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  ข้อมูล ณ วนัที่ 15 มิถุนายน 2563
(หน่วย : ล้านบาท)

46 20,789.40                4,157.68                20,474.01           20,176.66          612.74                     2.95 297.35            1.45

23 3,207.00                  641.20                   3,134.71             3,066.06            140.94                      4.39                 68.65              2.19                 
23 17,582.40                 3,516.48                 17,339.29           17,110.60          471.80                      2.68                 228.70             1.32                 

เริ่มตน้ สิ้นสุด

 รวม 46 รายการ 20,789.3957             4,157.6792             20,474.0054       20,176.6590                 612.7367                 2.95           299.8527         1.46
1 กพก. (229) จา้งกอ่สร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความ

ยาว 90.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก จงัหวัดเลย
 - [ 185702 ]

2563 2564 175.0000                 35.0000                  174.9987 174.4000 บจก.สินอดุมสุรินทร์ 
(1990)

0.6000 0.34               0.5987 0.34 - ลงนามสัญญา
- สัญญาเลขที่ กจ.9/2563 (สพด.) ลว. 27 เม.ย.63

2 กพก. (208) จา้งกอ่สร้างระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ ความ
ยาว 28.380 กม. โครงการระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าห้วยยาง 
จงัหวัดบุรีรัมย ์- [ 185681 ]

2563 2565 380.0000                 76.0000                  380.2955 375.3573 บจก.บุรีรัมยพ์นาสิทธิ์ 4.6427 1.22               4.9382 1.30 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ กจ.24/2563 (สพด.) ลว.29 พ.ค. 63

3 กพก. (228) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 
เมตร โครงการฝายยางบ้านวังสะพงุ จงัหวัดเลย - [ 
185701 ]

2563 2564 136.0000                 27.2000                  135.8704 135.5000 บจก.สินอดุมสุรินทร์ 
(1990)

0.5000 0.37               0.3704         0.27 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ กจ.8/2563 (สพด.) ลว.29 พ.ค. 63

4 กพก. (206) จา้งกอ่สร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความ
ยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านดอน
ใหญ ่จงัหวัดอบุลราชธานี - [ 185679 ]

2563 2564 141.0000                 28.0000                  137.0923 134.9161 บจก.กรุงไทยแทรคเตอร์ 6.0839 4.31               2.1762 1.59 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ กจ.3/2563 (สพด.) ลว. 5 มิ.ย. 63

5 กพก. (207) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 
เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านค้าไหล จงัหวัด
อบุลราชธานี - [ 185680 ]

2563 2564 150.0000                 30.0000                  150.4845 148.2514 บจก.ส.เขมราฐ อนิดัสตร้ี 1.7486 1.17               2.2331 1.48 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ กจ.4/2563 (สพด.) ลว. 5 มิ.ย. 63

6 กพก. (62) จา้งกอ่สร้างสถานีสูบน้้าพร้อมอาคารประกอบ ขนาด 
20 ลบ.ม./วินาที จ้านวน 4 เคร่ือง โครงการสถานีสูบน้้า
สนามชยั ต้าบลสนามชยั อ้าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา - 
[ 185947 ]

2563 2565 952.0000                 190.4000                952.1890 951.8800 หจก.ชนิวรยะลากอ่สร้าง 0.1200 0.01               0.3090 0.03 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ กจ.27/2563 (สพด.) ลว. 11 มิ.ย.63

7 สอส. (13) จา้งที่ปรึกษาส้ารวจ ออกแบบ โครงการคลองระบาย
น้้าหลากชยันาท-ป่าสัก จงัหวัดชยันาท (เพิม่เติม) - [ 
185718 ]

2563 2564 98.0000                   19.6000                  97.9862 82.7147 กจิการร่วมค้า FWTG JV 15.2853 15.60             15.2715 15.59 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ กจ.15/2563 (สพด.) ลว. 15 พ.ค.63

