
ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1 บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

1/2562 (CNTR-0002/62) 25/10/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 109,800.00 109,800.00

2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

1/2562 (CNTR-0021/62) 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

3 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

10/2562 (CNTR-
0032/62)

12/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,990.00 19,990.00

4 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เก้ากิจ
เจริญ

10/2562 (CNTR-
0290/62)

28/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ 3.โครงการปรับปรุงอาคารสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง

198,000.00 198,000.00

5 ร้านโฟร์สตาร์ 100/2562 (CNTR-
0233/62)

08/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 31,060.00 31,060.00

6 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

100/2562 (CNTR-
0374/62)

25/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

14. โครงการเสริมผิวจราจรถนน
ลาดยาง

1,527,000.00 1,527,000.00

7 นายกฤษดา เขียวสนุก 101/2562 (CNTR-
0232/62)

06/02/2562 งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

39,000.00 39,000.00

8 หจก.เกาะคามหกิจ 101/2562 (CNTR-
0363/62)

22/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น

1,988,000.00 1,988,000.00

9 ร้านริมวังเฟอร์นิเจอร์ (ขาย
ถูก) โดย นายมานพ  เจต
จริยกุล

102/2562 (CNTR-
0240/62)

11/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 10. ค่าจัดซื้อตู้, 11.ค่าจัดซื้อชั้น
วางแฟ้ม, 9. ค่าจัดซื้อเก้าอี้

65,400.00 65,400.00

10 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

102/2562 (CNTR-
0402/62)

09/04/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 499,000.00 499,000.00

11 ร้านรัตนาพันธ์ โดย นาง
สาวศรัญญา  แซ่ฉั่ว

103/2562 (CNTR-
0206/62)

29/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 128,880.00 128,880.00

12 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

103/2562 (CNTR-
0599/62)

24/06/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 487,000.00 487,000.00

13 หจก.ซายน์ไฟน์ 104/2562 (CNTR-
0303/62)

04/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 429,000.00 429,000.00

14 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

104/2562 (CNTR-
0640/62)

10/07/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 323,000.00 323,000.00

15 ร้านก่อสร้างแสนทอง โดย 
นางณัชนันท์ อินลังกา

105/2562 (CNTR-
0250/62)

13/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 48,005.00 48,005.00

16 หจก.ซายน์ไฟน์ 105/2562 (CNTR-
0451/62)

25/04/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

12.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

17 หจก.นรงค์ชัย 106/2562 (CNTR-
0286/62)

26/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,620.00 17,620.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ
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ขอซื้อขอจ้าง
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ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

18 หจก.ศิลาแม่ทะ 106/2562 (CNTR-
0466/62)

26/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,865,000.00 1,865,000.00

19 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

107/2562 (CNTR-
0296/62)

28/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 59,000.00 59,000.00

20 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 107/2562 (CNTR-
0425/62)

18/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

22. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

1,980,000.00 1,980,000.00

21 ร้านมณเฑียรการเกษตร 
โดยนางมณเฑียร ตากัน

108/2562 (CNTR-
0260/62)

15/02/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 95,000.00 95,000.00

22 หจก.ศิลาแม่ทะ 108/2562 (CNTR-
0431/62)

19/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

9.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น

2,329,000.00 2,329,000.00

23 หจก.รัตนกิจ ๙ 109/2562 (CNTR-
0274/62)

21/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 489,036.00 489,036.00

24 หจก.บัวทองการช่าง 109/2562 (CNTR-
0468/62)

26/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

29.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 3,290,000.00 3,290,000.00

25 ร้านสวนธนรัชต์ โดยนาย
ธนรัชต์  กาเชียงราย

11/2562 (CNTR-
0028/62)

07/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000.00 30,000.00

26 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 
เทคนิค เซ็นเตอร์

11/2562 (CNTR-
0069/62)

11/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2. ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 36,000.00 36,000.00

27 หจก.รัตนกิจ ๙ 110/2562 (CNTR-
0251/62)

13/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 200,000.00 200,000.00

28 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐพงค์
วัสดุก่อสร้าง

110/2562 (CNTR-
0428/62)

19/04/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

10. โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ)

910,000.00 910,000.00

29 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

111/2562 (CNTR-
0292/62)

28/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 125,000.00 125,000.00

30 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

111/2562 (CNTR-
0449/62)

24/04/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 499,000.00 499,000.00

31 ร้านริมวังเฟอร์นิเจอร์ (ขาย
ถูก) โดย นายมานพ  เจต
จริยกุล

112/2562 (CNTR-
0248/62)

12/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 195,000.00 195,000.00

32 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

112/2562 (CNTR-
0348/62)

18/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

33 บริษัท นิวเจน มอเตอร์ 
จํากัด สํานักงานสาขาที่ 
0001

112/2562 (CNTR-
0444/62)

23/04/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

3.ค่าจัดซื้อรถตู้ 1,219,500.00 1,219,500.00

34 ร้านจิ้นฮวดเฮง โดยนางสุ
นา ชรากร

113/2562 (CNTR-
0247/62)

12/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500,000.00 500,000.00

35 หจก.รัตนกิจ ๙ 114/2562 (CNTR-
0211/62)

31/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 58,800.00 58,800.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
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36 หจก.เจริญกิจรุ่งเรือง 114/2562 (CNTR-
0450/62)

25/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

1,898,987.00 1,898,987.00

37 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 
เทคนิค เซ็นเตอร์

115/2562 (CNTR-
0212/62)

31/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 22,050.00 22,050.00

38 หจก.เทพเทวัญก่อสร้าง 115/2562 (CNTR-
0525/62)

29/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

35. โครงการก่อสร้างถนนลาด
ยาง

1,198,000.00 1,198,000.00

39 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

116/2562 (CNTR-
0245/62)

12/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาผู้ปฏิบัติงานของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง

12,920.00 12,920.00

40 หจก.เจริญกิจรุ่งเรือง 116/2562 (CNTR-
0469/62)

26/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,899,987.00 2,899,987.00

41 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

117/2562 (CNTR-
0255/62)

15/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 94,274.00 94,274.00

42 หจก.กําพลโลหะและ
วิศวกรรม

118/2562 (CNTR-
0246/62)

12/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 99,230.00 99,230.00

43 ร้านจิตวัฒนาการพิมพ์ 
โดย น.ส.วิไลวรรณ  วงศ์
วิไล

119/2562 (CNTR-
0243/62)

12/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 6,490.00 6,490.00

44 หจก.เจริญกิจรุ่งเรือง 119/2562 (CNTR-
0473/62)

29/04/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 497,000.00 497,000.00

45 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

12/2562 (CNTR-
0039/62)

21/11/2561 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,500.00 22,500.00

46 หจก.ซายน์ไฟน์ 12/2562 (CNTR-
1035/62)

25/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 490,000.00 490,000.00

47 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

120/2562 (CNTR-
0273/62)

21/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 97,953.15 97,953.15

48 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

120/2562 (CNTR-
0821/62)

29/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวง
ท้องถิ่น ลป.ถ.1-0058 สายบ้าน
แม่สุก - บ้านขาม ช่วงบ้านไร่ ม.4 
- บ้านต้นงุ้น ม.3 ต.หัวเมือง กว้าง 
5.50 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
19,250 ตร.ม. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง อ.เมืองปาน จ
.ลําปาง

6,823,000.00 6,823,000.00

49 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

121/2562 (CNTR-
0314/62)

06/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 357,000.00 357,000.00

50 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

121/2562 (CNTR-
0494/62)

14/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

20. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

1,349,000.00 1,349,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 3/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

51 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

122/2562 (CNTR-
0244/62)

12/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,500.00 13,500.00

52 หจก.ดวงดีคอนกรีต 122/2562 (CNTR-
0504/62)

17/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,750,000.00 1,750,000.00

53 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐพงค์
วัสดุก่อสร้าง

123/2562 (CNTR-
0480/62)

02/05/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

11. โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ)

910,000.00 910,000.00

54 บริษัท นิวเจน มอเตอร์ 
จํากัด สํานักงานสาขาที่ 
0001

124/2562 (CNTR-
0236/62)

08/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 18,631.91 18,631.91

55 บริษัท ท็อปคอน อิน
สทรูเม้นท์(ไทยแลนด์) 
จํากัด

124/2562 (CNTR-
0541/62)

31/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ 3.ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม 450,000.00 450,000.00

56 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

125/2562 (CNTR-
0242/62)

11/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 9,922.00 9,922.00

57 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐพงค์
วัสดุก่อสร้าง

125/2562 (CNTR-
0479/62)

02/05/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

9. โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ)

890,000.00 890,000.00

58 หจก.ลําปางบรรณกิจพริ้น
ติ้ง

126/2562 (CNTR-
0238/62)

11/02/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 64,860.00 64,860.00

59 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 126/2562 (CNTR-
0918/62)

16/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

12. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

1,440,000.00 1,440,000.00

60 ร้านก่อสร้างแสนทอง โดย 
นางณัชนันท์ อินลังกา

127/2562 (CNTR-
0320/62)

08/03/2562 งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 49,200.00 49,200.00

61 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 127/2562 (CNTR-
0858/62)

07/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

8. โครงการเสริมผิวจราจรถนน
ลาดยาง

1,340,000.00 1,340,000.00

62 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

128/2562 (CNTR-
0293/62)

28/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 483,750.00 483,750.00

63 หจก.ซายน์ไฟน์ 128/2562 (CNTR-
0861/62)

07/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

26.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,460,000.00 2,460,000.00

64 ร้านโอ๋ประปาบาดาล โดย
นายศุภชาติ  ชาวไร่เงิน

129/2562 (CNTR-
0330/62)

12/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 72,500.00 72,500.00

65 หจก.เจริญกิจรุ่งเรือง 129/2562 (CNTR-
0491/62)

13/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,987,789.00 1,987,789.00

66 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา 
เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป

13/2562 (CNTR-
0125/62)

28/12/2561 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

12,000.00 12,000.00

67 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

13/2562 (CNTR-
0439/62)

23/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

51.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

478,000.00 478,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 4/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

68 ร้านKP การค้า  โดยนาย
ธวัชชัย  ก๋าคํา

130/2562 (CNTR-
0298/62)

28/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 450,000.00 450,000.00

69 หจก.ศิลาแม่ทะ 130/2562 (CNTR-
0783/62)

22/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

1,080,000.00 1,080,000.00

70 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 131/2562 (CNTR-
0295/62)

28/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 98,600.00 98,600.00

71 หจก.ซายน์ไฟน์ 131/2562 (CNTR-
0526/62)

29/05/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ 2.โครงการก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์

1,850,000.00 1,850,000.00

72 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

132/2562 (CNTR-
0304/62)

04/03/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,570.00 85,570.00

73 หจก.ฉัตรนภา คอนสตรัค
ชั่น

132/2562 (CNTR-
0514/62)

23/05/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

5.โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
(เมรุ)

974,000.00 974,000.00

74 หจก.ศิลาแม่ทะ 133/2562 (CNTR-
0787/62)

22/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 9,000,000.00 9,000,000.00

75 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

134/2562 (CNTR-
0294/62)

28/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 39,269.00 39,269.00

76 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชร
พิจิตรคอนสตรัคชั่น

134/2562 (CNTR-
0592/62)

19/06/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 2. ค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง

494,700.00 494,700.00

77 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

135/2562 (CNTR-
0280/62)

25/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,750.00 10,750.00

78 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช้างไทย
การโยธา 2018

135/2562 (CNTR-
0523/62)

28/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

25.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 5,377,000.00 5,377,000.00

79 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

136/2562 (CNTR-
0288/62)

27/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,800.00 6,800.00

80 บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์
กรุ๊ป จํากัด

136/2562 (CNTR-
0512/62)

23/05/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

10.โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ)

2,400,000.00 2,400,000.00

81 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

137/2562 (CNTR-
0278/62)

25/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 126,708.00 126,708.00

82 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

137/2562 (CNTR-
0532/62)

29/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

11. โครงการก่อสร้างถนนลาด
ยาง

1,344,000.00 1,344,000.00

83 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 138/2562 (CNTR-
0398/62)

04/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 428,400.00 428,400.00

84 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปลาเงิน
ก่อสร้าง

138/2562 (CNTR-
0531/62)

29/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,559,000.00 1,559,000.00

85 หจก.นรงค์ชัย 139/2562 (CNTR-
0322/62)

11/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 23,348.00 23,348.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 5/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

86 หจก.เทพเทวัญก่อสร้าง 139/2562 (CNTR-
0779/62)

21/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

2. โครงการเสริมผิวจราจรถนน
ลาดยาง

1,820,000.00 1,820,000.00

87 หนังสือพิมพ์แมงมุม 14/2562 (CNTR-
0126/62)

28/12/2561 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

12,000.00 12,000.00

88 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

14/2562 (CNTR-
0239/62)

11/02/2562 งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

3.โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน
ตลิ่งพัง

418,000.00 418,000.00

89 ร้าน ชลิตดาพันธุ์ไม้ โดย 
นายสมชาย  ปินตา

140/2562 (CNTR-
0318/62)

07/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 206,700.00 206,700.00

90 หจก.เทพเทวัญก่อสร้าง 140/2562 (CNTR-
0524/62)

29/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

4. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

2,149,000.00 2,149,000.00

91 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

141/2562 (CNTR-
0430/62)

19/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

92 หจก.นํ้าล้อมการไฟฟ้า 141/2562 (CNTR-
0517/62)

27/05/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า, 2. ค่า
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

76,000.00 76,000.00

93 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

142/2562 (CNTR-
0349/62)

18/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,900.00 95,900.00

94 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 142/2562 (CNTR-
0859/62)

07/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

9. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

1,440,000.00 1,440,000.00

95 หจก.นรงค์ชัย 143/2562 (CNTR-
0383/62)

01/04/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 65,400.00 65,400.00

96 หจก.ซายน์ไฟน์ 143/2562 (CNTR-
0549/62)

06/06/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 495,000.00 495,000.00

97 หจก.พีเอสไฮแคร์เซอร์วิส 144/2562 (CNTR-
0321/62)

11/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,500.00 8,500.00

98 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

144/2562 (CNTR-
0842/62)

04/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

3.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

2,195,000.00 2,195,000.00

99 ร้าน ส.เทคนิคแอร์ โดย 
นางสายทิม  บุญประพันธ์

145/2562 (CNTR-
0354/62)

19/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 79,390.00 79,390.00

100 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  อภิวงค์
เคหะกิจ

145/2562 (CNTR-
0546/62)

04/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

13. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดแน่น

2,430,000.00 2,430,000.00

101 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

146/2562 (CNTR-
0350/62)

19/03/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

10. โครงการฝึกอบรมและ
ประชุมสัมมนาประชาชนใน
จังหวัดลําปางซึ่งเป็นผู้นํา ผู้
บริหารและประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน

37,500.00 37,500.00

102 หจก.ศิลาแม่ทะ 146/2562 (CNTR-
0556/62)

10/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

5. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

1,949,735.74 1,949,735.74

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 6/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

103 หจก.มีเดีย พีอาร์ 147/2562 (CNTR-
0355/62)

20/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 14,760.00 14,760.00

104 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 147/2562 (CNTR-
0550/62)

06/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,586,000.00 1,586,000.00

105 หจก.เต๊กหมง 148/2562 (CNTR-
0347/62)

15/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 99,400.00 99,400.00

106 ห้างหุ้นส่วนจํากัดศิริศร
พาณิชย์ 2011

148/2562 (CNTR-
0573/62)

13/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

21.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 10,560,000.00 10,560,000.00

107 ร้านโรจนธนาพันธ์ โดย 
นางสาวธัญธารีย์  โรจน
ธนาพันธ์

149/2562 (CNTR-
0326/62)

12/03/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1. ค่าจัดซื้อรถเข็น 13,200.00 13,200.00

108 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐพงค์
วัสดุก่อสร้าง

149/2562 (CNTR-
0555/62)

10/06/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

7. โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ)

910,000.00 910,000.00

109 หจก.ซายน์ไฟน์ 15/2562 (CNTR-
0122/62)

27/12/2561 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

11.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

110 หนังสือพิมพ์เอกราช 15/2562 (CNTR-
0162/62)

10/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

12,000.00 12,000.00

111 บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ 
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

150/2562 (CNTR-
0416/62)

11/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 6,000.00 6,000.00

112 หจก.นรงค์ชัย 150/2562 (CNTR-
0559/62)

10/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1.ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะพื้น
คอนกรีต

80,000.00 80,000.00

113 หจก.กิตตะวัน ซัพพลาย 151/2562 (CNTR-
0325/62)

12/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 58,800.00 58,800.00

114 หจก.เจริญกิจรุ่งเรือง 151/2562 (CNTR-
0903/62)

10/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

23.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,879,000.00 1,879,000.00

115 องค์การเภสัชกรรม 152/2562 (CNTR-
0371/62)

25/03/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

145,000.00 145,000.00

116 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เก้ากิจ
เจริญ

152/2562 (CNTR-
0557/62)

10/06/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 495,000.00 495,000.00

117 หจก.เอ็ม.เค.พาร์
ทซัพพลาย

153/2562 (CNTR-
0364/62)

22/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 49,220.00 49,220.00

118 หจก.สินทวีเคหะกิจ 153/2562 (CNTR-
0721/62)

08/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 498,000.00 498,000.00

119 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

154/2562 (CNTR-
0837/62)

04/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 300,000.00 300,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22
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อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

120 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

155/2562 (CNTR-
0772/62)

19/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 489,000.00 489,000.00

121 ร้านรุ่งเรือง โดย นายบุญ
ทาง  อินหมู

156/2562 (CNTR-
0381/62)

01/04/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 91,280.00 91,280.00

122 หจก.ฉัตรนภา คอนสตรัค
ชั่น

156/2562 (CNTR-
0788/62)

22/08/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

8. โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ)

904,395.00 904,395.00

123 บริษัท สุภาพนา จํากัด 157/2562 (CNTR-
0852/62)

06/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

1,597,700.00 1,597,700.00

124 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

158/2562 (CNTR-
0382/62)

01/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 73,662.00 73,662.00

125 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ม่านฟ้า 
เอเจนซี่

158/2562 (CNTR-
0396/62)

04/04/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4. โครงการวันท้องถิ่นไทย 75,000.00 75,000.00

126 ห้างหุ้นส่วนจํากัด รุ่งสิริบุญ
ลักษณ์

158/2562 (CNTR-
0591/62)

19/06/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

7.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 1,699,000.00 1,699,000.00

127 ร้านเปรมอนันต์ โดยนางม
ณนิทรา จันทร์กํ้าพี้

159/2562 (CNTR-
0380/62)

01/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 224,550.00 224,550.00

128 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

159/2562 (CNTR-
0589/62)

19/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

6.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

2,445,000.00 2,445,000.00

129 หจก.ลําปางมีเดีย 16/2562 (CNTR-
0127/62)

28/12/2561 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

12,000.00 12,000.00

130 หจก.ซายน์ไฟน์ 16/2562 (CNTR-
1049/62)

26/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 494,000.00 494,000.00

131 บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค 
จํากัด

160/2562 (CNTR-
0634/62)

08/07/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือภายหลังการ
ก่อสร้าง

2.โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบไฟฟ้าในสวนสาธารณะ
หนองกระทิง

480,000.00 480,000.00

132 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

161/2562 (CNTR-
0393/62)

03/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 40,085.00 40,085.00

133 บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์
กรุ๊ป จํากัด

161/2562 (CNTR-
0597/62)

21/06/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

2.โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
(เมรุ)

2,400,000.00 2,400,000.00

134 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

162/2562 (CNTR-
0413/62)

10/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000.00 10,000.00

135 หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง 162/2562 (CNTR-
0600/62)

24/06/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ 1. ค่าก่อสร้างโรงเรือน 187,000.00 187,000.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

136 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

163/2562 (CNTR-
0399/62)

05/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 5,132.00 5,132.00

137 บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์
กรุ๊ป จํากัด

163/2562 (CNTR-
0604/62)

25/06/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

3.โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
(เมรุ)

2,400,000.00 2,400,000.00

138 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

164/2562 (CNTR-
0386/62)

01/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 428,400.00 428,400.00

139 บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์
กรุ๊ป จํากัด

164/2562 (CNTR-
0605/62)

25/06/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

2. โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ)

2,400,000.00 2,400,000.00

140 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

165/2562 (CNTR-
0387/62)

01/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 85,000.00 85,000.00

141 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

165/2562 (CNTR-
0906/62)

15/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 7,995,000.00 7,995,000.00

142 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

166/2562 (CNTR-
0385/62)

01/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 71,310.00 71,310.00

143 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

166/2562 (CNTR-
0629/62)

05/07/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 257,000.00 257,000.00

144 ร้านรัตนาพันธ์ โดย นาง
สาวศรัญญา  แซ่ฉั่ว

167/2562 (CNTR-
0384/62)

01/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 55,073.00 55,073.00

145 บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์
กรุ๊ป จํากัด

167/2562 (CNTR-
0612/62)

28/06/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

6.โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
(เมรุ)

2,400,000.00 2,400,000.00

146 หจก.ศิลาแม่ทะ 168/2562 (CNTR-
0862/62)

07/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

1,835,000.00 1,835,000.00

147 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

169/2562 (CNTR-
0372/62)

25/03/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 94,440.00 94,440.00

148 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

169/2562 (CNTR-
0628/62)

05/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1. ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 7,000.00 7,000.00

149 ร้านสวนธนรัชต์ โดยนาย
ธนรัชต์  กาเชียงราย

17/2562 (CNTR-
0035/62)

16/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 20,000.00 20,000.00

150 นางสาวทัศนีย์ แก้วธิดา 170/2562 (CNTR-
0470/62)

26/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 70,800.00 70,800.00

151 หจก.ฉัตรนภา คอนสตรัค
ชั่น

170/2562 (CNTR-
0856/62)

07/09/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

5. โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ)

972,000.00 972,000.00

152 หจก.มีเดีย พีอาร์ 171/2562 (CNTR-
0390/62)

02/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 92,000.00 92,000.00

153 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เก้ากิจ
เจริญ

171/2562 (CNTR-
0627/62)

05/07/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 498,000.00 498,000.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

154 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

172/2562 (CNTR-
0433/62)

22/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 26,250.00 26,250.00

155 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เก้ากิจ
เจริญ

172/2562 (CNTR-
0635/62)

08/07/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 497,000.00 497,000.00

156 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

173/2562 (CNTR-
0403/62)

09/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 97,434.20 97,434.20

157 หจก.เทพเทวัญก่อสร้าง 173/2562 (CNTR-
0677/62)

