หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนการประกวด
** สาหรับภาควิชา/หน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น !!
 การประกวดนางนพมาศ: ได้รับเงินสนับสนุนการประกวดหน่วยงานละ 2,000 บาท
(จานวนจากัดเพียง 20 หน่วยงานแรก)
 การประกวดกระทง: ได้รับเงินสนับสนุนการประกวดหน่วยงานละ 2,000 บาท
(จานวนจากัดเพียง 20 หน่วยงานแรก)
 การประกวดขบวนแห่: ได้รับเงินสนับสนุนการประกวดหน่วยงานละ 3,000 บาท
(จานวนจากัดเพียง 20 หน่วยงานแรก)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับเงินสนับสนุนในแต่ละการประกวดจะต้องดาเนินการดังนี้
การขอรับเงินสนับสนุน
1. ผู้รับผิดชอบการประกวดส่งแบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนพร้อมแนบหลักฐาน
การเบิกจ่ายด้วยตนเองทีง่ านประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอานวยการ ชั้น 1
ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. ของวันทาการถัดไป นับจากวันที่ที่ระบุในหลักฐานการเบิกจ่าย
2. หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
2.1 การเบิกจ่ายเงินของคณะฯ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูร้ ับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือเอกสาร
อื่นใดที่เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
2.2 ใบเสร็จรับเงินที่นามาเบิกต้องมีรายการอย่างดังต่อไปนี้
 ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้ออกใบเสร็จรับเงิน/ผู้ขาย เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
หรือเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ออกใบเสร็จรับเงิน/ผู้ขาย
 ชื่อของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ
 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
 รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
 จานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
 ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
2.3 การจ่า ยเงิ น รายใด ซึ่ งตามลั ก ษณะไม่ สามารถเรีย กใบเสร็ จรั บ เงิ น จากผู้ รั บ เงิ น ได้
ให้ จั ด ท าใบส าคั ญ รั บ เงิ น โดยให้ หั ว หน้ า ภาควิ ช า/หน่ ว ยงาน เป็ น ผู้ จ่ า ยเงิ น
และผู้ซื้อเป็นผู้รับเงิน พร้อมแสดงรายการค่าใช้จ่ายและจานวนเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
การจ่ายเงินได้
2.4 กรณีผู้ปฏิบัติงานจ่ายเงินไป โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.2
ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานนั้ นท าใบรั บ รองการจ่ า ยเงิ น ประกอบใบเสร็ จ รั บ เงิน เพื่ อ น ามาเป็ น
เอกสารในการเบิกเงินต่อคณะฯได้
หมายเหตุ 1. กรณีภาควิชา/หน่วยงานส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
งานประชาสัมพันธ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดาเนินการเบิกจ่ายใดๆ และขอให้ภาควิชา/หน่วยงาน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในรายการนั้นเอง
2. ขอเชิญหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนเข้าร่วมฟังชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้อง A201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2
การประกวดที่ได้รับเงินสนับสนุน

เลขทีส
่ มัคร ..........................

แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการประกวด
ในงาน “ศิริราช 130 ปี สืบสานประเพณีลอยกระทง” ประจาปี 2561
*******************************
ด้ ว ย ข้ า พเจ้ า ..................................................................... ต าแหน่ ง .........................................
สังกัด .................................................................. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ส าหรั บ ใช้ ใ นการประกวดในงาน “ศิ ริ ร าช 130 ปี สื บ สานประเพณี ล อยกระทง” ประจ าปี 2561 ไปก่ อ นแล้ ว
จึงขอรายงานความเห็นชอบเพื่อขอรับเงินสนับสนุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทการประกวด
 กระทง
ประเภท  สวยงาม
 ความคิดสร้างสรรค์
 ขบวนแห่
ประเภท  สวยงาม
 ความคิดสร้างสรรค์
 นางนพมาศ
2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ขอรับเงินสนับสนุน **ระบุ 1 รายการต่อ 1 หลักฐานการเบิกจ่าย
ลาดับที่

รายการ

ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง

เลขที่

วันที่

หลักฐาน

หลักฐาน

การจ่ายเงิน

การจ่ายเงิน

จานวนเงิน

1
2
3
4
(ตัวอักษร)

ลงชื่อ

ผู้รับเงินสนับสนุน

(……………………………………………………)
วันที่
ลงชื่อ

ผู้รับเอกสาร

(……………………………………………………)
วันที่ .......... / ............. /..............เวลา............น.

.......... / ............. /..............
ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(……………………………………………………)
วันที่ .......... / ............. /..............เวลา............น.

ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง
เลขที่ใบส่งของ

ลาดับที่

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

รายการ

ชื่อผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง

เลขที่
ใบส่งของ

เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับสินค้า

จานวนเงิน

