สายงานบริหาร (รธร.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายการ
1. จ้างที�ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงสร้างส่วนราชการ
กรมชลประทานให้สอดคล้องกับภารกิจ
บทบาทและหน้าที�ตามแผนยุทธศาสตร์
กรมชลประทานระยะ 20 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

5,600,000.00 5,498,944.00 - อยู่ระหว่างดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเสนอกรมเห็นชอบ

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)
สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดใหญ่
รายการ
1. จ้างก่อสร้างระบบส่งนํ�าสายใหญ่

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

980,000,000.00 952,341,881.59

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

8-ม.ค.-63

31-ม.ค.-63

6-ก.พ.-63

ฝั�งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ

ครบ 5 กพ. 63

ขายแบบ
6 ก.พ.63 - 8 มี.ค. 63

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

11-มี.ค.-63 - เสนอกรมผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (วันที� 12 มี.ค.63)

เสนอราคา 9 มี.ค. 63

(สัญญาที� 2) โครงการเขื�อนทดนํ�า

พิจารณาผล 10 มี.ค. 63

ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
2. จ้างก่อสร้างปรับปรุงฝายหัวงาน

754,854,400.00

748911240.3

10-ม.ค.-63

24-29 ม.ค.63

30-ม.ค.-63

30 ม.ค.63-28 ก.พ. 63

- ซื�อเอกสาร 22 ราย

และอาคารประกอบ โครงการปรับปรุง

เสนอราคา 2 มี.ค. 63

- ยื�นเอกสาร 4 ราย

และเพิ�มประสิทธิภาพหัวงาน

พิจารณาผล 3 มี.ค. 63

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล

ฝายแม่ยม ตําบลบ้านหนุน
อําเภอสอง จังหวัดแพร่
3. จ้างก่อสร้างเขื�อนหัวงานและ

969,000,000.00 968,996,125.57

8-ม.ค.-63

5 - 11 กพ.63

18-ก.พ.-63

18 ก.พ.63 - 17 มี.ค. 63

อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�า

เสนอราคา 18 มี.ค. 63

ลํานํ�าชี อันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ

พิจารณาผล 19 มี.ค. 63

4. จ้างก่อสร้างทํานบดินหัวงาน

696,000,000.00 695,734,906.54

6-ม.ค.-63

3 - 6 กพ.63

14-ก.พ.-63

14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63

และอาคารประกอบ

เสนอราคา 16 มี.ค. 63

โครงการอ่างเก็บนํ�าพระอาจารย์จื�อ

พิจารณาผล 17 มี.ค. 63

(ลํากระจวน) จังหวัดชัยภูมิ
5. จ้างก่อสร้างประตูระบายนํ�า

361,558,000.00 356,111,572.42 10-ม.ค.-63

3 - 6 กพ.63

14-ก.พ.-63

14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63

ลํานํ�าสาขาฝั�งขวา โครงการพัฒนา

เสนอราคา 16 มี.ค. 63

ลุ่มนํ�าห้วยหลวงตอนล่าง

พิจารณาผล 17 มี.ค. 63

จังหวัดหนองคาย
6. จ้างก่อสร้างประตูระบายนํ�า

465,838,300.00 442,829,593.63 10-ม.ค.-63

3 - 6 กพ.63

14-ก.พ.-63

14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63

ลํานํ�าสาขาฝั�งซ้าย โครงการพัฒนา

เสนอราคา 16 มี.ค. 63

ลุ่มนํ�าห้วยหลวงตอนล่าง

พิจารณาผล 17 มี.ค. 63

จังหวัดหนองคาย
7. ขุดคลองระบายนํ�าหลากพร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที� 1
โครงการคลองระบายนํ�าหลาก
บางบาล-บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2,821,583,000.00 2,788,178,803.46 8-ม.ค.-63

9 - 12 มี.ค.63

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)
สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดใหญ่
รายการ
8. ขุดคลองระบายนํ�าหลากพร้อม

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

2,861,641,000.00 2,821,646,840.61 8-ม.ค.-63

9 - 12 มี.ค.63

400,000,000.00 383,900,387.64

12 - 17 ก.พ.63

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

อาคารประกอบ สัญญาที� 2
โครงการคลองระบายนํ�าหลาก
บางบาล-บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพการ

8-ม.ค.-63

19-ก.พ.-63

19 ก.พ.63 - 18 มี.ค. 63

เก็บกักนํ�าอ่างเก็บนํ�าคลองสียัด

เสนอราคา 19 มี.ค. 63

ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ

พิจารณาผล 20 มี.ค. 63

จังหวัดฉะเชิงเทรา
10.ประตูระบายนํ�าและอาคารประกอบ

400,000,000.00 385,589,985.17

8-ม.ค.-63

5 กพ.63

14-ก.พ.-63

14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63

พร้อมส่วนประกอบอื�น

เสนอราคา 16 มี.ค. 63

โครงการประตูระบายนํ�ากลางคลอง

พิจารณาผล 17 มี.ค. 63

พระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
11. คลองส่งนํ�าและคลองระบายนํ�า

270,000,000.00 260,898,581.72

8-ม.ค.-63

5 กพ.63

14-ก.พ.-63

14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63

พร้อมอาคารประกอบฝั�งซ้าย สัญญาที� 2

เสนอราคา 16 มี.ค. 63

อ่างเก็บนํ�าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

พิจารณาผล 17 มี.ค. 63

12. ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพการ

480,000,000.00 474,248,399.46

8-ม.ค.-63

วันที� 23-28 ม.ค.63

30-ม.ค.-63

30ม.ค.63 - 28 ก.พ.63

- ซื�อเอกสาร 32 ราย

บริหารจัดการนํ�าฝายจันทบุรี

2-ก.พ.-63

- ยื�นเอกสาร 4 ราย

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหาร

3-ก.พ.-63

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล

จัดการนํ�าฝายจันทบุรี ตําบลท่าช้าง
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
(สพญ.6)
13. จ้างก่อสร้างประตูระบายนํ�า
คลองนาทวี 2 พร้อมอาคารประกอบ
โครงการระบบระบายนํ�าปลักปลิง-จะนะ
ตําบลท่าหมอไทร อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก

78,600,000.00

78,527,707.61

9-ม.ค.-63

3 ก.พ.63

-

-

3-มี.ค.-63

11-มี.ค.-63

-

11-มี.ค.-63

11-มี.ค.-63 20-มี.ค.-63 12-มี.ค.-63

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านฉางการโยธา
78,424,897.39

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)
สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดใหญ่
รายการ
14. จ้างก่อสร้างประตูระบายนํ�า

