
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าล่วงเวลา เดือนตุลาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 3,670.00        -               3,670.00      16-ธ.ค.-65
2 ค่าส่งเอกสาร นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 500.00          -               500.00         16-ธ.ค.-65
3 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 70.00            -               70.00          16-ธ.ค.-65
4 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 70.00            -               70.00          16-ธ.ค.-65
5 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 9,720.00        -               9,720.00      16-ธ.ค.-65
6 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,400.00        -               2,400.00      16-ธ.ค.-65
7 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,620.00        -               1,620.00      16-ธ.ค.-65
8 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,250.00        -               2,250.00      16-ธ.ค.-65
9 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,211.00        -               1,211.00      16-ธ.ค.-65
10 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 120.00          -               120.00         16-ธ.ค.-65
11 ค่าช่อดอกไม้ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,500.00        -               1,500.00      16-ธ.ค.-65
12 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,620.00        -               1,620.00      16-ธ.ค.-65
13 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00        -               1,240.00      16-ธ.ค.-65
14 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00        -               1,240.00      16-ธ.ค.-65
15 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,960.00        -               1,960.00      16-ธ.ค.-65
16 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 15,943.00      -               15,943.00    16-ธ.ค.-65
17 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 2,452.50        -               2,452.50      16-ธ.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

ติดต่อได้ท่ี  :  งำนกำรเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  16 ธันวำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 3,938.00        -               3,938.00      16-ธ.ค.-65
19 วัสดุงานบ้าน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 4,350.00        -               4,350.00      16-ธ.ค.-65
20 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนตุลาคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,284.00        -               1,284.00      16-ธ.ค.-65
21 ค่าโทรศัพท์ เดือนตุลาคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 267.50          -               267.50         16-ธ.ค.-65
22 ค่าสอนพิเศษ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 1,620.00        -               1,620.00      16-ธ.ค.-65
23 ค่าส่งเอกสาร นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 43.00            -               43.00          16-ธ.ค.-65
24 วัสดุคอมพิวเตอร์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 1,190.00        -               1,190.00      16-ธ.ค.-65
25 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 4,200.00        -               4,200.00      16-ธ.ค.-65
26 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 4,200.00        -               4,200.00      16-ธ.ค.-65
27 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 4,000.00        -               4,000.00      16-ธ.ค.-65
28 ค่าล่วงเวลา เดือนตุลาคม 2565 นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 11,040.00      -               11,040.00    16-ธ.ค.-65
29 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 4,200.00        -               4,200.00      16-ธ.ค.-65
30 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 7,400.00        -               7,400.00      16-ธ.ค.-65
31 วัสดุการเกษตร นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 400.00          -               400.00         16-ธ.ค.-65
32 ค่าส่งเอกสาร นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 32.00            -               32.00          16-ธ.ค.-65
33 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนตุลาคม 2565 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 530.72          -               530.72         16-ธ.ค.-65
34 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนตุลาคม 2565 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,059.30        -               1,059.30      16-ธ.ค.-65
35 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,100.00        -               4,100.00      16-ธ.ค.-65
36 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,160.00        -               4,160.00      16-ธ.ค.-65



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บุคคลจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  ทางการเงินคณะเกษตรจะด าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับบุคคลท่ีถูกหักภาษี และมารับใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายได้ท่ีงานการเงินคณะเกษตร

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นายฟ่ง แซ่หยาง 9,000.00         90.00             8,910.00         16-ธ.ค.-65
2 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นางป้า แซ่หยาง 8,000.00         80.00             7,920.00         16-ธ.ค.-65
3 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นายทนิกร เล่าสุวรรณษา 8,000.00         80.00             7,920.00         16-ธ.ค.-65
4 ค่าเลีย้งรบัรอง นางวราภรณ์ วงค์พิลา 3,155.00         -                3,155.00         16-ธ.ค.-65
5 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 4 ฉบบั นางปิยนุช ศรไชย 1,680.00         -                1,680.00         16-ธ.ค.-65
6 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวจรีวรรณ หมวดทิพย์ 3,190.00         -                3,190.00         16-ธ.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  16 ธันวำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

ติดต่อได้ท่ี  :  งำนกำรเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913


