
จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลกรดเรพอคดา

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 1,350.00 บาท (หนจพงพดนสามรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลกรดเรพอคดา เลขทรพ 011642368216  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

1,350.00อบต.กรดเรพอคดา อ.วานรนงวาส จ.สกลนคร1

รวม 1,350.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลกรดไห

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 15,050.00 บาท (หนจพงหมพพนหตาพดนหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลกรดไห เลขทรพ 010372608632  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

15,050.00อบต.กรดไห อ.กรดบาก จ.สกลนคร1

รวม 15,050.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลกรดแฮด

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 3,500.00 บาท (สามพดนหตารตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลกรดแฮด เลขทรพ 010372392530  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

3,500.00ทต.กรดแฮด1

รวม 3,500.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลกรสรมาลยย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 1,050.00 บาท (หนจพงพดนหตาสงบบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลกรสรมาลยย เลขทรพ 019372002098  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

1,050.00ทต.กรสรมาลยย อ.กรสรมาลยย จ.สกลนคร1

รวม 1,050.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลคดาบลอ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 24,960.00 บาท (สองหมพพนสรพพดนเกตา

รตอยหกสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลคดาบลอ เลขทรพ 017972869644  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 

1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

24,960.00ทต.คดาบลอ อ.วารงชภถมง จ.สกลนคร1

รวม 24,960.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลโคกภถ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 8,050.00 บาท (แปดพดนหตาสงบบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร หนลวยบรงการแพทยยฉรกเฉงนตดาบลโคกภถ เลขทรพ 010372571574  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 

1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

8,050.00อบต.โคกภถ  อ.ภถพาน จ.สกลนคร1

รวม 8,050.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลงงตวดลอน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 7,700.00 บาท (เจรดพดนเจรดรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลงงตวดลอน เลขทรพ 010372428595  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

7,700.00อบต.งงตวดลอน อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 7,700.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลเชรยงเครพอ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 27,740.00 บาท (สองหมพพนเจรดพดน

เจรดรตอยสรพสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลเชรยงเครพอ เลขทรพ 010372852936  เรรยบรตอยแลตว เมพพอ

วดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

27,740.00ทต.เชรยงเครพอ อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 27,740.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลเชรยงสพอ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 8,510.00 บาท (แปดพดนหตารตอยสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลเชรยงสพอ เลขทรพ 019752002991  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

8,510.00อบต.เชรยงสพอ อ.โพนนาแกตว จ.สกลนคร1

รวม 8,510.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลดงมะไฟ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 10,350.00 บาท (หนจพงหมพพนสามรตอย

หตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลดงมะไฟ เลขทรพ 010372150956  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

10,350.00ทต.ดงมะไฟ อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 10,350.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลตองโขบ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 11,200.00 บาท (หนจพงหมพพนหนจพงพดน

สองรตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลตองโขบ เลขทรพ 014372630055  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดน

ทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

11,200.00ทต.ตองโขบ อ.โคกศรรสรพรรณ จ.สกลนคร1

รวม 11,200.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลทลากตอน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 11,250.00 บาท (หนจพงหมพพนหนจพงพดน

สองรตอยหตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลทลากตอน เลขทรพ 013372463404  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดน

ทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

11,250.00อบต.ทลากตอน อ.อากาศฯ จ.สกลนคร1

รวม 11,250.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลทลาแรล

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 27,000.00 บาท (สองหมพพนเจรดพดน

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลทลาแรล เลขทรพ 010372048933  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

27,000.00อปพร.เทศบาลทลาแรล(ชรดวายร) อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 27,000.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลนาใน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 5,400.00 บาท (หตาพดนสรพรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลนาใน เลขทรพ 011372411495  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

5,400.00อบต.นาใน อ.พรรณานงคม จ.สกลนคร1

รวม 5,400.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลนามลอง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 8,050.00 บาท (แปดพดนหตาสงบบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลนามลอง เลขทรพ 010372394281  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

8,050.00อบต.นามลอง  อ.กรดบาก  จ.สกลนคร1

รวม 8,050.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลนาหดวบลอ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 12,150.00 บาท (หนจพงหมพพนสองพดน

หนจพงรตอยหตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลนาหดวบลอ เลขทรพ 011372413447  เรรยบรตอยแลตว เมพพอ

วดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

12,150.00อบต.นาหดวบลอ อ.พรรณานงคม จ.สกลนคร1

รวม 12,150.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลบงใตต

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 13,950.00 บาท (หนจพงหมพพนสามพดน

เกตารตอยหตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร สดานดกงานเทศบาลตดาบลบงใตต เลขทรพ 012642357706  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

13,950.00ทต.บงใตต อ.สวลางแดนดงน จ.สกลนคร1

รวม 13,950.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลบะหวตา

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 9,250.00 บาท (เกตาพดนสองรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร หนลวยบรงการแพทยยฉรกเฉงน ทต.บะหวตา เลขทรพ 013378028361  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

9,250.00อบต.บะหวตา อ.อากาศฯ จ.สกลนคร1

รวม 9,250.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลบดวสวลาง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 7,650.00 บาท (เจรดพดนหกรตอยหตาสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลบดวสวลาง เลขทรพ 011372411479  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

7,650.00ทต.บดวสวลาง ต.สวลาง อ.พรรณานงคม จ.สกลนคร1

รวม 7,650.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลพอกนตอย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 13,760.00 บาท (หนจพงหมพพนสามพดน

เจรดรตอยหกสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลพอกนตอย เลขทรพ 011372411712  เรรยบรตอยแลตว เมพพอ

วดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

13,760.00อบต.พอกนตอย อ.พรรณานงคม จ.สกลนคร1

รวม 13,760.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลพดนนา

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 6,290.00 บาท (หกพดนสองรตอยเกตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลพดนนา เลขทรพ 012642356213  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

6,290.00ทต.พดนนา อ.สวลางแดนดงน จ.สกลนคร1

รวม 6,290.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลแพด

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 15,580.00 บาท (หนจพงหมพพนหตาพดนหตา

รตอยแปดสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลแพด เลขทรพ 014972959299  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 

1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

15,580.00อบต.แพด  อ.คดาตากลตา จ.สกลนคร1

รวม 15,580.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลโพนแพง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 13,300.00 บาท (หนจพงหมพพนสามพดน

สามรตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร F.R.เทศบาลตดาบลโพนแพง เลขทรพ 013372672188  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

13,300.00อบต.โพนแพง อ.อากาศฯ จ.สกลนคร1

รวม 13,300.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลไรล

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 9,800.00 บาท (เกตาพดนแปดรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลไรล เลขทรพ 011372459615  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 

และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / 

ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

9,800.00อบต.ไรล อ.พรรณานงคม จ.สกลนคร1

รวม 9,800.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลวาใหญล

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 15,050.00 บาท (หนจพงหมพพนหตาพดนหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลวาใหญล เลขทรพ 013372464971  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

15,050.00อบต.วาใหญล อ. อ.อากาศฯ จ.สกลนคร1

รวม 15,050.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลสามดคครพดฒนา

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 6,750.00 บาท (หกพดนเจรดรตอยหตาสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร หนลวยกถตชรพ ต.สามดคครพดฒนา เลขทรพ 013372670372  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

6,750.00ทต.สามดคครพดฒนา อ.อากาศฯ จ.สกลนคร1

รวม 6,750.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลหนองลาด อ.เมพอง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 6,650.00 บาท (หกพดนหกรตอยหตาสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลหนองลาด เลขทรพ 010372416265  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

6,650.00อบต.หนองลาด อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 6,650.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลหนองลาด อ.วารงชภถมง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 8,100.00 บาท (แปดพดนหนจพงรตอย

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลหนองลาด เลขทรพ 017972886870  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

8,100.00ทต.หนองลาด อ.วารงชภถมง จ.สกลนคร1

รวม 8,100.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลหนองหลวง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 18,500.00 บาท (หนจพงหมพพนแปดพดน

หตารตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลหนองหลวง เลขทรพ 012642385818  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

18,500.00อบต.หนองหลวง อ.สวลางแดนดงน จ.สกลนคร1

รวม 18,500.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลหตวยหลดว

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 2,700.00 บาท (สองพดนเจรดรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร ตดาบลหตวยหลดว,เทศบาล เลขทรพ 014642423377  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