8 สอส. (15) จา้งที่ปรึกษาส้ารวจออกแบบ โครงการอโุมงค์ระบาย
น้้าใต้คลองบางน้้าจดื โครงการอโุมงค์ระบายน้้าใต้คลอง
บางน้้าจดื จงัหวัดสมุทรสาคร - [ 185720 ]

2563 2564 80.0000                   16.0000                  79.9924 65.5080  กจิการร่วมค้า PWFS JV 14.4920 18.11             14.4844 18.11 - ลงนามสัญญาแล้ว 
- สัญญาเลขที่ กจ.16/2563 (สพด.) ลว. 15 พ.ค.63

 1. สรปุรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างงานผูกพันใหม่ ป ีพ.ศ. 2563

รายละเอียด จ านวน งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณปปีจัจบุนั ราคากลาง ผลประกวดราคา
ผลตา่งของผลประกวด
ราคากับงบประมาณ

ร้อยละ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
ราคากลาง

ร้อยละ หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
            1. ลงนามสัญญา

รายละเอียดรายการงานการจดัซ้ือจดัจา้งงานผูกพันใหม ่ป ีพ .ศ. 2563

            2. ไดผู้้รับจา้ง

ล าดบัที่ ส านัก รายการงาน

ปงีบประมาณ

งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณปปีจัจบุนั ราคากลาง ผลประกวดราคา ผู้ประกอบการ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
งบประมาณ

ร้อยละ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
ราคากลาง

ร้อยละ สถานะปจัจบุนั
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เริ่มตน้ สิ้นสุด

ล าดบัที่ ส านัก รายการงาน

ปงีบประมาณ

งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณปปีจัจบุนั ราคากลาง ผลประกวดราคา ผู้ประกอบการ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
งบประมาณ

ร้อยละ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
ราคากลาง

ร้อยละ สถานะปจัจบุนั

9 สอส. (14) จา้งที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน
เจา้พระยา ฝ่ังตะวันตกตอนล่าง คลองเจา้เจด็-อา่วไทย 
จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา - [ 185719 ]

2563 2565 270.0000                 54.0000                  269.9993 245.3197 กจิการร่วมค้า PFOWS JV 24.6803 9.14             24.6796 9.14 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ กจ.22/2563 (สพด.) ลว. 29 พ.ค.63

10 สบก. (2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการ
ชลประทานขนาดกลางในเขตจงัหวัดล้าปาง จงัหวัดล้าปาง -
 [ 185049 ]

2563 2565 30.0000                   6.0000                   24.3085 24.3085 1.บจก. สามารถ เอน็จิ
เนียร่ิง คอนซัลแตนท์ 
2.บจก.ซิกม่า ไฮโดร 
คอนซัลแตนท์

5.6915 18.97                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.17/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63

11 สบก. (35) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้้าจากเขื่อน
ภูมิพลไปยงัฝ่ังตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จงัหวัดตาก - [ 
185740 ]

2563 2564 15.0000                   3.0000                   12.3874              12.3874             1.บจก. เมกกา้เทค 
คอนซัลแตนท์ 
2.บจก. อลานา เอน็จเินี่ย
ร่ิง 
3.บจก. พสุิทธิ ์เทคโนโลยี

2.6126 17.42                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.15/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63

12 สบก. (36) จา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย
คลองลอยจากเขื่อนผาจกุ-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จงัหวัด
อตุรดิตถ ์- [ 185741 ]

2563 2564 15.0000                   3.0000                   13.4536              13.4536             1.บจก.วายพ ีคอนซัล
แตนท์
2.บจก. เซ้าอี๊สเอเชยี 
เทคโนโลย ี
3.บจก. พซีีบีเค อนิเตอร์
เนชั่นแนล 
4.บจก. เอส พ ีที คอนซัล
แตนท์

1.5464 10.31                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.16/2563 (สพด.) ลว. 27 พ.ค.63

