
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

>>> การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการจัดหาพสัดุรายเดือน 

แสดงประกาศตามทีส่ถานศึกษาจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
มข้ีอมูลรายละเอยีดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมก ำรก ำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร โรงเรียนสำรวิทยำ บัญชีวัสด ุแผนที่ 1  
 

 ประเภท วัสดุส ำนักง ำน ช่ือหรือชนิดวัสด ุกระด ำษ   รหัส 51-001    

 วัน/เดือน/ปี   รับจ้ ำง / จ่ ำยให ้  ร ำยก ำร   เลขท่ีเอกส ำร   ร ำค ำต่อหน่วย  
(บ ำท)  

 จ ำนวน   หม ำยเหต ุ   

 รับ   จ่ ำย    

 13 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด ส ำ
ข ำล ำดพร้ ำว  
สุณสิ ำ สอ ำดศร ี 

 กระด ำษPOST  
กลุ่มส ำระก ำรเรียนรูภ้ ำษ ำ
ต่ ำงประเทศ (ภ ำษ ำเก ำหล)ี  

 ร.20/62  
จ.20/62  

 126.00   1 แพ็ค   1 แพ็ค    

 13 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด ส ำ
ข ำล ำดพร้ ำว  
สุณสิ ำ สอ ำดศร ี 

 กระด ำษถ่ ำยONE A3  
กลุ่มส ำระก ำรเรียนรูภ้ ำษ ำ
ต่ ำงประเทศ (ภ ำษ ำเก ำหล)ี  

 ร.20/62  
จ.20/62  

 226.00   1 รีม   1 รีม    

 13 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด ส ำ
ข ำล ำดพร้ ำว  
สุณสิ ำ สอ ำดศร ี 

 กระด ำษถ่ ำยONE A4  
กลุ่มส ำระก ำรเรียนรูภ้ ำษ ำ
ต่ ำงประเทศ (ภ ำษ ำเก ำหล)ี  

 ร.20/62  
จ.20/62  

 499.00   1 รีม   1 รีม    

 14 พ.ย. 2561   ริโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด  
เฉลิมศร ีเกตุจ ำป ำ  

 กระด ำษไข RZ ขน ำด A4/L  
กลุ่มบรหิ ำรวิช ำก ำร  

 ร.4/62  
จ.4/62  

 1,700.00   10 ม้วน   10 ม้วน    

 22 พ.ย. 2561   นวมงคล เครื่องเขียน  
ไพลิน ชย ำม ำศ  

 กระด ำษข ำว A4 180g  
กลุ่มบรหิ ำรวิช ำก ำร  

 ร.186/62  
จ.186/62  

 75.00   10 ห่อ   10 ห่อ    

 22 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ำกัด 
ส ำข ำร ำมอินทร ำ  
ไพลิน ชย ำม ำศ  

 กระด ำษเท ำ - ข ำว "SB"500  
กลุ่มบรหิ ำรวิช ำก ำร  

 ร.188/62  
จ.188/62  

 12.00   10 แผ่น   10 แผ่น    

 3 ธ.ค. 2561   ปุณณภ ำ  
ขนิษฐ ำ ผล ำธัญญะ  

 กระด ำษ 100 ปอนด์ A3  
โครงก ำรห้องเรียนพิเศษ 
MEP  

 ร.143/62  
จ.143/62  

 15.00   6 แผ่น   6 แผ่น    

 รวม   7 ร ำยก ำร   18,811.00    

 
 
 
 
 



 
 
 

ส ำนักง ำนคณะกรรมก ำรก ำรศึกษ ำขั้นพ้ืนฐ ำน กระทรวงศึกษ ำธิก ำร โรงเรียนส ำรวิทย ำ บัญชีวัสด ุแผนที่ 2  
ประเภท วัสดสุ ำนักง ำน ช่ือหรือชนิดวัสด ุหมึก   รหัส 51-002    

 วัน/เดือน/ปี   รับจ้ ำง / จ่ ำยให ้  ร ำยก ำร   เลขท่ีเอกส ำร   ร ำค ำต่อหน่วย  
(บ ำท)  

 จ ำนวน   หม ำยเหต ุ   

 รับ   จ่ ำย    

 13 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 
ส ำข ำล ำดพร้ ำว  
สุณสิ ำ สอ ำดศร ี 

