ขั้นตอนการนาฝากเงินเข้าบัญชี คณะประมง โดย ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น
(Ref.No.1) เป็นรหัสของคณะประมง (ใช้รหัสนี้ได้เลย)
(Ref.No.2) เงินบริจาค 105
1. พิมพ์แบบฟอร์มใบนำฝำกธนำคำรทหำรไทย (เพื่อนำฝำกธนำคำรทหำรไทย สำขำใดก็ได้
ภำยในประเทศ)
2. เมื่อพิมพ์แบบฟอร์มเสร็จ ให้ ขีดถูก ในเครื่องหมำยวงกลม กรณีเป็นเงินสด กรณีเป็นเช็คให้กรอก
หมำยเลขเช็ค เช็คลงวันที่ ชื่อธนำคำร/สำขำ จำนวนเงิน ให้เรียบร้อย
3. หมายเลขที่ 1 ชื่อโครงกำร จัดพิมพ์หนังสือ ไบโอฟล็อค
4. ชื่อผู้นาฝาก เป็นชื่อของผู้นำฝำกเงิน พร้อม เบอร์โทรศัพท์ ด้ำนล่ำงของกรอบสี่เหลี่ยม
5. แบบฟอร์มมี 2 ส่วน กรอกเหมือนกันทั้ง 2 ส่วน
5.1 ส่วนแรกธนำคำรเก็บ
5.2 ส่วนที่สองกรุณำส่งกลับมำที่คณะประมง จ่ำหน้ำซองระบุ
คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
งำนกำรเงิน/งำนคลังและพัสดุ
50 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
6. กรุณำเขียน ชื่อ และที่อยู่ ของท่ำน ให้ชัดเจนในกำรออกใบเสร็จรับเงิน
7. หำกมีข้อสงสัยในกำรนำฝำกเงิน กรุณำติดต่อ
นำงสำวดวงกมล หวังแก้ว มือถือ: 092-507-0276
โทร/FAX: 02-9428364

สาหรับธนาคาร

คณะประมง

มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์
สาขาผู ้รับฝาก ..............................วันที/่ Date ......................................

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร 10900

่ โครงการ/ชือ
่ ผู ้ฝาก/ชือ
่ คูค
1.ชือ
่ ้า : จัดพิมพ์หนังสือ ไบโอฟล็อค

ธนาคารทหารไทย Comp. Code : 2558

2.รหัสภาควิชา/โครงการพิเศษ (Ref. No.1)

0 1

0

2

0

1 0 0

1

0

3.เลขประจาตัวประชาชน
4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได ้ (Ref. No.2)
หมายเลขเช็ ค
Cheque No.

เช็ คลงว ันที่
Date

่ ธนาคาร / สาขา
ชือ
Bank / Branch

1

0

5

จานวนเงิน
Amount (Baht)

เงินสด
โปรดเขียนจานวนเงินเป็ นตัวหนั งสือ / Please write amount in words

Cash

หมายเหตุ - กรณีชาระด ้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการชาระมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได ้
- ธนาคารจะรับเช็คทีอ
่ ยูใ่ นสานั กหักบัญชีเดียวกันเท่านัน
้
รหัส

ประเภทการฝากเงิน

101 การนาฝากเงินสด

107

รายได ้ค่าปรับ

102 รายได ้จากการขายใบสมัคร

108

รายได ้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบเข ้าทางาน

103 รายได ้จากการให ้บริการวิชาการ (ทีไ่ ม่ใช่โครงการพัฒนา
วิชาการ)
104 รายได ้ค่าเช่า

109

รายได ้อืน
่ ๆ (นอกเหนือจากทีร่ ะบุข ้างต ้น)

201

เงินรับฝาก เช่น เงินค้าประกัน, เงินมัดจาซอง

105 รายได ้จากการรับบริจาค

202

คืนเงินเหลือจ่าย

รหัส

รหัสรายได้ (Ref. No.2)

ประเภทการฝากเงิน

106 รายได ้ดอกเบีย
้ เงินฝากจากสถาบันการเงิน

%

ผู ้รับเงิน / Collector

่ ผู ้นาฝาก
ชือ

…………….................................................... โทรศัพท์......................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับผู ้ชาระเงิน

คณะประมง

มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์
สาขาผู ้รับฝาก ..............................วันที/่ Date .........................

