
วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

19/10/2561 62-45-00311-5330800-00001     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 19/10/2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,314.55 วางฎีกา

30/10/2561 62-45-00214-5320100-00001     ร้านเอสแอนด์เอ็ม เซอร์วิส 
โดยนางสุวิมล ศรีสุขา 30/10/2561 งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000.00 ทําสัญญา

30/10/2561 62-45-00214-5320100-00002     ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแฮปปี้ 
เซอร์วิส 30/10/2561 งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000.00 ทําสัญญา

30/10/2561 62-45-00312-5330800-00001     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 30/10/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,860.20 วางฎีกา

31/10/2561 62-45-00214-5320100-00003     
บริษัท รักษาความปลอดภัย โค
เวอร์คอนแทรคท์เซฟตี้การ์ด 
จํากัด

31/10/2561 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000.00 ทําสัญญา

01/11/2561 62-45-00311-5330800-00002     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 01/11/2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 55,519.85 วางฎีกา

01/11/2561 62-45-00311-5330800-00003     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 01/11/2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 58,295.30 วางฎีกา

02/11/2561 62-45-00111-5330100-00001     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 02/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

02/11/2561 62-45-00311-5330100-00001     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 02/11/2561

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 59,400.00 ทําสัญญา

05/11/2561 62-45-00111-5320100-00001     หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป 05/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

05/11/2561 62-45-00111-5320100-00002     หจก.ลําปางมีเดีย 05/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

05/11/2561 62-45-00111-5320100-00003     หนังสือพิมพ์เอกราช 05/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

05/11/2561 62-45-00111-5330800-00001     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 05/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,658.80 วางฎีกา

05/11/2561 62-45-00112-5330100-00001     05/11/2561 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,100.00 ทําสัญญา

05/11/2561 62-45-00211-5330100-00001     05/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,100.00 ทําสัญญา

05/11/2561 62-45-00214-5330400-00001     บริษัท โกลด์มิลค์ จํากัด 05/11/2561 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 37,506.00 ทําสัญญา

06/11/2561 62-45-00111-5330100-00002     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 06/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

06/11/2561 62-45-00113-5320100-00001     06/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,000.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 1/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

07/11/2561 62-45-00111-5320100-00004     นางดารา   ฤทธิ์ธา 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 ทําสัญญา

07/11/2561 62-45-00111-5320100-00005     นางสมจิตต์ สุขใส 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 ทําสัญญา

07/11/2561 62-45-00111-5320100-00006     นางลําพันธ์  กันทยะ 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 ทําสัญญา

07/11/2561 62-45-00111-5320100-00007     นางนงคราญ   สมบัติ 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 ทําสัญญา

07/11/2561 62-45-00111-5320100-00008     นางเสงี่ยม  นํานนท์ 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 ทําสัญญา

07/11/2561 62-45-00111-5320100-00009     นางบ้วย  ปินตา 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 ทําสัญญา

07/11/2561 62-45-00111-5320100-00010     นางพิมผกา  แก้วจักร์ 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 ทําสัญญา

07/11/2561 62-45-00111-5320100-00011     นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู 07/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00 ทําสัญญา

07/11/2561 62-45-00113-5330800-00001     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 07/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,963.70 วางฎีกา

09/11/2561 62-45-00211-5330800-00001     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 09/11/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,573.50 วางฎีกา

12/11/2561 62-45-00111-5330800-00003     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 12/11/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 47,640.90 วางฎีกา

14/11/2561 62-45-00312-5330800-00002     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 14/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,150.60 วางฎีกา

14/11/2561 62-45-00312-5330800-00003     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 14/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 97,568.00 วางฎีกา

15/11/2561 62-42-00312-5421000-00001     15/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่
สุขวังเหนือ หมู่ที่ 7 ตําบลวัง
ซ้าย อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง 

5,350,000.00 ทําสัญญา

16/11/2561 62-45-00112-5330800-00001     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 16/11/2561 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,245.60 วางฎีกา

20/11/2561 62-45-00113-5330100-00001     20/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,550.00 ทําสัญญา

20/11/2561 62-45-00312-5330800-00004     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 20/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 96,348.40 วางฎีกา

21/11/2561 62-45-00113-5330800-00002     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 21/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,098.00 วางฎีกา

21/11/2561 62-45-00311-5330800-00005     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 21/11/2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,270.65 วางฎีกา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 2/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

21/11/2561 62-45-00312-5330800-00005     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 21/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 37,197.80 วางฎีกา

23/11/2561 62-45-00113-5330100-00002     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 23/11/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

28/11/2561 62-45-00244-5320300-00001     บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ 
จํากัด 28/11/2561 งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์กําจัดมูลฝอยแบบครบ
วงจร

12,000,000.00 ทําสัญญา

29/11/2561 62-45-00311-5330800-00006     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 29/11/2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,900.65 วางฎีกา

29/11/2561 62-45-00312-5330800-00006     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 29/11/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,057.70 วางฎีกา

03/12/2561 62-45-00312-5330800-00007     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 03/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,978.00 วางฎีกา

04/12/2561 62-45-00111-5320100-00012     นางดารา   ฤทธิ์ธา 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/12/2561 62-45-00111-5320100-00013     นางสมจิตต์ สุขใส 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/12/2561 62-45-00111-5320100-00014     นางลําพันธ์  กันทยะ 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/12/2561 62-45-00111-5320100-00015     นางนงคราญ   สมบัติ 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/12/2561 62-45-00111-5320100-00016     นางเสงี่ยม  นํานนท์ 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/12/2561 62-45-00111-5320100-00017     นางบ้วย  ปินตา 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/12/2561 62-45-00111-5320100-00018     นางพิมผกา  แก้วจักร์ 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/12/2561 62-45-00111-5330100-00003     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

04/12/2561 62-45-00111-5330100-00004     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 04/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