23/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. โครงการปรับปรุงถนนภายใน
สํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง

2,380,000.00 2,380,000.00

158 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

174/2562 (CNTR-
0414/62)

10/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,450.00 18,450.00

159 หจก.นรงค์ชัย 174/2562 (CNTR-
0637/62)

09/07/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 65,400.00 65,400.00

160 ร้าน แอล พี สปอร์ต โดย 
นางสาวจิรดา โชครัศมีศิริ

175/2562 (CNTR-
0441/62)

23/04/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

28,500.00 28,500.00

161 บริษัท เอ ซี เอ็ม ดี
เวลอปเมนท์ จํากัด

175/2562 (CNTR-
0853/62)

07/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling ทางหลวงท้อง
ถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0026 บ้านท่า
โทก - บ้านท่าส้มป่อย ช่วงบ้านท่า
โทก หมู่ที่ 4 - บ้านท่าส้มป่อย หมู่
ที่

8,715,000.00 8,715,000.00

162 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

176/2562 (CNTR-
0452/62)

25/04/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

21,000.00 21,000.00

163 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

176/2562 (CNTR-
0646/62)

12/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0068 บ้านวังเหนือ - 
บ้านฮ่างวังแก้ว อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 970 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า

2,496,000.00 2,496,000.00

164 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

177/2562 (CNTR-
0446/62)

23/04/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

16,415.00 16,415.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 10/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

165 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

177/2562 (CNTR-
0647/62)

12/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0016 บ้านนากว้าวกิ่ว - 
บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านนาต๋ม หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านกิ่ว - บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านบอม อําเภอแม่ท

4,800,000.00 4,800,000.00

166 บริษัท แอดไวซ์แม่เมาะ 
จํากัด

178/2562 (CNTR-
0516/62)

27/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,531.16 20,531.16

167 หจก.ซายน์ไฟน์ 178/2562 (CNTR-
0664/62)

19/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก - บ้าน
ขาม อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 
- 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,9

2,450,000.00 2,450,000.00

168 ร้านสิริกาญจน์ พาณิชย์ 179/2562 (CNTR-
0427/62)

19/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

189,300.00 189,300.00

169 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

179/2562 (CNTR-
0643/62)

11/07/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 495,000.00 495,000.00

170 ร้านสวนไม้ไทย โดย นาย
สมศักดิ์  ปัญญาเสาร์

18/2562 (CNTR-
0043/62)

27/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 46,950.00 46,950.00

171 หจก.ซายน์ไฟน์ 18/2562 (CNTR-
0992/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

13.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

172 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

180/2562 (CNTR-
0412/62)

10/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

28,000.00 28,000.00

173 หจก.ซายน์ไฟน์ 180/2562 (CNTR-
0854/62)

07/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 495,000.00 495,000.00

174 ร้านอู๊ดซาวด์ลําปาง โดย 
นายชานินทร์  นาคเงิน

181/2562 (CNTR-
0411/62)

10/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

36,000.00 36,000.00

175 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพ
วิษณุ

181/2562 (CNTR-
0654/62)

15/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ จัดทําป้ายโครงการ "1 จังหวัด 1 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ณ ถนน
สายลําปาง - แจ้ห่ม (หน้าสํานัก
ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขมโก 
- สะพานท่าเดื่อ) อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง

392,000.00 392,000.00

176 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

182/2562 (CNTR-
0507/62)

22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000.00 100,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 11/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

177 หจก.เจริญกิจรุ่งเรือง 182/2562 (CNTR-
0649/62)

15/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0033 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง อําเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 700 
เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว

2,969,000.00 2,969,000.00

178 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

183/2562 (CNTR-
0502/62)

16/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000.00 15,000.00

179 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 183/2562 (CNTR-
1118/62)

29/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0050 บ้านดอน
ทราย-บ้านแม่แก่ง ช่วงบ้านแม่
แก่ง หมู่ที่ 4 - บ้านนาบ้านไร่ หมู่
ที่ 5 ตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง ขนาดผิวจราจรกว้

1,360,000.00 1,360,000.00

180 ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์ โดยนาย
ศิวา  โซนี่

184/2562 (CNTR-
0506/62)

22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

43,200.00 43,200.00

181 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

184/2562 (CNTR-
0722/62)

08/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 497,000.00 497,000.00

182 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

185/2562 (CNTR-
0501/62)

15/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

183 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

185/2562 (CNTR-
0897/62)

10/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 487,000.00 487,000.00

184 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

186/2562 (CNTR-
0658/62)

18/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 6,040,000.00 6,040,000.00

185 หจก.ซายน์ไฟน์ 187/2562 (CNTR-
0437/62)

23/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํารวจ 40,000.00 40,000.00

186 หจก.ศิลาแม่ทะ 187/2562 (CNTR-
0657/62)

18/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0019 บ้านแม่ทะ - บ้าน
ผาลาด อําเภอแม่ทะ จังหวัด
ลําปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
- 7.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื

3,298,700.00 3,298,700.00

187 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

188/2562 (CNTR-
0429/62)

19/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 91,335.20 91,335.20

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 12/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

188 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วงศ์จิระ 188/2562 (CNTR-
0790/62)

22/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0064 บ้านร่องเคาะ - 
บ้านแม่สงใต้ อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา 0.15 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,950 ต

2,780,000.00 2,780,000.00

189 บริษัท นานา
ซัพพลาย(2015) จํากัด

189/2562 (CNTR-
0438/62)

23/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 64,920.00 64,920.00

190 บริษัท สามารถ คอนสตรัค
ชั่น เชียงใหม่ จํากัด

189/2562 (CNTR-
0784/62)

22/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling ทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0056 บ้านแม่
พริกลุ่ม - บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
ช่วงบ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตําบล
แม่พ

5,349,000.00 5,349,000.00

191 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดลําปาง

19/2562 (CNTR-
0172/62)

15/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

10,000.00 10,000.00

192 หจก.ซายน์ไฟน์ 19/2562 (CNTR-
0442/62)

23/04/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 493,000.00 493,000.00

193 บริษัท สามารถ คอนสตรัค
ชั่น เชียงใหม่ จํากัด

190/2562 (CNTR-
0756/62)

15/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0003 บ้านนากิ๋มใต้ หมู่
ที่ 7 ตําบลนาแส่ง - บ้านสบตํ๋า หมู่
ที่ 3 ตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5

1,975,000.00 1,975,000.00

194 หจก.ศิลาแม่ทะ 191/2562 (CNTR-
0663/62)

19/07/2562 งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

4.โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน
ตลิ่งพัง

6,060,000.00 6,060,000.00

195 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพ
วิษณุ

192/2562 (CNTR-
0419/62)

17/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 17,307.00 17,307.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 13/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

196 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 192/2562 (CNTR-
0758/62)

15/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
ลาดยาง สาย ลป 2022 บ้านแม่
โป่ง - บ้านห้วยข่อย อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปา

1,360,000.00 1,360,000.00

197 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

193/2562 (CNTR-
0418/62)

11/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

12,860.00 12,860.00

198 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 193/2562 (CNTR-
0760/62)

15/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0047 บ้านนาโป่ง - 
บ้านปากกอง ช่วงบ้านนาโป่ง หมู่
ที่ 6 - บ้านปากกอง หมู่ที่ 3 ตําบล
นาโป่ง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
ขนาดผิ

1,270,000.00 1,270,000.00

199 บริษัท ณ หนา ครีเอทีฟ อา
ร์ท จํากัด

194/2562 (CNTR-
0472/62)

26/04/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์

300,000.00 300,000.00

200 หจก.เจริญกิจรุ่งเรือง 194/2562 (CNTR-
0655/62)

18/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง - 
บ้านแม่มอกหัวนํ้า อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,0

2,899,987.00 2,899,987.00

201 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ม่านฟ้า 
เอเจนซี่

195/2562 (CNTR-
0407/62)

09/04/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์

449,000.00 449,000.00

202 หจก.ศิลาแม่ทะ 195/2562 (CNTR-
0670/62)

22/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 8,830,000.00 8,830,000.00

203 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

196/2562 (CNTR-
0415/62)

10/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 47,500.00 47,500.00

204 บริษัท สุภาพนา จํากัด 196/2562 (CNTR-
0673/62)

22/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

59.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

5,079,000.00 5,079,000.00

205 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ม่านฟ้า 
เอเจนซี่

197/2562 (CNTR-
0443/62)

23/04/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์

450,000.00 450,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 14/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

206 หจก.สินทวีเคหะกิจ 197/2562 (CNTR-
0666/62)

19/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย
ทาง ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก - 
บ้านขาม ตําบลแม่สุก อําเภอแจ้
ห่ม จังหวัดลําปาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อย

2,395,000.00 2,395,000.00

207 ร้านเปรมอนันต์ โดยนางม
ณนิทรา จันทร์กํ้าพี้

198/2562 (CNTR-
0489/62)

10/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 82,335.00 82,335.00

208 บริษัท บุญพีรณัฐ ก่อสร้าง 
จํากัด

198/2562 (CNTR-
0759/62)

15/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0043 บ้านแม่ตีบ - บ้าน
งิ้วงาม อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,980 ตาราง

2,910,000.00 2,910,000.00

209 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

199/2562 (CNTR-
0680/62)

24/07/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 453,000.00 453,000.00

210 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

2/2562 (CNTR-0020/62) 07/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 8,400.00 8,400.00

211 บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

2/2562 (CNTR-0802/62) 26/08/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

1,710,681.40 1,710,681.40

212 บริษัท วี พี เอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

2/2562 (CNTR-0838/62) 04/09/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2,947,604.35 2,947,604.35

213 บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) สาขาลําปาง 1

20/2562 (CNTR-
0144/62)

03/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

10,000.00 10,000.00

214 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

20/2562 (CNTR-
0367/62)

22/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

3.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.

478,000.00 478,000.00

215 บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ 
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

200/2562 (CNTR-
0488/62)

08/05/2562 งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

41,200.00 41,200.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 15/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

216 หจก.ดวงดีคอนกรีต 200/2562 (CNTR-
0898/62)

10/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0065 บ้านร่องเคาะ - 
บ้านหัวทุ่ง อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,40

2,390,000.00 2,390,000.00

217 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 201/2562 (CNTR-
0410/62)

10/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 98,600.00 98,600.00

218 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

201/2562 (CNTR-
0885/62)

10/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 451,000.00 451,000.00

219 หจก.กิตตะวัน ซัพพลาย 202/2562 (CNTR-
0409/62)

10/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 49,000.00 49,000.00

220 นายยุทธดากร ฟูชื่น 202/2562 (CNTR-
0484/62)

08/05/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์

30,000.00 30,000.00

221 หจก.สินทวีเคหะกิจ 202/2562 (CNTR-
0785/62)

22/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 495,000.00 495,000.00

222 ร้านก่อสร้างแสนทอง โดย 
นางณัชนันท์ อินลังกา

203/2562 (CNTR-
0477/62)

01/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 36,000.00 36,000.00

223 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 203/2562 (CNTR-
0712/62)

06/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0072 บ้านปากบอก - 
บ้านแม่งาวใต้ อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,250 ต

2,670,000.00 2,670,000.00

224 บริษัท เวิลด์ เคมี
อุตสาหกรรม จํากัด

204/2562 (CNTR-
0475/62)

30/04/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

16,500.00 16,500.00

225 หจก.ศิลาแม่ทะ 204/2562 (CNTR-
0860/62)

07/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling ทางหลวงท้อง
ถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบ
มาย - บ้านปู่จ้อย ช่วงบ้านปู่จ้อย 
หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านแลง อําเภอ
เมืองลําปาง

8,950,000.00 8,950,000.00

226 หจก.นํ้าล้อมเคหะภัณฑ์ 205/2562 (CNTR-
0481/62)

02/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. ค่าจัดซื้อตู้ 55,000.00 55,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 16/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

227 หจก. สะสมทรัพย์ เอ็นจิ
เนียริ่ง

205/2562 (CNTR-
0917/62)

16/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

10. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดแน่น

2,123,555.00 2,123,555.00

228 หจก.กําพลโลหะและ
วิศวกรรม

206/2562 (CNTR-
0467/62)

26/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 6,404.00 6,404.00

229 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสมียน
ชัย

206/2562 (CNTR-
0692/62)

31/07/2562 งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1.โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและ
พัฒนาแหล่งนํ้า

493,000.00 493,000.00

230 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

207/2562 (CNTR-
0482/62)

03/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

12. โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมาย

17,100.00 17,100.00

231 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

207/2562 (CNTR-
0773/62)

19/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 441,000.00 441,000.00

232 ร้านเปรมอนันต์ โดยนางม
ณนิทรา จันทร์กํ้าพี้

208/2562 (CNTR-
0483/62)

08/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 444,000.00 444,000.00

233 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก่อทรัพย์
ตระการตา

208/2562 (CNTR-
0714/62)

06/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

1,683,000.00 1,683,000.00

234 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

209/2562 (CNTR-
0522/62)

28/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

68,850.00 68,850.00

235 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

209/2562 (CNTR-
0718/62)

07/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

36.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

2,629,000.00 2,629,000.00

236 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

21/2562 (CNTR-
0368/62)

22/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

58.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

479,000.00 479,000.00

237 บริษัท โตโยต้าลําปาง 
จํากัด

210/2562 (CNTR-
0493/62)

14/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,400.96 16,400.96

238 หจก.ศิลาแม่ทะ 210/2562 (CNTR-
0857/62)

07/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

11. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดแน่น

2,559,000.00 2,559,000.00

239 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 211/2562 (CNTR-
0485/62)

08/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 494,700.00 494,700.00

240 ร้านโรจนธนาพันธ์ โดย 
นางสาวธัญธารีย์  โรจน
ธนาพันธ์

211/2562 (CNTR-
0693/62)

31/07/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 2. ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 81,000.00 81,000.00

241 ร้าน ก.พานิช โดย นายสุ
เทพ กาเชียงราย

212/2562 (CNTR-
0529/62)

29/05/2562 งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 286,120.00 286,120.00

242 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

212/2562 (CNTR-
0735/62)

13/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 389,000.00 389,000.00

243 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 
เทคนิค เซ็นเตอร์

213/2562 (CNTR-
0537/62)

31/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,350.00 6,350.00

244 หจก.เกาะคามหกิจ 213/2562 (CNTR-
0754/62)

15/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

10.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่น

1,320,000.00 1,320,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 17/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

245 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

214/2562 (CNTR-
0582/62)

17/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

246 หจก.เกาะคามหกิจ 214/2562 (CNTR-
0742/62)

14/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

28.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,485,000.00 1,485,000.00

247 ร้านมณเฑียรการเกษตร 
โดยนางมณเฑียร  ตากัน

215/2562 (CNTR-
0511/62)

22/05/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 429,000.00 429,000.00

248 บริษัท เชียงใหม่ซอฟต์แวร์
แอนด์ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส 
จํากัด

215/2562 (CNTR-
0766/62)

16/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

435,000.00 435,000.00

249 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรณา พี 
เอ็ม คอนสตรัคชั่น

216/2562 (CNTR-
0490/62)

10/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 56,550.00 56,550.00

250 บริษัท เชียงใหม่ซอฟต์แวร์
แอนด์ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส 
จํากัด

216/2562 (CNTR-
0768/62)

16/08/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

435,000.00 435,000.00

251 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

217/2562 (CNTR-
0816/62)

28/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 985,000.00 985,000.00

252 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 218/2562 (CNTR-
0515/62)

27/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 98,600.00 98,600.00

253 หจก.เกาะคามหกิจ 218/2562 (CNTR-
0791/62)

22/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,570,000.00 1,570,000.00

254 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

219/2562 (CNTR-
0538/62)

31/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

75,000.00 75,000.00

255 หจก.เกาะคามหกิจ 219/2562 (CNTR-
0804/62)

26/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว - บ้าน
ห้วยไร่ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,95

2,975,000.00 2,975,000.00

256 หจก.ดอยหลวง บี เอส คอน
สตรัคชั่น

22/2562 (CNTR-
0091/62)

20/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

38.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

493,000.00 493,000.00

257 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

220/2562 (CNTR-
0503/62)

16/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 10,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 18/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

258 หจก.เจริญกิจรุ่งเรือง 220/2562 (CNTR-
0780/62)

22/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0052 บ้านศาลาดอน - 
บ้านแพะดอนตัน ช่วงบ้านศาลา
ดอน หมู่ที่ 3 ตําบลชมพู อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
1,590 เม

6,540,000.00 6,540,000.00

259 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

221/2562 (CNTR-
0487/62)

08/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,030.00 12,030.00

260 หจก.ฉัตรนภา คอนสตรัค
ชั่น

221/2562 (CNTR-
0798/62)

23/08/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

6. โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ)

918,000.00 918,000.00

261 หจก.นรงค์ชัย 222/2562 (CNTR-
0486/62)

08/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 42,320.00 42,320.00

262 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

222/2562 (CNTR-
0806/62)

26/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 491,000.00 491,000.00

263 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรณา พี 
เอ็ม คอนสตรัคชั่น

223/2562 (CNTR-
0520/62)

27/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 377,300.00 377,300.00

264 หจก.ศิลาแม่ทะ 223/2562 (CNTR-
0895/62)

10/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
ลาดยาง สาย ลป 3014 บ้านแจ้
คอน - บ้านร่องเคาะ อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง

1,175,000.00 1,175,000.00

265 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

224/2562 (CNTR-
0518/62)

27/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงการส่งเสริมการศึกษา 19,715.00 19,715.00

266 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

224/2562 (CNTR-
0820/62)

29/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 491,000.00 491,000.00

267 หจก.เอ็ม.เค.พาร์
ทซัพพลาย

225/2562 (CNTR-
0495/62)

14/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 34,593.10 34,593.10

268 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

225/2562 (CNTR-
0819/62)

29/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 487,000.00 487,000.00

269 หจก.กําพลโลหะและ
วิศวกรรม

226/2562 (CNTR-
0530/62)

29/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 97,393.00 97,393.00

270 หจก.ซายน์ไฟน์ 226/2562 (CNTR-
0841/62)

04/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 475,000.00 475,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

271 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ม่านฟ้า 
เอเจนซี่

227/2562 (CNTR-
0611/62)

27/06/2562 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 200,000.00 200,000.00

272 บริษัท เชียงใหม่มีโชค 
จํากัด

227/2562 (CNTR-
0826/62)

30/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling พร้อมวางท่อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
หลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0031 
บ้านทุ่งกู่ด้าย - บ้านป่าเหียง ช่วง
บ้านท

4,700,000.00 4,700,000.00

273 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

228/2562 (CNTR-
0513/62)

23/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 18,360.00 18,360.00

274 หจก.ซายน์ไฟน์ 228/2562 (CNTR-
0825/62)

30/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0001 บ้านศาลาไชย - 
บ้านม่อนแสนศรี อ.เกาะคา จ
.ลําปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,000 ตาร

5,332,789.00 5,332,789.00

275 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรณา พี 
เอ็ม คอนสตรัคชั่น

229/2562 (CNTR-
0554/62)

10/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 396,000.00 396,000.00

276 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวรรณ
กิจกําแพงก่อสร้าง

229/2562 (CNTR-
0824/62)

30/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0022 บ้านแม่ลู่ - บ้าน
สามขา ข่วงบ้านแม่ลู่ใหม่ไชย
มงคล หมู่ที่ 11 ตําบลหัวเสือ 
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ขนาด
ผิวจราจรกว้า

8,803,832.19 8,803,832.19

277 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

23/2562 (CNTR-
0097/62)

24/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

56.โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง 498,000.00 498,000.00

278 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรณา พี 
เอ็ม คอนสตรัคชั่น

230/2562 (CNTR-
0553/62)

10/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 132,825.00 132,825.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

279 หจก.ซายน์ไฟน์ 230/2562 (CNTR-
0929/62)

17/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1--0041 บ้านดอนไชย - 
บ้านแหงเหนือ อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,950 ตา
ร

2,490,000.00 2,490,000.00

280 หจก.เอ็ม.เค.พาร์
ทซัพพลาย

231/2562 (CNTR-
0583/62)

17/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 113,601.90 113,601.90

281 หจก.ซายน์ไฟน์ 231/2562 (CNTR-
0828/62)

30/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0046 บ้านป่าตาล - 
บ้านนาริน อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,280 ตา
รางเ

2,502,000.00 2,502,000.00

282 หจก.เอ็ม.เค.พาร์
ทซัพพลาย

232/2562 (CNTR-
0593/62)

20/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 248,240.00 248,240.00

283 หจก.กําพลโลหะและ
วิศวกรรม

232/2562 (CNTR-
0818/62)

29/08/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 5.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบท่อ
สูบนํ้าพญานาค  

329,600.00 329,600.00

284 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

233/2562 (CNTR-
0542/62)

04/06/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 43,812.00 43,812.00

285 หจก.เกาะคามหกิจ 233/2562 (CNTR-
0865/62)

09/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0007 บ้านลําปางหลวง 
- บ้านนํ้าล้อม อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 
ตาราง

2,300,000.00 2,300,000.00

286 ร้านเปรมอนันต์ โดยนางม
ณนิทรา จันทร์กํ้าพี้

234/2562 (CNTR-
0547/62)

05/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 91,476.00 91,476.00

287 หจก.ลําปางสุขสันต์การก่อ
สร้าง

234/2562 (CNTR-
0822/62)

30/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 497,000.00 497,000.00

288 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

235/2562 (CNTR-
0578/62)

17/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 22,000.00 22,000.00

289 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

235/2562 (CNTR-
1008/62)

24/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 496,000.00 496,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

290 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

236/2562 (CNTR-
0601/62)

24/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

42,800.00 42,800.00

291 หจก.เกาะคามหกิจ 236/2562 (CNTR-
0864/62)

09/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0034 บ้านห้างฉัตร - 
บ้ายวอแก้ว อําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 875 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,250

2,200,000.00 2,200,000.00

292 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

237/2562 (CNTR-
0552/62)

07/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,950.00 99,950.00

293 หจก.ลําปางไพศาลก่อสร้าง 237/2562 (CNTR-
0839/62)

04/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตน
โกสินทร์ - บ้านวังตม ช่วงบ้าน
ใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตําบล
นาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง ช่วงที่ 

5,725,000.00 5,725,000.00

294 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

238/2562 (CNTR-
0551/62)

07/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 44,716.00 44,716.00

295 ห้างหุ้นนส่วนจํากัด หนอง
เล็งทราย การโยธา

238/2562 (CNTR-
0823/62)

30/08/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 452,000.00 452,000.00

