
ใบรายงานการจัดซือ้จัดจ้างต่างๆ ปีงบประมาณ 2563 

ล ำดบั วนัท่ีสั่งซือ้/
สั่งจำ้ง 

วนัท่ีตรวจรบั รำยกำร เจำ้หนี ้ จ ำนวน 

(บำท) 
เลขที่ใบสั่งซือ้ 

บซ.สกม. 
เลขที่ใบสั่งจำ้ง 

บจ.สกม. 

1 21/10/2562 30/1025/62 จดัซือ้กระดำษ เอ 4 จ ำนวน 300 รมี บรษัิทภมูิพฒันอ์ินเตอรก์รุป๊ 32,100 1/2563  

2 18/10/2562  จำ้งเหมำบรกิำรขบัรถยนต ์จ ำนวน 1 อตัรำ นำยสมชยั ทวีศำนต ์ 72,000  จม.สกม.
1/2563 

3 06/11/2562 12/11/2562 จดัซือ้แบตเตอรี ่ 12 โวลต ์ขนำด 60 แอมป์ ใชก้บั
รถยนตห์มำยเลขทะเบียน ษง 1860 กทม. 

รำ้นเอ็กเพรสเวย ์เซอรว์ิส 6,600 2/2563  

4 28/11/2562 09/12/2562 จดัจำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 13 อนั รำ้นเอนกสเตชั่น เนอรี ่ 1,958.10  3/2563 

5 30/01/2563 03/02/2563 จำ้งซอ่มเครือ่งปรบัอำกำศ จ ำนวน 1 เครือ่ง บ.ซีเจซกีรุป๊ จ ำกดั 2,835.50  5/2563 

6  ก.พ. 2563 18/03/2563 จดัซือ้น ำ้ดื่มถงัใส ขนำด 18.9 ลติร 50 ถงั หำ้งหุน้สว่นสำมญั สกลุดิลก 2,250 6/2563  

7 17/02/2563  จดัซือ้วสัดคุรุภณัพค์อมพิวเตอร ์4 รำยกำร บรษัิท พีแอนดพ์ีไฮทส์ปีด 

โซลชูั่น จ ำกดั 

42,600 7/2563  

8 17/03/2563  เช่ำเครือ่งถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน 1 เครือ่ง บรษัิท ตตรเทพ พำณิชย ์ 9,360  จม.สกม. 
3/2563 

9 27/02/2563  จำ้งเหมำบรกิำรสแกนเอกสำรฯ นำยสหนนัท ์อินทกนก 84,000  จม.สกม. 
2/2563 

10 16/03/2563 01/04/2563 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ บรษัิท พีแอนดพ์ีไฮทส์ปีด 

โซลชูั่น จ ำกดั 

90,900 10/2563  

11 24/03/2563 07/03/2563 จดัซือ้วสัดสุ  ำนกังำน 22 รำยกำร บรษัิท พีแอนดพ์ีไฮทส์ปีด 

โซลชูั่น จ ำกดั 

16,488.70 11/2563  

12 24/03/2563  จำ้งเหมำบรกิำรพนกังำนขบัรถยนต ์ นำยสมชยั ทวีศำนต ์ 72,000  จม.สกม. 
3/2563 

13 31/03/2563  จดัซือ้น ำ้ดื่ม 50ถงั หำ้งหุน้สว่นสำมญั สกลุดิลก 2,250 12/2563  



ล ำดบั วนัท่ีสั่งซือ้/
สั่งจำ้ง 

วนัท่ีตรวจรบั รำยกำร เจำ้หนี ้ จ ำนวน 

(บำท) 
เลขที่ใบสั่งซือ้ 

บซ.สกม. 
เลขที่ใบสั่งจำ้ง 

บจ.สกม. 

14 02/04/2563 07/04/2563 จดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั รำ้นเอแอนดพ์ีอินเตอรแืลบ็ 4,532 13/2563  

15 09/04/2563 23/04/2563 จำ้งท ำตรำยำง 11 รำยกำร รำ้นเอนกสเตชั่น เนอรี ่ 2,086.50  บจ.สกม.
14/2563 

16 04/2563 01/05/2563 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร ์3 รำยกำร บ.ทีเอ็มเอส โซลชูั่น จ ำกดั 12,872.10 15/2563  

17 04/2563 30/04/2563 จดัซือ้วสัดไุฟฟำ้และวิย ุ2 รำยกำร รำ้นเอ แอนดพ์ีอินเตอรแืลบ็ 3,480 16/2563  

