สัญญาการยืมเงิน

เลขที่ใบยืม ……………………………………………………
รหัสโครงการ……………………………………………….…………………………………….
วันครบกำหนด
ยืน่ ต่อ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบุ่งคล้ำ
วันที่………………….......เดือน………………………….….พ.ศ………………….......
ข้ำพเจ้ำ ……………………………………………………..……………….. ตำแหน่ง …………………….……………………………………………………….
ฝ่ำย ………………………………………………….……………………………... สังกัด โรงพยำบำลบุ่งคล้ำ
มีควำมประสงค์ขอยืมเงินจำก
( ) เงินงบประมำณ ( ) เงินบำรุง ( ) เงินบัญชี 6 ( ) เงินบริหำรจัดกำร บัญชี 7 ( ) อื่น .......………………………………
เพือ่ เป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เริ่มวันที่…………เดือน…………………………พ.ศ................... สิ้นสุดวันที่...........เดือน................................พ.ศ. ……………………
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
( ) ค่ำเบี้ยเลี้ยง จำนวน........... วันๆ ละ...................บำท
( ) ค่ำที่พัก
จำนวน........... วันๆ ละ...................บำท
( ) ค่ำพำหนะ
( ) ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
( ) ดังรำยละเอียดที่แนบท้ำยนี้
(ตัวอักษร) ( ....................................................................................... ) รวมเงิน (บำท)
ขำพเจำสัญญำวำจะปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และจะนำใบสำคัญคูจำยที่ถูกตอง พรอมทั้งเงิน
เหลือจำย(ถำมี) สงใชภำยในเวลำที่กำหนดไวในระเบียบเบิกจำยเงินจำกคลัง คืนภำยใน…................วัน นับตั้งแตวันที่กลับจำกเดินทำง
ไปรำชกำร/วันที่ไดรับเงินยืมนี้ ถำขำพเจำไมสงตำมกำหนด ขำพเจำยินยอมใหหักเงินเดือน คำจำง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญรำชกำร
หรือเงินอื่นใดที่ขำพเจำจะพึงไดรับจำกทำงชดใชจำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถวนไดทันที
ลงชื่อ …………….......………………...…………... ผู้ยืมเงิน
(.................................................................)
วันที่….....………เดือน……………………….พ.ศ…….....……
เสนอ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบุ่งคล้ำ
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมตั ใิ ห้ยืมเงินตำมใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน …………...........……...บำท ( ……....…………………………………………..)

ลงชื่อ……………................……...…………….ผู้ตรวจสอบ
(นำงสำวยุพำ รำมคำ)
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
วันที่….....………เดือน……………………….พ.ศ…….....……

คาอนุมตั ิ
อนุมัติ ให้ยืมตำมเงื่อนไขข้ำงต้นได้เป็นเงิน …....................……. บำท (........................................................................)

ลงชื่อ……………............…....………………….ผู้อนุมัติ
(นำยชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล)
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ(ด้ำนเวชกรรม) รักษำกำรในตำแหน่ง

ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบุ่งคล้ำ
วันที่….....………เดือน……………………….พ.ศ…….....……
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจำนวน................................บำท (.........................................................................................................)
ลงชื่อ …………….......………………...…………... ผู้รับเงิน
(.................................................................)
วันที…่ .....………เดือน……………………….พ.ศ…….....……

รายการส่ งใช้ เงินยืม
รายการส่ งใช้
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

เงินสดหรื อ
ใบสาคัญ

จานวนเงิน

ลายมือชื่ อผู้รับเงิน
คงค้ าง

สดหรื อใบสาคัญ

หมายเหตุ
1. ยืน่ ต่อผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง หัวหน้ำแผนกคลัง หรื อตำแหน่งอื่นที่ปฏิบตั ิงำน
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
2. ให้ระบุชื่อส่ วนรำชกำรที่จ่ำยเงินยืม
3. ระบุวตั ถุประสงค์ที่จะนำเงินยืมไปจ่ำย
4. เสนอต่อผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิ
5. ส่ งใช้เงินยืมภำยใน……………วัน หลังสิ้ นสุ ดกำรปฏิบตั ิงำน