13 สบก. (3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการ
เพิม่ประสิทธิภาพโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าโดมน้อย
 จงัหวัดอบุลราชธานี - [ 185050 ]

2563 2565 35.0000                   7.0000                   28.4536              28.4536             1.บจก. โปรเกรส 
เทคโนโลย ีคอนซัลแทนส์
2.บจก. เอ กรุ๊ป คอนซัล
แทนส์

6.5464 18.70                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.33/2563 (สพด.) ลว. 27 พ.ค.63

14 สบก. (33) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพฒันาแหล่งน้้าลุ่ม
น้้าห้วยน้้าโมง จงัหวัดหนองบัวล้าภ-ูจงัหวัดอดุรธานี-
จงัหวัดหนองคาย - [ 185738 ]

2563 2565 50.0000                   10.0000                  43.5473 43.5473 1.บจก. เอส เค แมเนจ
เม้นท์ แอนแพลนิง 
2.บจก. ฟลัดเวย ์
3.บจก. เมกกา้เทค 
คอนซัลแตนท์

6.4527 12.91                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.26/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63

15 สบก. (34) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพฒันาแหล่งน้้าลุ่ม
น้้าห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จงัหวัดอดุรธานี - [ 
185739 ]

2563 2565 50.0000                   10.0000                  43.9321 43.9321 1.บจก. พ ีแอนด์ ซี 
แมเนจเม้นท์
2.บจก. ปัญญา คอนซัล
แตนท์

6.0679 12.14                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.22/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63

16 สบก. (1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่ง
น้้าและบ้ารุงรักษาท่าโบสถ ์จงัหวัดชยันาท - [ 185048 ]

2563 2565 35.0000                   7.0000                   28.2855 28.2855 1.บจก.สยามเทคกรุ๊ป 
2.บจก. วิศวชาญ

6.7145 19.18                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.42/2563 (สพด.) ลว. 29 พ.ค.63

17 สบก. (27) โครงการศึกษาแผนการพฒันาแหล่งน้้าและ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในลุ่มน้้าล้าพระยาธาร 
จงัหวัดปราจนีบุรี - [ 185732 ]

2563 2565 35.0000                   7.0000                   34.9855 34.9855 บจก.ปัญญา คอนซัลแตนท์ 0.0145 0.04                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.24/2563 (สพด.) ลว. 29 พ.ค.63



3/5
เริ่มตน้ สิ้นสุด

ล าดบัที่ ส านัก รายการงาน

ปงีบประมาณ

งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณปปีจัจบุนั ราคากลาง ผลประกวดราคา ผู้ประกอบการ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
งบประมาณ

ร้อยละ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
ราคากลาง

ร้อยละ สถานะปจัจบุนั

18 สบก. (31) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้้าและ
บรรเทาอทุกภัย จงัหวัดภูเกต็ - [ 185736 ]

2563 2564 25.0000                   5.0000                   23.7255 23.7255 1.บจก. ฟลัดเวย ์
2.บจก. เอสเค แมเนจ
เมนท์ แอนด์แพลนนิ่ง 
3.บจก. ชลนวัต

1.2745 94.90                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว 
- สัญญาเลขที่ จ.25/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63

19 สบก. (29) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมอาคารบังคับน้้าในแม่น้้าจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี
 - [ 185734 ]

2563 2565 40.0000                   8.0000                   34.2618 34.2618 1.บจก. ชลนวัต 
2.บจก. เอเชยี แล็ป แอนด์
 คอลซัลแตนท์
3.บจก. เอส ทู โอ คอน
ซัลท์

5.7382 14.35                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.27/2563 (สพด.) ลว.29 พ.ค.63

20 สบก. (32) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม อา่งเกบ็น้้าห้วยสะดวงใหญ ่อนัเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จงัหวัดเพชรบูรณ์ - [ 185737 ]

