แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่.....15...... เดือน.....มิถุนายน...... พ.ศ. ....2563....
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
(4)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

(5)

(6)

(7)

(8)

(2)

(3)

1

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง สาย แยกทล.
304 –ทล.3070 ตาบล
หนองโพรง/ตาบลหัวหว้า
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี

12,825,213

16,700,000

ประกวดราคา
(e-bidding)

2

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ทางหลวงหมายเลข 3079
ตอนควบคุม 0101 ตอน
ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ
ระหว่าง กม.3+200 - กม.
3+725 ตาบลท่างาม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

18,669,097.90

20,000,000

ประกวดราคา
(e-bidding)

1. หจก.เสถียรภาพคอนสรัคชั่น
หจก.เสถียรภาพ
= 12825212.64 บาท
คอนสรัคชั่น
2. หจก. เบญจวรรณ
คอนสตัคชั่น แอนด์เซอร์วิส
= 13,360,000 บาท
3. บริษัท บูชัยอินเตอร์ จากัด
= 16,570,000 บาท
4. หจก. โคราชพัฒนะ
= 15,600,000 บาท
5. บริษัทชินาภัคคอนกรีต
จากัด
= 15,555,555.55 บาท
6. หจก.นุชนารถ
= 15,950,000 บาท
หจก. กองมณีก่อสร้าง
หจก.กองมณีก่อสร้าง
= 18,670,000.00บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
(9)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
(10)

การพิจารณา
สัญญาเลขที่ 2/2563
คัดเลือกข้อเสนอ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
โดยใช้เกณฑ์ราคา

การพิจารณา
สัญญาเลขที่ ปจ.49/2563
คัดเลือกข้อเสนอ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
โดยใช้เกณฑ์ราคา

หน้ าที่ 1

ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)

3

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง ทางหลวงหมายเลข
3076 ตอนควบคุม 0200
ตอน บางหอย - วังขอน
ระหว่าง กม.26+800 - กม.
27+560 และ กม.31+680
- กม.33+240 ตาบลบ้าน
สร้าง อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการแก้มลิงหนุมาน
ตาบลเมืองเก่า อาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

4

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
(4)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
(9)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
(10)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

(5)

(6)

(7)

(8)

2,329,072.94

2,400,000

ประกวดราคา
(e-bidding)

บจก. พี เอส ดี คัลเลอร์
= 2,329,300.00บาท

บ.พี.เอส.ดี.
คัลเลอร์ เวย์ จากัด

การพิจารณา
สัญญาเลขที่ ปจ.40/2563
คัดเลือกข้อเสนอ ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
โดยใช้เกณฑ์ราคา (90 วัน)

19,000,000

8,948,667.43

ประกวดราคา
(e-bidding)

1. หจก. ทองทิพย์วิศวกรรม
= 5,548,118 บาท
2.หจก. กองมณีก่อสร้าง
= 5,368,286.90 บาท
3.บริษัท ชัยเจริญไมตรี จากัด
= 5,112,000 บาท
1. หจก. เปรมพิทักษ์
เอ็นจิเนียริ่ง
= 3,479,887.74 บาท
2.หจก.ปราจีนถุงทองก่อสร้าง
= 4,058,000 บาท
3.บริษัท ชัยเจริญไมตรี จากัด
= 3,500,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทองทิพย์
วิศวกรรม
= 367,170.47 บาท

บ. ชัยเจริญไมตรี

การพิจารณา
สัญญาเลขที่ คบ.นฤ/จ.
คัดเลือกข้อเสนอ 07/2563 ลงวันที่ 15
โดยใช้เกณฑ์ราคา เมษายน 2563 (150 วัน)
และดาเนินการเอง

หจก.เปรมพิทักษ์
เอ็นจิเนียริ่ง

การพิจารณา
สัญญาเลขที่ คบ.นฤ/จ.
คัดเลือกข้อเสนอ 06/2563 ลงวันที่ 15
โดยใช้เกณฑ์ราคา เมษายน 2563 (150 วัน)

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ทองทิพย์ วิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ทองทิพย์
วิศวกรรม

5

โครงการ ขุดลอกอ่าง
เก็บน้าคลองดินแดง
ตาบลแก่งดินสอ อาเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

6,300,000

6,484,722.11

ประกวดราคา
(e-bidding)

6

ก่อสร้างสะพาน กม.3+800
ของคลอง LMC หมู่ที่ 8
ตาบลแก่งดินสอ อาเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2,496,200

2,500,000

เจาะจง/
ดาเนินการเอง

ดาเนินการเอง

หน้ าที่ 2

ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
(4)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

(5)

(6)

(7)

(8)

7

โครงการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยว เข้าอ่างเก็บน้า
ห้วยไม้ปล้อง

8,028,515

10,700,000

ประกวดราคา
(e-bidding)

8

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ประจาปี
วันส้มโอหวานและของดี
ศรีมโหสถ
โครงการบูรณะ ซ่อมแซม
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพื่อสร้างความยั่งยืนของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และโบราณสถาน

253,000

253,000

ดาเนินการเอง

28,640,000

35,000,000

ประกวดราคา
(e-bidding)

9

10

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้า
นฤบดินทรจินดา

15,000,000

15,083,683.88 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บจก. เอส.พี.วินเนอร์
= 8,082,515.20บาท
2. หจก. เบญจวรรณ คอน
สตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส
= 8,552,000.00บาท
3. บจก. ชินาภัค คอนกรีต
= 10,000,000.00บาท

