FO-TO-36

แบบแสดงความจํานงการบริจาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-4708407 Fax 02-4708118

สวนของมหาวิทยาลัย

วันที่ .......................... เดือน ....................................... พ.ศ. ................................

ขอมูลผูบริจาค
 บุคคล ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................. สกุล .............................................................................................
 นิติบุคคล (บริษัท/หางหุนสวน) ........................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี ...................................................................................................................................................................
ที่อยู ........................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท 02 - ................................. มือถือ …….................................. โทรสาร ................................. e-mail ………………....................……………………....
มีความประสงคบริจาคเงินให
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  หนวยงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน/ภาควิชา ........................................................................................
เปนจํานวน....................................บาท (.........................................................................................................................................................................)
 บริจาคเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ลดหยอนภาษีเงินได 2 เทา (พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 420)
วัตถุประสงคบริจาค (Reference 1 ชอง 6)
 1. จัดหาหรือจัดสรางอาคาร อาคารพรอมที่ดิน หรือที่ดิน เพื่อใชประโยชนทางการศึกษา
 2. จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการศึกษา
 3. จัดหาครู อาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือ เปนทุนการศึกษา การประดิษฐ การพัฒนา การคนควาหรือการวิจัยสําหรับ
นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา
** เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษีของทาน โปรดสงโทรสารหรือสงสําเนาหลักฐานการบริจาคเงิน พรอมแบบฟอรมบริจาคฉบับนี้
ใหมหาวิทยาลัยฯ (ตามที่อยูดานบน) เพื่อออกใบเสร็จรับเงินใหทาน สําหรับเปนหลักฐานการลดหยอนภาษีเงินไดประจําป
ยกเวนการบริจาคระบบ e-Donation ผานธนาคารพาณิชย ไมตองเก็บหลักฐานการบริจาค

----------------------------------------------------------------------------------------------------สวนของธนาคาร
ชองทางการชําระเงิน (Payment Channel)
 ระบบ e-Donation
 เคานเตอรธนาคาร / ATM / Internet Banking
 บริจาคที่มหาวิทยาลัย
(โปรดสแกน QR code เพื่อบริจาค)

(โปรดเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากมหาวิทยาลัย)



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา COMP. Code 50008



ธนาคารกรุงเทพ

Service Code KMUTT001



ธนาคารกรุงไทย

COMP. Code 8933



ธนาคารกสิกรไทย

COMP. Code 35195



ธนาคารไทยพาณิชย COMP. Code 3328

ธนาคาร-สาขา/Bank-Branch

(โปรดระบุเลขที่บัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษีบนแบบฟอรม
เพื่อนําขอมูลสงกรมสรรพากรในการลดหยอนภาษีประจําป)

 เงินสด
 เช็ค/แคชเชียรเช็ค สั่งจายในนาม
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี – เงินรับบริจาค”

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

 เงินสด/Cash
จํานวนเงินเปนตัวหนังสือ/Amount in words
ผูนําฝาก Depositor.............................
โทร Tel ..............................................
ชอง 1 2 3 4 5
Reference 1 9 9 9 9

จํานวนเงิน/Amount

6

Reference 1
ชอง 1-5 ระบุรหัสหนวยงานที่ประสงคบริจาค (โปรดดูแบบฟอรมหนาที่ 3)
ชอง 6 ระบุรหัสวัตถุประสงคบริจาค (โปรดดูวัตถุประสงคบริจาคดานบน)

Reference 2

ชอง 1 2
0

3

4

5 6 7

8

Reference 2
ชอง 1-9 ระบุหมายเลขโทรศัพท

9
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รหัสหนวยงานที่ประสงคบริจาค (Reference 1 ชอง 1-5)
10000
20100
30100
10200
10301
10500
13200
20401
20601
10700
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10709
10701
10711
10712
10799
10900
10902
10903
10904
10905
10906

มจธ.บางมด
มจธ.บางขุนเทียน
ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี
สํานักหอสมุด
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันการเรียนรู
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ
สํานักอุทยานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
- ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
- ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
- ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร
- ภาควิชาฟสิกส
- ภาควิชาคณิตศาสตร
- ภาควิชาเคมี
- ภาควิชาจุลชีววิทยา
- ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

10800
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808
10818
11000
11002
11003
11004
11005
11006
11300
11400
13100
13400
13600
21100
21102
21103
21104
21105
21201
21205
43900

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล
- ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
- ภาควิชาครุศาสตรโยธา
- ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ
- ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรูทางเทคโนโลยี
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
- สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
- สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
- สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
- สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
- สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม
วิทยาลัยสหวิทยาการ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
- สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
- สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
- สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย
สํานักเคเอกซ