2563 2565 35.0000                   7.0000                   30.3393 30.3393 1.บจก. มหานคร คอลซัล
แตนท์ 
2.บจก.แอนแดค คอนซัล
แตนท์

4.6607 13.32                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.28/2563 (สพด.) ลว.29 พ.ค.63

21 สบก. (25) โครงการศึกษาแผนการพฒันาแหล่งน้้าและ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในลุ่มน้้าใสน้อย-ใสใหญ ่
จงัหวัดปราจนีบุรี - [ 185730 ]

2563 2565 40.0000                   8.0000                   35.2002 35.2002 1.บจก. ธารา คอนซัล
แตนท์
2.บจก. เอส เอน็ ที 
คอนซัลแตนท์

4.7998 12.00                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.30/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63

22 สบก. (37) โครงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอา่งเกบ็น้้าแม่
วาง จงัหวัดเชยีงใหม่ - [ 185742 ]

2563 2564 20.0000                   4.0000                   17.3337 17.3337 1.บจก. ครีเอทีฟ 
เทคโนโลยี
2.บจก. อนิฟราทรานส์ 
คอนซัลแตนท์

2.6663 13.33                     -   0.00 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ จ.29/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63

23 สพญ. (56) ประตูระบายน้้าและอาคารประกอบพร้อม
ส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้้ากลางคลอง
พระองค์ไชยานุชติ ต้าบลศาลาแดง อ้าเภอบางน้้าเปร้ียว 
จงัหวัดฉะเชงิเทรา - [ 185941 ]

2563 2565 400.0000                 80.0000                  385.5900 382.0000 บจก.วณิชชยักอ่สร้าง 
(1979)

18.0000 4.50               3.5900 0.93 - ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญญาเลขที่ กจ.25/2563 (สพด.) ลว. 10 มิ.ย.63

24 กพก. (57) สถานีสูบน้้าและอาคารประกอบ 6 ลบ.ม/วินาที 
จ้านวน 6 เคร่ือง โครงการสถานีสูบน้้าพนังกั้นน้้าห้วยกดุ
แคน (กม.29+400) ต้าบลเจา้ท่า อ้าเภอกมลาไสย จงัหวัด
กาฬสินธุ ์- [ 185942 ]

2563 2564 200.0000                 40.0000                  182.5981 179.9000 บจก.ดับเบิลยเูคซี 20.1000 10.05               2.6981 1.48 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- เสนอกระทรวงเพือ่พจิารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั (วันที่ 22 พ.ค.63) 

25 กพก. (3) ขดุคลองเชื่อมล้าปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคาร
ประกอบ - โครงการบรรเทาอทุกภัย เมืองชยัภูมิ จงัหวัด
ชยัภูมิ [ 186210 ]

2563 2564 170.0000                 34.0000                  151.9556 151.0000 หจก.เล้าซุ่ยเซ้งกอ่สร้าง 19.0000 11.18               0.9556 0.63 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- รอลงนามในสัญญา

26 กพก. (205) จา้งกอ่สร้างระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ (ฝ่ัง
ซ้าย) ความยาว 23.128 กม. โครงการอา่งเกบ็น้้าห้วย
ตาเปอะ อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ จงัหวัดมุกดาหาร - [ 
185678 ]

2563 2566 986.0000                 197.2000                985.6505 981.1900 บจก.พระราม 2 การโยธา 4.8100 0.49               4.4605 0.45 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รมว.กษ. ขยาย
ระยะเวลา (วันที่ 4 มิ.ย.63)

27 กพก. (60) จา้งกอ่สร้างคลองระบายน้้าพร้อมอาคารประกอบ 
ความยาว 4.00 กม. โครงการคลองระบายน้้าคลองตง 
ต้าบลพะตง อ้าเภอหาดใหญ ่จงัหวัดสงขลา - [ 185945 ]

