
01/03/2564 CNTR-0180/64         
         นายอภิวัฒน เพชรบํารุง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทดีินและ

สงิก่อสร้าง 17,500.00 01/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5421100-00002    
 เงินงบประมาณ

01/03/2564 CNTR-0181/64-2     
           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.รถสุขาเคลอืนที หมายเลขทะเบียน 
834150 ระยอง หมายเลขพัสดุ 
034630001

200,000.00 01/04/2564 ต่อท้าย:อนุมัติ 64-45-00244-5330800-00005    
 เงินงบประมาณ

03/03/2564 CNTR-0182/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มนัคง ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยลานกวางเชือมบ้านนาย
จิตร หมู่ที 3 ตําบลหนองละลอก 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพอื
จ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 230.00 
เมตร หนาเฉลยี 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง หรือรวมพนืทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร ตาม
แบบท ีอบต. กําหนด

498,000.00 05/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00036    
 เงินสะสม

05/03/2564 CNTR-0183/64         
         บริษัท ทิพพิคอล คอนสตรัคชัน จํากัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโขดตาลชากไม้รวก (ระยะ
ท ี8 )  หมู่ที 4 ตําบลหนองละลอก 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  เพือ
จ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 114.00 
เมตร หนาเฉลยี 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง หรือรวมพนืทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร ตาม
แบบท ีอบต. กําหนด

498,500.00 08/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00242-5421000-00037    
 เงินสะสม

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 1/6



08/03/2564 CNTR-0184/64         
         บริษัท ทิพพิคอล คอนสตรัคชัน จํากัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมาบตองใน (ระยะที 7) หมู่
ท ี10 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง เพือจ่ายค่าก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 144.00 เมตร หนาเฉลีย 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวม
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 
ตารางเมตร ตามแบบที อบต. 
กําหนด

495,500.00 11/03/2564 อนุมัติ 64-45-00242-5421000-00038    
 เงินสะสม

09/03/2564 CNTR-0185/64         
         ร้านมณีรัตน ซอืวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1 

รายการ 3,000.00 10/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5330200-00003    
 เงินงบประมาณ

10/03/2564 CNTR-0186/64         
         

ร้านก็อปปีเซ็นเตอร โดยนางสาวทิพปภา 
พุทธเจริญ ค่าจ้างเหมาบริการ 995.10 10/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5320100-00008    

 เงินงบประมาณ

10/03/2564 CNTR-0188/64         
         ร้านศาสตรศิลป โดยนายสมจิต วงพินิจ ซอืวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน 8 รายการ 23,420.00 10/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00123-5330900-00002    
 เงินงบประมาณ

10/03/2564 CNTR-0189/64         
         ร้านมณีรัตน ซอืวัสดุสํานักงาน จํานวน 19 

รายการ 9,199.00 10/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00123-5330100-00001    
 เงินงบประมาณ

10/03/2564 CNTR-0190/64         
         ร้านมณีรัตน ซอืวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 

รายการ 23,501.00 10/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5330100-00003    
 เงินงบประมาณ

11/03/2564 CNTR-0191/64         
         บริษัท เจ บีลีฟ จํากัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหลังโรงเรียนบ้านค่าย  หมู่
ท ี6 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง  เพอืจ่ายค่าก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 88.00 เมตร หนาเฉลีย 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวม
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตาม
แบบท ีอบต. กําหนด

374,500.00 15/03/2564 อนุมัติ 64-45-00242-5421000-00041    
 เงินสะสม

11/03/2564 CNTR-0192/64         
         นายอนุวัฒน แสงคํา ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000.00 11/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5320100-00009    

 เงินงบประมาณ

11/03/2564 CNTR-0193/64         
         

บริษัท เอ แอนด ไอ คอมพิวเตอร 
เซอรวิส จํากัด

จัดซอืวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 11 
รายการ 40,574.40 11/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5331400-00001    

 เงินงบประมาณ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 2/6



16/03/2564 CNTR-0194/64         
         บริษัท เจ บีลีฟ จํากัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหัวทุ่ง  หมู่ที 6 ตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
เพือจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45.00 
เมตร หนาเฉลยี 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง หรือรวมพนืทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 202.50 ตารางเมตร ตาม
แบบท ีอบต. กําหนด