296 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

239/2562 (CNTR-
0651/62)

15/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

297 หจก.นํ้าล้อมการไฟฟ้า 239/2562 (CNTR-
0827/62)

30/08/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 4.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอย
โข่ง

182,000.00 182,000.00

298 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

24/2562 (CNTR-
0434/62)

22/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

54.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

488,000.00 488,000.00

299 บริษัท โปรซายน์ แอนด์ มี
เดีย จํากัด

240/2562 (CNTR-
0606/62)

25/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 50,400.00 50,400.00

300 หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ 240/2562 (CNTR-
0830/62)

02/09/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 3.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอย
โข่ง 

404,000.00 404,000.00

301 บริษัท เล่าจิ้นกวง จํากัด 241/2562 (CNTR-
0590/62)

19/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 195,660.00 195,660.00

302 หจก.ศิลาแม่ทะ 241/2562 (CNTR-
0840/62)

04/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 7,950,000.00 7,950,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 22/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

303 บริษัท นิววิริยะยานยนต์
ทัวร์ จํากัด

242/2562 (CNTR-
0690/62)

30/07/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

9. โครงการตามรอยพระยุคลบาท 
"ศาสตร์ของพระราชา" อําเภอสบ
ปราบ

450,000.00 450,000.00

304 หจก.ดอยเหนือก่อสร้าง 242/2562 (CNTR-
0907/62)

16/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

22.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,139,000.00 1,139,000.00

305 บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อ
สร้าง จํากัด

243/2562 (CNTR-
0867/62)

09/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling ทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0039 ตําบลแจ้
ซ้อน - ตําบลเมืองปาน ช่วงบ้าน
ข่วงกอม หมู่ที่ 9 -บ้านหลวง หมู่ที่ 
5 ตําบ

4,890,000.00 4,890,000.00

306 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

244/2562 (CNTR-
0850/62)

05/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 211,000.00 211,000.00

307 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

245/2562 (CNTR-
0581/62)

17/06/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 66,250.00 66,250.00

308 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

245/2562 (CNTR-
0905/62)

13/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 496,000.00 496,000.00

309 ร้านรัตนาพันธ์ โดย นาง
สาวศรัญญา  แซ่ฉั่ว

246/2562 (CNTR-
0579/62)

17/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 56,430.00 56,430.00

310 หจก.สินทวีเคหะกิจ 246/2562 (CNTR-
0849/62)

05/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ลป.ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน - 
บ้านร่องเคาะ อําเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดลําปาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 625 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,000 ต

2,388,000.00 2,388,000.00

311 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

247/2562 (CNTR-
0594/62)

20/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 72,100.00 72,100.00

312 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

247/2562 (CNTR-
1039/62)

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0068 บ้านวัง
เหนือ – บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้าน
ป่าแหน่ง หมู่ที่ 3 ตําบลวังแก้ว 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

495,000.00 495,000.00

313 บริษัท พิณสยาม จํากัด 248/2562 (CNTR-
0659/62)

19/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 255,681.85 255,681.85

314 บริษัท เดพ โซลูชั่น จํากัด 248/2562 (CNTR-
0873/62)

09/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 2. ค่าจัดซื้อเครื่องจัดระบบบัตร
คิวอัตโนมัติ

199,750.00 199,750.00
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

315 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

249/2562 (CNTR-
0610/62)

27/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 98,597.29 98,597.29

316 ร้านโรจนธนาพันธ์ โดย 
นางสาวธัญธารีย์  โรจน
ธนาพันธ์

249/2562 (CNTR-
0890/62)

10/09/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 6.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบจุ่ม
นํ้า  

72,000.00 72,000.00

317 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 25/2562 (CNTR-
0092/62)

20/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

45.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

489,000.00 489,000.00

318 หจก.มีเดีย พีอาร์ 25/2562 (CNTR-
0187/62)

21/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

444,000.00 444,000.00

319 บริษัท นานา
ซัพพลาย(2015) จํากัด

250/2562 (CNTR-
0609/62)

27/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 89,480.00 89,480.00

320 ร้านตั้งไฮ้ง้วน โดย นาย
วิเชียร ตรุวรรณพันธ์

251/2562 (CNTR-
0577/62)

13/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,800.00 50,800.00

321 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

251/2562 (CNTR-
0913/62)

16/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 349,000.00 349,000.00

322 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

252/2562 (CNTR-
0567/62)

12/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,100.00 39,100.00

323 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

252/2562 (CNTR-
0912/62)

16/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 196,000.00 196,000.00

324 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

253/2562 (CNTR-
0588/62)

19/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 165,440.00 165,440.00

325 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

253/2562 (CNTR-
0915/62)

16/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมไหล่ทางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทาง
หลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0060 
บ้านฮ่องลี่- บ้านสาแพะ อําเภอแจ้
ห่ม จังหวัดลําปาง 

496,000.00 496,000.00

326 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

254/2562 (CNTR-
0576/62)

13/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 109,480.00 109,480.00

327 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

254/2562 (CNTR-
0914/62)

16/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 416,000.00 416,000.00

328 ร้านเปรมอนันต์ โดยนางม
ณนิทรา จันทร์กํ้าพี้

255/2562 (CNTR-
0620/62)

03/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 494,700.00 494,700.00

329 หจก.ซายน์ไฟน์ 255/2562 (CNTR-
0916/62)

16/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ตําบลร่อง
เคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง 

496,000.00 496,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 24/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

330 ร้านเปรมอนันต์ โดยนางม
ณนิทรา จันทร์กํ้าพี้

256/2562 (CNTR-
0598/62)

24/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 150,480.00 150,480.00

331 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

256/2562 (CNTR-
0911/62)

16/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 469,000.00 469,000.00

332 ร้านถุงเงิน โดยนางสาว
ธนารา พิบูลวิทยา

257/2562 (CNTR-
0621/62)

03/07/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

17,600.00 17,600.00

333 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

257/2562 (CNTR-
0909/62)

16/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

37.โครงการเสริมผิวจราจร 496,000.00 496,000.00

334 ร้านวังเหนือ ฟลาวเวอร์ 
โดยนางสาวมาริสา ธรรม
เสน

258/2562 (CNTR-
0626/62)

05/07/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

18,560.00 18,560.00

335 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

258/2562 (CNTR-
0902/62)

12/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0069 บ้านฮ่า
งวังแก้ว - นํ้าตกวังแก้ว อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง 

495,000.00 495,000.00

336 ร้านริมวังเฟอร์นิเจอร์ (ขาย
ถูก) โดย นายมานพ  เจต
จริยกุล

259/2562 (CNTR-
0616/62)

02/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้, 5. ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทํางาน

34,400.00 34,400.00

337 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

259/2562 (CNTR-
1017/62)

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0070 บ้านฮ่า
งวังแก้ว – บ้านปางสัก อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง  

496,000.00 496,000.00

338 หจก.ซายน์ไฟน์ 26/2562 (CNTR-
0098/62)

24/12/2561 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

22.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

339 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บันเทิง
ไทยลําปาง

26/2562 (CNTR-
0152/62)

08/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

98,000.00 98,000.00

340 ร้านริมวังเฟอร์นิเจอร์ (ขาย
ถูก) โดย นายมานพ  เจต
จริยกุล

260/2562 (CNTR-
0613/62)

01/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 4. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก, 6. ค่าจัดซื้อตู้
เหล็ก

17,400.00 17,400.00

341 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

260/2562 (CNTR-
1061/62)

26/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0071 บ้านทุ่ง
เป้า - บ้านผาแดง อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง  

498,000.00 498,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 25/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

342 หจก.ศิลาแม่ทะ 261/2562 (CNTR-
1062/62)

26/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่นสาย                ลป.ถ. 
1-0029 บ้านจําค่า - บ้านวังยวม 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

498,000.00 498,000.00

343 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 262/2562 (CNTR-
1060/62)

26/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ่ม
เนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวนํ้า ช่วงบ้าน
แม่มอกกลาง หมู่ที่ 2 ตําบลแม่มอ
ก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

498,000.00 498,000.00

344 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

263/2562 (CNTR-
0696/62)

01/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

9. โครงการตามรอยพระยุคลบาท 
"ศาสตร์ของพระราชา" อําเภอสบ
ปราบ

33,000.00 33,000.00

345 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

263/2562 (CNTR-
1059/62)

26/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 498,000.00 498,000.00

346 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

264/2562 (CNTR-
0697/62)

01/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

9. โครงการตามรอยพระยุคลบาท 
"ศาสตร์ของพระราชา" อําเภอสบ
ปราบ

52,250.00 52,250.00

347 หจก.ศิลาแม่ทะ 264/2562 (CNTR-
1018/62)

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

28.โครงการเสริมผิวจราจร  500,000.00 500,000.00

348 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

265/2562 (CNTR-
0701/62)

02/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

9. โครงการตามรอยพระยุคลบาท 
"ศาสตร์ของพระราชา" อําเภอสบ
ปราบ

80,000.00 80,000.00

349 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 265/2562 (CNTR-
0919/62)

16/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0038 บ้านสัน
กําแพง – บ้านทุ่งหลวง ช่วงบ้าน
ทุ่งหลวง หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองยาว 
อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  

494,000.00 494,000.00

350 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

266/2562 (CNTR-
0700/62)

02/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

9. โครงการตามรอยพระยุคลบาท 
"ศาสตร์ของพระราชา" อําเภอสบ
ปราบ

30,000.00 30,000.00

351 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 266/2562 (CNTR-
0980/62)

23/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

43.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

352 ร้านจรัสกรณ์ แอร์ เซอร์วิส 
โดยนายไพศาล สุขภิรมย์

267/2562 (CNTR-
0617/62)

02/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,600.00 11,600.00

353 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

267/2562 (CNTR-
1091/62)

27/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 456,000.00 456,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 26/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

354 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 268/2562 (CNTR-
0675/62)

23/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 476,000.00 476,000.00

355 บริษัท เฟสโต-ไทย จํากัด 268/2562 (CNTR-
0925/62)

17/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 1,788,000.00 1,788,000.00

356 ร้านเปรมอนันต์ โดยนางม
ณนิทรา จันทร์กํ้าพี้

269/2562 (CNTR-
0625/62)

04/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 36,000.00 36,000.00

357 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 269/2562 (CNTR-
0934/62)

18/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

46.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

358 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

27/2562 (CNTR-
0066/62)

07/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

12. โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมาย

22,680.00 22,680.00

359 ร้านถุงทอง โดยนางสาวศศิ
กานต์ แก้วธิดา

270/2562 (CNTR-
0622/62)

03/07/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

18,280.00 18,280.00

360 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

270/2562 (CNTR-
1028/62)

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

30.โครงการเสริมผิวจราจร 497,000.00 497,000.00

361 หจก.มีเดีย พีอาร์ 271/2562 (CNTR-
0615/62)

01/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 92,000.00 92,000.00

362 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

271/2562 (CNTR-
1076/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0042 บ้าน
ร่องเห็ด - บ้านบ่อฮ้อ ช่วงบ้านร่อง
เห็ด หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแหง 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง

497,000.00 497,000.00

363 บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ 
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

272/2562 (CNTR-
0633/62)

08/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,060.00 12,060.00

364 หจก.ลําปางสุขสันต์การก่อ
สร้าง

272/2562 (CNTR-
0933/62)

17/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 470,000.00 470,000.00

365 นายสกนธ์ ปิงกัน 273/2562 (CNTR-
0678/62)

23/07/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการส่งเสริมการทํานุบํารุง 
สืบสานพระพุทธศาสนา และวัน
สําคัญทางศาสนา

85,000.00 85,000.00

366 หจก.ศิลาแม่ทะ 273/2562 (CNTR-
0941/62)

19/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

29.โครงการเสริมผิวจราจร 500,000.00 500,000.00

367 หจก.ศิลาแม่ทะ 274/2562 (CNTR-
0942/62)

19/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

41.โครงการเสริมผิวจราจร 493,000.00 493,000.00

368 ร้านเอ็ม อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 
โดยนางศิริพร ไชยานุปัติ

275/2562 (CNTR-
0639/62)

10/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 34,960.00 34,960.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 27/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

369 หจก.ศิลาแม่ทะ 275/2562 (CNTR-
0939/62)

18/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0001 บ้าน
ศาลาไชย – บ้านม่อนแสนศรี 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

498,000.00 498,000.00

370 ร้านมณเฑียรการเกษตร 
โดยนางมณเฑียร  ตากัน

276/2562 (CNTR-
0694/62)

31/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

17. โครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนน 
เฉลิมพระเกียรติ”

194,000.00 194,000.00

371 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 276/2562 (CNTR-
1075/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

48.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

372 ร้านกําไรเงิน โดยนาย
อาทิตย์ เครือคํา

277/2562 (CNTR-
0624/62)

04/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 497,350.00 497,350.00

373 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 277/2562 (CNTR-
1081/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0055 บ้านท่า
ด่าน - บ้านพระบาท ช่วงบ้านแม่
ตั๋ง หมู่ที่ 3 ตําบลพระบาทวังตวง 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

498,000.00 498,000.00

374 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

278/2562 (CNTR-
0630/62)

05/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 99,510.00 99,510.00

375 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 278/2562 (CNTR-
1142/62)

30/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0039 ตําบลแจ้
ซ้อน - ตําบลเมืองปาน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง 

497,000.00 497,000.00

376 หจก.พิมพ์สวย 2010 279/2562 (CNTR-
0771/62)

19/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

294,700.00 294,700.00

377 บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้น 
อิมเพ็กซ์ จํากัด

279/2562 (CNTR-
1027/62)

25/09/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 378,400.00 378,400.00

378 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

28/2562 (CNTR-
0118/62)

26/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

43.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

493,000.00 493,000.00

379 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บันเทิง
ไทยลําปาง

280/2562 (CNTR-
0717/62)

07/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

95,000.00 95,000.00

380 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 280/2562 (CNTR-
0962/62)

22/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

47.โครงการเสริมผิวจราจร 500,000.00 500,000.00

381 หนังสือพิมพ์แมงมุม 281/2562 (CNTR-
0704/62)

02/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

12,000.00 12,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 28/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

382 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 281/2562 (CNTR-
0961/62)

22/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

64.โครงการเสริมผิวจราจร 500,000.00 500,000.00

383 หจก.ลําปางมีเดีย 282/2562 (CNTR-
0703/62)

02/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

9,000.00 9,000.00

384 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 282/2562 (CNTR-
0964/62)

22/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 488,000.00 488,000.00

385 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา 
เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป

283/2562 (CNTR-
0702/62)

02/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

12,000.00 12,000.00

386 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 283/2562 (CNTR-
0963/62)

22/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 488,000.00 488,000.00

387 หนังสือพิมพ์เอกราช 284/2562 (CNTR-
0705/62)

02/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

8,000.00 8,000.00

388 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 284/2562 (CNTR-
1048/62)

26/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

29.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

495,000.00 495,000.00

389 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

285/2562 (CNTR-
0781/62)

22/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

11.โครงการจัดงาน Ceramic 
World Class

10,000.00 10,000.00

390 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 285/2562 (CNTR-
1096/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้อง
ถิ่น  สาย ลป.ถ. 1-0056 บ้านแม่
พริกลุ่ม - บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
ช่วงบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก 
จังหวัดลําปาง 

498,000.00 498,000.00

391 บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) สาขาลําปาง 1

286/256 (CNTR-
0793/62)

23/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

10,000.00 10,000.00

392 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

286/2562 (CNTR-
1064/62)

26/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

65.โครงการเสริมผิวจราจร 499,000.00 499,000.00

393 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

287/2562 (CNTR-
0641/62)

11/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,767.00 40,767.00

394 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

287/2562 (CNTR-
1063/62)

26/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

50.โครงการเสริมผิวจราจร 499,000.00 499,000.00

395 ร้านตั้งไฮ้ง้วน โดย นาย
วิเชียร ตรุวรรณพันธ์

288/2562 (CNTR-
0642/62)

11/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 34,000.00 34,000.00

396 หจก.ศิลาแม่ทะ 288/2562 (CNTR-
0978/62)

23/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

39.โครงการเสริมผิวจราจร 499,000.00 499,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 29/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

397 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

289/2562 (CNTR-
0723/62)

08/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

398 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 289/2562 (CNTR-
0957/62)

22/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

17.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

399 หจก.ซายน์ไฟน์ 29/2562 (CNTR-
0099/62)

24/12/2561 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 493,000.00 493,000.00

400 ครัวปิ่นคํา โดย นายชัย
ชาญ ศรีอารยชาติ

29/2562 (CNTR-
0128/62)

28/12/2561 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมงานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

98,000.00 98,000.00

401 ร้านสวนพันธุ์พืช โดยนาย
สุภเวศน์ วงศ์เรียน

290/2562 (CNTR-
0662/62)

19/07/2562 งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการสนับสนุนและพัฒนา
อาชีพการเกษตร

30,315.00 30,315.00

402 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 290/2562 (CNTR-
0958/62)

22/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

27.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

403 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

291/2562 (CNTR-
0679/62)

24/07/2562 งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการสนับสนุนและพัฒนา
อาชีพการเกษตร

12,010.00 12,010.00

404 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 291/2562 (CNTR-
0954/62)

20/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

21.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

405 บริษัท ณ หนา ครีเอทีฟ อา
ร์ท จํากัด

292/2562 (CNTR-
0674/62)

23/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดงานส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

400,000.00 400,000.00

406 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 292/2562 (CNTR-
0955/62)

20/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

53.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

407 หจก.ลําปางบรรณกิจพริ้น
ติ้ง

293/2562 (CNTR-
0614/62)

01/07/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 80,500.00 80,500.00

408 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

294/2562 (CNTR-
0669/62)

22/07/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

38,000.00 38,000.00

409 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 294/2562 (CNTR-
0982/62)

23/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

53.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

495,000.00 495,000.00

410 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

295/2562 (CNTR-
0672/62)

22/07/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000.00 20,000.00

411 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 295/2562 (CNTR-
0983/62)

23/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

54.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

495,000.00 495,000.00

412 บริษัท นิววิริยะยานยนต์
ทัวร์ จํากัด

296/2562 (CNTR-
0691/62)

30/07/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

9. โครงการตามรอยพระยุคลบาท 
"ศาสตร์ของพระราชา" อําเภอสบ
ปราบ

450,000.00 450,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง
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ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

413 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 296/2562 (CNTR-
1052/62)

26/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

44.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

414 ร้านเอ็ม อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 
โดยนางศิริพร ไชยานุปัติ

297/2562 (CNTR-
0636/62)

09/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 78,000.00 78,000.00

415 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

297/2562 (CNTR-
0973/62)

23/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

30.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,700.00 493,700.00

416 ร้านตั้งไฮ้ง้วน โดย นาย
วิเชียร ตรุวรรณพันธ์

298/2562 (CNTR-
0660/62)

19/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,000.00 21,000.00

417 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

298/2562 (CNTR-
0972/62)

23/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 493,700.00 493,700.00

418 ร้านโล่ลําปาง โดย นางเน
รัญชรา ไชยยา

299/2562 (CNTR-
0671/62)

22/07/2562 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 10,800.00 10,800.00

419 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

299/2562 (CNTR-
0970/62)

23/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 497,000.00 497,000.00

420 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

3/2562 (CNTR-0001/62) 19/10/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,620.00 25,620.00

421 บริษัท รักษาความปลอดภัย 
สันติราษฎร์ จํากัด

3/2562 (CNTR-0004/62) 29/10/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 446,511.00 446,511.00

422 ร้านจรัสกรณ์ แอร์ เซอร์วิส 
โดยนายไพศาล สุขภิรมย์

30/2562 (CNTR-
0044/62)

28/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 54,080.00 54,080.00

423 หจก.ซายน์ไฟน์ 30/2562 (CNTR-
0100/62)

24/12/2561 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

5.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 493,000.00 493,000.00

424 ร้านลําปางสปอร์ท โดย 
นายปฐม อัชวงศ์

300/2562 (CNTR-
0681/62)

25/07/2562 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 69,580.00 69,580.00

425 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

300/2562 (CNTR-
0985/62)

23/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 420,000.00 420,000.00

426 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

301/2562 (CNTR-
0682/62)

25/07/2562 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 10,600.00 10,600.00

427 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

301/2562 (CNTR-
0984/62)

23/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0017 บ้านท่า
แหน – บ้านหลุก อําเภอแม่ทะ 
จังหวัดลําปาง

495,000.00 495,000.00

428 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

302/2562 (CNTR-
0969/62)

23/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 493,000.00 493,000.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ
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ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

429 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 303/2562 (CNTR-
1024/62)

25/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 492,000.00 492,000.00

430 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

304/2562 (CNTR-
1084/62)

27/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 334,000.00 334,000.00

431 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

305/2562 (CNTR-
0644/62)

11/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 5,792.00 5,792.00

432 หจก.ศิลาแม่ทะ 305/2562 (CNTR-
1085/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0012 บ้านม่อน
หินแก้ว - บ้านสาด อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

499,000.00 499,000.00

433 ร้านนพรัตน์ก่อสร้าง โดย 
นางสมัย  ธรรมวันตา

306/2562 (CNTR-
0661/62)

19/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 38,500.00 38,500.00

434 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 306/2562 (CNTR-
1086/62)

27/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 497,000.00 497,000.00

435 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

307/2562 (CNTR-
0623/62)

04/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,290.00 14,290.00

436 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 307/2562 (CNTR-
1087/62)

27/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 495,000.00 495,000.00

437 หจก.เอ็ม.เค.พาร์
ทซัพพลาย

308/2562 (CNTR-
0665/62)

19/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 58,775.10 58,775.10

438 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

308/2562 (CNTR-
0974/62)

23/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

34.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

495,000.00 495,000.00

439 ร้านถุงทอง โดยนางสาวศศิ
กานต์ แก้วธิดา

309/2562 (CNTR-
0656/62)

18/07/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

19,990.00 19,990.00

440 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 309/2562 (CNTR-
1089/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการขยายไหล่ทางหินคลุกบด
อัดแน่น ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป
.ถ. 1 -0034 บ้านห้างฉัตร - บ้าน
วอแก้ว อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง

498,000.00 498,000.00

441 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

31/2561 (CNTR-
0050/62)

04/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,900.00 88,900.00

442 หจก.ทรัพย์มงคลกิจก่อ
สร้าง

31/2562 (CNTR-
0096/62)

21/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.

