
 

แบบสัญญายืมเงินกองทุนสวัสดิการ  โรงพยาบาลตํารวจ 
 
  สัญญายืมเงินกองทุนสวัสดิการ  โรงพยาบาลตํารวจ               เลขท่ีสัญญายืม 

เรียน ประธานกรรมการสวัสดิการ รพ.ตร. 

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

เงินเดือน...............................บาท เงินเดือนพิเศษ............................................บาท       มีความประสงคขอยืม

เงินกองทุนสวัสดิการ  รพ.  เพ่ือ.......................................................................................................ดังตอไปนี้ 

...................................................................................................................... 

รวมเปนเงิน......................................บาท (...............................................) 

ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะไดดําเนินการสงเรื่อง   

เบิกเงินราชการ    (     )  เงินงบประมาณ   (     )  เงินบํารุง    เพ่ือมาชดใชเงินทดรองกองทุนสวัสดิการ  รพ.ตร.            

ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับเงินยืมนี้ โดยเม่ือ บก.อก. ดําเนินการเบิกเงินแลว ขอใหโอนเงินเขาบัญชีกองทุน

สวัสดิการ รพ.ตร.  เลขท่ี  053-640-342985  สาขาราชประสงค  ดวย หากขาพเจา ไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอม

ใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด  บํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการชดใชจํานวนท่ียืมไป       

จนครบถวนไดทันที 

     (ลงชื่อ)................................................ผูยืม 

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

     ตําแหนง............................................... 

                    .........../............./........... 

     หมายเลขโทรศัพท……………………… 

เรียน รอง ผบก.อก.รพ.ตร.                             เรียน    ประธานกรรมการสวัสดิการ รพ.ตร. 

 (กรรมการ/เหรัญญิกฯ)           ไดตรวจสอบแลวมีเงินพอจาย ใหยืมได 

 เพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบเงิน                               (ลงชื่อ) พ.ต.อ.หญิง…………........................... 

 กองทุนสวัสดิการ รพ.ตร. มีเพียงพอจายหรือไม                      ( ศรินทร  เลิศบูรพา ) 

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ........................................                                 รอง ผบก.อก.รพ.ตร./ 

                              ( ฉัตรชัย  คําวิลัย )                         กรรมการ/เหรัญญิก ฯ      

                           ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร./                                         .........../.........../………….                                              

                        กรรมการ/ผูชวยเลขานุการฯ 

                 .........../.........../…………. 

              คําส่ังอนุมัติใหยืม 

     อนุมัติใหยืมตามเง่ือนไขขางตนได 

   เปนเงินจํานวนเงิน........................................................บาท 

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

               (ลงชื่อ) พล.ต.ท....…….....................……........................ 

                    (   วิฑูรย  นิติวรางกูร  ) 

           พตร./ประธานกรรมการสวัสดิการ รพ.ตร. 

      ........./........./........ 

 

* เปลี่ยนแปลงตามคําสั่งมอบ 
อํานาจหนาท่ีการปฏิบัติงาน 
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                   บันทึกขอความ 

สวนราชการ                                                      โทร …………… 

ท่ี  0036.    /                    วันท่ี         
เรื่อง โอนเงินยืมกองทุนสวัสดิการ รพ.ตร. 

เรียน ประธานกรรมการสวัสดิการ  รพ.ตร. (ผาน เลขานุการ คณะกรรมการสวัสดิการ รพ.ตร.) 

  ตามท่ี  ขาฯ ไดยืมเงินทดรองกองทุนสวัสดิการ  รพ.ตร.  เพ่ือ………………...............………………… 

จํานวนเงิน………....………….บาท (………….............…………………………………….) เม่ือวันท่ี…...…......................………. 

เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจแลว   จะรีบดําเนินการคืนเงินทันทีท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากสวนอ่ืนๆ  เพ่ือมาชดใชเงินทดรอง

กองทุนสวัสดิการ  รพ.ตร.   โดยเม่ือ  บก.อก.  ดําเนินการเบิกเงินแลว  ขอใหโอนเงินเขาบัญชี  กองทุนสวัสดิการ 

รพ.ตร.  เลขท่ี  053-640-342985    สาขา  ราชประสงค  ดวย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไป  

                  (ลงชื่อ)……………………..………………………… 

             (…………………………………………..) 

            ตําแหนง…………………………………………….. 

 

ท่ี 0036.114/……….     ท่ี 0036.    /…......… 

เรียน     รอง ผบก.อก.รพ.ตร.    สว.กง.(1)บก.อก.รพ.ตร. 

