มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แบบขอเปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
(1) ส่ วนของหน่ วยงานผู้ขอเปิ ด (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ที่ ศธ …………………………………
เรี ยน

วันที่ …………………………………………..

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

ข้าพเจ้า………………………………………………… ตําแหน่ง………………………………………..
สังกัด……………………………………หมายเลขโทรศัพท์ ……………..ขอเปิ ดการใช้ใบเสร็ จรับเงิน จํานวน ………….เล่ม
เพื่อใช้รับเงินในงาน/กิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ ……………………………………………………………
วัน ที่ ด ํา เนิ น การ…………………และขอส่ ง คื น สํ า เนาใบเสร็ จ ภายในวัน ที่ …………………………..โดยข้าพเจ้ารั บ ทราบ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงิน เกีย่ วกับการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินข้ อ 9, 10,11 และจะปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด

ลงชื่อ ……………………………… ผูข้ อเปิ ดการใช้ใบเสร็ จรับเงิน
( ……………………………..)

ลงชื่อ …….……………………...หัวหน้าหน่วยงาน
(………….………………..)



(2) สําหรับส่ วนการเงินและบัญชี
เห็นสมควรอนุมตั ิเปิ ดการใช้ใบเสร็ จรับเงินได้ โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้
ลําดับ
ที่

รายการขอเปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน จํานวน.......................เล่ ม

เล่ มที่

เริ่มเลขที่

หมายเหตุ

ถึงเลขที่
กรณี ขอเปิ ดการใช้
ใบเสร็จรับเงินมากกว่า 6 เล่ม
รายการที่เหลือ ให้เขียนต่อ
ด้านหลังของแบบขอเปิ ดการ
ใช้ใบเสร็จรับเงินใบนี้
มีต่อด้านหลัง...

อนุมตั ใิ ห้ เบิกจ่ ายใบเสร็จรับเงินตามรายการข้ างต้ น
ลงชื่อ……………………………...
(นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์)
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
วันที่.................................
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ลงชื่อ…………………..……................ผูจ้ ่าย
(
)
เจ้าหน้าบริ หารงานทัว่ ไปส่วนการเงินและบัญชี
วันที่.................................

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แบบขอเปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน

...ต่ อจากด้ านหน้ า
ลําดับ
ที่

รายการขอเปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน จํานวน................เล่ ม

เล่ มที่

เริ่มเลขที่

หมายเหตุ

ถึงเลขที่

ข้ อปฏิบัตใิ นการขอเปิ ด-ปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน
การขอเปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน
ให้ผทู ้ ี่ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการขอเปิ ดการใช้ใบเสร็ จรับเงินของหน่วยงาน เขียนแบบขอเปิ ดการใช้ใบเสร็ จรับเงิน
ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดอนุมตั ิ และออกเลขหนังสื อออกให้เรี ยบร้อย จากนั้นนําส่งแบบขอเปิ ดการใช้ใบเสร็จรับเงินส่วน
การเงินและบัญชี  โทร.3740
การนําส่ งเงิน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ข้อ11 ระบุ "การจัดเก็บเงินทุก
ประเภท ให้ส่วนการเงินและบัญชีเป็ นผูจ้ ดั เก็บ ยกเว้นเงินรายได้ ประเภทที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นผูจ้ ดั เก็บ
และให้ ผ้ จู ดั เก็บนําส่ งส่ วนการเงินและบัญชีทุกวันในเวลาทําการ1หรืออย่ างช้ าในวันทําการถัดไป " โดยพิมพ์ รายงานการรับเงิน
ประจําวัน และนําเงินสด/ สําเนาใบนําเงินฝากธนาคาร มาส่ งทีง่ านการเงินรับ

เลขที่ บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารออมสิ น 053281194620 และ
เลขที่ บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย 828-1-14776-8

การขอเปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน
เมื่อสิ้นสุดงาน/กิจกรรม/โครงการ ให้ผรู ้ ับผิดชอบทําการขอปิ ดการใช้ในแบบขอปิ ดการใช้ใบเสร็ จรับเงินของหน่วยงานผ่าน
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดอนุมตั ิ และออกเลขหนังสื อออกให้เรี ยบร้อย จากนั้นพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน นําส่งคืนที่งานการเงิน
รับ ส่วนการเงินและบัญชี หรื อกรณี ยงั ไม่สิ้นสุดงาน/กิจกรรม/โครงการ แต่สิ้นปี งบประมาณ จะต้องทําการปิ ดการใช้ใบเสร็ จรับเงิน
ภายในสิ้นปี งบประมาณ (30 กันยายน ของทุกปี )สงสัยสอบถามเพิม่ เติม: หมายเลขติดต่ อภายใน 3740 งานการเงินรับ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แบบขอปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน
(1) ส่ วนของหน่ วยงานผู้นําส่ งคืน (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ที่ ศธ .....................................................
เรี ยน

วันที่ .............................................................