04/12/2561 62-45-00311-5330800-00007     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 04/12/2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 56,176.25 วางฎีกา

05/12/2561 62-45-00263-5320300-00002     05/12/2561 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4. โครงการส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง 100,000.00 ทําสัญญา

05/12/2561 62-45-00312-5421000-00001     05/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 53.โครงการซ่อมสร้างถนน

ลาดยาง 499,000.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 3/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

07/12/2561 62-45-00112-5330100-00002     07/12/2561 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,470.00 ทําสัญญา

07/12/2561 62-45-00211-5330100-00002     07/12/2561 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 805.00 ทําสัญญา

11/12/2561 62-45-00111-5330800-00004     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 11/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,200.90 วางฎีกา

12/12/2561 62-45-00113-5330800-00003     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 12/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,109.60 วางฎีกา

13/12/2561 62-45-00113-5330800-00004     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 13/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,034.00 วางฎีกา

14/12/2561 62-45-00112-5330800-00002     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 14/12/2561 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,855.70 วางฎีกา

14/12/2561 62-45-00312-5330800-00008     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 14/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,749.90 วางฎีกา

19/12/2561 62-45-00111-5320100-00020     นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู 19/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

19/12/2561 62-45-00111-5330800-00005     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 19/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 57,074.95 วางฎีกา

20/12/2561 62-45-00111-5320100-00021     หจก.ลําปางมีเดีย 20/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

20/12/2561 62-45-00111-5320100-00022     หนังสือพิมพ์เอกราช 20/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

20/12/2561 62-45-00111-5320100-00023     หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป 20/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

21/12/2561 62-45-00311-5330800-00010     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 21/12/2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 73,668.50 วางฎีกา

21/12/2561 62-45-00312-5330800-00009     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 21/12/2561 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,017.30 วางฎีกา

24/12/2561 62-45-00111-5320100-00024     นางดารา   ฤทธิ์ธา 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

24/12/2561 62-45-00111-5320100-00025     นางสมจิตต์ สุขใส 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

24/12/2561 62-45-00111-5320100-00026     นางบุญถม จินะการ 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

24/12/2561 62-45-00111-5320100-00027     นางเสงี่ยม  นํานนท์ 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

24/12/2561 62-45-00111-5320100-00028     นางบ้วย  ปินตา 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

24/12/2561 62-45-00111-5320100-00029     นางพิมผกา  แก้วจักร์ 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 4/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

24/12/2561 62-45-00111-5320100-00030     นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู 24/12/2561 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

25/12/2561 62-45-00113-5330100-00003     25/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 34,000.00 ทําสัญญา

25/12/2561 62-45-00113-5330300-00001     25/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 ทําสัญญา

25/12/2561 62-45-00113-5331400-00001     25/12/2561 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 ทําสัญญา

27/12/2561 62-45-00311-5330800-00011     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 27/12/2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,287.75 วางฎีกา

28/12/2561 62-45-00214-5320100-00004     ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแฮปปี้ 
เซอร์วิส 28/12/2561 งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000.00 ทําสัญญา

28/12/2561 62-45-00214-5330800-00004     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 28/12/2561 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,296.50 วางฎีกา

02/01/2562 62-45-00111-5320100-00031     นายบุญส่ง  จันมะโน 02/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000.00 ทําสัญญา

02/01/2562 62-45-00111-5320100-00032     นางภัททิยา   ไชยมงคล 02/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000.00 ทําสัญญา

02/01/2562 62-45-00111-5320100-00033     นางสาวพรฤทัย   ไทยใหม่ 02/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,000.00 ทําสัญญา

03/01/2562 62-45-00111-5320100-00034     นางนงคราญ   สมบัติ 03/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

03/01/2562 62-45-00113-5330100-00004     03/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

03/01/2562 62-45-00113-5330300-00002     03/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 4,550.00 ทําสัญญา

03/01/2562 62-45-00123-5320300-00001     03/01/2562
งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 720.00 ทําสัญญา

03/01/2562 62-45-00211-5330800-00003     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 03/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,392.50 วางฎีกา

03/01/2562 62-45-00214-5320100-00005     
บริษัท รักษาความปลอดภัย โค
เวอร์คอนแทรคท์เซฟตี้การ์ด 
จํากัด

03/01/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000.00 ทําสัญญา

03/01/2562 62-45-00214-5320100-00006     ร้านเอสแอนด์เอ็ม เซอร์วิส 
โดยนางสุวิมล ศรีสุขา 03/01/2562 งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 94,400.00 ทําสัญญา

03/01/2562 62-45-00214-5330800-00005     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 03/01/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,444.40 วางฎีกา

03/01/2562 62-45-00252-5320300-00001     หจก.เอดี.กราฟ 03/01/2562 งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย

3,000.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 5/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

03/01/2562 62-45-00252-5320300-00002     03/01/2562 งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย

3,000.00 ทําสัญญา

03/01/2562 62-45-00312-5421000-00002     03/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 41.โครงการซ่อมสร้างถนน

ลาดยาง 500,000.00 ทําสัญญา

07/01/2562 62-45-00312-5421000-00003     07/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 48.โครงการซ่อมสร้างถนน

ลาดยาง 490,000.00 ทําสัญญา

08/01/2562 62-45-00211-5330100-00003     08/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,100.00 ทําสัญญา

08/01/2562 62-45-00311-5330800-00012     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 08/01/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,067.65 วางฎีกา

08/01/2562 62-45-00311-5330800-00013     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 08/01/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,838.25 วางฎีกา

08/01/2562 62-45-00311-5330800-00014     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 08/01/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 52,318.15 วางฎีกา

08/01/2562 62-45-00312-5330800-00010     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 08/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,266.00 วางฎีกา

09/01/2562 62-45-00111-5330100-00006     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 09/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