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

58,950,000.00

58,973,244.07

9-ม.ค.-63

12 ก.พ.63

88,425,000.00

88,443,197.34

9-ม.ค.-63

11 ก.พ.63

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

- เสนอขออนุมัติสั�งจ้าง (วันที� 13 มี.ค.63)

คลองนาทวี ฝั�งซ้าย
โครงการระบบระบายนํ�าปลักปลิง-จะนะ
ตําบลฉาง อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก
15. จ้างก่อสร้างประตูระบายนํ�า

-

-

6-มี.ค.-63

10-มี.ค.-63

-

คลองนาทวี ฝั�งขวา

10-มี.ค.-63

บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จํากัด

โครงการระบบระบายนํ�าปลักปลิง -จะนะ
ตําบลฉาง อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก
16.จ้างประกอบติดตั�งเครื�องสูบนํ�าชนิด

10-มี.ค.-63 19-มี.ค.-63 11-มี.ค.-63
88,390,000.00

88,968,400.00

88,964,615.00

6-ธ.ค.-62

3-ก.พ.-63

-

-

26-ก.พ.-63

2-มี.ค.-63

-

2-มี.ค.-63

หอยโข่งแนวตั�ง ชนิดตัวเรือนคอนกรีต

2-มี.ค.-63 11-มี.ค.-63

บริษัท ไอ ดี โซลูชั�น จํากัด

และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมงาน

88,500,021.00

ระบบไฟฟ้าควบคุมของงานปรับปรุง
คลองระบายนํ�า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ
สัญญาที� 1 โครงการบรรเทาอุทกภัย
อําเภอหาดใหญ่ (ระยะที� 2)
จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก
17. จ้างก่อสร้าง ขุดดิน-ถมดิน บดอัด

61,000,700.00

65,151,973.68

6-ธ.ค.-62

3-ก.พ.-63

-

-

21-ก.พ.-63 - รธส. สั�งการให้พิจารณาทบทวน BOQ

ของงานปรับปรุงคลองระบายนํ�า ร.1

- โดยให้เปรียบเทียบงานเดิม/งานใหม่ (วันที� 6 มี.ค.63)

พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที� 1

- บันทึกแจ้ง ผส.พญ.แล้ว (วันที� 6 มี.ค.63)

โครงการบรรเทาอุทกภัย
อําเภอหาดใหญ่ (ระยะที� 2)
จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก
18.จ้างก่อสร้างประตูระบายนํ�าหัวงานและ 400,000,000.00

399,932,691.55

6-ม.ค.-63

3 - 6 ก.พ.63

18-ก.พ.-63

18 ก.พ.63 - 17 มี.ค. 63

อาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํ�า

เสนอราคา 18 มี.ค. 63

บ้านก่อพร้อมระบบส่งนํ�าจังหวัดสกลนคร

พิจารณาผล 19 มี.ค. 63

2-มี.ค.-63

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)
สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดใหญ่
วงเงิน

รายการ
19. ซื�อท่อเหล็กกล้าเชื�อมด้วยไฟฟ้า

งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

22 - 24 ม.ค.63

30-ม.ค.-63

142,464,000.00 142,463,692.01 13-ม.ค.-63

ขายแบบ
30 ม.ค.63-28 ก.พ. 63

คณะกรรมการ
รายงาน
6-มี.ค.-63

กรมเห็นชอบ
11-มี.ค.-63

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

-

11-มี.ค.-63

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

11-มี.ค.-63 20-มี.ค.-63

ขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบพร้อม

เสนอราคา 2 มี.ค. 63

กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จํากัด

ค่าวางเรียงท่อต่อเชื�อมท่อและทดสอบ

พิจารณาผล 3 มี.ค. 63

141,775,000.00

ระบบท่อส่งนํ�าแม่งัด-แม่แตง และอาคารประกอบ
(ระยะที� 4) โครงการเพิ�มปริมาณนํ�าใน
อ่างเก็บนํ�าเขื�อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
20. ซื�อเสาเข็มพร้อมตอก และสกัด

37,447,600.00

37,530,950.05

6-ธ.ค.-62

-

-

-

26-ก.พ.-63

2-มี.ค.-63

2-มี.ค.-63

หัวเสาเข็มและอื�นๆ ของงานปรับปรุง

2-มี.ค.-63 11-มี.ค.-63

2-มี.ค.-63

บริษัท เค ที ซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จํากัด

คลองระบายนํ�า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ

37,350,190.40

สัญญาที� 1 โครงการบรรเทาอุทกภัย
อําเภอหาดใหญ่ (ระยะที� 2) จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก
21.ซื�อคอนกรีตผสมเสร็จ ของงานปรับปรุง 44,534,500.00

44,530,387.30

6-ธ.ค.-62

-

-

-

สัญญาที� 1 โครงการบรรเทาอุทกภัย

-

24-ก.พ.-63

24-ก.พ.-63 4-มี.ค.-63
44,228,065.00

อําเภอหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ (ระยะที� 2) จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก
51,786,005.20

51,781,810.00

5 กพ.63

13 - 18 ก.พ.63

19-ก.พ.-63

19 ก.พ.63 - 18 มี.ค. 63

แบบตะเข็บเกลียวชั�นคุณภาพ ค และ อื�นๆ

เสนอราคา 19 มี.ค. 63

รวม 36 รายการ งานสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า

พิจารณาผล 20 มี.ค. 63

ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 เครื�อง
พร้อมระบบส่งนํ�าความยาว 9.500 กม.
บ้านหนองไหล ตําบลโคกสี
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
23.ซื�อท่อเหล็กกล้าเชื�อมด้วยไฟฟ้า

24-ก.พ.-63

บริษัท แสงเจริญคอนกรีตมิกซ์ (2002) จํากัด

คลองระบายนํ�า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ

22.ซื�อท่อเหล็กกล้าเชื�อมด้วยไฟฟ้า

17-ก.พ.-63

51,009,495.00

6 กพ.63

แบบตะเข็บเกลียวชั�นคุณภาพ ค และ อื�นๆ
รวม 58 รายการ สําหรับระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ
ความยาว 80.00 กม. โครงการสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�า
ตําบลโคกสูง(อันเนื�องมาจากพระราชดําริ)ระยะที� 2 ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น

- กรมขออนุมัติแต่งตั�งคณะกรรมการ (วันที� 5 มี.ค.63)

25-ก.พ.-63

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)
สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดใหญ่
วงเงิน

รายการ

งบประมาณ

24.จ้างทําบานระบายตรง

46,714,000.00

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

13-มี.ค.-63

ขนาด 8.00x6.50 พร้อมเครื�องกว้านและ
เกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบอื�นๆ
จํานวน 10 ชุด และบานฝาท่อชนิดรับนํ�าสองทาง
รวม 4 รายการ ของงานคลองผันนํ�าพร้อม
อาคารประกอบ โครงการระบบระบายนํ�า
แม่นํ�าตรัง จังหวัดตรัง
25.ซื�อเสาเข็มพร้อมตอกและสกัดหัวเสาเข็ม

32,992,000.00

และอื�นๆ รวม 12 รายการ ของงานคลอง
ผันนํ�าพร้อมอาคารประกอบ
โครงการระบบระบายนํ�าแม่นํ�าตรัง จังหวัดตรัง

13-มี.ค.-63

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)
กองพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง
รายการ
26.จ้างก่อสร้างทํานบดินหัวงาน

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

363,000,000.00 377,851,753.34

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

9-ม.ค.-63

19 - 24 ก.พ.63

28-ก.พ.-63

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63

ความจุ 10.446 ล้าน ลบ.

