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วันท่ี เลขท่ี
1 3909900360008 ร้านมุมยา ค่าแอลกอฮอร์ เจลล้างมือ     1,080.00 20 มี.ค. 63 264486 4
2 0455553000331 บริษัท เพชรน ้าเอก

ปิโตรเลียม จ้ากัด
ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานซ่อมแซมสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับพื นท่ีเส่ียงอุทกภัย - ดิน
ถล่ม และระบบเช่ือมโยงข้อมูลในการเตือนภัย ในเขต
จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัด
เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 23 - 29 มีนาคม 
2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,500.00 ๒๓ มี.ค. ๖๓ P5/415823 1

3 0455553000331 บริษัท เพชรน ้าเอก
ปิโตรเลียม จ้ากัด

ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานซ่อมแซมสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับพื นท่ีเส่ียงอุทกภัย - ดิน
ถล่ม และระบบเช่ือมโยงข้อมูลในการเตือนภัย ในเขต
จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัด
เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 23 - 29 มีนาคม 
2563) นข 4485 ขอนแก่น

    1,500.00 ๒๓ มี.ค. ๖๓ P7/415821 1

เหตุผล
สนับสนุน

 (7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๔
เอกสารอ้างอิง (6)ล้าดับท่ี 

(1)
เลขประจ้าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขรปะจ้าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ  (3) รายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้าง (4) จ้านวนเงิน
รวมท่ีจัดซื อจัด

จ้าง (5)
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล้าดับท่ี 
(1)

เลขประจ้าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขรปะจ้าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ  (3) รายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้าง (4) จ้านวนเงิน
รวมท่ีจัดซื อจัด

จ้าง (5)4  0994000314523 สหกรณ์การเกษตรเกษตร
สมบูรณ์ จ้ากัด

ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานซ่อมแซมสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับพื นท่ีเส่ียงอุทกภัย - ดิน
ถล่ม และระบบเช่ือมโยงข้อมูลในการเตือนภัย ในเขต
จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัด
เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 23 - 29 มีนาคม 
2563) นข 4485 ขอนแก่น

    1,500.00 ๒๖ มี.ค. ๖๓ 020830 1

5  0994000314523 สหกรณ์การเกษตรเกษตร
สมบูรณ์ จ้ากัด

ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานซ่อมแซมสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับพื นท่ีเส่ียงอุทกภัย - ดิน
ถล่ม และระบบเช่ือมโยงข้อมูลในการเตือนภัย ในเขต
จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัด
เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 23 - 29 มีนาคม 
2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,500.00 ๒๖ มี.ค. ๖๓ 020831 1

6 0403562000517 ร้านต้นสน ฟลอริสท์ ค่าพานพุ่ม        500.00 ๓๑ มี.ค. ๖๓  03/06 1
7 1401000082304 น.ส.ยุวดี โพธิยา ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล   11,500.00 ๑ เม.ย. ๖๓ กง.325 1
8 3440300675900 นายทวี เหล่าภักดี ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๑ เม.ย. ๖๓ กง.325 1
9 3400100375945 นายวิรัตน์ จิตต์โสภิตานนท์ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๑ เม.ย. ๖๓ กง.325 1

10 1409900074411 นายธงรบ รัตนพันธ์ุ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล   11,500.00 ๑ เม.ย. ๖๓ กง.326 1
11 1419900533865 น.ส.วิศัลย์ศยา จันทร์เทาว์ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล   13,000.00 ๑ เม.ย. ๖๓ กง.326 1
12 1409901290630 น.ส.วันวิสาข์ พิลากุล ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล   13,000.00 ๑ เม.ย. ๖๓ กง.327 1
13 3360600063633 นางศรีไพร คลองหนองขาม ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๒ เม.ย. ๖๓ กง.331 1
14 3340500582396 นางสมบูรณ์ วงษาเนาว์ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๒ เม.ย. ๖๓ กง.331 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล้าดับท่ี 
(1)

เลขประจ้าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขรปะจ้าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ  (3) รายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้าง (4) จ้านวนเงิน
รวมท่ีจัดซื อจัด

จ้าง (5)15 3349900541709 กราฟฟิกการพิมพ์ ค่าจ้างท้าป้ายไวนิลติดข้างรถบรรทุกน ้าเพ่ือใช้ในการ
ช่วยเหลือภัยแล้งในพื นท่ีประสบภัย ส่วนบริหารจัดการน ้า