09/01/2562 62-45-00111-5330800-00006     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 09/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,450.00 วางฎีกา

09/01/2562 62-45-00113-5330800-00005     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 11/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,306.80 วางฎีกา

09/01/2562 62-45-00211-5320300-00001     09/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

8. โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อ
การเรียนรู้ 23,000.00 ทําสัญญา

09/01/2562 62-45-00252-5320300-00003     ห้างหุ้นส่วนจํากัด บันเทิงไทย
ลําปาง 09/01/2562 งานส่งเสริมและสนับ

สนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย

3,000.00 ทําสัญญา

09/01/2562 62-45-00252-5320300-00004     หจก.อ้ายคําออร์แกไนเซอร์ 09/01/2562 งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

5. โครงการงานฝึกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย

3,000.00 ทําสัญญา

10/01/2562 62-45-00113-5330800-00006     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 10/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,924.00 วางฎีกา

11/01/2562 62-45-00113-5330100-00005     11/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,305.00 ทําสัญญา

11/01/2562 62-45-00312-5421000-00004     11/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 49.โครงการซ่อมสร้างถนน

ลาดยาง 500,000.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 6/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

14/01/2562 62-45-00111-5320100-00035     หจก.ลําปางมีเดีย 14/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

14/01/2562 62-45-00111-5320100-00037     หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป 14/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

14/01/2562 62-45-00111-5320100-00038     หนังสือพิมพ์เอกราช 14/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

14/01/2562 62-45-00111-5330800-00007     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 14/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 34,577.40 วางฎีกา

15/01/2562 62-45-00211-5330800-00004     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 15/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,408.00 วางฎีกา

16/01/2562 62-45-00112-5330800-00003     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 16/01/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,499.80 วางฎีกา

17/01/2562 62-45-00112-5330100-00003     17/01/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,100.00 ทําสัญญา

17/01/2562 62-45-00311-5330800-00015     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 17/01/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 53,505.15 วางฎีกา

18/01/2562 62-45-00214-5410100-00001     ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ โดย
นางสิริลักษณ์ จรรธนะศักดิ์ 18/01/2562 งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 97,200.00 ทําสัญญา

18/01/2562 62-45-00214-5410100-00002     บริษัท สอาดกรุ๊ป  จํากัด 18/01/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 2. ค่าจัดซื้อพัดลม 76,480.00 ทําสัญญา

22/01/2562 62-45-00111-5330100-00007     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 22/01/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

22/01/2562 62-45-00211-5320300-00002     22/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดงานส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน 480,000.00 ทําสัญญา

22/01/2562 62-45-00211-5320300-00003     22/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดงานส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน 370,000.00 ทําสัญญา

22/01/2562 62-45-00311-5330800-00016     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 23/01/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 85,696.75 วางฎีกา

23/01/2562 62-45-00113-5320100-00002     ร้านตาหวานก๊อปปี้ โดย นาย
ภาณุพงษ์  สุวรรณลังกา 23/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,000.00 ทําสัญญา

28/01/2562 62-45-00113-5330100-00006     28/01/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

28/01/2562 62-45-00211-5320300-00004     28/01/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงการส่งเสริมการศึกษา 41,000.00 ทําสัญญา

29/01/2562 62-45-00312-5330800-00012     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 29/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 53,763.50 วางฎีกา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 7/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

29/01/2562 62-45-00312-5330800-00013     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 29/01/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,155.10 วางฎีกา

01/02/2562 62-45-00113-5330800-00007     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 01/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,202.80 วางฎีกา

04/02/2562 62-45-00111-5320100-00039     นางดารา   ฤทธิ์ธา 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/02/2562 62-45-00111-5320100-00040     นางสมจิตต์ สุขใส 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/02/2562 62-45-00111-5320100-00041     นางบุญถม จินะการ 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/02/2562 62-45-00111-5320100-00042     นางนงคราญ   สมบัติ 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/02/2562 62-45-00111-5320100-00043     นางเสงี่ยม  นํานนท์ 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/02/2562 62-45-00111-5320100-00044     นางบ้วย  ปินตา 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/02/2562 62-45-00111-5320100-00045     นางพิมผกา  แก้วจักร์ 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

04/02/2562 62-45-00111-5320100-00046     นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู 04/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,000.00 ทําสัญญา

05/02/2562 62-45-00311-5330800-00017     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 05/02/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,911.05 วางฎีกา

06/02/2562 62-45-00111-5330100-00008     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 06/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

06/02/2562 62-45-00111-5330100-00009     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 06/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

06/02/2562 62-45-00112-5330100-00004     06/02/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,540.00 ทําสัญญา

08/02/2562 62-45-00311-5330800-00018     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 08/02/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 74,157.90 วางฎีกา

12/02/2562 62-45-00111-5330800-00008     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 12/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 43,491.95 วางฎีกา

13/02/2562 62-45-00111-5330800-00009     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 13/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,353.20 วางฎีกา

14/02/2562 62-45-00211-5330100-00004     14/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,100.00 ทําสัญญา

14/02/2562 62-45-00311-5330800-00019     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 14/02/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,721.35 วางฎีกา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 8/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

15/02/2562 62-45-00111-5320100-00047     หจก.ลําปางมีเดีย 15/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

15/02/2562 62-45-00111-5320100-00048     หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป 15/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

15/02/2562 62-45-00111-5320100-00049     หนังสือพิมพ์เอกราช 15/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

18/02/2562 62-45-00111-5320100-00050     นางดารา   ฤทธิ์ธา 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

18/02/2562 62-45-00111-5320100-00051     นางสมจิตต์ สุขใส 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

18/02/2562 62-45-00111-5320100-00052     นางบุญถม จินะการ 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

18/02/2562 62-45-00111-5320100-00053     นางนงคราญ   สมบัติ 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