เสนอราคา 30 มี.ค. 63

โครงการอ่างเก็บนํ�าแม่นาวาง

พิจารณาผล 31 มี.ค. 63

จังหวัดเชียงใหม่
27. จ้างก่อสร้างทํานบดินหัวงานและ

278,852,000.00 278,519,420.13 14-ม.ค.-63

19 - 24 ก.พ.63

28-ก.พ.-63

28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63

อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�า

เสนอราคา 30 มี.ค. 63

ห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก

พิจารณาผล 31 มี.ค. 63

28. จ้างก่อสร้างคลองผันนํ�าลําปะทาว - 1,606,921,200.00 1,600,838,935.78

7-ม.ค.-63

21 - 26 ก.พ.63

28-ก.พ.-63

28 ก.พ.63 - 27 มี.ค. 63

สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ

เสนอราคา 30 มี.ค. 63

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ

พิจารณาผล 31 มี.ค. 63

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที� 1)
29.จ้างก่อสร้างขุดคลองเชื�อมลําประทาว - 170,000,000.00 151,955,581.60

7-ม.ค.-63

4 - 6 กพ.63

17-ก.พ.-63

17 ก.พ.63 - 16 มี.ค. 63

ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ

เสนอราคา 17 มี.ค. 63

โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ

พิจารณาผล 18 มี.ค. 63

จังหวัดชัยภูมิ
30. จ้างก่อสร้างสถานีสูบนํ�าและ

200,000,000.00 182,598,069.95

9-ม.ค.-63 31 ม.ค.63 -5 ก.พ.63

6-ก.พ.-63

6 ก.พ.63 - 8 มี.ค. 63

12-มี.ค.-63 - เสนอกรมรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั�งจ้าง (วันที� 12 มี.ค.63)

อาคารประกอบ 6 ลบ.ม./วินาที

เสนอราคา 9 มี.ค. 63

บจก. ดับเบิลยูเคซี

จํานวน 6 เครื�อง โครงการสถานี

พิจารณาผล 10 มี.ค. 63

179,900,000.00

สูบนํ�าพนังกั�นนํ�าห้วยกุดแคน
(กม.29+400) ตําบลเจ้าท่า
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
31. จ้างก่อสร้างฝายหัวงานและ

150,000,000.00 150,484,474.63

9-ม.ค.-63

17-22 ม.ค.63

23-ม.ค.-63

23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63

28-ก.พ.-63

5-มี.ค.-63

-

5-มี.ค.-63

5-มี.ค.-63 16-มี.ค.-63 13-มี.ค.-63

อาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร

เสนอราคา 24 ก.พ. 63

บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี� จํากัด

สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยาง

พิจารณาผล 25 ก.พ. 63

149,900,000.00

บ้านคําไหล จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)
กองพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง
รายการ
32. จ้างก่อสร้างระบบส่งนํ�าพร้อม

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

986,000,000.00 985,650,487.23

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

9-ม.ค.-63

17-22 ม.ค.63

23-ม.ค.-63

ขายแบบ
23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63

คณะกรรมการ
รายงาน

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
กรมเห็นชอบ
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

28-ก.พ.-63

11-มี.ค.-63 - อยู่ระหว่างขออนุมัติรับราคาที�กระทรวง

ครบอุทธรณ์

อาคารประกอบ ความยาว 23.128 กม.

เสนอราคา 24 ก.พ. 63

บจก. พระราม 2 การโยธา

โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยตาเปอะ

พิจารณาผล 25 ก.พ. 63

981,190,000.00

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

อันเนื�องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดมุกดาหาร
33. จ้างก่อสร้างฝายหัวงานและ

141,000,000.00 137,092,342.21

9-ม.ค.-63

17-22 ม.ค.63

23-ม.ค.-63

23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63

27-ก.พ.-63

5-มี.ค.-63

-

5-มี.ค.-63

5-มี.ค.-63 16-มี.ค.-63

อาคารประกอบ ความยาว 5.00 ม.

เสนอราคา 24 ก.พ. 63

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จํากัด

สูง 6.00 ม. โครงการฝายยาง

พิจารณาผล 25 ก.พ. 63

136,900,000.00

บ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
34. จ้างก่อสร้างระบบส่งนํ�าพร้อม

380,000,000.00 380,295,503.00 15-ม.ค.-63

17-22 ม.ค.63

23-ม.ค.-63

23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63

28-ก.พ.-63

5-มี.ค.-63 - อยู่ระหว่างขออนุมัติรับราคาที�กระทรวง

อาคารประกอบความยาว 28.380 กม.

เสนอราคา 24 ก.พ. 63

บจก. บุรีรัมย์พนาสิทธิ�

โครงการระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�า

พิจารณาผล 25 ก.พ. 63

378,500,000.00

ห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์
35.จ้างก่อสร้างฝายหัวงานและ

175,000,000.00 174,998,743.48

6-ม.ค.-63

17-22 ม.ค.63

23-ม.ค.-63

23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63

28-ก.พ.-63

10-มี.ค.-63

-

10-มี.ค.-63

10-มี.ค.-63

อาคารประกอบความยาว 90.00 เมตร

เสนอราคา 24 ก.พ. 63

บจก. สินอุดมสุรินทร์ (1990)

โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก

พิจารณาผล 25 ก.พ. 63

174,400,000.00

จังหวัดเลย
36. จ้างก่อสร้างฝายหัวงานและ

136,000,000.00

6-ม.ค.-63

17-22 ม.ค.63

23-ม.ค.-63

23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63

4-มี.ค.-63

10-มี.ค.-63

-

10-มี.ค.-63

10-มี.ค.-63

อาคารประกอบความยาว 70 เมตร

เสนอราคา 24 ก.พ. 63

บจก. สินอุดมสุรินทร์ (1990)

โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง

พิจารณาผล 25 ก.พ. 63

135,500,000.00

จังหวัดเลย
37.โครงการป้องกันนํ�าท่วมและ

475,000,000.00 475,042,519.00 23-ม.ค.-63

3-6 ก.พ.63

14-ก.พ.-63

14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63

เพิ�มประสิทธิภาพการระบายนํ�า

เสนอราคา 16 มี.ค. 63

ฝั�งตะวันตกของแม่นํ�าเจ้าพระยา

พิจารณาผล 17 มี.ค. 63

ในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั�งแต่วัด
แสงสิรีธรรมถึงอาคารบังคับนํ�า
คลองวัดเชิงเลน 2 ตําบลท่าอิฐ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

6-มี.ค.-63

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)
กองพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง
รายการ
38.จ้างก่อสร้างคลองระบายนํ�า

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

256,000,000.00 262,801,947.60 26-ธ.ค.-62 31 ม.ค.63 - 5 ก.พ.63

6-ก.พ.-63

คลองโรง พร้อมอาคารประกอบ
ความยาว 4.00 กม. โครงการบริหาร

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

6 ก.พ.63 - 8 มี.ค. 63

- ซื�อเอกสาร 33 ราย

เสนอราคา 9 มี.ค. 63

- ยื�นเอกสาร 6 ราย

พิจารณาผล 10 มี.ค. 63

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล

จัดการนํ�าคาบสมุทรสทิงพระ
ตําบลโรง อําเภอกระแสสินธ์
จังหวัดสงขลา
39. จ้างก่อสร้างคลองระบายนํ�า

300,000,000.00 301,204,318.48 26-ธ.ค.-62

3 - 6 ก.พ.63

14-ก.พ.-63

14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63

พร้อมอาคารประกอบ

เสนอราคา 16 มี.ค. 63

ความยาว 4.00 กม. โครงการคลอง

พิจารณาผล 17 มี.ค. 63

ระบายนํ�าคลองตง ตําบลพะตง
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
40. จ้างก่อสร้างคลองระบายนํ�า

390,000,000.00 389,698,282.43 26-ธ.ค.-62 26 ก.พ.63 - 2 มี.ค.63

4-มี.ค.-63

4 มี.ค.63 - 1 เม.ย. 63

พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม.

เสนอราคา 2 เม.ย. 63

โครงการคลองระบายนํ�าคลองลําเลียง

พิจารณาผล 3 เม.ย. 63

(ระยะที� 2) ตําบลนาข้าวเสีย
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
41. จ้างก่อสร้างสถานีสูบนํ�าพร้อม

952,000,000.00

952189015.2

26-ธ.ค.-62

3 - 6 ก.พ.63

14-ก.พ.-63

14 ก.พ.63 - 13 มี.ค. 63

อาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที

เสนอราคา 16 มี.ค. 63

จํานวน 4 เครื�อง โครงการสถานี

พิจารณาผล 17 มี.ค. 63

สูบนํ�าสนามชัย ตําบลสนามชัย
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
42. จ้างก่อสร้างระบบส่งนํ�าพร้อม

480,000,000.00 479,987,459.07 26-ธ.ค.-62

วันที� 17-22 ม.ค.63

23-ม.ค.-63

23ม.ค.63 - 21 ก.พ.63

อาคารประกอบความยาว

เสนอราคา 24 ก.พ. 63

2,200 เมตร โครงการส่งนํ�าโคกพระ

พิจารณาผล 25 ก.พ. 63

จังหวัดสงขลา

5-มี.ค.-63

- เสนอกรมผลการประกวดราคาจ้าง (วันที� 11 มี.ค.63)

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)
กองพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง
วงเงิน

รายการ
43. ซื�อหินย่อยและอื�นๆ รวม 4 รายการ

งบประมาณ
36,456,655.00

ราคากลาง
36,655,966.92

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

17-ต.ค.-62

-

-

ขายแบบ
-

คณะกรรมการ
รายงาน
3-ธ.ค.-62

กรมเห็นชอบ
10-ม.ค.-63

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

-

10-ม.ค.-63

10-ม.ค.-63

ครบอุทธรณ์
-

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

14-ม.ค.-63

บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จํากัด

สําหรับทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ
รงการอ่างเก็บนํ�ายะรม ความจุ 8.34 ล้าน ลบ.ม.

36,296,135.00

ความจุ 8.34 ล้าน ลบ.ม. ตําบลยะรม
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

44. ซื�อท่อเหล็กกล้าเชื�อมด้วยไฟฟ้า

51,050,186.96

51,050,167.00

29-พ.ย.-62

วันที� 12-17 ธ.ค.62

23-ธ.ค.-62

23 ธ.ค.62-23 ม.ค. 63

29-ม.ค.-63

30-ม.ค.-63

30-ม.ค.-63 11-ก.พ.-63 12-ก.พ.-63 สัญญาเลขที�

พร้อมอุปกรณ์ รวม 123 รายการ

เสนอราคา 24 ม.ค. 63

กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จํากัด

สําหรับงานระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ

พิจารณาผล 27 ม.ค. 63

50,718,000.00

โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยแม่ประจันต์
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลหนองหญ้าปล้อง
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
45. จ้างงานขุดระเบิดหินและขนย้าย

87,517,695.58

19-ก.พ.-63 - เสนอ ผอ.พก เพื�อโปรดพิจารณา BOQ ตามที� รธส. สั�งการ

รวม 2 รายการ ของงานโครงการอ่างเก็บนํ�า

- กพก.ขอถอนเรื�องคืน (วันที� 10 มี.ค.63)

ลําสะพุง อันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ
46. ซื�อหินย่อยเบอร์ 2 และอื�นๆ

54,156,324.67

9-มี.ค.-63

รวม 12 รายการ สําหรับงานคลองผันนํ�า
คลองบางสะพาน ความยาว 531 เมตร
โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอบางสะพาน
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47. ซื�อท่อเหล็กกล้าเชื�อมด้วยไฟฟ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม. สําหรับ
งานระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ
ความยาว 6.15 กม. โครงการระบบส่งนํ�า
จากอ่างเก็บนํ�าคลองกระแส-บ้านคลองใหญ่
ตําบลบ่อทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

56,923,500.00

21-ก.พ.-63 - กรมอนุมัติแต่งตั�งคณะกรรมการ (วันที� 3 มี.ค.63)

กซ.2/2563(สพด.)
ลว.13 ก.พ.63

สายงานฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)
กองพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง
วงเงิน

รายการ
48.ซื�อทรายหยาบนํ�าจืดและอื�นๆ

งบประมาณ
63,563,817.18

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

9-มี.ค.-63

รวม 13 รายการ สําหรับงานทํานบดินหัวงาน
และอาคารประกอบ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บนํ�าบ้านไทรทองพร้อม
ระบบส่งนํ�า ตําบลทองมงคล อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
49. ซื�อท่อไฟเบอร์กลาส (GRP)