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร 10900

่ โครงการ/ชือ
่ ผู ้ฝาก/ชือ
่ คูค
1.ชือ
่ ้า: จัดพิมพ์หนังสือ ไบโอฟล็อค

ธนาคารทหารไทย Comp. Code : 2558

2.รหัสภาควิชา/โครงการพิเศษ (Ref. No.1)

0 1

0

1

5

2

0

1 0 0

1

0

3.เลขประจาตัวประชาชน
4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได ้ (Ref. No.2)
หมายเลขเช็ ค
Cheque No.

่ ธนาคาร / สาขา
ชือ
Bank / Branch

เช็ คลงว ันที่
Date

0

จานวนเงิน
Amount (Baht)

เงินสด
โปรดเขียนจานวนเงินเป็ นตัวหนั งสือ / Please write amount in words

Cash

หมายเหตุ - กรณีชาระด ้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการชาระมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได ้
- ธนาคารจะรับเช็คทีอ
่ ยูใ่ นสานั กหักบัญชีเดียวกันเท่านัน
้

รหัสรายได้ (Ref. No.2)

รหัส
ประเภทการฝากเงิน
101 การนาฝากเงินสด

รหัส
107

ประเภทการฝากเงิน
รายได ้ค่าปรับ

102 รายได ้จากการขายใบสมัคร

108

รายได ้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบเข ้าทางาน

103 รายได ้จากการให ้บริการวิชาการ (ทีไ่ ม่ใช่โครงการพัฒนา
วิชาการ)
104 รายได ้ค่าเช่า

109

รายได ้อืน
่ ๆ (นอกเหนือจากทีร่ ะบุข ้างต ้น)

201

เงินรับฝาก เช่น เงินค้าประกัน, เงินมัดจาซอง

105 รายได ้จากการรับบริจาค

202

คืนเงินเหลือจ่าย

106 รายได ้ดอกเบีย
้ เงินฝากจากสถาบันการเงิน

ผู ้รับเงิน / Collector

่ ผู ้นาฝาก
ชือ

…………….................................................... โทรศัพท์......................................

หมายเหตุ

(1) ชื่ อโครงการ/ชื่ อหน่ วยงาน/ชื่ อคู่ค้า
กรณี นำฝำกเงินโครงกำรพัฒนำวิชำกำร กลุ่ม2 (เช่น กำรฝึ กอบรม)

ให้ระบุชื่อโครงกำรพัฒนำวิชำกำร

กรณี หน่วยงำนนำฝำกเงินสด/เช็คที่รับประจำวัน

ให้ระบุชื่อหน่วยงำน

กรณี คู่คำ้ / นำฝำกด้วยตนเอง/หรื อผูน้ ำฝำกแทน

ให้ระบุชื่อคู่คำ้ ตำมสัญญำ

(2).รหัสภาควิชา/โครงการพิเศษ (Ref. No.1)

ให้ระบุรหัส ภำควิชำ/โครงกำรพิเศษ โดย B แทนด้วย 01 เช่น B01010010 ให้ระบุ 0101010010

(3) เลขประจาตัวประชาชน

ไม่ตอ้ งระบุ

4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได้ (Ref. No.2)
กรณี นำฝำกเงินโครงกำรพัฒนำวิชำกำร กลุ่ม2 (เช่น กำรฝึ กอบรม) ให้ระบุรหัสโครงกำรพัฒนำวิชำกำร(เลขระเบียนโครงกำร) โดย B แทนด้วย 01 เช่น B0101/00029/58 ให้ระบุ 0101010002958

กรณี หน่วยงำนนำฝำกเงินสด/เช็คที่รับประจำวัน

ให้ระบุ กำรนำฝำก เป็ น 101

กรณี ผูน้ ำฝำก นำฝำกด้วยตนเอง/ผูฝ้ ำกแทน

ให้ระบุ รหัสรำยได้ ตำมที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ ม

