
01/02/2564 CNTR-0156/64-1     
           ห้างห้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบรรจงจิต หม่ที 6 ตําบล
หนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง  เพอืจ่ายค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
190.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวมพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 665.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที อบต. กําหนด

497,000.00 08/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00025    
 เงินสะสม

02/02/2564 CNTR-0157/64-2     
           หจก.ดาวไฮเท็กซ์

จัดซอืวัสดนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันเบนซิน,นํามันหล่อลืน
ต่างๆ,นํากลนัฯลฯ)ดังนี
๑.๑ เลือยโซ่ยนต์  หมายเลขพัสด 
๐๖๘๖๐๐๐๐๔,๐๖๘๖๐๐๐๐๕
๑.๒ เครืองสบนาํ หมายเลขพัสด 
๐๕๕๕๖๐๐๑๗
๑.๓ เครืองกําเนิดไฟฟ้า หมายเลข
พัสด ๔๖๕๕๙๐๐๐๑
๑.๔ เครืองอัดอากาศ หมายเลขพัสด 
๔๗๔๖๐๐๐๔๙
๑.๕ เครืองสบนาํดับเพลิงชนิดหาบ
หาม หมายเลขพัสด ๐๕๕๖๒๐๐๒๕

10,000.00 01/04/2564 ต่อท้าย:อนมัติ 64-45-00123-5330800-00002    
 เงินงบประมาณ

02/02/2564 CNTR-0158/64         
         

บริษัท เอ แอนด์ ไอ คอมพิวเตอร์ 
เซอร์วิส จํากัด วัสดคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 17,494.50 02/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00231-5331400-00002    

 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 1/7



03/02/2564 CNTR-0159/64-2     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม จํากัด

จัดซอืวัสดนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันดีเซล,นํามันเบนซิน,นาํมัน
หล่อลืนต่างๆ,นาํกลันฯลฯ)ดังนี
๑.รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 
๒๔๘๑ ระยอง หมายเลขพัสด 
๐๐๑๔๓๐๐๐๒
๒.รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมาย
เลขทะเบียน ๘๒๐๖๑๕ ระยอง หมาย
เลขพัสด ๐๑๒๔๘๐๐๐๑
๓.รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 
ขฉข ๓๖๗ ระยอง หมายเลขพัสด 
๐๒๔๔๙๐๐๐๓
๔.รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม 
๘๕๖๔ ระยอง หมายเลขพัสด 
๐๐๑๕๐๐๐๐๖
๕.รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 
ขรร ๓๓๖ ระยอง หมายเลขพัสด 
๐๒๔๕๒๐๐๐๖
๖.รถขดตีนตะขาบ หมายเลข
ทะเบียน ตค ๑๘๕๓ ระยอง หมาย
เลขพัสด ๐๑๘๕๗๐๐๐๒
๗.รถบรรทก ๖ ล้อ หมายเลข
ทะเบียน ๘๒๘๗๔๕ ระยอง หมายเลข
พัสด ๐๐๒๕๗๐๐๐๑
๘.รถตักหน้าขดหลัง หมายเลข
ทะเบียน ตค ๑๙๙๕ ระยอง หมาย
เลขพัสด ๐๑๘๕๗๐๐๐๓
๙.รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมาย
เลขทะเบียน ๘๒๙๑๔๔ระยอง หมาย
เลขพัสด ๐๑๒๕๗๐๐๐๒
๑๐.รถยนต์ ๔ ประต หมายเลข
ทะเบียน กว ๓๕๐๓ ระยอง หมายเลข
พัสด ๐๐๑๕๘๐๐๑๑
๑๑.รถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลข
ทะเบียน ตค ๓๓๕๘ ระยอง หมาย
เลขพัสด ๐๑๙๖๑๐๐๐๓
๑๒. เครืองตัดหญ้า จํานวน ๕ เครือง 
๑๓.เครืองกําเนิดไฟฟ้า                   
         ๑๔.เครืองตบดิน

500,000.00 01/04/2564 ต่อท้าย:อนมัติ 64-45-00241-5330800-00003    
 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 2/7