18 20/05/2563 28/05/2563 ซอ่มรถยนตร์ำชกำร ทะเบยีน ศท 4065 กทม รำ้นเอ็กเพรสเวยื เซอรว์ิส 8,800  บจ.สกม.
15/2563 

19 21/05/2563 27/05/2563 จดัซือ้กระดำษถำ่ยเอกสำร 80 แกรม ขนำด เอ4 บ. โรงงำนอตุสำหกรรมบำง
ปะอิน จ ำกดั 

22,737.50 17/2563  

20 01/06/2563  จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดเครือ่งปรบัอำกำศ บรษัิท ซี เจซี กรุป๊ จ ำกดั 2,610.80  บจ.สกม.
16/2563 

21 06/2563  ซือ้วสัดแุละครุภณัฑค์อมพิวเตอรจ์ ำนวน 2 
รำยกำร 

บรษัิทพีแอนดพ์ีไฮทส์ปีด 
โซลชูั่น จ ำกดั 

62,400 18/2563  

22 06/2563  จำ้งซอ่มรถยนตร์ำชกำรทะเบียน ศท 4065 กทม หจก.พระนครออโตแ้อร ์ 7,597  บจ.สกม.
18/2563 

23 06/2563  จดัซือ้น ำ้ดื่มถงัใส ขนำด 18.9 ลติร 50 ถงั หำ้งหุน้สว่นสำมญัสกลุดิลก 2,250   

24 07/2563  จดัจำ้งซอ่มรถยนตร์ำชกำรทะเบยีน กค 8400 
ชมุพร 

รำ้นเอ็กเพรส เวย ์เซอรว์ิส 38,382  บจ.สกม.
19/2563 

25 07/2563  ซือ้ยำงนอก จ ำนวน 4 เสน้ ทะเบยีน  
กค 8400 ชมุพร 

บญุฤทธิวงศ ์(ส  ำนกังำนใหญ่) 14,120 19/2563  

26 07/2563  จดัซือ้น ำ้ดื่มถงัใส 18.9 ลติร หำ้งหุน้สว่นสำมญัสกลุดิลก 2,250 แบบ 10  

27 08/2563  จดัซือ้รถโดยสำร 12 ที่นั่ง (ดเีซล) ก ำลงัเครือ่งยนต์
สงูสดุไมต่  ่ำกวำ่ 90 กิโลวตัต ์จ ำนวน 1 คนั 

บรษัิท โตโยตำ้ กรุงไทย จ ำกดั 1,361,000 สญัญำซือ้ขำย  



ล ำดบั วนัท่ีสั่งซือ้/
สั่งจำ้ง 

วนัท่ีตรวจรบั รำยกำร เจำ้หนี ้ จ ำนวน 

(บำท) 
เลขที่ใบสั่งซือ้ 

บซ.สกม. 
เลขที่ใบสั่งจำ้ง 

บจ.สกม. 

28 08/09/2563  จดัซือ้วสัดยุำนพำหนะ (แบตเตอรี)่ ศท 4065 กทม รำ้นเอ็กเพรสเวย ์เซอรว์ิส 3,600 21/2563  

29 09/2563  จดัซือ้ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์จ ำนวน 3 รำยกำร บ.พีแอนดพ์ี ไฮทส์ปีด โซลชูั่น 64,600 22/2563  

30 14/09/2563  จำ้งซอ่มแซมฝำ้เพดำนพรอ้มทำสสี  ำนกักฎหมำย 
จ ำนวน 1 งำน 

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ชนำกำนต ์
เฮำ้สซ์ิ่ง 

14,295.20  21/2563 

 
31 14/09/2563  จดัซือ้ตูค้อนเทนเนอร ์จ ำนวน 1 ตู ้ บจก. ซีแมเนจ 

(ส  ำนกังำนใหญ่ 
62,060 23/2563  

32 29/09/2563  จำ้งก่อสรำ้งฐำนวำงตูค้อนเทนเนอร ์จ ำนวน 1 งำน บ.โพรเซส เอ็นจิเนีย แอนด ์
คอนซลัแทนด ์จ ำกดั 

25,000  22/2563 

 

 

ปัญหา....................ไมม่.ี........................................ 

อุปสรรค.................ไมม่ี......................................... 

ข้อเสนอแนะ.............ไมม่ี...................................... 

 


