
04/01/2564 CNTR-0120/64         
         ชัยพร อิเล็กทอร์นิก ค่าจ้างเหมาบริการ 37,800.00 04/01/2564 ทําฎีกา 64-45-00113-5320100-00003    

 เงินงบประมาณ

05/01/2564 CNTR-0122/64         
         

ร้านบางบุตรไดนาโม โดย นางรัศมี คํา
แก้ว

จ้างซ่อมรถดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ (6 ล้อ) หมายเลข
ทะเบียน ผก 6575 ระยอง

11,128.00 12/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00123-5320400-00006    
 เงินงบประมาณ

05/01/2564 CNTR-0123/64         
         

ร้านบางบุตรไดนาโม โดย นางรัศมี คํา
แก้ว

จ้างซ่อมรถดับเพลิง (6 ล้อ) หมาย
เลขทะเบียน บร 530 ระยอง 7,302.75 12/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00123-5320400-00005    

 เงินงบประมาณ

07/01/2564 CNTR-0124/64         
         

ร้านระยองแอร์ โดยนางสาวชนาลัย เต
ชะทวีกุล

ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครอืงปรับอากาศ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
หนองกระบอก หมายเลขพัสดุ 
420580036 , 420580037 , 
420580038 , 420580039 และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนจันทน์ 
หมายเลขพัสดุ 420610058 , 
420610059 , 420610060 , 
420610061 , 420610062

6,634.00 07/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00211-5320400-00001    
 เงินงบประมาณ

07/01/2564 CNTR-0125/64         
         ร้านมณีรัตน์

ขอซือวัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก (External 
Harddisk) จํานวน 2 เครือง ความจุ 
2 TB 
interface connector USB 3.0 
USB 2.0 
 ขับเคลือนด้วยการเชือมต่อ USB มี
การสํารองข้อมูลทีกําหนดเองและ
การมิเรอร์โฟลเดอร์
 วางไฟล์ลงในโฟลเดอร์ทีกําหนด
สําหรับการซิงโครไนซ์ไฟล์อัตโนมัติ
 Windows 7 ขึนไปหรือระบบปฎิบัต

ิการ Mac OS? X 10.11 ขึนไป

5,000.00 07/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00113-5331400-00001    
 เงินงบประมาณ

07/01/2564 CNTR-0126/64         
         

ร้านมีแสงภัณฑ์ (2020) โดยนายวันชัย 
ล่อเฮง

ซอืวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไทม์เมอร์ 
จํานวน 1 ชุด เพือตงัเวลาเปิด  ปิด
ไฟฟ้าอัตโนมัติ สําหรับสนามกีฬา
หญ้าเทียมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองละลอก หมู่ที 4 ตําบล
หนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง

2,110.00 07/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00211-5330200-00001    
 เงินงบประมาณ

08/01/2564 CNTR-0127/64         
         นายธนกร อาภรณ์รัตน์

 ขอจ้างซ่อมรถกระบะ Ford หมาย
เลขทะเบียน บม ๘๕๖๔ ระยอง ตาม
รายละเอียดดังนี
 เปลียนถ่ายนํามันเครือง 
 เช็คระบบกล่องคุมหัวเผาระบบ
เครือง

4,970.00 15/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00014    
 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 1/4



08/01/2564 CNTR-0128/64         
         

ร้านก็อปปีเซ็นเตอร์ โดยนางสาวทิพปภา 
พุทธเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการ 781.10 08/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00231-5320100-00001    

 เงินงบประมาณ

11/01/2564 CNTR-0129/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงลํารางสาธารณะ
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (หมู่ท ี
4)

299,000.00 21/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00022    
 เงินงบประมาณค้างจ่าย

11/01/2564 CNTR-0130/64         
         

ร้านก็อปปีเซ็นเตอร์ โดยนางสาวทิพปภา 
พุทธเจริญ

ซอืรีฟิวส์หมึกตรายาง จํานวน 3 
รายการ 321.00 11/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00231-5330100-00001    

 เงินงบประมาณ

13/01/2564 CNTR-0131/64         
         นางสมคิด อภิวัฒนานนท์

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จํานวน ๕ 
เครือง จํานวน ๑ โครงการ
๑.ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๘๐๐๘๗
๒.ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๗๐๐๗๑
๓.ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๒๐๑๒๓
๔.ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๓๐๐๕๓
๕.ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๒๐๐๔๖

3,000.00 13/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00113-5320400-00003    
 เงินงบประมาณ

13/01/2564 CNTR-0133/64         
         

ร้านมีแสงภัณฑ์ (2020) โดยนายวันชัย 
ล่อเฮง

จัดซอืวัสดุการเกษตร จํานวน 2 
รายการ 1,898.00 13/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5331000-00002    

 เงินงบประมาณ

13/01/2564 CNTR-0134/64         
         

ห้างหุ้นส่วนจํากัดเอสซีพูลเซอร์วิสแอนด์
ซัพพลาย ค่าจ้างเหมาบริการ 107,000.00 26/01/2564 ทําฎีกา 64-45-00211-5320100-00004    

 เงินงบประมาณ

13/01/2564 CNTR-0135/64         
         

ร้านบ้านค่ายกราฟฟิค โดยนางสาว
ปวีณา นิลรัตน์

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดติดต่อเชือไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกใหม่

6,336.00 13/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00223-5320300-00001    
 เงินรับฝากอืนๆ

13/01/2564 CNTR-0136/64         
         ตังคิมเส็ง

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดติดต่อเชือไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกใหม่

8,050.00 13/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00223-5320300-00002    
 เงินรับฝากอืนๆ