18/02/2562 62-45-00111-5320100-00054     นางเสงี่ยม  นํานนท์ 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

18/02/2562 62-45-00111-5320100-00055     นางบ้วย  ปินตา 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

18/02/2562 62-45-00111-5320100-00056     นางพิมผกา  แก้วจักร์ 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

18/02/2562 62-45-00111-5320100-00057     นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู 18/02/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

18/02/2562 62-45-00113-5330800-00009     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 18/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,158.60 วางฎีกา

20/02/2562 62-45-00214-5320300-00001     นางแก้วลูน  พิมพา 20/02/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม

12,480.00 ทําสัญญา

21/02/2562 62-45-00211-5330800-00005     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 22/02/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,963.50 วางฎีกา

22/02/2562 62-45-00113-5330100-00007     22/02/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

22/02/2562 62-45-00311-5330800-00021     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 26/02/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,290.45 วางฎีกา

26/02/2562 62-45-00112-5330300-00001     บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป จํากัด 26/02/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000.00 ทําสัญญา

26/02/2562 62-45-00312-5330800-00015     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 28/02/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,689.20 วางฎีกา

28/02/2562 62-45-00112-5330800-00004     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 28/02/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,363.20 วางฎีกา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 9/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

01/03/2562 62-45-00214-5320300-00003     01/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม

4,100.00 ทําสัญญา

01/03/2562 62-45-00214-5320300-00004     01/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม

4,800.00 ทําสัญญา

04/03/2562 62-45-00113-5411600-00001     04/03/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า, 18. ค่าจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์, 3. ค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์

16,000.00 ทําสัญญา

06/03/2562 62-45-00214-5330100-00001     06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 20,640.00 ทําสัญญา

06/03/2562 62-45-00214-5330100-00002     06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 98,000.00 ทําสัญญา

06/03/2562 62-45-00214-5410100-00003     06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 3. ค่าจัดซื้อตู้ 11,000.00 ทําสัญญา

06/03/2562 62-45-00214-5410200-00001     06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 2. ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน 31,700.00 ทําสัญญา

06/03/2562 62-45-00214-5410200-00002     06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 3. ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน 41,800.00 ทําสัญญา

06/03/2562 62-45-00214-5410900-00001     06/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3. ค่าจัดชื้อเตียง 4,200.00 ทําสัญญา

06/03/2562 62-45-00311-5330800-00022     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 06/03/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 96,930.80 วางฎีกา

07/03/2562 62-45-00112-5330100-00005     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 07/03/2562 งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,225.00 ทําสัญญา

08/03/2562 62-45-00113-5330800-00010     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 08/03/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,553.20 วางฎีกา

11/03/2562 62-45-00111-5330100-00012     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 11/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

11/03/2562 62-45-00111-5330800-00010     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 11/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31,352.50 วางฎีกา

11/03/2562 62-45-00112-5330800-00005     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 11/03/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,099.60 วางฎีกา

11/03/2562 62-45-00211-5330100-00005     11/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,100.00 ทําสัญญา

11/03/2562 62-45-00211-5330800-00006     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 11/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,298.30 วางฎีกา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 10/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

11/03/2562 62-45-00311-5330800-00023     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 11/03/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 94,784.00 วางฎีกา

11/03/2562 62-45-00312-5330800-00016     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 11/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 88,457.00 วางฎีกา

12/03/2562 62-45-00111-5330800-00011     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 12/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,035.40 วางฎีกา

12/03/2562 62-45-00214-5330800-00007     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 12/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,278.30 วางฎีกา

12/03/2562 62-45-00214-5410200-00003     12/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 1. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 100,000.00 ทําสัญญา

12/03/2562 62-45-00214-5420700-00001     12/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ 2. ค่าจ้างจัดทําบ้านบอล

ปฐมวัย 100,000.00 ทําสัญญา

13/03/2562 62-45-00111-5330100-00013     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 13/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

14/03/2562 62-45-00113-5330100-00008     14/03/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,170.00 ทําสัญญา

14/03/2562 62-45-00312-5330800-00017     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 14/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 56,866.10 วางฎีกา

14/03/2562 62-45-00312-5330800-00018     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 14/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,984.20 วางฎีกา

15/03/2562 62-45-00111-5320100-00058     หจก.ลําปางมีเดีย 15/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

15/03/2562 62-45-00111-5320100-00059     หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป 15/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

15/03/2562 62-45-00111-5320100-00060     หนังสือพิมพ์เอกราช 15/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

15/03/2562 62-45-00113-5330100-00009     15/03/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

15/03/2562 62-45-00214-5320300-00005     15/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา 21,812.00 ทําสัญญา

15/03/2562 62-45-00214-5320300-00006     15/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา 8,000.00 ทําสัญญา

15/03/2562 62-45-00214-5320300-00007     15/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา 3,750.00 ทําสัญญา

18/03/2562 62-45-00311-5330800-00024     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 18/03/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 91,362.95 วางฎีกา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 11/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

20/03/2562 62-45-00211-5320300-00006     20/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงการส่งเสริมการศึกษา 40,000.00 ทําสัญญา

21/03/2562 62-45-00111-5320100-00061     นายบุญส่ง  จันมะโน 21/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 ทําสัญญา

21/03/2562 62-45-00111-5320100-00062     นางภัททิยา   ไชยมงคล 21/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 ทําสัญญา

21/03/2562 62-45-00111-5320100-00063     นางสาวพรฤทัย   ไทยใหม่ 21/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 ทําสัญญา

21/03/2562 62-45-00312-5330800-00019     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 21/03/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 61,255.10 วางฎีกา

22/03/2562 62-45-00214-5411600-00001     22/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์, 2. ค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์

16,000.00 ทําสัญญา

22/03/2562 62-45-00311-5330800-00025     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 22/03/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,407.10 วางฎีกา

