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วันท่ี เลขท่ี

1 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 22 - 28 
มิถุนำยน 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,500.00 ๒๒ มิ.ย. ๖๓  
14204/710

173

1

2 0992003734114 วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์วัดโคกมน

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 22 - 28 
มิถุนำยน 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,300.00 24 มิ.ย. 63  099/45 1

เหตุผล
สนับสนุน

 (7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๔
เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 

(1)
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)



2

วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

3 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 22 - 28 
มิถุนำยน 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,200.00 16 มิ.ย. 63  
15471/077

3505

1

4 1401000082304 น.ส.ยุวดี โพธิยำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   13,000.00 ๑ ก.ค. ๖๓ กง.556 1
5 3360600063633 นำงศรีไพร คลองหนองขำม ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๑ ก.ค. ๖๓ กง.556 1
6 3340500582396 นำงสมบูรณ์ วงษำเนำว์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๑ ก.ค. ๖๓ กง.556 1
7 1409901290630 น.ส.วันวิสำข์ พิลำกุล ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   13,000.00 ๑ ก.ค. ๖๓ กง.558 1
8 3440300675900 นำยทวี เหล่ำภักดี ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๓ ก.ค. ๖๓ กง.559 1
9 3400100375945 นำยวิรัตน์ จิตต์โสภิตำนนท์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๓ ก.ค. ๖๓ กง.559 1

10 3809900509223 101 ร้อยเอ็ดก๊อปป้ีเซอร์วิส ค่ำวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 9 - 24 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ดและกำฬสินธ์ุ

    1,350.00 ๓ ก.ค. ๖๓  218/16 3



3

วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

11 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น
 จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 6 - 12 กรกฎำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,500.00 ๗ ก.ค. ๖๓ P15/35868
6

1

12 1459900076421 เรืองชัยพร้ินท์ต้ิง ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิล เพ่ือใช้ในกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ 
ระหว่ำงวันท่ี 9 - 24 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ดและกำฬสินธ์ุ จ ำนวน 12 แผ่น

    6,000.00 ๘ ก.ค. ๖๓ INV000379 3

13 0443512000068 หจก.บุญกว้ำงพำณิชย์ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 9 - 24 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ดและกำฬสินธ์ุ ท้ังหมด 12 โครงกำร ขท 4085
 ขก

       700.00 ๙ ก.ค. ๖๓ P5/441587 3

14 3450600337309 นำงค ำปอน จีกลำง ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูกุดเซียม ณ 
ศำลำประชำคม หมู่ท่ี 6 บ้ำนแสนสุข ต ำบลแสนสุข 
อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันท่ี 9 กรกฎำคม 
2563

    9,360.00 ๙ ก.ค. ๖๓ 3



4

วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

15 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 6 - 12 กรกฎำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,000.00 ๙ ก.ค. ๖๓  
15283/076

4112

1

16 3620300165268 ร้ำนปร้ินอีหลี ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิลเพ่ือใช้ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 13 - 29 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิและมหำสำรคำม ท้ังหมด 12 โครงกำร
 จ ำนวน 12 แผ่น

  10,800.00 ๑๐ ก.ค. ๖๓  5/39 3

17 0405538000792 บริษัท ขอนแก่นวิทยำ จ ำกัด ค่ำวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 13 - 29 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิและมหำสำรคำม ท้ังหมด 12 โครงกำร

    2,580.00 ๑๐ ก.ค. ๖๓  21/21 3

18 3451100389220 นำงอุไร ศรีรักษำ ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล ำพลับพลำ ณ 
ศำลำประชำคม หมู่ท่ี 4 บ้ำนโพนเด่ือ ต ำบลทุ่งหลวง 
อ ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันท่ี 10 
กรกฎำคม 2563

    9,360.00 ๑๐ ก.ค. ๖๓ 3



5

วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

19 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 6 - 12 กรกฎำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑๑ ก.ค. ๖๓  
10123/050

6115

1

20 0443512000068 หจก.บุญกว้ำงพำณิชย์ ค่ำเช้ือเพลิง     3,184.00 ๑๓ ก.ค. ๖๓ 573/2563 3
21 0455549000110 บริษัท น้ ำมันไทยเพ่ิมพูล 

จ ำกัด
ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 9 - 24 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ดและกำฬสินธ์ุ ท้ังหมด 12 โครงกำร ขท 4085
 ขก

       700.00 ๑๓ ก.ค. ๖๓  22/30 3

22 1451000008571 น.ส.พรทิพำ สุทธิประภำ ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรระบบกระจำยน้ ำต ำบลท่ำม่วง
 ระยะท่ี 2 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลท่ำม่วง อ ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันท่ี 13 กรกฎำคม 2563

    9,360.00 ๑๓ ก.ค. ๖๓ 3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

23 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 13 - 19 
กรกฎำคม 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,200.00 ๑๓ ก.ค. ๖๓  
07713/038

5640

1

24 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น
 จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 13 - 19 
กรกฎำคม 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,500.00 ๑๔ ก.ค. ๖๓ 417/98 1

25 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น
 จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 13 - 19 กรกฎำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,500.00 ๑๓ ก.ค. ๖๓ P3/365723 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

26 0403554003111 หจก.ปกฉัตรแก่นนคร ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 13 - 29 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิและมหำสำรคำม ท้ังหมด 12 โครงกำร
 นข 4960 ขก

    1,000.00 ๑๓ ก.ค. ๖๓ P3/290079 3

27 3440300635134 นำยจรูญ ดวงใจวงษ์ ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองรำษฎร์ 
บ้ำนโพนงำม ต ำบลโพนงำม อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหำสำรคำม ในวันท่ี 13 กรกฎำคม 2563

    6,840.00 ๑๓ ก.ค. ๖๓ 3

28 3301200114398 นำยประยูร แสนภูมิ ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองรำษฎร์ บ้ำนโพนงำม ต ำบลโพนงำม 
อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม ในวันท่ี 13 
กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๑๓ ก.ค. ๖๓ 3