    4,000.00 ๓ เม.ย. ๖๓  2/13 1

16 3489900246471 ร้าน ทีที คอม ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ส่วนบริหารจัดการน ้า     1,732.10 ๓ เม.ย. ๖๓  74/6 1
17 0403562000517 ร้านต้นสน ฟลอริสท์ ค่าพานดอกไม้ประดับ (ดอกไม้สด)        500.00 ๗ เม.ย. ๖๓  04/19 1
18  0405559003332 บจก.ขอนแก่นอิควิปเม้นท์ 

แอนด์เทคโนโลยี
ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้า     1,000.00 ๗ เม.ย. ๖๓ IV-

KET6303084
1

19 3450101460342 ร้าน เจ เจ ซัพพลาย ซื อแบตเตอร่ี ขนาด 12 โวลต์ 80 แอมป์     4,850.00 ๑๔ เม.ย. ๖๓  25/1244 1
20 3450101460342 ร้าน เจ เจ ซัพพลาย ซื อแบตเตอร่ี ขนาด 12 โวลต์ 80 แอมป์     4,850.00 ๑๔ เม.ย. ๖๓  25/1242 1
21 3450101460342 ร้าน เจ เจ ซัพพลาย ซื อแบตเตอร่ี ขนาด 12 โวลต์ 80 แอมป์     4,850.00 ๑๔ เม.ย. ๖๓  25/1243 1
22 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าเชื อเพลิง   60,350.10 ๑๕ เม.ย. ๖๓ กง.371 1
23 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าเชื อเพลิง     3,400.00 ๑๖ เม.ย. ๖๓ กง.372 1
24 1409900074411 นายธงรบ รัตนพันธ์ุ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,660.00 ๒๐ เม.ย. ๖๓ กง.401 1
25 1419900533865 น.ส.วิศัลย์ศยา จันทร์เทาว์ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     8,660.00 ๒๐ เม.ย. ๖๓ กง.401 1
26 0455553000331 บริษัท เพชรน ้าเอก

ปิโตรเลียม จ้ากัด
ค่าเชื อเพลิง (การออกตรวจสอบบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ระบบสถานีโทรมาตรลุ่มน ้าชีตอนบน, ตอนกลางและ
ตอนล่าง ในเขตพื นท่ี จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลย และจังหวัดยโสธร ในวันท่ี 20 - 26 เมษายน
 2563) นข 4485 ขอนแก่น

    1,300.00 ๒๐ เม.ย. ๖๓ P5/444736 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล้าดับท่ี 
(1)

เลขประจ้าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขรปะจ้าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ  (3) รายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้าง (4) จ้านวนเงิน
รวมท่ีจัดซื อจัด

จ้าง (5)27 0455553000331 บริษัท เพชรน ้าเอก
ปิโตรเลียม จ้ากัด

ค่าเชื อเพลิง (การออกตรวจสอบบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ระบบสถานีโทรมาตรลุ่มน ้าชีตอนบน, ตอนกลางและ
ตอนล่าง ในเขตพื นท่ี จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลย และจังหวัดยโสธร ในวันท่ี 20 - 26 เมษายน
 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,340.00 ๒๐ เม.ย. ๖๓ P7/444738 1

28 3409900555270 ร้านวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส ค่าซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนอุทกวิทยา     1,000.00 ๒๑ เม.ย. ๖๓  63/585 1
29 0415558001247 บจก.บัวหลวงภัทรชัย ค่าเชื อเพลิง (การออกตรวจสอบบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ และ

ระบบสถานีโทรมาตรลุ่มน ้าชีตอนบน, ตอนกลางและ
ตอนล่าง ในเขตพื นท่ี จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลย และจังหวัดยโสธร ในวันท่ี 20 - 26 เมษายน
 2563) นข 4485 ขอนแก่น

    1,350.00 ๒๓ เม.ย. ๖๓ P1/1064096 1

30 0415558001247 บจก.บัวหลวงภัทรชัย ค่าเชื อเพลิง (การออกตรวจสอบบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ระบบสถานีโทรมาตรลุ่มน ้าชีตอนบน, ตอนกลางและ
ตอนล่าง ในเขตพื นท่ี จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลย และจังหวัดยโสธร ในวันท่ี 20 - 26 เมษายน
 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,360.00 ๒๓ เม.ย. ๖๓ P1/1064097 1



5

วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล้าดับท่ี 
(1)

เลขประจ้าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขรปะจ้าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ  (3) รายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้าง (4) จ้านวนเงิน
รวมท่ีจัดซื อจัด