25/03/2562 62-45-00112-5330800-00006     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 25/03/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,125.80 วางฎีกา

25/03/2562 62-45-00214-5410900-00002     25/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2. ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 12,380.00 ทําสัญญา

26/03/2562 62-45-00214-5320100-00007     27/03/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000.00 ทําสัญญา

27/03/2562 62-45-00111-5320400-00001     27/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,500.00 ทําสัญญา

27/03/2562 62-45-00211-5331400-00001     27/03/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 ทําสัญญา

28/03/2562 62-45-00111-5330300-00001     28/03/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00 ทําสัญญา

01/04/2562 62-45-00211-5330100-00006     01/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 20,000.00 ทําสัญญา

02/04/2562 62-45-00111-5330100-00014     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 02/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

02/04/2562 62-45-00113-5330100-00010     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 02/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,495.00 ทําสัญญา

03/04/2562 62-45-00211-5330100-00007     03/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,100.00 ทําสัญญา

03/04/2562 62-45-00311-5330800-00026     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 03/04/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,532.75 วางฎีกา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 12/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

05/04/2562 62-45-00111-5330800-00012     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 05/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,606.00 วางฎีกา

09/04/2562 62-45-00111-5320100-00064     หจก.มีเดีย พีอาร์ 09/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,800.00 ทําสัญญา

09/04/2562 62-45-00112-5330100-00006     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 09/04/2562 งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,050.00 ทําสัญญา

09/04/2562 62-45-00113-5330800-00011     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 09/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,127.60 วางฎีกา

09/04/2562 62-45-00312-5330800-00020     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 09/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 57,860.40 วางฎีกา

10/04/2562 62-45-00111-5330800-00013     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 10/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 38,307.80 วางฎีกา

10/04/2562 62-45-00113-5330800-00012     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 10/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,837.20 วางฎีกา

11/04/2562 62-45-00111-5330100-00015     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 11/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

17/04/2562 62-45-00211-5330800-00007     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 17/04/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,598.00 วางฎีกา

18/04/2562 62-45-00111-5320100-00065     หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป 18/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

18/04/2562 62-45-00111-5320100-00066     หนังสือพิมพ์เอกราช 18/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

18/04/2562 62-45-00111-5320100-00067     หจก.ลําปางมีเดีย 18/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

18/04/2562 62-45-00312-5330800-00021     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 18/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,762.70 วางฎีกา

19/04/2562 62-45-00112-5330800-00008     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 19/04/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,299.10 วางฎีกา

22/04/2562 62-45-00311-5330800-00027     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 22/04/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 67,688.60 วางฎีกา

23/04/2562 62-45-00311-5330800-00028     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 23/04/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 94,543.40 วางฎีกา

25/04/2562 62-42-00312-5421000-00002     25/04/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 8. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. 3,000,000.00 ทําสัญญา

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00068     นางสาวพรฤทัย   ไทยใหม่ 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 54,000.00 ทําสัญญา

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00069     นายบุญส่ง  จันมะโน 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,000.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 13/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00070     นางภัททิยา   ไชยมงคล 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,000.00 ทําสัญญา

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00071     นางดารา   ฤทธิ์ธา 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00072     นางสมจิตต์ สุขใส 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00073     นางบุญถม จินะการ 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00074     นางนงคราญ   สมบัติ 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00075     นางเสงี่ยม  นํานนท์ 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00076     นางบ้วย  ปินตา 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00077     นางพิมผกา  แก้วจักร์ 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

25/04/2562 62-45-00111-5320100-00078     นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู 25/04/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

26/04/2562 62-45-00263-5320300-00003     26/04/2562 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ 100,000.00 ทําสัญญา

30/04/2562 62-45-00113-5330100-00011     30/04/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

02/05/2562 62-45-00311-5330800-00029     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 02/05/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 58,267.10 วางฎีกา

02/05/2562 62-45-00312-5330800-00022     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 02/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,345.10 วางฎีกา

02/05/2562 62-45-00312-5330800-00023     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 02/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,183.50 วางฎีกา

02/05/2562 62-45-00312-5330800-00024     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 02/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 37,831.50 วางฎีกา

07/05/2562 62-45-00312-5330800-00025     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 08/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,108.30 วางฎีกา

08/05/2562 62-45-00312-5330800-00026     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 13/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28,826.70 วางฎีกา

14/05/2562 62-45-00112-5330100-00007     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 14/05/2562 งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,100.00 ทําสัญญา

15/05/2562 62-45-00111-5330100-00016     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 15/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 14/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

15/05/2562 62-45-00111-5330100-00017     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 15/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

15/05/2562 62-45-00111-5330800-00014     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 15/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,518.40 วางฎีกา

15/05/2562 62-45-00113-5330100-00012     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 15/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,550.00 ทําสัญญา

15/05/2562 62-45-00211-5330100-00008     15/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,100.00 ทําสัญญา

15/05/2562 62-45-00211-5330800-00008     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 15/05/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,135.80 วางฎีกา

15/05/2562 62-45-00311-5330800-00030     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 15/05/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,527.35 วางฎีกา

16/05/2562 62-45-00113-5330800-00014     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 16/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,881.20 วางฎีกา

16/05/2562 62-45-00113-5330800-00015     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 16/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,231.20 วางฎีกา

16/05/2562 62-45-00214-5330800-00009     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 16/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,625.70 วางฎีกา

16/05/2562 62-45-00214-5330800-00010     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 16/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,256.20 วางฎีกา

16/05/2562 62-45-00312-5330800-00027     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 16/05/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,066.20 วางฎีกา

22/05/2562 62-45-00111-5320100-00079     หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป 22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

22/05/2562 62-45-00111-5320100-00081     หจก.ลําปางมีเดีย 22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