29 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองรำษฎร์ บ้ำนโพนงำม ต ำบลโพนงำม 
อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม ในวันท่ี 13 
กรกฎำคม 2563

       600.00 ๑๓ ก.ค. ๖๓ 3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

30 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น
 จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 13 - 19 
กรกฎำคม 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,500.00 ๑๔ ก.ค. ๖๓  417/98 1

31 3450400675685 นำงบุญทัน ภำวุธ ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนอง
เด่ิน ณ ศำลำวัดโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 11 ต ำบลหัวช้ำง 
อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันท่ี 14 
กรกฎำคม 2563

    9,360.00 ๑๔ ก.ค. ๖๓ 3

32 3450100298185 นำยมำนิตย์ พลประถม ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองบอน บ้ำน
หนองบอน ต ำบลหนองบอน อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหำสำรคำม ในวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563

    6,840.00 ๑๔ ก.ค. ๖๓
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

33 3440301002372 นำยเชำวลิต แสนโสภำวัน ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองบอน บ้ำนหนองบอน ต ำบลหนอง
บอน อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม ในวันท่ี 14
 กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๑๔ ก.ค. ๖๓

34 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองบอน บ้ำนหนองบอน ต ำบลหนอง
บอน อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม ในวันท่ี 14
 กรกฎำคม 2563

       600.00 ๑๔ ก.ค. ๖๓ 3

35 0443512000068 หจก.บุญกว้ำงพำณิชย์ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 9 - 24 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ดและกำฬสินธ์ุ ท้ังหมด 12 โครงกำร ขท 4085
 ขก

       700.00 ๑๕ ก.ค. ๖๓ P7/447757 3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

36 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบ้ำนหนองแปน บ้ำนหนองแปน 
อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 15 
กรกฎำคม 2563

       600.00 ๑๕ ก.ค. ๖๓ 3

37 3401700654528 นำงฐิติพร ปิดตำยะโส ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบ้ำน
หนองแปน บ้ำนหนองแปน อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ในวันท่ี 15 กรกฎำคม 2563

    6,840.00 ๑๕ ก.ค. ๖๓ 3

38 5401799007810 นำยธนภัทร สมเหล็ก ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบ้ำนหนองแปน บ้ำนหนองแปน 
อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 15 
กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๑๕ ก.ค. ๖๓ 3

39 3451300127661 นำงชุตินันท์ แสงเพชร์ ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนอง
แปน ณ ศำลำประชำคม หมู่ท่ี 4 บ้ำนหมำกยำง ต ำบล
สำมขำ อ ำเภอโพนทรำย จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันท่ี 15 
กรกฎำคม 2563

    9,360.00 ๑๕ ก.ค. ๖๓ 3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

40 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 13 - 19 กรกฎำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑๕ ก.ค. ๖๓  
14557/727

805

1

41 0403558002926 หจก.พรประทำน ปิโตรเลียม ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 13 - 29 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิและมหำสำรคำม ท้ังหมด 12 โครงกำร
 นข 4960 ขก

    1,000.00 ๑๖ ก.ค. ๖๓  54/14 3

42 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 13 - 19 
กรกฎำคม 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,500.00 ๑๖ ก.ค. ๖๓  
14557/727

833

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

43 3450200761081 นำงนิภำพร ศรีรังกุล ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ ำ 
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้ำว ณ ศำลำประชำคม หมู่ท่ี
 6 บ้ำนสระหงษ์-สระทอง ต ำบลก ำแพง อ ำเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันท่ี 16 กรกฎำคม 2563

    9,360.00 ๑๖ ก.ค. ๖๓ 3

44 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองหูลิง บ้ำนหูลิง หมู่ท่ี 2,11 
ต ำบลวังแสง อ ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 16
 กรกฎำคม 2563

       600.00 ๑๖ ก.ค. ๖๓ 3

45 340180020611 น.ส.สนอง เถำว์ทิพย์ ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองหู
ลิง บ้ำนหูลิง หมู่ท่ี 2,11 ต ำบลวังแสง อ ำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 16 กรกฎำคม 2563

    8,760.00 ๑๖ ก.ค. ๖๓ 3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

46 3401800284315 นำงวงษ์เดือน ศรีคุ้ม ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองหูลิง บ้ำนหูลิง หมู่ท่ี 2,11 
ต ำบลวังแสง อ ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 16
 กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๑๖ ก.ค. ๖๓ 3

47 0455549000110 บริษัท น้ ำมันไทยเพ่ิมพูล 
จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 9 - 24 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ดและกำฬสินธ์ุ ท้ังหมด 12 โครงกำร ขท 4085
 ขก

       700.00 ๑๗ ก.ค. ๖๓ 23/26 3

48 0107537000882 บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ค่ำเช้ือเพลิง   41,025.00 ๑๗ ก.ค. ๖๓ 596/2563 1
49 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด
ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 13 - 19 
กรกฎำคม 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

       300.00 ๑๗ ก.ค. ๖๓  
19737/098

6850

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

50 0463553000569 หจก.บอสโอเบลล์ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 13 - 19 กรกฎำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,200.00 ๑๗ ก.ค. ๖๓  099/10 1

51 5450890004681 น.ส.บุญศรี จ ำปำศรี ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมฝำยน้ ำล้น
ล ำห้วยทรำย ณ ศำลำวัดสว่ำงสระทอง หมู่ท่ี 16 บ้ำน
ศรีโพธ์ิค ำ ต ำบลขำมเป้ีย อ ำเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในวันท่ี   17 กรกฎำคม 2563

    9,360.00 ๑๗ ก.ค. ๖๓ 3

52 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยโพง บ้ำนสงแดง ต ำบลนำแพง อ ำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 17 กรกฎำคม 
2563

       600.00 ๑๗ ก.ค. ๖๓ 3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

53 3401700091043 นำยด ำรงค์ ซุยแปล ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ
 โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยโพง บ้ำนสงแดง ต ำบลนำ
แพง อ ำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 17 
กรกฎำคม 2563

