
หนังสือแจ้งยืนยนัการขอรบัเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร
-------------------------------- 

บริษทั/ห้าง/ร้าน…………………………………………………………...…………………..………………. 
โดย  …………………………………………………………………………………………............………… 
ความเกีย่วขอ้งกบับรษิทั/หา้ง/รา้น ......................................................................................................... 
สถานประกอบการตัง้อยู่ท่ี………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………รหสัไปรษณยี ์ …………………. 

บรษิทั/หา้ง/รา้น  ขอแจง้ยนืยนัการขอรบัเงนิกบัมหาวทิยาลยัโดยวธิโีอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรพัย ์  และขอแจง้รายละเอยีดบญัชเีงนิฝากธนาคารเพื่อประกอบการโอนเงนิเขา้บญัชขีอง
บรษิทั/หา้ง/รา้น………………………….……….…         ใหม้หาวทิยาลยัทราบดงันี้ 

1.  ชื่อธนาคาร ………………………………………………………………………….……………… 
2.  ชื่อบญัช ี     …………………………………….……………สาขา………………………………. 
 ประเภทออมทรพัย ์ บญัชเีลขที ่.............................................................................................. 

3.  E-mail Address บรษิทั/หา้ง/รา้น……………………………………………………………......... 
4.  เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี…………………………………………………………..… .................... 
5. ชื่อเจา้หน้าทีก่ารเงนิ/บญัชขีองบรษิทั/หา้ง/รา้น ทีส่ามารถตดิต่อได้

 …………………………………………………………………………………………………….. 
  โทรศพัท…์……………………….………………โทรสาร………………………………………. 
E-mail Address ........................................................................................................  

ทัง้นี้บรษิทั/หา้ง/รา้น ยนิยอมด าเนินการตามที ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรแีจง้ดงันี้ 
1. รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการโอนเงนิใหบ้รษิทั/หา้ง/รา้น ตามอตัราทีท่างธนาคาร

ก าหนด 
2. บรษิทั/หา้ง/รา้น ขอยนืยนัจะส่งใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ี(ถา้ม)ี ค่าสนิคา้และบรกิารให้

มหาวทิยาลยั ภายใน....3....วนัท าการ  นบัจากวนัทีบ่รษิทั/หา้ง/รา้น ไดร้บัเงนิโอนเขา้บญัชแีลว้ 

 ………..…………………………………. 

 (..........................................................) 
 ประทบัตรา  ผูจ้ดัการ/ผูม้อี านาจลงนาม 

บรษิทั/หา้ง/รา้น  ................................................ 
วนัที ่ ................................................................ 

FO-TO-38 



เอกสารประกอบ 
1. หนงัสือแจง้ยืนยนัการรับเงินโดยวิธีโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร โดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น

2. ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษทั/หา้งหุน้ส่วนฯ หรือ ทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

ประทบัตรา ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง

3. ส าเนาบตัรประชาชน ของผูมี้อานาจ ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ของบริษทั/หา้ง/ร้าน

5. ส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย ์หรือ รายการเดินบญัชีประเภทบญัชีกระแสรายวนั

(เอกสารดงักล่าว มหาวิทยาลยัจะเกบ็เป็นหลกัฐานการเขา้ร่วมโครงการ และเป็นขอ้มูลการโอนเงินเขา้บญัชี

ของบริษทั/หา้ง/ร้าน ต่อไป)



เงื่อนไขการโอนเงิน 

1. บริษทัโอนเงินเข้าบญัชีโดยตรง (Direct Credit)

(ธนาคารกรงุศรอียธุยาฯ เขา้บญัช ีธนาคารกรงุศรอียธุยาฯ ของบรษิทั/หา้ง/รา้น)

วงเงนิในการโอนไมเ่กนิ 5,000,000 บาท/รายการ

คา่ธรรมเนียมต่อรายการ

- ในเขตและนอกเขตสาํนกังานหกับญัชเีดยีวกนั 5 บาท/รายการ 
(ทัว่ประเทศ)

2. บริการโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ (SMART)

(ธนาคารกรงุศรอียธุยาฯ เขา้ บญัชธีนาคารอืน่ ๆ ของบรษิทั/หา้ง/รา้น)

วงเงนิในการโอนไมเ่กนิ 2,000,000 บาท/รายการ

คา่ธรรมเนียมต่อรายการ

- ในเขตและนอกเขตสาํนกังานหกับญัชเีดยีวกนั 10 บาท/รายการ 
(ทัว่ประเทศ)

หมายเหตุ คา่ธรรมเนียม ธนาคารจะเรยีกเกบ็กบัผูร้บัเงนิ (เจา้หนี้นิตบิุคคล/บุคคลธรรมดา) 

หากมขีอ้สงสยัจะซกัถาม กรณุาสอบถามไดท้ี ่คณุlสมศกัดิ ์ สลาวน โทร.02-470-8137 
E-mail : somsak.sal@kmutt.ac.th

กรุณาสง่

คุณlสมศกัดิ ์ สลาวน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

กลุ่มงานบรหิารการเงนิกจิการทัว่ไป สาํนกังานคลงั

126 ถ.ประชาอุทศิ แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 



ขัน้ตอนการจ่ายเงนิโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัช ี

มหาวิทยาลยัฯ            บริษทั/ห้าง/ร้าน ธนาคาร 

3. บันทึกข้อมูลท่ีได้รับ
เอกสารแจ้งยืนย ันจาก
บริษัท/ห้าง/ร้าน เข้าใน
ระบบการโอนเงิน

4. จดัท าขอ้มูลการจ่ายเงินโดย
วิธีการโอนเงินเขา้บญัชีให้แก่
บ ริษัท /ห้า ง / ร้ านส่งข้อ มูล
ใหแ้ก่ธนาคารกรุงศรีฯ

5. ท าการโอนเงินเข้าบัญชี
ใหแ้ก่ บริษทั/หา้ง/ร้าน

1. ส่งหนงัสือเชิญ
ใหบ้ริษทั/หา้ง/ร้าน เขา้
ร่วมโครงการฯ

2. ส่งหนัง สือตอบการแจ้ง
ยื น ย ันก ารขอ รับ เ งิ น โด ย
วธีิการโอนเงินเขา้บญัชี ให้แก่
มหาวิทยาลัย   พร้อมน าส่ง
เอกสารตามท่ีมหาวิทยา ลัย
ระบุ และประทับตราลงนาม
โดยผูมี้อ านาจ
ภายในวนัท่ี 15  ก.ค.  2552

7 .  อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น /
ใบก ากับภาษี (ถ้ามี)  ให้แก่
มหาวทิยาลยั ตามท่ีอยูท่ี่ไดรั้บ
แจ้งจ ากทางมหาวิทยาลัย 
ภายใน 3 วนัท าการ 

6. จดัส่ง E-mail แจง้บริษทั/
ห้าง/ร้าน โดยแจงรายละเอียด
การโอนเงินตามใบแจ้งหน้ี/
ใบส่งสินค้า เพื่อให้บริษัท/
หา้ง/ร้าน จดัส่งใบเสร็จรับเงิน
ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัฯ

8. เม่ือได้รับใบเสร็จรับเงิน
เรียบร้อยแลว้ จดัส่งใบรับรอง
การหักภาษี   ณ ท่ีจ่าย ให้แก่
บริษทั/หา้ง/ร้าน ต่อไป
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