03/02/2564 CNTR-0161/64         
         ห้างห้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายล็อก3ล็อก6 (ระยะที 4) หม่
ท ี9 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง  เพอืจ่ายค่าก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 110.00 เมตร หนาเฉลีย 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวม
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 
ตารางเมตร ตามแบบที อบต. 
กําหนด

498,000.00 05/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00027    
 เงินสะสม

04/02/2564 CNTR-0162/64         
         

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง

แบบพิมพ์ทีใช้ในราชการ จํานวน ๒ 
รายการ
๑. ๒๖๓๐๐๑ ภ.ป.๑ แบบแสดง
รายการภาษีป้าย  จํานวน ๑,๐๐๐ 
แผ่น 
๒. ๑๓๑๐๑๑ สมดคมฎีกาเบิกเงิน  
จํานวน ๑๐ เล่ม

2,210.05 04/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00113-5330100-00001    
 เงินงบประมาณ

04/02/2564 CNTR-0163/64         
         

ร้านบางบตรไดนาโม โดย นางรัศมี คํา
แก้ว

ซอืหม้อแบตเตอรี (พร้อมแลก
เปลียน) จํานวน 2 ลก เพอืใช้สําหรับ
รถบรรทกขยะหมายเลขทะเบียน 
816167 รย

5,350.00 04/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00244-5330700-00001    
 เงินงบประมาณ

05/02/2564 CNTR-0164/64         
         บริษัท เค.ซี.ภัณฑ์ จํากัด

ซอืวัสดก่อสร้าง เพือทําฉากกนั
ละอองนาํลายในเวลารับประทาน
อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีอย่ในความดแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ละลอกทงั 3 แห่ง (ศนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดดอนจันทน์ , ศนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองกระบอก , ศนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดละหารไร่) ตามมาตรการ
เร่งด่วนในการป้องกันและควบคม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

11,427.60 05/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00211-5330600-00003    
 เงินงบประมาณ

05/02/2564 CNTR-0165/64         
         ห้างห้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยลงธรรม หม่ที 7 ตําบล
หนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง  เพอืจ่ายค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
107.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวมพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 428.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที อบต. กําหนด

338,000.00 09/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00028    
 เงินสะสม

08/02/2564 CNTR-0166/64         
         

ร้านต้นนําวัสดภัณฑ์ โดยนายต้นนํา 
สําราญ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 16,560.00 08/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5320100-00006    

 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 3/7



09/02/2564 CNTR-0167/64         
         ห้างห้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยวงศ์พิทักษ์  หม่ที 6  เพอื
จ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  28.00 เมตร 
หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือรวมพนืทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
126.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

85,000.00 15/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00029    
 เงินสะสม

11/02/2564 CNTR-0168/64         
         

บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ไทร์เซ็นเตอร์ 
จํากัด

ซอืยางนอกและยางใน เพือใช้สําหรับ
รถบรรทกขยะหมายเลขทะเบียน 
819265 รย ระยะเลขไมล์ 
172,679 กม.

41,820.00 11/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00244-5330700-00002    
 เงินงบประมาณ

15/02/2564 CNTR-0169/64         
         นายธนกร อาภรณ์รัตน์

ขอจ้างซ่อมรถกระบะ มิตซบิชิ หมาย
เลขทะเบียน บธ ๒๔๘๑ ระยอง ตาม
รายการดังนี
สายไมล์ ชํารด 2,100.00 22/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00020    

