


 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

1 0994000382197
สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี
 จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2565 ของ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน

ท่าล่ี จ.เลย

1,000 11-ต.ค.-65
บิลเงินสด/ใบก ากับภาษี 

เล่มท่ี 12 เลขท่ี 50
4

2 0435558000631
บ.เจียง-อัศวรรณ 
หนองคาย จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2565 ของ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศ

ยานอุดรธานี

1,000 17-ต.ค.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000316510000
755

4

3 0435558000259
บ.รุ่งโรจน์บริการ 
(2558) จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2565 ของ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน

ท่าเรือวัดหายโศก จ.หนองคาย

1,000 18-ต.ค.-65
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เล่มท่ี 697 เลขท่ี 

18
4

4 0483557000792 หจก. ก้องตะวัน 2015

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2565 ของ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนท่า

เทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม

1,000 25-ต.ค.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000016510000
527

4

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี



 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

5 0483557000792 หจก. ก้องตะวัน 2015

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2565 ของ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน

สะพานมิตรภาพ 3 นครพนม

1,000 25-ต.ค.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000016510000
634

4

6 0107561000013
บ. ปตท. น้ ามันและ
การค้าปลีก จ ากัด 

(มหาชน)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2565 ของ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน

สถานีรถไฟหนองคาย

1,000 25-ต.ค.-65
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 100850

4

7 0094000368771 ท่าอากาศยานอุดรธานี
เช่าคู่สายโทรศัพท์ในอาคารท่าอากาศ

ยานอุดรธานี เพ่ือเช่ือมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต จ านวน 1 คู่สาย

3,600 01-พ.ย.-65
ใบส่ังเช่า เลขท่ี 

12/2566
4

8 0415549000438
บริษัท ดาวศรีเชียงใหม่
 2006 จ ากัด (สาขาท่ี

2)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

พรมแดนเชียงคาน จ.เลย

1,000 01-พ.ย.-65
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ

ภาษีอย่างย่อ เล่มท่ี 433
 เลขท่ี 27

4

9 0435558000631
บ.เจียง-อัศวรรณ 
หนองคาย จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของ ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่า
อากาศยานอุดรธานี

1,000 01-พ.ย.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000316511000
016

4



 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

10 0415560000589
บ. พรีซิช่ัน ปิโตรเลียม 

จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2565 ของ ส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัด
อุดรธานี

5,900 07-พ.ย.-65
ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี 

IV2565110004
4

11 3410100536001 ร้าน น้ าด่ืมแสตมป์

ซ้ือวัสดุและเบิกจ่ายเก่ียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของหน่วยงานของ
รัฐ ส าหรับซ้ือน้ าด่ืมเพ่ือบริการผู้มา
ติดต่อราชการ สคร.8 ประจ าเดือน 

ตุลาคม 2565

600 07-พ.ย.-65
บิลเงินสด เล่มท่ี 

4/2565 เลขท่ี 10 ลว.
 31 ต.ค. 65

3

12 0435558000259
บ.รุ่งโรจน์บริการ 
(2558) จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

พรมแดนท่าเรือวัดหายโศก จ.
หนองคาย

1,000 07-พ.ย.-65
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เล่มท่ี 699 เลขท่ี 

29
4

13 0994000382197
สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี
 จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

พรมแดนท่าล่ี จ.เลย

1,000 08-พ.ย.-65
บิลเงินสด/ใบก ากับภาษี 

เล่มท่ี 14 เลขท่ี 24
4



 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

14 0385555000241
บ.หนองคายจารุวงศ์

บริการ จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

พรมแดนบึงกาฬ

1,000 08-พ.ย.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000116511000
138

4

15 3410300273020 นายจีระศักด์ิ เพชรพิลา
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 

หมายเลขทะเบียน กม 7102 
ขอนแก่น

3,220 09-พ.ย.-65
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

14/2566
4

16 0107561000013
บ. ปตท. น้ ามันและ
การค้าปลีก จ ากัด 

(มหาชน)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย

1,000 11-พ.ย.-65
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 100656

4

17 1410690002615 ร้าน 369 ดีไซน์ จ้างท าตรายาง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 2,590 15-พ.ย.-65
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

15/2566
4

18 0483557000792 หจก. ก้องตะวัน 2015

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม

1,000 16-พ.ย.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000016511000
398

4



 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

19 0483557000792 หจก. ก้องตะวัน 2015

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พรมแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมือง

นครพนม

1,000 22-พ.ย.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000016511000
538

4

20 เทศบาลนครอุดรธานี

ขออนุมัติค่าบริการท่ีเก่ียวกับการ
บริหารของหน่วยงานของรัฐ ส าหรับ
ค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือ 
ของ สคร.8 ประจ าเดือน ตุลาคม 65

650 23-พ.ย.-65
ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 

0129 เลขท่ี 06 ลว.21
 พ.ย. 65

3

21 0415546000968
บ.นิวง่วนแสงไทย 

2003 จ ากัด

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือ
ประกอบการประชุมเชิงฯ จ านวน 2 

รายการ
                   100 24-พ.ย.-65

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
24/2566

4

22 0435558000631
บ.เจียง-อัศวรรณ 
หนองคาย จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

สะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย

1,000 25-พ.ย.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000716511000
337

4



 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

23 0433538001142
หจก.อินโดไซน่า เอ็น

เนอร์จี

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2565 ของ ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศสะพาน
มิตรภาพ 1 หนองคาย

1,000 25-พ.ย.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000016510000
126

4

24 0415546000968
บ.นิวง่วนแสงไทย 

2003 จ ากัด

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือ
ประกอบการด าเนินโครงการฯ จ านวน

 11 รายการ
3,990 30-พ.ย.-65

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
31/2566

4

25 0435558000631
บ.เจียง-อัศวรรณ 
หนองคาย จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2565 ของ ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่า
อากาศยานอุดรธานี

1,000 01-ธ.ค.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000316512000
026

4

26 0415549000438
บริษัท ดาวศรีเชียงใหม่
 2006 จ ากัด (สาขาท่ี

2)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2565 ของ ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พรมแดนเชียงคาน จ.เลย

1,000 06-ธ.ค.-65
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ

ภาษีอย่างย่อ เล่มท่ี 440
 เลขท่ี 44

4

27 0385555000241
บ.หนองคายจารุวงศ์

บริการ จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2565 ของ ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พรมแดนบึงกาฬ

1,000 07-ธ.ค.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000116512000
323

4



 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

28 0994000382197
สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี
 จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2565 ของ ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พรมแดนท่าล่ี จ.เลย

1,000 07-ธ.ค.-65
บิลเงินสด/ใบก ากับภาษี 

เล่มท่ี 16 เลขท่ี 3
4

29 0483557000792 หจก. ก้องตะวัน 2015

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2565 ของ ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พรมแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมือง

นครพนม

1,000 08-ธ.ค.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000016512000
251

4

30 0435558000259
บ.รุ่งโรจน์บริการ 
(2558) จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2565 ของ ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พรมแดนท่าเรือวัดหายโศก จ.

หนองคาย

1,000 08-ธ.ค.-65
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เล่มท่ี 702 เลขท่ี 

35
4

31 0483557000792 หจก. ก้องตะวัน 2015

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2565 ของ ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม

1,000 08-ธ.ค.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000016512000
254

4



 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

32 0433554000899 หจก. ทรัพย์ทวี กม.6

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2565 ของ ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
สะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย

1,000 08-ธ.ค.-65

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 

TIO000016512000
079

4

33 0107561000013
บ. ปตท. น้ ามันและ
การค้าปลีก จ ากัด 

(มหาชน)

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2565 ของ ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย

1,000 13-ธ.ค.-65
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี เลขท่ี 100449

4

34 3410100536001 ร้าน น้ าด่ืมแสตมป์

ซ้ือวัสดุและเบิกจ่ายเก่ียวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของหน่วยงานของ
รัฐ ส าหรับซ้ือน้ าด่ืมเพ่ือบริการผู้มา
ติดต่อราชการ สคร.8 ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2565

420 13-ธ.ค.-65
บิลเงินสด เล่มท่ี 

4/2565 เลขท่ี 11 ลว.
 30 พ.ย. 65

3

35 0415560000589
บ. พรีซิช่ัน ปิโตรเลียม 

จ ากัด

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของ 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 
จังหวัดอุดรธานี

5,200 13-ธ.ค.-65
ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี 

IV2565120002
4

36 0415546000968
บ.นิวง่วนแสงไทย 

2003 จ ากัด
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน จ านวน 1 รายการ