22/05/2562 62-45-00111-5320100-00082     หนังสือพิมพ์เอกราช 22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

22/05/2562 62-45-00111-5330800-00015     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 22/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 47,606.05 วางฎีกา

22/05/2562 62-45-00112-5330800-00009     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 22/05/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,231.20 วางฎีกา

27/05/2562 62-45-00214-5320100-00009     27/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000.00 ทําสัญญา

27/05/2562 62-45-00214-5320100-00010     27/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 94,400.00 ทําสัญญา

27/05/2562 62-45-00214-5330100-00003     27/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 15,900.00 ทําสัญญา

27/05/2562 62-45-00214-5330100-00004     27/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 14,100.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 15/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

27/05/2562 62-45-00214-5330400-00002     27/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 12,646.76 ทําสัญญา

27/05/2562 62-45-00214-5410900-00003     27/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1. ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน 10,000.00 ทําสัญญา

27/05/2562 62-45-00214-5421100-00001     27/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนอนุบาลโรงเรียนวอแก้ว
วิทยา

90,000.00 ทําสัญญา

27/05/2562 62-45-00311-5330800-00031     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 27/05/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,042.93 วางฎีกา

29/05/2562 62-45-00113-5330100-00013     29/05/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

29/05/2562 62-45-00214-5320300-00008     29/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3. โครงการพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม

27,200.00 ทําสัญญา

29/05/2562 62-45-00214-5330400-00003     29/05/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 17,829.60 ทําสัญญา

30/05/2562 62-45-00111-5330100-00018     ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย 
นางสาวรุจิเลข  ลัมยศ 30/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 3,260.00 ทําสัญญา

31/05/2562 62-45-00111-5410100-00001     ร้านไฮคลาสเอกซ์เพรส 31/05/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ
ศักราช 2562

150,000.00 ทําสัญญา

06/06/2562 62-45-00113-5330800-00016     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 06/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,969.20 วางฎีกา

06/06/2562 62-45-00311-5330800-00032     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 06/06/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,993.85 วางฎีกา

06/06/2562 62-45-00312-5330800-00028     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 06/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,603.30 วางฎีกา

10/06/2562 62-45-00111-5330800-00016     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 10/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 49,084.10 วางฎีกา

10/06/2562 62-45-00111-5330800-00017     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 10/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,136.80 วางฎีกา

10/06/2562 62-45-00311-5330800-00033     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 10/06/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,253.65 วางฎีกา

10/06/2562 62-45-00312-5330800-00029     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 12/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 38,879.50 วางฎีกา

11/06/2562 62-45-00211-5330100-00009     11/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,100.00 ทําสัญญา

11/06/2562 62-45-00214-5330800-00011     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 11/06/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,110.20 วางฎีกา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 16/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

12/06/2562 62-45-00111-5320100-00084     นางดารา   ฤทธิ์ธา 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

12/06/2562 62-45-00111-5320100-00085     นางสมจิตต์ สุขใส 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

12/06/2562 62-45-00111-5320100-00086     นางบุญถม จินะการ 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

12/06/2562 62-45-00111-5320100-00087     นางนงคราญ   สมบัติ 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

12/06/2562 62-45-00111-5320100-00088     นางเสงี่ยม  นํานนท์ 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

12/06/2562 62-45-00111-5320100-00089     นางบ้วย  ปินตา 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

12/06/2562 62-45-00111-5320100-00090     นางพิมผกา  แก้วจักร์ 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

12/06/2562 62-45-00111-5320100-00091     นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

12/06/2562 62-45-00111-5330100-00019     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

12/06/2562 62-45-00111-5411700-00002     หจก.ลําปางไพศาลก่อสร้าง 12/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562

893,000.00 ทําสัญญา

12/06/2562 62-45-00113-5330100-00015     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 12/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,125.00 ทําสัญญา

13/06/2562 62-45-00112-5330100-00008     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 13/06/2562 งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,100.00 ทําสัญญา

13/06/2562 62-45-00113-5330800-00017     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 13/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,586.40 วางฎีกา

13/06/2562 62-45-00211-5330800-00009     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 17/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,426.00 วางฎีกา

13/06/2562 62-45-00311-5330800-00034     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 13/06/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 63,636.40 วางฎีกา

13/06/2562 62-45-00312-5330800-00030     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 13/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 97,521.00 วางฎีกา

17/06/2562 62-45-00111-5330100-00020     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 17/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

17/06/2562 62-45-00112-5330800-00010     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 17/06/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,069.50 วางฎีกา

18/06/2562 62-45-00111-5320100-00092     หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป 18/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 17/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

18/06/2562 62-45-00111-5320100-00093     หจก.ลําปางมีเดีย 18/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

18/06/2562 62-45-00111-5320100-00094     หนังสือพิมพ์เอกราช 18/06/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

20/06/2562 62-45-00311-5330800-00035     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 21/06/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 49,862.90 วางฎีกา

24/06/2562 62-45-00312-5330800-00031     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 25/06/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 61,501.30 วางฎีกา

25/06/2562 62-45-00113-5330100-00016     25/06/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

25/06/2562 62-45-00214-5320100-00011     25/06/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000.00 ทําสัญญา

25/06/2562 62-45-00311-5330800-00036     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 25/06/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 72,218.15 วางฎีกา

27/06/2562 62-45-00211-5320300-00007     27/06/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. โครงการส่งเสริมการศึกษา 35,000.00 ทําสัญญา

01/07/2562 62-45-00312-5330800-00032     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 01/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 49,311.60 วางฎีกา

01/07/2562 62-45-00312-5330800-00033     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 01/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,638.60 วางฎีกา

02/07/2562 62-45-00113-5330100-00017     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 02/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,355.00 ทําสัญญา

02/07/2562 62-45-00312-5330800-00034     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 02/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,418.40 วางฎีกา