2563 2565 300.0000                 60.0000                  301.2043 299.9690 บจก.เอส ซี จ ี1995 0.0310 0.01               1.2353 0.41 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงอนุมัติรับราคา (วันที่ 29
 พ.ค.63)
- ส่ง ผสพ.พด. ท้าสัญญา (วันที่ 5 มิ.ย.63)
- อยู่ระหว่างตอบผลอทุธรณ์ (วันที่ 15 มิ.ย.63)
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ล าดบัที่ ส านัก รายการงาน

ปงีบประมาณ

งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณปปีจัจบุนั ราคากลาง ผลประกวดราคา ผู้ประกอบการ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
งบประมาณ

ร้อยละ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
ราคากลาง

ร้อยละ สถานะปจัจบุนั

28 กพก. (203) ท้านบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจ ุ10.446
 ล้าน ลบ.ม. โครงการอา่งเกบ็น้้าแม่นาวาง จงัหวัดเชยีงใหม่
 - [ 185676 ]

2563 2565 363.0000                 72.6000                  377.8518 359.9037 บจก.อดุมศักด์ิเชยีงใหม่ 3.0963 0.85             17.9481 4.75 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
-  เสนอกรมลงนามไปกระทรวงขออนุมัติส่ังจา้งและ
ขยายระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั (วันที่ 9 มิ.ย.63)

29 กพก. (2) คลองผันน้้าล้าปะทาว-สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ
 โครงการบรรเทาอทุกภัย เมืองชยัภูมิ จงัหวัดชยัภูมิ (ระยะ
ที่ 1) - [ 186209 ]

2563 2567 1,606.9210               321.3842                1,600.8389          1,590.0000         บจก.ทองมา คอนแทรค
เตอร์

16.9210 1.05             10.8389 0.68 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- เสนอกรมลงนามไปกระทรวงขออนุมัติส่ังจา้ง (วันที่
 8 เม.ย.63)

30 กพก. (58) โครงการป้องกนัน้้าท่วมและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ระบายน้้าฝ่ังตะวันตกของแม่น้้าเจา้พระยาในเขตจงัหวัด
นนทบุรี ต้ังแต่วัดแสงสิริธรรมถงึอาคารบังคับน้้าคลองวัดเชงิ
เลน 2 ต้าบลท่าอฐิ อ้าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี - [ 
185943 ]

2563 2564 475.0000                 95.0000                  475.0425 474.7000 บจก.แสงชยัโชค 0.3000 0.06               0.3425 0.07 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รมว.กษ. ขยาย
ระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั (วันที่ 22 พ.ค.63)
- ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 2 มิ.ย.63)

31 กพก. (227) จา้งกอ่สร้างระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ ความ
ยาว 2,200 เมตร โครงการระบบส่งน้้าสถานีสูบน้้าโคกพระ
 จงัหวัดสงขลา - [ 185700 ]

2563 2564 480.0000                 96.0000                  479.9875 478.8000 หจก.พจิติรสุวรรณ วิศวกร 1.2000 0.25               1.1875 0.25 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รมว.กษ. ขยาย
ระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั (วันที่ 1 มิ.ย.63)

32 กพก. (59) จา้งกอ่สร้างคลองระบายน้้าคลองโรงพร้อมอาคาร
ประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการบริหารจดัการน้้า
คาบสมุทรสทิงพระ ต้าบลโรง อ้าเภอกระแสสินธุ ์จงัหวัด
สงขลา - [ 185944 ]

2563 2564 256.0000                 51.2000                  262.8019 255.8000 หจก.พจิติรสุวรรณ วิศวกร 0.2000 0.08               7.0019 2.66 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- ปรับลดราคาและขยายระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั 
(วันที่ 20 พ.ค. 63)
- ประกาศผลผู้ชนะ (วันที่  12 มิ.ย.63)