2,700.00ทต.หตวยหลดว  อ.บตานมลวง  จ.สกลนคร1

รวม 2,700.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลเหลลาปอแดง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 5,460.00 บาท (หตาพดนสรพรตอยหกสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลเหลลาปอแดง เลขทรพ 010372428448  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

5,460.00อบต.เหลลาปอแดง  อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 5,460.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลอากาศอดานวย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 2,100.00 บาท (สองพดนหนจพงรตอย

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร หนลวยบรงการแพทยยฉรกเฉงนเทศบาล ต.อากาศอดานวย เลขทรพ 013372668204  เรรยบ

รตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลง

ชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

2,100.00ทต.อากาศอดานวย อ.อากาศอดานวย จ.สกลนคร1

รวม 2,100.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกเทศมนตรรเทศบาลตดาบลไฮหยลอง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 9,450.00 บาท (เกตาพดนสรพรตอยหตาสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร หนลวยกถตชรพ ทต.ไฮหยลอง เลขทรพ 020046020254  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

9,450.00อบต.ไฮหยลอง อ.พดงโคน จ.สกลนคร1

รวม 9,450.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลกรดบาก

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 3,500.00 บาท (สามพดนหตารตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนฯ โรงพยาบาลกรดบาก เลขทรพ 010372872712  เรรยบรตอย

แลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

3,500.00โรงพยาบาลกรดบาก1

รวม 3,500.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลกรสรมาลยย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 5,750.00 บาท (หตาพดนเจรดรตอยหตาสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา เลขทรพ 019372005208  

เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงน

แหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

5,750.00โรงพยาบาลกรสรมาลยย1

รวม 5,750.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลคลายกฤษณยสรวะรา

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 500.00 บาท (หตารตอยบาทถตวน) ซจพง

เปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตรและ

สหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร แผนกฉรกเฉงนโรงพยาบาลคลายกฤษณยสรวะรา เลขทรพ 020042648400  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

500.00โรงพยาบาลคลายกฤษณยสรวะรา1

รวม 500.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลคดาตากลตา

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 12,000.00 บาท (หนจพงหมพพนสองพดน

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนฯ ร.พ.คดาตากลตา เลขทรพ 014972959778  

เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงน

แหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

12,000.00โรงพยาบาลคดาตากลตา1

รวม 12,000.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลโคกศรรสรพรรณ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 9,000.00 บาท (เกตาพดนบาทถตวน) ซจพง

เปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตรและ

สหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตาโรงพยาบาล เลขทรพ 014372758996  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

9,000.00โรงพยาบาลโคกศรรสรพรรณ1

รวม 9,000.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลเจรงญศงลปป

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 9,000.00 บาท (เกตาพดนบาทถตวน) ซจพง

เปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตรและ

สหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา รพ.เจรงญศงล เลขทรพ 012642460050  

เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงน

แหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

9,000.00โรงพยาบาลเจรงญศงลปป1

รวม 9,000.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลเตลางอย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 5,000.00 บาท (หตาพดนบาทถตวน) ซจพง

เปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตรและ

สหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา เลขทรพ 010372872194  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

5,000.00โรงพยาบาลเตลางอย1

รวม 5,000.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลนงคมนตดาอถน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 8,250.00 บาท (แปดพดนสองรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา เลขทรพ 

010642557722  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดน

การแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

8,250.00โรงพยาบาลนงคมนตดาอถน1

รวม 8,250.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลบตานมลวง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 17,150.00 บาท (หนจพงหมพพนเจรดพดน

หนจพงรตอยหตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพ รพ.บตานมลวง เลขทรพ 

014642488391  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดน

การแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

17,150.00โรงพยาบาลบตานมลวง1

รวม 17,150.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลพระอาจารยยแบน  ธนากโร

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 6,150.00 บาท (หกพดนหนจพงรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนทรนหมรนเวรยนสรขภาพฯ รพ.พระอาจารยยแบน ธนากโร เลขทรพ 

010372966082  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดน

การแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

6,150.00โรงพยาบาลพระอาจารยยแบน  ธนากโร1

รวม 6,150.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลพระอาจารยยฝฝฝนอาจาโร

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 12,850.00 บาท (หนจพงหมพพนสองพดน

แปดรตอยหตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรฯ รพ.พระอาจารยยฝฝฝนอาจาโร เลขทรพ 