    6,840.00 ๑๗ ก.ค. ๖๓ 3

54 3401700094484 นำยธวัชชัย โพธ์ิพัฒน์ ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยโพง บ้ำนสงแดง ต ำบลนำแพง อ ำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 17 กรกฎำคม 
2563

    1,000.00 ๑๗ ก.ค. ๖๓ 3

55 0403535000013 หจก.พ.เจริญพรปิโตรเลียม
มัญจำ 1992

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 13 - 29 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิและมหำสำรคำม ท้ังหมด 12 โครงกำร
 นข 4960 ขก

    1,000.00 ๒๐ ก.ค. ๖๓  142/27 3

56 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น
 จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 20 - 26 กรกฎำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,300.00 ๒๐ ก.ค. ๖๓ P7/374212 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

57 3460300577312 นำงรสจนำ พัฒนสำร ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองดูล
 ณ ศำลำวัดบ้ำนแจ้งจม หมู่ท่ี 7 ต ำบลเจ้ำท่ำ อ ำเภอ
กมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุ ในวันท่ี 20 กรกฎำคม 
2563

    9,360.00 ๒๐ ก.ค. ๖๓ 3

58 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำกุดมะโน๊ต หมู่ท่ี 5, 7, 8 ต ำบล
นำแพง อ ำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 20
 กรกฎำคม 2563

       600.00 ๒๐ ก.ค. ๖๓ 3

59 3401700597974 น.ส.ดอกอ้อ เนำหนองหวำย ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำกุดมะ
โน๊ต หมู่ท่ี 5, 7, 8 ต ำบลนำแพง อ ำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 20 กรกฎำคม 2563

    6,600.00 ๒๐ ก.ค. ๖๓ 3

60 3401700093984 นำยนิกร สะเดำ ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำกุดมะโน๊ต หมู่ท่ี 5, 7, 8 ต ำบล
นำแพง อ ำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 20
 กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๒๐ ก.ค. ๖๓ 3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

61 0443512000068 หจก.บุญกว้ำงพำณิชย์ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 9 - 24 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ดและกำฬสินธ์ุ ท้ังหมด 12 โครงกำร ขท 4085
 ขก

       700.00 ๒๑ ก.ค. ๖๓ P7/452880 3

62 3460300901811 น.ส.สุพรรณี อุทัยนิตย์ ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองอี
จ่อย ณ ศำลำวัดสีถำน หมู่ท่ี 10 บ้ำนสีถำน ต ำบลดงลิง
 อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุ ในวันท่ี 21 
กรกฎำคม 2563

    9,360.00 ๒๑ ก.ค. ๖๓ 3

63 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำกุดกว้ำง บ้ำนโนนพันชำด หมู่ท่ี 
10 ต ำบลโคกส ำรำญ อ ำเภอบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น 
ในวันท่ี 21 กรกฎำคม 2563

       600.00 ๒๑ ก.ค. ๖๓ 3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

64 3401001049871 นำยทองค ำ วัฒน์สี ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำกุดกว้ำง
 บ้ำนโนนพันชำด หมู่ท่ี 10 ต ำบลโคกส ำรำญ อ ำเภอ
บ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 21 กรกฎำคม 
2563

    6,600.00 ๒๑ ก.ค. ๖๓ 3

65 3401001050623 นำยอุดม พวงมำลัย ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำกุดกว้ำง บ้ำนโนนพันชำด หมู่ท่ี 
10 ต ำบลโคกส ำรำญ อ ำเภอบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น 
ในวันท่ี 21 กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๒๑ ก.ค. ๖๓ 3

66 3460300704691 นำงทองค ำ ปรีดีย์ ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึงโดน 
ณ ศำลำวัดศิริสว่ำง หมู่ท่ี 9 บ้ำนสว่ำง ต ำบลหลักเมือง 
อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุ ในวันท่ี 22 
กรกฎำคม 2563

    9,360.00 ๒๒ ก.ค. ๖๓ 3

67 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 20 - 26 กรกฎำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,200.00 ๒๒ ก.ค. ๖๓  
14558/727

866

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

68 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองกันกง บ้ำนกันกง หมู่ท่ี 7 
ต ำบลละหำน อ ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในวันท่ี 22 
กรกฎำคม 2563

       600.00 ๒๒ ก.ค. ๖๓ 3

69 3360600309187 นำงสุบรรณ ครองยศ ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนอง
กันกง บ้ำนกันกง หมู่ท่ี 7 ต ำบลละหำน อ ำเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ ในวันท่ี 22 กรกฎำคม 2563

    6,600.00 ๒๒ ก.ค. ๖๓ 3

70 3360600314717 นำยอนันต์ ชำละหำน ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองกันกง บ้ำนกันกง หมู่ท่ี 7 
ต ำบลละหำน อ ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในวันท่ี 22 
กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๒๒ ก.ค. ๖๓ 3

71 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 13 - 29 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิและมหำสำรคำม ท้ังหมด 12 โครงกำร
 นข 4960 ขก

    1,000.00 ๒๓ ก.ค. ๖๓  
14590/729

480

3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

72 0463553000469 หจก.บอสโอเบลล์ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 9 - 24 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ดและกำฬสินธ์ุ ท้ังหมด 12 โครงกำร ขท 4085
 ขก

       700.00 ๒๓ ก.ค. ๖๓  099/39 3

73 3460300518791 น.ส.ล ำดวน ชำบัวน้อย ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำกุดวังซอ
 ณ ศำลำวัดใหม่โพธ์ิงำม หมู่ท่ี 3 บ้ำนคุยโพธ์ิ ต ำบล
เหล่ำกลำง อ ำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธ์ุ ในวันท่ี 23 
กรกฎำคม 2563

    9,360.00 ๒๓ ก.ค. ๖๓ 3

74 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึงกะฮำด บ้ำนกะฮำด หมู่ท่ี 6 
ต ำบลกะฮำด อ ำเภอเนินสง่ำ จังหวัดชัยภูมิ ในวันท่ี 23
 กรกฎำคม 2563