33 กพก. (61) จา้งกอ่สร้างคลองระบายน้้าพร้อมอาคารประกอบ 
ความยาว 8.970 กม โครงการคลองระบายน้้าคลองล้าเลียง
 (ระยะที่ 2) ต้าบลนาขา้วเสีย อ้าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง - [ 
185946 ]

2563 2565 390.0000                 78.0000                  389.6983 329.0000 บจก.ไทยโพลีคอนส์ 61.0000 15.64             60.6983 15.58 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา (วันที่ 4 มิ.ย.63)
- ส่ง ผสพ.พด. ท้าสัญญา (วันที่ 8 มิ.ย.63)

34 สพญ. (3) จา้งกอ่สร้างประตูระบายน้้าล้าน้้าสาขาฝ่ังขวา โครงการ
พฒันาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง จงัหวัดหนองคาย- [ 
186178 ]

2563 2565 361.5580                 72.3116                  356.1116 355.9000 บจก.เอส.เทค.ซีวิล แอนด์
 คอนสตรัคชั่น

5.6580 1.56               0.2116 0.06 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รมว.กษ. ขยาย
ระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั (วันที่ 22 พ.ค.63)
- ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 2 มิ.ย.63)

35 สพญ. (4) จา้งกอ่สร้างประตูระบายน้้าล้าน้้าสาขาฝ่ังซ้าย โครงการ
พฒันาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง จงัหวัดหนองคาย- [ 
186179 ]

2563 2565 465.8383                 93.1677                  442.8296 442.0000 หจก.พนิิจอดุรกอ่สร้าง 23.8383 5.12               0.8296 0.19 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รมว.กษ. ขยาย
ระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั (วันที่ 25 พ.ค.63)
- ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 27 พ.ค.63)

36 สพญ. (209) จา้งกอ่สร้างท้านบดินหัวงานและอาคารประกอบ 
โครงการอา่งเกบ็น้้าพระอาจารยจ์ื่อ (ล้ากระจวน) จงัหวัด
ชยัภูมิ - [ 185682 ]

2563 2565 696.0000                 139.2000                695.7349 653.9900 บจก.สินอดุมสุรินทร์ 
(1990)

42.0100 6.04             41.7449 6.00 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างจดัส่งหนังสือ สงป. พจิารณาความ
เหมาะสมของราคาไปกระทรวง

37 สพญ. (2) จา้งกอ่สร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ
อา่งเกบ็น้้าล้าน้้าช ีอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ จงัหวัด
ชยัภูมิ - [ 186203 ]

2563 2567 969.0000                 193.8000                968.9961 967.3000 บจก.ส.เขมราฐ อนิดัสตร้ี 1.7000 0.18               1.6961 0.18 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างกรมส่งหนังสือไปขอความเห็นชอบจาก
 สงป. (วันที่ 10 เม.ย.63)
- อยู่ระหว่างต่อรองราคาตามวงเงินที่ สงป.
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ปงีบประมาณ

งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณปปีจัจบุนั ราคากลาง ผลประกวดราคา ผู้ประกอบการ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
งบประมาณ

ร้อยละ
ผลตา่งของผล

ประกวดราคากับ
ราคากลาง

ร้อยละ สถานะปจัจบุนั

38 สพญ. (3) ขดุคลองระบายน้้าหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่
 1 โครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล-บางไทร จงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา - [ 186189 ]

2563 2566 2,821.5830               564.3166                2,788.1788          2,783.0000         กจิการร่วมค้า ยเูอน็-เอเอส 38.5830 1.37               5.1788 0.19 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
 - อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงขออนุมัติส่ังจา้ง (วันที่ 
17 เม.ย.63)

39 สพญ. (5) ขดุคลองระบายน้้าหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่
 2 โครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล-บางไทร จงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา - [ 186191 ]

2563 2566 2,861.6410               572.3282                2,821.6468          2,822.9000         บมจ.อติาเลียนไทย ดีเวลี
อปเมนท์