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

ข้าพเจ้า…………………………………….................… ตําแหน่ง……....…………………………………..
สังกัด…………………………........……หมายเลขโทรศัพท์ ..................ขอปิ ดการใช้ใบเสร็ จรับเงิน จํานวน................เล่ม ดังนี้

ลําดับ
ที่

รายการขอปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน จํานวน ..................เล่ ม

เล่ มที่

เริ่มตั้งแต่ เลขที่
(ทีใ่ ช้ ไป)

หมายเหตุ

ถึงเลขที่
(ทีใ่ ช้ ไป)
กรณี ขอปิ ดการใช้
ใบเสร็จรับเงินมากกว่า 6 เล่ม
รายการที่เหลือ ให้เขียนต่อ
ด้านหลังของแบบขอปิ ดการ
ใช้ใบเสร็จรับเงินใบนี้
มีต่อด้านหลัง...

ลงชื่อ .......................................................ผูน้ าํ ส่งคืน
( .........................................................)

ลงชื่อ .......................................................หัวหน้าหน่วยงาน
( .........................................................)



(2) สําหรับส่ วนการเงินและบัญชี
ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เห็นสมควรอนุมตั ิการขอปิ ดการใช้ใบเสร็ จรับเงินดังกล่าว
อนุมตั ใิ ห้ เบิกจ่ ายใบเสร็จรับเงินตามรายการข้ างต้ น
ลงชื่อ……………………………...
(นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์)
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
วันที่.................................
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ลงชื่อ…………………..……................ผูจ้ ่าย
(
)
เจ้าหน้าบริ หารงานทัว่ ไปส่วนการเงินและบัญชี
วันที่.................................

...ต่ อจากด้ านหน้ า
ลําดับ
ที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แบบขอปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน

รายการขอปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน จํานวน..............เล่ ม

เล่ มที่

เริ่มตั้งแต่ เลขที่
(ทีใ่ ช้ ไป)

หมายเหตุ

ถึงเลขที่
(ทีใ่ ช้ ไป)

ข้ อปฏิบัตใิ นการขอเปิ ด-ปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน
การขอปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน
ให้ผทู ้ ี่ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการขอเปิ ด-ปิ ดการใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน เขียนแบบขอปิ ดการใช้สมุด
ใบเสร็จรับเงิน ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดอนุมตั ิ และออกเลขหนังสื อออกให้เรี ยบร้อย จากนั้นนําส่งแบบขอปิ ดการใช้
ใบเสร็จรับเงินส่วนการเงินและบัญชี  โทร.3740
การนําส่ งเงิน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ข้อ11 ระบุ "การจัดเก็บเงินทุก
ประเภท ให้ส่วนการเงินและบัญชีเป็ นผูจ้ ดั เก็บ ยกเว้นเงินรายได้ ประเภทที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ น ผูจ้ ดั เก็บ
และให้ ผ้ จู ดั เก็บนําส่ งส่ วนการเงินและบัญชีทุกวันในเวลาทําการ1หรืออย่ างช้ าในวันทําการถัดไป" ให้ผจู ้ ดั เก็บนําเงินส่งส่วนการเงินฯ
ตามระเบียบ โดยพิมพ์ รายงานการรับเงินประจําวัน และนําเงินสด/ สําเนาใบนําเงินฝากธนาคาร มาส่ งทีง่ านการเงินรับ

เลขที่ บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารออมสิ น 053281194620 และ
เลขที่ บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย 828-1-14776-8

การขอปิ ดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน
เมื่อสิ้นสุดงาน/กิจกรรม/โครงการ ให้ผรู ้ ับผิดชอบทําการขอปิ ดการใช้สมุดในแบบขอปิ ดการใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน
ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดอนุมตั ิ และออกเลขหนังสื อออกให้เรี ยบร้อย จากนั้นพิมพ์รายงานใบเสร็ จรับเงิน นําส่งคืนที่งาน
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การเงินรับ ส่วนการเงินและบัญชี หรื อกรณี ยงั ไม่สิ้นสุดงาน/กิจกรรม/โครงการ แต่สิ้นปี งบประมาณ จะต้องทําการปิ ดการใช้
ใบเสร็จรับเงินภายในสิ้นปี งบประมาณ (30 กันยายน ของทุกปี )สงสัยสอบถามเพิม่ เติม : หมายเลขติดต่ อภายใน 3740 งานการเงินรับ
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