แบบใบเงินยืมทดรองจ่ าย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มฉก.กค.0002/1

เรียนรู้เพื่อรั บใช้ สังคม

ข้ าพเจ้ า..........................................……….……...........................................ตาแหน่ง...........................................................รหัสพนักงาน...........
คณะ / กอง / ศูนย์ / สานัก / สถาบัน ….......…..................……………...…………..….......................………….เบอร์ โทรติดต่อ…..........................…
มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองจ่ายจานวน …......................…..… บาท ( ……..…..........................................................................………..……..)
เพื่อใช้ จ่ายในเรื่ อง/โครงการ………………….......................………............................................................................................….…………………
เริ่ มวันที่ ………. / ………. / ……….
สิ ้นสุดวันที่ ………. / ………. / ……….
และได้ ส่งหนังสือขออนุมตั เิ ลขที่........................................................ ลงวันที่ ………. / ………. / ………. มาพร้ อมแนบใบยืมเงินทดรองจ่ายนี ้
ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะนาเอกสารประกอบการเบิกจ่าย พร้ อมจานวนเงินที่เหลือจ่าย (ถ้ ามี) ส่งคืนภายใน 10 วันทาการ
กาหนดส่งคืนวันที่ ………. / ………. / ………. หากเกินกาหนดจากนี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ มหาวิทยาลัยฯ หักเงินเดือนหรือเงินได้ อ่ ืน ๆ ของ
ข้ าพเจ้ า ณ สิน้ เดือน เพื่อชดใช้ มหาวิทยาลัยฯ จนครบจานวนเงินยืมทดรองจ่ ายดังกล่ าว
โดยให้ โอนเงินเข้ าบัญชีข้าพเจ้ าหรื อบัญชีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการชื่อบัญชี.............................................................................................
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี
ลงชื่อ…………………………………………อ.ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
(.................................................)
………. / ………. / ……….

---
ลงชื่อ ….....…......................................……..ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย
(.................................................)
………. / ………. / ……….

ส่ วนของกองคลัง
เจ้ าหน้ าที่แผนกการเงิน

ผู้อนุมตั ิ

ได้ รับการตรวจสอบงบประมาณที่ BU……………………………
ลงวันที่ ………. / ………. / ……….
ลงชื่อ…………………………………ผู้ตรวจ
(……………………………………)
………. / ………. / ……….
หมายเหตุ ปรับปรุ งค่าเช่ารถ …………………… บาท
เป็ นเงินยืมทดรองจ่าย …………………… บาท

คาสัง่

อนุมตั ิ ให้ยืมเงินทดรองจ่ายและเบิกจ่ายได้
ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ…………..……………………….
(……………………………………..)
………. / ………. / ……….
ตาแหน่ง อธิการบดี / รองอธิการบดี

ได้ โอนเงินทดรองจ่ายเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) วันที่ …….. / …….. / …….. ตามใบสาคัญจ่ายเลขที่ .………...............
ลงชื่อ ……………………….…………. ผู้โอนเงิน
( …………………………..………..)
………. / ………. / ……….
1. ต้ นฉบับ– แผนกบัญชี 2.สาเนา– แผนกการเงิน 3.สาเนา– ผู้ยืมทดรองจ่ าย (กรุ ณานาใบยืมเงินทดรองจ่ ายมาแสดงพร้ อมการส่ งคืนเงินทดรองจ่ าย)
หมายเหตุ กรุ ณาส่ งคืนเงินยืมทดรองจ่ ายให้ เสร็จสิน้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี และไม่ ควรยืมเงินทดรองจ่ ายในเดือน พฤษภาคม
สามารถเลื่อนกาหนดวันส่ งคืนได้ ไม่ เกินครัง้ ละ 30 วัน และเลื่อนได้ ไม่ เกิน 3 ครัง้ ดังนี ้
1. การเลื่อนวันที่เริ่ มจัดโครงการ หรื อขยายเวลาจัดโครงการ ไม่เกิน 60 วัน และรู้วนั สิ ้นสุดโครงการที่แน่นอน ให้ นาส่งแบบใบเลื่อนกาหนดส่งคืนเงินทดรองจ่าย (มฉก.
กค.0002/3) ให้ กองคลังทราบก่อนวันเริ่ มจัดโครงการ และให้ กาหนดวันส่งคืนใหม่ ภายใน 10 วันทาการ หลังจากสิ ้นสุดโครงการ
2. การเลื่อนวันที่เริ่ มจัดโครงการ หรื อขยายเวลาจัดโครงการ เกินกว่า 60 วัน และไม่ร้ ูวนั สิ ้นสุดโครงการที่แน่นอน ให้ สง่ คืนเงินทดรองจ่าย ภายในวันส่งคืนเดิมที่กาหนดไว้
3. การเลื่อนกาหนดวันส่งคืน หลังจากได้ รับรายงานยอดเงินยืมทดรองจ่ายคงเหลือประจาเดือน และมีรายการเกินกาหนดส่งคืน ต้ องนาส่งแบบใบเลื่ อนกาหนดส่งคืนเงินทดรองจ่าย (มฉก.
กค.0002/3) ให้ กองคลังทราบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
4. การเลื่อนกาหนดวันส่งคืนเงินทดรองจ่าย เลื่อนได้ ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี
การคืนเงินที่หกั ชดใช้ เงินยืมทดรองจ่ายจะคืนเมื่อ ส่งคืนเงินยืมเสร็ จสิ ้นแล้ ว โดยคืนพร้ อมการจ่ายเงินเดือนในเดือนถัดไป