440,000.00 440,000.00

443 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

310/2562 (CNTR-
0975/62)

23/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

7.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 493,000.00 493,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 32/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

444 นางอารีรัตน์  โตเมศร 311/2562 (CNTR-
0794/62)

23/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

95,000.00 95,000.00

445 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

311/2562 (CNTR-
0979/62)

23/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

46.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

446 บริษัท ยู พี คอนกรีต จํากัด 312/2562 (CNTR-
1014/62)

24/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการขยายไหล่ทางหินคลุกบด
อัดแน่น ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป
.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตน
โกสินทร์ - บ้านวังตม อําเภอแม่
เมาะ จังหวัดลําปาง  

497,000.00 497,000.00

447 ร้าน ก.พานิช โดย นายสุ
เทพ กาเชียงราย

313/2562 (CNTR-
0684/62)

25/07/2562 งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 255,600.00 255,600.00

448 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 313/2562 (CNTR-
1022/62)

25/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

11.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

449 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

314/2562 (CNTR-
0676/62)

23/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 48,620.80 48,620.80

450 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 314/2562 (CNTR-
1004/62)

24/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

27.โครงการเสริมผิวจราจร  500,000.00 500,000.00

451 ร้านถุงเงินวัสดุภัณฑ์ โดย 
นางสาวพัชรินทร์  พรหม
วงศ์

315/2562 (CNTR-
0720/62)

08/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

22,640.00 22,640.00

452 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

315/2562 (CNTR-
0763/62)

16/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 43,200.00 43,200.00

453 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

315/2562 (CNTR-
0981/62)

23/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 494,000.00 494,000.00

454 บริษัท เกือกม้า มีเดีย จํากัด 316/2562 (CNTR-
0778/62)

21/08/2562 งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

95,000.00 95,000.00

455 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 316/2562 (CNTR-
0968/62)

23/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 460,000.00 460,000.00

456 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

317/2562 (CNTR-
0724/62)

08/08/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

26,479.00 26,479.00

457 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

317/2562 (CNTR-
0976/62)

23/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

9.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 494,000.00 494,000.00

458 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

318/2562 (CNTR-
0725/62)

08/08/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

32,750.00 32,750.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22
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อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

459 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 318/2562 (CNTR-
1046/62)

26/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการขยายไหล่ทางหินคลุกบด
อัดแน่น ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป
.ถ. 1-0035 บ้านหนองน้อย – 
บ้านสถานี อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง 

497,000.00 497,000.00

460 ร้าน แอล พี สปอร์ต โดย 
นางสาวจิรดา โชครัศมีศิริ

319/2562 (CNTR-
0726/62)

08/08/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

47,500.00 47,500.00

461 ร้านดี ดี กิ๊ฟบูติค โดย นาย
ชูศักดิ์  ธีรอภิศักดิ์กุล

319/2562 (CNTR-
0738/62)

13/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

21,722.00 21,722.00

462 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 319/2562 (CNTR-
1136/62)

29/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

40.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

463 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

32/2562 (CNTR-
0053/62)

04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 19,806.00 19,806.00

464 หจก.ดอยหลวง บี เอส คอน
สตรัคชั่น

32/2562 (CNTR-
0095/62)

21/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

37.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

499,000.00 499,000.00

465 ร้านลําปางสปอร์ท โดย 
นายปฐม อัชวงศ์

320/2562 (CNTR-
0729/62)

08/08/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

26,220.00 26,220.00

466 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

320/2562 (CNTR-
1122/62)

29/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 486,000.00 486,000.00

467 บริษัท โปรซายน์ แอนด์ มี
เดีย จํากัด

321/2562 (CNTR-
0668/62)

22/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 71,820.00 71,820.00

468 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

321/2562 (CNTR-
0967/62)

23/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 495,000.00 495,000.00

469 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

322/2562 (CNTR-
0667/62)

22/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 343,000.00 343,000.00

470 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

322/2562 (CNTR-
0971/62)

23/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

15.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

471 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

323/2562 (CNTR-
0689/62)

30/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

34,753.60 34,753.60

472 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แฮปปี้โฮ
ม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัค
ชั่น

323/2562 (CNTR-
0965/62)

23/09/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ 1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์

1,631,000.00 1,631,000.00

473 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

324/2562 (CNTR-
0731/62)

09/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 360,000.00 360,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 34/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

474 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 324/2562 (CNTR-
1093/62)

27/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทาง
โค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 
1-0061 บ้านหนองนาว - บ้านปง
คอบ ช่วงบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 
ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดลําปาง 

493,700.00 493,700.00

475 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

325/2562 (CNTR-
0728/62)

08/08/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

27,186.00 27,186.00

476 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 325/2562 (CNTR-
1094/62)

27/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

33.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,700.00 493,700.00

477 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

326/2562 (CNTR-
0727/62)

08/08/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

26,138.00 26,138.00

478 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 326/2562 (CNTR-
1073/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้อง
ถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้น
ธง - บ้านผาปัง ช่วงบ้านผาปัง
กลาง หมู่ที่ 3 ตําบลผาปัง อําเภอ
แม่พริก จังหวัดลําปาง 

498,000.00 498,000.00

479 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

327/2562 (CNTR-
0732/62)

09/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 120,750.00 120,750.00

480 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

327/2562 (CNTR-
0998/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

16.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

481 ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ 
โดย นายนิติโสภณ  อรุณ
ศักดิ์

328/2562 (CNTR-
0719/62)

07/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

14,630.00 14,630.00

482 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 328/2562 (CNTR-
1106/62)

28/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

48.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

483 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

329/2562 (CNTR-
0733/62)

09/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

44,200.00 44,200.00

484 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

329/2562 (CNTR-
0987/62)

24/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 493,000.00 493,000.00

485 บริษัท เล่าจิ้นกวง จํากัด 33/2562 (CNTR-
0046/62)

29/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 165,942.00 165,942.00

486 หจก.ซายน์ไฟน์ 33/2562 (CNTR-
0366/62)

22/03/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

27.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 35/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

487 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

330/2562 (CNTR-
0988/62)

24/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง ลป.ถ. 
1-0045 ตําบลเสริมซ้าย - ตําบล
เสริมกลาง ช่วงบ้านนํ้าหลง หมู่ที่ 
7 - บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 ตําบล
เสริมซ้าย อําเภอเสริมงาม จังหวัด
ลําปาง

498,000.00 498,000.00

488 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 331/2562 (CNTR-
1002/62)

24/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

45.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

489 ร้านสิริกาญจน์ พาณิชย์ 
โดย นางสิริกาญจน์ โพธิ์
พันธ์

332/2562 (CNTR-
0815/62)

28/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000.00 220,000.00

490 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 332/2562 (CNTR-
1006/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

19.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

491 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

333/2562 (CNTR-
0686/62)

26/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 20,000.00

492 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 333/2562 (CNTR-
1003/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

50.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

493 บริษัท ส.บ่อสุพรรณฉมา
ดล จํากัด

334/2562 (CNTR-
0688/62)

30/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 490,000.00 490,000.00

494 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 334/2562 (CNTR-
1001/62)

24/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

61.โครงการเสริมผิวจราจร 497,000.00 497,000.00

495 ร้านเควินพาณิชย์ โดยนาง
ลําดวน งามละออ

335/2562 (CNTR-
0755/62)

15/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

21,165.00 21,165.00

496 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 335/2562 (CNTR-
1070/62)

26/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 493,000.00 493,000.00

497 บริษัท นานา
ซัพพลาย(2015) จํากัด

336/2562 (CNTR-
0730/62)

09/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 95,600.00 95,600.00

498 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 336/2562 (CNTR-
1057/62)

26/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทาง
โค้ง บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 ตําบล
ปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง 

494,000.00 494,000.00

499 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

337/2562 (CNTR-
0935/62)

18/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

500 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 337/2562 (CNTR-
1051/62)

26/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 494,000.00 494,000.00

501 ร้านรุ่งเรือง โดย นายบุญ
ทาง  อินหมู

338/2562 (CNTR-
0699/62)

02/08/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 18,900.00 18,900.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 36/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

502 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

338/2562 (CNTR-
0989/62)

24/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

52.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

503 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

339/2562 (CNTR-
0698/62)

02/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,150.00 46,150.00

504 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

339/2562 (CNTR-
0995/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

5.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 493,000.00 493,000.00

505 หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ 34/2561 (CNTR-
0047/62)

03/12/2561 งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

33,000.00 33,000.00

506 หจก.พีเอสไฮแคร์เซอร์วิส 34/2562 (CNTR-
0085/62)

19/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 51,790.00 51,790.00

507 หจก.ทรัพย์มงคลกิจก่อ
สร้าง

34/2562 (CNTR-
0094/62)

21/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

2.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.

370,000.00 370,000.00

508 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

340/2562 (CNTR-
0737/62)

13/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 19,610.00 19,610.00

509 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

340/2562 (CNTR-
0994/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

8.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 493,000.00 493,000.00

510 หจก.มีเดีย พีอาร์ 341/2562 (CNTR-
0762/62)

16/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 92,000.00 92,000.00

511 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

341/2562 (CNTR-
0991/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

13.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

512 ร้านนพรัตน์ก่อสร้าง โดย 
นางสมัย  ธรรมวันตา

342/2562 (CNTR-
0753/62)

15/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 96,647.00 96,647.00

513 หจก.ที.เอ. คอนซัล 342/2562 (CNTR-
1067/62)

26/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

38.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

514 ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์ 
โดย นายนิติโสภณ  อรุณ
ศักดิ์

343/2562 (CNTR-
0832/62)

03/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

14,840.00 14,840.00

515 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แดงทวี 343/2562 (CNTR-
1000/62)

24/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 475,000.00 475,000.00

516 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

344/2562 (CNTR-
0761/62)

16/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

43,700.00 43,700.00

517 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

344/2562 (CNTR-
1009/62)

24/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 480,000.00 480,000.00

518 ร้านรัตนาพันธ์ โดย นาง
สาวศรัญญา  แซ่ฉั่ว

345/2562 (CNTR-
0770/62)

19/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 63,952.00 63,952.00

519 หจก.ที.เอ. คอนซัล 345/2562 (CNTR-
1021/62)

25/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

42.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:22

หน้า : 37/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

520 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

346/2562 (CNTR-
0775/62)

20/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 78,530.00 78,530.00

521 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แดงทวี 346/2562 (CNTR-
1145/62)

30/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 495,000.00 495,000.00

522 ร้านกําไรเงิน โดยนาย
อาทิตย์ เครือคํา

347/2562 (CNTR-
0810/62)

27/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 483,000.00 483,000.00

523 ร้านสวนไม้ไทย โดย นาย
สมศักดิ์  ปัญญาเสาร์

348/2562 (CNTR-
0751/62)

15/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 229,160.00 229,160.00

524 หจก.กําพลโลหะและ
วิศวกรรม

349/2562 (CNTR-
0752/62)

15/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 130,877.22 130,877.22

525 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 349/2562 (CNTR-
1038/62)

25/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

24.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

526 ร้านโฟร์สตาร์ โดยนายสม
สิทธิ์  จงงามวิไล

35/2562 (CNTR-
0042/62)

27/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 29,300.00 29,300.00

527 หจก.ซายน์ไฟน์ 35/2562 (CNTR-
0926/62)

17/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

21.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

528 ร้านแพรว โดย นางเครือ
วัลย์ เหมยฟอง

350/2562 (CNTR-
0814/62)

28/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

25,497.00 25,497.00

529 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 350/2562 (CNTR-
1033/62)

25/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทาง
โค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 
1-0043 บ้านแม่ตีบ - บ้านงิ้วงาม 
ช่วงบ้านแม่ตีบหลวง หมู่ที่ 2 
ตําบลแม่ตีบ อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง 

494,000.00 494,000.00

530 ร้านกําไรเงิน โดยนาย
อาทิตย์ เครือคํา

351/2562 (CNTR-
0799/62)

23/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 495,000.00 495,000.00

531 หจก.ที.เอ. คอนซัล 351/2562 (CNTR-
1036/62)

25/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 494,000.00 494,000.00

532 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

352/2562 (CNTR-
0734/62)

13/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 343,000.00 343,000.00

533 หจก.ที.เอ. คอนซัล 352/2562 (CNTR-
1037/62)

25/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

22.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

534 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

353/2562 (CNTR-
0801/62)

26/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,370.00 21,370.00

535 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

353/2562 (CNTR-
0997/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

23.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

495,000.00 495,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 38/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

536 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

354/2562 (CNTR-
0803/62)

26/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 66,890.00 66,890.00

537 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

354/2562 (CNTR-
0996/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

14.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

495,000.00 495,000.00

538 ร้านตั้งไฮ้ง้วน โดย นาย
วิเชียร ตรุวรรณพันธ์

355/2562 (CNTR-
0782/62)

22/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 29,800.00 29,800.00

539 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เป็นหนึ่ง 
ซัพพลาย

355/2562 (CNTR-
0866/62)

09/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดงานส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

91,705.00 91,705.00

540 หจก.เอ เอส วี คอนสตรัค
ชั่น

355/2562 (CNTR-
1011/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

12.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,700.00 493,700.00

541 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

356/2562 (CNTR-
0792/62)

23/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,034.00 28,034.00

542 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 356/2562 (CNTR-
1131/62)

29/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

32.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,700.00 493,700.00

543 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

357/2562 (CNTR-
0808/62)

27/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 97,776.60 97,776.60

544 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปิยธุรกิจ 
ก่อสร้าง

357/2562 (CNTR-
1010/62)

24/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 473,000.00 473,000.00

545 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

358/2562 (CNTR-
0764/62)

16/08/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

28,214.00 28,214.00

546 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 358/2562 (CNTR-
1078/62)

27/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

18.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

495,000.00 495,000.00

547 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

359/2562 (CNTR-
0765/62)

16/08/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

22,800.00 22,800.00

548 หจก.บัวทองการช่าง 359/2562 (CNTR-
1012/62)

24/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 497,000.00 497,000.00

549 หจก. วีอาร์แม็กซิมั่ม 36/2562 (CNTR-
0081/62)

17/12/2561 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมงานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

95,000.00 95,000.00

550 บริษัท รักษาความปลอดภัย 
ฟาร์มา จํากัด

36/2562 (CNTR-
0120/62)

26/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,190,700.00 1,190,700.00

551 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

360/2562 (CNTR-
0767/62)

16/08/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

24,960.00 24,960.00

552 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 360/2562 (CNTR-
1095/62)

27/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

51.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,700.00 493,700.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 39/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

553 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 361/2562 (CNTR-
1080/62)

27/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

25.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,700.00 493,700.00

554 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 362/2562 (CNTR-
1097/62)

27/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

20.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,700.00 493,700.00

555 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 363/2562 (CNTR-
1137/62)

29/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

43.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,700.00 493,700.00

556 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

364/2562 (CNTR-
0774/62)

19/08/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 75,524.00 75,524.00

557 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 364/2562 (CNTR-
1020/62)

25/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 498,000.00 498,000.00

558 บริษัท ชัยภัทรกิจ จํากัด 365/2562 (CNTR-
1029/62)

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบด
อัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านทุ่งจี้ 
หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมือง
ปาน - บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง 

494,000.00 494,000.00

559 หจก.ทิพย์ช้าง ออโต้ แอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

366/2562 (CNTR-
0776/62)

20/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 70,620.00 70,620.00

560 ห้างหุ้นนส่วนจํากัด หนอง
เล็งทราย การโยธา

366/2562 (CNTR-
1025/62)

25/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 498,000.00 498,000.00

561 ร้านณัฐวุฒิผ้าม่าน โดยนาง
สาวกรรณิกา  เดี่ยวรัตนกุล

367/2562 (CNTR-
0835/62)

03/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 31,500.00 31,500.00

562 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุขทวี 
ขนส่งลําปาง

367/2562 (CNTR-
0946/62)

19/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

7. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย 18,000.00 18,000.00

563 หจก.ที.เอ. คอนซัล 367/2562 (CNTR-
1068/62)

26/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

7.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น  

498,000.00 498,000.00

564 ร้านตาหวานก๊อปปี้ โดย 
นายภาณุพงษ์  สุวรรณ
ลังกา

368/2562 (CNTR-
0807/62)

26/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 18,500.00 18,500.00

565 ห้างหุ้นนส่วนจํากัด หนอง
เล็งทราย การโยธา

368/2562 (CNTR-
1019/62)

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

19.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 498,000.00 498,000.00

566 นางจิราวรรณ เลิศนิรันดร์
สกุล

369/2562 (CNTR-
0800/62)

26/08/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000.00 10,000.00

567 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

369/2562 (CNTR-
1101/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

63.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

568 หจก.ซายน์ไฟน์ 37/2562 (CNTR-
0130/62)

28/12/2561 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

9.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 493,000.00 493,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 40/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

569 หจก.กิตตะวัน ซัพพลาย 370/2562 (CNTR-
0809/62)

27/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 441,000.00 441,000.00

570 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

370/2562 (CNTR-
1102/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

58.โครงการเสริมไหล่ทางผิว
จราจร

497,000.00 497,000.00

571 หจก.กําพลโลหะและ
วิศวกรรม

371/2562 (CNTR-
0833/62)

03/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 96,041.00 96,041.00

572 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

371/2562 (CNTR-
1100/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

49.โครงการเสริมผิวจราจร 500,000.00 500,000.00

573 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

372/2562 (CNTR-
0813/62)

27/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,600.00 27,600.00

574 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 372/2562 (CNTR-
1040/62)

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

62.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

575 หจก.เต๊กหมง 373/2562 (CNTR-
0900/62)

12/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย 10,800.00 10,800.00

576 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 373/2562 (CNTR-
1042/62)

25/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

49.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

577 ร้าน ก.พานิช โดย นายสุ
เทพ กาเชียงราย

374/2562 (CNTR-
0829/62)

02/09/2562 งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 48,960.00 48,960.00

578 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 374/2562 (CNTR-
1041/62)

25/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

31.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

579 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

375/2562 (CNTR-
0869/62)

09/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

7. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย 13,500.00 13,500.00

580 หจก.ที.เอ. คอนซัล 375/2562 (CNTR-
1066/62)

26/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

39.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

581 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

376/2562 (CNTR-
0870/62)

09/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

7. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย 13,340.00 13,340.00

582 หจก.ที.เอ. คอนซัล 376/2562 (CNTR-
1065/62)

26/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

6.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น  

470,000.00 470,000.00

583 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

377/2562 (CNTR-
0888/62)

10/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 403,200.00 403,200.00

584 บริษัท ชัยภัทรกิจ จํากัด 377/2562 (CNTR-
1031/62)

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบด
อัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านทุ่ง
กว๋าว หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งกว๋าว - 
บ้านแม่กองปิน หมู่ที่ 6 ตําบลบ้าน
ขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

492,000.00 492,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 41/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

585 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

378/2562 (CNTR-
0876/62)

09/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 125,000.00 125,000.00

586 หจก.ศิลาแม่ทะ 378/2562 (CNTR-
1107/62)

28/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

42.โครงการเสริมผิวจราจร 499,000.00 499,000.00

587 ร้านก่อสร้างแสนทอง โดย 
นางณัชนันท์ อินลังกา

379/2562 (CNTR-
0877/62)

09/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 48,474.00 48,474.00

588 หจก.ศิลาแม่ทะ 379/2562 (CNTR-
1108/62)

28/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

35.โครงการเสริมผิวจราจร 499,000.00 499,000.00

589 หจก.นรงค์ชัย 38/2562 (CNTR-
0070/62)

13/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 42,320.00 42,320.00

590 หจก.ดอยหลวง บี เอส คอน
สตรัคชั่น

38/2562 (CNTR-
0119/62)

26/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

39.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

498,000.00 498,000.00

591 บริษัท นานา
ซัพพลาย(2015) จํากัด

380/2562 (CNTR-
0844/62)

04/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 26,400.00 26,400.00

592 หจก.ศิลาแม่ทะ 380/2562 (CNTR-
1112/62)

28/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

40.โครงการเสริมผิวจราจร 482,000.00 482,000.00

593 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

381/2562 (CNTR-
0817/62)

29/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4. โครงการฝึกอบรมการจัดหา
พัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

21,840.00 21,840.00

594 หจก.ศิลาแม่ทะ 381/2562 (CNTR-
1113/62)

28/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

66.โครงการเสริมผิวจราจร 494,000.00 494,000.00

595 ร้านยิม บุ๊ค ซีล็อกซ์ โดย 
นางเกศริน  ตันติประภา

382/2562 (CNTR-
0845/62)

04/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4. โครงการฝึกอบรมการจัดหา
พัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

16,800.00 16,800.00

596 ร้านรุ่งปภาพาณิชย์ โดย
นายโรมรันต์ จันทร์กํ้าพี้

382/2562 (CNTR-
0886/62)

10/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 494,010.00 494,010.00

597 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 382/2562 (CNTR-
1114/62)

28/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

41.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

598 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

383/2562 (CNTR-
0951/62)

20/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 10,000.00

599 บริษัท ยู พี คอนกรีต จํากัด 383/2562 (CNTR-
1140/62)

30/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

38.โครงการเสริมผิวจราจร 494,000.00 494,000.00

600 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

384/2562 (CNTR-
0884/62)

09/09/2562 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

34,000.00 34,000.00

601 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 384/2562 (CNTR-
1117/62)

29/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 475,000.00 475,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23
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อ.เกาะคา จ.ลําปาง
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ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

602 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

385/2562 (CNTR-
0868/62)

09/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,000.00 11,000.00

603 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 385/2562 (CNTR-
1121/62)

29/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

36.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

604 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

386/2562 (CNTR-
0882/62)

09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

605 บริษัท ยู พี คอนกรีต จํากัด 386/2562 (CNTR-
1128/62)

29/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

51.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

606 หจก.นํ้าล้อมการไฟฟ้า 387/2562 (CNTR-
0863/62)

09/09/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 2.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอย
โข่ง 

112,500.00 112,500.00

607 บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ท
เอ็กซ์ปอร์ท จํากัด

387/2562 (CNTR-
1026/62)

25/09/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

4.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่น

490,000.00 490,000.00

608 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 388/2562 (CNTR-
1088/62)

27/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทาง
โค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 
1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - 
บ้านวังตม อําเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง

493,000.00 493,000.00

609 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

389/2562 (CNTR-
0956/62)

21/09/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 43,850.00 43,850.00

610 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 389/2562 (CNTR-
1146/62)

30/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

37.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

611 บริษัท นานา
ซัพพลาย(2015) จํากัด

39/2562 (CNTR-
0121/62)

27/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 62,800.00 62,800.00

612 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

39/2562 (CNTR-
0435/62)

22/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

50.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

478,000.00 478,000.00

613 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา 
เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป

390/2562 (CNTR-
0836/62)