 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 4/7



15/02/2564 CNTR-0170/64-2     
           บริษัท ระยอง ปิโตรเลียม จํากัด

จัดซอืวัสดนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
(นาํมันดีเซล,นํามันเบนซิน,นาํมัน
หล่อลืนต่างๆ,
นาํกลันฯลฯ)ดังนี
1. รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข
ทะเบียน กฉ 3910 ระยอง หมายเลข
พัสด 001490005
2. รถดับเพลิง 6 ล้อ หมายเลข
ทะเบียน บร 530 ระยอง หมายเลข
พัสด 004510001
3. รถต้พยาบาลก้ชีพก้ภัย หมายเลข
ทะเบียน กร 7469 ระยอง หมายเลข
พัสด 001570009
4. รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนก
ประสงค์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผก 
6575 ระยอง หมายเลขพัสด 
004570002
5. รถบรรทกนําเอนกประสงค์ 10 
ล้อ หมายเลขทะเบียน ผค 90 ระยอง 
หมายเลขพัสด 006580002
6. รถบรรทกนําเอนกประสงค์ หมาย
เลขทะเบียน ผจ 7018 ระยอง หมาย
เลขพัสด 006600003
7. รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน ขฉ 
270 ระยอง หมายเลขพัสด 
001620015
8. รถยนต์ 4 ประต หมายเลข
ทะเบียน ขฉ 7580 ระยอง หมายเลข
พัสด 001620016

190,000.00 01/04/2564 ต่อท้าย:อนมัติ 64-45-00123-5330800-00003    
 เงินงบประมาณ

16/02/2564 CNTR-0171/64         
         

ห้างห้นส่วนจํากัด บ้านค่าย แทรคเตอร์ 
เซอร์วิส

ขอจ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลข
ทะเบียน ตค ๑๘๕๓ ระยอง ตาม
รายการดังนี
 เปลียนถ่ายนํามันเครือง  ครบ
กําหนดการเปลียนถ่าย ทเีลขชวัโมง 
๓๕๑๖
 ท่อดดนํามันรัว

9,234.10 22/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00021    
 เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 5/7



18/02/2564 CNTR-0173/64         
         ห้างห้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโขดตาล ซอย 4 หม่ที 4 
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง  เพือจ่ายค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวมไม่
น้อยกว่า 241.00 เมตร หนาเฉลีย 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวม
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 723.00 
ตารางเมตร ตามแบบที อบต. 
กําหนด

498,000.00 19/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00030    
 เงินสะสม

18/02/2564 CNTR-0174/64         
         

ร้านบ้านค่ายกราฟฟิค โดยนางสาว
ปวีณา นิลรัตน์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 35,552.00 18/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5320100-00007    

 เงินงบประมาณ

18/02/2564 CNTR-0175/64         
         

ร้านโชว์รมเจริญศรีเฟอร์นิเจอร์โดย 
นางประไพศรี  คะณา เก้าอทีํางาน, โต๊ะทํางาน 28,652.00 19/02/2564 เสร็จสิน 64-45-00231-5410100-00002    

 เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ

19/02/2564 CNTR-0177/64         
         

ห้างห้นส่วนจํากัด พงศ์นวัฒน์  คอนสต
รัคชัน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายราษฎร์พัฒนา (ระยะท ี4)  
หม่ท ี5  ตําบลหนองละลอก อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง เพอืจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 114.00 เมตร 
หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือรวมพนืทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
684.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

498,000.00 22/02/2564 อนมัติ 64-45-00242-5421000-00032    
 เงินสะสม

22/02/2564 CNTR-0178/64         
         

ห้างห้นส่วนจํากัด พงศ์นวัฒน์  คอนสต
รัคชัน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแถวเนิน ซอย 3  หม่ที 4  
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 144.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ
รวมพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
432.00 ตารางเมตร ตามแบบที อบ
ต. กําหนด

428,000.00 23/02/2564 อนมัติ 64-45-00242-5421000-00034    
 เงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 6/7



23/02/2564 CNTR-0179/64         
         บริษัท เจ บีลีฟ จํากัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมาบกะหลกลานกวาง 
(ระยะที 9) หม่ท ี3 ตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
 เพอืจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
84.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หรือรวมพืนทีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร 
ตามแบบท ีอบต. กําหนด

369,000.00 08/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00035    
 เงินสะสม

ปีงบประมาณ 2564, ตังแต่วันท ี01/02/2564 ถึงวันที 28/02/2564, สถานะ :   จัดทํา,  พิมพ์,  อนมัติ,  ต่อท้าย:จัดทํา,  ต่อท้าย:พิมพ์,  ต่อท้าย:อนมัติ,  ทําฎีกา,  ทิงงาน,  เสร็จสนิ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ์ : 28/04/2564

หน้า : 7/7


