
ขั้นตอนการน าฝากเงินเข้าบัญชี คณะประมง โดย ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น  

(Ref.No.1) เป็นรหัสของคณะประมง  (ใช้รหัสนี้ได้เลย) 

(Ref.No.2) เงินบริจาค 105 

1. พิมพ์แบบฟอร์มใบน ำฝำกธนำคำรทหำรไทย (เพื่อน ำฝำกธนำคำรทหำรไทย สำขำใดก็ได้

ภำยในประเทศ) 

2. เมื่อพิมพ์แบบฟอร์มเสร็จ ให้ ขีดถูก ในเครื่องหมำยวงกลม กรณีเป็นเงินสด  กรณีเป็นเช็คให้กรอก

หมำยเลขเช็ค เช็คลงวันท่ี ชื่อธนำคำร/สำขำ จ ำนวนเงิน ให้เรียบร้อย 

3. หมายเลขที่ 1  ชื่อโครงกำร  จัดพิมพ์หนังสือ ไบโอฟล็อค   

4. ชื่อผู้น าฝาก  เป็นชื่อของผู้น ำฝำกเงิน    พร้อม เบอร์โทรศัพท์  ด้ำนล่ำงของกรอบสี่เหลี่ยม 

5. แบบฟอร์มมี 2 ส่วน กรอกเหมือนกันท้ัง 2 ส่วน 

 5.1  ส่วนแรกธนำคำรเก็บ 

 5.2  ส่วนท่ีสองกรุณำส่งกลับมำท่ีคณะประมง  จ่ำหน้ำซองระบ ุ

  คณะประมง  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

  งำนกำรเงิน/งำนคลังและพัสดุ 

  50 ถนนงำมวงศ์วำน  แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

6. กรุณำเขียน ชื่อ และที่อยู่ ของท่ำน  ให้ชัดเจนในกำรออกใบเสร็จรับเงิน 

7. หำกมีข้อสงสัยในกำรน ำฝำกเงิน กรุณำติดต่อ  

       นำงสำวดวงกมล หวังแก้ว  มือถือ: 092-507-0276 

       โทร/FAX: 02-9428364 

     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   คณะประมง  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

    50 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900

     

1.ชือ่โครงการ/ชือ่ผูฝ้าก/ชือ่คูค่า้ :  จัดพมิพห์นังสอื ไบโอฟล็อค

    ธนาคารทหารไทย  Comp. Code  :  2558 2.รหัสภาควชิา/โครงการพเิศษ (Ref. No.1) 

3.เลขประจ าตัวประชาชน

4.รหัสโครงการพัฒนาวชิาการ/รหัสรายได ้(Ref. No.2) 

หมายเหตุ -  กรณีช าระดว้ยเช็ค มหาวทิยาลัยฯ จะถอืวา่การช าระมผีลสมบรูณ์ตอ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามเช็คได ้

-  ธนาคารจะรับเช็คทีอ่ยูใ่นส านักหกับัญชเีดยีวกันเทา่นัน้

รหสั ประเภทการฝากเงนิ รหสั ประเภทการฝากเงนิ

101 107 รายไดค้า่ปรับ

102 108 รายไดค้า่ธรรมเนียมสมัครสอบเขา้ท างาน

103 109

104 201 เงนิรับฝาก เชน่ เงนิค ้าประกัน, เงนิมัดจ าซอง

105 202 คนืเงนิเหลอืจา่ย

106 ชือ่ผูน้ าฝาก ……………....................................................  โทรศัพท.์.....................................

%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   คณะประมง  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

    50 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900

     

1.ชือ่โครงการ/ชือ่ผูฝ้าก/ชือ่คูค่า้:  จัดพมิพห์นังสอื ไบโอฟล็อค

    ธนาคารทหารไทย  Comp. Code  :  2558 2.รหัสภาควชิา/โครงการพเิศษ (Ref. No.1) 

3.เลขประจ าตัวประชาชน 

4.รหัสโครงการพัฒนาวชิาการ/รหัสรายได ้(Ref. No.2) 

หมายเหตุ -  กรณีช าระดว้ยเช็ค มหาวทิยาลัยฯ จะถอืวา่การช าระมผีลสมบรูณ์ตอ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามเช็คได ้

-  ธนาคารจะรับเช็คทีอ่ยูใ่นส านักหกับัญชเีดยีวกันเทา่นัน้

รหสั ประเภทการฝากเงนิ รหสั ประเภทการฝากเงนิ

101 107 รายไดค้า่ปรับ

102 108 รายไดค้า่ธรรมเนียมสมัครสอบเขา้ท างาน

103 109

104 201 เงนิรับฝาก เชน่ เงนิค ้าประกัน, เงนิมัดจ าซอง

105 202 คนืเงนิเหลอืจา่ย

106 ชือ่ผูน้ าฝาก ……………....................................................  โทรศัพท.์.....................................

