ใบแจ้งความประสงค์ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
สาหรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเชื่อ:
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ โจทก์ / จาเลย/ ผู้มีสิทธิรับเงิน
................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่.................ถนน...... ...............................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์...........................................
โทรสาร...........................................โทรศัพท์มือถือ.................................

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาพูน

จานวนเงินที่ขอรับ...........................................................................บาท
(.......................................................................................................)
(ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ / ค่าโอน (ถ้ามี))

กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ค่าปรับ สามารถสั่งพิมพ์
หนังสือรับรองได้จาก Website ของสานักงานศาล
ยุติธรรม หรือขอรับได้ที่หน่วยงานผู้จ่ายเงิน

โอนเข้าบัญชี:
ชื่อบัญชี............................................................................................. ........
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี........................................................ ..
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี............................................................
ธนาคาร.................................เลขที่บัญชี...........................................
แจ้งผลโดย:
อีเมล์: ...............................................................................................
โทรศัพท์มือถือ: ...............................................................................
** ไม่คิดค่าบริการในการแจ้งผล

อัตราค่าธรรมเนียมในการโอน:
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
*ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ จะหักจากบัญชีของ
ผู้รับโอน

ได้แนบหลักฐาน ดังนี:้
ใบเสร็จรับเงินที่ลงชื่อผู้รับเงินแล้ว
ใบแจ้งหนี้ / ใบกากับภาษี
แบบใบสั่งคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล / ค่าปรับ / เงินกลาง
สาเนาสมุดเงินฝากธนาคาร
กรณีเจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิรับเงินมอบให้ผู้อื่นดาเนินการแทน
หนังสือมอบอานาจ (ปิดอากรแสตมป์) / มอบฉันทะ
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับเงิน / ผู้มอบอานาจ /
ผู้รับมอบอานาจ

ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเอกสารนี้
และขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งถูกต้องทุกประการ

สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่.........................................
หมายเลขคดี:
หมายเลขคดีดาที่ ....................../.....................................
หมายเลขคดีแดงที่....................../.....................................

ลงชื่อ.................................................................
(...................................................................)
เจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิรับเงิน / ผู้รับมอบอานาจ
วันที่....................................................................

ใบสาคัญรับเงิน
ในราชการสานักงานศาลยุติธรรม
วันที่.............เดือน............................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า.............................................................................................................อยู่บ้านเลขที่....................................................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................................
ได้รับเงินจาก.....................................ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาพูน..........................................ดังรายการต่อไปนี้
จานวนเงิน
รายการ
บาท
ส.ต.
ค่า...........................................................................................
คดีหมายเลขดาที่...................................../..............................
คดีหมายเลขแดงที่................................../..............................
.........................................................................................โจทก์
ระหว่าง
..........................................................................................จาเลย
รวมเป็นเงิน
จานวน (..........................................................................................)
จ่ายโดย  จ่ายเงินสด
 เช็คธนาคาร............................................................................
เลขที่...........................................ลงวันที่................................
 โอนเงินธนาคาร.....................................................................
วันที่โอน................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับเงิน
(..................................................)
ลงชื่อ...............................................................ผู้จ่ายเงิน
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..........

คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูลในเอกสำร
แจ้งควำมประสงค์ในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร

สวัสดีค่ะวันนี้ศาลเยาวชและครอบครัว
จังหวัดลาพูน
มีระบบจ่ายคืนเงิน
* ค่าธรรมเนียมศาล
* ค่าส่งคาคูค่ วาม
* เงินชดใช้ค่าเสียหาย
* และถอนประกันโดยเงินสด
โดยโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกอีก
อย่างว่า K-Cash Connect หรือระบบ
KTB Corporate online

โดยผู้ยื่นคาร้องต้องกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยค่ะ
โดยวันนี้ เหมียวๆ จะมาแนะนาการกรอก
ข้อมูลให้นะคะ

ใบแจ้งควำมประสงค์ในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร
สำหรับเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ
เจ้ำหน้ำที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเชื่อ:
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ โจทก์ / จาเลย/ ผู้มีสิทธิรับเงิน
.............................................................................................. ..................
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่.................ถนน...... ...............................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์...........................................
โทรสาร...........................................โทรศัพท์มือถือ.................................