       600.00 ๒๓ ก.ค. ๖๓ 3

75 3350800785314 นำงมริษำ แผนวิชิต ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึงกะ
ฮำด บ้ำนกะฮำด หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะฮำด อ ำเภอเนินสง่ำ 
จังหวัดชัยภูมิ ในวันท่ี 23 กรกฎำคม 2563

    6,600.00 ๒๓ ก.ค. ๖๓ 3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

76 3360600080961 นำยประภำส เทียนสันเทียะ ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึงกะฮำด บ้ำนกะฮำด หมู่ท่ี 6 
ต ำบลกะฮำด อ ำเภอเนินสง่ำ จังหวัดชัยภูมิ ในวันท่ี 23
 กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๒๓ ก.ค. ๖๓ 3

77 3460200253574 นำงไพวรรณ์ ไชยช ำ ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนอง
แจ้ง ณ ศำลำประชำคม หมู่ท่ี 9 บ้ำนหนองคอนเตรียม 
ต ำบลหลักเหล่ียม อ ำเภอนำมน จังหวัดกำฬสินธ์ุ ในวันท่ี
 24 กรกฎำคม 2563

    9,360.00 ๒๔ ก.ค. ๖๓ 3

78 3809900509223 101 ร้อยเอ็ดก๊อปป้ีเซอร์วิส ค่ำวัสดุส ำนักงำน เพ่ือใช้ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 9 - 24 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ดและกำฬสินธ์ุ

       570.00 ๒๔ ก.ค. ๖๓  219/07 3

79 0463553000569 หจก.บอสโอเบลล์ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 20 - 26 กรกฎำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,200.00 ๒๔ ก.ค. ๖๓  099/33 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

80 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองหลวงใหญ่ บ้ำนโนนโพธ์ิ หมู่
ท่ี 6 ต ำบลคอนสวรรค์ อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 ในวันท่ี 24 กรกฎำคม 2563

       600.00 ๒๔ ก.ค. ๖๓ 3

81 3360300063778 นำงมะลิ ดวงมำลี ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนอง
หลวงใหญ่ บ้ำนโนนโพธ์ิ หมู่ท่ี 6 ต ำบลคอนสวรรค์ 
อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในวันท่ี 24 กรกฎำคม
 2563

    6,600.00 ๒๔ ก.ค. ๖๓ 3

82 3360300056275 นำยประพจน์ ดีโนนโพธ์ิ ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองหลวงใหญ่ บ้ำนโนนโพธ์ิ หมู่
ท่ี 6 ต ำบลคอนสวรรค์ อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 ในวันท่ี 24 กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๒๔ ก.ค. ๖๓ 3

83 0363535000341 หจก.ศรีสมบูรณ์ปิโตรเลียม ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 13 - 29 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิและมหำสำรคำม ท้ังหมด 12 โครงกำร
 นข 4960 ขก

    1,000.00 ๒๗ ก.ค. ๖๓  9/02 3
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

84 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองน้ ำขุ่น บ้ำนโนนแต้ หมู่ท่ี 9 
ต ำบลหนองขำม อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ใน
วันท่ี 27 กรกฎำคม 2563

       600.00 ๒๗ ก.ค. ๖๓ 3

85 3360300360012 นำยหิรัญ บุญโนนแต้ ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนอง
น้ ำขุ่น บ้ำนโนนแต้ หมู่ท่ี 9 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในวันท่ี 27 กรกฎำคม 
2563

    6,600.00 ๒๗ ก.ค. ๖๓ 3

86 3301600175254 นำยธนพงศ์ เทียมทะนงค์ ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำหนองน้ ำขุ่น บ้ำนโนนแต้ หมู่ท่ี 9 
ต ำบลหนองขำม อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ใน
วันท่ี 27 กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๒๗ ก.ค. ๖๓ 3

87 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ระหว่ำง
วันท่ี 13 - 29 กรกฎำคม 2563) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิและมหำสำรคำม ท้ังหมด 12 โครงกำร
 นข 4960 ขก

    1,000.00 ๒๙ ก.ค. ๖๓  
14587/729

306

3



24

วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

88 3400100484621 นำยกิตติศักด์ิ ครองบุญ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ภำยใน) กำรช้ีแจงวัตถุประสงค์
และควำมเป็นมำของโครงกำรกระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึงโลโพ บ้ำนแผ่นดินทอง หมู่ท่ี 
13 ต ำบลลุ่มล ำชี อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ ใน
วันท่ี 29 กรกฎำคม 2563

       600.00 ๒๙ ก.ค. ๖๓ 3

89 3360200357516 นำยถนอมพงศ์ ปำนหอม ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึงโลโพ
 บ้ำนแผ่นดินทอง หมู่ท่ี 13 ต ำบลลุ่มล ำชี อ ำเภอบ้ำน
เขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ ในวันท่ี 29 กรกฎำคม 2563

    6,600.00 ๒๙ ก.ค. ๖๓ 3

90 3411900225825 นำยรุ่งระวี พันชัย ค่ำจ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ โครงกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึงโลโพ บ้ำนแผ่นดินทอง หมู่ท่ี 
13 ต ำบลลุ่มล ำชี อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ ใน
วันท่ี 29 กรกฎำคม 2563

    1,000.00 ๒๙ ก.ค. ๖๓ 3

91 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น
 จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 3 - 9 สิงหำคม 2563)
      นข 4485 ขอนแก่น

    1,300.00 ๓ ส.ค. ๖๓ P3/389946 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

92 1401000082304 น.ส.ยุวดี โพธิยำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   13,000.00 ๔ ส.ค. ๖๓ กง.617 1
93 1419900533865 น.ส.วิศัลย์ศยำ จันทร์เทำว์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   12,151.00 ๔ ส.ค. ๖๓ กง.617 1
94 3360600063633 นำงศรีไพร คลองหนองขำม ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๔ ส.ค. ๖๓ กง.617 1
95 3340500582396 นำงสมบูรณ์ วงษำเนำว์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๔ ส.ค. ๖๓ กง.617 1
96 3440300675900 นำยทวี เหล่ำภักดี ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๔ ส.ค. ๖๓ กง.617 1
97 3400100375945 นำยวิรัตน์ จิตต์โสภิตำนนท์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๔ ส.ค. ๖๓ กง.617 1
98 1439900015643 นำงสำวปิยวรรณ วิเชียรแสน ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,728.00 4 ส.ค. 63 กง.618 4
99 1409900143389 นำยอดุลย์ รัตนจันท ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     6,192.00 4 ส.ค. 63 กง.619 4

