
ใบรายงานการจัดซือ้จัดจ้างต่างๆ ปีงบประมาณ 2562 

ล ำดบั วนัท่ีสั่งซือ้/
สั่งจำ้ง 

วนัท่ีตรวจรบั รำยกำร เจำ้หนี ้ จ ำนวน 

(บำท) 
เลขที่ใบสั่งซือ้ 

บซ.สกม. 
เลขที่ใบสั่ง
จำ้ง 
บจ.สกม. 

1 17/10/2561 18/10/2561 จดัซือ้ครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ละวสัดคุอมพิวเตอร ์
จ ำนวน 2 รำยกำร 

รำ้น เอ แอนด ์พี อินเตอรแ์ลป็ 19,800 1/2562 - 

2 18/10/2561 30/10/2561 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน (น ำ้ดืม่) เดอืนตลุำคม 2561 หำ้งหุน้สว่นสำมญัสกลุดิลก 1,125 1.1/2562 - 

3 28/09/2561  จำ้งเหมำบรกิำรขบัรถยนต ์ นำยสมชยั ทวีศำนต ์ 144,000  สญัญำจำ้ง
เลขที่ จม.สก
ม.1/2562 

4 29/10/2561 30/10/2561 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้และวิทย ุจ ำนวน 5 รำยกำร รำ้น เอ อีซี อิงค ์ 4,964 2/2562  

5 30/10/2561 31/10/2561 จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 5 รำยกำร รำ้น เอ อีซี อิงค ์ 3,915 3/2562  

6 30/10/2561 6/11/2561 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์จ ำนวน 7 รำยกำร รำ้น เอ แอนด ์พี อินเตอรแ์ลป็ 30,000 4/2562  

7 14/11/2561 23/11/2561 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน จ ำนวน 19 รำยกำร บรษัิท พี แอนดพ์ี ไฮทส์ปีด 
โซลชูั่น จ ำกดั 

26,287.76 5/2562  

8 01/01/2562 22/011/2562 จำ้งท ำตรำยำง 14 อนั รำ้นเอนกสเตชั่น เนอรี ่ 1,968.80  2/2562 

9 07/03/2562  จำ้งซอ่มรถยนตร์ำชกำร ทะเบียน ศท 4065 บจก. ตรเีพชรอซีูซุบรกิำร 6,821.57  3/2562 

10 27/03/2562  จำ้งซอ่มเครือ่งปรบัอำกำศชนดิประสทิธิภำพสงูฯ บจก. ซี เจ ซี กรุป๊ จ ำกดั 3,103  4/2562 

11 21/05/2562 01/07/2562 จำ้งปรบัปรุงหอ้งประชมุส ำนกักฎหมำย 

 จ ำนวน 1 งำน 

หจก. ชนำกำนต ์เฮำ้สซ์ิ่ง 321,604.55   

12 27/05/2562 29/05/2562 จดัซือ้ตูเ้ย็น 2 ประต๔ ขนำด 8.2 คิว รำ้นไอเดียล เทรดดิง้ 13,900 6/2562  

13 04/06/2562 07/06/2562 จดัซือ้กระเป๋ำใสเ่อกสำร จ ำนวน 50 ใบ รำ้น เอ อีซี อิงค ์ 15,000 7/2562 

 

 



ล ำดบั วนัท่ีสั่งซือ้/
สั่งจำ้ง 

วนัท่ีตรวจรบั รำยกำร เจำ้หนี ้ จ ำนวน 

(บำท) 
เลขที่ใบสั่งซือ้ 

บซ.สกม. 
เลขที่ใบสั่งจำ้ง 

บจ.สกม. 

14 26/06/2562  จำ้งเหมำซอ่มและท ำควำมสะอำด
เครือ่งปรบัอำกำศ จ ำนวน 5 เครือ่ง 

บจก. ซี เจ ซี กรุป๊ จ ำกดั 9,844  5/2562 

15 26/06/2562 04/07/2562 จดัซือ้กระดำษถำ่ยเอกสำร เอ 4 จ ำนวน 100 รมี บรษัิทภมูิพฒันอ์ินเตอรก์รุป๊ 
จ ำกดั 

10,486 8/2562  

16 08/07/2562  จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 21 อนั รำ้นเอนกสเตชั่น เนอรี ่ 2,097.20  7/2562 

17 18/07/2562  จำ้งซอ่มรถยนตร์ำชกำรทะเบียน ศท 4065 หจก. พระนครออโตแ้อร ์ 4,815  8/2562 

18 23/07/2562  จำ้งซอ่มรถยนตร์ำชกำรทะเบียน ศท 4065 บจก.ตรเีพชรอีซูซุบรกิำร 6,460.55  9/2562 

19 25/07/2562 31/07/2562 จำ้งเหมำบรกิำรยำ้ยและติดตัง้เครือ่งปรบัอำกำศ 
จ ำนวน 1 เครือ่ง 

บจก. ซี เจ ซี กรุป๊ จ ำกดั 3,745  10/2562 

20 14/08/2562 29/08/2562 จดัซือ้น ำ้ดื่มถงัใส ขนำด18.9 ลติร หำ้งหุน้สว่นสำมญัสกลุดิลก 2,250 9/2562  

21 07/08/2562  จำ้งพมิพห์นงัสอืคูม่ือกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย กรม
ปศสุตัว ์

หจก.ประสทิธ์ิสเทชั่นเนอรีแ่ละ
กำรพิมพ ์

199,020  11/2562 

22 14/08/2562 14/08/2562 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้และวิทย ุ3 รำยกำร รำ้น เอ อีซี อิงค ์ 4,360 10/2562  

23 14/08/2562 14/08/2562 จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 4 รำยกำร รำ้น เอ อีซี อิงค ์ 4,863 11/2562  

24 14/08/2562 20/08/2562 ซือ้วสัดสุ  ำนกังำน จ ำนวน 18 รำยกำร บรษัิท พี แอนดพ์ี ไฮทส์ปีด 
โซลชูั่น จ ำกดั 

24,403.49 12/2562  

25 14/08/2562 15/08/2562 จดัซือ้วสัดยุำนพำหนะ จ ำนวน 4 เสน้ รำ้นบญุฤทธิวงศ ์

(ส  ำนกังำนใหญ่) 
23,960 13/2562  

26 21/08/2562 05/09/2562 จำ้งเหมำบรกิำรเปลีย่นกระจกรถยนตร์ำชกำร
ทะเบียน ษง 1860 กทม. 

หจก.พระนครออโตแ้อร ์ 6,955  12/2562 

27 5/09/2562 17/09/2562 ซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนกังำน 
จ ำนวน 3 เครือ่ง 

บรษัิท พี แอนดพ์ี ไฮทส์ปีด 
โซลชูั่น จ ำกดั 

51,000 14/2562  

ปัญหา....................ไมม่.ี........................................ อุปสรรค.................ไมม่ี......................................... ข้อเสนอแนะ.............ไมม่.ี..................................... 



 


