
ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

1 62-42-00312-5421000-00001 
    

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5,350,000.00 วางฎีกา

2 62-42-00312-5421000-00002 
    

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - 8. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.

3,000,000.00 วางฎีกา

3 62-44-00262-5320300-00001 
    

งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 1. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา

10,100.00 วางฎีกา

4 62-45-00111-5320100-00001 
    

หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

5 62-45-00111-5320100-00002 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

6 62-45-00111-5320100-00003 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

7 62-45-00111-5320100-00004 
    

นางดารา   ฤทธิ์ธา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

5,500.00 วางฎีกา

8 62-45-00111-5320100-00005 
    

นางสมจิตต์ สุขใส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

5,500.00 วางฎีกา

9 62-45-00111-5320100-00006 
    

นางลําพันธ์  กันทยะ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

5,500.00 วางฎีกา

10 62-45-00111-5320100-00007 
    

นางนงคราญ   สมบัติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

5,500.00 วางฎีกา

11 62-45-00111-5320100-00008 
    

นางเสงี่ยม  นํานนท์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

5,500.00 วางฎีกา

12 62-45-00111-5320100-00009 
    

นางบ้วย  ปินตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

5,500.00 วางฎีกา

13 62-45-00111-5320100-00010 
    

นางพิมผกา  แก้วจักร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

5,500.00 วางฎีกา

14 62-45-00111-5320100-00011 
    

นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

5,500.00 วางฎีกา

15 62-45-00111-5320100-00012 
    

นางดารา   ฤทธิ์ธา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

16 62-45-00111-5320100-00013 
    

นางสมจิตต์ สุขใส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:05:19
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

17 62-45-00111-5320100-00014 
    

นางลําพันธ์  กันทยะ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

18 62-45-00111-5320100-00015 
    

นางนงคราญ   สมบัติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

19 62-45-00111-5320100-00016 
    

นางเสงี่ยม  นํานนท์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

20 62-45-00111-5320100-00017 
    

นางบ้วย  ปินตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

21 62-45-00111-5320100-00018 
    

นางพิมผกา  แก้วจักร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

22 62-45-00111-5320100-00019 
    

นางสาวสุรีรัตน์  ชายชุมพู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 ยกเลิก

23 62-45-00111-5320100-00020 
    

นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

24 62-45-00111-5320100-00021 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

25 62-45-00111-5320100-00022 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

26 62-45-00111-5320100-00023 
    

หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

27 62-45-00111-5320100-00024 
    

นางดารา   ฤทธิ์ธา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

28 62-45-00111-5320100-00025 
    

นางสมจิตต์ สุขใส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

29 62-45-00111-5320100-00026 
    

นางบุญถม จินะการ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

30 62-45-00111-5320100-00027 
    

นางเสงี่ยม  นํานนท์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

31 62-45-00111-5320100-00028 
    

นางบ้วย  ปินตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

32 62-45-00111-5320100-00029 
    

นางพิมผกา  แก้วจักร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

33 62-45-00111-5320100-00030 
    

นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:05:19

หน้า : 2/30
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.เกาะคา จ.ลําปาง



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

34 62-45-00111-5320100-00031 
    

นายบุญส่ง  จันมะโน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

30,000.00 วางฎีกา

35 62-45-00111-5320100-00032 
    

นางภัททิยา   ไชยมงคล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

30,000.00 วางฎีกา

36 62-45-00111-5320100-00033 
    

นางสาวพรฤทัย   ไทยใหม่ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

27,000.00 วางฎีกา

37 62-45-00111-5320100-00034 
    

นางนงคราญ   สมบัติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

38 62-45-00111-5320100-00035 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

39 62-45-00111-5320100-00036 
    

หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 ยกเลิก

40 62-45-00111-5320100-00037 
    

หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

41 62-45-00111-5320100-00038 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

42 62-45-00111-5320100-00039 
    

นางดารา   ฤทธิ์ธา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

43 62-45-00111-5320100-00040 
    

นางสมจิตต์ สุขใส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

44 62-45-00111-5320100-00041 
    

นางบุญถม จินะการ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

45 62-45-00111-5320100-00042 
    

นางนงคราญ   สมบัติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

46 62-45-00111-5320100-00043 
    

นางเสงี่ยม  นํานนท์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

47 62-45-00111-5320100-00044 
    

นางบ้วย  ปินตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

48 62-45-00111-5320100-00045 
    

นางพิมผกา  แก้วจักร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

49 62-45-00111-5320100-00046 
    

นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,000.00 วางฎีกา

50 62-45-00111-5320100-00047 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:05:19

หน้า : 3/30
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.เกาะคา จ.ลําปาง



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

51 62-45-00111-5320100-00048 
    

หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

52 62-45-00111-5320100-00049 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

53 62-45-00111-5320100-00050 
    

นางดารา   ฤทธิ์ธา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

54 62-45-00111-5320100-00051 
    

นางสมจิตต์ สุขใส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

55 62-45-00111-5320100-00052 
    

นางบุญถม จินะการ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

56 62-45-00111-5320100-00053 
    

นางนงคราญ   สมบัติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

57 62-45-00111-5320100-00054 
    

นางเสงี่ยม  นํานนท์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

58 62-45-00111-5320100-00055 
    

นางบ้วย  ปินตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

59 62-45-00111-5320100-00056 
    

นางพิมผกา  แก้วจักร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

60 62-45-00111-5320100-00057 
    

นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

61 62-45-00111-5320100-00058 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

