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คงเหลือ

รายการที4จ่าย

ราคา

ลายเซ็น
นักเรี ยน
ทุน

ผู้ปกครอง
รั บทราบ

อ.ผู้ดแู ล
ทุน
รั บทราบ

คําเตือน ข้ อปฏิบตั ทิ 3 พ
ี งึ ระวัง มิฉะนัน< มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิDในการให้ ทนุ การศึกษาทันที
1. ผู้ขอทุน ผู้ปกครองและอาจารย์ ผ้ ูดแู ลทุน ต้ องเซ็นกํากับทุกรายการ
2. ต้ องแนบใบเสร็จรั บเงินค่ าบํารุ ง / ค่ าธรรมเนียมการศึกษาและใบเสร็จรั บเงินอืMน ๆ ทีMมีค่าใช้ จ่ายต่ อรายการ
หรื อต่ อใบเสร็จ ตังQ แต่ 500 บาทขึนQ ไปมาด้ วย โดยขอให้ อาจารย์ กรุ ณาตรวจสอบใบเสร็จก่ อนเซ็นกํากับด้ วย

***นักเรี ยนต้ องใช้ แบบฟอร์ มรายการใช้ จ่ายเงินของมูลนิธิฯ เท่ านันL ***
*** กรุ ณาพลิกเพื4ออ่ านระเบียบที4ระบุด้านหลังอย่ างละเอียด ***
(หน้ า 1)

แก้ ไขล่าสุด 14/10/2563

ระเบียบปฏิบตั กิ ารใช้ จ่ายเงินทุนเพื3อการศึกษา
มูลนิธิทสิ โก้ เพื3อการกุศล
เมื$อนักเรี ยน/นักศึกษาได้ รับทุนเพื$อการศึกษาแล้ ว ให้ โรงเรี ยนและนักเรี ยน/นักศึกษาปฏิบตั ติ าม ข้ อปฏิบตั ิ
และ ข้ อห้ าม ดังต่อไปนี F :
ข้ อปฏิบตั ิ
1. นําตัวK แลกเงิน/แคชเชียร์ เช็คไปเปิ ดบัญชีออมทรัพย์ในชื$อของนักเรี ยนหรื อในชื$อร่วมกับอาจารย์ผ้ ดู แู ลทุนก็ได้
2. เปิ ดบัญชีกบั ธนาคารออมสิน หรื อธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์ หากในพื Fนที$ไม่มี 2 ธนาคาร
ดังกล่าว ให้ ใช้ ธนาคารอื$นได้
3. นําสมุดเงินฝากให้ อาจารย์ที$ดแู ลนักเรี ยนทุนเป็ นผู้เก็บรักษาเท่านันF
(โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา)
4. ปรับรายการในสมุดบัญชีให้ เป็ นปั จจุบนั เพื$อให้ ทราบยอดเงินคงเหลือล่าสุด
5. นําตัวK แลกเงิน/แคชเชียร์ เช็คไปเข้ าบัญชีทนั ที เพราะตัวK แลกเงิน/แคชเชียร์ เช็คมีอายุเพียง 3 เดือนนับจาก
วันที$ที$ลงบนตัวK แลกเงิน/แคชเชียร์ เช็คท่านันF
6. การเบิกถอนเงิน ให้ เบิกเฉพาะเท่าที$จําเป็ น เพื$อใช้ จา่ ยเรื$ องการศึกษาเท่านันF และต้ องเขียนรายการค่าใช้ จา่ ย
โดยละเอียดในแบบฟอร์ มรายการใช้ จา่ ยเงินของมูลนิธิฯ โดยรายการใช้ จ่ายในแบบฟอร์ มนีกJ ับรายการ
ในสมุดบัญชีต้องสอดคล้ องกันและผู้ขอทุน ผู้ปกครองและอาจารย์ ผ้ ูดแู ลทุน (โดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา) ต้ องเซ็นกํากับในทุกรายการ รวมทังJ ผู้ขอทุนทุกคน
ต้ องแนบใบเสร็จรั บเงินค่ าบํารุ ง / ค่ าธรรมเนียมการศึกษาและใบเสร็จรั บเงินอื6น ๆ ที6น่าเชื6อถือที6มี
ค่ าใช้ จ่ายต่ อรายการ หรื อต่ อใบเสร็จ ตังJ แต่ 500 บาทขึนJ ไปมาด้ วย โดยขอให้ อาจารย์ ตรวจสอบ
ความถูกต้ องและครบถ้ วนของใบเสร็จก่ อนเซ็นกํากับด้ วยทุกครั งJ
7. ขอให้ สง่ รายงานค่าใช้ จา่ ยฉบับนี F พร้ อมแบบฟอร์ มขอรับทุนต่อเนื$องทุกครังF

ข้ อห้ าม
1. ห้ ามใช้ ATM
2. ห้ ามเบิกเงินเป็ นก้ อนล่วงหน้ านานๆ แล้ วนําไปใช้ จา่ ยภายหลัง ควรเบิกเมื6อมีความจําเป็ นต้ องใช้ เท่ านันJ
3. ห้ ามนําสมุดเงินฝากไปเก็บไว้ เอง หรื อไว้ ที$ผ้ ปู กครอง (โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา)
4. ห้ ามนําเงินของครอบครัวและเงินส่วนตัวมาฝาก–ถอน ร่วมกับบัญชีเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ
5. ห้ ามนําเงินทุนไปให้ ครอบครัวหรื อเป็ นค่าใช้ จา่ ยอื$นๆ นอกจากเพื$อการศึกษาของผู้ได้ รับทุนเท่านันF
6. ใช้ เงินทุนสําหรับค่าเดินทางระหว่างจากบ้ านกับโรงเรี ยนได้ แต่ไม่รวมค่าการเดินทางไปกลับภูมิลําเนา

*** หากทางอาจารย์ หรื อผู้ขอทุน ไม่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ างต้ น มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิMในการให้ ทนุ การศึกษาทันที ***
(หน้ า 2)

แก้ ไขล่าสุด 14/10/2563