64,025,463.74

13-มี.ค.-63

รับความดันสําหรับงานประปา กรรมวิธี
การพันเส้นใยแก้ว ชนิด C และอุปกรณ์ประกอบ
พร้อมค่าวางเรียงท่อเชื�อมต่อและทดสอบ
รวม 36 รายการ สําหรับงานระบบส่งนํ�า
พร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�า
นํ�าริมพร้อมระบบส่งนํ�า อันเนื�องมาจากพระราชดําริ
ความยาว 7.50 กม. ตําบลแสนทอง
อําเภอท่าวังผ่า จังหวัดน่าน
50.ซื�อท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว

58,418,900.00

9-มี.ค.-63

ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั�นคุณภาพ)
และอุปกรณ์ประกอบ รวม 95 รายการ
สําหรับงานระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ
ความยาว 13.10 กม. โครงการะบบส่งนํ�า
อ่างเก็บนํ�าแม่อ้อน 2 อันเนื�องมาจากพระราชดําริ
ตําบลบ้านอ้อน อําเภองาว จังหวัดลําปาง
51.ซื�อท่อเหล็กกล้าเชื�อมด้วยไฟฟ้า

53,460,000.00

ขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบพร้อมค่า
วางเรียงท่อ ต่อเชื�อมท่อและทดสอบ
จํานวน 38 รายการ งานะบบส่งนํ�าพร้อม
อาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�า
อ่างเก็บนํ�าแม่สะลวม ความยาว 13.595 กม.
ตําบลป่าตุ้ม อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

5-มี.ค.-63

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

- เสนอกรมขออนุมัติเปลี�ยนแผนการจัดซื�อจัดจ้าง (วันที� 11 มี.ค.63)

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สํานักงานจัดรูปที�ดินกลาง
รายการ
52. จ้างที�ปรึกษา เพื�อจัดทําแผน

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

5,000,000.00

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

13-ธ.ค.-62

19 ก.พ.63

- ส่งให้คณะกรรมการทําหนังสือเชิญชวน (วันที� 21 ก.พ.63)

7-พ.ย.-62

22-ม.ค.-63

- ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติสั�งจ้าง

ขายแบบ

ยุทธศาตร์ กองทุนจัดรูปที�ดิน
53. จ้างที�ปรึกษา โครงการศึกษาการ

จัดทําโครงการตามพระราชบัญญัติ
จัดรูปเพื�อเกษตรกรรม

3,000,000.00

2,999,488.20

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา ประกาศ
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายวิชาการ (รธว.)
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
รายการ

วงเงิน

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

3-ก.พ.-63

-

-

5-มี.ค.-63 - เสนอกรมผลการจ้างที�ปรึกษา (วันที� 11 มี.ค.63)

270,000,000.00 269,999,270.39 15-ม.ค.-63

3-ก.พ.-63

-

-

5-มี.ค.-63 - เสนอกรมผลการจ้างที�ปรึกษา (วันที� 11 มี.ค.63)

98,000,000.00 97,986,223.44 10-ม.ค.-63

3-ก.พ.-63

งบประมาณ

ราคากลาง

1.จ้างที�ปรึกษา โครงการอุโมงค์ระบายนํ�า 80,000,000.00 79,992,414.15 15-ม.ค.-63

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

ใต้คลองบางนํ�าจืด จังหวัดสมุทรสาคร
โดยวิธีคัดเลือก
2.จ้างที�ปรึกษา โครงการปรับปรุง
ระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั�งตะวันตก
ตอนล่างคลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก
3.จ้างที�ปรึกษาสํารวจ ออกแบบ

- อยู่ระหว่างดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเสนอกรมเห็นชอบ

โครงการคลองระบายนํ�าหลากชัยนาทป่าสัก จังหวัดชัยนาท

สํานักบริหารโครงการ
รายการ
4. จ้างที�ปรึกษาโครงการศึกษา

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

35,000,000.00

26-ธ.ค.-62 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (18 ก.พ.63)

40,000,000.00

26-ธ.ค.-62 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (19 ก.พ.63)

ความเหมาะสมและประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมอ่างเก็บนํ�าห้วยสะดวงใหญ่
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเพชรบูรณ์
(สบก.)
5.จ้างที�ปรึกษาโครงการศึกษา
ความเหมาะสมและประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมอาคารบังคับนํ�าในแม่นํ�าจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
(สบก.)

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สํานักบริหารโครงการ
วงเงิน

รายการ

งบประมาณ

ราคากลาง

6. จ้างที�ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบ 10,000,000.00 9,999,043.00

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

26-ธ.ค.-62 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (17 ก.พ.63)

สิ�งแวดล้อมเบื�องต้น อ่างเก็บนํ�าลําไตรมาศ
ตําบลบางเหรียง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
7. โครงการศึกษาความเหมาะสมและ

25,000,000.00 24,999,490.70 10-ม.ค.-63 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (17 ก.พ.63)

ผลกระทบสิ�งแวดล้อมเบื�องต้น การแก้ปัญหา
การขาดแคลนนํ�าและบรรเทาอุทกภัย
จังหวัดภูเก็ต
(สบก.)
8. จ้างที�ปรึกษาโครงการศึกษา

35,000,000.00 - อนุมัติในหลักการแล้ว เมื�อวันที� 27 มค.63

ผลกระทบสิ�งแวดล้อมเบื�องต้น

ส่งแก้ไขวงเงินงบประมาณ
- ท้วงเอกสาร (วันที� 12 ก.พ.63)

อ่างเก็บนํ�าห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบ
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดน่าน
โดยวิธีคัดเลือก
9. จ้างที�ปรึกษาโครงการศึกษา

10,000,000.00 - เสนอกรมขออนุมัติประกาศแผน (18 ก.พ.63)

ผลกระทบสิ�งแวดล้อมเบื�องต้น
อ่างเก็บนํ�าห้วยเลิศพร้อมอาคารประกอบ
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก
10.โครงการศึกษาความเหมาะสม

35,000,000.00 34,997,702.31

9-ม.ค.-63

- ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (20 ก.พ.63)

30,000,000.00

16-ม.ค.-63 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (20 ก.พ.63)

การปรับปรุงโครงการส่งนํ�าและบํารุง
รักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท
(สบก.)
11.โครงการศึกษาความเหมาะสม

การปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลาง
ในเขตจังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง
(สบก.)
12.โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งนํ�า 35,000,000.00 34,994,788.70 16-ม.ค.-63 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (17 ก.พ.63)
และประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อม
ในลุ่มนํ�าลําพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี
(สบก.)

