ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจาปีจังหวัด พ.ศ.2562
จังหวัดปราจีนบุรี
ผลการดาเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)
1) การสารวจออกแบบ
ขอรับซื้อเอกสาร
2) จัดทาแบบ
งบประมาณ(บาท)
ประกาศสอบ/
ประกาศผลหา
ยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
3) จัดทาประมาณราคา ประกวดราคา
ตัวผู้รับจ้าง
4)กาหนดราคากลาง
(งวดงาน)
2,217,000
10 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61 29 ต.ค.61 - 8
9 พย.61
9 พ.ย. 61
19 ธ.ค. 61
พ.ย.61

1

โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน อาเภอนาดี
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนลาดยาง
เส้นทางไปบ้านชะอม หมู่ 1 ตาบลสาพันตา
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ สนง. โยธาธิ
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด การและผัง
ปราจีนบุรี
เมืองจังหวัด

10,000,000

3

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปราจีนบุรี

23,200,000

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด

26 ต.ค. 61 27 ก.พ. 62 - '
13 มี.ค. 62

14 พ.ค. 62

14 พ.ค. 62

15 พ.ค. 62

ผลการหาตัว
ผู้รับจ้าง (วงเงิน)

ผู้ชนะการสอบ/
ประกวดราคา

1,531,000 ห้างหุ้นส่วนจากัด
มาสเตอร์ เพาะ
เวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
9,180,000 บริษัท พรหม
โยธาการ ระยอง
(1993) จากัด

ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหิน
ใหญ่ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้าปราจีนบุรี
บริเวณวัดเลียบ ตาบลท่างาม อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 45.00 เมตร

4,500,000

26 ต.ค. 61

26 ต.ค. - 2
พ.ย. 61

5 พ.ย. 61

5 พ.ย. 61

6 พ.ย. 61

4,200,000 บริษัท เกียรติภูมิ
คอนกรีต จากัด

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปราจีนบุรี
วัดบ้านสร้าง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบลบ้าน
สร้าง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ความ
ยาว 12.00 เมตร

1,700,000

18 ต.ค. 61

18 ต.ค. 61 - '
26 ต.ค. 61

29 ต.ค. 61

29 ต.ค. 61

30 ต.ค. 61

1,300,000 บริษัท เกียรติภูมิ
คอนกรีต จากัด

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปราจีนบุรี บ้านหนอง
สงวน หมู่ที่ 9 ความยาว 170.00 เมตร ตาบล
ท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

17,000,000

26 ต.ค. 61

26 ต.ค. 61 - '
13 พ.ย. 61

14 พ.ย. 61

14 พ.ย. 61

15 พ.ย. 61

13,220,000 บริษัท เกียรติภูมิ
คอนกรีต จากัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทล.
304 –ทล.3070 ตาบลหนองโพรง ตาบลหัว
หว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แขวงทางหลวง
ชนบทปราจีนบุรี

12

โครงการสะพานข้ามคลองบางกระจ่า ตาบล
บางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

คก.ส่งน้าและ
บารุงรักษาบาง
พลวง

1) การสารวจออกแบบ
2) จัดทาแบบ
งบประมาณ(บาท)
3) จัดทาประมาณราคา
4)กาหนดราคากลาง
(งวดงาน)
19,890,000
-

3,500,000 สารวจออกแบบ 29/9/61

ผลการดาเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)
ขอรับซื้อเอกสาร
ประกาศสอบ/
ประกวดราคา
20 ก.ย. 61

25 ต.ค. 61

ยื่นเอกสาร

8 ต.ค.61 20 ก.ย.61

5 พ.ย. 61

9 ต.ค. 61

5 พ.ย. 61

ประกาศผลหา
วันเสนอราคา
ตัวผู้รับจ้าง
9 ต.ค. 61

5 พ.ย. 61

5 พ.ย. 61

7 พ.ย. 61

ผลการหาตัว
ผู้รับจ้าง (วงเงิน)

