
        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  อ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน  55110    

ที ่  นน 0432/115                      วันที ่     6    กุมภำพันธ์   2563 

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินคำ่วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มกรำคม 2563    
 

เรียน   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 
 

เรื่องเดิม 
ตำมบันทึกข้อควำม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ ที่ นน 0432 / 595 ลงวันที่ 24 ตุลำคม  2562 

ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วงเงิน 144,000.00 บำท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบำทถ้วน) เพื่อใช้
ส ำหรับรถยนต์รำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ ในกำรไปรำชกำรและออกนิเทศติดตำมงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2563  
 ระเบียบ 
 ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ขอส่งเอกสำรเพื่อเบิกจ่ำยเงิน ตำมที่ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ ได้รับจัดสรรเงิน 255,330 บำท (สองแสนห้ำหมื่นห้ำพันสำมร้อยสำมสิบบำทถ้วน) ตำมหนังสือ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ที่ นน 0032.002/6333 ลงวันที่ 6 ธันวำคม 2562 ตำมโครงกำรพัฒนำระบบ
กำรแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ รหัส 2100235095000000 กิจกรรม : พัฒนำระบบบริกำร
ปฐมภูมิให้มีคุณภำพมำตรฐำน รหัส 210025500N4526 เป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยไม่ต้องจัดท ำเป็น
โครงกำร ตำมหนังสือด่วนที่สุด กค 0405.4 / ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 เร่ือง แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิค (e-GP) ข้อ 2.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ข้อ 2.2.5) กรณี
กำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตรและไม่มีภำชนะเก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องด ำเนินกำรในระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) 
 ข้อเสนอ 
 โดยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 ครั้งนี้เบิกจ่ำยตำมโครงกำร
พัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ รหัส 2100235095000000 กิจกรรม : พัฒนำ
ระบบบริกำรปฐมภูมิให้มีคุณภำพมำตรฐำน รหัส 210025500N4526 แหล่งของเงิน 63211230 เบิกจ่ำยเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 12,800.00 บำท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบำทถ้วน) ให้กับ หจก.เต็งไตรรัตน์ภัทรกิจ(เวียงสำ) เลขที่ ๖๕๑ หมู่ ๔ 
ต ำบลกลำงเวียง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 55110 นั้น  

บัดนี้ ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ด ำเนินกำรตรวจรับพัสดุแล้ว เห็นว่ำผู้ขำยได้ส่งมอบพัสดุตรงตำมรำยกำรที่ระบุไว้ใน
ใบสั่งซื้อทุกประกำร จึงขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ ดังนี้ 

1. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มกรำคม 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 12,800.00 บาท (หนึ่ง
หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัต ิ
 

 
             (นำยชุมพล   สุทธ)ิ 
      สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 















ใบสัง่ซ้ือ/ ประเภทของครุภณัฑ์หรือสิง่อ่ืนใด
ใบเสร็จรับเงิน/ ซ่ึงใช้น้้ำมันเชือ้เพลิง ผู้รับของ ผู้จัดซ้ือ ปริมำณ วงเงิน วงเงินสะสม ลำยมือชือ่
ใบก้ำกับภำษี และหมำยเลขทะเบยีนหรือครุภณัฑ์ น้้ำมันเชือ้เพลิง (ลิตร) (บำท) (บำท) ผู้บนัทกึรำยกำร

อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
ยอดยกมำ 57,500.00 

3 ม.ค. 63 เล่มท่ี 294 เลขที ่01 เติมน ้ำมันรถยนต์ทะเบยีน กค 4146 น่ำน นำยฉลองชัย  สิทธิวัง นำยฉลองชัย  สิทธิวัง ดีเซล 31.59   1,000.00    58,500.00 
10 ม.ค. 63 เล่มท่ี 301 เลขที ่42 เติมน ้ำมันรถยนต์ทะเบยีน กค 4146 น่ำน นำยพงษชั์ย  หมืน่ค้ำสี นำยฉลองชัย  สิทธิวัง ดีเซล 46.07   1,500.00    60,000.00 
13 ม.ค. 63 เล่มท่ี 294 เลขที ่04 เติมน ้ำมันรถยนต์ทะเบยีน กค 4146 น่ำน นำยฉลองชัย  สิทธิวัง นำยฉลองชัย  สิทธิวัง ดีเซล 45.38   1,500.00    61,500.00 
13 ม.ค. 63 เล่มท่ี 294 เลขที ่05 เติมน ้ำมันรถยนต์ทะเบยีน บค 3278 น่ำน นำยอดิเทพ  เพยีรไพรงำม นำยฉลองชัย  สิทธิวัง ดีเซล 45.37   1,500.00    63,000.00 
15 ม.ค. 63 เล่มท่ี 294 เลขที ่06 เติมน ้ำมันรถยนต์ทะเบยีน บค 3278 น่ำน นำยพเิชษฐ  ค้ำยันต์ นำยฉลองชัย  สิทธิวัง ดีเซล 30.25   1,000.00    64,000.00 
16 ม.ค. 63 เล่มท่ี 294 เลขที ่07 เติมน ้ำมันรถยนต์ทะเบยีน กค 4146 น่ำน นำยฉลองชัย  สิทธิวัง นำยฉลองชัย  สิทธิวัง ดีเซล 45.37   1,500.00    65,500.00 
21 ม.ค. 63 เล่มท่ี 294 เลขที ่08 เติมน ้ำมันรถยนต์ทะเบยีน บค 3278 น่ำน นำยพเิชษฐ  ค้ำยันต์ นำยฉลองชัย  สิทธิวัง ดีเซล 45.37   1,500.00    67,000.00 
21 ม.ค. 63 เล่มท่ี 301 เลขที ่43 เติมน ้ำมันรถยนต์ทะเบยีน กค 4146 น่ำน นำยอุเทน  ทะนะวัน นำยฉลองชัย  สิทธิวัง ดีเซล 45.38   1,500.00    68,500.00 
24 ม.ค. 63 เล่มท่ี 320 เลขที ่01 เติมน ้ำมันรถยนต์ทะเบยีน กค 4146 น่ำน นำยพงษชั์ย  หมืน่ค้ำสี นำยชุมพล  สุทธิ ดีเซล 29.98   1,000.00    69,500.00 
27 ม.ค. 63 เล่มท่ี 320 เลขที ่02 เติมน ้ำมันรถยนต์ทะเบยีน บค 3278 น่ำน นำยพเิชษฐ  ค้ำยันต์ นำยชุมพล  สุทธิ ดีเซล 28.46   800.00       70,300.00 

รวม 393.22 12,800.00  70,300.00 

............................................... .................................................
(นำยชุมพล สุทธิ) (นำยพงษชั์ย  หมืน่ค้ำสี)

ผู้ควบคุม ผู้ตรวจสอบ

ทะเบยีนควบคุมกำรจัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิง
รำยงำนจัดซ้ือทีห่วัหน้ำส่วนรำชกำรใหค้วำมเหน็ชอบ นน 0432/595 ลงวันที ่24 ตุลำคม 2562

วงเงินทีห่วัหน้ำส่วนรำชกำรใหค้วำมเหน็ชอบ 144,000.00 บำท   (รอบประจ้ำเดือน มกรำคม 2563 เปน็เงินทัง้สิน้ 12,800.00 บำท)

ว.ด.ป ประเภท


