ื้ จัดจ ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
O24 รายงานผลการกจัดซอ
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐม
(เฉพำะรำยกำรจ้ำงเหมำบริกำร งบลงทุน ครุภณั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้ำง)

วันที่ 24 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วงเงิน

งบประมาณรวมทัง้ สิ้น
โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสูม่ าตรฐานเกษตรอินทรีย ์

สถานะดาเนิ นงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง / (e-GP)

ชื่อผูร้ บั จ้าง
(กรณี ประกาศผูช้ นะ)

234,225,200

กิจกรรมกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำนสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์
- ค่ำจ้ำงตรวจประเมิน/ออกใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
กิจกรรม ส่งเสริมกำรจัดกำรศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสำน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
(1) ตูเ้ ย็นเก็บหัวเชื้อ ขนำด 7 คิวบิกฟุต
(2) หม้อนึ่งควำมดันสำหรับฆ่ำเชื้อ
(3) โต๊ะสแตนเลส

สำนักงำนเกษตรจังหวัด

อนุมตั โิ ครงกำร 7 ม.ค. 63

สำนักงำนปศุสตั ว์จงั หวัด

อนุมตั โิ ครงกำร 7 ม.ค. 63

3,000,000

75,200
64,000
86,400
รวม

3,225,600

โครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร
กิจกรรมกำรพัฒนำศูนย์ผลิตอำหำรสัตว์ TMR แบบครบวงจร
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
(1) เครื่องผสมอำหำรแนวตัง้ ชนิดติดตัง้ กับที่ ขนำด 16 ลูกบำศก์เมตร
(2) เครื่องบรรจุอำหำรสัตว์ระบบสุญญำกำศแบบ 2 หัวบรรจุ

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง

2,950,000
2,400,000

(3) รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล้อ ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 85 แรงม้ำพร้อมอุปกรณ์

1,600,000

(4) เครื่องตัดหญ้ำเนเปี ยร์ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกหญ้ำ

1,000,000
รวม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสูค่ วามยัง่ ยืน
กิจกรรมจ้ำงเหมำเพิม่ ประสิทธิภำพแหล่งท่องเทีย่ ว ผ่ำนเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality)

7,950,000
สำนักงำนกำรท่องเทีย่ วและกีฬำจังหวัด อนุมตั โิ ครงกำร 7 ม.ค. 63
6,000,000

กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วจังหวัดนครปฐม
(1) กิจกรรมจ้ำงเหมำจัดงำนท่องเทีย่ วสุขใจ ของดีตำมคำขวัญจังหวัดนครปฐม
(2) กิจกรรมจ้ำงเหมำจัดงำนส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ววิถไี ทย
(3) กิจกรรมจ้ำงเหมำจัดงำนส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ ำสตร์ จังหวัดนครปฐม “กำรแสดง แสง สี
เสียง ย้อนอดีตสะพำนเสำวภำ อำเภอนครชัยศรี

1,000,000
2,000,000
2,000,000

(4) กิจกรรมจ้ำงเหมำจัดทำแอปพลิเคชัน่ เส้นทำงท่องเทีย่ วชุมชนเกำะลัดอีแท่นสูย่ ุค 4.0
(5) กิจกรรมจ้ำงเหมำจัดงำนผลิตสือ่ ประชำสัมพันธ์กำรท่องเทีย่ วจังหวัดนครปฐมในรู ปแบบคู่มอื แนะนำ
กำรท่องเทีย่ ว สำมภำษำ

500,000
600,000

รวม
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วถิ รี ่วมสมัย ส่งเสริมกำรกระจำยรำยได้ในชุมชนจังหวัดนครปฐม

12,100,000
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด

อนุมตั โิ ครงกำร 7 ม.ค. 63

กิจกรรมศึกษำอัตลักษณ์ ควำมเป็ นมำ กระบวนกำรผลิต ให้คำปรึกษำพร้อมพัฒนำผลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์
และพัฒนำตรำสินค้ำ (แบรนด์) ศิลปหัตถกรรม

1,259,600
- ประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงแล้ว/ อนุมตั ริ ำยละเอียดขอบเขต
งำนจ้ำง (TOR) แล้ว/ อนุมตั ริ ำคำกลำง
ประกวดรำคำ
แล้ว/ ประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์/ ประกำศผลผูช้ นะกำร
(e-Bidding)
ประกวดรำคำ วันที่ 31 มีนำคม 2563
มีกำรยืน่ อุทธรณ์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(อยู่ระหว่ำงพิจำผลกำรอุทธรณ์)

- บริษทั สมำร์ท โคดติ้ง
แอนด์ เซอร์วสิ

กิจกรรมนำผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั กำรพัฒนำเข้ำสูต่ ลำดและตลำดออนไลน์ เพือ่ สร้ำงกำรรับรูใ้ นวงกว้ำงและ
ถ่ำยทอดเรื่องรำว (Brand Story) สูส่ ำกล
(1) จ้ำงจัดงำนแสดงและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ครัง้ ๆ