03/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 192,500.00 192,500.00

614 บริษัท ชัยภัทรกิจ จํากัด 390/2562 (CNTR-
1032/62)

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบด
อัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านแม่กอง
ปิน หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านขอ - บ้าน
ทุ่งข่วง หมู่ 2 ตําบลทุ่งกว๋าว 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

492,000.00 492,000.00

615 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

391/2562 (CNTR-
0928/62)

17/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 9,943.00 9,943.00

616 หจก.ที.เอ. คอนซัล 391/2562 (CNTR-
1103/62)

27/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

26.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 43/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

617 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

392/2562 (CNTR-
0878/62)

09/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,560.00 68,560.00

618 ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญต่าน
ก่อสร้าง

392/2562 (CNTR-
1104/62)

27/09/2562 งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างฝาย 2,565,500.00 2,565,500.00

619 ร้านรัตนาพันธ์ โดย นาง
สาวศรัญญา  แซ่ฉั่ว

393/2562 (CNTR-
0883/62)

09/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 91,150.00 91,150.00

620 หจก.ที.เอ. คอนซัล 393/2562 (CNTR-
1132/62)

29/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ้า 474,000.00 474,000.00

621 ร้านนพรัตน์ก่อสร้าง โดย 
นางสมัย ธรรมวันตา

394/2562 (CNTR-
0937/62)

18/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 268,788.00 268,788.00

622 หจก.ที.เอ. คอนซัล 394/2562 (CNTR-
1092/62)

27/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

47.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

623 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

395/2562 (CNTR-
0874/62)

09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 11,956.00 11,956.00

624 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 395/2562 (CNTR-
1126/62)

29/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

60.โครงการเสริมผิวจราจร 497,000.00 497,000.00

625 หจก.นํ้าล้อมการไฟฟ้า 396/2562 (CNTR-
0887/62)

10/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 105,471.00 105,471.00

626 หจก.ซายน์ไฟน์ 396/2562 (CNTR-
1125/62)

29/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 497,000.00 497,000.00

627 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

397/2562 (CNTR-
0952/62)

20/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 34,828.50 34,828.50

628 หจก.ศิลาแม่ทะ 397/2562 (CNTR-
1105/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

59.โครงการเสริมผิวจราจร 499,000.00 499,000.00

629 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

398/2562 (CNTR-
0908/62)

16/09/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 34,150.00 34,150.00

630 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

398/2562 (CNTR-
1098/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

54.โครงการเสริมผิวจราจร 500,000.00 500,000.00

631 หจก.เอ็ม.เค.พาร์
ทซัพพลาย

399/2562 (CNTR-
0889/62)

10/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 119,775.80 119,775.80

632 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แดงทวี 399/2562 (CNTR-
1044/62)

26/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 498,000.00 498,000.00

633 หจก.ซายน์ไฟน์ 4/2562 (CNTR-0283/62) 26/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ 1.โครงการปรับปรุงอาคารสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง

297,000.00 297,000.00

634 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

40/2562 (CNTR-
0167/62)

14/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 44/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

635 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

40/2562 (CNTR-
0252/62)

14/02/2562 งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

2.โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน
ตลิ่งพัง

449,000.00 449,000.00

636 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 400/2562 (CNTR-
0891/62)

10/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 150,000.00 150,000.00

637 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

400/2562 (CNTR-
1045/62)

26/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 494,000.00 494,000.00

638 หจก.เต๊กหมง 401/2562 (CNTR-
0948/62)

19/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 95,725.00 95,725.00

639 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

401/2562 (CNTR-
1047/62)

26/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 487,000.00 487,000.00

640 หจก.มีเดีย พีอาร์ 402/2562 (CNTR-
0896/62)

10/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 92,000.00 92,000.00

641 หจก.ซายน์ไฟน์ 402/2562 (CNTR-
1050/62)

26/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 497,000.00 497,000.00

642 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

403/2562 (CNTR-
0904/62)

13/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000.00 60,000.00

643 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 403/2562 (CNTR-
1120/62)

29/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

45.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

644 หจก.กําพลโลหะและ
วิศวกรรม

404/2562 (CNTR-
0966/62)

23/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 189,020.00 189,020.00

645 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

404/2562 (CNTR-
1134/62)

29/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 494,000.00 494,000.00

646 บริษัท ทรัพย์อมรินทร์การ
โยธา จํากัด

405/2562 (CNTR-
1015/62)

25/09/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

8. โครงการรณรงค์ป้องกันสภาวะ
โลกร้อนและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

490,000.00 490,000.00

647 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

405/2562 (CNTR-
1130/62)

29/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

56.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

648 บริษัท นิวเจน มอเตอร์ 
จํากัด สํานักงานสาขาที่ 
0001

406/2562 (CNTR-
0910/62)

16/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,068.70 10,068.70

649 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

406/2562 (CNTR-
1054/62)

26/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 497,000.00 497,000.00

650 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

407/2562 (CNTR-
0921/62)

16/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 17,998.00 17,998.00

651 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 407/2562 (CNTR-
1124/62)

29/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 490,000.00 490,000.00

652 ห้างหุ้นส่วนจํากัด มณเฑียร
การเกษตร

408/2562 (CNTR-
1090/62)

27/09/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 497,990.00 497,990.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 45/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

653 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

408/2562 (CNTR-
1138/62)

29/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

57.โครงการเสริมผิวจราจร 497,000.00 497,000.00

654 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

409/2562 (CNTR-
0922/62)

16/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00 20,000.00

655 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปิยธุรกิจ 
ก่อสร้าง

409/2562 (CNTR-
1055/62)

26/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 493,000.00 493,000.00

656 หจก.ซายน์ไฟน์ 41/2562 (CNTR-
0757/62)

15/08/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

8.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 494,000.00 494,000.00

657 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

410/2562 (CNTR-
0924/62)

17/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,380.00 140,380.00

658 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปิยธุรกิจ 
ก่อสร้าง

410/2562 (CNTR-
1058/62)

26/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 493,000.00 493,000.00

659 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

411/2562 (CNTR-
0931/62)

17/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 104,284.00 104,284.00

660 หจก. อ.ทิพย์พูนลาภ 411/2562 (CNTR-
1123/62)

29/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

28.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

495,000.00 495,000.00

661 หจก.เอ็ม.เค.พาร์
ทซัพพลาย

412/2562 (CNTR-
0949/62)

19/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,500.00 29,500.00

662 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

412/2562 (CNTR-
1077/62)

27/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

55.โครงการเสริมผิวจราจร 498,000.00 498,000.00

663 หจก.อ้ายคําออร์แกไน
เซอร์

413/2562 (CNTR-
0938/62)

18/09/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 43,000.00 43,000.00

664 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 413/2562 (CNTR-
1133/62)

29/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

35.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

665 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

414/2562 (CNTR-
1013/62)

24/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 8,581.40 8,581.40

666 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 414/2562 (CNTR-
1069/62)

26/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

44.โครงการเสริมผิวจราจร 497,000.00 497,000.00

667 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 415/2562 (CNTR-
1144/62)

30/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

10.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

668 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

416/2562 (CNTR-
1016/62)

25/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 180,583.90 180,583.90

669 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 416/2562 (CNTR-
1072/62)

27/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทาง
โค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 
1-0036 บ้านหม้อ - บ้านสัน
ทราย อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง 

494,000.00 494,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 46/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

670 บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ 
จํากัด

417/2562 (CNTR-
0953/62)

20/09/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

8. โครงการรณรงค์ป้องกันสภาวะ
โลกร้อนและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

300,000.00 300,000.00

671 หจก.ซายน์ไฟน์ 417/2562 (CNTR-
1111/62)

28/09/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณภายใน
สวนสาธารณะหนองกระทิง 

497,000.00 497,000.00

672 สหกรณ์โคนมนครลําปาง  
จํากัด

418/2562 (CNTR-
0959/62)

22/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 160,299.96 160,299.96

673 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

418/2562 (CNTR-
1109/62)

28/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 400,000.00 400,000.00

674 หจก.ทิพย์ช้างออโต้แอร์
แอนด์เซอร์วิส

419/2562 (CNTR-
0960/62)

22/09/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 78,500.00 78,500.00

675 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

419/2562 (CNTR-
1110/62)

28/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 496,000.00 496,000.00

676 นางอารีรัตน์  โตเมศร 42/2562 (CNTR-
0194/62)

22/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

95,000.00 95,000.00

677 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

42/2562 (CNTR-
0421/62)

18/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

52.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

489,000.00 489,000.00

678 หจก.ซายน์ไฟน์ 420/2562 (CNTR-
1071/62)

27/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 415,000.00 415,000.00

679 ห้างห้◌ุนส่วนจํากัด ณภา
พัชทวีทรัพย์ พาณิชย์

420/2562 (CNTR-
1099/62)

27/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 496,000.00 496,000.00

680 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 421/2562 (CNTR-
1115/62)

29/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

52.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

681 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 422/2562 (CNTR-
1116/62)

29/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 494,000.00 494,000.00

682 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

423/2562 (CNTR-
1135/62)

29/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 496,000.00 496,000.00

683 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปิยธุรกิจ 
ก่อสร้าง

424/2562 (CNTR-
1079/62)

27/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 493,000.00 493,000.00

684 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปิยธุรกิจ 
ก่อสร้าง

425/2562 (CNTR-
1082/62)

27/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 493,000.00 493,000.00

685 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.สนาม
บุญเรือง ก่อสร้าง

426/2562 (CNTR-
1139/62)

30/09/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 5,550,000.00 5,550,000.00

686 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

43/2562 (CNTR-
0082/62)

18/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

24,620.00 24,620.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 47/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

687 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

43/2562 (CNTR-
0436/62)

22/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

44.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

467,000.00 467,000.00

688 ร้านโอ๋ประปาบาดาล โดย
นายศุภชาติ  ชาวไร่เงิน

44/2562 (CNTR-
0086/62)

19/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 65,000.00 65,000.00

689 หจก.ซายน์ไฟน์ 44/2562 (CNTR-
0445/62)

23/04/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

25.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

690 ร้านอู๊ดซาวด์ลําปาง โดย 
นายชานินทร์  นาคเงิน

45/2562 (CNTR-
0083/62)

18/12/2561 งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงการคาวบอยแลนด์แดน
รถม้า

98,000.00 98,000.00

691 หจก.ซายน์ไฟน์ 47/2562 (CNTR-
0209/62)

30/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

3.โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

722,000.00 722,000.00

692 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

48/2562 (CNTR-
0117/62)

26/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 65,744.00 65,744.00

693 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

48/2562 (CNTR-
0159/62)

09/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 12. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร, 
14. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนา, 
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้

180,400.00 180,400.00

694 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

49/2562 (CNTR-
0453/62)

25/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

42.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

479,000.00 479,000.00

695 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

5/2562 (CNTR-0037/62) 19/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

28,120.00 28,120.00

696 หจก.ซายน์ไฟน์ 50/2562 (CNTR-
0365/62)

22/03/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

23.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

697 บริษัท พี.เอส.ที. กรีนเฮ้าส์ 
ซิสเต็ม เอนจิเนียริ่ง จํากัด

51/2562 (CNTR-
0163/62)

10/01/2562 งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

1.ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 243,000.00 243,000.00

698 หจก.ซายน์ไฟน์ 52/2562 (CNTR-
0178/62)

18/01/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 493,000.00 493,000.00

699 โรงพิมพ์อาสารักษาดิน
แดน กรมการปกครอง

52/2562 (CNTR-
0190/62)

22/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 18,780.00 18,780.00

700 บริษัท ศูนย์รวมพลังงาน 
จํากัด

54/2562 (CNTR-
0186/62)

21/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

8. โครงการรณรงค์ป้องกันสภาวะ
โลกร้อนและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

320,000.00 320,000.00

701 หจก.ซายน์ไฟน์ 54/2562 (CNTR-
0944/62)

19/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

10.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

494,000.00 494,000.00

702 หจก.อ้ายคําออร์แกไน
เซอร์

55/2562 (CNTR-
0079/62)

14/12/2561 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

8. โครงการรณรงค์ป้องกันสภาวะ
โลกร้อนและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

235,000.00 235,000.00

703 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 55/2562 (CNTR-
0173/62)

16/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

46.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

478,000.00 478,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 48/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

704 ร้านรัตนาพันธ์ โดย นาง
สาวศรัญญา  แซ่ฉั่ว

56/2562 (CNTR-
0112/62)

25/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 50,771.00 50,771.00

705 หจก.ซายน์ไฟน์ 56/2562 (CNTR-
0123/62)

27/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 458,000.00 458,000.00

706 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

56/2562 (CNTR-
0201/62)

24/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

40.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

497,000.00 497,000.00

707 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

57/2562 (CNTR-
0111/62)

25/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,420.00 59,420.00

708 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

57/2562 (CNTR-
0179/62)

18/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น

1,984,000.00 1,984,000.00

709 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

58/2562 (CNTR-
0101/62)

24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 9,957.00 9,957.00

710 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐพงค์
วัสดุก่อสร้าง

58/2562 (CNTR-
0185/62)

18/01/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

4.โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
(เมรุ)

870,000.00 870,000.00

711 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

59/2562 (CNTR-
0093/62)

21/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 55,693.50 55,693.50

712 หจก.ซายน์ไฟน์ 59/2562 (CNTR-
0927/62)

17/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

26.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

713 บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)

6/2562 (CNTR-0033/62) 14/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

360,000.00 360,000.00

714 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

6/2562 (CNTR-0357/62) 20/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

57.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

497,000.00 497,000.00

715 บริษัท โปรซายน์ แอนด์ มี
เดีย จํากัด

60/2562 (CNTR-
0154/62)

08/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 54,000.00 54,000.00

716 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

60/2562 (CNTR-
0505/62)

17/05/2562 งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน
ตลิ่งพัง

1,397,000.00 1,397,000.00

717 หจก.กําพลโลหะและ
วิศวกรรม

61/2562 (CNTR-
0113/62)

25/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 128,886.85 128,886.85

718 หจก.ซายน์ไฟน์ 61/2562 (CNTR-
0999/62)

24/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

16.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

719 ร้านมณเฑียรการเกษตร 
โดยนางมณเฑียร ตากัน

62/2562 (CNTR-
0149/62)

08/01/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 365,700.00 365,700.00

720 บริษัท โปรซายน์ แอนด์ มี
เดีย จํากัด

62/2562 (CNTR-
0155/62)

08/01/2562 งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

70,950.00 70,950.00

721 หจก.ซายน์ไฟน์ 62/2562 (CNTR-
0234/62)

08/02/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

19.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 49/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

722 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00001

05/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในงานราชการกองกิจการ
สภาฯ ประจําเดือน ตุลาคม 2561

3,658.80 3,658.80

723 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00003

12/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
ตุลาคม 2561

47,640.90 47,640.90

724 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00004

11/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้กับยานพาหนะที่ปฏิบัติ
งานราชการของกองกิจการสภาฯ 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561

6,200.90 6,200.90

725 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00005

19/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2561

57,074.95 57,074.95

726 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00006

09/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในงานราชการของกิจการ
สภาฯ ประจําเดือน ธันวาคม 
2561

5,450.00 5,450.00

727 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00007

14/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
ธันวาคม 2561

34,577.40 34,577.40

728 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00008

12/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน มกา
ราคม 2562

43,491.95 43,491.95

729 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00009

13/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
กองกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
มกราคม 2562

7,353.20 7,353.20

730 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00010

11/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562

31,352.50 31,352.50

731 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00011

12/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในงานราชการกองกิจการ
สภาฯ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 
2562

7,035.40 7,035.40

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 50/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

732 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00012

05/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้กับยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติ
งานในราชการ ของกองกิจการส
ภฯ ประจําเดือน มีนาคม 2562

5,606.00 5,606.00

733 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00013

10/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
มีนาคม 2562

38,307.80 38,307.80

734 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00014

15/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในงานราชการกองกิจการ
สภาฯ ประจําเดือน เมษายน 
2562

4,518.40 4,518.40

735 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00015

22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
เมษายน 2562

47,606.05 47,606.05

736 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00016

10/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
พฤษภาคม 2562

49,084.10 49,084.10

737 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00017

10/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในงานราชการของกอง
กิจการสภาฯ ประจําเดือน 
พฤษภาคม 2562

9,136.80 9,136.80

738 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00018

09/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
มิถุนายน 2562

41,274.40 41,274.40

739 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00019

10/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในงานราชการกองกิจการ
สภาฯ ประจําเดือน มิถุนายน 
2562

8,276.90 8,276.90

740 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00020

08/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของกองกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
กรกฎาคม 2562

9,268.60 9,268.60

741 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00021

08/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
กรกฎาคม 2562

44,969.65 44,969.65

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 51/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

742 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00022

09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้ในงานราชการของกอง
กิจการสภาฯ ประจําเดือน 
สิงหาคม 2562

6,065.70 6,065.70

743 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00023

09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
สิงหาคม 2562

48,520.74 48,520.74

744 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00024

26/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เพื่อใช้ในงานราชการ สํานัก
ปลัดฯ ประจําเดือน กันยายน 
2562

44,269.00 44,269.00

745 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00111-5330800-
00026

30/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในราชการกองกิจการ
สภาฯ ประจําเดือน กันยายน 
2562

8,353.86 8,353.86

746 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00001

16/11/2561 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของกองแผนและงบประมาณ
ประจําเดือน ตุลาคม 2561

20,245.60 20,245.60

747 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00002

14/12/2561 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2561

9,855.70 9,855.70

748 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00003

16/01/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
ธันวาคม 2561

9,499.80 9,499.80

749 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00004

28/02/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
มกราคม 2562

7,363.20 7,363.20

750 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00005

11/03/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของ
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ
.ลําปาง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 
2562

1,099.60 1,099.60

751 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00006

25/03/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2562

4,125.80 4,125.80

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 52/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

752 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00008

19/04/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
มีนาคม 2562

5,299.10 5,299.10

753 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00009

22/05/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
เมษายน 2562

2,231.20 2,231.20

754 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00010

17/06/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562

7,069.50 7,069.50

755 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00011

15/07/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
มิถุนายน 2562

7,421.20 7,421.20

756 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00012

15/08/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2562

11,947.60 11,947.60

757 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00014

09/09/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
สิงหาคม 2562

5,839.80 5,839.80

758 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00112-5330800-
00015

30/09/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
กันยายน 2562

6,642.50 6,642.50

759 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00001

07/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือนตุลาคม 2561 เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุ
และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง

3,963.70 3,963.70

760 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00002

21/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
กองคลัง ประจําเดือน ตุลาคม 
2561

6,098.00 6,098.00

761 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00003

12/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเพลิงและหล่อลื่น เพื่อ
ใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของกอง
คลัง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2561

7,109.60 7,109.60

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 53/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

762 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00004

13/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
พัสดุและทรัพย์สิน ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2561

3,034.00 3,034.00

763 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00005

11/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของ
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประจํา
เดือนธันวาคม 2561

3,306.80 3,306.80

764 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00006

10/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในงานราชการของกอง
คลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2561

10,924.00 10,924.00

765 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00007

01/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของ
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ
.ลําปาง ประจําเดือนมกราคม 
2562

3,202.80 3,202.80

766 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00009

18/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชิ้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง ประจําเดือนมกราคม 2562

13,158.60 13,158.60

767 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00010

08/03/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2562

7,553.20 7,553.20

768 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00011

09/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
พัสดุและทรัพย์สิน ประจําเดือน
มีนาคม 2562

1,127.60 1,127.60

769 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00012

10/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของกองคลัง ประจําเดือน มีนาคม 
2562

7,837.20 7,837.20

770 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00014

16/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของกองคลัง ประจําเดือน 
เมษายน 2562

7,881.20 7,881.20

771 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00015

16/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
พัสดุและทรัพย์สิน ประจําเดือน
เมษายน 2562

2,231.20 2,231.20

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 54/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

772 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00016

06/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2562

7,969.20 7,969.20

773 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00017

13/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
พัสดุและทรัพย์สิน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562

4,586.40 4,586.40

774 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00018

05/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
พัสดุและทรัพย์สิน ประจําเดือน
มิถุนายน 2562

3,178.80 3,178.80

775 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00019

09/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง ประจําเดือนมิถุนายน 2562

7,308.60 7,308.60

776 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00020

07/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
กรกฎาคม 2562

7,613.20 7,613.20

777 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00021

13/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
พัสดุและทรัพย์สิน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2562

3,266.80 3,266.80

778 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00022

04/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
พัสดุและทรัพย์สิน ประจําเดือน
สิงหาคม 2562

4,242.40 4,242.40

779 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00023

09/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง ประจําเดือนสิงหาคม 2562

7,445.20 7,445.20

780 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00025

30/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในราชการกองคลัง ประจํา
เดือน กันยายน 2562

10,528.80 10,528.80

781 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00113-5330800-
00026

30/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
พัสดุและทรัพย์สิน ประจําเดือน
กันยายน 2562

3,186.80 3,186.80

782 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00001

09/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ประจําเดือน 
ตุลาคม 2561

4,573.50 4,573.50

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 55/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

783 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00003

03/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2561

7,392.50 7,392.50

784 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00004

15/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5,408.00 5,408.00

785 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00005

22/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจําเดือนมกราคม 2562 
เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

3,963.50 3,963.50

786 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00006

11/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
เพื่อใช้สําหรับยานพาหนะใน
กิจการกองการศึกษาฯ

7,298.30 7,298.30

787 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00007

17/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ประจําเดือน
มีนาคม 2562

5,598.00 5,598.00

788 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00008

15/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานราชการของกองการศึกษาฯ 
ประจําเดือน เมษายน 2562

6,135.80 6,135.80

789 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00009

17/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ประจําเดือน 
พฤษภาคม 2562

11,426.00 11,426.00

790 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00010

23/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อ
ใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

8,077.00 8,077.00

791 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00011

26/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 
เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

8,152.00 8,152.00

792 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00012

26/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน สิงหาคม 2562 เพื่อ
ใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

12,010.60 12,010.60

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 56/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

793 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00211-5330800-
00014

30/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน กันยายน 2562 เพื่อ
ใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6,162.70 6,162.70

794 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00214-5330800-
00004

28/12/2561 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา

8,296.50 8,296.50

795 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00214-5330800-
00005

03/01/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
(โรงเรียนวอแก้ววิทยา)

4,444.40 4,444.40

796 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00214-5330800-
00007

12/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
(โรงเรียนวอแก้ววิทยา)

7,278.30 7,278.30

797 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00214-5330800-
00009

16/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน มีนาคม 2562 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา

3,625.70 3,625.70

798 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00214-5330800-
00010

16/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน เมษายน 2562 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา

2,256.20 2,256.20

799 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00214-5330800-
00011

11/06/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา

5,110.20 5,110.20

800 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00214-5330800-
00012

08/07/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน มิถุนายน 2562 
(โรงเรียนวอแก้ววิทยา)

3,198.80 3,198.80

801 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00214-5330800-
00013

08/08/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา

4,619.30 4,619.30

802 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00214-5330800-
00014

19/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน สิงหาคม  2562 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา

6,332.60 6,332.60

803 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00214-5330800-
00015

26/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน กันยายน 2562 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา 

6,141.70 6,141.70

804 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00001

19/10/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในราชการกองช่าง ประจํา
เดือน ตุลาคม 2561 (งวดวันที่ 
1-7 ตุลาคม 2561)

90,314.55 90,314.55

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 57/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

805 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00002

01/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
ตุลาคม 2561 งวดวันที่ 8 - 14 
ตุลาคม 2561

55,519.85 55,519.85

806 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00003

01/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
ตุลาคม 2561 งวดวันที่ 16 - 21 
ตุลาคม 2561

58,295.30 58,295.30

807 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00005

21/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของกองช่าง ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2561 งวดวันที่ 1 - 
11 พฤศจิกายน 2561 

99,270.65 99,270.65

808 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00006

29/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนตุลาคม 2561 
(งวดวันที่ 22 - 31 ตุลาคม 
2561)

99,900.65 99,900.65

809 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00007

04/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนพฤศจิกายน 
2561 (งวดวันที่ 12 - 18 
พฤศจิกายน 2561)

56,176.25 56,176.25

810 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00010

21/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนพฤศจิกายน 
2561 (งวดวันที่ 19 - 25 
พฤศจิกายน 2561)

73,668.50 73,668.50

811 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00011

27/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนธันวาคม 2561 
(งวดวันที่ 1 - 9 ธันวาคม  2561)

60,287.75 60,287.75

812 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00012

08/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนธันวาคม 2561 
(งวดวันที่ 10 - 16 ธันวาคม 
2561)

60,067.65 60,067.65

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 58/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

813 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00013

08/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนธันวาคม 2561 
(งวดวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 
2561)

66,838.25 66,838.25

814 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00014

08/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนพฤศจิกายน 
2561 งวดวันที่ 26-30 
พฤศจิกายน 2561

52,318.15 52,318.15

815 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00015

17/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนธันวาคม 2561 
งวดวันที่ 24 - 31 ธันวาคม 
2561

53,505.15 53,505.15

816 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00016

23/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนมกราคม 2562 
งวดวันที่ 1 - 13 มกราคม 2562

85,696.75 85,696.75

817 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00017

05/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนมกราคม 2562 
งวดวันที่ 14 - 20 มกราคม 
2562

51,911.05 51,911.05

818 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00018

08/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนมกราคม 2562 
งวดวันที่ 21 - 27 มกราคม 
2562

74,157.90 74,157.90

819 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00019

14/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนมกราคม 2562 
งวดวันที่ 28 - 31 มกราคม 
2562

46,721.35 46,721.35

820 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00021

26/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 งวดที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์  
2562

66,290.45 66,290.45

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 59/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

821 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00022

06/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบนํ้า และ
อื่นๆ ที่นํามาใช้หรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ

96,930.80 96,930.80

822 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00023

11/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 งวดวันที่ 21 - 
28 กุมภาพันธ์ 2562

94,784.00 94,784.00

823 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00024

18/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนมีนาคม 2562 
งวดวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2562

91,362.95 91,362.95

824 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00025

22/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองช่าง ประจําเดือนมีนาคม 
2562 งวดวันที่ 11 - 17 มีนาคม 
2562 

51,407.10 51,407.10

825 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00026

03/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนมีนาคม 2562 
งวดวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2562 

60,532.75 60,532.75

826 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00027

22/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
มีนาคม 2562 งวดวันที่ 25 - 31 
มีนาคม 2562

67,688.60 67,688.60

827 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00028

23/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
เมษายน 2562 งวดวันที่ 1 - 10 
เมษายน 2562

94,543.40 94,543.40

828 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00029

02/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
เมษายน 2562 งวดวันที่ 11 - 
23 เมษายน 2562

58,267.10 58,267.10

829 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00030

15/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง 
ประจําเดือน เมษายน 2562

99,527.35 99,527.35

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 60/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

830 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00031

27/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2562 งวดวันที่ 1 - 12 
พฤษภาคม 2562

99,042.93 99,042.93

831 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00032

06/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2562 งวดวันที่ 13-19 
พฤษภาคม 2562

59,993.85 59,993.85

832 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00033

10/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2562 (งวดวันที่ 20-26 
พฤษภาคม 2562)

66,253.65 66,253.65

833 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00034

13/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2562 (งวดวันที่ 27 - 31 
พฤษภาคม 2562)

63,636.40 63,636.40

834 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00035

21/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
มิถุนายน 2562 งวดวันที่ 4 - 9 
มิถุนายน 2562

49,862.90 49,862.90

835 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00036

25/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือน มิถุนายน 2562 
งวดวันที่ 10 -16 มิถุนายน 2562

72,218.15 72,218.15

836 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00037

05/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
มิถุนายน 2562 งวดวันที่ 17 23 
มิถุนายน 2562

67,623.15 67,623.15

837 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00038

15/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกอง
ช่างประจําเดือนมิถุนายน 2562 
งวดวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 
2562

67,486.65 67,486.65

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 61/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

838 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00039

23/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 
งวดวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2562

68,983.25 68,983.25

839 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00040

30/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่างประจําเดือนกรกฎาคม 2562 
งวดวันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 
2562

59,762.95 59,762.95

840 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00041

06/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 
งวดวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 
2562

41,000.20 41,000.20

841 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00042

13/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 
งวดวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 
2562

78,064.40 78,064.40

842 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00043

22/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานของกองช่าง 
อบจ.ลําปาง ประจําเดือนสิงหาคม 
2562 (งวดวันที่ 1 - 13 สิงหาคม 
2562)

83,748.70 83,748.70

843 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00044

27/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนสิงหาคม 2562 
(งวดวันที่ 13 - 18 สิงหาคม 
2562)

66,422.35 66,422.35

844 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00045

04/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองช่าง ประจํา
เดือน สิงหาคม 2562 งวดวันที่ 
19 - 25 สิงหาคม 2562

72,233.05 72,233.05

845 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00046

12/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนสิงหาคม 2562 
งวดวันที่ 26 - 31 สิงหาคม 
2562

61,439.35 61,439.35

846 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00047

16/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนกันยายน 2562 
(งวดวันที่ 2 - 8 กันยายน 2562)

59,562.75 59,562.75

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:23

หน้า : 62/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง
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ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

847 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00048

23/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนกันยายน งวดวัน
ที่ 9 - 15 กันยายน 2562

95,421.30 95,421.30

848 หจก.ถาวรชัย ลําปาง 62-45-00311-5330800-
00049

25/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ประจําเดือนกันยายน 2562 
งวดวันที่ 16 - 20 กันยายน 
2562

81,611.95 81,611.95

849 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00001

30/10/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ออกปฏิบัติงานปรับภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณสํานักงาน อบ
จ.ลําปาง

90,860.20 90,860.20

850 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00002

14/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ออกปฏิบัติงานปรับภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณสํานักงาน อบ
จ.ลําปาง วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 
2561

59,150.60 59,150.60

851 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00003

14/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ออกปฏิบัติงานปรับภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณสํานักงาน อบ
จ.ลําปาง วันที่ 9 - 14 ตุลาคม 
2561

97,568.00 97,568.00

852 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00004

20/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ออกปฏิบัติงานปรับพื้นที่
สนามกีฬากลางจังหวัด หลังสํานัก
งาน อบจ.ลําปาง วันที่ 8 - 27 
ตุลาคม 2561

96,348.40 96,348.40

853 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00005

21/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ออกปฏิบัติงานปรับพื้นที่
สนามกีฬากลางจังหวัด หลังสํานัก
งาน อบจ.ลําปาง(เพิ่มเติม) วันที่ 
22 - 27 ตุลาคม 2561

37,197.80 37,197.80

854 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00006

29/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลาดยางตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอน สาย ลป.ถ 1-0001 บ้าน
ศาลาไชย - ม่อนแสนศรี , ลป.ถ. 
1-0002 บ้านต๋อ - บ้านวังพร้าว 
และ ลป.ถ. 1-0007 บ้านลําปาง
หลวง - บ้านนํ้าล้อม อ.เกาะคา จ
.ลําปาง

25,057.70 25,057.70

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 63/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

855 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00007

03/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร งบ
ประมาณรายจ่ายปี 2562

5,978.00 5,978.00

856 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00008

14/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัตงานปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางตามภารกิจที่ได้
รับถ่ายโอน สาย ลป.ถ 1-0052 
บ้านศาลาดอน - บ้านแพะดอนตัน 
และ ลป.ถ 1-0028 พหลโยธิน - 
วัดม่อนพญาแช่ อ.เมือง จ.ลําปาง

26,749.90 26,749.90

857 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00009

21/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัตงานปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางตามภารกิจที่ได้
รับถ่ายโอน สาย ลป.ถ 1-0013 
บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - บ้านวัง
ตม อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง

90,017.30 90,017.30

858 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00010

08/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัตงานปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางตามภารกิจที่ได้
รับถ่ายโอน สาย ลป.ถ 1-0028  
พหลโยธิน - วัดม่อนพญาแช่ อ
.เมือง จ.ลําปาง

51,266.00 51,266.00

859 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00012

29/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานซ่อมแซมลาน
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

53,763.50 53,763.50

860 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00013

29/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิว
จราจรทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ 
1-0065 บ้านร่องเคาะ - บ้านหัว
ทุ่ง อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

60,155.10 60,155.10

861 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00015

28/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุง
ผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น สาย
ทาง ลป.ถ.1-0063 บ้านแจ้คอน - 
บ้านร่องเคาะ จ.ลําปาง 

70,689.20 70,689.20

862 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00016

11/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุง
และซ่อมแซมถนนลาดยางตาม
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน สาย
ทาง ลป.ถ 1-0030 บ้านสบมาย - 
บ้านปู่จ้อย อ.เมือง จ.ลําปาง

88,457.00 88,457.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 64/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

863 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00017

14/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิว
จราจรทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
ลป.ถ 1-0066 บ้านแม่โป่ง-บ้าน
หัวข่อย อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

56,866.10 56,866.10

864 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00018

14/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิว
จราจรทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
ลป.ถ 1-0031 บ้านทุ่งกู่ด้าย-บ้าน
ป่าเหียง อ.เมือง จ.ลําปาง

15,984.20 15,984.20

865 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00019

21/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุง
ผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น สาย
ทาง ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย 
- บ้านปู่จ้อย อ.เมืองลําปาง จ
.ลําปาง

61,255.10 61,255.10

866 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00020

09/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ปฏิบัติงานปรับปรุงผิว
จราจรทางหลวงท้องถิ่นสายทาง 
ลป.ถ 1-0063 บ้านแจ้คอน - 
บ้านร่องเคาะ อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง

57,860.40 57,860.40

867 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00021

18/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อ
ปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซม สาย
ทาง ลป.ถ. 1-0043 บ้านแม่ตีบ - 
บ้านงิ้วงาม อ.งาว จ.ลําปาง

70,762.70 70,762.70

868 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00022

02/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อม
แซม ถนนลาดยางตามภารกิจที่ได้
รับการถ่ายโอนสาย ลป.ถ 
1-0017 บ้านท่าแหน - บ้านหลุก 
อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

44,345.10 44,345.10

869 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00023

02/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจรฯ

4,183.50 4,183.50

870 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00024

02/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานซ่อม
แซมฝายหลวงประชารัฐ บ้านสบ
จาง - แม่หลง ตําบลวังพร้าว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

37,831.50 37,831.50

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 65/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

871 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00025

08/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อม
แซมลาดยางตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอน สาย ลป.ถ 1-0023 
บ้านท่าขัว - บ้านห้วยไร่  , ลป.ถ. 
1-0024 บ้านหนองละคอน - บ้าน
จําบอน และ ลป.ถ 1-0032 บ้าน
หัวทุ่ง - บ้านทุ่งม่านใต้ อ.เมือง จ
.ลําปาง

13,108.30 13,108.30

872 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00026

13/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุง
ผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่นสาย
ทาง ลป.ถ 1-0068 บ้านวังเหนือ 
- บ้านฮ่างวังแก้ว อ.วังเหนือ จ
.ลําปาง

28,826.70 28,826.70

873 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00027

16/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุง
ซ่อมแซมลาดยางตามภารกิจที่ได้
รับการถ่ายโอน สาย ลป.ถ 1-
0042 บ้านร่องเห็ด - บ้านบ่อฮ้อ 
อ.งาว จ.ลําปาง

44,066.20 44,066.20

874 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00028

06/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานปรับ
ปรุงซ่อมแซมถนน ลป.ถ 1-0060 
บ้านฮ่องลี่ - บ้านสาแพะ และ ลป
.ถ 1-0062 วัดผาแดงหลวง - 
บ้านไฮ อ.เเจ้ห่ม จ.ลําปาง

18,603.30 18,603.30

875 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00029

12/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน ลป.ถ 1-0069 บ้านฮ่างวัง
แก้ว - นํ้าตกวังแก้ว อ.วังเหนือ จ
.ลําปาง

38,879.50 38,879.50

876 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00030

13/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นที่ภายในบริเวณสวน
สาธารณะหนองกระทิง เพื่อจัด
เตรียมพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสวน
เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ร.10 และงาน
สําคัญต่างๆ ของ อบจ.ลําปาง 
(ครั้งที่ 1)

97,521.00 97,521.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 66/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

877 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00031

25/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลาดยางตามภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอน สาย ลป.ถ 
1-0045 ต.เสริมซ้าย - ต.เสริม
กลาง ตอนบ้านเหล่ายาว - บ้านกิ่ว
ห้วยเบิก อ.เสริมงาม จ.ลําปาง

61,501.30 61,501.30

878 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00032

01/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลาดยางตามภารกิจ
ที่ได้รับถ่ายโอน สาย ลป.ถ 
1-0045 ต.เสริมซ้าย - ต.เสริม
กลาง ตอนบ้านเหล่ายาว - บ้านกิ่ว
ห้วยเบิก อ.เสริมงาม จ.ลําปาง

49,311.60 49,311.60

879 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00033

01/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลาดยางตามภารกิจ
ที่ได้รับถ่ายโอน สาย ลป.ถ 
1-0070 บ้านฮ่างวังแก้ว - บ้าน
ปางสัก อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

50,638.60 50,638.60

880 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00034

02/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานปรับ
ปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางตาม
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน สาย 
ลป.ถ 1-0051 แยกทางหลวง
หมายเลข 106 - บ้านแม่ถอด อ
.เถิน จ.ลําปาง

13,418.40 13,418.40

881 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00035

22/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิว
จราจรทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
ลป. 1-0028 พหลโยธิน - วัด
ม่อนพญาแช่ อ.เมือง จ.ลําปาง

73,793.70 73,793.70

882 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00036

30/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุง
และซ่อมแซมถนนลาดยางตาม
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน สาย 
ลป.ถ 1-0045 ต.เสริมซ้าย - ต
.เสริมกลาง ตอนบ้านนาไผ่ - บ้าน
สาแล อ.เสริมงาม จ.ลําปาง

50,915.20 50,915.20

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 67/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

883 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00037

30/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุง
ภูมิทัศน์พื้นที่ภายในบริเวณสวน
สาธารณะหนองกระทิง เพื่อจัด
เตรียมพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.10 และงานสําคัญ
ต่างๆ ของ อบจ.ลําปาง (ครั้งที่2)

77,822.70 77,822.70

884 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00038

08/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานปรับ
ปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
สาย ลป.ถ 1-0046 บ้านป่าตาล - 
บ้านนาริน อ.เถิน จ.ลําปาง , ลป
.ถ 1-0053 บ้านต้นธง - บ้านผา
ปัง และ ลป.ถ 1-0056 บ้านแม่
พริกลุ่ม - บ้านเชียงรายลุ่ม อ.แม่
พริก จ.ลําปาง

19,617.20 19,617.20

885 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00039

19/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานปรับ
พื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะ บ้าน
สันติสุข ต.พิชัย อ.เมืองลําปาง จ
.ลําปาง

52,789.70 52,789.70

886 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00040

19/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานปรับ
ปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยาง
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
สาย ลป.ถ 1-0045 ต.เสริมซ้าย - 
ต.เสริมกลาง ตอนบ้านนาไผ่ - 
บ้านสาแล อ.เสริมงาม จ.ลําปาง

50,454.40 50,454.40

887 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00041

22/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิว
จราจรทางหลวงท้องถิ่นสายทาง 
ลป.ถ 1-0067 บ้านปงวัง - บ้าน
ทุ่งห้า อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

51,442.70 51,442.70

888 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00042

03/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานปรับ
ปรุงผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น
สายทาง ลป.ถ 1-0008 บ้านเข้า
ซ้อน - อ่างเก็บนํ้าแม่เหิน อ.เกาะ
คา จ.ลําปาง

60,832.40 60,832.40

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 68/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

889 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00043

19/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานซ่อม
บํารุงทางหลวงท้องถิ่น สายทาง 
ลป.ถ 1-0013 บ้านใหม่รัตน
โกสินทร์ - บ้านวังตม อ.เเม่เมาะ 
จ.ลําปาง

79,202.00 79,202.00

890 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00044

19/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานปรับ
ปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยาง
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
สายทาง ลป.ถ 1-0050 บ้านดอน
ทราย - บ้านแม่แก่ง อ.เถิน จ
.ลําปาง

20,124.00 20,124.00

891 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00045

19/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานปรับ
ปรุงผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น 
สายทาง ลป.ถ 1-0066 บ้านแม่
โป่ง - บ้านหัวข่อย อ.วังเหนือ จ
.ลําปาง

65,275.20 65,275.20

892 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00046

23/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานขยาย
ไหล่ทางหินคลุกทางหลวงท้องถิ่น
สายทาง ลป.ถ 1-0062 บ้านผา
แดงหลวง - บ้านไฮ อ.แจ้ห่ม จ
.ลําปาง

65,255.20 65,255.20

893 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00047

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลาดยางตามภารกิจที่ได้
รับการถ่ายโอน สาย ลป.ถ 
1-0014 บ้านแม่ปุง - บ้านป่าตัน  
, ลป.ถ 1-0015 บ้านปง - บ้านกิ่ว
หลวง , ลป.ถ 1-0016 บ้านนา
กว้าวกิ่ว -บ้านหัวทุ่ง , ลป.ถ 
1-0019 บ้านแม่ทะ - บ้านผาลาด 
อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ,ลป.ถ 1-0048 
บ้านปางอ้า -บ้านแม่แสลม และ 
ลป.ถ 1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง - บ้าน
แม่มอกหัวนํ้า อ.เถิน จ.ลําปาง

12,825.60 12,825.60

894 บริษัท ลําปางไพศาล
บริการ จํากัด

62-45-00312-5330800-
00048

25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เพื่อออกปฏิบัติงานซ่อมบํารุงทาง
หลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ 
1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - 
บ้านวังตม อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง

46,743.40 46,743.40

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 69/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

895 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

63/2562 (CNTR-
0164/62)

11/01/2562 งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

11,400.00 11,400.00

896 หจก.ซายน์ไฟน์ 63/2562 (CNTR-
1053/62)

26/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

20.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

897 หจก.กําพลโลหะและ
วิศวกรรม

64/2562 (CNTR-
0129/62)

28/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 59,460.00 59,460.00

898 หจก.ซายน์ไฟน์ 64/2562 (CNTR-
0448/62)

23/04/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

14.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

899 ร้านโฟร์สตาร์ โดยนายสม
สิทธิ์  จงงามวิไล

65/2562 (CNTR-
0151/62)

08/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 28,590.00 28,590.00

900 หจก.ชาญชนะ กิจก่อสร้าง 65/2562 (CNTR-
0227/62)

05/02/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 70,000.00 70,000.00

901 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกล้าน
นา โปรดักชั่น

66/2562 (CNTR-
0135/62)

03/01/2562 งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อําเภองาว จังหวัดลําปาง

290,000.00 290,000.00

902 หจก.ซายน์ไฟน์ 66/2562 (CNTR-
0945/62)

19/09/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

17.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

903 บริษัท เกือกม้า มีเดีย จํากัด 67/2562 (CNTR-
0301/62)

01/03/2562 งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

293,750.00 293,750.00

904 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

67/2562 (CNTR-
0602/62)

24/06/2562 งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1.โครงการขุดสระเก็บนํ้า 499,000.00 499,000.00

905 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

68/2562 (CNTR-
0140/62)

03/01/2562 งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

60,000.00 60,000.00

906 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 
เทคนิค เซ็นเตอร์

68/2562 (CNTR-
0231/62)

06/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 39,000.00 39,000.00

907 บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค 
จํากัด

69/2562 (CNTR-
0150/62)

08/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,890.00 80,890.00

908 หจก.ซายน์ไฟน์ 69/2562 (CNTR-
0270/62)

20/02/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

15.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

909 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จํากัด

7/2562 (CNTR-0048/62) 03/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

138,672.00 138,672.00

910 หจก.ซายน์ไฟน์ 7/2562 (CNTR-0276/62) 22/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ 2.โครงการปรับปรุงอาคารสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง

298,000.00 298,000.00

911 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 70/2562 (CNTR-
0253/62)

14/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

55.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

498,000.00 498,000.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

912 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

70/2562 (CNTR-
0259/62)

15/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

913 ร้านโยธินดีเซล โดย นาย
ธฤต หิรัญคํา

71/2562 (CNTR-
0175/62)

16/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 93,614.30 93,614.30

914 หจก.ศิลาแม่ทะ 71/2562 (CNTR-
0548/62)

06/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

19.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

1,100,000.00 1,100,000.00

915 หจก.สินทวีเคหะกิจ 72/2562 (CNTR-
0285/62)

26/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

15. โครงการเสริมผิวจราจรถนน
ลาดยาง

1,889,000.00 1,889,000.00

916 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

73/2562 (CNTR-
0148/62)

08/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 18,800.00 18,800.00

917 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

73/2562 (CNTR-
0281/62)

25/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, 
13. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, 
14. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า, 
15. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

