
01/12/2563 CNTR-0065/64         
         นายธนกร อาภรณ์รัตน์ จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลข

ทะเบียน กฉ 3910 ระยอง 3,000.00 01/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00123-5320400-00001    
 เงินงบประมาณ

02/12/2563 CNTR-0066/64         
         

ร้านศิริโรจน์ โดยนายสุทธิโรจน์ พิชิต
ชัยศัตรู

เครืองออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน 
(หมู่ที 6) 200,000.00 02/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00262-5411200-00004    

 เงินงบประมาณค้างจ่าย

02/12/2563 CNTR-0067/64         
         นายธนกร อาภรณ์รัตน์

ซอืวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
รายการแบตเตอรีรถดับเพลิง (6 ล้อ) 
หมายเลขทะเบียน บร 530 ระยอง

7,000.00 02/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00123-5330700-00001    
 เงินงบประมาณ

03/12/2563 CNTR-0068/64         
         

ร้านต้นนําวัสดุภัณฑ์ โดยนายต้นนํา 
สําราญ

เครืองโทรศัพท์ไร้สาย, โทรศัพท์
สําหรับตู้สาขา 22,990.00 03/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5410100-00001    

 เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ

04/12/2563 CNTR-0069/64         
         

ร้านบางบุตรไดนาโม โดย นางรัศมี คํา
แก้ว

ขอจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมาย
เลขทะเบียน 829010 รย ระยะเลข
ไมล์ 70148 กม.

6,313.00 04/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00244-5320400-00001    
 เงินงบประมาณ

04/12/2563 CNTR-0070/64         
         

ร้านบางบุตรไดนาโม โดย นางรัศมี คํา
แก้ว

จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมาย
เลขทะเบียน 832683 รย ระยะเลข
ไมล์ 25601 กม.

2,782.00 04/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00244-5320400-00002    
 เงินงบประมาณ

04/12/2563 CNTR-0074/64         
         นางสาทวรรณ ศรีกุดเรือ โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและ

รับเสด็จ 114,550.00 07/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320300-00003    
 เงินงบประมาณ

04/12/2563 CNTR-0075/64         
         นางสาวบังอร กล่อมเกลียง โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและ

รับเสด็จ 22,500.00 07/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320300-00004    
 เงินงบประมาณ

07/12/2563 CNTR-0076/64         
         

ร้านมีแสงภัณฑ์ (2020) โดยนายวันชัย 
ล่อเฮง

โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและ
รับเสด็จ 7,910.00 07/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320300-00005    

 เงินงบประมาณ

08/12/2563 CNTR-0077/64         
         บริษัท เวอร์ค โซลูชัน 1 จํากัด

ชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดละหารไร่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง, ชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระบอก 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัด

61,400.00 08/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00212-5410700-00001    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ/เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

09/12/2563 CNTR-0078/64         
         

ร้านธนกฤต คอมพิวเตอร์ โดย นายธนก
ฤต ผิวขาว

ซอืหมึกพิมพ์เครืองปรินเตอร์ ยีห้อ 
Epson รุ่น L310 สีดํา จํานวน 6 
ขวด

1,920.00 09/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00221-5331400-00001    
 เงินงบประมาณ

09/12/2563 CNTR-0079/64         
         

ร้านธนกฤต คอมพิวเตอร์ โดย นายธนก
ฤต ผิวขาว

ซ่อมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(ปรินเตอร์) จํานวน 1 เครือง 2,900.00 09/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00221-5320400-00001    

 เงินงบประมาณ

09/12/2563 CNTR-0080/64         
         นายสมโชค ขาวโชติ

จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมาย
เลขทะเบียน 829010 รย ระยะเลข
ไมล 70234 กม.

49,500.00 09/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00244-5320400-00003    
 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 1/4



15/12/2563 CNTR-0084/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนหลาวพญาแล  หมู่ที 1 
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง เพือจ่ายค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 134.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวมพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 670.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที อบต. กําหนด

499,000.00 15/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00011    
 เงินสะสม

15/12/2563 CNTR-0085/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกระโหมดอนจันทน์ (ระยะ
ท ี2) หมู่ที 2 ตําบลหนองละลอก 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  เพือ
จ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 198.00 เมตร 
หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือรวมพนืทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
693.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

499,000.00 18/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00012    
 เงินสะสม

15/12/2563 CNTR-0086/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายลานกวางสวนหลาว (ระยะ
ท ี2) หมู่ที 3 ตําบลหนองละลอก 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพอื
จ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร 
หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือรวมพนืทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
675.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

499,000.00 22/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00013    
 เงินสะสม

15/12/2563 CNTR-0087/64         
         บริษัท ไออี บิสิเนส จํากัด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในเขตพืนทีตําบลหนอง
ละลอก (กองสวัสดิการสังคม)

481.50 15/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00252-5320300-00004    
 เงินงบประมาณ

15/12/2563 CNTR-0088/64         
         

ร้านบ้านค่ายเซอร์วิส โดย นางมาลี 
จันทร์ศรีวงษ์

จ้างซ่อมรถบรรทุกนาํอเนกประสงค์ 
(๑๐ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ผค ๙๐ 
ระยอง

7,970.00 15/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00123-5320400-00002    
 เงินงบประมาณ

16/12/2563 CNTR-0092/64         
         นางสาทวรรณ ศรีกุดเรือ โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและ

รับเสด็จ 100,950.00 16/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320300-00006    
 เงินงบประมาณ

16/12/2563 CNTR-0093/64         
         นางสาวบังอร กล่อมเกลียง โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและ

รับเสด็จ 12,500.00 16/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320300-00007    
 เงินงบประมาณ

16/12/2563 CNTR-0094/64         
         นางสุทธินี พิทักษ์รัตน์ โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและ

รับเสด็จ 6,500.00 16/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320300-00008    
 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 2/4



17/12/2563 CNTR-0095/64         
         บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริง จํากัด

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองละลอก ขออนุมัติซ่อมรถฟาร์ม
แทรกเตอร์พร้อมเครืองตัดหญ้าไหล่
ทาง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๓๕๘ 
ระยอง ตามรายการดังนี
เปลียนถ่ายนํามันเกียร์และไส้กรอง
เทอร์โบ
ฝาปิดนํามันเครอืง
เปลียนใบมีดตัดหญ้า
ฯลฯ

33,019.90 24/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00012    
 เงินงบประมาณ

17/12/2563 CNTR-0096/64         
         นายธนกร อาภรณ์รัตน์

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองละลอก ขออนุมัติจ้างซ่อมรถ
กระเช้า หมายเลขทะเบียน 820615 
ระยอง  ตามรายการดังนี
  ซ่อมระบบไฟ

3,000.00 24/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00013    
 เงินงบประมาณ

17/12/2563 CNTR-0097/64         
         บริษัท เฟลโลเบทเทอร์ จํากัด ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 350,000.00 25/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00111-5320100-00005    

 เงินงบประมาณ

18/12/2563 CNTR-0098/64         
         

ร้านบางบุตรไดนาโม โดย นางรัศมี คํา
แก้ว

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กจ 6775 รย ระยะเลขไมล์ 
462831 กม.

4,440.50 18/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00221-5320400-00002    
 เงินงบประมาณ

22/12/2563 CNTR-0099/64         
         บริษัท เจ บีลีฟ จํากัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชากสายลวด (ระยะที 3) 
หมู่ท ี5 ตําบลหนองละลอก อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง เพอืจ่ายค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ
รวมพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
675.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

499,000.00 11/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00020    
 เงินสะสม

22/12/2563 CNTR-0100/64         
         บริษัท เจ บีลีฟ จํากัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายราษฎร์พัฒนา (ระยะท ี3) 
หมู่ท ี5 ตําบลหนองละลอก อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง เพอืจ่ายค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 115.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ
รวมพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
690.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

499,000.00 21/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00021    
 เงินสะสม

22/12/2563 CNTR-0102/64         
         

ร้านธนกฤต คอมพิวเตอร์ โดย นายธนก
ฤต ผิวขาว

ค่าจ้างซ่อมเครอืงปรนิเตอร์ Brother 
HL1110 หมายเลขครุภัณฑ์ 
479600054

700.00 22/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00113-5320400-00002    
 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 3/4



23/12/2563 CNTR-0103/64         
         นายธนกร อาภรณ์รัตน์ จ้างซ่อมรถยนต์ (4 ประตู) หมายเลข

ทะเบียน ขฉ 7580 ระยอง 2,030.00 23/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00123-5320400-00003    
 เงินงบประมาณ

25/12/2563 CNTR-0106/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสียงตาม

สายประจําหมู่บ้าน (หมู่ท ี5) 303,500.00 21/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5420900-00002    
 เงินงบประมาณค้างจ่าย

25/12/2563 CNTR-0108/64         
         นางสาวบังอร กล่อมเกลียง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาล 5,000.00 25/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00123-5320300-00002    
 เงินงบประมาณ

25/12/2563 CNTR-0110/64         
         

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอนวัน-มิกซ์ แอสฟัล
ท์

ซอืวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัมต่อถุง ) 69,940.00 25/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00241-5330600-00001    

 เงินงบประมาณ

25/12/2563 CNTR-0113/64         
         

บริษัท เอ แอนด์ ไอ คอมพิวเตอร์ 
เซอร์วิส จํากัด

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครอืง
คอมพิวเตอร์ หมายเลขพัสดุ 
416530052 จํานวน 1 เครอืง

3,210.00 25/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00123-5320400-00004    
 เงินงบประมาณ

25/12/2563 CNTR-0114/64         
         

ร้านบ้านค่ายกราฟฟิค โดยนางสาว
ปวีณา นิลรัตน์

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 1,800.00 25/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00123-5320300-00004    

 เงินงบประมาณ

25/12/2563 CNTR-0115/64         
         

ร้านต้นนําวัสดุภัณฑ์ โดยนายต้นนํา 
สําราญ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 24,000.00 14/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00123-5320300-00005    

 เงินงบประมาณ

28/12/2563 CNTR-0116/64         
         บริษัท ไออี บิสิเนส จํากัด ค่าจ้างเหมาบริการ 22,470.00 28/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00113-5320100-00002    

 เงินงบประมาณ

30/12/2563 CNTR-0118/64         
         บริษัท ณัฐชญา เทคโนโลยี จํากัด

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท ี2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว), เครือง
พิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer), เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA

82,380.00 30/12/2563 เสร็จสิน 64-45-00113-5411600-00001    
 

เงินงบประมาณ/เงินงบ
ประมาณ/เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564, ตังแต่วันท ี01/12/2563 ถึงวันที 31/12/2563, สถานะ :   จัดทํา,  พิมพ์,  อนุมัติ,  ต่อท้าย:จัดทํา,  ต่อท้าย:พิมพ์,  ต่อท้าย:อนุมัติ,  ทําฎีกา,  ทิงงาน,  เสร็จสนิ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 4/4