03/07/2562 62-45-00111-5330100-00021     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 03/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

05/07/2562 62-45-00113-5330800-00018     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 05/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,178.80 วางฎีกา

05/07/2562 62-45-00311-5330800-00037     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 05/07/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 67,623.15 วางฎีกา

07/07/2562 62-45-00211-5330100-00010     07/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,100.00 ทําสัญญา

08/07/2562 62-45-00214-5330800-00012     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 08/07/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,198.80 วางฎีกา

09/07/2562 62-45-00111-5330100-00022     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 09/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 18/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

09/07/2562 62-45-00111-5330800-00018     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 09/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 41,274.40 วางฎีกา

09/07/2562 62-45-00113-5330800-00019     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 09/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,308.60 วางฎีกา

10/07/2562 62-45-00111-5330800-00019     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 10/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,276.90 วางฎีกา

11/07/2562 62-45-00112-5330800-00011     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 15/07/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,421.20 วางฎีกา

12/07/2562 62-45-00112-5330100-00010     12/07/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,100.00 ทําสัญญา

15/07/2562 62-45-00111-5320100-00095     หจก.ลําปางมีเดีย 15/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

15/07/2562 62-45-00111-5320100-00096     หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป 15/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

15/07/2562 62-45-00111-5320100-00097     หนังสือพิมพ์เอกราช 15/07/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

15/07/2562 62-45-00311-5330800-00038     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 15/07/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 67,486.65 วางฎีกา

22/07/2562 62-45-00312-5330800-00035     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 22/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 73,793.70 วางฎีกา

23/07/2562 62-45-00211-5330800-00010     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 23/07/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,077.00 วางฎีกา

23/07/2562 62-45-00311-5330800-00039     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 23/07/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 68,983.25 วางฎีกา

26/07/2562 62-45-00262-5320300-00001     26/07/2562 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา 11,400.00 ทําสัญญา

30/07/2562 62-45-00113-5330100-00018     30/07/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

30/07/2562 62-45-00311-5330800-00040     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 30/07/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,762.95 วางฎีกา

30/07/2562 62-45-00312-5330800-00036     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 30/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,915.20 วางฎีกา

30/07/2562 62-45-00312-5330800-00037     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 30/07/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 77,822.70 วางฎีกา

31/07/2562 62-44-00262-5320300-00001     31/07/2562 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา 10,100.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 19/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

02/08/2562 62-45-00262-5320300-00002     02/08/2562 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา 24,000.00 ทําสัญญา

05/08/2562 62-45-00111-5320100-00098     หจก.ลําปางมีเดีย 05/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

05/08/2562 62-45-00111-5320100-00099     ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา เอส
พี. มีเดีย กรุ๊ป 05/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

05/08/2562 62-45-00111-5320100-00100     หนังสือพิมพ์เอกราช 05/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

05/08/2562 62-45-00111-5330100-00023     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 05/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

06/08/2562 62-45-00113-5330100-00019     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 06/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,340.00 ทําสัญญา

06/08/2562 62-45-00211-5330100-00011     06/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,100.00 ทําสัญญา

06/08/2562 62-45-00311-5330800-00041     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 06/08/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 41,000.20 วางฎีกา

07/08/2562 62-45-00112-5330100-00011     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 07/08/2562 งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,100.00 ทําสัญญา

07/08/2562 62-45-00113-5330800-00020     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 07/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,613.20 วางฎีกา

07/08/2562 62-45-00312-5330800-00038     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 08/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,617.20 วางฎีกา

08/08/2562 62-45-00111-5330800-00020     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 08/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,268.60 วางฎีกา

08/08/2562 62-45-00111-5330800-00021     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 08/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,969.65 วางฎีกา

08/08/2562 62-45-00214-5330800-00013     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 08/08/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,619.30 วางฎีกา

13/08/2562 62-45-00111-5330100-00024     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 13/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

13/08/2562 62-45-00113-5330800-00021     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 13/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,266.80 วางฎีกา

13/08/2562 62-45-00311-5330800-00042     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 13/08/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 78,064.40 วางฎีกา

14/08/2562 62-45-00111-5320100-00101     ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา เอส
พี. มีเดีย กรุ๊ป 14/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

14/08/2562 62-45-00111-5320100-00102     หนังสือพิมพ์เอกราช 14/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 20/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

15/08/2562 62-45-00111-5320100-00103     นางดารา   ฤทธิ์ธา 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

15/08/2562 62-45-00111-5320100-00104     นางสมจิตต์ สุขใส 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

15/08/2562 62-45-00111-5320100-00105     นางบุญถม จินะการ 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

15/08/2562 62-45-00111-5320100-00106     นางนงคราญ   สมบัติ 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

15/08/2562 62-45-00111-5320100-00107     นางเสงี่ยม  นํานนท์ 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

15/08/2562 62-45-00111-5320100-00108     นางบ้วย  ปินตา 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

15/08/2562 62-45-00111-5320100-00109     นางพิมผกา  แก้วจักร์ 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

15/08/2562 62-45-00111-5320100-00111     นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู 15/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,000.00 ทําสัญญา

15/08/2562 62-45-00112-5330800-00012     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 15/08/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,947.60 วางฎีกา

19/08/2562 62-45-00312-5330800-00039     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 19/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 52,789.70 วางฎีกา

19/08/2562 62-45-00312-5330800-00040     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 19/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,454.40 วางฎีกา

22/08/2562 62-45-00311-5330800-00043     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 22/08/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 83,748.70 วางฎีกา

22/08/2562 62-45-00312-5330800-00041     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 22/08/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,442.70 วางฎีกา

26/08/2562 62-45-00111-5330100-00025     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 26/08/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

26/08/2562 62-45-00211-5330800-00011     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 26/08/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,152.00 วางฎีกา

26/08/2562 62-45-00214-5330300-00001     26/08/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000.00 ทําสัญญา