ผู้ชนะการสอบ/
ประกวดราคา

15,169,000 บริษัท ภูมิกรการ
โยธา

3,255,000 หจก.ทองทิพย์
วิศวกรรม

13 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย อาเภอเมือง
บางอีเริ้งถึงเทศบาลโคกมะกอก หมู่ที่ 1 ตาบล ปราจีนบุรี
บางบริบูรณ์ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
กิจกรรม
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือไม่น้อยกว่า
9,000.00 ตารางเมตร

2,807,000

กาหนดราคากลาง 6
พ.ย.61

ประกาศ
ประกวดราคา 9
พ.ย. 61

9-16 พ.ย.61

9-16 พ.ย.61

19 พ.ย. 61

22 พ.ย. 61

2,497,000

14

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายดงบัง - บ้านตม หมู่ที่ 1 - 2
ตาบลดงบัง อาเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี

1,352,000

รอลงนามในสัญญา
ตั้งแต่ 25 ก.พ.62 เป็น
ต้นไป

31 ม.ค. 62

31 ม.ค.7
ก.พ.62

8 ก.พ. 62

8 ก.พ. 62

15 ก.พ. 62

1,280,000 หจก.ฉัตรสุภาค้า
วัสดุก่อสร้าง

15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก อาเภอกบินทร์
หมู่ที่ 10 - สะพานข้ามแควพระปรง ตาบลบ่อ บุรี
ทอง อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

4,000,000 24 ต.ค.61- 21 พ.ย.61

27 พ.ย. 61

27 พ.ย.616 ธ.ค.61

7 ธ.ค. 61

7 ธ.ค. 61

12 ธ.ค. 61

3,990,000

16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 2 ตาบลกระทุ่มแพ้ว – หมู่ที่ 5
ตาบลบางปลาร้า อาเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี

6,274,800 24 ต.ค.61- 21 พ.ย.61

27 พ.ย. 61

-

17 ธ.ค. 61

18 ธ.ค. 61

4,687,000 หจก.เสถียรภาพ
คอนสตรัสชั่น

อาเภอประจันต
คาม

อาเภอบ้านสร้าง

-

บริษัท ภูมิภา
2558 จากัด

หจก.ที.เอ็น
ซีเมนต์บล็อค

ผลการดาเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)
ขอรับซื้อเอกสาร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี

1) การสารวจออกแบบ
2) จัดทาแบบ
งบประมาณ(บาท)
ประกาศสอบ/
3) จัดทาประมาณราคา ประกวดราคา
4)กาหนดราคากลาง
(งวดงาน)
3,059,000 กาหนดราคากลาง 28
ประกาศ
ม.ค.62
ประกวดราคา 5
ก.พ.62

17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบสระน้าหนองบัวหลวง หมู่ที่ 4 ตาบล
บางบริบูรณ์ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
กิจกรรม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือไม่น้อย
กว่า 9,000.00 ตารางเมตร

18

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.ดงกระทง อาเภอศรีมหา
ยาม สายปากทางหน้าวัดท้ายดง - หลัง
โพธิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงกระทงยาม
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี *

3,050,000

กาหนดราคากลาง
24 ธ.ค.61

19

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสันดัน หมุ่ที่ อาเภอกบินทร์
5 - หมู่ที่ 7 ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอกบินทร์ บุรี
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2,780,000

20 กย.61 12 ตค.61

20

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อาเภอเมือง
บ้านนายชัยศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ ถึงบ่อขยะ ปราจีนบุรี
หมู่ที่ 8 ตาบล โนนห้อม อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรม
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,4000.00
ตารางเมตร

2,921,000 กาหนดราคากลาง 17
ประกาศ
ต.ค.61
ประกวดราคา
26 ต.ค.614

21 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย อาเภอประจันต
นามูล-บ้านเนินแดง หมู่ที่ 2 ตาบลบุฝ้าย
คาม
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1,975,200 อยู่ระหว่างวิศวกรรับรอง
แบบ

