
       

บนัทกึขอ้ความ 
หน่วยงาน  กองกลาง   งานธุรการ             โทร ๑๐๑๗ 

ที่               วนัที ่  
เรือ่ง  ขอส่งรายงานการใช้รถยนต์กองกลาง ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิการบดี 

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

กองกลาง งานธุรการ ได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานบันทึกการใช้รถยนต์
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีระยะทางการใช้งานทั้งสิ้น ๔๐๔ กิโลเมตร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 

 
(นางณัฐธิดา ชาวน่าน) 

                     ผู้อ านวยการกองกลาง 
 
  
 
 



1

วันท่ี เวลา วันท่ี เวลา

1 4/11/2564 10.00 น. นายนวพล ธุระเสร็จ ในมหาวิทยาลัยพะเยา
ไปซ่อมฝ้าเพดานห้อง

เก็บของ มพ.18
44539 4/11/2564 11.20 น. 44543 4 นายนวพล ธุระเสร็จ

2 9/11/2564 13.00 น. นางสาวหัทยา หม่ันงาน ในเมือง

ไปรับแจกันดอกไม้

แสดงความยินดีกับ

ผู้บริหารในการ

ประชุมคณะกรรมการฯ

44543 9/11/2564 15.45 น. 44600 57 นางสาวรัตนา ขัตธิ

3 11/11/2564 09.00 น. นายนวพล ธุระเสร็จ ในมหาวิทยาลัยพะเยา ขนของท่ี มพ.18 44600 11/11/2564 10.38 น. 44603 3 นายนวพล ธุระเสร็จ

4 15/11/2564 09.00 น. นายณรงค์ วงศ์ไชย ในมหาวิทยาลัยพะเยา
เตรียมถ่ายทอดสด

รายการ UPTV
44603 15/11/2564 16.45 น. 44694 91 นายบรรเจิด หงษ์จักร

5 17/11/2564 13.00 น. นายนวพล ธุระเสร็จ ในเมือง

ไปรับเอกสารให้ท่าน

รองอธิการบดีฝ่าย

การคลังและส่ือสาร

องค์กร

44694 17/11/2564 15.25 น. 44743 49 นายนวพล ธุระเสร็จ

6 19/11/2564 13.30 น. นายนวพล ธุระเสร็จ ในเมือง
ต่อภาษีรถยนต์

กองกลาง
44743 19/11/2564 14.50 น. 44794 51 นายนวพล ธุระเสร็จ

รวม

ระยะกิโล
ผู้ขับ

หมาย

เหตุ

บันทึกการใช้รถยนต์ประจ ากองกลาง หมายเลขทะเบียน บน 9274

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 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

7 22/11/2564 10.30 น. นายนวพล ธุระเสร็จ ในมหาวิทยาลัยพะเยา
ไปดูโต๊ะท่ีช็อปคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
44794 22/11/2564 11.35 น. 44805 11 นายนวพล ธุระเสร็จ

8 23/11/2564 09.00 น. นายณรงค์ วงศ์ไชย ในมหาวิทยาลัยพะเยา

ท ารายการข่าว และ

รายการ UPTV ท่ี

โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา

44805 23/11/2564 16.55 น. 44859 54 นายบรรเจิด หงษ์จักร

9 25/11/2564 12.00 น. นายณรงค์ วงศ์ไชย ในมหาวิทยาลัยพะเยา

อัดเสียงและท าเพลง

รายการ UPTY ท่ีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

44859 25/11/2564 15.30 น. 44868 9 นายบรรเจิด หงษ์จักร

10 29/11/2564 10.00 น. นางสาวสิริพร กาจินา ในเมือง ซ้ือของ 44868 29/11/2564 12.23 น. 44943 75 นางสาวสิริพร กาจินา

รวมระยะทาง 404      กิโลเมตร

ผู้บันทึก

ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป

(นำยนวพล ธุระเสร็จ)
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