เป็นข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน
กรณีที่มอบอานาจก็ต้องใช้ข้อมูล
ของผู้มอบอานาจนะคะไม่ใช่
ข้อมูลของผู้รับมอบอานาจค่ะ



จานวนเงินที่ขอรับ...........................................................................บาท
(.......................................................................................................)
(ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ / ค่าโอน (ถ้ามี))

โอนเข้ำบัญชี:
ชื่อบัญชี............................................................................................. ........
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี..........................................................
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี............................................................
ธนาคาร.................................เลขที่บัญชี...........................................
แจ้งผลโดย:
อีเมล์: ...............................................................................................
โทรศัพท์มือถือ: ...............................................................................
** ไม่คิดค่าบริการในการแจ้งผล

ได้แนบหลักฐำน ดังนี:้
ใบเสร็จรับเงินที่ลงชื่อผู้รับเงินแล้ว
ใบแจ้งหนี้ / ใบกากับภาษี
แบบใบสั่งคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล / ค่าปรับ / เงินกลาง
สาเนาสมุดเงินฝากธนาคาร
กรณีเจ้ำหนี้ / ผู้มีสิทธิรับเงินมอบให้ผู้อื่นดำเนินกำรแทน
หนังสือมอบอานาจ (ปิดอากรแสตมป์) / มอบฉันทะ
พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับเงิน / ผู้มอบอำนำจ /
ผู้รับมอบอำนำจ



ยอดเงิน หากไม่แน่ใจว่าเดือนนี้มีกี่
วันให้เซ็นชื่อกากับไว้ให้ด้วยค่ะ แต่
ถ้าหากว่าทราบแน่นอนให้ลงจานวน
เงินได้เลยค่ะ


เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาพูน
ได้โอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินแล้วผู้รับโอน
จะได้รับแจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ หรือทาง
โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งข้อมูลไว้กับ
เจ้าหน้าที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ แต่ท่าน
อย่าลืมให้ข้อมูลนะคะ
** อย่าลืมแจ้งข้อมูลนะคะ**



หลักฐำนที่ต้องแนบมำพร้อมคำแถลง

* สาเนาสมุดเงินฝากต้องมีชื่อ
ตรงกับผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยรับรองสาเนาถูกต้องด้วยค่ะ

ใบแจ้งควำมประสงค์ในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร
สำหรับเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ


สาคัญที่สุดคือเลขคดีนะ
คะ อย่าลืมเด็ดขาด

ศาล / สานักงาน...............................................................
สัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่.........................................
หมำยเลขคดี:
หมายเลขคดีดาที่........................./.....................................
หมายเลขคดีแดงที่....................../.....................................

อัตราค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร
ไม่เหมือนกันนะคะเงินที่คู่ความจะ
ได้รับนั้นจะเป็นยอดที่ทางธนาคาร
หักค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ลาพูนนาเงินฝากธนาคารกรุงไทย ค่ะ

กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ค่าปรับ สามารถสั่งพิมพ์
หนังสือรับรองได้จาก Website ของสานักงานศาล
ยุติธรรม หรือขอรับได้ที่หน่วยงานผู้จ่ายเงิน
อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรโอน:
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
*ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ จะหักจากบัญชีของ
ผู้รับโอน


หลังจากกรอกรายละเอียดข้างต้นแล้ว
อย่าลืมนะคะที่จะต้องลงลายมือชื่อ
ให้เรียบร้อยด้วยค่ะ โดยหากใช้ลายเซ็น
ก็ต้องตามด้วยตัวบรรจงด้วยนะคะเพื่อ
เจ้าหน้าที่จะได้ทราบว่าผู้มายื่นแบบนั้น
มีชื่อตรงกับผู้มีสิทธิมายื่นขอรับหรือไม่

ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเอกสารนี้
และขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................
(นางสาวร่ารวย มั่งคั่ง)
ผู้มีสิทธิรับเงิน / ผู้รับมอบอานาจ
วันที่....................................................................

สาคัญอย่างยิ่งสาเนา
สมุดบัญชีเงินฝากที่มี
ชื่อตรงกับผู้มีสิทธิ
รับเงินซึ่งไม่ใช่ผู้รับ
มอบอานาจนะคะ