(2) นำผลิตภัณฑ์เข้ำสูต่ ลำดออนไลน์
รวม

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
1,900,000 (e-Bidding)
100,000 เฉพำะเจำะจง
3,259,600

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

โครงการสนับสนุ นการผลิตยาสมุนไพร
กิจกรรมจัดหำเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ทใ่ี ช้สำหรับกำรผลิตยำสมุนไพร
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
(1) เครื่องบรรจุโรตำรี่ทบ่ี รรจุนำ้ ดืม่ ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ

- ขอคืนเงินงบประมำณ
(อยู่ระหว่ำงจังหวัดพิจำรณำ)

2,500,000

(2) ตูอ้ บลมร้อนสมุนไพร

100,000

(3) เครื่องบรรจุแผงยำ
(4) เครื่องซีลถุงสุญญำกำศขนำดใหญ่

500,000
25,000

อนุมตั โิ ครงกำร 14 ม.ค. 63

(5) เครื่องซีลถุงสำยพำน

25,000

(6) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
(7) เครื่องบรรจุชำชงอัตโนมัติ

5,000,000
800,000

(8) เครื่องบดย่อยสมุนไพร
(9) เครื่องบดร่อนผ่ำนตะแกรง
(10) เครื่องบรรจุยำนำ้ อัตโนมัติ
(11) ถังต้มนำ้ (Steamed Tanks)

500,000
500,000
2,000,000
200,000

(12) เครื่องทำควำมสะอำดขวด
(13) เครื่องพิมพ์สติก๊ เกอร์
(14) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

600,000
600,000
60,000

- ค่ำวัสดุเวชภัณฑ์ (ผงยำฟ้ ำทะลำยโจร, ผงยำขมิ้นชัน, ผงยำเถำวัลย์เปรียง)
กิจกรรมส่งตรวจวิเครำะห์ตวั อย่ำงผลิตภัณฑ์ยำสมุนไพร
รวม

สำนักงำนพำณิ ชย์จงั หวัด

โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการค้าการตลาดเชิงรุกของผูป้ ระกอบการการค้าจังหวัดนครปฐม
กิจกรรมกำรส่งเสริมเพิม่ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จัดงำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ จำนวน 3 ครัง้
รวม
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ า
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ก่อสร้ำงเขือ่ นป้ องกันตลิง่ เลียบคลองเจดียบ์ ูชำ ถนนเทศบำล 1 (ทำงหลวงชนบท นฐ 1023) ตำบล
ธรรมศำลำ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พร้อมทำงเท้ำ ควำมยำว 300.00 เมตร
(2) ก่อสร้ำงเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล. ริมแม่นำ้ บริเวณโรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศำลประชำนุกูล)
4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม ควำมยำว 120.00 เมตร

600,000
100,000
14,110,000

หมูท่ ่ี

อนุมตั โิ ครงกำร 14 ม.ค. 63

2,700,000
2,700,000
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด อนุมตั โิ ครงกำร 7 ม.ค. 63
13,000,000
13,200,000

(3) ก่อสร้ำงเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล. ริมคลองธรรมศำลำ บ้ำนธรรมศำลำ หมูท่ ่ี 1,2 ตำบลธรรมศำลำ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ควำมยำว 565.00 เมตร

17,920,000

(4) ก่อสร้ำงเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล. เลียบคลอง ร 1 ซ.เจดียบ์ ูชำ หมูท่ ่ี 4 ตำบลสำมควำยเผือก อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ควำมยำว 810.00 เมตร

25,600,000

(5) ก่อสร้ำงเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล. เลียบคลอง หมูท่ ่ี 5 ตำบลคลองจินดำ อำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม ควำมยำว 510.00 เมตร

17,664,000

(6) ก่อสร้ำงเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล. พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณหน้ำวัดรำงกำหยำด ตำบลบำงภำษี
อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม ควำมยำว 230 เมตร

14,950,000

(7) ก่อสร้ำงเขือ่ นเลียบคลองชัยพฤกษ์ หมูท่ ่ี 3 ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง ควำมยำว 500 เมตร

16,500,000

(8) ก่อสร้ำงเขือ่ นโรงเรียนวัดวังนำ้ เขียว พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ หมูท่ ่ี 14 ตำบลวังนำ้ เขียว อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ควำมยำว 360.00 เมตร

15,120,000

รวม
โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ติดตัง้ ไฟฟ้ ำแสงสว่ำง บริเวณสำยปรีดำรำม - บ้ำนฉำง หมูท่ 3่ี ,8,5,12,2,7 ตำบล
อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

แขวงทำงหลวงชนบทนครปฐม
คลองจินดำ

7,936,000

(2) ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต สำย นฐ.4042 แยกทำงหลวง 3233 - บ้ำนหนองบอน
อำเภอนครชัยศรี,บำงเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทำง 3.700 กม.
รวม
งบประมาณรวมทัง้ สิ้น

133,954,000

48,990,000
56,926,000
234,225,200

อนุมตั โิ ครงกำร 7 ม.ค. 63

