
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 วัสดุทางการศึกษา นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 3,044.15        -               3,044.15      19-ม.ค.-66
2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,875.00        -               1,875.00      19-ม.ค.-66
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,035.00        -               2,035.00      19-ม.ค.-66
4 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,035.00        -               2,035.00      19-ม.ค.-66
5 ค่าโทรศัพท์ เดือนตุลาคม 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 640.93          -               640.93         19-ม.ค.-66
6 ค่าโทรศัพท์ เดือนพฤศจิกายน 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 640.93          -               640.93         19-ม.ค.-66
7 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,728.00        -               2,728.00      19-ม.ค.-66
8 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 640.00          -               640.00         19-ม.ค.-66
9 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,502.00        -               4,502.00      19-ม.ค.-66
10 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 1,900.00        -               1,900.00      19-ม.ค.-66
11 วัสดุยานพาหนะ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 2,889.00        -               2,889.00      19-ม.ค.-66
12 ค่าโทรศัพท์ เดือนตุลาคม 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 107.00          -               107.00         19-ม.ค.-66
13 ค่าโทรศัพท์ เดือนพฤศจิกายน 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 107.00          -               107.00         19-ม.ค.-66
14 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,615.00        -               4,615.00      19-ม.ค.-66
15 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 3,940.00        -               3,940.00      19-ม.ค.-66
16 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,040.00        -               4,040.00      19-ม.ค.-66
17 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,955.00        -               4,955.00      19-ม.ค.-66

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  19 มกรำคม พ.ศ. 2566



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 1,969.00        -               1,969.00      19-ม.ค.-66
19 ค่าสอบวิทยาพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 1,000.00        -               1,000.00      19-ม.ค.-66
20 วัสดุส านักงาน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,869.00        -               4,869.00      19-ม.ค.-66
21 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,663.00        -               4,663.00      19-ม.ค.-66
22 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 1,442.00        -               1,442.00      19-ม.ค.-66
23 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,550.00        -               4,550.00      19-ม.ค.-66
24 ค่าพวงหรีดสด นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 1,000.00        -               1,000.00      19-ม.ค.-66
25 วัสดุส านักงาน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 2,615.00        -               2,615.00      19-ม.ค.-66
26 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,700.00        -               4,700.00      19-ม.ค.-66
27 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 2,000.00        -               2,000.00      19-ม.ค.-66
28 ค่าไปรษณีย์ เดือนธันวาคม 2565 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 1,589.00        -               1,589.00      19-ม.ค.-66
29 ค่าล่วงเวลา เดือนธันวาคม 2565 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 2,850.00        -               2,850.00      19-ม.ค.-66
30 ค่าสนับสนุนสวดอภิธรรม นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 5,000.00        -               5,000.00      19-ม.ค.-66
31 วัสดุส านักงาน นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 2,675.00        -               2,675.00      19-ม.ค.-66
32 วัสดุการเกษตร นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 8,750.00        -               8,750.00      19-ม.ค.-66
33 เงินต าแหน่ง รอง ผอ.ศูนย์ฯ เดือนธันวาคม 2565 นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 4,000.00        400.00           3,600.00      19-ม.ค.-66



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 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายสมชยั อนุสนธิพรเพ่ิม 30,000.00       -                30,000.00       19-ม.ค.-66
2 ค่าใชจ่้ายโครงการรา้นรวงขา้วงานเกษตรแฟร์ นางสาวเมตตา เร่งขวนขวาย 100,000.00      -                100,000.00     19-ม.ค.-66
3 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวอรวรรณ ค าดี 7,245.00         -                7,245.00         19-ม.ค.-66
4 ค่าใชจ่้ายโครงการบรหิารและตดิตามการปฏบิตังิานตามภาระกจิฯ นางสาวอาภรณ์รตัน์ พงศ์ชัยประทีป 30,000.00       -                30,000.00       19-ม.ค.-66
5 เบกิเงนิทุนประเภททุนท างาน ภาคปลายปีการศกึษา 2565 นางสาววรรณสริิ วรรณรัตน์ 5,000.00         -                5,000.00         19-ม.ค.-66
6 เงนิต าแหน่งหวัหน้าสถานฯี เดอืนธนัวาคม 2565 นางสาวทพิยม์นต์ ใยเกษ 2,000.00         200.00           1,800.00         19-ม.ค.-66
7 ค่าลว่งเวลา เดอืนธนัวาคม 2565 นางสาวแสงแข น้าวานิช 3,412.50         -                3,412.50         19-ม.ค.-66
8 ค่าลว่งเวลา เดอืนธนัวาคม 2565 นางสาวอุทุมพร ไชยวงษ์ 560.00            -                560.00           19-ม.ค.-66
9 ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีต่ ารวจ นางประนอม คงสกุล 1,500.00         -                1,500.00         19-ม.ค.-66
10 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางศศินันท์ ทิพย์โอสถ 480.00            -                480.00           19-ม.ค.-66
11 ค่าใชจ่้ายรวม 2 ฉบบั นางวราภรณ์ วงศ์พิลา 13,070.00       -                13,070.00       19-ม.ค.-66
12 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 4 ฉบบั นางปิยนุช ศรไชย 2,400.00         -                2,400.00         19-ม.ค.-66

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  19 มกรำคม พ.ศ. 2566

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