138,000.00 16/03/2564 อนุมัติ 64-45-00242-5421000-00043    
 เงินสะสม

16/03/2564 CNTR-0195/64         
         บริษัท เจ บีลีฟ จํากัด

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

496,500.00 16/03/2564 อนุมัติ 64-45-00242-5421000-00042    
 เงินสะสม

17/03/2564 CNTR-0196/64         
         

ร้านสัตวแพทย คลีนิค โดย นางสาว
ฐิพรรัศม  ตันศรีวงษ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

159,185.00 17/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00223-5320300-00005    
 เงินงบประมาณ

17/03/2564 CNTR-0197/64         
         นางสาวพนารัตน ทิพนาค

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

10,000.00 17/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00223-5320300-00006    
 เงินงบประมาณ

17/03/2564 CNTR-0198/64         
         

ร้านบ้านค่ายกราฟฟิค โดยนางสาว
ปวีณา นิลรัตน

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

2,400.00 17/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00223-5320300-00007    
 เงินงบประมาณ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 3/6



18/03/2564 CNTR-0199/64         
         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศักดิชัยยุทธ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกระโหมหนองตะกรุม 
(ระยะที 6 ) หมู่ท ี2 ตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
 เพอืจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อย
กว่า 114.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือรวมพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 684.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที อบต. กําหนด

499,000.00 18/03/2564 ทําฎีกา 64-45-00242-5421000-00039    
 เงินสะสม

19/03/2564 CNTR-0200/64         
         นายณรงคกร เจริญรักษา

จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมซ่อมบํารุง
รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 
1297 ระยอง

4,600.00 19/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00112-5320400-00001    
 เงินงบประมาณ

19/03/2564 CNTR-0202/64         
         

บริษัท เอ แอนด ไอ คอมพิวเตอร 
เซอรวิส จํากัด

เครืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว), เครืองพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer), เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA, ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
ราคา 700บาทต่อปี, อุปกรณอ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader)

68,100.00 19/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5411600-00001    
 

เงินงบประมาณ/เงินงบ
ประมาณ/เงินงบประมาณ/เงิน
งบประมาณ/เงินงบประมาณ

19/03/2564 CNTR-0203/64         
         

บริษัท เอ แอนด ไอ คอมพิวเตอร 
เซอรวิส จํากัด

เครืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท ี1, เครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

29,100.00 19/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00112-5411600-00001    
 เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ

19/03/2564 CNTR-0204/64         
         นายธนกร อาภรณรัตน

ซอืวัสดยานพาหนะและขนส่ง 
รายการแบตเตอรีรถบรรทุกนํา
อเนกประสงค (10 ล้อ) หมายเลข
ทะเบียน ผค 90 ระยอง

7,000.00 19/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00123-5330700-00002    
 เงินงบประมาณ

22/03/2564 CNTR-0207/64         
         

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านค่าย แทรคเตอร 
เซอรวิส

ขอจ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลข
ทะเบียน ๘๒๐๖๑๕ ระยอง โดยมี
คุณลักษณะของพัสดุทีซือหรือจ้าง
ตามรายการดังนี
 ชุดซ่อมปัมนาํเบรก ไม่สามารถใช้
งานได้
 เติมนํายานํายาหม้อนํา เนอืงจาก
นาํยาหม้อนําขาด

3,723.60 22/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00022    
 เงินงบประมาณ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 4/6



22/03/2564 CNTR-0208/64         
         นายธนกร อาภรณรัตน

กองช่าง องคการบริหารส่วนตําบล
หนองละลอก ขออนุมัติซ่อมรถตัก
หน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 
๑๙๙๕ ระยอง ระยอง ตามรายการ
ดังนี
  เปลียนถ่ายนาํมันเครือง  เนืองจาก
ครบการเปลียนถ่ายตามเลขชัวโมงที 
38805

3,370.00 22/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5320400-00023    
 เงินงบประมาณ

