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มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
แบบขอเปิดการใช้ใบเสร็จรับเงินอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
(1) ส่วนของหน่วยงานผู้ขอเปิด  (โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น) 
 
ที ่อว …………………………………     วนัท่ี  ………………………………………….. 
 
เรียน หวัหนา้ส่วนการเงินและบญัชี 
 
  ขา้พเจา้………………………………………………… ต าแหน่ง……………………………………….. 
สังกดั……………………………………หมายเลขโทรศพัท์ ……………..ขอเปิดการใช้ใบเสร็จรับเงิน จ านวน ………….เล่ม 
เพื่อใชรั้บเงินในงาน/กิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลยัฯ ดงัน้ี …………………………………………………………… 
วนัท่ีด าเนินการ…………………และขอส่งคืนส าเนาใบเสร็จภายในวนัท่ี  …………………………..โดยข้าพเจ้ารับทราบ
ขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการเงิน เกีย่วกบัการรับเงนิและออกใบเสร็จรับเงนิข้อ 9, 10,11 และจะปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด   
 
 
ลงช่ือ ………………………………    ผูข้อเปิดการใชใ้บเสร็จรับเงิน        ลงช่ือ …….……………………...หวัหนา้หน่วยงาน 
        ( ……………………………..)                                    (………….………………..) 
 
 
(2) ส าหรับส่วนการเงินและบัญชี 
  เห็นสมควรอนุมติัเปิดการใชใ้บเสร็จรับเงินได ้โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดงัน้ี 

 
ล าดบั 
ที ่

 

 
รายการขอเปิดการใช้ใบเสร็จรับเงิน จ านวน.......................เล่ม 

 

 
หมายเหตุ 

 
 

เล่มที่ 
 

เร่ิมเลขที่ 
 

ถึงเลขที่ 

    กรณีขอเปิดการใช้
ใบเสร็จรับเงินมากกวา่ 6 เล่ม 
รายการท่ีเหลือ ใหเ้ขียนต่อ 
ดา้นหลงัของแบบขอเปิดการ

ใชใ้บเสร็จรับเงินใบน้ี 
 
มีต่อดา้นหลงั... 

    

    

    

    

    

 
 
 

ลงช่ือ……………………………... 
(นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล) 

รักษาการแทนหวัหนา้ส่วน 

ลงช่ือ…………………..……................ผูจ่้าย 
(                                                     ) 

เจา้หนา้บริหารงานทัว่ไปส่วนการเงินและบญัชี 
วนัท่ี................................. 

อนุมตัใิห้เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงนิตามรายการข้างต้น 
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วนัท่ี................................. 

 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

แบบขอเปิดการใช้ใบเสร็จรับเงนิ 
...ต่อจากด้านหน้า 

 
ล าดบั 
ที ่

 

 
รายการขอเปิดการใช้ใบเสร็จรับเงิน จ านวน................เล่ม 

 

 
หมายเหตุ 

 
 

เล่มที่ 
 

เร่ิมเลขที่ 
 

ถึงเลขที่ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

การขอเปิดการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
         ใหผู้ท่ี้ไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบในการขอเปิดการใชใ้บเสร็จรับเงินของหน่วยงาน เขียนแบบขอเปิดการใชใ้บเสร็จรับเงิน 
ผา่นหวัหนา้หน่วยงานตน้สังกดัอนุมติั และออกเลขหนงัสือออกใหเ้รียบร้อย จากนั้นน าส่งแบบขอเปิดการใชใ้บเสร็จรับเงินส่วน
การเงินและบญัชี    โทร.3740 
 
การน าส่งเงิน 
         ตามระเบียบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ วา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 ขอ้11 ระบุ "การจดัเกบ็เงินทุก
ประเภท ใหส่้วนการเงินและบญัชีเป็นผูจ้ดัเกบ็ ยกเวน้เงินรายได ้ประเภทท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูจ้ดัเกบ็ 
และให้ผู้จัดเกบ็น าส่งส่วนการเงินและบัญชีทุกวันในเวลาท าการ1หรืออย่างช้าในวันท าการถดัไป " โดยพมิพ์รายงานการรับเงิน
ประจ าวัน และน าเงินสด/ ส าเนาใบน าเงินฝากธนาคาร มาส่งที่งานการเงินรับ    

เลขที ่บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารออมสิน 053281194620    และ 
เลขที ่บัญชีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ธนาคารกรุงไทย 828-1-14776-8   
 
การขอเปิดการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
         เม่ือส้ินสุดงาน/กิจกรรม/โครงการ ใหผู้รั้บผดิชอบท าการขอปิดการใชใ้นแบบขอปิดการใชใ้บเสร็จรับเงินของหน่วยงานผา่น
หวัหนา้หน่วยงานตน้สังกดัอนุมติั และออกเลขหนงัสือออกใหเ้รียบร้อย จากนั้นพิมพร์ายงานใบเสร็จรับเงิน น าส่งคืนท่ีงานการเงิน

ข้อปฏิบัติในการขอเปิด-ปิดการใช้ใบเสร็จรับเงนิ 
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รับ ส่วนการเงินและบญัชี หรือกรณียงัไม่ส้ินสุดงาน/กิจกรรม/โครงการ แต่ส้ินปีงบประมาณ จะตอ้งท าการปิดการใชใ้บเสร็จรับเงิน
ภายในส้ินปีงบประมาณ (30 กนัยายน ของทุกปี)สงสัยสอบถามเพิม่เติม: หมายเลขติดต่อภายใน 3740 งานการเงินรับ
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มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
แบบขอปิดการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

 
(1) ส่วนของหน่วยงานผู้น าส่งคืน  (โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น) 
 
ที ่ศธ .....................................................    วนัท่ี ............................................................. 
 
