
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าพวงมาลา นางพิทยาภรณ์   สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 1,000.00        -               1,000.00      7-ธ.ค.-65
2 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,000.00        -               4,000.00      7-ธ.ค.-65
3 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,730.00        -               4,730.00      7-ธ.ค.-65
4 วัสดุส านักงาน นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,730.00        -               4,730.00      7-ธ.ค.-65
5 วัสดุบริโภค นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,050.00        -               1,050.00      7-ธ.ค.-65
6 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,500.00        -               1,500.00      7-ธ.ค.-65
7 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 2,310.00        -               2,310.00      7-ธ.ค.-65
8 วัสดุส านักงาน นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 900.00          -               900.00         7-ธ.ค.-65
9 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,480.00        -               1,480.00      7-ธ.ค.-65
10 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00        -               1,240.00      7-ธ.ค.-65
11 ค่าจ้างเหมา นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 2,000.00        -               2,000.00      7-ธ.ค.-65
12 ค่าจ้างเหมา นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 3,000.00        -               3,000.00      7-ธ.ค.-65
13 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 600.00          -               600.00         7-ธ.ค.-65
14 ค่าสมนาคุณสอบสัมภาษณ์ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 4,200.00        -               4,200.00      7-ธ.ค.-65
15 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 3,531.00        -               3,531.00      7-ธ.ค.-65
16 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 3,210.00        -               3,210.00      7-ธ.ค.-65
17 วัสดุบริโภค นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 695.00          -               695.00         7-ธ.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  7 ธันวำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 1,700.00        -               1,700.00      7-ธ.ค.-65
19 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,200.00        -               4,200.00      7-ธ.ค.-65
20 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,800.00        -               4,800.00      7-ธ.ค.-65
21 วัสดุงานบ้าน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 2,139.00        -               2,139.00      7-ธ.ค.-65
22 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 3,950.00        -               3,950.00      7-ธ.ค.-65
23 วัสดุส านักงาน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 2,862.00        -               2,862.00      7-ธ.ค.-65
24 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,985.00        -               4,985.00      7-ธ.ค.-65
25 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 1,000.00        -               1,000.00      7-ธ.ค.-65
26 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,395.00        -               4,395.00      7-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 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชมุรา่งของเขตของงาน ชดุเครื่องจกัรขนาดเลก็ฯ นายทรงยศ โชติชุติมา 1,200.00         -                1,200.00         7-ธ.ค.-65
2 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชมุรา่งของเขตของงาน ชดุเครื่องจกัรขนาดเลก็ฯ นายเจตษฎา อุตรพันธ์ 1,200.00         -                1,200.00         7-ธ.ค.-65
3 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชมุรา่งของเขตของงาน ชดุเครื่องจกัรขนาดเลก็ฯ นายสงกรานต์ คุ้มกลาง 1,200.00         -                1,200.00         7-ธ.ค.-65
4 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชมุรา่งของเขตของงาน ชดุเครื่องจกัรขนาดเลก็ฯ นางสมพศิ ชยันโต 1,200.00         -                1,200.00         7-ธ.ค.-65
5 ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคา ประชมุครัง้ที ่1,2 ชดุเครื่องจกัรขนาดเลก็ฯ นายทรงยศ โชติชุติมา 2,400.00         -                2,400.00         7-ธ.ค.-65
6 ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคา ประชมุครัง้ที ่1,2 ชดุเครื่องจกัรขนาดเลก็ฯ นายเจตษฎา อุตรพันธ์ 2,400.00         -                2,400.00         7-ธ.ค.-65
7 ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคา ประชมุครัง้ที ่1,2 ชดุเครื่องจกัรขนาดเลก็ฯ นายสงกรานต์ คุ้มกลาง 2,400.00         -                2,400.00         7-ธ.ค.-65
8 ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคา ประชมุครัง้ที ่1,2 ชดุเครื่องจกัรขนาดเลก็ฯ นางสมพศิ ชยันโต 2,400.00         -                2,400.00         7-ธ.ค.-65
9 ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคา ประชมุครัง้ที ่1,2 ชดุเครื่องจกัรขนาดเลก็ฯ นายปาโมช บุณยะตุลานนท์ 2,400.00         -                2,400.00         7-ธ.ค.-65
10 ค่าจา้งเหมาตรวจสอบแกไ้ขไฟฟ้าขดัขอ้ง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ 1,379.23         -                1,379.23         7-ธ.ค.-65
11 ค่าโทรศพัท์ นายธีระ สมหวัง 73.83             -                73.83             7-ธ.ค.-65
12 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวบงกชมาศ โสภา 720.00            -                720.00           7-ธ.ค.-65
13 ค่าลว่งเวลา เดอืน ตุลาคม 2565 นางสาวแสงแข น้าวานิช 19,915.00       -                19,915.00       7-ธ.ค.-65
14 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน์ 240.00            -                240.00           7-ธ.ค.-65
15 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวเมตตา เร่งขวนขวาย 4,552.00         -                4,552.00         7-ธ.ค.-65
16 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 6 ฉบบั นางสาวอรวรรณ ค าดี 14,935.00       -                14,935.00       7-ธ.ค.-65
17 ค่าใชจ่้ายโครงการเลอืกแนวทางวางอนาคตฯ นายสุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ 32,000.00       -                32,000.00       7-ธ.ค.-65
18 ค่าใชจ่้ายกจิกรรมเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นกจิกรรมนสิติ นายทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ 50,000.00       -                50,000.00       7-ธ.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  7 ธันวำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

จ่ำยให้

19 ค่าใชจ่้ายกจิกรรมเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นกจิกรรมนสิติ นายทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ 5,000.00         -                5,000.00         7-ธ.ค.-65
20 ค่าใชจ่้ายโครงการสง่เสรมิศกัยภาพของภาคฯ นางสาวอรุณี วงษ์แก้ว 35,000.00       -                35,000.00       7-ธ.ค.-65


