
05/10/2563 CNTR-0001/64-8     
           บริษัท ไทยอินเตอร ก้อปปี 2509 จํากัด

เช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 2 
เครืองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

103,320.00 07/04/2564 ต่อท้าย:อนุมัติ 64-45-00111-5320100-00001    
 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0002/64         
         นายทวี เจริญสุข

จัดซอืนําดมื แบบถังใส ขนาด 
18.90 ลิตร สําหรับปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

15,000.00 05/10/2563 ทําฎีกา 64-45-00111-5330100-00001    
 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0003/64         
         บริษัท ไทยอินเตอร ก้อปปี 2509 จํากัด ค่าจ้างเหมาบริการ 38,520.00 05/10/2563 ทําฎีกา 64-45-00113-5320100-00001    

 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0004/64         
         นายรุ่งศักดิ แผ่นสุวรรณ ค่าจ้างเหมาบริการ 114,000.00 05/10/2563 ทําฎีกา 64-45-00211-5320100-00001    

 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0005/64-18   
            บริษัท ระยองทรัพย ปิโตรเลียม จํากัด

จัดซอืวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(แก๊สโซฮอลล 95, ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG), นาํมันหล่อลืนต่าง ๆ 
และนํากลัน ฯลฯ) ดังนี
1. รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 3663
 ระยอง หมายเลขพัสดุ 001530007

100,000.00 21/04/2564 ต่อท้าย:อนุมัติ 64-45-00111-5330800-00002    
 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0006/64-3     
           สหกรณการเกษตรบ้านค่าย จํากัด

จัดซอืวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันดีเซล ฯลฯ) ดังนี
1. รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลข
ทะเบียน 816167 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 011400002
2. รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลข
ทะเบียน 819265 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 011470003
3. รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 
829010 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
011570004
4. รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 
ผจ 9790 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
011610005
5. รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 
832683 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
011610006
6. รถสุขาเคลือนที หมายเลขทะเบียน 
834150 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
034630001

44,480.02 23/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00244-5330800-00001    
 เงินงบประมาณ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 1/6



05/10/2563 CNTR-0007/64-6     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม จํากัด

จัดซอืวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันดีเซล, นาํมันเบนซิน, นํามัน
หล่อลืนต่าง ๆ และนํากลนั ฯลฯ) ดังนี
1. รถยนตตรวจการณ หมายเลข
ทะเบียน กฉ 3910 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 001490005
2. รถดับเพลิง 6 ล้อ หมายเลข
ทะเบียน บร 530 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 004510001
3. รถตู้พยาบาลกู้ชีพกู้ภัย หมายเลข
ทะเบียน กร 7469 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 001570009
4. รถยนตดับเพลิงแบบเอนก
ประสงค 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผก 
6575 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
004570002
5. รถบรรทุกนําเอนกประสงค 10 
ล้อ หมายเลขทะเบียน ผค 90 ระยอง 
หมายเลขพัสดุ 006580002
6. รถบรรทุกนําเอนกประสงค หมาย
เลขทะเบียน ผจ 7018 ระยอง หมาย
เลขพัสดุ 006600003
7. รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน ขฉ 
270 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
001620015
8. รถยนต 4 ประตู หมายเลข
ทะเบียน ขฉ 7580 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 001620016

99,221.00 15/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00123-5330800-00001    
 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0008/64-6     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม จํากัด

จัดซอืวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันดีเซล, นาํมันเบนซิน ฯลฯ) ดัง
นี
1. รถยนต 4 ประตู หมายเลข
ทะเบียน กง 5790 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 001460003
2. รถยนต 4 ประตู หมายเลข
ทะเบียน กษ 6852 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 001590012
3. รถจักรยานยนต หมายเลข
ทะเบียน ขรร 337 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 024520005

60,000.00 01/04/2564 ต่อท้าย:อนุมัติ 64-45-00113-5330800-00001    
 เงินงบประมาณ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 2/6



05/10/2563 CNTR-0009/64-4     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม จํากัด

จัดซอืวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันดีเซล, นาํมันเบนซิน, นํามัน
หล่อลืนต่าง ๆ และนํากลนั ฯลฯ) ดังนี 
1.รถยนต หมายเลขทะเบียน บธ 
2481 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
001430002
2.รถยนตกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมาย
เลขทะเบียน 820615 ระยอง หมาย
เลขพัสดุ 012480001
3.รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน 
ขฉข 367 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
024490003
4.รถยนต หมายเลขทะเบียน บม 
8564 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
001500006
5.รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน 
ขรร 336 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
024520006
6.รถขุดตีนตะขาบ หมายเลข
ทะเบียน ตค 1853 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 018570002
7.รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 
828745 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
002570001
8.รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข
ทะเบียน ตค 1995 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 018570003
9.รถยนตกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมาย
เลขทะเบียน 829144 ระยอง หมาย
เลขพัสดุ 012570002
10.รถยนต 4 ประตู หมายเลข
ทะเบียน กว 3503 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 001580011
11.รถฟารมแทรคเตอร หมายเลข
ทะเบียน ตค 3358 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 019610003
12.เครืองตัดหญ้า จํานวน5เครือง 
13.เครืองกําเนิดไฟฟ้า 14.เครืองตบ
ดิน จํานวน2เครือง

84,425.60 03/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5330800-00002    
 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0010/64-6     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม จํากัด

จัดซอืวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันดีเซล ฯลฯ) ดังนี
1. รถยนต 4 ประตู หมายเลข
ทะเบียน กจ 6775 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 001480004

50,000.00 01/04/2564 ต่อท้าย:อนุมัติ 64-45-00221-5330800-00001    
 เงินงบประมาณ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 3/6



05/10/2563 CNTR-0011/64-6     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม จํากัด

จัดซอืวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันดีเซล ฯลฯ) ดังนี
1. รถยนต 4 ประตู หมายเลข
ทะเบียน ขก 1297 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 001590013

100,000.00 01/04/2564 ต่อท้าย:อนุมัติ 64-45-00112-5330800-00001    
 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0012/64-6     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม จํากัด

จัดซอืวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันดีเซล, นาํมันเบนซิน และ
นาํมันหล่อลืนต่าง ๆ ฯลฯ) ดังนี
1. รถยนต 2 ประตู หมายเลข
ทะเบียน ผก 7164 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 001570010
2. รถโรยทราย หมายเลขพัสดุ 
026620001
3. เครืองตัดหญ้าแบบนังขับ หมาย
เลขพัสดุ 441580019
4. เครืองตัดหญ้าแบบข้อเหวียง 
หมายเลขพัสดุ 441610020
5. เครืองตัดหญ้าแบบข้อเหวียง 
หมายเลขพัสดุ 441610021

100,000.00 01/04/2564 ต่อท้าย:อนุมัติ 64-45-00211-5330800-00001    
 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0013/64-7     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม จํากัด

จัดซอืวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันดีเซล, นาํมันหล่อลืนต่าง ๆ 
และนํากลัน ฯลฯ) ดังนี
1. รถยนต 4 ประตู หมายเลข
ทะเบียน กน 7845 ระยอง หมายเลข
พัสดุ 001540008
2. รถตู้โดยสาร (ขนาด 12 ทีนัง) 
หมายเลขทะเบียน นข 7693 ระยอง

100,000.00 01/04/2564 ต่อท้าย:อนุมัติ 64-45-00231-5330800-00001    
 เงินงบประมาณ

12/10/2563 CNTR-0014/64         
         บริษัท เจ บีลีฟ จํากัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตาสิทธคิลองนาํเย็น (ระยะ
ท ี6) หมู่ที 7 ตําบลหนองละลอก 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพอื
จ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 176.00 เมตร 
หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือรวมพนืทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
704.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

493,500.00 12/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00002    
 เงินสะสม

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 4/6



12/10/2563 CNTR-0015/64         
         บริษัท เจ บีลีฟ จํากัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชลประทานหนองนาํขาว 
(ระยะที 2) หมู่ท ี4  ตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
 เพอืจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 175.00 
เมตร หนาเฉลยี 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง หรือรวมพนืทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ตาม
แบบท ีอบต. กําหนด