22/03/2564 CNTR-0209/64         
         บริษัท เจ บีลีฟ จํากัด

โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า
บริเวณถนนสาย รย.ถ.10043 หมู่ที 
2 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณ
ถนนสาย รย.ถ.10043 ตามแบบที 
อบต.กําหนด

253,000.00 22/03/2564 อนุมัติ 64-45-00242-5421000-00044    
 เงินสะสม

24/03/2564 CNTR-0210/64         
         

บริษัท เอ็ม แอนด ที ไทรเซ็นเตอร 
จํากัด

 เปลียนยางรถกระบะวีโก้พร้อมติด
ตัง จํานวน ๔ เส้น เนืองจากของเดิม
เสือมสภาพตามอายุการใช้งาน

18,800.00 24/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5330700-00001    
 เงินงบประมาณ

26/03/2564 CNTR-0211/64         
         

ร้านตังฮวยเฮง 2 โดยนายสมชาย  วงศวิ
ศานต

ซอืวัสดุการเกษตร สําหรับใช้ดูแล
สนามหญ้าสนามกีฬาองคการบริหาร
ส่วนตําบลหนองละลอก หมู่ที 4 , 
สนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที 7 
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง เพือเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในตําบลหนองละลอก ใช้
เป็นสถานทีออกกําลังกาย ร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

15,600.00 26/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00211-5331000-00004    
 เงินงบประมาณ

26/03/2564 CNTR-0212/64         
         บริษัท แอลที ออโต้ จํากัด จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตู้ 

หมายเลขทะเบียน นข 3663 ระยอง 8,300.00 26/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00111-5320400-00003    
 เงินงบประมาณ

30/03/2564 CNTR-0213/64         
         นายธนกร อาภรณรัตน

ขออนุมัติจ้างซ่อมรถกะบะสปีระตู 
หมายเลขทะเบียน กง๕๗๙๐ ระยอง 
จํานวน ๑ โครงการ ดังนี
๑.ปมัคลัชบน จํานวน ๑ ชุดๆละ 
๑,๖๕๐ บาท
๒.นํามนัเครือง Castrol ๑๕ w๔๐ 
จํานวน ๑ แกลอนๆละ ๑,๖๐๐ บาท
๓.กรองเครือง จํานวน ๑ ลูกๆละ 
๑๘๐ บาท
๔.นํามันเบรค Shell จํานวน ๑ 
กระปุกๆละ ๑๒๐ บาท
๕.ค่าแรงเปลียนถ่ายนํามันเครือง
พร้อมเปลียนปัมคลัชบน+ไล่ลม 
จํานวน ๑ คันๆละ ๘๕๐ บาท๒. ซ่อม
ระบบครัช เนืองจากชํารุด

4,400.00 30/03/2564 เสร็จสิน 64-45-00113-5320400-00005    
 เงินงบประมาณ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 5/6



31/03/2564 CNTR-0214/64         
         ร้าน 214 วัสดุ วัสดุก่อสร้าง จํานวน ๔ รายการ 1,057.00 08/04/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5330600-00002    

 เงินงบประมาณ

31/03/2564 CNTR-0215/64         
         

บริษัท เอ็ม แอนด ที ไทรเซ็นเตอร 
จํากัด ซอืยางพร้อมเปลียน จํานวน ๖ เส้น 39,040.00 08/04/2564 เสร็จสิน 64-45-00241-5330700-00002    

 เงินงบประมาณ

31/03/2564 CNTR-0216/64         
         

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง จัดซอืแบบพิมพ จํานวน 2 รายการ 9,667.50 31/03/2564 ทําฎีกา 64-45-00111-5330100-00004    

 เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564, ตังแต่วันท ี01/03/2564 ถึงวันที 31/03/2564, สถานะ :   จัดทํา,  พิมพ,  อนุมัติ,  ต่อท้าย:จัดทํา,  ต่อท้าย:พิมพ,  ต่อท้าย:อนุมัติ,  ทําฎีกา,  ทิงงาน,  เสร็จสนิ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองละลอกอ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

วันทพีิมพ : 28/04/2564

หน้า : 6/6