62 62-45-00111-5320100-00059 
    

หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

63 62-45-00111-5320100-00060 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

64 62-45-00111-5320100-00061 
    

นายบุญส่ง  จันมะโน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

10,000.00 วางฎีกา

65 62-45-00111-5320100-00062 
    

นางภัททิยา   ไชยมงคล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

10,000.00 วางฎีกา

66 62-45-00111-5320100-00063 
    

นางสาวพรฤทัย   ไทยใหม่ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

9,000.00 วางฎีกา

67 62-45-00111-5320100-00064 
    

หจก.มีเดีย พีอาร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,800.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:05:19

หน้า : 4/30
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.เกาะคา จ.ลําปาง



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

68 62-45-00111-5320100-00065 
    

หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

69 62-45-00111-5320100-00066 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

70 62-45-00111-5320100-00067 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

71 62-45-00111-5320100-00068 
    

นางสาวพรฤทัย   ไทยใหม่ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

54,000.00 วางฎีกา

72 62-45-00111-5320100-00069 
    

นายบุญส่ง  จันมะโน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

60,000.00 วางฎีกา

73 62-45-00111-5320100-00070 
    

นางภัททิยา   ไชยมงคล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

60,000.00 วางฎีกา

74 62-45-00111-5320100-00071 
    

นางดารา   ฤทธิ์ธา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

75 62-45-00111-5320100-00072 
    

นางสมจิตต์ สุขใส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

76 62-45-00111-5320100-00073 
    

นางบุญถม จินะการ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

77 62-45-00111-5320100-00074 
    

นางนงคราญ   สมบัติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

78 62-45-00111-5320100-00075 
    

นางเสงี่ยม  นํานนท์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

79 62-45-00111-5320100-00076 
    

นางบ้วย  ปินตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

80 62-45-00111-5320100-00077 
    

นางพิมผกา  แก้วจักร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

81 62-45-00111-5320100-00078 
    

นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

82 62-45-00111-5320100-00079 
    

หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

83 62-45-00111-5320100-00080 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,500.00 ยกเลิก

84 62-45-00111-5320100-00081 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:05:19

หน้า : 5/30
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.เกาะคา จ.ลําปาง



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

85 62-45-00111-5320100-00082 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

86 62-45-00111-5320100-00083 
    

นางดารา   ฤทธิ์ธา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 ยกเลิก

87 62-45-00111-5320100-00084 
    

นางดารา   ฤทธิ์ธา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

88 62-45-00111-5320100-00085 
    

นางสมจิตต์ สุขใส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

89 62-45-00111-5320100-00086 
    

นางบุญถม จินะการ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

90 62-45-00111-5320100-00087 
    

นางนงคราญ   สมบัติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

91 62-45-00111-5320100-00088 
    

นางเสงี่ยม  นํานนท์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

92 62-45-00111-5320100-00089 
    

นางบ้วย  ปินตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

93 62-45-00111-5320100-00090 
    

นางพิมผกา  แก้วจักร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

94 62-45-00111-5320100-00091 
    

นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

95 62-45-00111-5320100-00092 
    

หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

96 62-45-00111-5320100-00093 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

97 62-45-00111-5320100-00094 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

98 62-45-00111-5320100-00095 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

99 62-45-00111-5320100-00096 
    

หจก. ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

100 62-45-00111-5320100-00097 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

101 62-45-00111-5320100-00098 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:05:19

หน้า : 6/30
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.เกาะคา จ.ลําปาง



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

102 62-45-00111-5320100-00099 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

103 62-45-00111-5320100-00100 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

104 62-45-00111-5320100-00101 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

105 62-45-00111-5320100-00102 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

106 62-45-00111-5320100-00103 
    

นางดารา   ฤทธิ์ธา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

107 62-45-00111-5320100-00104 
    

นางสมจิตต์ สุขใส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

108 62-45-00111-5320100-00105 
    

นางบุญถม จินะการ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

109 62-45-00111-5320100-00106 
    

นางนงคราญ   สมบัติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

110 62-45-00111-5320100-00107 
    

นางเสงี่ยม  นํานนท์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

111 62-45-00111-5320100-00108 
    

นางบ้วย  ปินตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

112 62-45-00111-5320100-00109 
    

นางพิมผกา  แก้วจักร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

113 62-45-00111-5320100-00110 
    

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 ยกเลิก

114 62-45-00111-5320100-00111 
    

นางสาวสุรีรัตน์ ชายชุมพู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,000.00 วางฎีกา

115 62-45-00111-5320100-00112 
    

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

116 62-45-00111-5320100-00113 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

117 62-45-00111-5320100-00114 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลานนา เอสพี. มีเดีย 
กรุ๊ป

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

118 62-45-00111-5320100-00115 
    

หนังสือพิมพ์เอกราช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

119 62-45-00111-5320100-00116 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,250.00 วางฎีกา