497,500.00 12/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00001    
 เงินสะสม

12/10/2563 CNTR-0016/64         
         

ร้านต้นนําวัสดุภัณฑ โดยนายต้นนาํ 
สําราญ

จัดซอืวัสดุการเกษตร จํานวน 2 
รายการ 2,760.00 12/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5331000-00001    

 เงินงบประมาณ

12/10/2563 CNTR-0017/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายล็อก6คลองตาถม (ระยะท ี
2) หมู่ท ี9 ตําบลหนองละลอก อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง  เพือจ่ายค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 132.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ
รวมพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
660.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

488,000.00 12/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00005    
 เงินสะสม

12/10/2563 CNTR-0018/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองปรือ ซอย 2 หมู่ท ี8 
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง เพือจ่ายค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 180.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวมพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที อบต. กําหนด

489,500.00 12/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00006    
 เงินสะสม

15/10/2563 CNTR-0019/64         
         นางสาวคุณัชญ ชํานาญ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองคล้าโขดตาล (ระยะที 
3) หมู่ท ี4 ตําบลหนองละลอก อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง เพอืจ่ายค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ
รวมพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
472.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

383,500.00 30/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00003    
 เงินสะสม

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 5/6



15/10/2563 CNTR-0020/64         
         นางสาวคุณัชญ ชํานาญ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโขดตาลชากไม้รวก (ระยะ
ท ี7) หมู่ที 4 ตําบลหนองละลอก 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  เพือ
จ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 115.00 เมตร 
หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือรวมพนืทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
690.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

498,000.00 15/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00004    
 เงินสะสม

16/10/2563 CNTR-0021/64         
         บริษัท ไทยเอคโค คอนสตรัคชัน จํากัด ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทดีินและ

สงิก่อสร้าง 85,867.50 16/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5421100-00001    
 เงินงบประมาณ

19/10/2563 CNTR-0022/64         
         

ร้านบ้านค่ายกราฟฟิค โดยนางสาว
ปวีณา นิลรัตน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,200.00 19/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320100-00002    

 เงินงบประมาณ

27/10/2563 CNTR-0023/64         
         

ร้านศิริโรจน โดยนายสุทธิโรจน พิชิด
ชัยศัตรู

เครืองออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน 
(สนามกีฬาประจําตําบล) (หมู่ที 4) 500,000.00 27/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00262-5411200-00002    

 เงินงบประมาณค้างจ่าย

29/10/2563 CNTR-0025/64         
         บริษัท เอสทีอาร 2013 จํากัด จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต

ราชการ (รถตู้) นข 3663 ระยอง 3,531.00 29/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320400-00001    
 เงินงบประมาณ

30/10/2563 CNTR-0026/64         
         

ร้านบ้านค่ายเซอรวิส โดย นางมาลี 
จันทรศรีวงษ

ขอจ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลข
ทะเบียน ตค ๑๘๕๓ ระยอง ตาม
รายการดังนี
 ซ่อมระบบตักของบุ้งกี
 ซ่อมระบบซีลเร่งแทรค 
 เปลียนกรองอากาศ 

9,310.00 09/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00001    
 เงินงบประมาณ

30/10/2563 CNTR-0027/64         
         บริษัท ระยองอีซูซุเซลส จํากัด

ตรวจเช็คและซ่อมบํารุง รถกะบะ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กษ6852 
ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 
001590012 จํานวน 1 คัน

1,005.80 30/10/2563 เสร็จสิน 64-45-00113-5320400-00001    
 เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564, ตังแต่วันท ี01/10/2563 ถึงวันที 31/10/2563, สถานะ :   จัดทํา,  พิมพ,  อนุมัติ,  ต่อท้าย:จัดทํา,  ต่อท้าย:พิมพ,  ต่อท้าย:อนุมัติ,  ทําฎีกา,  ทิงงาน,  เสร็จสนิ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง
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