
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลง

ซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ  

1 ไม่มีการจัดซื้อ        
จัดจ้ำงไม่ลง EGP 

1 จัดจ้างโครงการจัดท าแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพ 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง 
นายบด ชาญกล้า 

90,000 
นายบด ชาญกล้า 

90,000 
เป็นผู้รับจ้าง

โดยตรง 
1/2563 

1 ต.ค.2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ
กลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ (ไม่ลงในระบบ E-GP) 

1 จัดซื้อพัสดุโครงการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
ส ารอง 

4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,300 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,300 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

1/2563 
27 พ.ย.2562 

จัดซื้อ (ลงในระบบ E-GP) 

1 จัดซื้อพัสดุโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

15,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

15,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

1/2563 
28 พ.ย.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ
กลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ (ไม่ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 2,522 2,522 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,522 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,522 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

2/2563 
2 ธ.ค.2562 

2 ขอซื้อพัสดุโครงการเว็บไซต์โรงเรียน 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

3,210 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

3,210 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

3/2563 
13 ธ.ค.2562 

3 ขอซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษMerry 
Christmas 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

1,500 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

1,500 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

4/2563 
19 ธ.ค.2562 

จัดซื้อ (ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ-
สามัญรุ่นใหญ่ 

9,300 9,300 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

9,300 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

9,300  
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

2/2563 
28 ธ.ค.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ
กลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ (ไม่ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,900 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,900 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

5/2563 
3 ม.ค.2563 

2 ขอซื้อพัสดุโครงการประกันคุณภาพภายใน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

1,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

1,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

6/2563 
6 ม.ค.2563 

จัดซื้อ (ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

6,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

6,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

3/2563 
6 ม.ค.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ
กลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ (ไม่ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักเรียนร่วมกลุ่มพิเศษเรียนร่วม 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

1,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

1,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

7/2563 
19 ก.พ.2563 

2 ขอซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและ
วัดผลเทียบโอนผลการเรียน 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

8/2563 
19 ก.พ.2563 

จัดซื้อ (ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล 

17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

17,500 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

17,500 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

4/2563 
5 ก.พ.2563 

2 ขอซื้อพัสดุโครงการค่ายวิชาการ 18,300 18,300 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

18,300 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

18,300 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

5/2563 
6 ก.พ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ
กลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ (ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

10,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

10,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

6/2563 
5 มี.ค.2563 

2 ขอซื้อพัสดุโครงการคนดีศรีโคกกุง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

8,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

8,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

7/2563 
5 มี.ค.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ
กลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ (ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา
2563 

99,940 99,940 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

99,940 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

99,940 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

8/2563 
17 เม.ย.2563 

2 จัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบงานการเงินและ
บัญชี 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขโปรดักส์ 
7,000 

บ.รัตนสุขโปรดักส์ 
7,000 

เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

9/2563 
18 เม.ย.2563 

3 ขอซื้อพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

5,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

5,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

10/2563 
18 เม.ย.2563 

จัดจ้ำง (ไม่ลงในระบบ E-GP) 

1 จัดจ้างโครงการจัดท าแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพ 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง 
วงศ์ธาดาซีร็อค 

4,800 
วงศ์ธาดาซีร็อค 

4,800 
เป็นผู้รับจ้าง

โดยตรง 
2/2563 

12 เม.ย.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ
กลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ (ไม่ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

3,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

3,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

9/2563 
18 พ.ค.2563 

2 ขอซื้อพัสดุโครงการต้านภัยโควิด-19 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

10/2563 
18 พ.ค.2563 

3 ขอซื้อพัสดุโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

11/2563 
27 พ.ค.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ
กลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ (ไม่ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2,307 2,307 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,307 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,307 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

12/2563 
8 มิ.ย.2563 

2 ขอซื้อพัสดุโครงการประชุมผู้ปกครองและปัจฉิม
นิเทศผู้ปกครองนักเรียน 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

13/2563 
8 มิ.ย.2563 

3 ขอซื้อพัสดุโครงการค าไทยน่ารู้English Words สู่
อาเซียน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 
   บ.รัตนสุขโปรดักส ์

 1,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

1,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

14/2563 
11 มิ.ย.2563 

4 ขอซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์  

2,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

15/2563 
15 มิ.ย.2563 

5 ขอซื้อพัสดุโครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัน
ส าคัญทางราชการ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์  

2,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

16/2563 
17 มิ.ย.2563 

6 ขอซื้อพัสดุโครงการด าเนินงานควบคุมภายใน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์  

2,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

17/2563 
23 มิ.ย.2563 

จัดซื้อ (ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการห้องเรียนคุณภาพ 72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

72,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

72,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

11/2563 
4 มิ.ย.2563 

2 ขอซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบงานธุรการและ
ข้อมูลสารสนเทศ 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

10,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

10,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

12/2563 
8 มิ.ย.2563 

3 ขอซื้อพัสดุโครงการพัฒนาห้องสมุด 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

5,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

5,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

13/2563 
8 มิ.ย.2563 

 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ
กลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ (ไม่ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
การเขียน  การสื่อสารและค านวณ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์  

2,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

18/2563 
1 ก.ค.2563 

2 ขอซื้อพัสดุโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์  

2,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

2,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

19/2563 
1 ก.ค.2563 

3 ขอซื้อพัสดุโครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์  

4,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

20/2563 
1 ก.ค.2563 

4 ขอซื้อพัสดุโครงการสอนซ่อมเสริม 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์  

1,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

1,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

21/2563 
1 ก.ค.2563 

5 ขอซื้อพัสดุโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์คะแนน O-NET 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์  

4,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

22/2563 
2 ก.ค.2563 

6 ขอซื้อพัสดุโครงการวันส าคัญ 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์  

4,500 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

4,500 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

23/2563 
3 ก.ค.2563 

จัดซื้อ (ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

6,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

6,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

14/2563 
2 ก.ค.2563 

2 ขอซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมการใช้ ICT 16,544 16,544 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

16,544 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

16,544 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

15/2563 
15 ก.ค.2563 

3 ขอซื้อพัสดุโครงการวันแม่แห่งชาติ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

6,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

6,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

16/2563 
16 ก.ค.2563 

4 ขอซื้อพัสดุโครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 5,931 5,931 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

5,931 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

5,931 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

17/2563 
16 ก.ค.2563 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำ
กลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ (ไม่ลงในระบบ E-GP) 

1 ขอซื้อพัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.รัตนสุขโปรดักส์  

1,000 
บ.รัตนสุขโปรดักส์ 

1,000 
เป็นผู้ขาย
โดยตรง 

24/2563 
19 ส.ค.2563 

จัดจ้ำง (ไม่ลงในระบบ E-GP) 

1 จัดจ้างเหมาน านักเรียนไปอบรม”กิจกรรมว่ายน้ า
เพ่ือชีวิต” คันที่ 1 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 
นายพนิต  ศรีรัง 

2,400 
นายพนิต  ศรีรัง 

2,400 
เป็นผู้รับจ้าง

โดยตรง 
3/2563 

4 ส.ค.2563 

2 จัดจ้างเหมาน านักเรียนไปอบรม”กิจกรรมว่ายน้ า
เพ่ือชีวิต” คันที่ 2 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง 
นายสุรสินธุ์  
จันทร์อาภาส 

2,500 

นายสุรสินธุ์  
จันทร์อาภาส 

2,500 

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง 

4/2563 
4 ส.ค.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
โรงเรียนบ้านโคกกุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลง

ซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ 
จัดซื้อ  

 ไม่มีการจัดซื้อ        
จัดจ้ำง 

 ไม่มีการจัดจ้าง        
 