38.7410 1.35               1.2532 0.04 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงขออนุมัติรับราคา (วันที่
 21 เม.ย.63)

40 สพญ. (2) ประตูระบายน้้าหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ
ประตูระบายน้้าบ้านกอ่พร้อมระบบส่งน้้า จงัหวัดสกลนคร -
 [ 186198 ]

2563 2564 400.0000                 80.0000                  399.9327 398.0000 บจก.น้้าก่้ากอ่สร้าง 2.0000 0.50               1.9327 0.48 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างขออนุมัติรับราคา (วันที่ 10 มิ.ย.63)
- ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 11 มิ.ย.63ป

41 สพญ. (4) จา้งกอ่สร้างระบบส่งน้้าสายใหญฝ่ั่งซ้าย พร้อมอาคาร
ประกอบ (สัญญาที่ 2) โครงการเขื่อนทดน้้าผาจกุ จงัหวัด
อตุรดิตถ ์- 
[ 185004 ]

2563 2565 980.0000                 196.0000                952.3419 949.0000 บจก.ชยัเจริญไมตรี 31.0000 3.16               3.3419 0.35 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รมว.กษ. ขยาย
ระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั (วันที่ 4 มิ.ย.63)

42 สพญ. (151) ปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการน้้าฝาย
จนัทบุรี โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการน้้า
ฝายจนัทบุรี ต้าบลท่าชา้ง อ้าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวัด
จนัทบุรี - [ 185330 ]

2563 2564 480.0000                 96.0000                  474.2484 473.9000 บจก.วัฒนาสุข อนิเตอร์
เนชั่นแนล

6.1000 1.27               0.3484 0.07 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างกรมลงนามไปกระทรวงอนุมัติส่ังจา้ง
และขยายระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั (วันที่ 29 พ.ค.63)

43 สพญ. (150) ปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพการเกบ็กกัน้้าอา่งเกบ็น้้า
คลองสียดั ต้าบลท่าตะเกยีบ อ้าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวัด
ฉะเชงิเทรา - [ 185329 ]

2563 2564 400.0000                 80.0000                  383.9004 382.7000 บจก.ต้ังเจริญ 17.3000 4.33               1.2004 0.31 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รมว.กษ. ขยาย
ระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั (วันที่ 2 มิ.ย.63)

44 สพญ. (3) คลองส่งน้้าและคลองระบายน้้า พร้อมอาคารประกอบ
ฝ่ังซ้าย สัญญาที่ 2 อา่งเกบ็น้้าคลองหลวง จงัหวัดชลบุรี - [ 
185013 ]

2563 2565 270.0000                 54.0000                  260.8986 260.0000 บจก.บางแสนมหานคร 10.0000 3.70               0.8986 0.34 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รมว.กษ. ขยาย
ระยะเวลากอ่หนี้ผูกพนั (วันที่ 2 มิ.ย.63)

45 สพญ. (26) จา้งกอ่สร้างปรับปรุงฝายหัวงานและอาคารประกอบ 
โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม 
ต้าบลบ้านหนุน อ้าเภอสอง จงัหวัดแพร่ - [ 185402 ]

2563 2565 754.8544                 150.9709                748.9112 748.7450 หจก. อบุลรุ่งเรืองกลกาล 6.1094 0.81               0.1662 0.02 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- อยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงของอนุมัติส่ังจา้ง 
(15 พ.ค.63)

46 สชป.5 (159) กอ่สร้างประตูระบายน้้าห้วยก้าแพง โครงการประตู
ระบายน้้าห้วยก้าแพง ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ 
จงัหวัดบึงกาฬ - [ 186044 ]

2563 2565 895.0000                 179.0000                837.9326 772.9000           หจก.อึ้งแซเฮง 122.1000 13.64             65.0326 7.76 - ได้ผู้รับจา้งแล้ว
- เสนอกระทรวงอนุมัติส่ังจา้ง (วันที่ 8 พ.ค.63)