        เพ่ือโปรดพิจารณา                    ดําเนินการตอไป 
 

   (ลงชื่อ)....................…….………………           (ลงชื่อ)..............……................…….…………. 

        ( ฉัตรชัย  คําวิลัย )                                     ( ศรินทร  เลิศบูรพา ) 

               ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร./                                  รอง ผบก.อก.รพ.ตร./               

              กรรมการ/ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ สก.รพ.ตร.                กรรมการ/เหรัญญิก ฯ     

                             ........…./............./.............                        ........…./............./.............  

 

เจาหนาท่ีเงินกองทุนสวัสดิการ รพ.ตร. 

ไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีกองทุนสวัสดิการ รพ.ตร.  เปนจํานวนเงิน……………………….....…..……………..บาท 

(………………………………………………………........………) เรียบรอย  เม่ือวันท่ี………….........….................………………. 

พรอมนี้ไดแนบสําเนาใบนําฝากมาดวย  1  ฉบับ 

             ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง……………………............………. 

    ( สุวิมล  รักชาติ )                                                                                               

สว.กง.(1) บก.อก.รพ.ตร./ 

                                          …..../……../…….. 
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รายการรับ - จายเงินกองทุนสวัสดิการ  โรงพยาบาลตํารวจ 

 ชื่อผูยืม................................................................................. 
     

            ใบจายเงิน      ใบรับเงิน 
ไดจายเงินจํานวน……………………บาท   ไดรับเงินจํานวน........................................บาท 
 (...................................................)                (.......................................................) 
เรียบรอยแลว      ไวเรียบรอยแลว 
(ลงชื่อ) .................................................ผูจายเงิน  (ลงชื่อ) ...............................................ผูรับเงิน 
 (...............................................)            (...............................................) 
ตําแหนง.................................................   ตําแหนง................................................. 
       ........../........./...........                              ........../........./........... 
   
 
     รายการสงใชยืมเงินกองทุนสวัสดิการ  โรงพยาบาลตํารวจ 
 
     วัน  เดือน ป      รายการสงใช 

เงินสด จํานวนเงิน 
    ลงชื่อผูรับเงิน      ลงชื่อผูสงใชคืน          หมายเหต ุ
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แบบขอรับเงินผานธนาคาร 

 

วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ................ 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ รพ.ตร.(ผานเหรัญญิกฯ) 

 

 ขาพเจา.......................................................................ท่ีอยู...................................................................... 

...............................................................................บัตรประจําตัวขาราชการเลขท่ี............................................... 

วันท่ีออกบัตร.............................................................วันท่ีบัตรหมดอายุ............................................................... 

 มีความประสงคใหโอนเงินสวัสดิการรพ.ตํารวจท่ีไดรับอนุมัติในภารกิจฯจํานวนเงิน........................บาท 

(.......................................................................) เขาบัญชีเงินฝาก ธนาคาร........................สาขา........................... 

ชื่อบัญชี............................................................... เลขท่ี........................................................... 

 ท้ังนี้ หากมีคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอ่ืนใดท่ีธนาคารเรียกเก็บ ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวจากเงินท่ีจะ

ไดรับจากทางราชการ 

 

 

 

       ลงชื่อ 

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

        ตําแหนง.......................................... 

 

 

 

วันท่ี................../มิ.ย./2559 
 
 

เอกสาร 3 


	แบบสัญญายืมเงินกองทุนสวัสดิการ  โรงพยาบาลตำรวจ
	เรียน รอง ผบก.อก.รพ.ตร.                             เรียน    ประธานกรรมการสวัสดิการ รพ.ตร.
	(กรรมการ/เหรัญญิกฯ)           ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินพอจ่าย ให้ยืมได้
	เรื่อง โอนเงินยืมกองทุนสวัสดิการ รพ.ตร.
	เรียน ประธานกรรมการสวัสดิการ  รพ.ตร. (ผ่าน เลขานุการ คณะกรรมการสวัสดิการ รพ.ตร.)
	ตามที่  ข้าฯ ได้ยืมเงินทดรองกองทุนสวัสดิการ  รพ.ตร.  เพื่อ………………...............…………………
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
	(ลงชื่อ)……………………..…………………………
	รายการรับ - จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ  โรงพยาบาลตำรวจ
	ใบจ่ายเงิน      ใบรับเงิน
	รายการส่งใช้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ  โรงพยาบาลตำรวจ