22

2,213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อาเภอบ้านสร้าง
ข้างวัดบางต้นจิก หมู่ที่ 9 ตาบลบางแตน
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

3 ม.ค. 00

ยื่นเอกสาร

ประกาศผลหา
วันเสนอราคา
ตัวผู้รับจ้าง

ผลการหาตัว
ผู้รับจ้าง (วงเงิน)

ผู้ชนะการสอบ/
ประกวดราคา

5-12 ก.พ.62

5-12 ก.พ.62

13 ก.พ 62

14 ก.พ. 62

2,534,000 บริษัท เกียรติภูมิ
คอนกรีต จากัด

24 ม.ค. 62

24 ม.ค. 62

5 ก.พ. 62

5 ก.พ. 62

6 ก.พ. 62

1,950,000 หจก.ที.เอ็น.
ซีเมนต์บล็อค

18 ตค 61

18-26 ตค.61

29 ตค.61

29 ตค.61

29 พย.61

1,945,000 หจก.เจริญสวัสดิ์
ศรีมหาโพธิ์

26 ตค.61 ถึง
วันที่
4
พ.ย.61

26 ตค.61 ถึง
วันที่
4
พ.ย.61

5 พ.ย. 61

7 พ.ย. 61

1,880,000

-

-

-

-

-

7 พ.ย. 61

-

-

15 พ.ย. 61

16 พ.ย. 61

-

บริษัท สยาม
นิรมิตรจากัด

-

1,198,000 บ.จิรพันธ์ 2014
จากัด

ผลการดาเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)
ขอรับซื้อเอกสาร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากฝายน้าล้น หมู่ อาเภอเมือง
ที่ 7-9 ตาบลโนนห้อม อาเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรม ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
หนา 1.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00
ตารางเมตร
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง อาเภอศรีมโหสถ
นานายปิยะ - แยกบ้านนายสมวงษ์ หมู่ที่ 2 ถึง
หมู่ที่ 3 ตาบลไผ่ชะเลือด อาเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี
25

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อาเภอเมือง
บ้านนางดารา ตันเสถียร หมู่ที่ 4 ตาบลโนน ปราจีนบุรี
ห้อม อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรม ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

26

โครงการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายปาก อาเภอบ้านสร้าง
ตาหรุ – คลองหัวเสือ หมู่ที่ 6 ตาบลบางแตน
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

1) การสารวจออกแบบ
2) จัดทาแบบ
งบประมาณ(บาท)
ประกาศสอบ/
3) จัดทาประมาณราคา ประกวดราคา
4)กาหนดราคากลาง
(งวดงาน)
1,115,000 กาหนดราคากลาง 17
ประกาศ
ต.ค.61
ประกวดราคา
26 ต.ค.61

8,721,400 3) 26 กย.61
8,721,400
งาน)

4)
(4 งวด

16 ต.ค. 61

758,000 กาหนดราคากลาง 17
ประกาศ
ต.ค 61
ประกวดราคา
26 ต.ค.61

1,636,000

3 ม.ค. 00

4 ต.ค. 61

ยื่นเอกสาร

ประกาศผลหา
วันเสนอราคา
ตัวผู้รับจ้าง

ผลการหาตัว
ผู้รับจ้าง (วงเงิน)

