FO-TO-38

หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงิ นโดยวิ ธีโอนเงิ นเข้าบัญชีเงิ นฝากธนาคาร
-------------------------------บริ ษทั /ห้าง/ร้าน…………………………………………………………...…………………..……………….
โดย …………………………………………………………………………………………............…………
ความเกีย่ วข้องกับบริษทั /ห้าง/ร้าน .........................................................................................................
สถานประกอบการตัง้ อยู่ที่………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์ ………………….
บริษทั /ห้าง/ร้าน ขอแจ้งยืนยันการขอรับเงินกับมหาวิทยาลัยโดยวิธโี อนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ และขอแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อประกอบการโอนเงินเข้าบัญชีของ
บริษทั /ห้าง/ร้าน………………………….……….…
ให้มหาวิทยาลัยทราบดังนี้
1. ชื่อธนาคาร ………………………………………………………………………….………………
2. ชื่อบัญชี …………………………………….……………สาขา……………………………….
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ..............................................................................................
3. E-mail Address บริษทั /ห้าง/ร้าน…………………………………………………………….........
4. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี…………………………………………………………..… ....................
5. ชื่อเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน/บัญชีของบริษทั /ห้าง/ร้าน ทีส่ ามารถติดต่อได้
……………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์………………………….………………โทรสาร……………………………………….
E-mail Address ........................................................................................................
ทัง้ นี้บริษทั /ห้าง/ร้าน ยินยอมดาเนินการตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรแี จ้งดังนี้
1. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการโอนเงินให้บริษทั /ห้าง/ร้าน ตามอัตราทีท่ างธนาคาร
กาหนด
2. บริษทั /ห้าง/ร้าน ขอยืนยันจะส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี (ถ้ามี) ค่าสินค้าและบริการให้
มหาวิทยาลัย ภายใน....3....วันทาการ นับจากวันทีบ่ ริษทั /ห้าง/ร้าน ได้รบั เงินโอนเข้าบัญชีแล้ว
………..………………………………….
ประทับตรา

(..........................................................)
ผูจ้ ดั การ/ผูม้ อี านาจลงนาม
บริษทั /ห้าง/ร้าน ................................................
วันที่ ................................................................

เอกสารประกอบ
1. หนังสื อแจ้งยืนยันการรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สาเนาหนังสื อรับรองจดทะเบียนบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนฯ หรื อ ทะเบียนการค้า (กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา)
ประทับตรา ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประชาชน ของผูม้ ีอานาจ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี หรื อ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริ ษทั /ห้าง/ร้าน
5. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ รายการเดินบัญชีประเภทบัญชีกระแสรายวัน
(เอกสารดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเก็บเป็ นหลักฐานการเข้าร่ วมโครงการ และเป็ นข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชี
ของบริ ษทั /ห้าง/ร้าน ต่อไป)

เงื่อนไขการโอนเงิ น
บริ ษทั โอนเงิ นเข้าบัญชีโดยตรง (Direct Credit)
(ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ เข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ของบริษทั /ห้าง/ร้าน)
วงเงินในการโอนไม่เกิน 5,000,000 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ
- ในเขตและนอกเขตสํานักงานหักบัญชีเดียวกัน
5 บาท/รายการ
(ทัวประเทศ)
่
1.

บริ การโอนเงิ นต่างธนาคารผ่านระบบ (SMART)
(ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ เข้า บัญชีธนาคารอืน่ ๆ ของบริษทั /ห้าง/ร้าน)
วงเงินในการโอนไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ
- ในเขตและนอกเขตสํานักงานหักบัญชีเดียวกัน
10 บาท/รายการ
(ทัวประเทศ)
่
2.

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม ธนาคารจะเรียกเก็บกับผูร้ บั เงิน (เจ้าหนี้นิตบิ ุคคล/บุคคลธรรมดา)

กรุณาส่ง
คุณlสมศักดิ ์ สลาวน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กลุ่มงานบริหารการเงินกิจการทัวไป
่ สํานักงานคลัง
126 ถ.ประชาอุทศิ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

หากมีขอ้ สงสัยจะซักถาม กรุณาสอบถามได้ท่ี คุณlสมศักดิ ์ สลาวน โทร.02-470-8137
E-mail : somsak.sal@kmutt.ac.th

ขัน้ ตอนการจ่ายเงินโดยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิ ทยาลัยฯ
1. ส่งหนังสื อเชิญ
ให้บริ ษทั /ห้าง/ร้าน เข้า
ร่ วมโครงการฯ

3. บัน ทึ กข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ
เอกสารแจ้ ง ยื น ยัน จาก
บริ ษ ัท /ห้า ง/ร้ า น เข้าใน
ระบบการโอนเงิน

บริ ษทั /ห้าง/ร้าน
2.ส่ ง หนั ง สื อตอบการแจ้ ง
ยื น ยั น การ ข อ รั บ เ งิ น โ ด ย
วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ให้แก่
มหาวิ ท ยาลัย พร้ อ มน าส่ ง
เอกสารตามที่ ม หาวิ ท ยา ลัย
ระบุ และประทับตราลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจ
ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2552

4. จัดทาข้อมูลการจ่ายเงินโดย
วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่
บริ ษั ท /ห้ า ง/ร้ า นส่ งข้ อ มู ล
ให้แก่ธนาคารกรุ งศรี ฯ

6. จัดส่ ง E-mail แจ้งบริ ษทั /
ห้าง/ร้าน โดยแจงรายละเอียด
การโอนเงิ น ตามใบแจ้ง หนี้ /
ใบส่ ง สิ น ค้า เพื่ อ ให้ บ ริ ษัท /
ห้าง/ร้าน จัดส่งใบเสร็ จรับเงิน
ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

8. เมื่ อ ได้รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
เรี ยบร้อยแล้ว จัดส่ งใบรับรอง
การหักภาษี ณ ที่ จ่า ย ให้แ ก่
บริ ษทั /ห้าง/ร้าน ต่อไป

ธนาคาร

5. ท าการโอนเงิ น เข้า บั ญ ชี
ให้แก่ บริ ษทั /ห้าง/ร้าน

7 . อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น /
ใบก ากั บ ภาษี (ถ้า มี ) ให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย ตามที่อยูท่ ี่ได้รับ
แจ้ ง จากทางมหาวิ ท ยาลั ย
ภายใน 3 วันทาการ

