
02/11/2563 CNTR-0028/64         
         บริษัท พีอารเอ็ม เทคโนโลยี จํากัด ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 227,500.00 02/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320100-00003    

 เงินงบประมาณ

02/11/2563 CNTR-0029/64         
         บริษัท ไอ.ที. โกลโบล จํากัด ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000.00 10/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320100-00004    

 เงินงบประมาณ

06/11/2563 CNTR-0032/64         
         

ร้านมีแสงภัณฑ (2020) โดยนายวันชัย 
ล่อเฮง

ซอืวัสดุก่อสร้าง สําหรับปรับเลียน
สุขภัณฑในห้องนาํอาคารฟิตเนสองค
การบริหารส่วนตําบลหนองละลอก 
หมายเลขพัสดุ 020610002 เพือ
ความคงทนถาวรสามารถใช้งานได้ดี
ตามสภาพปกติ

13,529.00 06/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00211-5330600-00001    
 เงินงบประมาณ

09/11/2563 CNTR-0033/64         
         

ร้านศิริโรจน โดยนายสุทธิโรจน พิชิต
ชัยศัตรู

เครืองออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน 
(หมู่ที1) 500,000.00 09/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00262-5411200-00003    

 เงินงบประมาณค้างจ่าย

10/11/2563 CNTR-0034/64         
         

ร้านตังฮวยเฮง 2 โดยนายสมชาย  วงศวิ
ศานต

ซอืวัสดุการเกษตร เพือใช้กําจัดหญ้า
และวัชพืชในสนามกีฬาองคการ
บริหารส่วนตําบลหนองละลอก หมู่ที 
4 และ สนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่
ท ี7 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง

37,440.00 10/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00211-5331000-00001    
 เงินงบประมาณ

10/11/2563 CNTR-0035/64         
         

ร้านเจริญการไฟฟ้า โดย นางดวงพร 
บุญกลัน

ขออนุมัติซือวัสดุไฟฟ้าจํานวน 7 
รายการ 
1.หลอดไฟ LED ขนาด 18 W    
จํานวน 600 หลอด
2.PHOTOCON TROLS  3A    
จํานวน 10 ชุด
3.PHOTOCON TROLS  10A    
จํานวน 5 ชุด
4.หลอดแสงจันทร  250  W   (แบบ
เกลียว E40) จํานวน 50 หลอด
5.บัลลาสต  250 W    จํานวน 25 
ตัว
6.อิกเนเตอร      จํานวน 50 ตัว
7.เทปพันสายไฟ     จํานวน 100 
ม้วน

168,450.00 10/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5330200-00001    
 เงินงบประมาณ

10/11/2563 CNTR-0038/64         
         

ร้านบ้านค่ายเซอรวิส โดย นางมาลี 
จันทรศรีวงษ

กองช่าง องคการบริหารส่วนตําบล
หนองละลอก ขออนุมัติซ่อมรถตัก
หน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 
1995 ระยอง ตามรายการดังนี
 เชอืมขาช้าง,ดามเหล็กขาช้าง พร้อม
เติมนํามันไฮดรอลิค

3,000.00 10/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00006    
 เงินงบประมาณ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง
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10/11/2563 CNTR-0039/64         
         

ร้านบ้านค่ายเซอรวิส โดย นางมาลี 
จันทรศรีวงษ

ซ่อมรถฟารมแทรกเตอรพร้อมเครอืง
ตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน 
ตค 3358 ระยอง ตามรายการดังนี
 ซ่อมระบบไฮดรอลิค 3,500.00 10/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00003    

 เงินงบประมาณ

10/11/2563 CNTR-0040/64         
         

ร้านบ้านค่ายเซอรวิส โดย นางมาลี 
จันทรศรีวงษ

จ้างซ่อมรถหกล้อ หมายเลขทะเบียน 
๘๒๘๗๔๕ ระยอง ตามรายการดังนี
 เช็คซ่อมระบบคลัช
 เช็คซ่อมระบบไฮดรอลิค 
 เปลียนถ่ายนํามันเครือง
 ทําท่อ 

18,220.00 11/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00007    
 เงินงบประมาณ

11/11/2563 CNTR-0041/64         
         

ร้านบ้านค่ายเซอรวิส โดย นางมาลี 
จันทรศรีวงษ

กองช่าง องคการบริหารส่วนตําบล
หนองละลอก ขออนุมัติเช็คซ่อมรถ
กระเช้า หมายเลขทะเบียน 
๘๒๙๑๔๔ ระยอง เนอืงจากกากบาท
ชํารุด

1,500.00 11/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00008    
 เงินงบประมาณ

11/11/2563 CNTR-0043/64         
         บริษัท สยามนิสสันตะวันออก จํากัด

จ้างเหมาเพือบํารุงรักษาและซ่อม
แซมครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง 
รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (รถตู้) 
หมายเลขทะเบียน นข 7693 ระยอง  
เปลียนถ่ายนํามันเครอืง ตามระยะ 
80,000 กิโลเมตร

12,252.04 11/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00231-5320400-00001    
 เงินงบประมาณ

13/11/2563 CNTR-0044/64         
         นายวีรสิทธิ กุลรัตน

ซอืทรายละเอียด เพอืใช้บํารุงหญ้าใน
สนามกีฬาองคการบริหารส่วนตําบล
หนองละลอก หมู่ท ี4 ตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

12,840.00 13/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00211-5330600-00002    
 เงินงบประมาณ

16/11/2563 CNTR-0045/64         
         นายทวี เจริญสุข ซอืวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 22 