26/08/2562 62-45-00214-5331400-00001     26/08/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,850.00 ทําสัญญา

26/08/2562 62-45-00214-5331400-00002     26/08/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,750.00 ทําสัญญา

27/08/2562 62-45-00113-5330100-00020     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 27/08/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 21/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

27/08/2562 62-45-00311-5330800-00044     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 27/08/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,422.35 วางฎีกา

29/08/2562 62-45-00312-5330800-00042     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 03/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,832.40 วางฎีกา

03/09/2562 62-45-00111-5320100-00112     03/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

04/09/2562 62-45-00112-5330100-00012     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 04/09/2562 งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,100.00 ทําสัญญา

04/09/2562 62-45-00113-5330800-00022     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 04/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,242.40 วางฎีกา

04/09/2562 62-45-00311-5330800-00045     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 04/09/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 72,233.05 วางฎีกา

05/09/2562 62-45-00111-5330100-00028     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 05/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

05/09/2562 62-45-00214-5320300-00010     05/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4. โครงการเรียนรู้นอกสถาน
ศึกษา 26,000.00 ทําสัญญา

06/09/2562 62-45-00211-5330100-00012     06/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 700.00 ทําสัญญา

09/09/2562 62-45-00111-5320100-00113     หจก.ลําปางมีเดีย 09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

09/09/2562 62-45-00111-5320100-00114     ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา เอส
พี. มีเดีย กรุ๊ป 09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

09/09/2562 62-45-00111-5320100-00115     หนังสือพิมพ์เอกราช 09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 ทําสัญญา

09/09/2562 62-45-00111-5330800-00022     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,065.70 วางฎีกา

09/09/2562 62-45-00111-5330800-00023     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 09/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 48,520.74 วางฎีกา

09/09/2562 62-45-00112-5330800-00014     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 09/09/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,839.80 วางฎีกา

09/09/2562 62-45-00113-5330100-00021     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 09/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,550.00 ทําสัญญา

09/09/2562 62-45-00113-5330800-00023     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 09/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,445.20 วางฎีกา

09/09/2562 62-45-00214-5410700-00001     09/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย

แพร่ 2.ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 76,500.00 ทําสัญญา

12/09/2562 62-45-00311-5330800-00046     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 12/09/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 61,439.35 วางฎีกา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 22/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

16/09/2562 62-45-00311-5330800-00047     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 16/09/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,562.75 วางฎีกา

17/09/2562 62-45-00214-5330400-00004     17/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 37,846.04 ทําสัญญา

18/09/2562 62-45-00214-5331000-00001     18/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 20,000.00 ทําสัญญา

19/09/2562 62-45-00111-5320100-00116     หจก.ลําปางมีเดีย 19/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250.00 ทําสัญญา

19/09/2562 62-45-00113-5330100-00022     19/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 500.00 ทําสัญญา

19/09/2562 62-45-00214-5330800-00014     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 19/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,332.60 วางฎีกา

19/09/2562 62-45-00312-5330800-00043     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 19/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 79,202.00 วางฎีกา

19/09/2562 62-45-00312-5330800-00044     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 19/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,124.00 วางฎีกา

19/09/2562 62-45-00312-5330800-00045     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 19/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,275.20 วางฎีกา

23/09/2562 62-45-00112-5330100-00013     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 23/09/2562 งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,260.00 ทําสัญญา

23/09/2562 62-45-00311-5330800-00048     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 23/09/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 95,421.30 วางฎีกา

23/09/2562 62-45-00312-5330800-00046     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 23/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,255.20 วางฎีกา

24/09/2562 62-45-00111-5330100-00029     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 24/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 2,900.00 ทําสัญญา

25/09/2562 62-45-00111-5330100-00030     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 25/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 970.00 ทําสัญญา

25/09/2562 62-45-00311-5330800-00049     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 25/09/2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 81,611.95 วางฎีกา

25/09/2562 62-45-00312-5330800-00047     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,825.60 วางฎีกา

25/09/2562 62-45-00312-5330800-00048     บริษัท ลําปางไพศาลบริการ 
จํากัด 25/09/2562 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,743.40 วางฎีกา

26/09/2562 62-45-00111-5330800-00024     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 26/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,269.00 วางฎีกา

26/09/2562 62-45-00211-5330100-00013     26/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,100.00 ทําสัญญา

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 23/24



วันที่จัดทํา เลขที่รายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ชื่อเจ้าหนี้ วันที่อนุมัติ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จํานวนเงิน สถานะ

26/09/2562 62-45-00211-5330800-00012     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 26/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,010.60 วางฎีกา

26/09/2562 62-45-00214-5330800-00015     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 26/09/2562 งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,141.70 วางฎีกา

30/09/2562 62-45-00111-5330800-00026     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 30/09/2562 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,353.86 วางฎีกา

30/09/2562 62-45-00112-5330800-00015     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 30/09/2562 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,642.50 วางฎีกา

30/09/2562 62-45-00113-5330100-00023     ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นาย
สหรัถ เดชะไกศยะ 30/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 1,550.00 ทําสัญญา

30/09/2562 62-45-00113-5330800-00025     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 30/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,528.80 วางฎีกา

30/09/2562 62-45-00113-5330800-00026     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 30/09/2562 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,186.80 วางฎีกา

30/09/2562 62-45-00211-5330800-00014     หจก.ถาวรชัย ลําปาง 30/09/2562 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,162.70 วางฎีกา

ปีงบประมาณ 2562, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2561 ถึงวันที่ 30/09/2562, สถานะ :   จัดทํา,  พิมพ์,  อนุมัติ,  ทําสัญญา,  วางฎีกา,  ทิ้งงาน 

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางอ.เกาะคา

จ.ลําปาง

วันที่พิมพ์ : 14/07/2563

หน้า : 24/24