120 62-45-00111-5320200-00001 
    

นางนงคราญ   สมบัติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,000.00 ยกเลิก

121 62-45-00111-5320200-00002 
    

หจก.ลําปางมีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,250.00 ยกเลิก

122 62-45-00111-5320300-00001 
    

ร้านไฮคลาสเอกซ์เพรส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

150,000.00 ยกเลิก

123 62-45-00111-5320400-00001 
    

งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,500.00 วางฎีกา

124 62-45-00111-5330100-00001 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

125 62-45-00111-5330100-00002 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

126 62-45-00111-5330100-00003 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

127 62-45-00111-5330100-00004 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

128 62-45-00111-5330100-00005 
    

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 500.00 ยกเลิก

129 62-45-00111-5330100-00006 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

130 62-45-00111-5330100-00007 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

131 62-45-00111-5330100-00008 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

132 62-45-00111-5330100-00009 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

133 62-45-00111-5330100-00010 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,170.00 ยกเลิก

134 62-45-00111-5330100-00011 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,170.00 ยกเลิก

135 62-45-00111-5330100-00012 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:05:19
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

136 62-45-00111-5330100-00013 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

137 62-45-00111-5330100-00014 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

138 62-45-00111-5330100-00015 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

139 62-45-00111-5330100-00016 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

140 62-45-00111-5330100-00017 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

141 62-45-00111-5330100-00018 
    

ร้านเดอะซันกราฟฟิค โดย นางสาวรุจิ
เลข  ลัมยศ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,260.00 วางฎีกา

142 62-45-00111-5330100-00019 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

143 62-45-00111-5330100-00020 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

144 62-45-00111-5330100-00021 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

145 62-45-00111-5330100-00022 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

146 62-45-00111-5330100-00023 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

147 62-45-00111-5330100-00024 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

148 62-45-00111-5330100-00025 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา

149 62-45-00111-5330100-00026 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,100.00 ยกเลิก

150 62-45-00111-5330100-00027 
    

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 ยกเลิก

151 62-45-00111-5330100-00028 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

152 62-45-00111-5330100-00029 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,900.00 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

153 62-45-00111-5330100-00030 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 970.00 วางฎีกา

154 62-45-00111-5330300-00001 
    

งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00 วางฎีกา

155 62-45-00111-5330800-00001 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,658.80 วางฎีกา

156 62-45-00111-5330800-00002 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,098.00 ยกเลิก

157 62-45-00111-5330800-00003 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 47,640.90 วางฎีกา

158 62-45-00111-5330800-00004 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,200.90 วางฎีกา

159 62-45-00111-5330800-00005 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 57,074.95 วางฎีกา

160 62-45-00111-5330800-00006 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,450.00 วางฎีกา

161 62-45-00111-5330800-00007 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 34,577.40 วางฎีกา

162 62-45-00111-5330800-00008 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 43,491.95 วางฎีกา

163 62-45-00111-5330800-00009 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,353.20 วางฎีกา

164 62-45-00111-5330800-00010 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31,352.50 วางฎีกา

165 62-45-00111-5330800-00011 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,035.40 วางฎีกา

166 62-45-00111-5330800-00012 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,606.00 วางฎีกา

167 62-45-00111-5330800-00013 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 38,307.80 วางฎีกา

168 62-45-00111-5330800-00014 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,518.40 วางฎีกา

169 62-45-00111-5330800-00015 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 47,606.05 วางฎีกา
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170 62-45-00111-5330800-00016 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 49,084.10 วางฎีกา

171 62-45-00111-5330800-00017 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,136.80 วางฎีกา

172 62-45-00111-5330800-00018 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 41,274.40 วางฎีกา

173 62-45-00111-5330800-00019 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,276.90 วางฎีกา

174 62-45-00111-5330800-00020 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,268.60 วางฎีกา

175 62-45-00111-5330800-00021 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,969.65 วางฎีกา

176 62-45-00111-5330800-00022 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,065.70 วางฎีกา

177 62-45-00111-5330800-00023 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 48,520.74 วางฎีกา

178 62-45-00111-5330800-00024 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,269.00 วางฎีกา

179 62-45-00111-5330800-00025 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,353.86 ยกเลิก

180 62-45-00111-5330800-00026 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,353.86 วางฎีกา

181 62-45-00111-5410100-00001 
    

ร้านไฮคลาสเอกซ์เพรส งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สํานักงาน 150,000.00 วางฎีกา

182 62-45-00111-5411700-00001 
    

หจก.ลําปางไพศาลก่อสร้าง งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์อื่น 893,000.00 ยกเลิก

183 62-45-00111-5411700-00002 
    

หจก.ลําปางไพศาลก่อสร้าง งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์อื่น 893,000.00 วางฎีกา

184 62-45-00112-5330100-00001 
    

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 2,100.00 วางฎีกา

185 62-45-00112-5330100-00002 
    

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 1,470.00 วางฎีกา

186 62-45-00112-5330100-00003 
    

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 2,100.00 วางฎีกา
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187 62-45-00112-5330100-00004 
    

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 1,540.00 วางฎีกา

188 62-45-00112-5330100-00005 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 1,225.00 วางฎีกา

189 62-45-00112-5330100-00006 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 1,050.00 วางฎีกา