รายการ 16,809.00 16/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5330300-00001    
 เงินงบประมาณ

17/11/2563 CNTR-0047/64         
         

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุทัย แอร เซอรวิส 
แอนด ซัพพลาย

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมพร้อมล้าง
เครืองปรับอากาศสํานักงาน จํานวน 
4 เครือง

8,025.00 17/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320400-00002    
 เงินงบประมาณ

17/11/2563 CNTR-0048/64         
         

ร้านก้าวไกลการค้า โดยนางสาว
วไลทิพย ลีลายุทธโท

จัดซอืวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2 
รายการ 16,275.00 17/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5330200-00001    

 เงินงบประมาณ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง
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23/11/2563 CNTR-0049/64-3     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม 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

94,721.00 01/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00244-5330800-00003    
 เงินงบประมาณ

23/11/2563 CNTR-0050/64         
         

ร้านกิตติการม่าน (สาขานิคมพัฒนา) 
โดยนายสถาพร หมวกซา ผ้าม่าน 15,000.00 23/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5410900-00002    

 เงินงบประมาณ

25/11/2563 CNTR-0051/64         
         

ร้านเกตุอัมพร  โดย นางจุไรรัตน  เกตุ
พานิช

ซอืวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4 
รายการ 12,198.00 25/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00123-5330200-00001    

 เงินงบประมาณ

25/11/2563 CNTR-0052/64-1     
           สหกรณโคนมวังนําเย็น  จํากัด

จัดซอือาหารเสริม (นม) สําหรับให้
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารส่วนตําบลหนองละลอก 
จํานวนทัง 3 ศูนย และโรงเรียนใน
พืนทีสังกัด สพฐ.ทงั 5 แห่ง ได้ดืม
ช่วงเปิดเทอมของภาคเรียน 2/2563 
ระหว่างวันท ี1 ธันวาคม 2563  ปิด
เทอมภาคเรียนที 2/2563 รวม
จํานวน 130 วัน

945,275.64 02/02/2564 ต่อท้าย:อนุมัติ 64-45-00212-5330400-00001    
 เงินงบประมาณ

26/11/2563 CNTR-0054/64         
         บริษัท เค.ซี.ภัณฑ จํากัด

ซอืวัสดุการเกษตร สําหรับใช้ดูแล
สนามหญ้า สนามกีฬาองคการ
บริหารส่วนตําบลหนองละลอก หมู่ที 
4 , สนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ท ี7 
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง เพือเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในตําบลหนองละลอก ใช้
เป็นสถานทีออกกําลังกาย ร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

6,045.50 26/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00211-5331000-00003    
 เงินงบประมาณ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564
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27/11/2563 CNTR-0057/64         
         นายธนกร อาภรณรัตน

กองช่าง องคการบริหารส่วนตําบล
หนองละลอก ขออนุมัติซ่อมรถ
กระบะวีโก้ หมายเลขทะเบียน 
กว๓๕๐๓ ระยอง ตามรายการดังนี
 เปลียนถ่ายนํามันเครืองฯ  ทีเลขไมล 
๗๘๘๓๔
 เช็คระบบเบรค

2,330.00 01/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00011    
 เงินงบประมาณ

27/11/2563 CNTR-0058/64         
         

ร้านบ้านค่ายเซอรวิส โดย นางมาลี 
จันทรศรีวงษ

กองช่าง องคการบริหารส่วนตําบล
หนองละลอก ขออนุมัติจ้างซ่อมรถ
กระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒๐๖๑๕ 
ระยอง  ตามรายการดังนี
  ซ่อมระบบไฮดรอลิค

6,000.00 01/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00010    
 เงินงบประมาณ

27/11/2563 CNTR-0059/64         
         

ร้านบ้านค่ายเซอรวิส โดย นางมาลี 
จันทรศรีวงษ

ขอจ้างซ่อมรถฟารมแทรกเตอร
พร้อมเครืองตัดหญ้าไหล่ทาง หมาย
เลขทะเบียน ตค ๓๓๕๘ ระยอง
 เชอืมแป๊ปไฮดรอลิค 
 เปลียนถ่ายนํามันเครือง ๘๔๙.๑๐ 
ชัวโมง 

5,060.00 01/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00009    
 เงินงบประมาณ

30/11/2563 CNTR-0062/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสายหยุด  หมู่ท ี11 ตําบล
หนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง  เพอืจ่ายค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
146.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวมพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 657.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที อบต. กําหนด

499,000.00 30/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00007    
 เงินสะสม

30/11/2563 CNTR-0063/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนหลาวล็อก6 (ระยะที 7) 
หมู่ท ี9 ตําบลหนองละลอก อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง เพอืจ่ายค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 134.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ
รวมพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
670.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

499,000.00 30/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00009    
 เงินสะสม

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง
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30/11/2563 CNTR-0064/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย กม.3มาบตองใน (ระยะที 
7) หมู่ท ี10 เพือจ่ายค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
110.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวมพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที อบต. กําหนด

499,000.00 30/11/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00010    
 เงินสะสม

ปีงบประมาณ 2564, ตังแต่วันท ี01/11/2563 ถึงวันที 30/11/2563, สถานะ :   จัดทํา,  พิมพ,  อนุมัติ,  ต่อท้าย:จัดทํา,  ต่อท้าย:พิมพ,  ต่อท้าย:อนุมัติ,  ทําฎีกา,  ทิงงาน,  เสร็จสนิ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564
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