หมายเหตุ

(1) ช่ือโครงการ/ช่ือหน่วยงาน/ช่ือคู่ค้า   

กรณีน ำฝำกเงินโครงกำรพฒันำวิชำกำร กลุ่ม2  (เช่น กำรฝึกอบรม) ให้ระบุช่ือโครงกำรพฒันำวิชำกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

กรณีหน่วยงำนน ำฝำกเงินสด/เช็คท่ีรับประจ ำวนั ให้ระบุช่ือหน่วยงำน   

กรณี คู่คำ้/ น ำฝำกดว้ยตนเอง/หรือผูน้ ำฝำกแทน ให้ระบุช่ือคู่คำ้ตำมสัญญำ

(2).รหัสภาควชิา/โครงการพเิศษ (Ref. No.1) ให้ระบุรหสั ภำควิชำ/โครงกำรพิเศษ โดย B แทนดว้ย 01  เช่น  B01010010   ให้ระบุ 0101010010

(3) เลขประจ าตัวประชาชน ไม่ตอ้งระบุ                                                                                                                                                                                                    

4.รหัสโครงการพฒันาวชิาการ/รหัสรายได้ (Ref. No.2) 

กรณีน ำฝำกเงินโครงกำรพฒันำวิชำกำร กลุ่ม2  (เช่น กำรฝึกอบรม) ใหร้ะบรุหสัโครงกำรพฒันำวิชำกำร(เลขระเบียนโครงกำร) โดย B แทนดว้ย 01 เช่น B0101/00029/58 ใหร้ะบ ุ0101010002958  

กรณีหน่วยงำนน ำฝำกเงินสด/เช็คท่ีรับประจ ำวนั ให้ระบุ กำรน ำฝำก เป็น 101

กรณี ผูน้  ำฝำก น ำฝำกดว้ยตนเอง/ผูฝ้ำกแทน ให้ระบุ รหสัรำยได ้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นแบบฟอร์ม

เงนิสด

Bank / BranchCheque No. Date Amount (Baht)

หมายเลขเช็ค เช็คลงวนัที ่ จ านวนเงนิชือ่ธนาคาร / สาขา

Cash โปรดเขยีนจ านวนเงนิเป็นตัวหนังสอื / Please write amount in words

รหัสรายได้ (Ref. No.2) ผูรั้บเงนิ / Collector

การน าฝากเงนิสด

รายไดจ้ากการขายใบสมัคร

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการ (ทีไ่มใ่ชโ่ครงการพัฒนา

วชิาการ)

รายไดอ้ืน่ๆ (นอกเหนือจากทีร่ะบขุา้งตน้)

รายไดค้า่เชา่

รายไดจ้ากการรับบรจิาค

รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากจากสถาบันการเงนิ

หมายเลขเช็ค เช็คลงวนัที ่ จ านวนเงนิ

Cheque No. Date Amount (Baht)

เงนิสด

ชือ่ธนาคาร / สาขา

Bank / Branch

รายไดจ้ากการรับบรจิาค

รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากจากสถาบันการเงนิ

Cash

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการ (ทีไ่มใ่ชโ่ครงการพัฒนา

วชิาการ)

รายไดอ้ืน่ๆ (นอกเหนือจากทีร่ะบขุา้งตน้)

รายไดค้า่เชา่

รหัสรายได้ (Ref. No.2) ผูรั้บเงนิ / Collector

การน าฝากเงนิสด

รายไดจ้ากการขายใบสมัคร

โปรดเขยีนจ านวนเงนิเป็นตัวหนังสอื / Please write amount in words

ส าหรับธนาคาร

สาขาผูรั้บฝาก ..............................วันที/่Date ......................................

ส าหรับผูช้ าระเงนิ

สาขาผูรั้บฝาก ..............................วันที/่Date .........................

0 1

0 1

0 2 0 1 0 0 1 0

10 0 0 02 01

1 0 5

1 0 5