011372983228  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดน

การแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

12,850.00โรงพยาบาลพระอาจารยยฝฝฝนอาจาโร1

รวม 12,850.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลพดงโคน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 20,000.00 บาท (สองหมพพนบาทถตวน) 

ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตร

และสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา เลขทรพ 010642557853  เรรยบรตอย

แลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

20,000.00โรงพยาบาลพดงโคน1

รวม 20,000.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลวานรนงวาส

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 24,450.00 บาท (สองหมพพนสรพพดนสรพ

รตอยหตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงฯบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา รพ.วานรนงวาส เลขทรพ 

011642566242  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดน

การแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

24,450.00โรงพยาบาลวานรนงวาส1

รวม 24,450.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลวารงชภถมง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 37,550.00 บาท (สามหมพพนเจรดพดน

หตารตอยหตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรง (เงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา เลขทรพ 

017972878219  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดน

การแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

37,550.00โรงพยาบาลวารงชภถมง1

รวม 37,550.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลสกลนคร

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 121,100.00 บาท (หนจพงแสนสอง

หมพพนหนจพงพดนหนจพงรตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชร

เงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนฯ บดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา รพ.สกลนคร 

เลขทรพ 010372872704  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดย

สถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

121,100.00โรงพยาบาลสกลนคร1

รวม 121,100.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลสมเดรจพระยรพราชสวลางแดนดงน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 53,900.00 บาท (หตาหมพพนสามพดนเกตา

รตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา รพร.สวลางแดนดงน เลข

ทรพ 012642460034  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดย

สถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

53,900.00โรงพยาบาลสมเดรจพระยรพราชสวลางแดนดงน1

รวม 53,900.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลสลองดาว

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 28,000.00 บาท (สองหมพพนแปดพดน

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา รพ.สลองดาว เลขทรพ 

012642459988  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดน

การแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

28,000.00โรงพยาบาลสลองดาว1

รวม 28,000.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  ผถตอดานวยการโรงพยาบาลอากาศอดานวย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 14,300.00 บาท (หนจพงหมพพนสรพพดนสาม

รตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนบดารรงเงงนทรนหมรนเวรยนบดตรประกดนสรขภาพถตวนหนตา เลขทรพ 

013372525294  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดน

การแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

14,300.00โรงพยาบาลอากาศอดานวย1

รวม 14,300.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลกกปลาซงว

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 2,960.00 บาท (สองพดนเกตารตอยหก

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลกกปลาซงว เลขทรพ 010372427280  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

2,960.00อบต.กกปลาซงว  อ.ภถพาน  จ.สกลนคร1

รวม 2,960.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลกรสรมาลยย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 3,150.00 บาท (สามพดนหนจพงรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร โครงการพดฒนาประสงทธงภาพในการจดดสรรเงงนปฏงบดตงการดตวยระบบการจลายตรง

ใหตกดบหนลวยปฏงบดตงการ เลขทรพ 020059621628  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยด

ของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > 

รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

3,150.00อบต.กรสรมาลยย  อ.กรสรมาลยย จ.สกลนคร1

รวม 3,150.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลขมงตน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 450.00 บาท (สรพรตอยหตาสงบบาทถตวน) 

ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตร

และสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลขมงตน เลขทรพ 010372425018  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

450.00อบต.ขมงตน อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 450.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลขดวกลาย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 4,550.00 บาท (สรพพดนหตารตอยหตาสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เงงนศถนยยบรงการการแพทยยฉรกเฉงนตดาบลขดวกลาย เลขทรพ 011642964662  เรรยบรตอย

แลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

4,550.00อบต.ขดวกลาย อ.วานรนงวาส จ.สกลนคร1

รวม 4,550.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลคตอเขรยว

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 3,600.00 บาท (สามพดนหกรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลคตอเขรยว เลขทรพ 017972873942  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

3,600.00อบต.คตอเขรยว  อ.วารงชภถมง  จ.สกลนคร1

รวม 3,600.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลคตอใตต

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 15,480.00 บาท (หนจพงหมพพนหตาพดนสรพ

รตอยแปดสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลคตอใตต เลขทรพ 012642380800  เรรยบรตอย

แลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

15,480.00อบต.คตอใตต อ.สวลางแดนดงน จ.สกลนคร1

รวม 15,480.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลคอนสวรรคย (อ.วานรนงวาส)

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 2,450.00 บาท (สองพดนสรพรตอยหตาสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลคอนสวรรคย เลขทรพ 011642345513  เรรยบรตอยแลตว เมพพอ

วดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

2,450.00อบต.คอนสวรรคย อ.วานรนงวาส จ.สกลนคร1

รวม 2,450.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลคดาสะอาด

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 10,500.00 บาท (หนจพงหมพพนหตารตอย

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลคดาสะอาด เลขทรพ 012642353663  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดน

ทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

10,500.00อบต.คดาสะอาด อ.สวลางแดนดงน จ.สกลนคร1

รวม 10,500.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลโคกกลอง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 5,400.00 บาท (หตาพดนสรพรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลโคกกลอง เลขทรพ 010372414988  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

5,400.00อบต.โคกกลอง อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 5,400.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลโคกศงลา

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 2,960.00 บาท (สองพดนเกตารตอยหก

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร หนลวยบรงการแพทยยฉรกเฉงนประจดาตดาบลโคกศงลา เลขทรพ 019702670654  เรรยบ

รตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลง

ชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

2,960.00อบต.โคกศงลา อ.เจรงญศงลปป จ.สกลนคร1

รวม 2,960.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลจดนทรยเพรญ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 7,000.00 บาท (เจรดพดนบาทถตวน) ซจพง

เปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตรและ

สหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลจดนทรยเพรญ เลขทรพ 014372829563  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

7,000.00อบต.จดนทรยเพรญ อ.เตลางอย จ.สกลนคร1

รวม 7,000.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลเจรงญศงลปป

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 3,150.00 บาท (สามพดนหนจพงรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร หนลวยกถตภดย อ.บ.ต.เจรงญศงลปป เลขทรพ 019702670638  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 

1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

3,150.00อบต.เจรงญศงลปป อ.เจรงญศงลปป จ.สกลนคร1

รวม 3,150.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลเชงงชรม

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 4,500.00 บาท (สรพพดนหตารตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร กถตชรพ อบต.เชงงชรม เลขทรพ 011372958732  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 

และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / 

ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

4,500.00อบต.เชงงชรม อ.พรรณานงคม จ.สกลนคร1

รวม 4,500.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลดงชน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 9,000.00 บาท (เกตาพดนบาทถตวน) ซจพง

เปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตรและ

สหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลดงชน เลขทรพ 010372435134  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

9,000.00อบต.ดงชน อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 9,000.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลดงมะไฟ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 18,000.00 บาท (หนจพงหมพพนแปดพดน

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลดงมะไฟ เลขทรพ 010372882854  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดน

ทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

18,000.00อบต.ดงมะไฟ อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 18,000.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลดงหมตอทอง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 900.00 บาท (เกตารตอยบาทถตวน) ซจพง

เปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตรและ

สหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร หนลวยแพทยยฉรกเฉงนเบพตองตตนตดาบลดงหมตอทอง เลขทรพ 014642725375  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

900.00อบต.ดงหมตอทอง อ.บตานมลวง จ.สกลนคร1

รวม 900.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลดลานมลวงคดา

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 18,550.00 บาท (หนจพงหมพพนแปดพดน

หตารตอยหตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลดลานมลวงคดา เลขทรพ 014372630136  เรรยบ

รตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลง

ชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

18,550.00อบต.ดลานมลวงคดา อ.โคกศรรสรพรรณ จ.สกลนคร1

รวม 18,550.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลเดพพอศรรคดนไชย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 16,200.00 บาท (หนจพงหมพพนหกพดน

สองรตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร ทรมกถตชรพกถตภดยองคยการบรงหารสลวนตดาบลเดพพอศรรคดนไชย เลขทรพ 

011642482187  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดน

การแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

16,200.00อบต.เดพพอศรรคดนไชย อ.วานรนงวาส จ.สกลนคร1

รวม 16,200.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลตาลโกน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 3,600.00 บาท (สามพดนหกรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลตาลโกน เลขทรพ 012642357112  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

3,600.00อบต.ตาลโกน อ.สวลางแดนดงน จ.สกลนคร1

รวม 3,600.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลเตลางอย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 4,200.00 บาท (สรพพดนสองรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลเตลางอย เลขทรพ 014372884139  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