เรียน หวัหนา้ส่วนการเงินและบญัชี 
 
  ขา้พเจา้…………………………………….................… ต าแหน่ง……....………………………………….. 
สังกดั…………………………........……หมายเลขโทรศพัท ์..................ขอปิดการใชใ้บเสร็จรับเงิน จ านวน................เล่ม ดงัน้ี 
 

 
ล าดบั 
ที ่

 

 
รายการขอปิดการใช้ใบเสร็จรับเงิน จ านวน ..................เล่ม 

 

 
หมายเหตุ 

 
 

เล่มที่ 
 

เร่ิมตั้งแต่เลขที่ 
(ทีใ่ช้ไป) 

 
ถึงเลขที่ 
(ทีใ่ช้ไป) 

     
กรณีขอปิดการใช้

ใบเสร็จรับเงินมากกวา่ 6 เล่ม 
รายการท่ีเหลือ ใหเ้ขียนต่อ 
ดา้นหลงัของแบบขอปิดการ

ใชใ้บเสร็จรับเงินใบน้ี 
 

มีต่อดา้นหลงั... 

    

    

    

    

    

 
ลงช่ือ .......................................................ผูน้  าส่งคืน              ลงช่ือ  .......................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
        ( .........................................................)         ( .........................................................) 
 
 
(2) ส าหรับส่วนการเงินและบัญชี 
  ไดต้รวจสอบแลว้ถูกตอ้ง เห็นสมควรอนุมติัการขอปิดการใชใ้บเสร็จรับเงินดงักล่าว 
 

 
 

ลงช่ือ……………………………... 
(นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล) 

รักษาการแทนหวัหนา้ส่วน 
วนัท่ี................................. 

 
 
 

ลงช่ือ…………………..……................ผูจ่้าย 
(                                                     ) 

เจา้หนา้บริหารงานทัว่ไปส่วนการเงินและบญัชี 
วนัท่ี................................. 

อนุมตัใิห้เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงนิตามรายการข้างต้น 
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มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

แบบขอปิดการใช้ใบเสร็จรับเงนิ 
...ต่อจากด้านหน้า 

 
ล าดบั 
ที ่

 

 
รายการขอปิดการใช้ใบเสร็จรับเงิน จ านวน..............เล่ม 

 

 
หมายเหตุ 

 
 

เล่มที่ 
 

เร่ิมตั้งแต่เลขที่ 
(ทีใ่ช้ไป) 

 
ถึงเลขที่ 
(ทีใ่ช้ไป) 

     
 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

การขอปิดการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
         ใหผู้ท่ี้ไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบในการขอเปิด-ปิดการใชใ้บเสร็จรับเงินของหน่วยงาน เขียนแบบขอปิดการใชส้มุด
ใบเสร็จรับเงิน ผา่นหวัหนา้หน่วยงานตน้สังกดัอนุมติั และออกเลขหนงัสือออกใหเ้รียบร้อย จากนั้นน าส่งแบบขอปิดการใช้
ใบเสร็จรับเงินส่วนการเงินและบญัชี    โทร.3740 
 
การน าส่งเงิน 
         ตามระเบียบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ วา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 ขอ้11 ระบุ "การจดัเกบ็เงินทุก
ประเภท ใหส่้วนการเงินและบญัชีเป็นผูจ้ดัเกบ็ ยกเวน้เงินรายได ้ประเภทท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็น ผูจ้ดัเกบ็ 
และให้ผู้จัดเกบ็น าส่งส่วนการเงินและบัญชีทุกวันในเวลาท าการ1หรืออย่างช้าในวันท าการถดัไป"  ใหผู้จ้ดัเกบ็น าเงินส่งส่วนการเงินฯ 
ตามระเบียบ โดยพมิพ์รายงานการรับเงินประจ าวัน และน าเงินสด/ ส าเนาใบน าเงินฝากธนาคาร มาส่งที่งานการเงินรับ    

เลขที ่บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารออมสิน 053281194620    และ 
เลขที ่บัญชีมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์ ธนาคารกรุงไทย 828-1-14776-8  
 
การขอปิดการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
         เม่ือส้ินสุดงาน/กิจกรรม/โครงการ ใหผู้รั้บผดิชอบท าการขอปิดการใชส้มุดในแบบขอปิดการใชใ้บเสร็จรับเงินของหน่วยงาน  
ผา่นหวัหนา้หน่วยงานตน้สังกดัอนุมติั และออกเลขหนงัสือออกใหเ้รียบร้อย จากนั้นพิมพร์ายงานใบเสร็จรับเงิน น าส่งคืนท่ีงาน

ข้อปฏิบัตใินการขอเปิด-ปิดการใช้ใบเสร็จรับเงนิ 



Receipt1   27 /10/2008   

การเงินรับ ส่วนการเงินและบญัชี หรือกรณียงัไม่ส้ินสุดงาน/กิจกรรม/โครงการ แต่ส้ินปีงบประมาณ จะตอ้งท าการปิดการใช้
ใบเสร็จรับเงินภายในส้ินปีงบประมาณ (30 กนัยายน ของทุกปี)สงสัยสอบถามเพิม่เติม :  หมายเลขติดต่อภายใน 3740 งานการเงินรับ 