จ้าง (5)31 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน) ค่าเชื อเพลิง (การออกตรวจสอบบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ระบบสถานีโทรมาตรลุ่มน ้าชีตอนบน, ตอนกลางและ
ตอนล่าง ในเขตพื นท่ี จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลย และจังหวัดยโสธร ในวันท่ี 20 - 26 เมษายน
 2563) นข 4485 ขอนแก่น

    1,350.00 ๒๕ เม.ย. ๖๓  
11674/583

696

1

32 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน) ค่าเชื อเพลิง (การออกตรวจสอบบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ระบบสถานีโทรมาตรลุ่มน ้าชีตอนบน, ตอนกลางและ
ตอนล่าง ในเขตพื นท่ี จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลย และจังหวัดยโสธร ในวันท่ี 20 - 26 เมษายน
 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,300.00 ๒๕ เม.ย. ๖๓  
11674/583

697

1

33 1401000082304 น.ส.ยุวดี โพธิยา ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล   13,000.00 ๕ พ.ค. ๖๓ กง.424 1
34 3360600063633 นางศรีไพร คลองหนองขาม ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๕ พ.ค. ๖๓ กง.424 1
35 3340500582396 นางสมบูรณ์ วงษาเนาว์ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๕ พ.ค. ๖๓ กง.424 1
36 3440300675900 นายทวี เหล่าภักดี ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๕ พ.ค. ๖๓ กง.424 1
37 3400100375945 นายวิรัตน์ จิตต์โสภิตานนท์ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๕ พ.ค. ๖๓ กง.424 1
38 1409901290630 น.ส.วันวิสาข์ พิลากุล ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล   13,000.00 ๘ พ.ค. ๖๓ กง.428 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล้าดับท่ี 
(1)

เลขประจ้าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขรปะจ้าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ  (3) รายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้าง (4) จ้านวนเงิน
รวมท่ีจัดซื อจัด

จ้าง (5)39 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วาย. ขอนแก่น
 จ้ากัด

ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานด้านส้ารวจและเก็บข้อมูล
ทางด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยา ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, จ.
กาฬสินธ์ุ, จ.มหาสารคาม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล้าภู, จ.
เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 11 - 17 พฤษภาคม 2563)
 นข 4485 ขอนแก่น

    1,150.00 ๑๒ พ.ค. ๖๓ P3/297586 1

40 0463553000569 หจก.บอสโอเบลล์ ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานด้านส้ารวจและเก็บข้อมูล
ทางด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยา ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, จ.
กาฬสินธ์ุ, จ.มหาสารคาม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล้าภู, จ.
เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 11 - 17 พฤษภาคม 2563)
 นข 4485 ขอนแก่น

    1,450.00 ๑๔ พ.ค. ๖๓ P1/226186 1

41 0443512000068 หจก.บุญกว้างพาณิชย์ ค่าเชื อเพลิง     2,650.00 ๑๔ พ.ค. ๖๓ กง.436 1
42 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน) ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานด้านส้ารวจและเก็บข้อมูล

ทางด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยา ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, จ.
กาฬสินธ์ุ, จ.มหาสารคาม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล้าภู, จ.
เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 11 - 17 พฤษภาคม 2563)
 นข 4485 ขอนแก่น

    1,400.00 ๑๖ พ.ค. ๖๓  
11679/583

919

1

43 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าเชื อเพลิง   39,260.10 ๒๐ พ.ค. ๖๓ กง.465 1
44 1409900074411 นายธงรบ รัตนพันธ์ุ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล   10,860.00 ๒๑ พ.ค. ๖๓ กง.471 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล้าดับท่ี 
(1)

เลขประจ้าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขรปะจ้าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ  (3) รายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้าง (4) จ้านวนเงิน
รวมท่ีจัดซื อจัด

จ้าง (5)45 1419900533865 น.ส.วิศัลย์ศยา จันทร์เทาว์ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล   12,291.00 ๒๑ พ.ค. ๖๓ กง.471 1
46  0465562000705 บริษัท กฤติพรปิโตรเลียม 

จ้ากัด
ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานตรวจสอบการท้างานของ
เคร่ืองมือ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ส้าหรับพื นท่ีเส่ียงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในการเตือนภัย ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยาในเขตจังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัด
ขอนแก่น, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัด
เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 25 - 31 พฤษภาคม 
2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,410.00 ๒๕ พ.ค. ๖๓ P1/451450 1

