
       

บนัทกึขอ้ความ 
หน่วยงาน  กองกลาง   งานธุรการ             โทร ๑๐๑๗ 

ที่               วนัที ่  
เรือ่ง  ขอส่งรายงานการใช้รถยนต์กองกลาง ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิการบดี 

ตามที่ กองกลาง งานธุรการได้ด าเนินการก ากับ ควบคุม ดูแลการอนุมัติการใช้รถยนต์
กองกลาง ทะเบียน บน ๙๒๗๔ พะเยา นั้น 

กองกลาง งานธุรการ ได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานบันทึกการใช้รถยนต์
ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีระยะทางการใช้งานทั้งสิ้น ๔๒๐ กิโลเมตร 
และมีค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นจ านวน ๑,๖๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 

 
(นางณัฐธิดา ชาวน่าน) 

                     ผู้อ านวยการกองกลาง 
 
  
 
 



1

วันท่ี เวลา วันท่ี เวลา

1 1/12/2564 08.00 น. นายบรรเจิด หงษ์จักร ในเมือง

ไปส่งหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ภาพถ่ายท่ี

หอจดหมายเหตุ

แห่งชาติเฉลิมพระ

เกียรติฯ พะเยา

44943 1/12/2564 11.53 น. 44993 50 นายบรรเจิด หงษ์จักร

2 3/12/2564 15.01 น. นางสาวเมธินี จันกา ในมหาวิทยาลัยพะเยา
ขนของให้งานประชุมท่ี

 มพ. 18
44993 3/12/2564 16.15 น. 44997 4 นายนวพล ธุระเสร็จ

3 7/12/2564 11.00 น. นางสาวเมธินี จันกา ในมหาวิทยาลัยพะเยา
ขนเส่ือกับพรมไปเก็บท่ี

 มพ.18
44997 7/12/2564 11.53 น. 45001 4 นายนวพล ธุระเสร็จ

4 15/12/2564 08.30 น. นางสาวภิติชา มีแก่น จังหวัดเชียงราย

จัดนิทรรศการภายใน

มหกรรมไม้ดอก

อาเซียนเชียงราย  

Chiangrai ASEAN 

Flowers Festival 

ประจ าปี 2564

45001 15/12/2564 18.45 น. 45268 267 นายเอนก จักปวง

สถาบัน

นวัตกรรม

ฯ ขอ

ความ

อนุเคราะ

ห์ใช้

รถยนต์

รวม

ระยะกิโล
ผู้ขับ

หมาย

เหตุ

บันทึกการใช้รถยนต์ประจ ากองกลาง หมายเลขทะเบียน บน 9274

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564

ล าดับท่ี
ออกเดินทาง

ผู้ใช้รถ สถานท่ีไป วัตถุประสงค์
ระยะไมล์

 เม่ือออก

กลับถงึส านักงาน ระยะไมล์

 เม่ือกลับ



2

วันท่ี เวลา วันท่ี เวลา

รวม

ระยะกิโล
ผู้ขับ

หมาย

เหตุ
ล าดับท่ี

ออกเดินทาง
ผู้ใช้รถ สถานท่ีไป วัตถุประสงค์

ระยะไมล์

 เม่ือออก

กลับถงึส านักงาน ระยะไมล์

 เม่ือกลับ

5 22/12/2564 09.00 น. นายณรงค์ วงค์ไชย ในเมือง
ไปรับเอกสาร SME ท่ี

บริษัท Line point
45268 22/12/2564 11.05 น. 45319 51 นายบรรเจิด หงษ์จักร

6 23/12/2564 09.30 น. นางสาวสิริพร กาจินา ในเมือง ซ้ือของ 45319 23/12/2564 11.45 น. 45363 44 นางสาวสิริพร กาจินา

รวมระยะทาง 420      กิโลเมตร

ผู้บันทึก

ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป

(นำยนวพล ธุระเสร็จ)



เล่มท่ี เลขท่ี ประเภท
เลข

ระยะทาง
เม่ือขอเติม

รวม
ระยะทาง
(กิโลเมตร)

อัตราเฉล่ีย
 กม./ลิตร

ปริมาณ 
(ลิตร)

วงเงิน 
(บาท)

วงเงิน
คงเหลือ 
(บาท)

1-ต.ค.-64 ยกยอดมาของเดือน ตุลาคม 2564 44296 12,000    

1-พ.ย.-64 ยกยอดมาของเดือน พฤศจิกายน 2564 12,000    

1-ธ.ค.-64 ยกยอดมาของเดือน ธันวาคม 2564 12,000    

15-ธ.ค.-64 3695 184712 รถกระบะ ทะเบียน บน 9274 พย. นายนวพล ธุระเสร็จ ดีเซล 45021 725 12.76 56.81 1,660    10,340    

ผู้บันทึก

(นายนวพล ธุระเสร็จ) (นางสาวอุณาโลม อุนพันธ์)

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ผู้ตรวจสอบ

ทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์กองกลาง

รถยนต์หมายเลขทะเบียน บน 9274 พะเยา

วัน/เดือน/ปี

ใบส่ังจ่าย
ประเภทของครุภัณฑ์ หรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึงใช้

น้้ามันเช้ือเพลิงและหมายเลขทะเบียนหรือ
รหัสครุภัณฑ์

ผู้จัดซ้ือน้้ามัน

เช้ือเพลิง

รายละเอียดการจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง

ลายมือช่ือผู้

บันทึกรายการ
หมายเหตุ
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