ใบรั บเลขที่

สัญญาการยืมเงิน

เลขที่ใบยืม ………………….
รหัสโครงการ……………………………………………….…………………………………….
วันครบกำหนด
ยื่นต่อ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ
วันที…่ ..เดือน….….พ.ศ…...
ข้ำพเจ้ำ……………..นำยสนั่น…………….ต้นเงิน……………………...ตำแหน่ง……เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน……………………
กลุ่มงำน……ควบคุมโรค………………..……สังกัด สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ มีควำมประสงค์ขอยืมเงินจำก
( / ) เงินงบประมำณ ( ) เงินบำรุง ( ) เงินบัญชี 6 ( ) เงินบริหำรจัดกำร บัญชี 7 ( ) อื่น ................……...……………………………………………
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร………………………………………………….…………………………………………..………………………………………………………………………
เริ่มวันที…่ …15……เดือน……กันยำยน…….….พ.ศ…2554……. สิ้นสุดวันที…่ …30………เดือน……กันยำยน……พ.ศ…2554…………
ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ ( ) ค่ำเบี้ยเลี้ยง
จำนวน…………วัน ๆ วันละ…………บำท
……………………….
…
( ) ค่ำที่พกั
จำนวน…………วัน ๆ วันละ…………บำท
……………………….
…
( ) ค่ำพำหนะ
……………………….
…
( ) ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
……………………….
…
( / ) ดังรำยละเอียดที่แนบท้ำยนี้
1,100,000.00
1,100,000.00
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน) รวม
ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำ จะปฏิบตั ติ ำมระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำรและจะนำใบสำคัญคู่จ่ำยที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่ำย (ถ้ำมี)
ส่งใช้ภำยในกำหนดไว้ในระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง คือ ภำยใน…30….วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืมนี้ ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ส่งตำมกำหนด
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หกั เงินเดือนค่ำจ้ำงเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนำญหรือเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำจะได้รับจำกทำงรำชกำรชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทนั ที
ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ยืมเงิน
วันที…่ ………เดือน……………………….พ.ศ…………
เสนอ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมตั ใิ ห้ยืมเงินตำมใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน …1,100,000.00…….บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน)
ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ตรวจสอบ
(………………………………………………………..)
วันที…่ ………เดือน……………………….พ.ศ…………
คาอนุมตั ิ อนุมตั ใิ ห้ยืมตำมเงื่อนไขข้ำงต้นได้เป็นเงินจำนวน …1,100,000.00…….บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน)
ลงชื่อ…………………………………………….ผู้อนุมตั ิ
(………………………………………………………..)
วันที…่ ………เดือน……………………….พ.ศ…………
ใบรับเงิน ได้รับเงินยืมจำนวน จำนวน …1,100,000.00…….บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน)
ลงชื่อ…………………………………………….ผู้รับเงิน
(………………………………………………………..)
วันที…่ ………เดือน……………………….พ.ศ…………

รายการส่งใช้เงินยืม

รายการส่งใช้
ครั้งที่

วัน เดือน ปี เงินสดหรือ
ใบสาคัญ

หมายเหตุ

จานวนเงิน

คงค้าง

ลายมือชื่อผู้รับเงิน

ใบรับ

สดหรือใบสาคัญ

เลขที่

หมายเหตุ

1. ยื่นต่อผู้อำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง หัวหน้ำแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นที่ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
2. ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรที่จ่ำยเงินยืม
3. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินยืมไปจ่ำย
4. เสนอต่อผู้มอี ำนำจอนุมตั ิ
5. ส่งใช้เงินยืมภำยใน……………วัน หลังสิ้นสุดกำรปฏิบตั งิ ำน