100 3400100248684 นำงสำวธัญพัฒน์ จันทร์พิชัย ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,728.00 4 ส.ค. 63 กง.620 4
101 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ

ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 3 - 9 สิงหำคม 2563)
       นข 4485 ขอนแก่น

    1,300.00 ๕ ส.ค. ๖๓  
14588/729

360

1

102 2409901039561 นำยปีย์ วุฒิยำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     6,192.00 6 ส.ค. 63 กง.622 4
103 1440300130443 นำยวิศรุต ศรีบุญมำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     6,192.00 6 ส.ค. 63 กง.622 4
104 1409901290630 น.ส.วันวิสำข์ พิลำกุล ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   13,000.00 ๖ ส.ค. ๖๓ กง.623 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

105 0463553000569 หจก.บอสโอเบลล์ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 3 - 9 สิงหำคม 2563)
       นข 4485 ขอนแก่น

    1,200.00 ๗ ส.ค. ๖๓  095/38 1

106 1409901375031 นำยธนโชติ  หงษำค ำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     5,920.00 10 ส.ค. 63 กง.629 4
107 1302000229153 นำยภัคพน มำลัยศรี ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     4,848.00 10 ส.ค. 63 กง.629 4
108 1470100287616 นำยอดิศร สุริยะภำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     5,920.00 10 ส.ค. 63 กง.629 4
109 3400700820940 นำยอนงค์ แก้วป้อ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     4,480.00 10 ส.ค. 63 กง.629 4
110 1449900449422 นำยอนุวัฒน์ ผำยพิมพ์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     5,920.00 10 ส.ค. 63 กง.629 4
111 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น

 จ ำกัด
ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 10 - 16 สิงหำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,300.00 ๑๐ ส.ค. ๖๓ P4/396646 1

112 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 10 - 16 สิงหำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,400.00 ๑๒ ส.ค. ๖๓  
14589/729

442

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

113  
0107544000108

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปฏิบัติรำชกำร เพ่ือติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ำกักเก็บเพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำหมู่บ้ำน 
จำกหนองบัวเลิง หมู่ท่ี 3 และหนองสรวงใหญ่ หมู่ท่ี 10
 ต ำบลท่ำนำงแนว อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ใน
วันท่ี 13 - 22 สิงหำคม 2563) 84-6613 ขอนแก่น

       600.00 ๑๓ ส.ค. ๖๓ P6/947306 1

114 0405536000078 บริษัท ซี.เอส.เค.เซอร์วิส 
จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปฏิบัติรำชกำร เพ่ือติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ำกักเก็บเพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำหมู่บ้ำน 
จำกหนองบัวเลิง หมู่ท่ี 3 และหนองสรวงใหญ่ หมู่ท่ี 10
 ต ำบลท่ำนำงแนว อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ใน
วันท่ี 13 - 22 สิงหำคม 2563) 50-5419 กทม

    3,000.00 ๑๓ ส.ค. ๖๓ I12592/62
9573

1

115 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปฏิบัติรำชกำร เพ่ือติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ำกักเก็บเพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำหมู่บ้ำน 
จำกหนองบัวเลิง หมู่ท่ี 3 และหนองสรวงใหญ่ หมู่ท่ี 10
 ต ำบลท่ำนำงแนว อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ใน
วันท่ี 13 - 22 สิงหำคม 2563) กง 7850 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑๓ ส.ค. ๖๓ 17231/086
1533

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

116 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 10 - 16 สิงหำคม 
2563)   กง 7850 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑๓ ส.ค. ๖๓  
17231/086

1533

1

117 0994000054416 หจก.อมรินทร์ พีทีที (1998) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปฏิบัติรำชกำร เพ่ือติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ำกักเก็บเพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำหมู่บ้ำน 
จำกหนองบัวเลิง หมู่ท่ี 3 และหนองสรวงใหญ่ หมู่ท่ี 10
 ต ำบลท่ำนำงแนว อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ใน
วันท่ี 13 - 22 สิงหำคม 2563) เคร่ืองสูบน้ ำ

    1,000.00 ๑๓ ส.ค. ๖๓  3730/15 1

118 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 10 - 16 สิงหำคม 
2563)     นข 4485 ขอนแก่น

    1,100.00 ๑๔ ส.ค. ๖๓ 52449/262
2444

1

119 0443512000068 หจก.บุญกว้ำงพำณิชย์ ค่ำเช้ือเพลิง     1,000.00 ๑๔ ส.ค. ๖๓ 637/2563 1
120 0107537000882 บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ค่ำเช้ือเพลิง   26,950.00 ๑๖ ส.ค. ๖๓ 763/2563 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

121 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น
 จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 17 - 23 สิงหำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,400.00 ๑๗ ส.ค. ๖๓ P3/403679 1

122 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 17 - 23 
สิงหำคม 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,500.00 ๑๗ ส.ค. ๖๓  
14214/710

653

1

123 0455549000110 บริษัท น้ ำมันไทยเพ่ิมพูล 
จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑๗ ส.ค. ๖๓  26/38 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

124 0435558000259 บริษัท รุ่งโรจน์บริกำร 
(2558) จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

    1,075.00 ๑๗ ส.ค. ๖๓  182/17 1

125 0403554003111 หจก.ปกฉัตรแก่นนคร ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

       730.00 ๑๗ ส.ค. ๖๓  13/05 1

126 0455549000110 บริษัท น้ ำมันไทยเพ่ิมพูล 
จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