190 62-45-00112-5330100-00007 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 2,100.00 วางฎีกา

191 62-45-00112-5330100-00008 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 2,100.00 วางฎีกา

192 62-45-00112-5330100-00009 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 2,100.00 ยกเลิก

193 62-45-00112-5330100-00010 
    

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 2,100.00 วางฎีกา

194 62-45-00112-5330100-00011 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 2,100.00 วางฎีกา

195 62-45-00112-5330100-00012 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 2,100.00 วางฎีกา

196 62-45-00112-5330100-00013 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน 1,260.00 วางฎีกา

197 62-45-00112-5330300-00001 
    

บริษัท ลําปางเสรีกรุ๊ป จํากัด งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000.00 วางฎีกา

198 62-45-00112-5330800-00001 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,245.60 วางฎีกา

199 62-45-00112-5330800-00002 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,855.70 วางฎีกา

200 62-45-00112-5330800-00003 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,499.80 วางฎีกา

201 62-45-00112-5330800-00004 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,363.20 วางฎีกา

202 62-45-00112-5330800-00005 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,099.60 วางฎีกา

203 62-45-00112-5330800-00006 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,125.80 วางฎีกา
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204 62-45-00112-5330800-00007 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,299.10 ยกเลิก

205 62-45-00112-5330800-00008 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,299.10 วางฎีกา

206 62-45-00112-5330800-00009 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,231.20 วางฎีกา

207 62-45-00112-5330800-00010 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,069.50 วางฎีกา

208 62-45-00112-5330800-00011 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,421.20 วางฎีกา

209 62-45-00112-5330800-00012 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,947.60 วางฎีกา

210 62-45-00112-5330800-00013 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,100.00 ยกเลิก

211 62-45-00112-5330800-00014 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,839.80 วางฎีกา

212 62-45-00112-5330800-00015 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,642.50 วางฎีกา

213 62-45-00113-5320100-00001 
    

งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

36,000.00 วางฎีกา

214 62-45-00113-5320100-00002 
    

ร้านตาหวานก๊อปปี้ โดย นายภาณุพงษ์ 
 สุวรรณลังกา

งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,000.00 วางฎีกา

215 62-45-00113-5330100-00001 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,550.00 วางฎีกา

216 62-45-00113-5330100-00002 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

217 62-45-00113-5330100-00003 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 34,000.00 วางฎีกา

218 62-45-00113-5330100-00004 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

219 62-45-00113-5330100-00005 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,305.00 วางฎีกา

220 62-45-00113-5330100-00006 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา
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221 62-45-00113-5330100-00007 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

222 62-45-00113-5330100-00008 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,170.00 วางฎีกา

223 62-45-00113-5330100-00009 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

224 62-45-00113-5330100-00010 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,495.00 วางฎีกา

225 62-45-00113-5330100-00011 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

226 62-45-00113-5330100-00012 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,550.00 วางฎีกา

227 62-45-00113-5330100-00013 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

228 62-45-00113-5330100-00014 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,125.00 ยกเลิก

229 62-45-00113-5330100-00015 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,125.00 วางฎีกา

230 62-45-00113-5330100-00016 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

231 62-45-00113-5330100-00017 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,355.00 วางฎีกา

232 62-45-00113-5330100-00018 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

233 62-45-00113-5330100-00019 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,340.00 วางฎีกา

234 62-45-00113-5330100-00020 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

235 62-45-00113-5330100-00021 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,550.00 วางฎีกา

236 62-45-00113-5330100-00022 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

237 62-45-00113-5330100-00023 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,550.00 วางฎีกา
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238 62-45-00113-5330300-00001 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 วางฎีกา

239 62-45-00113-5330300-00002 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุงานบ้านงานครัว 4,550.00 วางฎีกา

240 62-45-00113-5330800-00001 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,963.70 วางฎีกา

241 62-45-00113-5330800-00002 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,098.00 วางฎีกา

242 62-45-00113-5330800-00003 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,109.60 วางฎีกา

243 62-45-00113-5330800-00004 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,034.00 วางฎีกา

244 62-45-00113-5330800-00005 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,306.80 วางฎีกา

245 62-45-00113-5330800-00006 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,924.00 วางฎีกา

246 62-45-00113-5330800-00007 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,202.80 วางฎีกา

247 62-45-00113-5330800-00008 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,174.60 ยกเลิก

248 62-45-00113-5330800-00009 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,158.60 วางฎีกา

249 62-45-00113-5330800-00010 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,553.20 วางฎีกา

250 62-45-00113-5330800-00011 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,127.60 วางฎีกา

251 62-45-00113-5330800-00012 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,837.20 วางฎีกา

252 62-45-00113-5330800-00013 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,115.60 ยกเลิก

253 62-45-00113-5330800-00014 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,881.20 วางฎีกา

254 62-45-00113-5330800-00015 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,231.20 วางฎีกา
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255 62-45-00113-5330800-00016 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,969.20 วางฎีกา

256 62-45-00113-5330800-00017 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,586.40 วางฎีกา

257 62-45-00113-5330800-00018 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,178.80 วางฎีกา

258 62-45-00113-5330800-00019 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,308.60 วางฎีกา

259 62-45-00113-5330800-00020 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,613.20 วางฎีกา

260 62-45-00113-5330800-00021 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,266.80 วางฎีกา

261 62-45-00113-5330800-00022 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,242.40 วางฎีกา

262 62-45-00113-5330800-00023 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,445.20 วางฎีกา

263 62-45-00113-5330800-00024 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,202.80 ยกเลิก

264 62-45-00113-5330800-00025 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,528.80 วางฎีกา

265 62-45-00113-5330800-00026 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,186.80 วางฎีกา

266 62-45-00113-5331400-00001 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 วางฎีกา

267 62-45-00113-5411600-00001 
    

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 16. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

2,500.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 18. ค่าจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์

3,200.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 3. ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

16,000.00 วางฎีกา

268 62-45-00123-5320300-00001 
    

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 1. โครงการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

720.00 วางฎีกา
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269 62-45-00211-5320300-00001 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 8. โครงการวิทยา
ศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

23,000.00 วางฎีกา

270 62-45-00211-5320300-00002 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 1. โครงการจัดงานส่ง
เสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

480,000.00 วางฎีกา

271 62-45-00211-5320300-00003 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 1. โครงการจัดงานส่ง
เสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

370,000.00 วางฎีกา

272 62-45-00211-5320300-00004 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 2. โครงการส่งเสริม
การศึกษา

41,000.00 วางฎีกา

273 62-45-00211-5320300-00005 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 2. โครงการส่งเสริม
การศึกษา

40,000.00 ยกเลิก

274 62-45-00211-5320300-00006 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 2. โครงการส่งเสริม
การศึกษา

40,000.00 วางฎีกา

275 62-45-00211-5320300-00007 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 2. โครงการส่งเสริม
การศึกษา

35,000.00 วางฎีกา

276 62-45-00211-5330100-00001 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

277 62-45-00211-5330100-00002 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 805.00 วางฎีกา

278 62-45-00211-5330100-00003 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

279 62-45-00211-5330100-00004 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

280 62-45-00211-5330100-00005 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

281 62-45-00211-5330100-00006 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 20,000.00 วางฎีกา

282 62-45-00211-5330100-00007 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา
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283 62-45-00211-5330100-00008 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

284 62-45-00211-5330100-00009 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

285 62-45-00211-5330100-00010 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

286 62-45-00211-5330100-00011 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

287 62-45-00211-5330100-00012 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 700.00 วางฎีกา

288 62-45-00211-5330100-00013 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

289 62-45-00211-5330800-00001 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,573.50 วางฎีกา

290 62-45-00211-5330800-00002 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,432.50 ยกเลิก

291 62-45-00211-5330800-00003 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,392.50 วางฎีกา

292 62-45-00211-5330800-00004 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,408.00 วางฎีกา

293 62-45-00211-5330800-00005 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,963.50 วางฎีกา

294 62-45-00211-5330800-00006 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,298.30 วางฎีกา

295 62-45-00211-5330800-00007 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,598.00 วางฎีกา

296 62-45-00211-5330800-00008 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,135.80 วางฎีกา

297 62-45-00211-5330800-00009 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,426.00 วางฎีกา

298 62-45-00211-5330800-00010 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,077.00 วางฎีกา

299 62-45-00211-5330800-00011 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,152.00 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

300 62-45-00211-5330800-00012 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,010.60 วางฎีกา

301 62-45-00211-5330800-00013 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,147.70 ยกเลิก

302 62-45-00211-5330800-00014 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,162.70 วางฎีกา

303 62-45-00211-5331400-00001 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 วางฎีกา

304 62-45-00214-5320100-00001 
    

ร้านเอสแอนด์เอ็ม เซอร์วิส โดยนาง
สุวิมล ศรีสุขา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

96,000.00 วางฎีกา

305 62-45-00214-5320100-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแฮปปี้ เซอร์วิส งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

90,000.00 วางฎีกา

306 62-45-00214-5320100-00003 
    

บริษัท รักษาความปลอดภัย โคเวอร์
คอนแทรคท์เซฟตี้การ์ด จํากัด

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

96,000.00 วางฎีกา

307 62-45-00214-5320100-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยแฮปปี้ เซอร์วิส งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

90,000.00 วางฎีกา

308 62-45-00214-5320100-00005 
    

บริษัท รักษาความปลอดภัย โคเวอร์
คอนแทรคท์เซฟตี้การ์ด จํากัด

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

96,000.00 วางฎีกา

309 62-45-00214-5320100-00006 
    

ร้านเอสแอนด์เอ็ม เซอร์วิส โดยนาง
สุวิมล ศรีสุขา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

94,400.00 วางฎีกา

310 62-45-00214-5320100-00007 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

90,000.00 วางฎีกา

311 62-45-00214-5320100-00008 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

94,400.00 ยกเลิก

312 62-45-00214-5320100-00009 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

96,000.00 วางฎีกา

313 62-45-00214-5320100-00010 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

94,400.00 วางฎีกา

314 62-45-00214-5320100-00011 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 1. ค่าจ้าง
เหมาบริการ

90,000.00 วางฎีกา

315 62-45-00214-5320300-00001 
    

นางแก้วลูน  พิมพา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 3. โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

12,480.00 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

316 62-45-00214-5320300-00002 
    

ร้านจิรชัยสปอร์ต โดย นายจิรชัย  สุข
ชัยบวร

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 3. โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

4,100.00 ยกเลิก

317 62-45-00214-5320300-00003 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 3. โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

4,100.00 วางฎีกา

318 62-45-00214-5320300-00004 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 3. โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

4,800.00 วางฎีกา

319 62-45-00214-5320300-00005 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 1. ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา

21,812.00 วางฎีกา

320 62-45-00214-5320300-00006 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 1. ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา

8,000.00 วางฎีกา

321 62-45-00214-5320300-00007 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 1. ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา

3,750.00 วางฎีกา

322 62-45-00214-5320300-00008 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 3. โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

27,200.00 วางฎีกา

323 62-45-00214-5320300-00009 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 3. โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

35,200.00 ยกเลิก

324 62-45-00214-5320300-00010 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 4. โครงการเรียนรู้
นอกสถานศึกษา

26,000.00 วางฎีกา

325 62-45-00214-5330100-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุสํานักงาน 20,640.00 วางฎีกา

326 62-45-00214-5330100-00002 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุสํานักงาน 98,000.00 วางฎีกา

327 62-45-00214-5330100-00003 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุสํานักงาน 15,900.00 วางฎีกา

328 62-45-00214-5330100-00004 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุสํานักงาน 14,100.00 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

329 62-45-00214-5330300-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000.00 วางฎีกา

330 62-45-00214-5330400-00001 
    

บริษัท โกลด์มิลค์ จํากัด งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าอาหารเสริม (นม) 37,506.00 วางฎีกา

331 62-45-00214-5330400-00002 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าอาหารเสริม (นม) 12,646.76 วางฎีกา

332 62-45-00214-5330400-00003 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าอาหารเสริม (นม) 17,829.60 วางฎีกา

333 62-45-00214-5330400-00004 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าอาหารเสริม (นม) 37,846.04 วางฎีกา

334 62-45-00214-5330800-00001 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000.00 ยกเลิก

335 62-45-00214-5330800-00002 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000.00 ยกเลิก

336 62-45-00214-5330800-00003 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000.00 ยกเลิก

337 62-45-00214-5330800-00004 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,296.50 วางฎีกา

338 62-45-00214-5330800-00005 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,444.40 วางฎีกา

339 62-45-00214-5330800-00006 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,449.30 ยกเลิก

340 62-45-00214-5330800-00007 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,278.30 วางฎีกา

341 62-45-00214-5330800-00008 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,625.70 ยกเลิก

342 62-45-00214-5330800-00009 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,625.70 วางฎีกา

343 62-45-00214-5330800-00010 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,256.20 วางฎีกา

344 62-45-00214-5330800-00011 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,110.20 วางฎีกา

345 62-45-00214-5330800-00012 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,198.80 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

346 62-45-00214-5330800-00013 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,619.30 วางฎีกา

347 62-45-00214-5330800-00014 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,332.60 วางฎีกา

348 62-45-00214-5330800-00015 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,141.70 วางฎีกา

349 62-45-00214-5331000-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุการเกษตร 20,000.00 วางฎีกา

350 62-45-00214-5331400-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,850.00 วางฎีกา

351 62-45-00214-5331400-00002 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,750.00 วางฎีกา

352 62-45-00214-5410100-00001 
    

ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ โดยนางสิริ
ลักษณ์ จรรธนะศักดิ์

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - 1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 97,200.00 วางฎีกา

353 62-45-00214-5410100-00002 
    

บริษัท สอาดกรุ๊ป  จํากัด งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - 2. ค่าจัดซื้อพัดลม 76,480.00 วางฎีกา

354 62-45-00214-5410100-00003 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - 3. ค่าจัดซื้อตู้ 11,000.00 วางฎีกา

355 62-45-00214-5410200-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์การศึกษา - 2. ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน 31,700.00 วางฎีกา

356 62-45-00214-5410200-00002 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์การศึกษา - 3. ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน 41,800.00 วางฎีกา

357 62-45-00214-5410200-00003 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์การศึกษา - 1. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 100,000.00 วางฎีกา

358 62-45-00214-5410400-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์การเกษตร - 2. ค่าจัดซื้อชุดรีดนมพร้อม
ชุดปั๊มรีดนม

47,700.00 ยกเลิก

359 62-45-00214-5410700-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - 2.ค่าจัดซื้อ
โทรทัศน์

76,500.00 วางฎีกา

360 62-45-00214-5410900-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - 3. ค่าจัดชื้อเตียง 4,200.00 วางฎีกา

361 62-45-00214-5410900-00002 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - 2. ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้า
เย็น

12,380.00 วางฎีกา

362 62-45-00214-5410900-00003 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - 1. ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน 10,000.00 วางฎีกา
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363 62-45-00214-5411600-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

4,300.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 2. ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

16,000.00 วางฎีกา

364 62-45-00214-5420700-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ อาคารต่าง ๆ - 2. ค่าจ้างจัดทําบ้านบอลปฐมวัย 100,000.00 วางฎีกา

365 62-45-00214-5421100-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 3. 
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนวอ
แก้ววิทยา

90,000.00 วางฎีกา

366 62-45-00242-5420900-00001 
    

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - 17.โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง

495,000.00 ยกเลิก

367 62-45-00244-5320300-00001 
    

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จํากัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 1. โครงการบริหาร
จัดการศูนย์กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

12,000,000.00 วางฎีกา

368 62-45-00252-5320300-00001 
    

หจก.เอดี.กราฟ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 5. โครงการงานฝึก
อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

3,000.00 วางฎีกา

369 62-45-00252-5320300-00002 
    

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 5. โครงการงานฝึก
อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

3,000.00 วางฎีกา

370 62-45-00252-5320300-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บันเทิงไทยลําปาง งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 5. โครงการงานฝึก
อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

3,000.00 วางฎีกา

371 62-45-00252-5320300-00004 
    

หจก.อ้ายคําออร์แกไนเซอร์ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 5. โครงการงานฝึก
อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

3,000.00 วางฎีกา

372 62-45-00262-5320300-00001 
    

งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 1. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา

11,400.00 วางฎีกา

373 62-45-00262-5320300-00002 
    

งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 1. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา

24,000.00 วางฎีกา

374 62-45-00263-5320300-00001 
    

นายจําเนียร  สุจริต งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 4. โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง

80,000.00 ยกเลิก
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375 62-45-00263-5320300-00002 
    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 4. โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง

100,000.00 วางฎีกา

376 62-45-00263-5320300-00003 
    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - 2. โครงส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์

100,000.00 วางฎีกา

377 62-45-00311-5320400-00001 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 109,800.00 ยกเลิก

378 62-45-00311-5330100-00001 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุสํานักงาน 59,400.00 วางฎีกา

379 62-45-00311-5330100-00002 
    

ร้านขุนพลวอเตอร์ โดย นายสหรัถ เด
ชะไกศยะ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุสํานักงาน 4,950.00 ยกเลิก

380 62-45-00311-5330800-00001 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,314.55 วางฎีกา

381 62-45-00311-5330800-00002 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 55,519.85 วางฎีกา

382 62-45-00311-5330800-00003 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 58,295.30 วางฎีกา

383 62-45-00311-5330800-00004 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,902.25 ยกเลิก

384 62-45-00311-5330800-00005 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,270.65 วางฎีกา

385 62-45-00311-5330800-00006 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,900.65 วางฎีกา

386 62-45-00311-5330800-00007 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 56,176.25 วางฎีกา

387 62-45-00311-5330800-00008 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 73,268.50 ยกเลิก

388 62-45-00311-5330800-00009 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 49,132.15 ยกเลิก

389 62-45-00311-5330800-00010 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 73,668.50 วางฎีกา

390 62-45-00311-5330800-00011 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,287.75 วางฎีกา
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391 62-45-00311-5330800-00012 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,067.65 วางฎีกา

392 62-45-00311-5330800-00013 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,838.25 วางฎีกา

393 62-45-00311-5330800-00014 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 52,318.15 วางฎีกา

394 62-45-00311-5330800-00015 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 53,505.15 วางฎีกา

395 62-45-00311-5330800-00016 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 85,696.75 วางฎีกา

396 62-45-00311-5330800-00017 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,911.05 วางฎีกา

397 62-45-00311-5330800-00018 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 74,157.90 วางฎีกา

398 62-45-00311-5330800-00019 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,721.35 วางฎีกา

399 62-45-00311-5330800-00020 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,363.20 ยกเลิก

400 62-45-00311-5330800-00021 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,290.45 วางฎีกา

401 62-45-00311-5330800-00022 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 96,930.80 วางฎีกา

402 62-45-00311-5330800-00023 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 94,784.00 วางฎีกา

403 62-45-00311-5330800-00024 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 91,362.95 วางฎีกา

404 62-45-00311-5330800-00025 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,407.10 วางฎีกา

405 62-45-00311-5330800-00026 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,532.75 วางฎีกา

406 62-45-00311-5330800-00027 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 67,688.60 วางฎีกา

407 62-45-00311-5330800-00028 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 94,543.40 วางฎีกา
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408 62-45-00311-5330800-00029 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 58,267.10 วางฎีกา

409 62-45-00311-5330800-00030 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,527.35 วางฎีกา

410 62-45-00311-5330800-00031 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 99,042.93 วางฎีกา

411 62-45-00311-5330800-00032 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,993.85 วางฎีกา

412 62-45-00311-5330800-00033 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,253.65 วางฎีกา

413 62-45-00311-5330800-00034 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 63,636.40 วางฎีกา

414 62-45-00311-5330800-00035 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 49,862.90 วางฎีกา

415 62-45-00311-5330800-00036 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 72,218.15 วางฎีกา

416 62-45-00311-5330800-00037 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 67,623.15 วางฎีกา

417 62-45-00311-5330800-00038 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 67,486.65 วางฎีกา

418 62-45-00311-5330800-00039 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 68,983.25 วางฎีกา

419 62-45-00311-5330800-00040 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,762.95 วางฎีกา

420 62-45-00311-5330800-00041 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 41,000.20 วางฎีกา

421 62-45-00311-5330800-00042 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 78,064.40 วางฎีกา