47 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน) ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานตรวจสอบการท้างานของ
เคร่ืองมือ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ส้าหรับพื นท่ีเส่ียงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในการเตือนภัย ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยาในเขตจังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัด
ขอนแก่น, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัด
เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 25 - 31 พฤษภาคม 
2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

       800.00 ๒๖ พ.ค. ๖๓  
10699/534

914

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล้าดับท่ี 
(1)

เลขประจ้าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขรปะจ้าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ  (3) รายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้าง (4) จ้านวนเงิน
รวมท่ีจัดซื อจัด

จ้าง (5)48 0425554000238 บจก.เจ เค (2011) ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานตรวจสอบการท้างานของ
เคร่ืองมือ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ส้าหรับพื นท่ีเส่ียงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในการเตือนภัย ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยาในเขตจังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัด
ขอนแก่น, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัด
เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 25 - 31 พฤษภาคม 
2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,390.00 ๒๗ พ.ค. ๖๓ P9/322404 1

49  0994000314523 สหกรณ์การเกษตรเกษตร
สมบูรณ์ จ้ากัด

ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานตรวจสอบการท้างานของ
เคร่ืองมือ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ส้าหรับพื นท่ีเส่ียงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในการเตือนภัย ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยาในเขตจังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดกาฬสินธ์ุ, จังหวัด
ขอนแก่น, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัด
เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 25 - 31 พฤษภาคม 
2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,400.00 ๒๙ พ.ค. ๖๓  021275 1

50 1401000082304 น.ส.ยุวดี โพธิยา ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล   12,580.00 ๑ มิ.ย. ๖๓ กง.488 1
51 3360600063633 นางศรีไพร คลองหนองขาม ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๑ มิ.ย. ๖๓ กง.488 1
52 3340500582396 นางสมบูรณ์ วงษาเนาว์ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๑ มิ.ย. ๖๓ กง.488 1
53 3440300675900 นายทวี เหล่าภักดี ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๑ มิ.ย. ๖๓ กง.488 1
54 3400100375945 นายวิรัตน์ จิตต์โสภิตานนท์ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล     7,000.00 ๑ มิ.ย. ๖๓ กง.488 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล้าดับท่ี 
(1)

เลขประจ้าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขรปะจ้าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ  (3) รายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้าง (4) จ้านวนเงิน
รวมท่ีจัดซื อจัด

จ้าง (5)55 1409901290630 น.ส.วันวิสาข์ พิลากุล ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมารายบุคคล   13,000.00 ๑ มิ.ย. ๖๓ กง.489 1
56 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วาย. ขอนแก่น

 จ้ากัด
ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานด้านส้ารวจและเก็บข้อมูล
ทางด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยา ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, จ.
กาฬสินธ์ุ, จ.มหาสารคาม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล้าภู, จ.
เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 1 - 7 มิถุนายน 2563) นข 
4485 ขอนแก่น

    1,400.00 ๑ มิ.ย. ๖๓  
0970/4848

6

1

57 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน) ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานด้านส้ารวจและเก็บข้อมูล
ทางด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยา ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, จ.
กาฬสินธ์ุ, จ.มหาสารคาม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล้าภู, จ.
เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 1 - 7 มิถุนายน 2563) นข 
4485 ขอนแก่น

    1,400.00 ๓ มิ.ย. ๖๓  
14542/727

096

1

58 0463553000569 หจก.บอสโอเบลล์ ค่าเชื อเพลิง (การออกปฏิบัติงานด้านส้ารวจและเก็บข้อมูล
ทางด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยา ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, จ.
กาฬสินธ์ุ, จ.มหาสารคาม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล้าภู, จ.
เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 1 - 7 มิถุนายน 2563) นข 
4485 ขอนแก่น

    1,200.00 ๕ มิ.ย. ๖๓  092/5 1

59 0107537000882 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค่าเชื อเพลิง   47,029.00 ๑๑ มิ.ย. ๖๓ กง.498 1
60 0443512000068 หจก.บุญกว้างพาณิชย์ ค่าเชื อเพลิง     1,300.00 ๑๑ มิ.ย. ๖๓ กง.503 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล้าดับท่ี 
(1)

เลขประจ้าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขรปะจ้าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ  (3) รายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้าง (4) จ้านวนเงิน
รวมท่ีจัดซื อจัด

จ้าง (5)

หมายเหตุ : เหตุผลสนับสนุน เลขอ้างอิง ดังนี 
   1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
   2 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
   3 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561
   4 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3