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สํานักบริหารโครงการ
รายการ

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

15,000,000.00

16-ม.ค.-63 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (19 ก.พ.63)

14. โครงการศึกษษแผนการพัฒนาแหล่งนํ�า 40,000,000.00

16-ม.ค.-63 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (19 ก.พ.63)

13.โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบ
ผันนํ�าจากเขื�อนภูมิพลไปยังฝั�งตะวันออก
สู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก
(สบก.)
และประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อมในลุ่มนํ�า
ใสน้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี
(สบก.)

15.โครงการประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อม 20,000,000.00

16-ม.ค.-63 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (19 ก.พ.63)

อ่างเก็บนํ�าแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
(สบก.)
16.โครงการศึกษาความเหมาะสม

50,000,000.00

21-ม.ค.-63 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (20 ก.พ.63)

50,000,000.00

21-ม.ค.-63 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (19 ก.พ.63)

การพัฒนาแหล่งนํ�าลุ่มนํ�าห้วยนํ�าโมง
จังหวัดหนองบัวลําพู จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองคาย
(สบก.)
17.โครงการศึกษาความเหมาะสม
การพัฒนาแหล่งนํ�าลุ่มนํ�าห้วยหลวง
ตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี
(สบก.)
18.โครงการศึกษาความเหมาะสม

35,000,000.00 34,997,886.35 21-ม.ค.-63 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (20 ก.พ.63)

การปรับปรุงโครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
โดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
(สบก.)
19. จ้างที�ปรึกษาโครงการศึกษาความ

30,000,000.00

เหมาะสมการปรับปรุง โครงการส่งนํ�า
และบํารุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกําแพงเพชร
โดยวิธีคัดเลือก

งบเพิ�มเติมยังไม่ได้รับงบประมาณ
- อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สํานักบริหารโครงการ
วงเงิน

รายการ
20. จ้างที�ปรึกษาโครงการศึกษาความ

งบประมาณ

ราคากลาง

15,000,000.00

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

ขายแบบ

24-ม.ค.-63 - ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการ (19 ก.พ.63)

เหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื�อน
ผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรค์โลก จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยวิธีคัดเลือก
21.โครงการศึกษาความเหมาะสม

10,000,000.00 9,990,775.11

24-ม.ค.-63 - คณะกรรมการสรุปผลการพิจารณา (วันที� 11 มี.ค.63)

โครงการผันนํ�าอ่างเก็บนํ�าแม่มอก
ช่วยเหลือพื�นที� ตําบลขุนไกร อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย
22. โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัย

35,000,000.00

และบริหารจัดการนํ�าในเขตจังหวัด

งบเพิ�มเติมยังไม่ได้รับงบประมาณ
- อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร

สุราษฎร์ธานี
23. จ้างที�ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบ 9,994,020.00 9,991,632.00

- งบเพิ�มเติม

สิ�งแวดล้อมเบื�องต้น อ่างเก็บนํ�าคลองสีสุก

- ท้วงเอกสาร (วันที� 2 มี.ค.63)

อันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายบํารุงรักษา (รธบ.)
สํานักเครื�องจักรกล
รายการ

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�
ประกาศแผน

1. ซื�อรถบดล้อหนามขับเคลื�อนด้วยตัวเอง 58,000,000.00 58,000,000.00 15-ม.ค.-63

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

/ ประกาศร่าง TOR

ประกาศ /
หนังสือเชิญชวน

ขายแบบ

11 - 14 ก.พ.63

17-ก.พ.-63

17 ก.พ.63 - 16 มี.ค. 63

พร้อมใบมีดขนาด 20 ตัน

เสนอราคา 17 มี.ค. 63

ส่วนบริหารเครื�องจักรกลที� 6

พิจารณาผล 18 มี.ค. 63

คณะกรรมการ กรมเห็นชอบ
รายงาน

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
กรม / กระทรวง
งบประมาณ

ประกาศ
ผู้ชนะ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

ส่ง ผสพ.พด.
ครบอุทธรณ์ ทําสัญญา

หมายเหตุ

สํานักเครื�องจักรกล ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 4 คัน
2. ซื�อรถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ

93,600,000.00 93,600,000.00 15-ม.ค.-63

4-7 กพ.63

13-ก.พ.-63

13 ก.พ.63 - 12 มี.ค. 63

ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร

เสนอราคา 13 มี.ค. 63

ส่วนบริหารเครื�องจักรกลที� 6

พิจารณาผล 16 มี.ค. 63

สํานักเครื�องจักรกล ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
24 คัน
สํานักบริหารจัดการนํ�าและอุทกวิทยา
รายการ
3. จ้างที�ปรึกษาจัดทําแผนปฎิบัติการ

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

ขายแบบ

18,400,000.00 18,396,579.55 13-ม.ค.-63 - ส่งคณะกรรมการทําหนังสือเชิญชวน (วันที� 5 ก.พ.63)

กรณีฉุกเฉินของเขื�อนแม่กวงอุดมธารา
ส่วนความปลอดภัยเขื�อน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
4. จ้างที�ปรึกษาจัดทําแผนปฎิบัติการ

19,400,000.00 19,398,750.11 13-ม.ค.-63 - ส่งคณะกรรมการทําหนังสือเชิญชวน (วันที� 4 ก.พ.63)

กรณีฉุกเฉินของเขื�อนนํ�าอูน
ส่วนความปลอดภัยเขื�อน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
5. จ้างที�ปรึกษาจัดทําแผนปฎิบัติการ

18,400,000.00 18,398,231.63 10-ม.ค.-63 - ส่งคณะกรรมการทําหนังสือเชิญชวน (วันที� 5 ก.พ.63)

กรณีฉุกเฉินของเขื�อนปราณบุรี
ส่วนความปลอดภัยเขื�อน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายบํารุงรักษา (รธบ.)
สํานักงานชลประทานที� 1
รายการ
6. จ้างก่อสร้างอ่างเก็บนํ�าบ้านป่า

วงเงิน
งบประมาณ
67,330,000.00

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

6 - 12 ก.พ.63

20-ก.พ.-63

67,329,998.78 14-ม.ค.-63

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

20 ก.พ.63 - 19 มี.ค. 63

ตึงงาม (อ่างเก็บนํ�าห้วยกอลุง)

เสนอราคา 20 มี.ค. 63

พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลตะเคียนปม

พิจารณาผล 23 มี.ค. 63

อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน

สํานักงานชลประทานที� 3
รายการ
7. ซื�อท่อเหล็กกล้าเชื�อมด้วยไฟฟ้า

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

85,587,742.72 85,443,706.04

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

3-ก.พ.-63

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

- เสนอกรมรายงานขอซื�อ (วันที� 10 มี.ค.63)