79,140.00 79,140.00

918 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

74/2562 (CNTR-
0177/62)

17/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 21,000.00 21,000.00

919 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

74/2562 (CNTR-
0279/62)

25/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 16.ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 29,500.00 29,500.00

920 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

75/2562 (CNTR-
0282/62)

25/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

3. ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์, 4. ค่าจัดซื้อ
โทรทัศน์

40,000.00 40,000.00

921 ร้านนพรัตน์ก่อสร้าง โดย 
นางสมัย  ธรรมวันตา

76/2562 (CNTR-
0218/62)

01/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 99,300.00 99,300.00

922 หจก.ซายน์ไฟน์ 76/2562 (CNTR-
0447/62)

23/04/2562 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

18.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง

493,000.00 493,000.00

923 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

77/2562 (CNTR-
0180/62)

18/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 8.ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 59,000.00 59,000.00

924 ห้างหุ้นส่วนจํากัดประกอบ
ชัยวิศวกรรม

77/2562 (CNTR-
0287/62)

27/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

27.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,430,723.69 1,430,723.69

925 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

78/2562 (CNTR-
0192/62)

22/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 190,400.00 190,400.00

926 บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์
กรุ๊ป จํากัด

78/2562 (CNTR-
0289/62)

28/02/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 1. โครงการจัดซื้อเตาเผาศพ 1,790,000.00 1,790,000.00

927 หจก.กิตตะวัน ซัพพลาย 79/2562 (CNTR-
0161/62)

09/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 470,000.00 470,000.00

928 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

79/2562 (CNTR-
0291/62)

28/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 383,500.00 383,500.00
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

929 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง

8/2562 (CNTR-0087/62) 20/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 20,000.00

930 หจก.ฉัตรนภา คอนสตรัค
ชั่น

8/2562 (CNTR-0432/62) 19/04/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
(เมรุ)

850,000.00 850,000.00

931 ร้านสิริกาญจน์พาณิชย์ 
โดยนางสาวรินทร์หทัย 
โยธินพิศาลกุล

81/2562 (CNTR-
0210/62)

31/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

7. โครงการแก้ไขปัญหาและส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น(Clinic Center)

96,720.00 96,720.00

932 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 
เทคนิค เซ็นเตอร์

81/2562 (CNTR-
0306/62)

05/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, 9. 
ค่าจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์

32,080.00 32,080.00

933 หจก.อินคลู๊ด โปรดักชั่น
เฮ้าส์

82/2562 (CNTR-
0249/62)

13/02/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

7. โครงการแก้ไขปัญหาและส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น(Clinic Center)

6,200.00 6,200.00

934 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 
เทคนิค เซ็นเตอร์

82/2562 (CNTR-
0307/62)

05/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, 
5.ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์, 
6.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์, 7.ค่าจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์

47,400.00 47,400.00

935 ร้านอู๊ดซาวด์ลําปาง โดย 
นายชานินทร์  นาคเงิน

83/2562 (CNTR-
0241/62)

11/02/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

7. โครงการแก้ไขปัญหาและส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น(Clinic Center)

35,000.00 35,000.00

936 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

83/2562 (CNTR-
0315/62)

06/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, 
11. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, 
12.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, 
13. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์, 14. ค่าจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์, 15. ค่าจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์, 16.ค่าจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า

184,330.00 184,330.00

937 นายสฤษฏ์พงศ์  ทายะ 84/2562 (CNTR-
0184/62)

18/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00 10,000.00

938 หจก.เจริญกิจรุ่งเรือง 84/2562 (CNTR-
0584/62)

17/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,170,450.42 1,170,450.42

939 หจก.ลําปางชัยศิริ 85/2562 (CNTR-
0195/62)

22/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 94,300.00 94,300.00

940 บริษัท สามารถ คอนสตรัค
ชั่น เชียงใหม่ จํากัด

85/2562 (CNTR-
0336/62)

13/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

13. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

1,945,000.00 1,945,000.00

941 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 86/2562 (CNTR-
0198/62)

23/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 340,000.00 340,000.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

942 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

86/2562 (CNTR-
0335/62)

13/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,678,000.00 1,678,000.00

943 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

87/2562 (CNTR-
0338/62)

14/03/2562 งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,776,000.00 1,776,000.00

944 ร้านมณเฑียรการเกษตร 
โดยนางมณเฑียร ตากัน

88/2562 (CNTR-
0199/62)

23/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 65,000.00 65,000.00

945 ร้านโรจนธนาพันธ์ โดย 
นางสาวธัญธารีย์  โรจน
ธนาพันธ์

88/2562 (CNTR-
0319/62)

08/03/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า 11,300.00 11,300.00

946 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา 89/2562 (CNTR-
0214/62)

01/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 187,000.00 187,000.00

947 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 
เทคนิค เซ็นเตอร์

89/2562 (CNTR-
0328/62)

12/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6. จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 106,000.00 106,000.00

948 นายสฤษฏ์พงศ์  ทายะ 9/2562 (CNTR-0029/62) 07/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 11,000.00 11,000.00

949 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

9/2562 (CNTR-0331/62) 12/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

47.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

494,000.00 494,000.00

950 บริษัท โปรซายน์ แอนด์ มี
เดีย จํากัด

90/2562 (CNTR-
0191/62)

22/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 40,800.00 40,800.00

951 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 
เทคนิค เซ็นเตอร์

90/2562 (CNTR-
0327/62)

12/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

23,310.00 23,310.00

952 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

91/2562 (CNTR-
0196/62)

22/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,940.00 99,940.00

953 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

91/2562 (CNTR-
0329/62)

12/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7. จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 8,580.00 8,580.00

954 หจก.กิตตะวัน ซัพพลาย 92/2562 (CNTR-
0181/62)

18/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 480,000.00 480,000.00

955 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

92/2562 (CNTR-
0351/62)

19/03/2562 งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 498,000.00 498,000.00

956 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

93/2562 (CNTR-
0352/62)

19/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

16. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

2,617,000.00 2,617,000.00

957 ร้านใบปริก โดย นางสุพัต
รา  ณ ลําปาง

94/2562 (CNTR-
0237/62)

11/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

14,500.00 14,500.00

958 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

94/2562 (CNTR-
0353/62)

19/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

21. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

1,534,500.00 1,534,500.00

959 ร้านอู๊ดซาวด์ลําปาง โดย 
นายชานินทร์  นาคเงิน

95/2562 (CNTR-
0275/62)

22/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

6,000.00 6,000.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

960 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

96/2562 (CNTR-
0200/62)

23/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 426,300.00 426,300.00

961 หจก.เจริญกิจรุ่งเรือง 96/2562 (CNTR-
0358/62)

20/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

24.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 996,500.00 996,500.00

962 บริษัท นานา
ซัพพลาย(2015) จํากัด

97/2562 (CNTR-
0217/62)

01/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 92,100.00 92,100.00

963 บริษัท นานา
ซัพพลาย(2015) จํากัด

98/2562 (CNTR-
0216/62)

01/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 81,600.00 81,600.00

964 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

98/2562 (CNTR-
0401/62)

05/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

7. โครงการเสริมผิวจราจรถนน
ลาดยาง

1,388,000.00 1,388,000.00

965 ร้านเกียรติก้องการช่าง 
โดยนางสาวปริชญาพร  ธิ
รินทอง

99/2562 (CNTR-
0213/62)

31/01/2562 งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 1. ค่าจัดซื้อเต้นท์ 400,000.00 400,000.00

966 หจก.เกาะคามหกิจ 99/2562 (CNTR-
0359/62)

21/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,985,000.00 1,985,000.00

967 ร้านเอสแอนด์เอ็ม เซอร์วิส 
โดยนางสุวิมล ศรีสุขา

CNTR-0005/62 30/10/2561 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000.00 96,000.00

968 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทย
แฮปปี้ เซอร์วิส

CNTR-0006/62 30/10/2561 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000.00 90,000.00

969 บริษัท รักษาความปลอดภัย 
โคเวอร์คอนแทรคท์เซฟตี้
การ์ด จํากัด

CNTR-0007/62 31/10/2561 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000.00 96,000.00

970 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0009/62 02/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ใน
งานราชการกองกิจการสภาฯ 
ประจําเดือน ตุลาคม 2561

970.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0009/62-1 02/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ใน
งานราชการกองกิจการสภาฯ 
ประจําเดือน ตุลาคม 2561

595.00 595.00

971 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0010/62 02/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้ในการบริโภค 
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่กองช่าง 
และสํานักงานศูนย์เครื่องมือกล 
สํานักงานสวนสาธารณะ
หนองกระทิง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง ฯ ประจําเดือน
ตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 
2562

59,400.00 59,400.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

972 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0011/62 05/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในกอง
การศึกษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ 
ประจําเดือนตุลาคม 2561

1,100.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0011/62-1 05/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในกอง
การศึกษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ 
ประจําเดือนตุลาคม 2561

705.00 705.00

973 หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

CNTR-0012/62 05/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

974 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0013/62 05/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 2,250.00

975 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0015/62 05/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

976 บริษัท โกลด์มิลค์ จํากัด CNTR-0016/62 05/11/2561 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของนัก
เรียนระดับชั้นอนุบาล๑ - ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (โรงเรียน
วอแก้ววิทยา จํานวน 5,700 ถุง 
จํานวน 5 เดือน ตั้งแต่ เดือน 
พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 
2562

37,506.00 37,506.00

977 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0017/62 05/11/2561 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในกองแผนและงบประมาณ 
ประจําเดือนตุลาคม 2561

1,120.00 1,120.00

978 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0018/62 06/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม  เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักปลัดฯ ประจําเดือน ตุลาคม 
2561

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0018/62-1 06/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม  เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักปลัดฯ ประจําเดือน ตุลาคม 
2561

2,825.00 2,825.00

979 นางสุนันทา  กุลนะ CNTR-0019/62 06/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,000.00 36,000.00

980 นางดารา   ฤทธิ์ธา CNTR-0022/62 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 5,500.00

981 นางสมจิตต์ สุขใส CNTR-0023/62 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 5,500.00

982 นางลําพันธ์  กันทยะ CNTR-0024/62 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 5,500.00

983 นางนงคราญ   สมบัติ CNTR-0025/62 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 5,500.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

984 นางเสงี่ยม  นํานนท์ CNTR-0026/62 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 5,500.00

985 นางบ้วย  ปินตา CNTR-0027/62 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 5,500.00

986 นางพิมผกา  แก้วจักร์ CNTR-0030/62 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 5,500.00

987 นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู CNTR-0031/62 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 5,500.00

988 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0038/62 21/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคในกอง
คลัง ประจําเดือนตุลาคม 2561

1,255.00 1,255.00

989 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0040/62 23/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อบริโภคและให้
บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และ
ใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ประจํา
เดือน พฤศจิกายน 2561 

490.00 490.00

990 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงราย
ภูคาวิศวกรรม

CNTR-0041/62 27/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่
ที่ 7 ตําบลวังซ้าย อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง 

5,327,000.00 5,327,000.00

991 บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0045/62 28/11/2561 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00

บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0045/62-1 06/12/2561 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00

บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0045/62-2 25/12/2561 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00

บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0045/62-3 11/01/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00

บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0045/62-4 20/02/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00

บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0045/62-5 18/03/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0045/62-6 23/04/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00

บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0045/62-7 10/05/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00

บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0045/62-8 14/06/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00

บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0045/62-9 15/07/2562 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00 12,000,000.00

992 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0051/62 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0051/62-1 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักปลัดฯ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

2,775.00 2,775.00

993 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0052/62 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคในกอง
กิจการสภาฯ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

970.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0052/62-1 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคในกอง
กิจการสภาฯ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

455.00 455.00

994 นายสกนธ์ ปิงกัน CNTR-0063/62 05/12/2561 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4. โครงการส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง

98,000.00 98,000.00

995 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

CNTR-0064/62 05/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

53.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

498,000.00 498,000.00

996 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0065/62 07/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคในกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

805.00 805.00

997 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0068/62 07/12/2561 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคในกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2561

1,470.00 1,470.00

998 นางบ้วย  ปินตา CNTR-0071/62 13/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

999 นางลําพันธ์  กันทยะ CNTR-0072/62 13/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1000 นางเสงี่ยม  นํานนท์ CNTR-0073/62 13/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1001 นางพิมผกา  แก้วจักร์ CNTR-0074/62 13/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1002 นางดารา   ฤทธิ์ธา CNTR-0075/62 13/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1003 นางสมจิตต์ สุขใส CNTR-0076/62 13/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1004 นางนงคราญ   สมบัติ CNTR-0077/62 13/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1005 นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู CNTR-0084/62 19/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1006 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0088/62 20/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 2,250.00

1007 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0089/62 20/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1008 หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

CNTR-0090/62 20/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1009 นางดารา   ฤทธิ์ธา CNTR-0102/62 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1010 นางสมจิตต์ สุขใส CNTR-0103/62 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1011 นางบุญถม จินะการ CNTR-0104/62 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1012 นางเสงี่ยม  นํานนท์ CNTR-0106/62 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1013 นางบ้วย  ปินตา CNTR-0107/62 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1014 นางพิมผกา  แก้วจักร์ CNTR-0108/62 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1015 นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู CNTR-0109/62 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1016 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

CNTR-0114/62 25/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ จัดวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน ๘ 
รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจําของ หน่วยตรวจสอบภาย
ใน 

29,240.00 29,240.00
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1017 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

CNTR-0115/62 25/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 49 
รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจําของหน่วยตรวจสอบภายใน

33,650.00 33,650.00

1018 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

CNTR-0116/62 25/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
จํานวน  16  รายการ  เพื่อใช้ใน
หน่วยตรวจสอบภายใน

9,890.00 9,890.00

1019 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทย
แฮปปี้ เซอร์วิส

CNTR-0124/62 28/12/2561 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000.00 90,000.00

1020 นายบุญส่ง  จันมะโน CNTR-0132/62 02/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000.00 30,000.00

1021 นางภัททิยา   ไชยมงคล CNTR-0133/62 02/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000.00 30,000.00

1022 นางสาวพรฤทัย   ไทยใหม่ CNTR-0134/62 02/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,000.00 27,000.00

1023 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0136/62 03/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อบริโภคและให้
บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และ
ใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ประจํา
เดือน ธันวาคม 2561

490.00 490.00

1024 หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

CNTR-0137/62 03/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

41.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

493,000.00

หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

CNTR-0137/62-1 25/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

41.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

493,000.00 493,000.00

1025 นางนงคราญ   สมบัติ CNTR-0138/62 03/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1026 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

CNTR-0139/62 03/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 8 รายการ 

4,550.00 4,550.00

1027 ร้านฅนเขียนป้าย โดยนาย
ไพรัช  จันทร์ชนะ

CNTR-0141/62 03/01/2562 งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

720.00 720.00

1028 หจก.เอดี.กราฟ CNTR-0143/62 03/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

3,000.00 3,000.00

1029 หจก.สมูธมีเดีย CNTR-0145/62 08/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

3,000.00 3,000.00

1030 หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา CNTR-0147/62 07/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

48.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

489,000.00 489,000.00
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เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ
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ขอซื้อขอจ้าง
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ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1031 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0153/62 08/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และบริการผู้
มาติดต่อราชการ ประจําเดือน 
ธันวาคม 2561

1,100.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0153/62-1 08/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และบริการผู้
มาติดต่อราชการ ประจําเดือน 
ธันวาคม 2561

730.00 730.00

1032 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บันเทิง
ไทยลําปาง

CNTR-0156/62 09/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

3,000.00 3,000.00

1033 หจก.อ้ายคําออร์แกไน
เซอร์

CNTR-0157/62 09/01/2562 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

3,000.00 3,000.00

1034 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0158/62 09/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้สําหรับบริโภค 
ของกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
ธันวาคม 2561

970.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0158/62-1 09/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้สําหรับบริโภค 
ของกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
ธันวาคม 2561

490.00 490.00

1035 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

CNTR-0160/62 09/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

8. โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้

22,585.00 22,585.00

1036 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0165/62 11/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในกองคลัง อบจ.ลําปาง ประจํา
เดือนธันวาคม 2561

1,305.00 1,305.00

1037 หจก.ดอยหลวง บี เอส คอน
สตรัคชั่น

CNTR-0166/62 11/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

49.โครงการซ่อมสร้างถนนลาด
ยาง

498,000.00 498,000.00

1038 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0168/62 14/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 2,250.00

1039 หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

CNTR-0170/62 14/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1040 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0171/62 14/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1041 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0176/62 17/01/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ของกองแผนและงบประมาณ 
ประจําเดือนธันวาคม 2561

1,400.00 1,400.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1042 ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 
โดยนางสิริลักษณ์ จรรธนะ
ศักดิ์

CNTR-0182/62 18/01/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 97,200.00 97,200.00

1043 บริษัท สอาดกรุ๊ป  จํากัด CNTR-0183/62 18/01/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 2. ค่าจัดซื้อพัดลม 76,480.00 76,480.00

1044 บริษัท ณ หนา ครีเอทีฟ อา
ร์ท จํากัด

CNTR-0188/62 22/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดงานส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

480,000.00 480,000.00

1045 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0189/62 22/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในสํานักปลัดฯ และผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน ธันวาคม 
2561 

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0189/62-1 22/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในสํานักปลัดฯ และผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน ธันวาคม 
2561 

2,785.00 2,785.00

1046 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ม่านฟ้า 
เอเจนซี่

CNTR-0193/62 22/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดงานส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

370,000.00 370,000.00

1047 ร้านตาหวานก๊อปปี้ โดย 
นายภาณุพงษ์  สุวรรณ
ลังกา

CNTR-0197/62 23/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,800.00 1,800.00

1048 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0202/62 28/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้บริโภคใน
หน่วยตรวจสอบภายใน ประจํา
เดือน มกราคม 2562

490.00 490.00

1049 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

CNTR-0205/62 28/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงการส่งเสริมการศึกษา 39,815.00 39,815.00

1050 ร้านเอสแอนด์เอ็ม เซอร์วิส 
โดยนางสุวิมล ศรีสุขา

CNTR-0207/62 30/01/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 94,400.00 94,400.00

1051 บริษัท รักษาความปลอดภัย 
โคเวอร์คอนแทรคท์เซฟตี้
การ์ด จํากัด

CNTR-0208/62 30/01/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000.00 96,000.00

1052 นางดารา   ฤทธิ์ธา CNTR-0219/62 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1053 นางสมจิตต์ สุขใส CNTR-0220/62 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1054 นางบุญถม จินะการ CNTR-0221/62 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00
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1055 นางนงคราญ   สมบัติ CNTR-0222/62 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1056 นางเสงี่ยม  นํานนท์ CNTR-0223/62 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1057 นางบ้วย  ปินตา CNTR-0224/62 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1058 นางพิมผกา  แก้วจักร์ CNTR-0225/62 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1059 นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู CNTR-0226/62 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 11,000.00

1060 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0228/62 06/02/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคในกอง
แผนและงบประมาณ อบจ.ลําปาง 
ประจําเดือนมกราคม 2562

1,540.00 1,540.00

1061 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0229/62 06/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้สําหรับบริโภค
ในกองกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
มกราคม  2562

970.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0229/62-1 06/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้สําหรับบริโภค
ในกองกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
มกราคม  2562

665.00 665.00

1062 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0230/62 06/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้สําหรับบริโภค
ในสํานักปลัดฯ และบริการผู้มา
ติดต่อราชการ ประจําเดือน 
มกราคม  2562

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0230/62-1 06/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้สําหรับบริโภค
ในสํานักปลัดฯ และบริการผู้มา
ติดต่อราชการ ประจําเดือน 
มกราคม  2562

2,810.00 2,810.00

1063 บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0236/61-10 05/10/2561 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

9,389,500.00

บริษัท วีพีเอ็น คอ
ลเล็คชั่นส์ จํากัด

CNTR-0236/61-11 05/10/2561 งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

9,003,453.60 9,003,453.60

1064 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0254/62 14/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม ประจําเดือน 
มกราคม 2562 เพื่อใช้บริโภคใน
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ

1,100.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 82/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0254/62-1 14/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม ประจําเดือน 
มกราคม 2562 เพื่อใช้บริโภคใน
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ

890.00 890.00

1065 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0256/62 15/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 2,250.00

1066 หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

CNTR-0257/62 15/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1067 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0258/62 15/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1068 นางดารา   ฤทธิ์ธา CNTR-0261/62 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1069 นางสมจิตต์ สุขใส CNTR-0262/62 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1070 นางบุญถม จินะการ CNTR-0263/62 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1071 นางนงคราญ   สมบัติ CNTR-0264/62 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1072 นางเสงี่ยม  นํานนท์ CNTR-0265/62 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1073 นางบ้วย  ปินตา CNTR-0266/62 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1074 นางพิมผกา  แก้วจักร์ CNTR-0267/62 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1075 นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู CNTR-0268/62 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1076 นางแก้วลูน  พิมพา CNTR-0272/62 20/02/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

12,480.00 12,480.00

1077 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0277/62 22/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้บริโภคใน
หน่วยตรวจสอบภายใน ประจํา
เดือน กุมภาพันธ์ 2562

490.00 490.00

1078 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

CNTR-0284/62 26/02/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผน
และงบประมาณ อบจ.ลําปาง

2,913.00 2,913.00

1079 ร้านจิรชัยสปอร์ต โดย นาย
จิรชัย  สุขชัยบวร

CNTR-0300/62 01/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

4,100.00 4,100.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 83/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1080 ร้านจิวไถ่อัง โดยนายชัย
วัฒน์ จิตพรพิพัฒน์

CNTR-0302/62 01/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

4,800.00 4,800.00

1081 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

CNTR-0305/62 04/03/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า, 
18. ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์, 
3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

21,590.00 21,590.00

1082 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ธนบูรณ์
กรุ๊ปโฮมเฟอร์นิช

CNTR-0308/62 06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อชั้นวางของ จํานวน 16 ชุด 
(โรงเรียนวอแก้ววิทยา)

20,640.00 20,640.00

1083 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ธนบูรณ์
กรุ๊ปโฮมเฟอร์นิช

CNTR-0309/62 06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 3. ค่าจัดซื้อตู้ 11,000.00 11,000.00

1084 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ธนบูรณ์
กรุ๊ปโฮมเฟอร์นิช

CNTR-0310/62 06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3. ค่าจัดชื้อเตียง 4,200.00 4,200.00