4,200.00อบต.เตลางอย อ.เตลางอย จ.สกลนคร1

รวม 4,200.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลธาตร

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 17,860.00 บาท (หนจพงหมพพนเจรดพดน

แปดรตอยหกสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลธาตร เลขทรพ 011642372996  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

17,860.00อบต.ธาตร อ.วานรนงวาส จ.สกลนคร1

รวม 17,860.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลธาตรทอง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 450.00 บาท (สรพรตอยหตาสงบบาทถตวน) 

ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการเกษตร

และสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลธาตรทอง เลขทรพ 012642351522  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

450.00อบต.ธาตรทอง อ.สวลางแดนดงน จ.สกลนคร1

รวม 450.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลนาตาล

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 4,900.00 บาท (สรพพดนเกตารตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลนาตาล เลขทรพ 014372829597  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

4,900.00อบต.นาตาล  อ.เตลางอย  จ.สกลนคร1

รวม 4,900.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลนาเพรยง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 16,770.00 บาท (หนจพงหมพพนหกพดน

เจรดรตอยเจรดสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลนาเพรยง เลขทรพ 019372002357  เรรยบรตอย

แลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

16,770.00อบต.นาเพรยง  อ.กรสรมาลยย จ.สกลนคร1

รวม 16,770.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลนาโพธงธ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 6,650.00 บาท (หกพดนหกรตอยหตาสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลนาโพธงธ เลขทรพ 019372002072  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 

1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

6,650.00อบต.นาโพธงธ  อ.กรสรมาลยย จ.สกลนคร1

รวม 6,650.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลนาฮร

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 14,760.00 บาท (หนจพงหมพพนสรพพดนเจรด

รตอยหกสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลนาฮร เลขทรพ 013372457293  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

14,760.00อบต.นาฮร  อ.อากาศฯ จ.สกลนคร1

รวม 14,760.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลโนนหอม

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 11,700.00 บาท (หนจพงหมพพนหนจพงพดน

เจรดรตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลโนนหอม เลขทรพ 010372426925  เรรยบ

รตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลง

ชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

11,700.00อบต.โนนหอม อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 11,700.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลบงเหนพอ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 15,300.00 บาท (หนจพงหมพพนหตาพดน

สามรตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลบงเหนพอ เลขทรพ 012642349268  เรรยบรตอย

แลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

15,300.00อบต.บงเหนพอ อ.สวลางแดนดงน จ.สกลนคร1

รวม 15,300.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลบะฮร

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 350.00 บาท (สามรตอยหตาสงบบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร กถตชรพฉรกเฉงน อบต.บะฮร เลขทรพ 011372959623  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

350.00อบต.บะฮร อ.พรรณานงคม จ.สกลนคร1

รวม 350.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลบตานแปปน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 14,880.00 บาท (หนจพงหมพพนสรพพดนแปด

รตอยแปดสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลบตานแปปน เลขทรพ 019752004236  เรรยบ

รตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลง

ชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

14,880.00อบต.บตานแปปน อ.โพนนาแกตว จ.สกลนคร1

รวม 14,880.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลบตานโพน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 4,900.00 บาท (สรพพดนเกตารตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร เทศบาลตดาบลบตานโพน เลขทรพ 019752002967  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 

2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอร ยดของขตอมถ ล ไดตทรพ เ วร ป ไซดยสถาบดนการแพทยยฉร ก เฉงนแหล งชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

4,900.00อบต.บตานโพน อ.โพนนาแกตว  จ.สกลนคร1

รวม 4,900.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลบตานเหลลา

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 10,250.00 บาท (หนจพงหมพพนสองรตอย

หตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลบตานเหลลา เลขทรพ 019708000607  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

10,250.00อบต.บตานเหลลา อ.เจรงญศงลปป จ.สกลนคร1

รวม 10,250.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลบจงทวาย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 3,150.00 บาท (สามพดนหนจพงรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลบจงทวาย เลขทรพ 014372829521  เรรยบรตอยแลตว เมพพอ

วดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

3,150.00อบต.บจงทวาย อ.เตลางอย  จ.สกลนคร1

รวม 3,150.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลโพธงไพศาล

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 4,550.00 บาท (สรพพดนหตารตอยหตาสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลโพธงไพศาล เลขทรพ 019372002111  เรรยบรตอยแลตว เมพพอ

วดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

4,550.00อบต.โพธงไพศาล อ.กรสรมาลยย จ.สกลนคร1

รวม 4,550.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลโพนงาม

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 17,100.00 บาท (หนจพงหมพพนเจรดพดน

หนจพงรตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร กถตชรพ กถตภดย อบต.โพนงาม เลขทรพ 020039867135  เรรยบรตอยแลตว เมพพอ

วดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

17,100.00อบต.โพนงาม อ. อ.อากาศฯ จ.สกลนคร1

รวม 17,100.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลมลวงไขล

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 19,600.00 บาท (หนจพงหมพพนเกตาพดน

หกรตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลมลวงไขล เลขทรพ 010642500644  เรรยบรตอย

แลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

19,600.00อบต.มลวงไขล อ.พดงโคน จ.สกลนคร1

รวม 19,600.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลมลวงลาย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 1,350.00 บาท (หนจพงพดนสามรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร กองทรนหนลวยบรงการแพทยยฉรกเฉงนตดาบลมลวงลาย เลขทรพ 010372285038  

เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงน

แหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

1,350.00อบต.มลวงลาย อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 1,350.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลมาย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 1,400.00 บาท (หนจพงพดนสรพรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร กถตชรพ อบต.มาย เลขทรพ 020054051921  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 

และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / 

ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

1,400.00อบต.มาย อ.บตานมลวง จ.สกลนคร1

รวม 1,400.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลแมดนาทลม

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 17,150.00 บาท (หนจพงหมพพนเจรดพดน

หนจพงรตอยหตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลแมดนาทลม เลขทรพ 014372630102  เรรยบ

รตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลง

ชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

17,150.00อบต.แมดนาทลม อ.โคกศรรสรพรรณ จ.สกลนคร1

รวม 17,150.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลแวง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 1,350.00 บาท (หนจพงพดนสามรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร ศถนยยกถตภดย อบต.แวง เลขทรพ 012642921583  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 

เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

1,350.00อบต.แวง อ.สวลางแดนดงน จ.สกลนคร1

รวม 1,350.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลศรรวงชดย

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 16,450.00 บาท (หนจพงหมพพนหกพดนสรพ

รตอยหตาสงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร กถตชรพ อ.บ.ต.ศรรวงชดย (EMS) เลขทรพ 011642450110  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

16,450.00อบต.ศรรวงชดย อ.วานรนงวาส จ.สกลนคร1

รวม 16,450.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลหนองบดวสงม

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 3,600.00 บาท (สามพดนหกรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลหนองบดวสงม เลขทรพ 014972956110  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 

1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

3,600.00อบต.หนองบดวสงม อ.คดาตากลตา จ.สกลนคร1

รวม 3,600.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลหนองแปน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 17,100.00 บาท (หนจพงหมพพนเจรดพดน

หนจพงรตอยบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝาก

ธนาคาร เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร หนลวยกถตภดย อบต.หนองแปน เลขทรพ 019702675654  เรรยบรตอยแลตว 

เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

17,100.00อบต.หนองแปน อ.เจรงญศงลปป จ.สกลนคร1

รวม 17,100.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลหนองแวงใตต

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 5,590.00 บาท (หตาพดนหตารตอยเกตาสงบ

บาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอ

การเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร หนลวยบรงการทางการแพทยยฉรกเฉงนตดาบลหนองแวงใตต เลขทรพ 011648027836  

เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงน

แหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

5,590.00อบต.หนองแวงใตต อ.วานรนงวาส จ.สกลนคร1

รวม 5,590.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลหลรบเลา

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 8,400.00 บาท (แปดพดนสรพรตอยบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร บดญชรระบบการแพทยยฉรกเฉงนองคยการบรงหารสลวนตดาบลหลรบเลา เลขทรพ 020132656572  

เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงน

แหลงชาตง http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

8,400.00อบต.หลรบเลา  อ.ภถพาน  จ.สกลนคร1

รวม 8,400.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลหตวยยาง

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 9,750.00 บาท (เกตาพดนเจรดรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลหตวยยาง เลขทรพ 010372417708  เรรยบรตอยแลตว เมพพอ

วดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

9,750.00อบต.หตวยยาง อ.เมพอง จ.สกลนคร1

รวม 9,750.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลเหลลาโพนคตอ

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 8,050.00 บาท (แปดพดนหตาสงบบาท

ถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร เพพพอการ

เกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลเหลลาโพนคตอ เลขทรพ 014372630144  เรรยบรตอยแลตว เมพพอวดน

ทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

8,050.00อบต.เหลลาโพนคตอ อ.โคกศรรสรพรรณ จ.สกลนคร1

รวม 8,050.00



จจงเรรยนมาเพพพอโปรดทราบและกรรณาตรวจสอบยอดเงงนดดงกลลาวในบดญชรเงงนฝากธนาคารของทลาน    หาก

พบวลา มรรายการทรพไมลถถกตตองกรรณาทดกทตวง  ภายใน 7 วดน นดบตดตงแตลวดนทรพไดตรดบหนดงสพอฉบดบนรต  มงฉะนดตนถพอวลาเปปนรายการทรพถถกตตอง

ครบถตวนแลตว พรตอมทดตงใหตดดาเนงนการออกใบเสรรจรดบเงงนจดดเกรบไวตทรพหนลวยงานของทลาน อนจพงหากมรการใชตจลายเงงนโปรดเกรบ

เอกสารหลดกฐานการเบงกจลายไวต เพพพอใหตสดานดกงานการตรวจเงงนแผลนดงน (สตง.) เขตาตรวจสอบตลอไปดตวย จะเปปนพระครณ

เรพพอง  แจตงการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพปกตงและพพตนทรพพงเศษ

เรรยน  นายกองคยการบรงหารสลวนตดาบลอรลมจาน

ดตวยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง ไดตดดาเนงนการโอนเงงนคลาชดเชยการจดดบรงการการแพทยยฉรกเฉงนพพตนทรพ

ปกตงและพพตนทรพพงเศษ(ระยะทาง >10 กม.) ประจดาเดพอนกรมภาพดนธย 2563 เปปนจดานวนเงงน 8,650.00 บาท (แปดพดนหกรตอยหตา

สงบบาทถตวน) ซจพงเปปนเงงนคลาชดเชยการออกปฏงบดตงการของหนลวยงานทลาน โดยไดตดดาเนงนการโอนเงงนเขตาบดญชรเงงนฝากธนาคาร 

เพพพอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร ชพพอบดญชร องคยการบรงหารสลวนตดาบลอรลมจาน เลขทรพ 019372002080  เรรยบรตอยแลตว เมพพอ

วดนทรพ 1 เมษายน 2563 และสามารถตรวจสอบรายละเอรยดของขตอมถลไดตทรพเวรปไซดยสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง 

http://ebudget.niems.go.th / ebudget/ > E-budget > รายงาน

1 เมษายน 2563

ทรพ สพฉ 06/00758

ขอแสดงความนดบถพอ

(ร.อ.นพ.อดจฉรงยะ แพงมา)

เลขาธงการสถาบดนการแพทยยฉรกเฉงนแหลงชาตง

สดานดกสนดบสนรนการปฏงบดตงการฉรกเฉงน   

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1604

ผถตรดบผงดชอบ นางสาวพรรณทงพา  จงตอรลน

เอกสารออกดตวยระบบองเลรกทรอนงกสย 

สถาบบนการแพทยยฉฉกเฉฉนแหหงชาตฉ (สพฉ.)
88/40 หมถลทรพ 4  อาคารเฉลงมพระเกรยรตงพระบาทสมเดรจพระเจตาอยถลหดว 84 พรรษา 

สาธารณสรขซอย 6   ถนนตงวานนทย ตดาบลตลาดขวดญ อดาเภอเมพอง จดงหวดดนนทบรรร 11000 

โทรศดพทย 0 2872 1600  โทรสาร 0 2872 1601-6 เวรบไซตย:  www.niems.go.th 

 

        (ระยะทาง > 10 กม.) ประจดาเดพอน กรมภาพดนธย 2563



จดานวนเงงนลดาดดบทรพ ชพพอหนลวยงาน

8,650.00อบต.อรลมจาน อ.กรสรมาลยย จ.สกลนคร1

รวม 8,650.00