ผู้ชนะการสอบ/
ประกวดราคา

26 ต.ค.61 ถึง
วันที่
4
พ.ย.61

26 ต.ค.61 ถึง
วันที่
4
พ.ย.61

5 พ.ย. 61

7 พ.ย. 61

1,080,000

บริษัท สยาม
นิรมิตร จากัด

16 ต.ค.-31
ต.ค.61

1 พ.ย. 61

1 พ.ย. 61

5 พ.ย. 61

5,856,000

หจก.นายโค้ง
ก่อสร้าง

26 ต.ค.61 ถึง
วันที่
4
พ.ย.61

26 ต.ค.61 ถึง
วันที่
4
พ.ย.61

5 พ.ย. 61

7 พ.ย. 61

503,000 ห้างหุ้นส่วนจากัด
โชคประเสริฐแสง
วิศวกรรม

-

-

12 ต.ค. 61

16 ต.ค. 61

1,308,000 บ.ภูมิกรการโยธา
จากัด

ผลการดาเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)
ขอรับซื้อเอกสาร

ที่

27

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายหน้าโรงเรียน อาเภอเมือง
วัดประสาธน์รังสรรค์ จากที่นายมงคล เพ็ชร
ปราจีนบุรี
กาจัด ถึงหน้าบ้านนายวิเชียร อินทะเว หมู่ที่ 4
ตาบลโนนห้อม อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
กิจกกรม ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ยาว 300.00เมตร หนา 1.50 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร

28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสุวรรณศร อาเภอประจันต
ถึงบ้านไผ่ หมู่ที่ 2,5,6 ตาบลหนองแสง อาเภอ คาม
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
29

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายใน (หน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 ตาบลคู้ลาพัน)
ถึง ประตูน้า หมู่ที่ 1 ตาบลคู้ลาพัน อาเภอ
ศรีมโหสถ

อาเภอศรีมโหสถ

1) การสารวจออกแบบ
2) จัดทาแบบ
งบประมาณ(บาท)
ประกาศสอบ/
3) จัดทาประมาณราคา ประกวดราคา
4)กาหนดราคากลาง
(งวดงาน)
497,000 กาหนดราคากลาง 17 วิธีเฉพาะเจาะจง
ตค.61

14,762,000

การอุทธรณ์ ตั้งแต่
14-25 ก.พ.62

2,907,900 3) 24 ก.ย.61
2,907,900
งวดงาน)

4)

8,000,000

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านบึงน้าใส ตาบลหาดนางแก้ว อาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี *

4,923,000 20 มี.ค.62 -30 พ.ค.62

อาเภอกบินทร์
บุรี

10 ต.ค. 61

ผลการหาตัว
ผู้รับจ้าง (วงเงิน)

ผู้ชนะการสอบ/
ประกวดราคา

-

-

24 ต.ค. 61

24 ต.ค. 61

480,150

บริษัท ภูมิภา
2558 จากัด

18 ม.ค. 62

18 ม.ค.-5 ก.พ.
62

6 ก.พ. 62

6 ก.พ. 62

14 ก.พ. 62

12,369,000

หจก.กองมณี
ก่อสร้าง

8 ต.ค. 61

8 ต.ค.6116 ต.ค. 61

17 ต.ค. 61

17 ต.ค. 61

24 ต.ค. 61

2,150,000

หจก.ปราจีน
กระต่ายทอง

(4

30 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนน
อาเภอนาดี
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนชมะนันทน์
สาย 3290 แยกเทศบาลฯ ซอย 18 ตาบลนาดี

ยื่นเอกสาร

ประกาศผลหา
วันเสนอราคา
ตัวผู้รับจ้าง

2 พ.ย. 61 2-3 พ.ย.61

26 มี.ค. 62

26 มี.ค.62 - 2
เม.ย.62

26 พ.ย. 61

3 เม.ย. 62

26 พ.ย. 61

3 เม.ย. 62

19 ธ.ค. 61

11 เม.ย. 62

1,203,520 หจก.กองมณี
ก่อสร้าง

3,940,000.0

บริษัท ลลิดา
ทรานสปอร์ต

ที่

32

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสาย อาเภอเมือง
คันกั้นน้าบางบริบูรณ์ ม.2-ม.3 ต.บางบริบูรณ์ ปราจีนบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,247.00 เมตร หนา
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,790.00 ตาราง
เมตร

1) การสารวจออกแบบ
2) จัดทาแบบ
งบประมาณ(บาท)
3) จัดทาประมาณราคา
4)กาหนดราคากลาง
(งวดงาน)
6,238,000 กาหนดราคากลาง 6
พ.ย.61

ผลการดาเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)
ขอรับซื้อเอกสาร
ประกาศสอบ/
ประกวดราคา
ประกาศ
ประกวดราคา
16 พ.ย.61

ยื่นเอกสาร

16-30 พ.ย.61

กาหนดราคากลาง
26 เม.ย.62

29 เม.ย. 62 29 เม.ย 62 - 15
พ.ค.62

20,000,000

กาหนดราคากลาง
29/9/61

25 ต.ค. 61

3 ธ.ค. 61

6 ธ.ค. 61

33 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าคลองสรรพยา
ม.5/บ้านหาดสะแก ตาบลบางบริบูรณ์ อาเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการ
ชลประทาน
ปราจีนบุรี

34

โครงการอาคารบังคับน้าบ้านวังอ้ายป่อง 1
บ้านวังอ้ายป่อง ตาบลแก่งดินสอ อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี

คก. ส่งน้าและ
บารุงรักษานฤบ
ดินทรจินดา

35

โครงการขุดลอกคลองตะเคียน หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ อาเภอกบินทร์
9 ตาบลกบินทร์ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
บุรี
ปราจีนบุรี

1,000,000 12 ธ.ค.61- 20 ธ.ค.61

27 ธ.ค. 61

27 ธ.ค.61- 7
ม.ค.62

8 ม.ค. 62

8 ม.ค. 62

14 ม.ค. 62

36

โครงการขุดสระน้าหนองแซง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 18 ตาบลโพธิ์งาม
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

อาเภอประจันต
คาม

2,430,000

แจ้งผู้รับจ้างเข้า
ดาเนินงานภายใน 25
ก.พ.62

14 พ.ย. 61

14-21 พ.ย.61

22 พ.ย. 61

22 พ.ย. 61

29 พ.ย. 61

อาเภอนาดี

2,962,000

9 ต.ค. 61

37 โครงการขุดสระหนองนาชา บ้านบุสูง ตาบล
นาดี อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

9,550,000

16-30 พ.ย.61

ประกาศผลหา
วันเสนอราคา
ตัวผู้รับจ้าง

5 พ.ย. 61

30 ต.ค. 61 30 ต.ค.61 ถึง 8
พ.ย.61

ผลการหาตัว
ผู้รับจ้าง (วงเงิน)

ผู้ชนะการสอบ/
ประกวดราคา

3,803,200 ห้างหุ้นส่วนจากัด
กองมณีก่อสร้าง

16 พ.ค. 62

16 พ.ค. 62

21 พ.ค. 62

6,825,000 บริษัท เอสทีคอน
สตรัคชั่น จากัด

5 พ.ย. 61

5 พ.ย. 61

7 พ.ย. 61

3,255,000 หจก.ทองทิพย์
วิศวกรรม

9 พ.ย. 61

9 พ.ย. 61

19 ธ.ค. 61

580,000

หจก.งาม
ประดิษฐ์คอน
สตรัคชั่น

1,700,000 หจก.จันทร์เจริญ
ธุรกิจ

1,727,000 ห้างหุ้นส่วนจากัด
ศิวาพร
แทรกเตอร์

ผลการดาเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)
ขอรับซื้อเอกสาร

1) การสารวจออกแบบ
2) จัดทาแบบ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)
ประกาศสอบ/
3) จัดทาประมาณราคา ประกวดราคา
4)กาหนดราคากลาง
(งวดงาน)
38 โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ อาเภอประจันต
914,000 ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ
19 พ.ย. 61
2 ตาบลดงบัง อาเภอประจันตคาม จังหวัด
คาม
คิดปริมาณงานได้ 40 %
ปราจีนบุรี
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,000,000 ดาเนินการตัดต้นไม้เพื่อ
เตรียมการขุด

ยื่นเอกสาร

3 ม.ค. 61

ประกาศผลหา
วันเสนอราคา
ตัวผู้รับจ้าง

ผลการหาตัว
ผู้รับจ้าง (วงเงิน)

ผู้ชนะการสอบ/
ประกวดราคา

19-26 พ.ย.61

27 พ.ย. 61

27 พ.ย. 61

4 ธ.ค. 61

545,029 หจก.สถาพรวัสดุ
ก่อสร้าง

3-10 ม.ค.62

11 ม.ค. 62

11 ม.ค. 62

19 ม.ค. 62

539,926 หจก.สถาพรวัสดุ
ก่อสร้าง

39

โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์
สระน้าพระฤาษี หมู่ที่ 5 ตาบลเกาะลอย
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

อาเภอประจันต
คาม

40

โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์
หนองสาเดิม (หนองสระสมิง) อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี

อาเภอนาดี

564,900

10 ต.ค. 61

29 ต.ค. 61 29 ต.ค.61 ถึง 8
พ.ย.61

9 พ.ย. 61

9 พ.ย. 61

19 ธ.ค. 61

201,000 ห้างหุ้นส่วนจากัด
ศิวาพร
แทรกเตอร์

41

โครงการขุดลอกบุ่งกุดคล้า หมู่ 4 บ้านแก้ง
ตาบลสาพันตา อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

อาเภอนาดี

5,036,300

8 ต.ค. 61

5 พ.ย. 61 5-23 พ.ย.61

26 พ.ย. 61

26 พ.ย. 61

19 ธ.ค. 61

1,906,300 ห้างหุ้นส่วนจากัด
พ.ประดับเพชร

42

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์

สนง.เกษตร
จังหวัด

535,000

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

43

โครงการเพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี

สนง.พาณิชย์
จังหวัดปราจีนบุรี

750,000

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

44

โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด
ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (4ภูมิภาค)

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปราจีนบุรี

5,000,000

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

45

โครงการส่งเสริมการใช้ตู้อบแห้งพลังงาน
สนง.พลังงาน
แสงอาทิตย์ในการแปรรูปการประมงอ่างเก็บน้า จังหวัดปราจีนบุรี
ห้วยโสมง

230,000

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

46

โครงการจัดงานมหกรรมเครือข่ายสินค้าผู้ผลิต สนง.สหกรณ์
พบผู้บริโภค จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

47

โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแก่
เกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

48

สนง.ประมง
จังหวัดปราจีนบุรี

1) การสารวจออกแบบ
2) จัดทาแบบ
งบประมาณ(บาท)
3) จัดทาประมาณราคา
4)กาหนดราคากลาง
(งวดงาน)
500,000
-

ผลการดาเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)
ขอรับซื้อเอกสาร
ประกาศสอบ/
ประกวดราคา

ยื่นเอกสาร

ประกาศผลหา
วันเสนอราคา
ตัวผู้รับจ้าง

ผลการหาตัว
ผู้รับจ้าง (วงเงิน)

ผู้ชนะการสอบ/
ประกวดราคา

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

223,300

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
สนง.พัฒนา
พอเพียงด้วยโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชนจังหวัด
สัมมาชีพ ครูภูมิปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปราจีนบุรี

3,891,000

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

49 โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา สนง.พัฒนา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน สปน.(หมู่บ้าน ชุมชนจังหวัด
ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ปราจีนบุรี
ตามหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเกษตรและชนบท)

3,065,000

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

50

โครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดย
ผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ QR Code

สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาฯ

2,100,000

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

51

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าน้าตกแก่งหินเพิ่ง หมู่ 5 ตาบลสะพาน
หิน อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

อาเภอนาดี

4,200,000

10 ต.ค. 61

7,290,000

-

52 " โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เข้าอ่างเก็บ แขวงทางหลวง
น้าห้วยไม้ปล้อง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ชนบท ปจ.
ปราจีนบุรี
"