       500.00 ๑๘ ส.ค. ๖๓  26/41 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

127 1409700090625 พี.พี.ปิโตรเลียม นลินทิพย์ 
กึนขุนทด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) นข 8329 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑๘ ส.ค. ๖๓  024/1160 1

128 0992003734114 วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์วัดโคกมน

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 17 - 23 
สิงหำคม 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

       300.00 ๑๙ ส.ค. ๖๓  110/1 1

129 0107537000882 บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ค่ำเช้ือเพลิง   36,290.00 ๑๙ ส.ค. ๖๓ 655/2563 1
130 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ

ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 17 - 23 สิงหำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,300.00 ๑๙ ส.ค. ๖๓  
14590/729

498

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

131 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑๙ ส.ค. ๖๓ 264908/13
245386

1

132 0402531000018 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 
เชษฐชัยปิโตรเลียม

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

       230.00 ๑๙ ส.ค. ๖๓ P11/27468
0

1

133 0453552000611 หจก.เกษตรเสริมไทย
ปิโตรเลียม

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๐ ส.ค. ๖๓  6/13 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

134 0405560004967 บริษัท เอเอสพีเอส รีเทล
แอนด์เอเนอร์จี จ ำกัด 
(มหำชน)

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

       600.00 ๒๐ ส.ค. ๖๓ IV0000010
976

1

135 0994000314621 สหกรณ์กำรเกษตรภูเขียว 
จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 17 - 23 
สิงหำคม 2563) ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,200.00 ๒๐ ส.ค. ๖๓  12/64/43 1

136 0443512000068 หจก.บุญกว้ำงพำณิชย์ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๑ ส.ค. ๖๓ P3/480510 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

137 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๑ ส.ค. ๖๓  
264908/13

245387

1

138 0403554003111 หจก.ปกฉัตรแก่นนคร ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) นข 8329 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๑ ส.ค. ๖๓  13/19 1

139 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 17 - 23 สิงหำคม 
2563)   นข 4485 ขอนแก่น

    1,100.00 ๒๒ ส.ค. ๖๓  
04763/023

8113

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

140 0994000054416 หจก.อมรินทร์ พีทีที (1998) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปฏิบัติรำชกำร เพ่ือติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ำกักเก็บเพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำหมู่บ้ำน 
จำกหนองบัวเลิง หมู่ท่ี 3 และหนองสรวงใหญ่ หมู่ท่ี 10
 ต ำบลท่ำนำงแนว อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ใน
วันท่ี 13 - 22 สิงหำคม 2563) กง 7850 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๒ ส.ค. ๖๓  3730/21 1

141 0453552000611 หจก.เกษตรเสริมไทย
ปิโตรเลียม

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

       500.00 ๒๒ ส.ค. ๖๓  6/48 1

142 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 17 - 23 สิงหำคม 
2563)   ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,500.00 ๒๓ ส.ค. ๖๓  
14590/729

497

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

143 0445554000050 บริษัท น้ ำมันตักสิลำ กรุ๊ป 
จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๔ ส.ค. ๖๓ P5/346361 1

144 0403525000070 หจก.ขอนแก่นสมชำยบริกำร ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

       520.00 ๒๔ ส.ค. ๖๓  2424/1 1

145 0403554003111 หจก.ปกฉัตรแก่นนคร ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

       500.00 ๒๔ ส.ค. ๖๓  13/39 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

146 0403554003111 หจก.ปกฉัตรแก่นนคร ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) นข 8329 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๔ ส.ค. ๖๓  13/25 1

147 0405536000078 บริษัท ซี.เอส.เค.เซอร์วิส 
จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปฏิบัติรำชกำร เพ่ือติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ำกักเก็บเพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำหมู่บ้ำน 
จำกแม่น้ ำชีไปยังหนองสรวงใหญ่ บ้ำนโนนเขวำ หมู่ท่ี 
10 ต ำบลท่ำนำงแนว อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ในวันท่ี 25 สิงหำคม - 3 กันยำยน 2563) 50-5419
 กทม.

    3,000.00 ๒๕ ส.ค. ๖๓ I12675/63
3709

1

148 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปฏิบัติรำชกำร เพ่ือติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ำกักเก็บเพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำหมู่บ้ำน 
จำกแม่น้ ำชีไปยังหนองสรวงใหญ่ บ้ำนโนนเขวำ หมู่ท่ี 
10 ต ำบลท่ำนำงแนว อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ในวันท่ี 25 สิงหำคม - 3 กันยำยน 2563) กง 7850
 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๕ ส.ค. ๖๓  
17235/086

1740

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

149 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปฏิบัติรำชกำร เพ่ือติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ำกักเก็บเพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำหมู่บ้ำน 
จำกแม่น้ ำชีไปยังหนองสรวงใหญ่ บ้ำนโนนเขวำ หมู่ท่ี 
10 ต ำบลท่ำนำงแนว อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ในวันท่ี 25 สิงหำคม - 3 กันยำยน 2563) เคร่ืองสูบน้ ำ

    1,000.00 ๒๕ ส.ค. ๖๓  
17235/086

1741

1

150 0105532104068 โรงแรมกำนต์มณี พำเลซ ค่ำท่ีพัก เพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปี 2563 ในวันท่ี 25 
สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรส่ือสำร สป.ทส. กรุงเทพมหำนคร

    1,200.00 ๒๕ ส.ค. ๖๓ 3

151 0105532104068 โรงแรมกำนต์มณี พำเลซ ค่ำท่ีพัก เพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปี 2563 ในวันท่ี 25 
สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรส่ือสำร สป.ทส. กรุงเทพมหำนคร

    1,200.00 ๒๕ ส.ค. ๖๓ 3

152 0443540000026 หจก.วัฒนกิติกุล ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

       500.00 ๒๖ ส.ค. ๖๓  1922/14 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

153 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

    1,120.00 ๒๖ ส.ค. ๖๓  
25106/125

5275

1

154 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

       500.00 ๒๖ ส.ค. ๖๓  
17296/086

4755

1

155 0442515000017 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล
 อิสำณบริกำร

