หนังสือแจ้ งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่.........เดือน......................พ.ศ............
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................................................
ความเกี่ยวข้ องกับบริษัท/ห้ าง/ร้ าน.....................................................................................................................................
สถานประกอบการตั้งอยู่ เ ลขที่............อาคาร.............................ซอย............................ถนน..............................
ตาบล/แขวง................................ อาเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...........................
บริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล ขอแจ้ งยืนยันการขอรับเงินกับมหาวิทยาลัยโดยวิธีโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร และขอแจ้ งรายละเอียด
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อประกอบการโอนเงินเข้ าบัญชีของบริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล..........................................................ให้
มหาวิทยาลัยทราบดังนี้
1. ชื่อธนาคาร............................................................................................................................................
2. ชื่อบัญชี...........................................................................สาขา...............................................................
ประเภท............................................ บัญชีเลขที่.....................................................................................
3. E-mail Address บริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล..................................................................................................
4. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี...........................................................................................................................
5. ชื่อเจ้ าหน้าที่การเงิน/บัญชีของบริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล ที่สามารถติดต่อได้
..........................................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................
และเมื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ แก่บริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล แล้ ว ให้ ส่งข้ อมูลการโอนเงินตาม
E-mail Address.......................................................................................................................................................
ทั้งนี้บริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล ยินยอมดาเนินการตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแจ้ งดังนี้
1.รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินให้ บริษัท/ห้ าง/ร้ าน ตามอัตราที่ทางธนาคารกาหนด
2.บริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล ขอยืนยันจะส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี(ถ้ามี) ค่าสินค้ าและบริการให้ มหาวิทยาลัย ภายใน 3
วันทาการ นับจากวันที่บริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล ได้ รับเงินโอนเข้ าบัญชีแล้ ว

..........................................................
(.........................................................)
ผู้จัดการ/ผู้มอี านาจลงนาม

เอกสารประกอบ
1. หนังสือแจ้ งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้วน
2. สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/ห้ าง ประทับตรา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี หรือใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
5. สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารดังกล่าว มหาวิทยาลัยใช้ เป็ นฐานข้ อมูลการโอนเงินเข้ าบัญชีของบริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล)
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

เงื่อนไขการโอนเงิน
- บริการโอนเงินเข้าบัญชี
(ธนาคารกรุงไทยฯ เข้ าบัญชีของบริษัท /ห้ าง/ร้ าน/บุคคล)
วงเงินในการโอนไม่เกิน 500,000.00 บาท/รายการ

ใบเสร็จรับเงินกรุณาส่งมาตามที่อยู่
กรุณาส่ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนการเงินและบัญชี (งานการเงินจ่าย)
333 หมู่ 1 ตาบลท่าสุด
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57100

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ ท่ี คุณสรารัตน์ บุญวงค์ หรือ คุณบุญญาพร สิงห์คา โทร.053-916006

E-Mail: Sararat.boo@mfu.ac.th หรือ Bunyaporn.sin@mfu.ac.th

ขั้นตอนการจ่ ายเงินโดนวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยฯ

1.ส่งหนังสือเชิญ ให้ บริษัท/
ห้ าง/ร้ าน/บุคคล เข้ าร่วม
โครงการฯ
3.บันทึกข้ อมูลที่ได้ รับเอกสาร
แจ้ งยืนยันจากบริษัท/ห้ าง/
ร้ าน/บุคคล เข้ าในระบบการ
โอนเงิน

บริษทั /ห้าง/ร้าน

2.ส่ ง หนัง สือตอบรับ การแจ้ ง
ยืนยันการขอรับเงิ นโดยวิธีการ
โ อ น เ งิ น เ ข้ า บั ญ ชี ใ ห้ แ ก่
มหาวิ ท ยาลั ย พร้ อมน า ส่ ง
เอกสารที่มหาวิทยาลัยระบุ และ
ประทั บ ตราลงนามโดยผู้ มี
อานาจ

4.จัดทาข้ อมูล การจ่ ายเงิ น โดย
วิ ธี ก ารโอนเงิ น เข้ าบั ญชี ใ ห้ แก่
บริ ษั ท /ห้ าง/ร้ าน/บุ ค คล ส่ ง
ข้ อมูลให้ แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ

6.จัดส่ ง E-mail แจ้ งบริษัท/ห้ า ง/
ร้ าน โดยแจ้ งรายละเอียดการโอนเงิน
ตามใบแจ้ ง หนี้/ ใบส่ งสินค้ า เพื่อให้
บริษัท/ห้ างร้ าน จัดส่งใบเสร็จรับเงิน
ให้ แก่มหาวิทยาลัย

8.เมื่อได้ รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้ อย
แล้ ว จัดส่ ง ใบรับรองการหักภาษี ณ
ที่จ่าย ให้ แก่บริษัท/ห้ าง/ร้ าน ต่อไป

ธนาคาร

5.ทาการโอนเงิ นเข้ าบัญชีให้ แก่
บริษัท/ห้ าง/ร้ าน/บุคคล

7.ออกใบเสร็จ รับ เงิ น/ใบกากับ
ภาษี(ถ้ ามี) ให้ แก่มหาวิท ยาลั ย
ตามที่ อ ยู่ ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ งจากทาง
มหาวิทยาลัยภายใน 3 วันทาการ