และท่อไฟเบอร์กลาส (GRP) ขนาดต่างๆ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบของโครงการ
สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพื�นที� ขนาด 0.65 ลบ.ม./วินาที
จํานวน 3 เครื�อง พร้อมระบบส่งนํ�า
ความยาว 17,001.623 เมตร
พื�นที�รับประโยชน์ 12,000 ไร่ โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

สํานักงานชลประทานที� 4
รายการ
8. จ้างก่อสร้างประตูระบายนํ�า

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

12 - 17 ก.พ.63

24-ก.พ.-63

58,655,000.00 56,265,650.52 15-ม.ค.-63

ขายแบบ

คณะกรรมการ

24 ก.พ.63 - 23 มี.ค. 63

บ้านคลองพร้าว ตําบลโพธิ�ทอง

เสนอราคา 24 มี.ค. 63

อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

พิจารณาผล 25 มี.ค. 63

รายงาน

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สายงานฝ่ายบํารุงรักษา (รธบ.)
สํานักงานชลประทานที� 5
วงเงิน

รายการ
9. ก่อสร้างประตูระบาย

งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

9-ม.ค.-63

895,000,000.00

ห้วยกําแพง โครงการประตูระบายนํ�า

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

- ยังไม่ได้รับเอกสารดําเนินการ
- กรมอนุมัติแต่งตั�งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

ห้วยกําแพง ตําบลบึงกาฬ
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สํานักงานชลประทานที� 9
วงเงิน

รายการ
10.ประตูระบายนํ�าพร้อมสถานีสูบนํ�า

งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

77,670,000.00 77,270,478.71 17-ม.ค.-63

6 - 11 มี.ค.63

66,019,500.00 66,015,347.43 17-ม.ค.-63

6 - 12 ก.พ.63

ขายแบบ

คณะกรรมการ

- เสนอกรมรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร(วันที� 12 มี.ค.63)

สองทางปลายคลองบางเม่า
ตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
11.ปตร.ปากคลอง 14 กม.0+000

17-ก.พ.-63

17 ก.พ.63 - 16 มี.ค. 63

ขนาดบานระบาย 5.50x6.00 เมตร

เสนอราคา 17 มี.ค. 63

จํานวน 3 ช่อง โครงการส่งนํ�าและ

พิจารณาผล 18 มี.ค. 63

บํารุงรักษานครนายก ตําบลโพธิ�แทน
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
12.จ้างก่อสร้างปรับปรุงคอนกรีตดาดคลอง 67,961,200.00 67,920,739.59 20-ม.ค.-63

6 - 12 ก.พ.63

18-ก.พ.-63

18 ก.พ.63 - 17 มี.ค. 63

ส่งนํ�าสายซอย 1 ขวา ของคลองส่งนํ�าฝั�งซ้าย

เสนอราคา 18 มี.ค. 63

สาย 1 ความยาว 5.100 กม.

พิจารณาผล 19 มี.ค. 63

พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษานครนายก
ตําบลท่าเรือ อําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก

รายงาน

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สํานักงานชลประทานที� 9
รายการ
13. จ้างจัดหาพร้อมตอกเสาเข็ม

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

79,100,000.00 7,900,770.00

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

15-ม.ค.-63

6 - 12 ก.พ.63

17-ก.พ.-63

ขายแบบ

คณะกรรมการ

17 ก.พ.63 - 16 มี.ค. 63

อัดแรงขนาดต่างๆ จํานวน 2 รายการ

เสนอราคา 17 มี.ค. 63

สําหรับโครงการปรับปรุงคลอง

พิจารณาผล 18 มี.ค. 63

ชลประทานพานทอง เพื�อรองรับระบบ
ผันนํ�าจากคลองชลประทานพานทอง
ไปยังอ่างเก็บนํ�าบางพระ
ระยะทาง 8.200 กม. ตําบลบางนาง
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
14. ซื�อเข็มพืดเหล็กกล้านรีดร้อนพร้อมตอก 106,900,000.00 102,998,480.65 15-ม.ค.-63 28 ก.พ.63 - 4 มี.ค.63

9-มี.ค.-63

9 มี.ค.63 - 7 เม.ย. 63

จํานวน 1 รายการ สําหรับโครงการแก้ไข

เสนอราคา 8 เม.ย. 63

ปัญหานํ�าท่วมพื�นที�คลองทับมา

พิจารณาผล 9 เม.ย. 63

ความยาวรวม 2 ฝั�ง 1,000 เมตร
ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
15.ซื�อท่อเหล็กกล้าเชื�อมด้วยไฟฟ้าสําหรับ 71,222,800.00 71,222,380.00 16-ม.ค.-63

11 - 14 ก.พ.63

20-ก.พ.-63

20 ก.พ.63 - 19 มี.ค. 63

ส่งนํ�าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 13 รายการ

เสนอราคา 20 มี.ค. 63

สําหรับโครงการระบบสูบผันนํ�า

พิจารณาผล 23 มี.ค. 63

คลองสะพาน-อ่างประแสร์ ตําบลชุมแสง
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สํานักงานชลประทานที� 10
รายการ
16. จ้างก่อสร้างปรับปรุงคั�นกั�นนํ�า

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

4 - 7 ก.พ.63

12-ก.พ.-63

77,680,000.00 77,677,208.80 15-ม.ค.-63

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

เสนอราคา 12 มี.ค. 63

ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล

พิจารณาผล 13 มี.ค. 63

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

13-มี.ค.-63 - เสนอกรมรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั�งจ้าง (วันที� 16 มี.ค.63)

12 ก.พ.63 - 11 มี.ค. 63

ส.7-ส.8 ความยาว 6.444 กม.