3,980 16-ธ.ค.-65
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

47/2566
4



 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

37 0415546000968
บ.นิวง่วนแสงไทย 

2003 จ ากัด
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  จ านวน 3 

รายการ
                1,174 16-ธ.ค.-65

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
48/2566

4

38 0415546000968
บ.นิวง่วนแสงไทย 

2003 จ ากัด
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 

รายการ
2,210 16-ธ.ค.-65

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
49/2566

4

39 1410690002615 ร้าน 369 ดีไซน์
จ้างท าป้ายสติกเกอร์ติดบันไดและ

ป้ายท าเนียบผังองค์กร
4,650 16-ธ.ค.-65

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 
50/2566

4

40 เทศบาลนครอุดรธานี

ขออนุมัติค่าบริการท่ีเก่ียวกับการ
บริหารของหน่วยงานของรัฐ ส าหรับ
ค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

ของ สคร.8 ประจ าเดือน พฤศจิกายน
 65

559 20-ธ.ค.-65
ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 
0129 เลขท่ี 43 ลว. 

19 ธ.ค. 65
3

41 0415546000968
บ.นิวง่วนแสงไทย 

2003 จ ากัด

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือ
ประกอบการประชุมฯ จ านวน 6 

รายการ
700 20-ธ.ค.-65

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
51/2566

4

42 3410300273020 นายจีระศักด์ิ เพชรพิลา
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 

เก่ียวกับระบบเบรค หมายเลข
ทะเบียน นข 8729 อุดรธานี

4,600 21-ธ.ค.-65
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

52/2566
4



 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

43 1391078418 สวนมะลิน่ิมนวล (เป้ิล)

ซ้ือพานดอกไม้และพานเทียนแพ เพ่ือ
ใช้ในการแสดงความจงรักภักดีและ

ร่วมบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระพรแด่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ
ยาภาฯ ให้หายจากอาการประชวร

2,500 21-ธ.ค.-65
บิลเงินสด เล่มท่ี 94 

เลขท่ี 26 ลว. 19 ธ.ค. 
65

3

44 5430700077496 ป๊อกโปสเตอร์เฟรม

ซ้ือกรอบรูปหลุย ขนาด 15 x 20 น้ิว
 เพ่ือใช้ในการแสดงความจงรักภักดี

และร่วมบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระพร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
กิติยาภาฯ ให้หายจากอาการประชวร

1,200 21-ธ.ค.-65
ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 

079 เลขท่ี 4 ลว. 19 
ธ.ค. 65

3

45 3419900444753 ร้านรุ่งอาภรณ์

ซ้ือผ้าต่วน 60 หลา (สีส้ม) เพ่ือใช้ใน
การแสดงความจงรักภักดีและร่วม
บ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระพรแด่ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ
ยาภาฯ ให้หายจากอาการประชวร

1,320 21-ธ.ค.-65

ใบก ากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 7 
เลขท่ี 12 ลว. 19 ธ.ค. 

65

3



 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (บำท) (7)
(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2565 ถึง เดือนธันวำคม 2565)

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

46 0415544000600 บริษัท อุดรศึกษา จ ากัด

ซ้ือธงสัญลักษณ์ พภ ขนาด 60 x 90
 ซม. เพ่ือใช้ในการแสดงความ

จงรักภักดีและร่วมบ าเพ็ญกุศลเพ่ือ
ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้หายจาก
อาการประชวร

168 21-ธ.ค.-65

ใบก ากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ี 

CS6511758 ลว. 19 
ธ.ค. 65

3

47 0415546000968
บ.นิวง่วนแสงไทย 

2003 จ ากัด

ซ้ือสมุดลงนามถวายพระพร ขนาด
กลาง ปกพลาสติกสีเหลือง เพ่ือใช้ใน
การแสดงความจงรักภักดีและร่วม
บ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระพรแด่ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ
ยาภาฯ ให้หายจากอาการประชวร

240 21-ธ.ค.-65

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากับภาษี เลขท่ี 

IV-ST2-65-0007999
 ลว.19 ธ.ค. 65

3

48 ร้าน ปอประดิษฐ์

ซ้ือพานดอกไม้สด โทนสีแดง เพ่ือใช้
ในพิธีถวายราชสักการะเน่ืองในวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันท่ี 28 ธ.ค.
 65

1,500 28-ธ.ค.-65
บิลเงินสด เล่มท่ี 001 
เลขท่ี 07 ลว.27 ธ.ค. 

65
3

70,071.00ยอดรวมท้ังหมด