บจก. เอส.พี.วินเนอร์

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
(9)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
(10)

การพิจารณา
สัญญาเลขที่ 1/2563
คัดเลือกข้อเสนอ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
โดยใช้เกณฑ์ราคา

ดาเนินการเอง

หจก.บูรณาไท

หจก.บูรณาไท

การพิจารณา
สัญญาเลขที่ 160/2563
คัดเลือกข้อเสนอ ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
โดยใช้เกณฑ์ราคา

1.หจก. ปราจีนถุงทอง
ก่อสร้าง
= 13,861,497 บาท
2.บริษัท บงกชมณี จากัด
= 13,677,000 บาท

บจก.บงกชมณี

การพิจารณา
สัญญาเลขที่ คบ.นฤ/จ.
คัดเลือกข้อเสนอ 08/2563 ลงวันที่ 29
โดยใช้เกณฑ์ราคา เมษายน 2563 (300 วัน)

หน้ าที่ 3

ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
(4)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
(9)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
(10)
สัญญาเลขที่ มท. 5310.4/
นด 35263 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2563

-

การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์
หน่วยงานของรัฐ
-

-

-

-

1. บ.เกียรติภูมิคอนกรีต จากัด
(เสนอราคา 2,990,000.-บาท)
2. หจก.ปราจีนถุงทองก่อสร้าง
(เสนอราคา 2,700,000.-บาท)
3. หจก.เปรมพิทักษ์ เอ็นจิ
เนียริ่ง
(เสนอราคา 3,000,000.-บาท)
1. หจก.แหลมโขดพัฒนา
(เสนอราคา 2,498,035.46
บาท)
3. หจก. ส 3412 การโยธา
(เสนอราคา 2,500,000.-บาท)

หจก.ปราจีนถุงทอง
ก่อสร้าง
(ราคาจ้าง 2,700,000.บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

(5)

(6)

(7)

(8)

(2)

(3)

11

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แหล่งท่องเที่ยวแก่งหินเพิง

4,094,262.16

4,500,000

คัดเลือก

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค อ.นาดี
4,094,262.16บาท

12

โครงการ ชดเชยการปลูก
สร้างและบารุงรักษา
สวนป่าโครงการ
พุทธอุทยานโลก

1,431,600

1,431,600

ดาเนินการเอง

กรมป่าไม้

13

โครงการ ก่อสร้างอาคาร
ศาลาปฏิบตั ิธรรมและ
สิ่งปลูกสร้างประกอบ
พุทธอุทยานโลก
(1) ก่อสร้างศาลาราย

6,850,000

15,546,500

-

2,700,000

3,000,000

ประกวดราคา

(2) เสาพระเจ้าอโศก
มหาราช

2,661,500

2,661,500

ประกวดราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อ.นาดี

อยู่ระหว่างขออนุมัติกรมป่าไม้

-

การพิจารณา
สัญญาเลขที่ 171/2563
คัดเลือกข้อเสนอ ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
โดยใช้เกณฑ์ราคา

หจก. ส 3412 การโยธา การพิจารณา
สัญญาเลขที่ 224/2563
(ราคาจ้าง 2,500,000.- คัดเลือกข้อเสนอ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
บาท)
โดยใช้เกณฑ์ราคา

หน้ าที่ 4

ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

14

15
16
17

(3)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)
(4)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
(9)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
(10)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

(5)

(6)

(7)

(8)
หจก.ปราจีนถุงทอง
ก่อสร้าง
(ราคาจ้าง 4,150,000.บาท)

การพิจารณา
สัญญาเลขที่ 172/2563
คัดเลือกข้อเสนอ ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
โดยใช้เกณฑ์ราคา

บ.พีเอส.สยามเทค
จากัด
(ราคาจ้าง 5,420,000.บาท)

-

หจก. สุรศักดิ์ก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ 7/2563
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

(3) ธรรมเมกขสถูป

4,150,000

4,362,000

ประกวดราคา

(4) ถูปปรินิพพาน

5,523,000

5,523,000

วิธีคัดเลือก

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โบราณสถานเมือง
ศรีมโหสถ อาเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี
จัดทาป้ายสื่อความหมาย
เพื่อประชาสัมพันธ์
โบราณสถาน
โครงการซ่อมแซมพลับพลา
ด้านหน้าโบราณสถาน
หมายเลข 22
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ

5,660,000

5,700,000

คัดเลือก

1. หจก.ปราจีนถุงทอง
ก่อสร้าง
(เสนอราคา 4,150,000.-บาท)
3. หจก. ส 3412 การโยธา
(เสนอราคา 4,200,000.-บาท)
1. บ.เกียรติภูมิคอนกรีต
จากัด
(เสนอราคา 5,523,000.-บาท)
2. บ.พีเอส.สยามเทค จากัด
(เสนอราคา 5,420,000.-บาท)
หจก. สุรศักดิ์ก่อสร้าง

1,973,000

2,000,000

คัดเลือก

หจก. สุรศักดิ์ก่อสร้าง

หจก. สุรศักดิ์ก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ 8/2563
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

1,480,000

1,500,000

คัดเลือก

หจก. สุรศักดิ์ก่อสร้าง

หจก. สุรศักดิ์ก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ 9/2563
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

9,000,000

9,000,000

ดาเนินการเอง

-

-

-

สัญญาเลขที่ 219/2563
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ดาเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63

หน้ าที่ 5

