
วนัทีจ่ดัท ำ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิทีท่ ำสญัญำ วนัทีล่งนำม สถำนะ

01/07/2562

จดัซ้ืออำหำรเสรมิ(นม) พรอ้มดืม่ พำส

เจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนำด 200 ซีซี รส

จืด ส ำหรบัเด็กเล็กศูนย์พฒันำเด็กเล็ก

เทศบำลต ำบลนำงแลและนกัเรียนใน

โรงเรียนเขตพ้ืนที ่5 แหง่ 

ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562 ต ัง้แต่

วนัที ่131 กรกฎำคม 2562 จ ำนวน 

20 วนัท ำกำร

100,805.60 01/07/2562 เสร็จสิน้

01/07/2562

คำ่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ส ำหรบัใช้ในโรงฆำ่สตัว์ เทศบำล

ต ำบลนำงแล ประจ ำเดือน มถิุนำยน 

2562

4,620.00 01/07/2562 เสร็จสิน้

02/07/2562

โครงกำรพฒันำศกัยภำพเครือขำ่ย

อำสำสมคัรทอ้งถิน่รกัษ์โลกต ำบลนำง

แล

2,400.00 02/07/2562 เสร็จสิน้

02/07/2562

โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. แยกซอย

 8 (หวัสะพำน) หมูท่ี ่1 บำ้นป่ำหำ้ 

ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

เชียงรำย

108,000.00 02/07/2562 เสร็จสิน้

02/07/2562

โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. ซอย 

3/15 (บำ้นอำขำ่ใหม่)  หมูท่ี ่6 บำ้น

ป่ำออ้  ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมอืง 

จงัหวดัเชียงรำย

372,000.00 02/07/2562 เสร็จสิน้

03/07/2562
โครงกำรบรหิำรจดักำรและ

พฒันำกำรทอ่งเทีย่วต ำบลนำงแล
50,000.00 03/07/2562 เสร็จสิน้

03/07/2562
โครงกำรรณรงค์ครอบครวังดเหลำ้

เขำ้พรรษำ
2,285.00 03/07/2562 เสร็จสิน้

03/07/2562
โครงกำรสง่เสรมิทอ่งเทีย่วชุมชน คน

บำ้นนำงแล
4,800.00 03/07/2562 เสร็จสิน้

03/07/2562
โครงกำรสง่เสรมิทอ่งเทีย่วชุมชน คน

บำ้นนำงแล
5,678.42 03/07/2562 เสร็จสิน้

03/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 3,010.00 03/07/2562 เสร็จสิน้

04/07/2562
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 

รำยกำร
7,110.00 04/07/2562 เสร็จสิน้

04/07/2562
โครงกำรจดังำนหลอ่เทยีนเขำ้พรรษำ

และแหเ่ทยีนเขำ้พรรษำ
24,500.00 04/07/2562 เสร็จสิน้CNTR-0563/62                  นำยทองค ำ สมประสงค์ 62-45-00263-5320300-00011     เงนิงบประมำณ

CNTR-0558/62                  บรษิทั  เทพวลัย์กรุป๊  (1995)  จ ำกดั 62-45-00112-5320100-00035     เงนิงบประมำณ

CNTR-0559/62                  หจก.เม็งรำย  ซพัพลำย  เซอร์วสิ 62-45-00221-5331400-00002     เงนิงบประมำณ

CNTR-0556/62                  นำยวีรยุทธ นำงแล 62-45-00264-5320300-00004     เงนิงบประมำณ

CNTR-0557/62                  หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ป่ำรวกวสัดุ 62-45-00264-5320300-00005     เงนิงบประมำณ

CNTR-0554/62                  น.ส.สหทัยำ สทิธวิเิศษ 62-45-00264-5320300-00003     เงนิงบประมำณ

CNTR-0555/62                  บรษิทั  เทพวลัย์กรุป๊  (1995)  จ ำกดั 62-45-00223-5320300-00022     เงนิงบประมำณ

CNTR-0552/62                  หจก.ดอยตุงบวิดิง้ 62-45-00312-5421000-00019     เงนิงบประมำณ

CNTR-0553/62                  หจก.ดอยตุงบวิดิง้ 62-45-00312-5421000-00020     เงนิงบประมำณ

CNTR-0550/62                  สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงเชียงรำย จ ำกดั 62-45-00334-5330800-00013     เงนิงบประมำณ

CNTR-0551/62                  บรษิทั  เทพวลัย์กรุป๊  (1995)  จ ำกดั 62-45-00221-5320300-00003     เงนิงบประมำณ

เลขทีส่ญัญำ ชื่อเจ้ำหน้ี เลขทีร่ำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง แหล่งเงนิทีใ่ช้

CNTR-0549/62                  สหกรณ์โคนมเชียงรำย จ ำกดั 62-45-00212-5330400-00012     เงนิงบประมำณ

เทศบำลต ำบลนำงแล

วนัทีพ่มิพ์ : 14/07/2563

อ.เมอืงเชียงรำย
หน้ำ : 1/1

จ.เชียงรำย

ทะเบียนบนัทกึข้อมูลกำรจดัท ำสญัญำ/ข้อตกลง



เทศบำลต ำบลนำงแล

วนัทีพ่มิพ์ : 14/07/2563

อ.เมอืงเชียงรำย
หน้ำ : 1/1

จ.เชียงรำย

ทะเบียนบนัทกึข้อมูลกำรจดัท ำสญัญำ/ข้อตกลง

04/07/2562
โครงกำรจดังำนหลอ่เทยีนเขำ้พรรษำ

และแหเ่ทยีนเขำ้พรรษำ
7,500.00 04/07/2562 เสร็จสิน้

05/07/2562

โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. ซอยอำ

ขำ่ดนิแดง  หมูท่ี ่6 บำ้นป่ำออ้  ต ำบล

นำงแล อ ำเภอเมอืง จงัหวดัเชียงรำย

197,000.00 05/07/2562 เสร็จสิน้

05/07/2562

โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. ซอยไร่

เดือนเพ็ญ  หมูท่ี ่6 บำ้นป่ำออ้  ต ำบล

นำงแล อ ำเภอเมอืง จงัหวดัเชียงรำย

129,000.00 05/07/2562 เสร็จสิน้

09/07/2562

 คำ่อำหำรกลำงวนั จ ำนวน 30 คนๆละ

 80.บำท เป็นเงนิ 2,400.บำท

รวมเป็นเงนิ 2,400.บำท (สองพนัสี่

รอ้ยบำทถ้วน)

2,400.00 09/07/2562 เสร็จสิน้

09/07/2562

 คำ่จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 10 

รำยกำร

รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้ 35,232.บำท 

(สำมหมืน่หำ้พนัสองรอ้ยสำมสบิสอง

บำทถ้วน)

35,232.00 09/07/2562 เสร็จสิน้

09/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 11,000.00 09/07/2562 เสร็จสิน้

09/07/2562

โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. ซอย 5 

หมูท่ี ่2 บำ้นนำงแล ต ำบลนำงแล 

อ ำเภอเมอืง จงัหวดัเชียงรำย

137,000.00 09/07/2562 เสร็จสิน้

09/07/2562

โครงกำรก่อสรำ้งขยำยไหลท่ำงถนน 

คสล. เสน้กลำงบำ้น หมูท่ี ่9 บำ้นดอย

กิว่ ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

เชียงรำย

100,000.00 09/07/2562 เสร็จสิน้

09/07/2562
โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะมลูฝอย

แบบมสีว่นรว่ม
240.00 09/07/2562 เสร็จสิน้

09/07/2562
โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะมลูฝอย

แบบมสีว่นรว่ม
2,240.00 09/07/2562 เสร็จสิน้

11/07/2562
โครงกำรควบคุมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกแบบมสีว่นรว่ม
695.90 11/07/2562 เสร็จสิน้

11/07/2562
คำ่จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครวั จ ำนวน

 28 รำยกำร
22,636.00 11/07/2562 เสร็จสิน้CNTR-0577/62                  รำ้นจริพนัธ์กำรคำ้ 62-45-00211-5330300-00001     เงนิงบประมำณ

CNTR-0574/62                  บรษิทั  เทพวลัย์กรุป๊  (1995)  จ ำกดั 62-45-00244-5320300-00011     เงนิงบประมำณ

CNTR-0576/62                  สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงเชียงรำย จ ำกดั 62-45-00222-5320300-00026     เงนิงบประมำณ

CNTR-0572/62                  หจก.ธีรพงค์ก่อสรำ้ง 62-45-00312-5421000-00023     เงนิงบประมำณ

CNTR-0573/62                  ฮำนิดีไซน์ 62-45-00244-5320300-00010     เงนิงบประมำณ

CNTR-0570/62                  มหำวทิยำลยัรำชภฎัเชียงรำย 62-45-00111-5320100-00043     เงนิงบประมำณ

CNTR-0571/62                  หจก.ธีรพงค์ก่อสรำ้ง 62-45-00312-5421000-00024     เงนิงบประมำณ

CNTR-0567/62                  น.ส.อนงค์ นำงแล 62-45-00112-5320200-00002     เงนิงบประมำณ

CNTR-0568/62                  บรษิทั  เทพวลัย์กรุป๊  (1995)  จ ำกดั 62-45-00112-5330100-00001     เงนิงบประมำณ

CNTR-0565/62                  หจก.หนองบวัแดงก่อสรำ้ง 62-45-00312-5421000-00021     เงนิงบประมำณ

CNTR-0566/62                  หจก.หนองบวัแดงก่อสรำ้ง 62-45-00312-5421000-00022     เงนิงบประมำณ

CNTR-0564/62                  จนิดำพำณิชย์ 2 62-45-00263-5320300-00010     เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลนำงแล

วนัทีพ่มิพ์ : 14/07/2563

อ.เมอืงเชียงรำย
หน้ำ : 1/1

จ.เชียงรำย

ทะเบียนบนัทกึข้อมูลกำรจดัท ำสญัญำ/ข้อตกลง

18/07/2562

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 

พรอ้มฝำปิด  ซอย 2 หมูท่ี ่10 บำ้นป่ำ

ซำงววิฒัน์ ต ำบลนำงแล  อ ำเภอเมอืง 

จงัหวดัเชียงรำย

686,000.00 18/07/2562 เสร็จสิน้

18/07/2562

คำ่จำ้งเหมำซอ่มแซมเครือ่ง

คอมพวิเตอร์โน้คบุค๊   ของฝ่ำยธุรกำร 

  จ ำนวน  1  เครือ่ง

1,890.00 18/07/2562 เสร็จสิน้

18/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 1,292.00 18/07/2562 เสร็จสิน้

18/07/2562

คำ่จำ้งเหมำซอ่มแซมรถจกัรยำนยนต์ 

สว่นกลำง  ของเทศบำลต ำบลนำงแล  

 หมำยเลขทะเบยีน   1 กฆ  5342  

เชียงรำย    จ ำนวน  7  รำยกำร

1,400.00 18/07/2562 เสร็จสิน้

19/07/2562

 คำ่จดัซ้ือกระดำษไขแมพ่มิพ์ จ ำนวน

 1 มว้นๆละ 2,500.บำท เป็นเงนิ 

2,500.บำท 

รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้ 2,500.บำท (สอง

พนัหำ้รอ้ยบำทถ้วน)

2,500.00 19/07/2562 เสร็จสิน้

19/07/2562

โครงกำรก่อสรำ้งขยำยไหลท่ำง คสล. 

ทำงไปบำ้นแพะ หมูท่ี ่13 บำ้นแมป่คูำ

 ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

เชียงรำย

244,000.00 19/07/2562 เสร็จสิน้

19/07/2562
โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรูก้ฎหมำย

ในชีวติประจ ำวนัส ำหรบัประชำชน
6,080.00 22/07/2562 เสร็จสิน้

22/07/2562
โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรูก้ฎหมำย

ในชีวติประจ ำวนัส ำหรบัประชำชน
540.00 22/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562
โครงกำรควบคุมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกแบบมสีว่นรว่ม
2,809.60 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 5,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

CNTR-0601/62                  นำยนนทวฒัน์ เรือนค ำ 62-45-00321-5320100-00048     เงนิงบประมำณ

CNTR-0602/62                  นำยสทุธเิบศ   คดิขำ้งบน 62-45-00111-5320100-00045     เงนิงบประมำณ

CNTR-0599/62                  นำงสำวจริำภรณ์ ตุน่แก้ว 62-45-00321-5320100-00046     เงนิงบประมำณ

CNTR-0600/62                  นำยอนิทนนท์ เดชะอปู 62-45-00321-5320100-00047     เงนิงบประมำณ

CNTR-0597/62                  นำงสำวเอมมกิำ กนันำ 62-45-00241-5320100-00033     เงนิงบประมำณ

CNTR-0598/62                  นำงสำวเมธำวี ชยัชมภู 62-45-00241-5320100-00034     เงนิงบประมำณ

CNTR-0593/62                  พมิผกำ   กณิะนำ 62-45-00112-5320100-00039     เงนิงบประมำณ

CNTR-0594/62                  นำยสทุธพิงศ์ ดวงสนิท 62-45-00112-5320100-00040     เงนิงบประมำณ

CNTR-0586/62                  ไอเดียดี ดีไซน์ 62-45-00111-5320300-00025     เงนิงบประมำณ

CNTR-0592/62                  สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงเชียงรำย จ ำกดั 62-45-00222-5320300-00027     เงนิงบประมำณ

CNTR-0584/62                  หจก.หนองบวัแดงก่อสรำ้ง 62-45-00312-5421000-00025     เงนิงบประมำณ

CNTR-0585/62                  รำ้นประเสรฐิกอ๊ปป้ี 62-45-00111-5320300-00024     เงนิงบประมำณ

CNTR-0582/62                  นำยเสกสรร ไชยลอ้ม 62-45-00111-5320400-00015     เงนิงบประมำณ

CNTR-0583/62                  บรษิทั รโิก้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 62-45-00112-5330100-00003     เงนิงบประมำณ

CNTR-0580/62                  หจก.ไอทโีปรเจค แอนด์ซพัพลำย 62-45-00111-5320400-00016     เงนิงบประมำณ

CNTR-0581/62                  รำ้นเทคโนปริน้ท์ 62-45-00111-5320100-00044     เงนิงบประมำณ

CNTR-0578/62                  หจก.  ช.โชคอนนัต์  แมเนจเมน้ท์ 62-41-00312-5421000-00005     เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลนำงแล

วนัทีพ่มิพ์ : 14/07/2563

อ.เมอืงเชียงรำย
หน้ำ : 1/1

จ.เชียงรำย

ทะเบียนบนัทกึข้อมูลกำรจดัท ำสญัญำ/ข้อตกลง

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 9,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 9,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562

คำ่จดัซ้ือน ้ำดืม่ เพือ่ใหบ้รกิำรแก่

ประชำชนผูม้ำตดิตอ่งำนรำชกำร ณ 

เทศบำลต ำบลนำงแล ประจ ำเดือน

สงิหำคม 2562

1,800.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 1,370.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562
คำ่จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน ฝ่ำยธุรกำร 

จ ำนวน 1 รำยกำร
11,200.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

23/07/2562

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 

พรอ้มฝำปิด เสน้กลำงบำ้น หมูท่ี ่14 

บำ้นรอ่งปลำคำ้ว ต ำบลนำงแล อ ำเภอ

เมอืง จงัหวดัเชียงรำย

567,000.00 23/07/2562 เสร็จสิน้

24/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 24/07/2562 เสร็จสิน้

24/07/2562
โครงกำรควบคุมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกแบบมสีว่นรว่ม
3,750.00 24/07/2562 เสร็จสิน้

24/07/2562
โครงกำรควบคุมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกแบบมสีว่นรว่ม
702.40 24/07/2562 เสร็จสิน้

25/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 25/07/2562 เสร็จสิน้

25/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 25/07/2562 เสร็จสิน้

25/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 9,000.00 25/07/2562 เสร็จสิน้

25/07/2562

คำ่จดัซ้ือน ้ำดืม่เพือ่บรกิำรประชำชน 

บรเิวณศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลล

ต ำบลนำงแล ประจ ำเดือน ส.ค.2562

600.00 25/07/2562 เสร็จสิน้

25/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 25/07/2562 เสร็จสิน้

25/07/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 8,000.00 25/07/2562 เสร็จสิน้

25/07/2562
โครงกำรควบคุมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกแบบมสีว่นรว่ม
694.90 25/07/2562 เสร็จสิน้

25/07/2562
โครงกำรควบคุมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกแบบมสีว่นรว่ม
1,389.80 25/07/2562 เสร็จสิน้CNTR-0625/62                  สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงเชียงรำย จ ำกดั 62-45-00222-5320300-00031     เงนิงบประมำณ

CNTR-0623/62                  นำงสำวแคทธียำ วรรณกำญจน์ 62-45-00113-5320100-00022     เงนิงบประมำณ

CNTR-0624/62                  สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงเชียงรำย จ ำกดั 62-45-00222-5320300-00030     เงนิงบประมำณ

CNTR-0621/62                  นำยพรพชิติ นำงแล 62-45-00211-5330100-00015     เงนิงบประมำณ

CNTR-0622/62                  นำยอำคม  เขือ่นเพชร 62-45-00113-5320100-00021     เงนิงบประมำณ

CNTR-0619/62                  นำยยงยุทธ  สวุรรณ์ 62-45-00211-5320100-00039     เงนิงบประมำณ

CNTR-0620/62                  นำงศลิป์ หวลค ำ 62-45-00211-5320100-00040     เงนิงบประมำณ

CNTR-0617/62                  สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงเชียงรำย จ ำกดั 62-45-00222-5320300-00029     เงนิงบประมำณ

CNTR-0618/62                  นำงสำวสภุตัรตรำ  สทิธไิชยวงค์ 62-45-00211-5320100-00038     เงนิงบประมำณ

CNTR-0615/62                  นำยจ ำรอง อำรีย์ 62-45-00334-5320100-00012     เงนิงบประมำณ

CNTR-0616/62                  รำ้นรชันำวนิเซอวสิแอนด์ซพัพลำย 62-45-00222-5320300-00028     เงนิงบประมำณ

CNTR-0613/62                  บรษิทั  เทพวลัย์กรุป๊  (1995)  จ ำกดั 62-45-00111-5330100-00017     เงนิงบประมำณ

CNTR-0614/62                  หจก.ดอยตุงบวิดิง้ 62-42-00312-5421000-00022     เงนิงบประมำณ

CNTR-0611/62                  บรษิทั  เทพวลัย์กรุป๊  (1995)  จ ำกดั 62-45-00112-5320100-00041     เงนิงบประมำณ

CNTR-0612/62                  นำยนโรดม ศรีจกัร์ 62-45-00123-5320100-00063     เงนิงบประมำณ

CNTR-0609/62                  นำยชำนนท์ นำคจ ำแลง 62-45-00123-5320100-00065     เงนิงบประมำณ

CNTR-0610/62                  นำยสเุจตน์ สลีสองสม 62-45-00123-5320100-00064     เงนิงบประมำณ

CNTR-0607/62                  นำยอำนนท์ กนัติบ๊ 62-45-00123-5320100-00061     เงนิงบประมำณ

CNTR-0608/62                  นำยทศพร หตัถผะสุ 62-45-00123-5320100-00062     เงนิงบประมำณ

CNTR-0605/62                  นำยพรพชิติ นำงแล 62-45-00111-5330100-00016     เงนิงบประมำณ

CNTR-0606/62                  นำยธนวฒัน์ สมเดช 62-45-00123-5320100-00060     เงนิงบประมำณ

CNTR-0603/62                  นำงปรชิำต ิสวุรรณ์ 62-45-00111-5320100-00046     เงนิงบประมำณ

CNTR-0604/62                  นำงดำวใจ   พลิำภ 62-45-00111-5320100-00047     เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลนำงแล

วนัทีพ่มิพ์ : 14/07/2563

อ.เมอืงเชียงรำย
หน้ำ : 1/1

จ.เชียงรำย

ทะเบียนบนัทกึข้อมูลกำรจดัท ำสญัญำ/ข้อตกลง

26/07/2562

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 

พรอ้มฝำปิด ซอย 2 (ตอ่ของเดมิ ดำ้น

ทศิใต)้ หมูท่ี ่13 บำ้นแมป่คูำ ต ำบล

นำงแล อ ำเภอเมอืง จงัหวดัเชียงรำย

506,000.00 26/07/2562 เสร็จสิน้

31/07/2562

จดัซ้ืออำหำรเสรมิ(นม)ส ำหรบัเด็ก

เล็กศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล

นำงแลและนกัเรียนในโรงเรียนเขต

พ้ืนที ่5 แหง่ ประจ ำเดือนสงิหำคม 

พ.ศ. 2562

105,845.88 31/07/2562 เสร็จสิน้CNTR-0627/62                  สหกรณ์โคนมเชียงรำย จ ำกดั 62-45-00212-5330400-00013     เงนิงบประมำณ

ปีงบประมำณ 2562, ต ัง้แตว่นัที ่01/07/2562 ถงึวนัที ่31/07/2562, สถำนะ :   จดัท ำ,  พมิพ์,  อนุมตั,ิ  ตอ่ทำ้ย:จดัท ำ,  ตอ่ทำ้ย:พมิพ์,  ตอ่ทำ้ย:อนุมตั,ิ  ท ำฎกีำ,  ทิง้งำน,  เสร็จสิน้

CNTR-0626/62                  หจก.หนองบวัแดงก่อสรำ้ง 62-42-00312-5421000-00023     เงนิงบประมำณ