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๗ ส.ค. ๖๓ P10/70489
0

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

156 0403547000609 หจก.พงพรมัญจำ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) นข 8329 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๗ ส.ค. ๖๓ 30/48 1

157 0443540000026 หจก.วัฒนกิติกุล ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

    1,000.00 ๒๘ ส.ค. ๖๓  1921/25 1

158 0107544000108 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปฏิบัติรำชกำร เพ่ือติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ ำกักเก็บเพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำหมู่บ้ำน 
จำกแม่น้ ำชีไปยังหนองสรวงใหญ่ บ้ำนโนนเขวำ หมู่ท่ี 
10 ต ำบลท่ำนำงแนว อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ในวันท่ี 25 สิงหำคม - 3 กันยำยน 2563) 84-6613
 ขอนแก่น

       613.25 ๓๐ ส.ค. ๖๓ P5/950241 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

159  
0994000408986

สหกรณ์กำรเกษตรนำเชือก 
จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

       900.00 ๓๑ ส.ค. ๖๓  5/16 1

160 0403525000070 หจก.ขอนแก่นสมชำยบริกำร ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

    1,000.00 ๓๑ ส.ค. ๖๓  2424/4 1

161 0363533000084 หจก.พรหมจักรปิโตรเลียม ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

    1,000.00 ๓๑ ส.ค. ๖๓  931/18 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

162 0403525000070 หจก.ขอนแก่นสมชำยบริกำร ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) นข 8329 ขอนแก่น

       525.00 ๓๑ ส.ค. ๖๓  2424/36 1

163 0443540000026 หจก.วัฒนกิติกุล ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑ ก.ย. ๖๓  1922/10 1

164 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น
 จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 1 - 7 กันยำยน 2563)
     นข 4485 ขอนแก่น

    1,400.00 ๑ ก.ย. ๖๓  
0986/4928

7

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

165 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

       850.00 ๑ ก.ย. ๖๓  
15200/075

9967

1

166 0363535000341 หจก.ศรีสมบูรณ์ปิโตรเลียม ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) นข 8329 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑ ก.ย. ๖๓  9/25 1

167 1401000082304 น.ส.ยุวดี โพธิยำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   13,000.00 ๒ ก.ย. ๖๓ กง.679 1
168 1419900533865 น.ส.วิศัลย์ศยำ จันทร์เทำว์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   13,000.00 ๒ ก.ย. ๖๓ กง.679 1
169 3440300675900 นำยทวี เหล่ำภักดี ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๒ ก.ย. ๖๓ กง.679 1
170 3400100375945 นำยวิรัตน์ จิตต์โสภิตำนนท์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๒ ก.ย. ๖๓ กง.679 1
171 1409900143389 นำยอดุลย์ รัตนจันท ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   12,000.00 ๒ ก.ย. ๖๓ กง.680 4
172 1409901290630 น.ส.วันวิสำข์ พิลำกุล ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   13,000.00 ๒ ก.ย. ๖๓ กง.681 1
173 1439900015643 นำงสำวปิยวรรณ วิเชียรแสน ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   15,000.00 ๒ ก.ย. ๖๓ กง.682 4
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

174 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

    1,230.00 ๒ ก.ย. ๖๓  
14591/729

541

1

175 3400100248684 นำงสำวธัญพัฒน์ จันทร์พิชัย ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   15,000.00 3 ก.ย. 63 กง.686 4
176 1409901375031 นำยธนโชติ  หงษำค ำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   11,500.00 3 ก.ย. 63 กง.687 4
177 1302000229153 นำยภัคพน มำลัยศรี ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     5,151.00 3 ก.ย. 63 กง.687 4
178 1470100287616 นำยอดิศร สุริยะภำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   11,500.00 3 ก.ย. 63 กง.687 4
179 3400700820940 นำยอนงค์ แก้วป้อ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     8,690.00 3 ก.ย. 63 กง.687 4
180 1449900449422 นำยอนุวัฒน์ ผำยพิมพ์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   11,500.00 3 ก.ย. 63 กง.687 4
181 3360600063633 นำงศรีไพร คลองหนองขำม ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 3 ก.ย. 63 กง.693 1
182 3340500582396 นำงสมบูรณ์ วงษำเนำว์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     6,774.00 3 ก.ย. 63 กง.693 1
183 0403541000542 หจก.อมรินทร์ พีทีที (1998) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปฏิบัติรำชกำร เพ่ือติดต้ัง

เคร่ืองสูบน้ ำกักเก็บเพ่ือใช้ในกำรผลิตประปำหมู่บ้ำน 
จำกแม่น้ ำชีไปยังหนองสรวงใหญ่ บ้ำนโนนเขวำ หมู่ท่ี 
10 ต ำบลท่ำนำงแนว อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ในวันท่ี 25 สิงหำคม - 3 กันยำยน 2563) กง 7850
 ขอนแก่น

    1,000.00 ๓ ก.ย. ๖๓  3730/41 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

184 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 1 - 7 กันยำยน 2563)
     นข 4485 ขอนแก่น

    1,200.00 ๓ ก.ย. ๖๓  
14593/729

645

1

185 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) นข 8329 ขอนแก่น

       800.00 ๓ ก.ย. ๖๓ 57603/288
0114

1

186 0463553000569 หจก.บอสโอเบลล์ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

    1,000.00 ๓ ก.ย. ๖๓  100/39 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

187 099400421141 สหกรณ์กำรเกษตรเมือง
กำฬสินธ์ุ จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

    1,000.00 ๓ ก.ย. ๖๓  5/43 1

188 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) นข 8329 ขอนแก่น

       800.00 ๓ ก.ย. ๖๓ 57603/288
0114

1

189 0463553000569 หจก.บอสโอเบลล์ ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

    1,000.00 ๔ ก.ย. ๖๓  100/42 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

190 0465559000058 บริษัท โสมสินธ์ุธร จ ำกัด ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

       500.00 ๔ ก.ย. ๖๓  003/5 1

191 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 5 ก.ย.63) กบ 2961 ขอนแก่น

