
Work Flow การเบิกค่า Marketing โดยการยมืเงินทดรองจ่าย

 โครงการ การเงิน ธุรการ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมฯ

 Marketing Form

สัญญาเงินยมื

ตรวจสอบ

ผอ.อนุมติัเบิกจ่าย

 Marketing Form

สัญญาเงินยมื

 Marketing Form 

(สาํเนา)

ตรวจสอบ
ผอ.อนุมติัเช็คจ่าย

จ่ายเช็ค

ขออนุมติัเดินทาง

จดัทาํเช็คจ่าย

คุมงบประมาณ

รับเช็ค

หวัหนา้โครงการ

กรอกแบบฟอร์ม



Work Flow การคืนเงินทดรองจ่าย/สาํรองจ่าย

 โครงการ การเงิน ธุรการ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมฯ

หลกัฐานการจ่าย

จดัทาํการคืนเงินยมื

คุมงบประมาณ

(กรณีสาํรองจ่าย)

ผอ.อนุมติัคืนเงินยมื

เก็บเอกสาร

คืนเงินยมืเขา้แฟ้ม

เกบ็หลกัฐานการจ่ายเงิน

ค่าตวัเครืองบิน/ทีพกั/

แทก็ซี/เบียเลียง

ลงนามเอกสาร

คืนเงินยมื
ตรวจสอบ



แบบฟอรมการขออนุมัตเิบกิคา Marketing ในการยื่นขอเสนอโครงการภายใตศูนยนวัตกรรมฯ

(สามารถเบกิคาใชจายไดตามจรงิ แตไมเกนิ 10,000 บาท/โครงการ)

เรยีน  ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมและการจัดการความรู

ขาพเจา ............................................................................... ตําแหนง .................................................

พรอมดวย (ถาม)ี .............................................................................มคีวามประสงคขออนุมัตเิบกิคา Marketing 

จากศูนยนวัตกรรมฯ เพื่อยื่นขอเสนอโครงการ....................................................................................................

ในระหวางวันที่ ................................................................. ณ ...........................................................................

โดยมีประมาณการคาใชจาย ดังนี้

คาเดนิทาง จํานวน ................................ บาท (เบกิจายตามใบเสร็จ/ตามระเบยีบ)

คาแท็กซี่ จํานวน ................................ บาท (เหมาจายวันละ 400/วัน)

คาที่พัก  จํานวน ................................ บาท (เบกิจายตามใบเสร็จ/ตามระเบยีบ)

คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน ................................ บาท (วันละ 240 บาท สําหรับ 8 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 

   นอกเหนอืจากนัน้วันละ 400 บาท)

รวมเปนเงนิ จํานวน ................................ บาท

หากขาพเจาไดรับอนุมัตใิหดําเนนิโครงการดังกลาวแลว ขาพเจายนิยอมใหหักคา Marketing 

ดังรายละเอยีดขางตน เปนจํานวนเงนิ ............................ บาท (........................................................)

เปนตนทุนในการดําเนนิโครงการของขาพเจา

ลงชื่อ .......................................

(................................................)

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

หมายเหตุ : กรุณายื่นเอกสารกอนเดนิทางลวงหนา 5 วันทําการ



สวนงาน  ศูนยนวัตกรรมและการจัดการความรู  โทร. ๒๘๕๖ 

ที่ ศธ  ๖๕๙๓(๒๑).๓/          วันที ่        

เรื่อง  ขออนุมัตยืิมเงนิทดรองจาย 

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม       .....................เลขที่ใบยืม 

 สัญญายืมเงนิ    ..........................วันครบกําหนดการใชคนื 
 ขาพเจา............................................................................ตําแหนง........................................ผูจัดการโครงการ......................................... 

สังกัดหนวยงาน............วทิยาลัยศลิปะ ส่ือ และเทคโนโลยี......สวนงาน.......ศูนยนวัตกรรมและการจัดการความรู.....โทรศพัท.....053-920299....... 

มีความประสงคขอยมืเงนิทดรองจายตามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหมวาดวยเงนิยมืทดรองจาย พ.ศ.๒๕๕๒ 

�  ๖.๑ เงนิยมืทดรองจายหมุนเวยีนภายในสวนงาน   

�  ๖.๒ เงนิยมืทดรองจาย เงนิอุดหนุน คาครุภัณฑ ท่ีดินส่ิงกอสราง และอื่น ๆ วงเงินไมเกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท  

�  ๖.๓ เงนิยมืทดรองจายอื่น ๆ กรณีจําเปนและเรงดวน นอกเหนือจากขอ ๖.๑,๖.๒ 

เพื่อใชในกิจกรรม “โครงการ................................................................................... จํานวนเงนิ.................................- บาท (......................................................) 