1085 ร้านรุ่งเจริญ ผ้าม่าน โดย 
นางสาวอัญชลี  เยอเส่อกู่

CNTR-0311/62 06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน ค่าจัดซื้อผ้าม่าน จํานวน 68 ผืน 
(โรงเรียนวอแก้ววิทยา)

98,000.00 98,000.00

1086 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ธนบูรณ์
กรุ๊ปโฮมเฟอร์นิช

CNTR-0312/62 06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 2. ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน 31,700.00 31,700.00

1087 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ธนบูรณ์
กรุ๊ปโฮมเฟอร์นิช

CNTR-0313/62 06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 3. ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน 41,800.00 41,800.00

1088 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0316/62 07/03/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้ในการบริโภค
ในกองแผนและงบประมาณ 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562

1,225.00 1,225.00

1089 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0323/62 11/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริการแก่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง เจ้าหน้าที่และประชาชนที่
มาติดต่อราชการ ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562

970.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0323/62-1 11/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริการแก่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง เจ้าหน้าที่และประชาชนที่
มาติดต่อราชการ ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562

630.00 630.00

1090 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0324/62 11/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้บริโภค
ในกองการศึกษาฯ ศูนย์วิทยา
ศาสตร์ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ

1,100.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 84/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0324/62-1 11/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้บริโภค
ในกองการศึกษาฯ ศูนย์วิทยา
ศาสตร์ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ

800.00 800.00

1091 ร้าน สยามเพลย์กราวด์ 
โดย นายเกียรติคุณ  แซ่โจ

CNTR-0332/62 12/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ 2. ค่าจ้างจัดทําบ้านบอลปฐมวัย 100,000.00 100,000.00

1092 ร้าน สยามเพลย์กราวด์ 
โดย นายเกียรติคุณ  แซ่โจ

CNTR-0333/62 12/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 1. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 100,000.00 100,000.00

1093 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0334/62 13/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการฯ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 
2562

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0334/62-1 13/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการฯ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 
2562

2,540.00 2,540.00

1094 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0337/62 14/03/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้ในการบริโภค
ภายในกองคลัง อบจ.ลําปาง 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562

1,170.00 1,170.00

1095 ห้างหุ้นส่วนจํากัด คน
ลําปาง มัลติพลัส (999)

CNTR-0338/58-3 01/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

จ้างเหมาพิมพ์งานประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง ผ่านห้างหุ้นส่วน
จํากัด คนลําปาง มัลติพลัส (999) 
ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 
2558 

3,000.00 3,000.00

1096 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0339/62 15/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 2,250.00

1097 หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

CNTR-0340/62 15/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1098 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0342/62 15/03/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อบริโภคและให้
บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และ
ใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ประจํา
เดือน มีนาคม 2562 

490.00 490.00

1099 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0343/62 15/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1100 ร้านจิรชัยสปอร์ต โดย นาย
จิรชัย  สุขชัยบวร

CNTR-0344/62 15/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ของโรงเรียนวอแก้ววิทยา

21,812.00 21,812.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 85/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1101 นางแก้วลูน  พิมพา CNTR-0345/62 15/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ของโรงเรียนวอแก้ววิทยา

8,000.00 8,000.00

1102 ร้านลําปางแกรนิตและ
นานาดีไซน์ โดย นาย
ชนินทร์  อินคําเชื้อ

CNTR-0346/62 15/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ของโรงเรียนวอแก้ววิทยา

3,750.00 3,750.00

1103 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

CNTR-0356/62 20/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงการส่งเสริมการศึกษา 39,310.00 39,310.00

1104 นายบุญส่ง  จันมะโน CNTR-0360/62 21/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 10,000.00

1105 นางภัททิยา   ไชยมงคล CNTR-0361/62 21/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 10,000.00

1106 บริษัท สอาดกรุ๊ป  จํากัด CNTR-0369/62 22/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์, 2. ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

20,300.00 20,300.00

1107 บริษัท สอาดกรุ๊ป  จํากัด CNTR-0375/62 25/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2. ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 12,380.00 12,380.00

1108 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

CNTR-0376/62 27/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 
รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

19,450.00 19,450.00

1109 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

CNTR-0377/62 27/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ 
RICOH รุ่น MP2000LE รหัส
ครุภัณฑ์ 417-54-038 จํานวน 1 
เครื่อง

9,200.00 9,200.00

1110 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทย
แฮปปี้ เซอร์วิส

CNTR-0378/62 27/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000.00 90,000.00

1111 บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป 
จํากัด

CNTR-0379/62 28/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จํานวน 12 รายการ

11,108.00 11,108.00

1112 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 
เทคนิค เซ็นเตอร์

CNTR-0388/62 01/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 
6 รายการ

17,200.00 17,200.00

1113 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0389/62 02/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้บริโภคในกอง
กิจการสภาฯ ประจําเดือน มีนาคม 
2562

970.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0389/62-1 02/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้บริโภคในกอง
กิจการสภาฯ ประจําเดือน มีนาคม 
2562

755.00 755.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 86/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1114 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0391/62 02/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้บริโภคในกอง
คลัง อบจ.ลําปาง ประจําเดือน
มีนาคม 2562

1,495.00 1,495.00

1115 นางสาวพรฤทัย   ไทยใหม่ CNTR-0392/62 03/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 9,000.00

1116 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0394/62 03/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อบริโภคในกอง
การศึกษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ 
ประจําเดือน มีนาคม 2562

1,100.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0394/62-1 09/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อบริโภคในกอง
การศึกษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ 
ประจําเดือน มีนาคม 2562

785.00 785.00

1117 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0404/62 09/04/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคในกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
มีนาคม 2562

1,050.00 1,050.00

1118 หจก.มีเดีย พีอาร์ CNTR-0405/62 09/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,800.00 1,800.00

1119 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0417/62 11/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน มีนาคม 
2562

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0417/62-1 11/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน มีนาคม 
2562

2,880.00 2,880.00

1120 หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

CNTR-0422/62 18/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1121 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0423/62 18/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1122 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0424/62 18/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 2,250.00

1123 บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอน
สตรัคชั่น จํากัด

CNTR-0450/61-1 15/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

32.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 1,300,000.00 1,300,000.00

1124 หจก.สินทวีเคหะกิจ CNTR-0454/62 25/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,455,000.00 2,455,000.00

1125 นางสาวพรฤทัย   ไทยใหม่ CNTR-0455/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 54,000.00 54,000.00

1126 นายบุญส่ง  จันมะโน CNTR-0456/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,000.00 60,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 87/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1127 นางภัททิยา   ไชยมงคล CNTR-0457/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,000.00 60,000.00

1128 นางดารา   ฤทธิ์ธา CNTR-0458/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1129 นางสมจิตต์ สุขใส CNTR-0459/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1130 นางบุญถม จินะการ CNTR-0460/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1131 นางนงคราญ   สมบัติ CNTR-0461/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1132 นางเสงี่ยม  นํานนท์ CNTR-0462/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1133 นางบ้วย  ปินตา CNTR-0463/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1134 นางพิมผกา  แก้วจักร์ CNTR-0464/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1135 นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู CNTR-0465/62 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1136 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0474/62 30/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้บริโภคใน
หน่วยตรวจสอบภายใน  ประจํา
เดือน เมษายน 2562

490.00 490.00

1137 บริษัท ณ หนา ครีเอทีฟ อา
ร์ท จํากัด

CNTR-0476/62 01/05/2562 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์

100,000.00 100,000.00

1138 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0492/62 14/05/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในกองแผนและงบประมาณ 
ประจําเดือนเมษายน 2562

2,100.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0492/62-1 14/05/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในกองแผนและงบประมาณ 
ประจําเดือนเมษายน 2562

1,120.00 1,120.00

1139 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0496/62 15/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้บริการแก่
สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
ประจําเดือน เมษายน 2562

970.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0496/62-1 15/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้บริการแก่
สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
ประจําเดือน เมษายน 2562

915.00 915.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 88/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1140 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0498/62 15/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน เมษายน 
2562

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0498/62-1 15/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน เมษายน 
2562

2,760.00 2,760.00

1141 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0499/62 15/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อบริโภคในกอง
การศึกษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ 
ประจําเดือน เมาายน 2562

1,100.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0499/62-1 15/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อบริโภคในกอง
การศึกษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ 
ประจําเดือน เมาายน 2562

730.00 730.00

1142 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0500/62 15/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อให้บริการแก่ข้า
ราชการ และประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการของกองคลัง ประจําเดือน 
เมษายน 2562

1,550.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0500/62-1 15/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อให้บริการแก่ข้า
ราชการ และประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการของกองคลัง ประจําเดือน 
เมษายน 2562

1,480.00 1,480.00

1143 หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

CNTR-0508/62 22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1144 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0509/62 22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00

หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0509/62-1 22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,500.00 1,500.00

1145 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0510/62 22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1146 บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
จํากัด

CNTR-0519/62 27/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
วอแก้ววิทยา ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๒ ประจําเดือน พ.ค
.๒๕๖๒ - มิ.ย. ๒๕๖๒

12,646.76 12,646.76

1147 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0527/62 29/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจําเดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๒

490.00 490.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 89/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1148 บริษัท โกลด์มิลค์ จํากัด CNTR-0528/62 29/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา (ปิดเทอม)  
จํานวน 40 วัน จํานวนนักเรียน 
57 คน  นมยูเอชที ชนิดกล่อง 

17,829.60 17,829.60

1149 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์

CNTR-0533/62 29/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 
รายการ โรงเรียนวอแก้ววิทยา

14,100.00 14,100.00

1150 บริษัท รักษาความปลอดภัย 
โคเวอร์คอนแทรคท์เซฟตี้
การ์ด จํากัด

CNTR-0534/62 30/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000.00 96,000.00

1151 ร้านเอสแอนด์เอ็ม เซอร์วิส 
โดยนางสุวิมล ศรีสุขา

CNTR-0535/62 30/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 94,400.00 94,400.00

1152 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

CNTR-0536/62 30/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จ้างเหมาทําตรายาง สําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองกิจการ
สภาฯ จํานวน 16 รายการ

3,260.00 3,260.00

1153 ร้านไฮคลาสเอกซ์เพรส CNTR-0539/62 31/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562

150,000.00 150,000.00

1154 บริษัท นิววิริยะยานยนต์
ทัวร์ จํากัด

CNTR-0540/62 31/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

27,200.00 27,200.00

1155 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 
เทคนิค เซ็นเตอร์

CNTR-0543/62 04/06/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน ค่าจัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องถ่าย
เอกสาร จํานวน 3 ตลับ โรงเรียน
วอแก้ววิทยา

15,900.00 15,900.00

1156 ร้าน ป.รุ่งเรืองโลหะกิจ 
โดย นางสาวพิมชนก  แซ่
พ่าน

CNTR-0544/62 04/06/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1. ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน 10,000.00 10,000.00

1157 ร้าน ป.รุ่งเรืองโลหะกิจ 
โดย นางสาวพิมชนก  แซ่
พ่าน

CNTR-0545/62 04/06/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
อนุบาลโรงเรียนวอแก้ววิทยา

90,000.00 90,000.00

1158 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0560/62 11/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในกอง
การศึกษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562

1,100.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0560/62-1 11/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในกอง
การศึกษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562

670.00 670.00

1159 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0561/62 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้สําหรับบริโภค
ในกองกิจการสภาฯ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562

970.00
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ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0561/62-1 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้สําหรับบริโภค
ในกองกิจการสภาฯ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562

665.00 665.00

1160 นางดารา   ฤทธิ์ธา CNTR-0562/62 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1161 นางสมจิตต์ สุขใส CNTR-0563/62 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1162 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0564/62 12/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคในกอง
คลัง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2562

1,125.00 1,125.00

1163 นางบุญถม จินะการ CNTR-0565/62 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1164 นางนงคราญ   สมบัติ CNTR-0566/62 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1165 นางเสงี่ยม  นํานนท์ CNTR-0568/62 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1166 นางบ้วย  ปินตา CNTR-0569/62 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1167 นางพิมผกา  แก้วจักร์ CNTR-0570/62 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1168 นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู CNTR-0571/62 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1169 หจก.ลําปางไพศาลก่อสร้าง CNTR-0572/62 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562

893,000.00 893,000.00

1170 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0574/62 13/06/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ของกองแผนและงบประมาณ 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562

2,100.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0574/62-1 13/06/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ของกองแผนและงบประมาณ 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562

700.00 700.00

1171 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0580/62 17/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน พฤษภาคม 
2562

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0580/62-1 17/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน พฤษภาคม 
2562

2,530.00 2,530.00
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ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ
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/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1172 หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

CNTR-0585/62 18/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1173 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0586/62 18/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 2,250.00

1174 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0587/62 18/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1175 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0603/62 25/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคและให้
บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  
และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ประจํา
เดือน มิถุนายน 2562

490.00 490.00

1176 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทย
แฮปปี้ เซอร์วิส

CNTR-0607/62 26/06/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000.00 90,000.00

1177 ร้านเรนโบ โดย นายเฉลิม
ชัย ใจน้อย

CNTR-0608/62 27/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงการส่งเสริมการศึกษา 34,615.00 34,615.00

1178 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0618/62 02/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในกองคลัง ประจําเดือนมิถุนายน 
2562

1,355.00 1,355.00

1179 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0619/62 03/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน มิถุนายน 
2562

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0619/62-1 03/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน มิถุนายน 
2562

2,400.00 2,400.00

1180 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0632/62 07/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มประจําเดือน มิถุนายน 
2562 เพื่อบริโภคในกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
บริการผู้มาติดต่อราชการ

1,100.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0632/62-1 07/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มประจําเดือน มิถุนายน 
2562 เพื่อบริโภคในกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
บริการผู้มาติดต่อราชการ

700.00 700.00

1181 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0638/62 09/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้สําหรับบริโภค
กองกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
มิถุนายน 2562

970.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 92/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0638/62-1 09/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้สําหรับบริโภค
กองกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
มิถุนายน 2562

910.00 910.00

1182 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0648/62 12/07/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้บริโภคในกอง
แผนและงบประมาณ อบจ.ลําปาง 
ประจําเดือน มิถุนายน 2562

1,120.00 1,120.00

1183 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0650/62 15/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 2,250.00

1184 หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

CNTR-0652/62 15/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1185 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0653/62 15/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1186 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

CNTR-0685/62 26/07/2562 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 11,400.00 11,400.00

1187 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0687/62 30/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อบริโภคและให้
บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และ
ใช้ในการปฏิบัติงานอื่นของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ประจําเดือน 
กรกฎาคม 2562

490.00 490.00

1188 นายเอกพงศ์  ลาภโต CNTR-0695/62 31/07/2562 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 10,100.00 10,100.00

1189 นายณัฐวุฒิ  ฟูชื่น CNTR-0706/62 02/08/2562 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 24,000.00 24,000.00

1190 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0707/62 05/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้สําหรับบริโภค 
กองกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
กรกฎาคม 2562

970.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0707/62-1 05/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้สําหรับบริโภค 
กองกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
กรกฎาคม 2562

770.00 770.00

1191 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0709/62 05/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00

หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0709/62-1 06/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,500.00 1,500.00

1192 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา 
เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป

CNTR-0710/62 05/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 93/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

1193 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0711/62 05/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1194 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0713/62 06/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในกองคลัง ประจําเดือน
กรกฎาคม 2562

1,340.00 1,340.00

1195 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0715/62 06/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มประจําเดือน 
กรกฎาคม 2562 เพื่อบริโภคใน
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ

1,100.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0715/62-1 06/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มประจําเดือน 
กรกฎาคม 2562 เพื่อบริโภคใน
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
และบริการผู้มาติดต่อราชการ

700.00 700.00

1196 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0716/62 07/08/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในกองแผนและงบประมาณ อบจ
.ลําปาง ประจําเดือนกรกฎาคม 
2562

2,100.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0716/62-1 08/08/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในกองแผนและงบประมาณ อบจ
.ลําปาง ประจําเดือนกรกฎาคม 
2562

1,575.00 1,575.00

1197 บริษัท อัลฟาเอสไลน์ จํากัด CNTR-0730/61-1 25/10/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอุมลอง 
หมู่ที่ 4 ตําบลสมัย เชื่อมทางหลวง
ชนบท สาย ลป.1043 อําเภอสบ
ปราบ จังหวัดลําปาง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตาราง
เมตร (เป็นโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง

1,225,000.00 1,225,000.00

1198 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0736/62 13/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน กรกฎาคม 
2562

2,900.00

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:24

หน้า : 94/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ลําดับ ชื่อเจ้าหนี้
เลขที่โครงการ 
/เลขที่สัญญา วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

จํานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง

/สัญญา /สัญญา
คงเหลือ

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0736/62-1 13/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน กรกฎาคม 
2562

2,755.00 2,755.00

1199 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา 
เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป

CNTR-0740/62 14/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1200 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-0741/62 14/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1201 นางดารา   ฤทธิ์ธา CNTR-0743/62 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1202 นางสมจิตต์ สุขใส CNTR-0744/62 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1203 นางบุญถม จินะการ CNTR-0745/62 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1204 นางนงคราญ   สมบัติ CNTR-0746/62 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1205 นางเสงี่ยม  นํานนท์ CNTR-0747/62 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1206 นางบ้วย  ปินตา CNTR-0748/62 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1207 นางพิมผกา  แก้วจักร์ CNTR-0749/62 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1208 นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู CNTR-0750/62 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 22,000.00

1209 หจก.เทพเทวัญก่อสร้าง CNTR-0764/61-1 19/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

7.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

2,500,000.00 2,500,000.00

1210 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0805/62 26/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน สิงหาคม 
2562

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0805/62-1 03/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อบริโภคในสํานัก
ปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน สิงหาคม 
2562

2,630.00 2,630.00

1211 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0812/62 27/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อบริโภคและให้
บริการแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และ
ใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ประจํา
เดือน สิงหาคม 2562

490.00 490.00
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1212 ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ

CNTR-0831/62 03/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,850.00 2,850.00

1213 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0843/62 04/09/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคในกอง
แผนและงบประมาณ ประจําเดือน
สิงหาคม 2562

1,015.00 1,015.00

1214 บริษัท นิววิริยะยานยนต์
ทัวร์ จํากัด

CNTR-0847/62 05/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4. โครงการเรียนรู้นอกสถาน
ศึกษา

26,000.00 26,000.00

1215 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0848/62 05/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้สําหรับบริโภค 
ในกองกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
สิงหาคม 2562

970.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0848/62-1 05/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่มเพื่อใช้สําหรับบริโภค 
ในกองกิจการสภาฯ ประจําเดือน 
สิงหาคม 2562

735.00 735.00

1216 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0851/62 06/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในกิจการกอง
การศึกษาฯ อบจ.ลําปาง ประจํา
เดือนสิงหาคม 2562

700.00 700.00

1217 บริษัท สอาดกรุ๊ป  จํากัด CNTR-0871/62 09/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

2.ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 76,500.00 76,500.00

1218 ร้านไอทีม คอมพิวเตอร์ 
โดยนางสาวปทิตตา  สินิทธ์
สกุล

CNTR-0872/62 09/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ ซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother HL-
L2360 DN จํานวน 9 ตลับ 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา

14,850.00 14,850.00

1219 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0875/62 09/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้สําหรับบริโภค
ในกองคลัง ประจําเดือนสิงหาคม 
2562

1,550.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0875/62-1 09/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้สําหรับบริโภค
ในกองคลัง ประจําเดือนสิงหาคม 
2562

1,175.00 1,175.00

1220 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0879/62 09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00

หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0879/62-1 30/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,500.00 1,500.00

1221 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา 
เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป

CNTR-0880/62 09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา 
เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป

CNTR-0880/62-1 30/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,500.00 1,500.00
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1222 บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ 
จํากัด

CNTR-0930/62 17/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา ภาคเรียนที่ 
1/2562  นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 

37,846.04 37,846.04

1223 นายมานิตย์ มาตังครัตน์ CNTR-0932/62 17/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียน
วอแก้ววิทยา

15,000.00 15,000.00

1224 สหกรณ์โคนมนครลําปาง  
จํากัด

CNTR-0936/62 18/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร ค่าจัดซื้อยารักษาโรค ตาม
โครงการส่งเสริมการศึกษาด้าน
การเกษตรสําหรับโรงเรียนวอ
แก้ววิทยา

20,000.00 20,000.00

1225 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0943/62 19/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม สําหรับบริโภคของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ประจํา
เดือน กันยายน  2562

490.00 490.00

1226 หจก.ลําปางมีเดีย CNTR-0947/62 19/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 2,250.00

1227 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-0977/62 23/09/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค
ในกองแผนและงบประมาณ 
ประจําเดือนกันยายน 2562

1,260.00 1,260.00

1228 ร้านไอทีม คอมพิวเตอร์ 
โดยนางสาวปทิตตา  สินิทธ์
สกุล

CNTR-0993/62 24/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  โรงเรียน
วอแก้ววิทยา

19,750.00 19,750.00

1229 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-1005/62 24/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน กันยายน 
2562 

2,900.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-1005/62-1 24/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้บริโภคใน
สํานักปลัดฯ และบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจําเดือน กันยายน 
2562 

2,810.00 2,810.00

1230 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-1023/62 25/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้สําหรับบริโภค 
ในกองกิจการสภฯ ประจําเดือน 
กันยายน 2562

970.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-1023/62-1 25/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อใช้สําหรับบริโภค 
ในกองกิจการสภฯ ประจําเดือน 
กันยายน 2562

700.00 700.00

1231 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-1043/62 26/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม ประจําเดือน 
กันยายน 2562 เพื่อบริโภคใน
กองการศึษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
และบริการผู้มาติอต่อราชการ

1,100.00
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ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-1043/62-1 26/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม ประจําเดือน 
กันยายน 2562 เพื่อบริโภคใน
กองการศึษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
และบริการผู้มาติอต่อราชการ

595.00 595.00

1232 หนังสือพิมพ์เอกราช CNTR-1141/62 30/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 3,000.00

1233 ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-1143/62 30/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อให้บริการแก่ข้า
ราชการ และประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการกองคลัง ประจําเดือน 
กันยายน 2562

1,550.00

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย 
นายสหรัถ เดชะไกศยะ

CNTR-1143/62-1 30/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน จัดซื้อนํ้าดื่ม เพื่อให้บริการแก่ข้า
ราชการ และประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการกองคลัง ประจําเดือน 
กันยายน 2562

1,455.00 1,455.00

รวม 545,653,448.82

ปีงบประมาณ : 2562, เดือน : ทุกเดือน , ประเภทค้นหา : งาน , โดย : ทุกงาน

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:09:25

หน้า : 98/98
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง


