
วนัที่จดัท ำ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิที่ท ำสญัญำ วนัที่ลงนำม สถำนะ

04/06/2562

คำ่จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่ 

ส ำหรบัใชใ้นโรงฆำ่สตัว์ เทศบำล

ต ำบลนำงแล ประจ ำเดอืน พฤษภำคม

 2562

6,160.00 04/06/2562 เสร็จสิน้

04/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 

พรอ้มฝำปิด ซอย 6 (ขำ้งโรงเรียน

อนุบำลนำงแล) หมู่ที ่5 บ้ำนเดน่ 

ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จงัหวดั

เชียงรำย

423,200.00 04/06/2562 เสร็จสิน้

05/06/2562

จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด

เครือ่งปรบัอำกำศส ำนกังำน กองคลงั  

จ ำนวน  3 เครือ่งและซ่อมแซมรอยร ั่ว

เครือ่งปรบัอำกำศ  จ ำนวน 1 เครือ่ง

2,200.00 05/06/2562 เสร็จสิน้

07/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งวำงทอ่ระบำยน ้ำ 

คสล. พรอ้มบ่อพกั คสล. หมู่ที ่3 บ้ำน

นำงแลเหนือ เชือ่ม หมู่ที ่9 บ้ำนดอย

กิว่ (ตอ่ของเดมิ) ต ำบลนำงแล อ ำเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงรำย

249,000.00 07/06/2562 เสร็จสิน้

10/06/2562
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 41 

รำยกำร
17,888.00 10/06/2562 เสร็จสิน้

10/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. 

พรอ้มฝำปิด ซอย1 หมู่ที ่8 บ้ำนป่ำ

รวก ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จงัหวดั

เชียงรำย

398,800.00 10/06/2562 เสร็จสิน้

10/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งขยำยไหล่ทำงถนน 

คสล. ซอยบ้ำนเลขที ่38 หมู่ที ่9 บ้ำน

ดอยกิว่ ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงรำย

71,500.00 10/06/2562 เสร็จสิน้

10/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งขยำยไหล่ทำงถนน 

คสล. บ้ำนเลขที ่58 หมู่ที ่7 บ้ำนนำง

แลใน ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงรำย

124,000.00 10/06/2562 เสร็จสิน้CNTR-0495/62                  หจก.ธีรพงค์กอ่สรำ้ง 62-45-00312-5421000-00011     เงนิงบประมำณ

CNTR-0493/62                  หจก.ดอยตงุบวิดิง้ 62-42-00312-5421000-00021     เงนิงบประมำณ

CNTR-0494/62                  หจก.ธีรพงค์กอ่สรำ้ง 62-45-00312-5421000-00010     เงนิงบประมำณ

CNTR-0491/62                  หจก.หนองบวัแดงกอ่สรำ้ง 62-42-00312-5421000-00020     เงนิงบประมำณ

CNTR-0492/62                  บริษทั  เทพวลัย์กรุป๊  (1995)  จ ำกดั 62-45-00221-5330100-00003     เงนิงบประมำณ

CNTR-0489/62                  หจก.ธีรพงค์กอ่สรำ้ง 62-42-00312-5421000-00019     เงนิงบประมำณ

CNTR-0490/62                  บีม  มอเตอร์- แอร์ 62-45-00113-5320400-00004     เงนิงบประมำณ

เลขที่สญัญำ ชื่อเจ้ำหน้ี เลขที่รำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง แหล่งเงนิที่ใช้

CNTR-0488/62                  สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเชียงรำย จ ำกดั 62-45-00334-5330800-00012     เงนิงบประมำณ

เทศบำลต ำบลนำงแล

วนัทีพ่มิพ์ : 14/07/2563

อ.เมืองเชียงรำย
หน้ำ : 1/1

จ.เชียงรำย

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง



เทศบำลต ำบลนำงแล

วนัทีพ่มิพ์ : 14/07/2563

อ.เมืองเชียงรำย
หน้ำ : 1/1

จ.เชียงรำย

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

10/06/2562
คำ่จดัซ้ือหมกึปริน้เตอร์ เพือ่ใชใ้นงำน

ฝ่ำยธุรกำร ส ำนกัปลดัเทศบำล
36,890.00 10/06/2562 เสร็จสิน้

10/06/2562

โครงกำรเสริมสรำ้งควำมรูด้ำ้นกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบ

3,960.00 10/06/2562 เสร็จสิน้

10/06/2562

โครงกำรเสริมสรำ้งควำมรูด้ำ้นกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบ

540.00 10/06/2562 เสร็จสิน้

10/06/2562
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครือ่งปรบัอำกำศ 

(กองชำ่ง)
1,088.00 10/06/2562 เสร็จสิน้

10/06/2562
จดัซ้ือวสัดงุำนบ้ำนงำนครวั จ ำนวน 

12 รำยกำร
9,922.00 10/06/2562 เสร็จสิน้

11/06/2562
คำ่จ้ำงเหมำซ่อมแซม

เครือ่งปรบัอำกำศ (กองกำรศกึษำ)
800.00 11/06/2562 เสร็จสิน้

11/06/2562

คำ่จดัซ้ือยำงรถยนต์  จ ำนวน  4  เสน้

  ๆ ละ  3,500.  บำท  รวมเป็นเงนิ

ท ัง้สืน้  14,000.  บำท

14,000.00 11/06/2562 เสร็จสิน้

12/06/2562

โครงกำรสง่เสริมกำรคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพใน

รำ้นขำยของช ำ

1,680.00 12/06/2562 เสร็จสิน้

12/06/2562

โครงกำรสง่เสริมกำรคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพใน

รำ้นขำยของช ำ

1,600.00 12/06/2562 เสร็จสิน้

12/06/2562

โครงกำรสง่เสริมกำรคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพใน

รำ้นขำยของช ำ

3,120.00 12/06/2562 เสร็จสิน้

12/06/2562
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครือ่งปรบัอำกำศ 

หมำยเลขครุภณัฑ ์42054016
400.00 12/06/2562 เสร็จสิน้

13/06/2562
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครือ่งพ่นหมอก

ควนั จ ำนวน 3 เครือ่ง
3,060.00 13/06/2562 เสร็จสิน้CNTR-0508/62                  มงคลพำณิชย์ 62-45-00221-5320400-00004     เงนิงบประมำณ

CNTR-0506/62                  ฮำนิดไีซน์ 62-45-00223-5320300-00019     เงนิงบประมำณ

CNTR-0507/62                  บีม  มอเตอร์- แอร์ 62-45-00221-5320400-00003     เงนิงบประมำณ

CNTR-0504/62                  บริษทั  เทพวลัย์กรุป๊  (1995)  จ ำกดั 62-45-00223-5320300-00017     เงนิงบประมำณ

CNTR-0505/62                  รำ้นเทคโนปริน้ท์ 62-45-00223-5320300-00018     เงนิงบประมำณ

CNTR-0502/62                  บีม มอเตอร์-แอร์ 62-45-00211-5320400-00005     เงนิงบประมำณ

CNTR-0503/62                  รำ้นสีแ่สงไทย 62-45-00111-5330700-00003     เงนิงบประมำณ

CNTR-0500/62                  บีม  มอเตอร์- แอร์ 62-45-00241-5320400-00007     เงนิงบประมำณ

CNTR-0501/62                  หจก.คลงัครวัเรือนซพัพลำย 62-45-00221-5330300-00002     เงนิงบประมำณ

CNTR-0498/62                  รำ้นประเสริฐกอ๊ปป้ี 62-45-00111-5320300-00023     เงนิงบประมำณ

CNTR-0499/62                  ไอเดยีด ีดไีซน์ 62-45-00111-5320300-00022     เงนิงบประมำณ

CNTR-0497/62                  เอ็น.เค.เซอร์วิส 62-45-00111-5331400-00003     เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลนำงแล

วนัทีพ่มิพ์ : 14/07/2563

อ.เมืองเชียงรำย
หน้ำ : 1/1

จ.เชียงรำย

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

13/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ซอย

(ขำ้งบ้ำนนำงพลอย ธุวะค ำ) หมู่ที ่1 

บ้ำนป่ำหำ้ ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงรำย

26,000.00 13/06/2562 เสร็จสิน้

13/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ซอย 1 

หมู่ที ่2 บ้ำนนำงแล ต ำบลนำงแล 

อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย

36,500.00 13/06/2562 เสร็จสิน้

13/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.ขำ้งศำลำ

 SML หมู่ที ่2 บ้ำนนำงแล ต ำบลนำง

แล อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย

54,000.00 13/06/2562 เสร็จสิน้

13/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ซอย

บ้ำนเลขที ่218 หมู่ที ่5 บ้ำนเดน่ 

ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จงัหวดั

เชียงรำย

85,500.00 13/06/2562 เสร็จสิน้

14/06/2562

คำ่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลิง  จ ำนวน  

6 รำยกำร   ตำมรำยละเอยีดดงัน้ี

1.กระบองไฟ  3 จงัหวะ  จ ำนวน  2 

อนั ๆ ละ 200.  บำท  เป็นเงนิ  400. 

 บำท 

2.เสือ้สะทอ้นแสง  2 แถบ  จ ำนวน  5

 ตวั ๆ ละ 125.  บำท  เป็นเงนิ  625. 

 บำท

3.ยูโรเทปก ัน้จรำจร   จ ำนวน  2  

ม้วน ๆ ละ 350.  บำท  เป็นเงนิ  700.

  บำท

4.ขวำนขนำดใหญส่ ำหรบักูภ้ยั  

จ ำนวน  1   ดำ้ม ๆ ละ 1,450.  บำท  

เป็นเงนิ  1,450. บำท

5.เชือกคล้องตวัพรอ้มอปุกรณ์

ประกอบส ำหรบักูภ้ยั  จ ำนวน 1  ชุด ๆ

 ละ 1,250.  บำท  เป็นเงนิ  1,250.  

บำท

6.กรรไกรตดัเหล็กขนำดใหญส่ ำหรบั

กูภ้ยั  จ ำนวน  1  อนั  ๆ ละ 1,080. 

บำท  เป็นเงนิ  1,080. บำท

5,505.00 14/06/2562 เสร็จสิน้

CNTR-0512/62                  หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ฐิตพินัธ์ธุรกจิ 62-45-00312-5421000-00015     เงนิงบประมำณ

CNTR-0513/62                  
หำ้งหุน้สว่นสำมญั  พรอปเพอร์ต ีไฟร์ 

แอนด์ เรสควิ
62-45-00123-5331600-00001     เงนิงบประมำณ

CNTR-0510/62                  หจก.หนองบวัแดงกอ่สรำ้ง 62-45-00312-5421000-00013     เงนิงบประมำณ

CNTR-0511/62                  หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ฐิตพินัธ์ธุรกจิ 62-45-00312-5421000-00014     เงนิงบประมำณ

CNTR-0509/62                  หจก.หนองบวัแดงกอ่สรำ้ง 62-45-00312-5421000-00012     เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลนำงแล

วนัทีพ่มิพ์ : 14/07/2563

อ.เมืองเชียงรำย
หน้ำ : 1/1

จ.เชียงรำย

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 5,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562

คำ่จดัซ้ือวสัดวุิทยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์ จ ำนวน  12  รำยกำร  รวม

เป็นเงนิท ัง้สืน้  16,745.50  บำท

16,745.50 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 9,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 9,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

17/06/2562

คำ่จดัซ้ือน ้ำดืม่ ประจ ำเดอืนกรกฎำคม

 2562 เพือ่ใหบ้ริกำรแกป่ระชำชนผู้

มำตดิตอ่งำนรำชกำร ณ เทศบำล

ต ำบลนำงแล

2,250.00 17/06/2562 เสร็จสิน้

19/06/2562
โครงกำรสง่เสริมทอ่งเทีย่วชุมชน คน

บ้ำนนำงแล
300.00 19/06/2562 เสร็จสิน้

24/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 24/06/2562 เสร็จสิน้

24/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 24/06/2562 เสร็จสิน้

24/06/2562 โครงกำรบ ำรุงรกัษำป่ำไม้ 360.00 24/06/2562 เสร็จสิน้CNTR-0535/62                  ไอเดยีด ีดไีซน์ 62-45-00322-5320300-00001     เงนิงบประมำณ

CNTR-0533/62                  นำงสำวแคทธียำ วรรณกำญจน์ 62-45-00113-5320100-00019     เงนิงบประมำณ

CNTR-0534/62                  นำยอำคม  เขือ่นเพชร 62-45-00113-5320100-00020     เงนิงบประมำณ

CNTR-0530/62                  นำยพรพชิติ นำงแล 62-45-00111-5330100-00015     เงนิงบประมำณ

CNTR-0532/62                  ไอเดยีด ีดไีซน์ 62-45-00264-5320300-00002     เงนิงบประมำณ

CNTR-0528/62                  นำงดำวใจ   พลิำภ 62-45-00111-5320100-00041     เงนิงบประมำณ

CNTR-0529/62                  นำยสทุธเิบศ   คดิขำ้งบน 62-45-00111-5320100-00040     เงนิงบประมำณ

CNTR-0526/62                  นำยนโรดม ศรีจกัร์ 62-45-00123-5320100-00054     เงนิงบประมำณ

CNTR-0527/62                  นำงปริชำต ิสวุรรณ์ 62-45-00111-5320100-00042     เงนิงบประมำณ

CNTR-0524/62                  นำยธนวฒัน์ สมเดช 62-45-00123-5320100-00056     เงนิงบประมำณ

CNTR-0525/62                  นำยอำนนท์ กนัติบ๊ 62-45-00123-5320100-00055     เงนิงบประมำณ

CNTR-0522/62                  นำยทศพร หตัถผะสุ 62-45-00123-5320100-00058     เงนิงบประมำณ

CNTR-0523/62                  นำยสเุจตน์ สลีสองสม 62-45-00123-5320100-00057     เงนิงบประมำณ

CNTR-0520/62                  รำ้นสมำร์ท  คอมมูนิเคช ั่น 62-45-00123-5330900-00002     เงนิงบประมำณ

CNTR-0521/62                  นำยชำนนท์ นำคจ ำแลง 62-45-00123-5320100-00059     เงนิงบประมำณ

CNTR-0518/62                  นำยอนิทนนท์ เดชะอปู 62-45-00321-5320100-00041     เงนิงบประมำณ

CNTR-0519/62                  นำยนนทวฒัน์ เรือนค ำ 62-45-00321-5320100-00042     เงนิงบประมำณ

CNTR-0516/62                  นำยสทุธพิงศ์ ดวงสนิท 62-45-00112-5320100-00033     เงนิงบประมำณ

CNTR-0517/62                  นำงสำวจิรำภรณ์ ตุน่แกว้ 62-45-00321-5320100-00040     เงนิงบประมำณ

CNTR-0514/62                  นำยจ ำรอง อำรีย์ 62-45-00334-5320100-00011     เงนิงบประมำณ

CNTR-0515/62                  พมิผกำ   กณิะนำ 62-45-00112-5320100-00032     เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลนำงแล

วนัทีพ่มิพ์ : 14/07/2563

อ.เมืองเชียงรำย
หน้ำ : 1/1

จ.เชียงรำย

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

24/06/2562

คำ่จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง จ ำนวน 2 

รำยกำร ดงัน้ี

 คำ่น ้ำมนัส ำหรบัเครือ่งตดัหญำ้ 

จ ำนวน 25 ลิตรๆละ 30.บำท เป็นเงนิ

 750.บำท

 คำ่น ้ำมนัส ำหรบัรถไถ จ ำนวน 20 

ลิตรๆละ 30.บำท เป็นเงนิ 600.บำท

รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้ 1,350.บำท (หนึ่ง

พนัสำมรอ้ยหำ้สบิบำทถว้น)

1,241.55 26/06/2562 เสร็จสิน้

24/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ซอย2 

หมู่ที ่1 บ้ำนป่ำหำ้ ต ำบลนำงแล 

อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย

117,000.00 24/06/2562 เสร็จสิน้

24/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 9,000.00 24/06/2562 เสร็จสิน้

24/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 24/06/2562 เสร็จสิน้

24/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 24/06/2562 เสร็จสิน้

24/06/2562

คำ่จดัซ้ือน ้ำดืม่เพือ่บริกำรประชำชน 

บริเวณศนูย์พฒันำเด็กเทศบำลต ำบล

นำงแล ประจ ำเดอืน ก.ค.62

600.00 24/06/2562 เสร็จสิน้

25/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 25/06/2562 เสร็จสิน้

25/06/2562 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 8,000.00 25/06/2562 เสร็จสิน้

25/06/2562

คำ่จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครือ่งปริน้เตอร์

 ศนูย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำง

แล

4,800.00 25/06/2562 เสร็จสิน้

26/06/2562
โครงกำรรณรงค์ครอบครวังดเหล้ำ

เขำ้พรรษำ
2,640.00 26/06/2562 เสร็จสิน้

26/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ซอยเขำ้

โรงปุ๋ ย หมู่ที ่7 บ้ำนนำงแลใน ต ำบล

นำงแล อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย

163,000.00 26/06/2562 เสร็จสิน้

26/06/2562

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ซอย 9/3

 หมู่ที ่7 บ้ำนนำงแลใน ต ำบลนำงแล 

อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย

151,000.00 26/06/2562 เสร็จสิน้CNTR-0548/62                  หจก.ธีรพงค์กอ่สรำ้ง 62-45-00312-5421000-00017     เงนิงบประมำณ

ปีงบประมำณ 2562, ต ัง้แตว่นัที ่01/06/2562 ถงึวนัที ่30/06/2562, สถำนะ :   จดัท ำ,  พมิพ์,  อนุมตั,ิ  ตอ่ทำ้ย:จดัท ำ,  ตอ่ทำ้ย:พมิพ์,  ตอ่ทำ้ย:อนุมตั,ิ  ท ำฎีกำ,  ทิง้งำน,  เสร็จสิน้

CNTR-0545/62                  ฮำนิดไีซน์ 62-45-00223-5320300-00020     เงนิงบประมำณ

CNTR-0547/62                  หจก.ธีรพงค์กอ่สรำ้ง 62-45-00312-5421000-00018     เงนิงบประมำณ

CNTR-0543/62                  นำงสำวเมธำวี ชยัชมภู 62-45-00241-5320100-00032     เงนิงบประมำณ

CNTR-0544/62                  บีแอลซีคอมพวิเตอร์ 62-45-00211-5320400-00006     เงนิงบประมำณ

CNTR-0541/62                  นำยพรพชิติ นำงแล 62-45-00211-5330100-00014     เงนิงบประมำณ

CNTR-0542/62                  นำงสำวเอมมกิำ กนันำ 62-45-00241-5320100-00031     เงนิงบประมำณ

CNTR-0539/62                  นำงสำวสภุตัรตรำ  สทิธไิชยวงค์ 62-45-00211-5320100-00035     เงนิงบประมำณ

CNTR-0540/62                  นำยยงยุทธ  สวุรรณ์ 62-45-00211-5320100-00036     เงนิงบประมำณ

CNTR-0537/62                  หจก.หนองบวัแดงกอ่สรำ้ง 62-45-00312-5421000-00016     เงนิงบประมำณ

CNTR-0538/62                  นำงศลิป์ หวลค ำ 62-45-00211-5320100-00034     เงนิงบประมำณ

CNTR-0536/62-1                สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเชียงรำย จ ำกดั 62-45-00322-5320300-00003     เงนิงบประมำณ