422 62-45-00311-5330800-00043 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 83,748.70 วางฎีกา

423 62-45-00311-5330800-00044 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,422.35 วางฎีกา

424 62-45-00311-5330800-00045 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 72,233.05 วางฎีกา
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425 62-45-00311-5330800-00046 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 61,439.35 วางฎีกา

426 62-45-00311-5330800-00047 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,562.75 วางฎีกา

427 62-45-00311-5330800-00048 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 95,421.30 วางฎีกา

428 62-45-00311-5330800-00049 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 81,611.95 วางฎีกา

429 62-45-00312-5330600-00001 
    

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุก่อสร้าง 93,480.00 ยกเลิก

430 62-45-00312-5330800-00001 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,860.20 วางฎีกา

431 62-45-00312-5330800-00002 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,150.60 วางฎีกา

432 62-45-00312-5330800-00003 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 97,568.00 วางฎีกา

433 62-45-00312-5330800-00004 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 96,348.40 วางฎีกา

434 62-45-00312-5330800-00005 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 37,197.80 วางฎีกา

435 62-45-00312-5330800-00006 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,057.70 วางฎีกา

436 62-45-00312-5330800-00007 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,978.00 วางฎีกา

437 62-45-00312-5330800-00008 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,749.90 วางฎีกา

438 62-45-00312-5330800-00009 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,017.30 วางฎีกา

439 62-45-00312-5330800-00010 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,266.00 วางฎีกา

440 62-45-00312-5330800-00011 
    

หจก.ถาวรชัย ลําปาง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 53,763.50 ยกเลิก

441 62-45-00312-5330800-00012 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 53,763.50 วางฎีกา
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442 62-45-00312-5330800-00013 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,155.10 วางฎีกา

443 62-45-00312-5330800-00014 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,689.20 ยกเลิก

444 62-45-00312-5330800-00015 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,689.20 วางฎีกา

445 62-45-00312-5330800-00016 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 88,457.00 วางฎีกา

446 62-45-00312-5330800-00017 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 56,866.10 วางฎีกา

447 62-45-00312-5330800-00018 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,984.20 วางฎีกา

448 62-45-00312-5330800-00019 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 61,255.10 วางฎีกา

449 62-45-00312-5330800-00020 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 57,860.40 วางฎีกา

450 62-45-00312-5330800-00021 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,762.70 วางฎีกา

451 62-45-00312-5330800-00022 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,345.10 วางฎีกา

452 62-45-00312-5330800-00023 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,183.50 วางฎีกา

453 62-45-00312-5330800-00024 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 37,831.50 วางฎีกา

454 62-45-00312-5330800-00025 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,108.30 วางฎีกา

455 62-45-00312-5330800-00026 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28,826.70 วางฎีกา

456 62-45-00312-5330800-00027 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,066.20 วางฎีกา

457 62-45-00312-5330800-00028 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,603.30 วางฎีกา

458 62-45-00312-5330800-00029 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 38,879.50 วางฎีกา
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459 62-45-00312-5330800-00030 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 97,521.00 วางฎีกา

460 62-45-00312-5330800-00031 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 61,501.30 วางฎีกา

461 62-45-00312-5330800-00032 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 49,311.60 วางฎีกา

462 62-45-00312-5330800-00033 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,638.60 วางฎีกา

463 62-45-00312-5330800-00034 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,418.40 วางฎีกา

464 62-45-00312-5330800-00035 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 73,793.70 วางฎีกา

465 62-45-00312-5330800-00036 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,915.20 วางฎีกา

466 62-45-00312-5330800-00037 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 77,822.70 วางฎีกา

467 62-45-00312-5330800-00038 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,617.20 วางฎีกา

468 62-45-00312-5330800-00039 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 52,789.70 วางฎีกา

469 62-45-00312-5330800-00040 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,454.40 วางฎีกา

470 62-45-00312-5330800-00041 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,442.70 วางฎีกา

471 62-45-00312-5330800-00042 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,832.40 วางฎีกา

472 62-45-00312-5330800-00043 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 79,202.00 วางฎีกา

473 62-45-00312-5330800-00044 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,124.00 วางฎีกา

474 62-45-00312-5330800-00045 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,275.20 วางฎีกา

475 62-45-00312-5330800-00046 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,255.20 วางฎีกา
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476 62-45-00312-5330800-00047 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,825.60 วางฎีกา

477 62-45-00312-5330800-00048 
    

บริษัท ลําปางไพศาลบริการ จํากัด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,743.40 วางฎีกา

478 62-45-00312-5421000-00001 
    

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - 53.โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง

499,000.00 วางฎีกา

479 62-45-00312-5421000-00002 
    

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - 41.โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง

500,000.00 วางฎีกา

480 62-45-00312-5421000-00003 
    

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - 48.โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง

490,000.00 วางฎีกา

481 62-45-00312-5421000-00004 
    

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - 49.โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง

500,000.00 วางฎีกา

รวม 37,667,971.44

สถานะ : จัดทํา,พิมพ์,อนุมัติ,ทําสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทิ้งงาน

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563  10:05:19

หน้า : 30/30
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.เกาะคา จ.ลําปาง


