สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2)
หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาคเขต 1
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
(รวม Vat)

ราคากลาง
(รวม Vat)

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

2,878,797.00
2,621,500.00
3,199,300.00
2,817,872.78
2,572,222.59

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อ
คัดเลือก
หรือจาง
โดยสรุป
หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร เปนผูเสนอ
2,572,222.59 ราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง หมายเหตุ
ในการซื้อหรือจาง
กปภ.ข.1/038/2563 อยูระหวาง
16 มี.ค. 63
ดําเนินการ
กอสราง

1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสูง
สถานีผลิตน้ําหนองคอ
กปภ.สาขาศรีราชา

3,638,000.00

2 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา
สถานีผลิตน้ําสระสี่เหลี่ยม
กปภ.สาขาพนัสนิคม

10,165,000.00

-

-

-

-

-

-

-

อยูระหวาง
หาตัว
ผูรับจาง

3 งานปรับปรุงเพิ่มกําลังการผลิตเรงดวน
สถานีผลิตน้ําบานฉาง
กปภ.สาขาบานฉาง

16,050,000.00

-

-

-

-

-

-

-

อยูระหวาง
หาตัว
ผูรับจาง

4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสูง
สถานีผลิตน้ําบางพระ 3
กปภ.สาขาชลบุรี (พ)

5 งานปรับปรุงเพิ่มกําลังการผลิตเรงดวน
สถานีผลิตน้ําเกาะขนุน
กปภ.สาขาพนมสารคาม

4,280,000.00

24,610,000.00

3,500,970.49 วิธี e-bidding บริษัท สหคิมมอเตอร จํากัด
บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด
บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร

ราคาที่เสนอ
(รวม Vat)

4,279,689.80 วิธี e-bidding บริษัท สหคิมมอเตอร จํากัด
บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด
หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร
บริษัท ปานะโชค พานิช จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย
บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
-

-

-

3,828,293.40
3,638,000.00
3,298,588.95
3,766,000.00
3,800,000.00
4,255,000.00
-

หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/020/2563 อยูระหวาง
3,298,588.95 ราคาต่ําสุด 18 ธ.ค. 62
ดําเนินการ
กอสราง

-

-

-

อยูระหวาง
หาตัว
ผูรับจาง

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จาง

6 งานปรับปรุงเพิ่มกําลังการผลิตเรงดวน
สถานีผลิตน้ําทาตูม
กปภ.สาชาปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
(รวม Vat)

ราคากลาง
(รวม Vat)

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

12,840,000.00 11,228,606.75 วิธี e-bidding บริษัท ยูเอชเอ็ม จํากัด
บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอรไพรซ จํากัด
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หางหุนสวนจํากัด สุธา กรุป
บริษัท สยามสตีลเวอรคส จํากัด

ราคาที่เสนอ
(รวม Vat)
10,330,077.46
10,000,000.00

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อ
คัดเลือก
หรือจาง
โดยสรุป
หางหุนสวนจํากัด สุธา กรุป
เปนผูเสนอ
8,484,000.00 ราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง หมายเหตุ
ในการซื้อหรือจาง
กปภ.ข.1/041/2563 อยูระหวาง
30 มี.ค. 63
ดําเนินการ
กอสราง

8,680,000.00
10,500,000.00
8,484,000.00
8,982,650.00

7 งานปรับปรุงเพิ่มกําลังการผลิตเรงดวน
สถานีผลิตน้ําเขาหินซอน
กปภ.สาขาพนมสารคาม

5,350,000.00

-

-

-

-

-

-

-

อยูระหวาง
หาตัว
ผูรับจาง

8 งานปรับปรุงเพิ่มกําลังการผลิตเรงดวน
สถานีผลิตน้ําแปลงยาว
กปภ.สาขาบางคลา

5,350,000.00

-

-

-

-

-

-

-

อยูระหวาง
หาตัว
ผูรับจาง

9 งานวางทอประปาเพิ่มประสิทธิภาพ
การสง-จายน้ํา สถานีผลิตน้ํา
ขวัญสะอาด
กปภ.สาขาบางคลา

7,490,000.00

6,580,949.12 วิธี e-bidding หางหุนสวนจํากัด ป.วิไล
บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด
บริษัท สปอนด เทค จํากัด
บริษัท สหธนชล จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย
หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000
หางหุนสวนจํากัด อึ้งแซเฮง
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

3,960,000.00
4,170,000.00
4,900,000.00
3,950,000.00
4,900,000.00
3,940,000.00
5,480,000.00
5,980,000.00

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000
เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/029/2563 อยูระหวาง
3,940,000.00 ราคาต่ําสุด 27 ม.ค. 63
ดําเนินการ
กอสราง

10 กอสรางบานพักพนักงาน
จํานวน 10 หอง กปภ.สาขาบานบึง

3,745,000.00

3,747,598.05 วิธี e-bidding บริษัท เอส.เค.เอ็น.ไปป เอ็นจิเนีย แอนด
ซัพพลาย จํากัด
บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด

3,372,578.82

บริษัท เอส.เค.เอ็น.ไปป เอ็นจิเนีย
แอนด ซัพพลาย จํากัด

3,689,360.00

เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/026/2563 อยูระหวาง
ราคาต่ําสุด 15 ม.ค. 63
ดําเนินการ
กอสราง
3,372,578.82

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จาง

11 กอสรางบานพักพนักงาน
จํานวน 10 หอง กปภ.สาขาบานฉาง

12 กอสรางทางเชื่อมระหวางอาคาร
สํานักงาน การประปาสวนภูมิภาคเขต 1

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
(รวม Vat)
3,745,000.00

749,000.00

ราคากลาง
(รวม Vat)

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

3,745,478.89 วิธี e-bidding บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย
หางหุนสวนจํากัด พิชชาวรี
-

-

-

ราคาที่เสนอ
(รวม Vat)
3,740,000.00
3,700,000.00
3,183,688.00
-

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคาที่ตกลงซื้อ
คัดเลือก
หรือจาง
โดยสรุป
หางหุนสวนจํากัด พิชชาวรี
เปนผูเสนอ
3,183,688.00 ราคาต่ําสุด

-

-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง หมายเหตุ
ในการซื้อหรือจาง
กปภ.ข.1/022/2563 อยูระหวาง
27 ธ.ค. 62
ดําเนินการ
กอสราง
-

อยูระหวาง
หาตัว
ผูรับจาง