       500.00 ๕ ก.ย. ๖๓  
264908/13

245388

1

192 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 1 - 7 กันยำยน 2563)
     นข 4485 ขอนแก่น

    1,200.00 ๖ ก.ย. ๖๓ 04763/023
8148

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

193 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น
 จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 8 - 14 
กันยำยน 2563)  ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,400.00 ๘ ก.ย. ๖๓  
0987/4933

6

1

194 0405552000974 บริษัท พี.เอส.วำย. ขอนแก่น
 จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 8 - 14 กันยำยน 
2563)     นข 4485 ขอนแก่น

    1,400.00 ๘ ก.ย. ๖๓  
P3/427701

1

195 0403554003111 หจก.ปกฉัตรแก่นนคร ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

       900.00 ๘ ก.ย. ๖๓  15/04 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

196 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) นข 8329 ขอนแก่น

    1,000.00 ๙ ก.ย. ๖๓ 14593/729
633

1

197 0994000314337 สหกรณ์กำรเกษตรคอนสำร 
จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 8 - 14 
กันยำยน 2563)  ผธ 4224 ขอนแก่น

       900.00 ๑๐ ก.ย. ๖๓  381/42 1

198 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 8 - 14 กันยำยน 
2563)     นข 4485 ขอนแก่น

    1,400.00 ๑๐ ก.ย. ๖๓  
14595/729

710

1

199 2409901039561 นำยปีย์ วุฒิยำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   12,000.00 10 ก.ย. 63 กง.718 4
200 1440300130443 นำยวิศรุต ศรีบุญมำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   12,000.00 10 ก.ย. 63 กง.718 4
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

201 0443512000068 หจก.บุญกว้ำงพำณิชย์ ค่ำเช้ือเพลิง     7,172.00 ๑๐ ก.ย. ๖๓ 722/2563 1
202 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑๐ ก.ย. ๖๓  
14620/730

968

1

203 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 24
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

       800.00 ๑๐ ก.ย. ๖๓ 14620/730
971

1

204 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 8 - 14 
กันยำยน 2563)  ผธ 4224 ขอนแก่น

    1,400.00 ๑๑ ก.ย. ๖๓  
14595/729

711

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

205 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) กพ 9176 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑๑ ก.ย. ๖๓  
14593/729

642

1

206 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 17
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) นข 8329 ขอนแก่น

       800.00 ๑๑ ก.ย. ๖๓ 14594/729
651

1

207 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 24
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

       800.00 ๑๑ ก.ย. ๖๓ 14594/729
652

1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

208 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงตำมโครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดกำฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี 24
 ส.ค. - 12 ก.ย.63) ผห 4502 ขอนแก่น

       500.00 ๑๒ ก.ย. ๖๓ 10647/532
328

1

209 0105535099511 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรออกปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและเก็บ
ข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยำ ท่ี จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, 
จ.กำฬสินธ์ุ, จ.มหำสำรคำม, จ.ร้อยเอ็ด, จ.หนองบัวล ำภู
, จ.เลย, และ จ.ยโสธร ในวันท่ี 8 - 14 กันยำยน 
2563)     นข 4485 ขอนแก่น

    1,000.00 ๑๓ ก.ย. ๖๓  
04672/023

8063

1

210 0994000314523 สหกรณ์กำรเกษตรเกษตร
สมบูรณ์ จ ำกัด

ค่ำเช้ือเพลิง (กำรเดินทำงไปตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เคร่ืองมือ สถำนีเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 
ส ำหรับพ้ืนท่ีเส่ืยงอุทกภัย - ดินถล่ม และระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลในกำรเตือนภัย ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ส่วน
อุทกวิทยำในเขตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดกำฬสินธ์ุ, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดร้อยเอ็ด, 
จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 8 - 14 
กันยำยน 2563)  ผธ 4224 ขอนแก่น

       800.00 ๑๔ ก.ย. ๖๓ 021857 1

211 1401000082304 น.ส.ยุวดี โพธิยำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   13,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.734 1
212 1419900533865 น.ส.วิศัลย์ศยำ จันทร์เทำว์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   13,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.734 1
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วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน
 (7)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)ล ำดับท่ี 
(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/เลขรปะจ ำตัว

ประชำชน (2)

ช่ือผู้ประกอบกำร  (3) รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงิน
รวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (5)

213 3440300675900 นำยทวี เหล่ำภักดี ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.734 1
214 3400100375945 นำยวิรัตน์ จิตต์โสภิตำนนท์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.734 1
215 3360600063633 นำงศรีไพร คลองหนองขำม ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.734 1
216 3340500582396 นำงสมบูรณ์ วงษำเนำว์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     7,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.734 1
217 1439900015643 นำงสำวปิยวรรณ วิเชียรแสน ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   15,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.735 4
218 2409901039561 นำยปีย์ วุฒิยำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   12,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.736 4
219 1440300130443 นำยวิศรุต ศรีบุญมำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   12,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.736 4
220 1409900143389 นำยอดุลย์ รัตนจันท ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   12,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.737 4
221 1409901290630 น.ส.วันวิสำข์ พิลำกุล ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   13,000.00 ๑๕ ก.ย. ๖๓ กง.738 1
222 1409901375031 นำยธนโชติ  หงษำค ำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   11,500.00 16 ก.ย. 63 กง.756 4
223 1470100287616 นำยอดิศร สุริยะภำ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   11,500.00 16 ก.ย. 63 กง.756 4
224 3400700820940 นำยอนงค์ แก้วป้อ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล     8,690.00 16 ก.ย. 63 กง.756 4
225 1449900449422 นำยอนุวัฒน์ ผำยพิมพ์ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำรำยบุคคล   11,500.00 16 ก.ย. 63 กง.756 4
226 0107537000882 บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ค่ำเช้ือเพลิง   10,790.00 ๒๒ ก.ย. ๖๓ 817/2563 1

หมำยเหตุ : เหตุผลสนับสนุน เลขอ้ำงอิง ดังน้ี
   1 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2560 ยกเว้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
   2 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
   3 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2561
   4 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจำก 1-3