กรมเห็นชอบ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สชป.10)

17. จ้างก่อสร้างปรับปรุงคันกั�นนํ�า
56,320,000.00 56,318,241.90 16-ม.ค.-63
เชื�อมคลอง 1 ซ.ส.1 - 1ซ.ส.2 และ
คันคลอง 1ซ.ส.2 ความยาว 4.470 กม.
ตําบลทางช้าง อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6 -12 ก.พ.63

13-ก.พ.-63

13 ก.พ.63 - 12 มี.ค. 63
เสนอราคา 13 มี.ค. 63
พิจารณาผล 16 มี.ค. 63

สํานักงานชลประทานที� 11
รายการ
18. จ้างก่อสร้างปรับปรุงอ่างหยก

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

344,000,000.00

15-ม.ค.-63

ยังไม่ได้รับเอกสารฯ

271,800,000.00

16-ม.ค.-63 - กรมอนุมัติแต่งตั�งคณะกรรมการ (วันที� 6 มี.ค.63)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

ขายแบบ

พร้อมอาคารประกอบ ระยะที� 3
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
19.แก้มลิงคลองเปรมประชากรพร้อม
อาคารประกอบ เขตดุสิต

- ยังไม่ได้รับเอกสาร

กรุงเทพมหานคร
20. ปรับปรุงสถานีสูบนํ�าและอาคาร

15-ม.ค.-63

291,300,000.00

- ยังไม่ได้รับเอกสาร

ประกอบพร้อมขุดลอก บริเวณริมแม่นํ�า
เจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
21. จ้างก่อสร้างปรับปรุงอ่างหยกพร้อม
อาคารประกอบ ระยะที� 2 กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 2562 พลางก่อน)

181,820,000.00

181,792,818.91

26-พ.ย.-62 - กรมอนุมัติดําเนินการจ้าง (วันที� 4 มี.ค.63)
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปรับราคา

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ
ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สํานักงานชลประทานที� 11
รายการ
22.จ้างก่อสร้าง ปตร.กึ�งถาวร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

80,000,000.00 - เสนอกรมขออนุมัติแต่งตั�งคณะกรรมการจัดทําเอกสาร (วันที� 12 มี.ค.63)

ในคลองเชื�อมต่อคลองเปรมประชากร
ช่วงตั�งแต่คลองรังสิตฯ - สถานีสูบนํ�าเปรมเหนือ
บางปะอิน จํานวน 3 แห่ง
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษารังสิตเหนือ
ขนาด 6x4 เมตร 1 ช่อง จํานวน 2 แห่ง
ขนาด 6x4 เมตร 2 ช่อง จํานวน 1 แห่ง
ตําบลบางกระสั�น อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานชลประทานที� 12
รายการ

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

ขายแบบ

6-ก.พ.-63

- เสนอกรมอนุมัติดําเนินการจ้าง (วันที� 4 มี.ค.63)

67,960,000.00 67,250,047.62

3-ก.พ.-63

- เสนอกรมอนุมัติดําเนินการจ้าง (วันที� 4 มี.ค.63)

67,960,000.00 67,320,094.30

3-ก.พ.-63

23. จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคันกั�นนํ�า 97,100,000.00 97,171,614.00
ริมแม่นํ�าตากแดดฝั�งซ้าย ระยะทาง 14.000 กม.
ตําบลเนินขาว อําเภอหนองไผ่แบน อําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
24. จ้างก่อสร้างคันกั�นนํ�าพร้อมอาคาร
ประกอบห้วยทัพทัน ระยะที� 2
ระยะทางรวม 5.400 กม. ตําบลทุ่งโพ
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
25. จ้างก่อสร้างคันกั�นนํ�าและอาคาร
ประกอบห้วยทับเสลา ระยะที� 2
ระยะทางรวม 5.100 กม. ตําบลทุ่งโพ
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

16 - 19 มี.ค.63

คณะกรรมการ
รายงาน

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สํานักงานชลประทานที� 14
วงเงิน

รายการ

งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

13 มค.63

26.งานซื�อท่อพอลิเอทิลีน จํานวน 1 รายกา 58,856,500.00

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

- ท้วงเอกสาร (วันที� 31 ม.ค.63)

สําหรับโครงการระบบท่อส่งนํ�าพร้อม
อาคารประกอบ เพชรบุรี - หัวหิน
จังหวัดเพชรบุรี (สชป.14)
27.งานจ้างก่อสร้างคลองผันนํ�า (ขุดใหม่) 116,505,000.00 114,428,544.57

3-ก.พ.-63

16 - 19 มี.ค.63

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

ความยาว 3,343 เมตร พร้อมอาคารประกอบ
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
(ลุ่มนํ�าคลองชุมพร) ระยะที� 2 ตําบลบ้านนา
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สํานักงานชลประทานที� 15
รายการ
28. แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

68,000,000.00 67,472,418.00 24-ม.ค.-63 26 ก.พ.63 - 2 มี.ค.63

6-มี.ค.-63

ขายแบบ

คณะกรรมการ

6 มี.ค.63 - 3 เม.ย. 63

โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน

เสนอราคา 7 เม.ย. 63

ความจุ 8.00 ล้าน ลบ.ม.

พิจารณาผล 8 เม.ย. 63

โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาปากพนังบน
ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

สํานักงานชลประทานที� 16
รายการ
29.จ้างก่อสร้างโครงการแก้มลิง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

กรมเห็นชอบ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

ขออนุมัติรับราคา
สํานัก
งบประมาณ กรม / กระทรวง

ประกาศ

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

15-ม.ค.-63 - อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร

50,000,000.00

บ้านนาบ้านไร่
ปริมาตรเก็บกัก 0.122 ล้าน ลบ.ม.
ตําบลสะพานไม้แก่น อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา (สชป.16)
30. จ้างก่อสร้างประตูระบายนํ�า

31,325,000.00 31,313,524.56 15-ม.ค.-63

24-ก.พ.-63

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอาคารประกอบ

- ส่งคณะกรรมการทําหนังสือเชิญชวน (วันที� 25 ก.พ.63)
- คณะกรรมการสรุปผลการพิจารณา (วันที� 11 มี.ค.63)

โครงการแก้มลิงคลองควาย
ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้านลูกบาศก์เมตร
ตําบลคู อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
31. จ้างก่อสร้างฝายคอนกรีต

41,748,000.00 41,745,812.17 15-ม.ค.-63

28-ก.พ.-63

- ส่งคณะกรรมการทําหนังสือเชิญชวน (วันที� 28 ก.พ.63)

เสริมเหล็กระบบท่อส่งนํ�า
โครงการฝายคลองปลายงัน
ความยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
พื�นที�รับประโยชน์ 153 ไร่
ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา (สชป.16)

สํานักงานชลประทานที� 17
รายการ
32. จ้างก่อสร้าง คันกั�นนํ�าคลอง
ระบายนํ�าพุบาเจาะ สาย 2
ระยะทางรวม 11.75 กม. ตําบลโคกเคียน
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วันที�

วันที�อนุมัติรายงานขอซื�อขอจ้าง

ประกาศ /

ประกาศแผน

/ ประกาศร่าง TOR

หนังสือเชิญชวน

ขายแบบ

คณะกรรมการ
รายงาน

35,000,000.00 35,678,194.84 15-ม.ค.-63 - เสนอกรมรายงานขอจ้างและจัดทําเอกสารจ้าง (วันที� 10 มี.ค.63)

กรมเห็นชอบ

ผู้ชนะ

ครบอุทธรณ์

ส่ง ผสพ.พด.
ทําสัญญา

หมายเหตุ