เงินยมืทดรองจายฉบับนี้เบกิจายจาก 

เงินงบประมาณประจําป ........................  �  แผนดิน  �  รายได  ............................................................................ 

 �  แหลงเงนิอื่น ๆ ............................................................................ 

     ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหมวาดวยเงนิยมืทดรองจาย พ.ศ.๒๕๕๔ และจะนําใบสําคัญคูจายท่ีถูกตอง พรอมท้ังเงนิท่ีเหลือ

จาย (ถามี) สงใชตามเงื่อนไขแหงประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยเงินยืมทดรองจาย พ.ศ.๒๕๕๔ ถาขาพเจาไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ขาพเจายินยอมใหหัก

เงินเดือน คาจาง เบ้ียหวัด บํานาญ หรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงจะไดรับจากทางมหาวิทยาลัยในอัตราไมนอยกวารอยละ ๕๐ พรอมดอกเบ้ียของยอดเงินรวม

ท้ังหมดเพื่อชดใชเงนิท่ียมืไปจนกวาจะครบถวน พรอมท้ังใหมหาวทิยาลัยดําเนินการทางวนัิยกับขาพเจา 

ลงชื่อ.......................................................ผูยืมเงนิทดรองจาย 

(..................................................) 

 วันที ่ ........................................ 

�  โปรดสั่งจายเช็คในนาม..............................................................................�  โปรดโอนเงนิเขาบญัชี................................................. 

    ชื่อบัญช.ี........................................... เลขที่บัญช ี............................................ 

 เรยีน ...................................................................................... 

    ไดตรวจสอบยอดเงนิยืมทดรองจายของผูยืม ณ วันที่............ 

   �  ไมมยีอดเงนิยืมทดรองจายคงคาง 

�   มยีอดเงนิยืมทดรองจายคงคาง …………….รายการ 

         เปนจํานวนเงนิ ................................บาท              (ตามรายละเอยีดดานหลัง) 

           ลงชื่อ......................................ผูตรวจสอบ 

(นางสาวชุลพีร  โมออน) 

         ตําแหนง......พนักงานปฏบิัตงาน...... 

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

เรยีน   ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมและการจัดการความรู 

     ไดตรวจสอบแลว เพื่อโปรดพจิารณาเงนิยมืทดรองจาย ตามประกาศ

มหาวทิยาลัยเชียงใหมวาดวยเงินยมืทดรองจาย พ.ศ.๒๕๕๒ 

     �  อนุมัตติามขอ ๖.๑ 

     �  อนุมัตติามขอ ๖.๒ 

     �  พจิารณาสั่งการ ขอ ๖.๓ ซึ่งอยูในดุลยพนิจิของอธกิารบด ี

  ลงชื่อ..................................(หัวหนาหนวย/ฝายการเงนิการคลัง) 

         (นางศรินทรญา  บุญทารักษ) 

ตําแหนง......นักการเงนิและบญัชี...... 

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

 คําอนุมัติ 

     �  อนุมัตใิหยืมเงนิทดรองจายไดตามเงือ่นไขขางตนเปนจํานวนเงนิ...........................................- บาท (...........................................................) 

 �  ขอสั่งการอื่น ...........................................................................................................................................................................   

ลงชื่อ................................................................ 

ตําแหนง...................................................(หัวหนาสวนงาน/อธกิารบด)ี 

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

ใบรับเงนิ

         ขาพเจาไดรับเงนิเปนจาํนวน..........................................- บาท (................................................)  เปนการถูกตองแลวและจะเบกิจายใหแลว

เสร็จตามประกาศฯ และหากมเีงนิเหลอืจะรีบนําสงคนืภายใน ๑๐ วัน นับจากวนัดําเนนิการสิ้นสุด 

       ลงชื่อ....................................................ผูรับเงนิ ลงชื่อ...................................................ผูจายเงนิ 

               (....................................................) (นางสาวเจนจริา   จนีชาต)ิ 

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

พลกิดานหลัง 
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