13/01/2564 CNTR-0137/64         
         

ร้านจีรภัทร์เครืองมือแพทย์ โดย นาง
สาวจีรภัทร์ วรพิพัฒนกุล

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดติดต่อเชือไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกใหม่

33,550.00 13/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00223-5320300-00003    
 เงินรับฝากอืนๆ

13/01/2564 CNTR-0138/64         
         

ร้านบูรพา เคมีภัณฑ์ โดย นาย โสฬส 
ช่วงยรรยง

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดติดต่อเชือไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกใหม่

52,000.00 13/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00223-5320300-00004    
 เงินรับฝากอืนๆ

15/01/2564 CNTR-0141/64         
         

ร้านมีแสงภัณฑ์ (2020) โดยนายวันชัย 
ล่อเฮง

จัดซอืวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4 
รายการ 20,610.00 15/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5330200-00002    

 เงินงบประมาณ

19/01/2564 CNTR-0142/64         
         

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านค่าย แทรคเตอร์ 
เซอร์วิส

จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อม
เครืองตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลข
ทะเบียน ตค ๓๓๕๘ ระยอง 
 เนืองจากสกีด้านหน้าชํารุด
 ลูกปืนเพลาปันแตก   

5,136.00 25/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00015    
 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564
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19/01/2564 CNTR-0143/64         
         

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านค่าย แทรคเตอร์ 
เซอร์วิส

จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลข
ทะเบียน 829144 ระยอง ซึงพบว่า 
มีความชํารุดตามรายละเอียดและ
อาการ   ดังนี
 ระบบไฟไม่ติดเป็นบางจุดจริง
 ระบบเบรค ชํารุดจริง

5,606.80 25/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00016    
 เงินงบประมาณ

19/01/2564 CNTR-0144/64         
         บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จํากัด

จ้างซ่อมรถกระบะ Ford หมายเลข
ทะเบียน บม 8564 ระยอง ได้เกิด
การชํารุดตามรายการดังนีจริง
 เช็คซ่อมระบบสวิทซ์ขาคันเร่ง
 

4,654.50 02/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00017    
 เงินงบประมาณ

25/01/2564 CNTR-0146/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสาย
คลองนําเย็นขอนฆ้อ (หมู่ที 1) ตําบล
หนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายคลองนําเย็นขอนฆ้อ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิดหนึงช่อง
ทางระบายนํา ตามแบบที อบต
.กําหนด

435,000.00 28/01/2564 อนุมัติ 64-45-00242-5421000-00023    
 เงินสะสม

25/01/2564 CNTR-0147/64-1     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม จํากัด

ขอซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน(ตาม
โครงการบูรณาการร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง) เพอืใช้ใน
การเติมนํามันให้กับรถขุดตีนตะขาบ
บูมยาว หมายเลขทะเบียน ตค 
๒๙๗๔ ระยอง (รถ อบจ.)
ตามรายละเอียด ดังนี  นาํมันดีเซล 
จํานวน ๑๖๐ ลิตร/วัน เป็นจํานวน 
๑๐ วัน (ตามหนังสือ อบจ. ท ีรย 
๕๑๐๐๕.๓/๔๒๔ ลงวันที ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๔)

40,448.00 08/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320300-00002    
 เงินงบประมาณ

26/01/2564 CNTR-0148/64         
         

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านค่าย แทรคเตอร์ 
เซอร์วิส

จ้างซ่อมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลข
ทะเบียน บธ ๒๔๘๑ ระยอง ตาม
รายการดังนี
 ระบบเบรคชํารุด 

1,305.40 02/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00018    
 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564
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27/01/2564 CNTR-0149/64         
         

ร้านเจริญการไฟฟ้า โดย นางดวงพร 
บุญกลัน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน ๖ 
รายการ
 สายไฟ NYY ๔x๒.๕ sq.mm. 
จํานวน ๕๕ เมตร
 แคมป์คู่ จํานวน ๔ ตัว
 หางปลา เบอร์ ๒๕ จํานวน ๑๐ ตัว
 บล็อค ขนาด ๘”x๑๒” จํานวน ๑ 
กล่อง
 เทอร์มินอล จํานวน ๑ ชุด
 ลวดแบน จํานวน ๕ เมตร

32,065.00 02/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5330200-00002    
 เงินงบประมาณ

27/01/2564 CNTR-0150/64         
         

บริษัท เอ แอนด์ ไอ คอมพิวเตอร์ 
เซอร์วิส จํากัด

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครือง 6,955.00 02/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00113-5320400-00004    

 เงินงบประมาณ

28/01/2564 CNTR-0151/64-1     
           ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจําพัง ซอย 1 (ระยะท ี2) 
หมู่ท ี8 ตําบลหนองละลอก อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง เพอืจ่ายค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ
รวมพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
650.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต.กําหนด

498,000.00 08/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00024    
 เงินสะสม

28/01/2564 CNTR-0153/64         
         ร้านมณีรัตน์ วัสดุสํานักงาน 36 รายการ 19,112.00 28/01/2564 เสร็จสิน 64-45-00231-5330100-00004    

 เงินงบประมาณ

29/01/2564 CNTR-0154/64         
         บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จํากัด

ขอจ้างซ่อมรถกระบะ Ford หมาย
เลขทะเบียน บม ๘๕๖๔ ระยอง ตาม
รายการดังนี
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิใช้งานไม่ได้

2,691.05 04/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00019    
 เงินงบประมาณ

29/01/2564 CNTR-0155/64         
         นายสายัญ หอมดวง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบียน 816167 รย 
ระยะเลขไมล์ 166548 กม.

15,000.00 02/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00244-5320400-00005    
 เงินงบประมาณ

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

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 4/4