 หมึกอิงค์เจ็ท HP678  
กลุ่มส ำระก ำรเรียนรูภ้ ำษ ำ
ต่ ำงประเทศ (ภ ำษ ำเก ำหล)ี  

 ร.20/62  
จ.20/62  

 365.00   1 ตลับ   1 ตลับ    

 13 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 
ส ำข ำล ำดพร้ ำว  
สุณสิ ำ สอ ำดศร ี 

 หมึกอิงค์เจ็ท HP678  
กลุ่มส ำระก ำรเรียนรูภ้ ำษ ำ
ต่ ำงประเทศ (ภ ำษ ำเก ำหล)ี  

 ร.20/62  
จ.20/62  

 365.00   3 ตลับ   3 ตลับ    

 13 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 
ส ำข ำล ำดพร้ ำว  
สุณสิ ำ สอ ำดศร ี 

 หมึกBROTHER  
กลุ่มส ำระก ำรเรียนรูภ้ ำษ ำ
ต่ ำงประเทศ (ภ ำษ ำเก ำหล)ี  

 ร.20/62  
จ.20/62  

 730.00   2 ตลับ   2 ตลับ    

 14 พ.ย. 2561   ริโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด  
เฉลิมศร ีเกตุจ ำป ำ  

 หมึกพิมพ์ส ำเน ำ RZ สีด ำ  
กลุ่มบรหิ ำรวิช ำก ำร  

 ร.4/62  
จ.4/62  

 850.00   20 หลอด   20 หลอด    

 19 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 
ส ำข ำล ำดพร้ ำว  
สุภ ำวด ีวิรัตน ์ 

 หมึกปริ้นเตอร ์HP 85A/BK  
กลุ่มบรหิ ำรทั่วไป  

 ร.3/62  
จ.3/62  

 2,660.00   2 กล่อง   2 กล่อง    

 19 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 
ส ำข ำล ำดพร้ ำว  
สุภ ำวด ีวิรัตน ์ 

 ผงหมึก HP 130A/M  
ง ำนธุรก ำร  

 ร.6/62  
จ.6/62  

 2,365.00   2 ตลับ   2 ตลับ    

 19 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 
ส ำข ำล ำดพร้ ำว  
สุภ ำวด ีวิรัตน ์ 

 ผงหมึก HP 130A/BK  
ง ำนธุรก ำร  

 ร.6/62  
จ.6/62  

 2,290.00   2 ตลับ   2 ตลับ    

 19 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ำกัด 
ส ำข ำล ำดพร้ ำว  
สุภ ำวด ีวิรัตน ์ 

 ผงหมึก HP 130A/Y  
ง ำนธุรก ำร  

 ร.6/62  
จ.6/62  

 2,365.00   2 ตลับ   2 ตลับ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ส ำนักง ำนคณะกรรมก ำรก ำรศึกษ ำขั้นพ้ืนฐ ำน กระทรวงศึกษ ำธิก ำร โรงเรียนส ำรวิทย ำ บัญชีวัสด ุแผนที่ 3  

19 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย)
จ ำกัด ส ำข ำล ำดพร้ ำว  
สุภ ำวด ีวิรัตน ์ 

 ผงหมึก HP 130A/C  
ง ำนธุรก ำร  

 ร.6/62  
จ.6/62  

 2,365.00   2 ตลับ   2 ตลับ    

 26 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย) 
จ ำกัด ส ำข ำ แจ้งวัฒนะ  
อรอนงค ์องค์น ำม  

 หมึกเติม 
EPSON#T6641  
กลุ่มบรหิ ำรง ำนบุคคล  

 ร.9/62  
จ.9/62  

 235.00   2 ขวด   2 ขวด    

 26 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย) 
จ ำกัด ส ำข ำ แจ้งวัฒนะ  
อรอนงค ์องค์น ำม  

 หมึกเติม 
EPSON#T6643  
กลุ่มบรหิ ำรง ำนบุคคล  

 ร.9/62  
จ.9/62  

 235.00   1 ขวด   1 ขวด    

 26 พ.ย. 2561   ออฟฟิช คลับ(ไทย) 
จ ำกัด ส ำข ำ แจ้งวัฒนะ  
อรอนงค ์องค์น ำม  

 หมึกเติม 
EPSON#T6644  
กลุ่มบรหิ ำรง ำนบุคคล  

 ร.9/62  
จ.9/62  

 235.00   1 ขวด   1 ขวด    

       1 กล่อง    

       1 กล่อง    

       2 กล่อง    

       1 กล่อง    

       1 กล่อง    

       2 กล่อง    

 
 
 
 
 
 
 