29 ต.ค. 61 29 ต.ค.61 ถึง 8
พ.ย.61

20 ก.ย. 61

20 ก.ย.618 ต.ค.61

9 พ.ย. 61

9 ต.ค. 61

9 พ.ย. 61

9 ต.ค. 61

19 ธ.ค. 61

5 พ.ย. 61

141,000 บริษัท จิรพนธ์
2014 จากัด

5,546,200 บริษัท กอบชัย
(นครนายก) จากัด

1) การสารวจออกแบบ
2) จัดทาแบบ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)
3) จัดทาประมาณราคา
4)กาหนดราคากลาง
(งวดงาน)
53 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วันส้มโอหวาน อาเภอศรีมโหสถ
250,000
และของดีศรีมโหสถ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

54

โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน
สนงวัฒนธรรม
ประจาปี (ปี 2562/ครั้งที่ 33) จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการดาเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)
ขอรับซื้อเอกสาร
ประกาศสอบ/
ประกวดราคา

ยื่นเอกสาร

ประกาศผลหา
วันเสนอราคา
ตัวผู้รับจ้าง

ผลการหาตัว
ผู้รับจ้าง (วงเงิน)

ผู้ชนะการสอบ/
ประกวดราคา

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

3,000,000

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

55 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สนง.
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี

1,440,000

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

56 โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม
พัฒนา ดูแล แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าน้าตกเขาอีโต้ และเสริมสร้าง
ศักยภาพการดูแล แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ชุมชนรอบป่าสงวนแห่งชาติป่าน้าตกเขาอีโต้

สานัก
ทรัพยากรป่าไม้
ที่ 9 สาขา
ปราจีนบุรี

1,345,500

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

57

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน

สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดปราจีนบุรี

929,800

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

58

โครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรให้ได้
มาตรฐานอย่างครบวงจร

สนง.เกษตร
จังหวัดปราจีนบุรี

236,800

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

59 "โครงการปรับปรุงทางแยกเข้าพุทธอุทยานโลก
เขาอีโต้ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปากพลี ประจันตคาม บริเวณ กม.154+930 ตาบล
บ้านพระ อ. เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
(20,000,000 บาท)
"

1) การสารวจออกแบบ
2) จัดทาแบบ
งบประมาณ(บาท)
3) จัดทาประมาณราคา
4)กาหนดราคากลาง
(งวดงาน)
แขวงทางหลวง
20,000,000 4) กาหนดราคากลาง
ปราจีนบุรี
(งวดงาน)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

60 โครงการขุดบ่อน้าตื้นคืนน้าต้นทุน ให้ชุมชน
เข้มแข็ง ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 150
แห่ง ๆ ละ 14,000 บาท

ศูนย์ ปภ.เขต 3
ปราจีนบุรี

61 "โครงการพัฒนาสูตรอาหารที่มีส่วนประกอบ
ของสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าไข่ไก่และไข่เป็ด

สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดปราจีนบุรี

2,100,000

ผลการดาเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)
ขอรับซื้อเอกสาร
ประกาศสอบ/
ประกวดราคา
15 มี.ค. 62

ยื่นเอกสาร

15 มี.ค.62 - 2
เม.ย.62

ประกาศผลหา
วันเสนอราคา
ตัวผู้รับจ้าง

-

ผลการหาตัว
ผู้รับจ้าง (วงเงิน)

ผู้ชนะการสอบ/
ประกวดราคา

3 เม.ย. 62

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการเอง

"
62 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 เชื่อม อาเภอบ้านสร้าง
หมู่ที่ 6 ตาบลบางพลวง อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี (3,961,800 บาท)
63 "โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ตาบลเขา
ไม้แก้ว อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

"

อ. กบินทร์บุรี

3,961,800

3 ม.ค. 00

-

-

-

-

-

-

-

792,000

6 มี.ค.62 31 พ.ค.62

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

-

-

-

-

-

-

