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สาหรับธนาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร 10900

สาขาผูร้ ับฝาก

ว ันที/่ Date ..............................................

..........................

่ โครงการ/ชือ
่ ผู ้ฝาก ……………คณะวิ
1.ชือ
......................................................................................................
ศวกรรมศาสตร์................................
ธนาคารทหารไทย Comp. Code : 2561

2.รหัสคณะ (Ref. No.1)

0
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1

0

1
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1

0

0

0

1

0

3.รหัสเลขประจาตัวประชาชน (Ref. No.1)
4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได ้ (Ref. No.2)
หมายเลขเช็ ค
Cheque No.

่ ธนาคาร / สาขา
ชือ
Bank / Branch

เช็ คลงว ันที่
Date

เงินสด
Cash
โปรดเขียนจานวนเงินเป็ นตัวหนังสือ / Please write amount in words
หมายเหตุ- กรณีชาระด ้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการชาระมีผลสมบูรณ์ตอ
่ เมือ
่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได ้
- ธนาคารจะรับเช็คทีอ
่ ยูใ่ นสานักหักบัญชีเดียวกันเท่านัน
้
รหั
ส
ประเภทการฝากเงิ
น
รหัสรายได ้ (./Ref. No.2)
รหัส ประเภทการฝากเงิน
101 การนาฝากเงินสด
107 รายได ้ค่าปรับ
102
103

รายได ้จากการขายใบสมัคร
รายได ้จากการให ้บริการวิชาการ (ทีไ่ ม่ใช่
โครงการพัฒนาวิชาการ)

108 รายได ้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบเข ้าทางาน
109 รายได ้อืน
่ ๆ (นอกเหนือจากทีร่ ะบุข ้างต ้น)

104
105
106

รายได ้ค่าเช่า
รายได ้จากการรับบริจาค
รายได ้ดอกเบีย
้ เงินฝากจากสถาบันการเงิน

201 เงินรับฝาก เช่น เงินค้าประกัน, เงินมัดจาซอง

จานวนเงิน
Amount (Baht)

ผู ้รับเงิน / Collector

่ ผู ้นาฝาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-797-0999 ต่อ 1134
ชือ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร 10900

สาหรับผู ้ชาระเงิน
สาขาผูร้ ับฝาก

ว ันที/่ Date ..............................................

..........................

่ โครงการ/ชือ
่ ผู ้ฝาก ……………คณะวิ
1.ชือ
..............................................................................................................
ศวกรรมศาสตร์................................
ธนาคารทหารไทย Comp. Code : 2561

2.รหัสคณะ (Ref. No.1)

0
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0
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3.รหัสเลขประจาตัวประชาชน (Ref. No.1)
4.รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได ้ (Ref. No.2)
หมายเลขเช็ ค
Cheque No.

เช็ คลงว ันที่
Date

่ ธนาคาร / สาขา
ชือ
Bank / Branch

เงินสด
Cash
โปรดเขียนจานวนเงินเป็ นตัวหนังสือ / Please write amount in words
หมายเหตุ- กรณีชาระด ้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าการชาระมีผลสมบูรณ์ตอ
่ เมือ
่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได ้
- ธนาคารจะรับเช็คทีอ
่ ยูใ่ นสานักหักบัญชีเดียวกันเท่านัน
้
รหัส ประเภทการฝากเงิน
รหัสรายได ้ (./Ref. No.2)
รหัส ประเภทการฝากเงิน
101 การนาฝากเงินสด
107 รายได ้ค่าปรับ
102
103
104
105
105

รายได ้จากการขายใบสมัคร
รายได ้จากการให ้บริการวิชาการ (ทีไ่ ม่ใช่
โครงการพัฒนาวิชาการ)
รายได ้ค่าเช่า
รายได ้จากการรับบริจาค
รายได ้ดอกเบีย
้ เงินฝากจากสถาบันการเงิน

หมายเหตุ
่ โครงการ/ชือ
่ ผูฝ
(1) ชือ
้ าก
กรณีนาฝากเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุม
่ 2 (เช่น การฝึ กอบรม)
กรณีหน่วยงานนาฝากเงินทีร่ ับประจาวัน
กรณี คูค
่ ้า/ ผู ้แทน นาฝากด ้วยตนเอง
(2) Ref. No.1 (รห ัสคณะ)
(3) Ref. No.1 (เลขประจาต ัวประชาชน)
(4) Ref. No.2 (รห ัสโครงการพ ัฒนาวิชาการ/รห ัสรายได้)
กรณีนาฝากเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุม
่ 2 (เช่น การฝึ กอบรม)
กรณีหน่วยงานนาฝากเงินทีร่ ับประจาวัน
กรณี ผู ้นาฝาก นาฝากด ้วยตนเอง
ข ้อสังเกต

จานวนเงิน
Amount (Baht)

ผู ้รับเงิน / Collector

108 รายได ้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบเข ้าทางาน
109 รายได ้อืน
่ ๆ (นอกเหนือจากทีร่ ะบุข ้างต ้น)
201 เงินรับฝาก เช่น เงินค้าประกัน, เงินมัดจาซอง
่ ผู ้นาฝาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-797-0999 ต่อ 1133
ชือ

ื่ โครงการพัฒนาวิชาการ
ให ้ระบุชอ
ื่ หน่วยงาน
ให ้ระบุชอ
ื่ คูค
ให ้ระบุชอ
่ ้าตามสัญญา
ให ้ระบุรหัส คณะ โดย B แทนด ้วย 01 เช่น B01010010 ให ้ระบุ 0101010010
กรณี เป็ นบุคคลธรรมดาหรือบริษัท ให ้ระบุ เลขทีบ
่ ัตรประจาตัวประชาชน/เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี

ให ้ระบุรหัสโครงการพัฒนาวิชาการ โดย B แทนด ้วย 01
เช่น B0101/00029/58 ให ้ระบุ 0101010002958
ให ้ระบุ การนาฝาก เป็ น 101
ให ้ระบุ รหัสรายได ้ ในการนาฝาก

1.ในการกรอก Ref. No.1 ธนาคาร จะ ล็อคให ้ กรอก เลขได ้ 10 หลัก และ 13 หลัก เท่านัน
้
หากขาดหรือเกิน ระบบจะไม่รับ
2.หน่วยงาน ห ้ามบอก เลขทีบ
่ ัญชีธนาคาร กับ คูค
่ ้า ต ้องให ้ใช ้ Bill Payment เท่านัน
้

