
ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จ�าง (ไม&รวม Vat) (รวม Vat) หรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา (รวม Vat) และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือข�อตกลง หมายเหตุ

หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง
1 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อชุมชน 2,560,747.66        4,791,564.25      วิธี e-bidding บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร1ไพร1ซ จํากัด 3,833,000.00       ห:างหุ:นส<วนจํากัด เปรมศรี 2000 เสนอราคา กปภ.ข.1/004/2562 อยู<ระหว<าง

ตลาดรอดเอี่ยมถนนเก:ากิโล- บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ1 จํากัด       4,312,407.83                                         2,740,000.00 ต่ําสุด  20 พ.ย.61 ดําเนินการ

แยกไฟแดงเก:ากิโล ถนนบายพาส ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล       3,114,000.00 ก<อสร:าง

ม.9 ตําบลทุ<งสุขลา อําเภอศรีราชา ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 4,200,000.00      

จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง ห:างหุ:นส<วนจํากัดหนองมนมหานคร 3,200,000.00      

ห:างหุ:นส<วนจํากัด บ<อวิน 52 เอ็นจิเนียร1ริ่ง 3,509,600.00      

ห:างหุ:นส<วนจํากัด ปานะโชค พานิช 2,992,000.00      

บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด 4,000,000.00      

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 3,590,000.00      

ห:างหุ:นส<วนจํากัด ส.สมหมาย 3,400,000.00      

ห:างหุ:นส<วนจํากัด เปรมศรี 2000       2,740,000.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด จรูญ-ไสว วิศวกรรม       3,421,766.50

2 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อชุมชน 5,971,962.62        6,437,176.29 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล       6,430,000.00 บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/009/2562 อยู<ระหว<าง

ซอยดับเพลิง-บายพาส-สุขาภิบาล 8 บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด 6,390,000.00      6,390,000.00                                        ราคาต่ําสุด  23 พ.ย.61 ดําเนินการ

หมู< 5 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา ก<อสร:าง

จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง

3 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อชุมชน 2,500,000.00        4,417,459.98      วิธี e-bidding บริษัท ฐานดํารงค1 จํากัด 3,224,195.84      ห:างหุ:นส<วนจํากัด บ<อวิน 52 เอ็นจิเนียร1ริ่ง เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/006/2562 อยู<ระหว<าง

ถนนสุขุมวิท-ร:านริมอ<าว หมู< 1 บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ1 จํากัด       3,180,041.28 2,675,000.00                                        ราคาต่ําสุด  20 พ.ย.61 ดําเนินการ

ตําบลทุ<งสุขลา อําเภอศรีราชา ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล       3,093,000.00 ก<อสร:าง

จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 3,920,000.00      
ห:างหุ:นส<วนจํากัด บ<อวิน 52 เอ็นจิเนียร1ริ่ง       2,675,000.00

บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด       3,300,000.00

บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 2,975,000.00      

บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด 2,959,000.00      

สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ�างประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)
หน&วยงาน  การประปาส&วนภูมิภาคเขต 1

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จ�าง (ไม&รวม Vat) (รวม Vat) หรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา (รวม Vat) และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือข�อตกลง หมายเหตุ

หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง
4 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อชุมชน 1,775,700.93        3,298,809.12      วิธี e-bidding บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ1 จํากัด 3,133,868.66       ห:างหุ:นส<วนจํากัด ส.สมหมาย เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/005/2562 อยู<ระหว<าง

ถนนสุขาภิบาล 8 ตั้งแต<แยกไฟแดง ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล 2,108,000.00                                              1,900,000.00 ราคาต่ําสุด  20 พ.ย.61 ดําเนินการ

บ<อยาง-ถนนบายพาส หมู< 5, 11 ห:างหุ:นส<วนจํากัด บ<อวิน 52 เอ็นจิเนียร1ริ่ง       2,305,850.00 ก<อสร:าง

 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา ห:างหุ:นส<วนจํากัด ปานะโชค พานิช       2,803,000.00

จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด 2,090,000.00      

บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด 2,400,000.00      

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 2,540,000.00      

ห:างหุ:นส<วนจํากัด ส.สมหมาย 1,900,000.00      

5 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อชุมชน 2,074,766.36        3,813,018.84 วิธี e-bidding บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ1 จํากัด 3,241,066.01 ห:างหุ:นส<วนจํากัด เปรมศรี 2000 เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/018/2562 อยู<ระหว<าง

ตั้งแต<สี่แยกหลังซังกิว-ถนนหนอง ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล 2,414,000.00 2,220,000.00                                        ราคาต่ําสุด  29 พ.ย.61 ดําเนินการ

พังพวย  หมู< 11 ตําบลหนองขาม ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 3,300,000.00 ก<อสร:าง

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห:างหุ:นส<วนจํากัด บ<อวิน 52 เอ็นจิเนียร1ริ่ง 2,600,100.00

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ห:างหุ:นส<วนจํากัด ปานะโชค พานิช 3,431,000.00

บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด 2,800,000.00

บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด 2,700,000.00

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 2,830,000.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด ส.สมหมาย 2,800,000.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด เปรมศรี 2000 2,220,000.00

6 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อชุมชน 7,075,700.93        7,648,761.02      วิธี e-bidding บริษัท มะลิทอง จํากัด       7,571,000.00 บริษัท มะลิทอง จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/025/2562 อยู<ระหว<าง

ถนนสุขุมวิท-ถนนเก:ากิโล-เขาน้ําซับ บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด       7,640,000.00 7,571,000.00                                        ราคาต่ําสุด  11 ธ.ค.61 ดําเนินการ

หมู< 6 ตําบลทุ<งสุขลา อําเภอศรีราชา ก<อสร:าง

จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง

7 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อรอง 90,280,373.83       96,955,910.00 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี 96,650,000.00 ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/040/2562 อยู<ระหว<าง

รับพื้นที่ อําเภอบ:านโพธิ์ ห:างหุ:นส<วนจํากัด บูรพาโยธาการ 96,900,000.00 มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ  96,600,000 ราคาต่ําสุด  27 ธ.ค.61 ดําเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล:า บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 96,820,000.00 ก<อสร:าง



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จ�าง (ไม&รวม Vat) (รวม Vat) หรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา (รวม Vat) และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือข�อตกลง หมายเหตุ

หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง
8 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อเสริม 49,897,196.26       54,505,851.50 วิธี e-bidding บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด 54,000,000.00 หจก.ธนกรธารา เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/038/2562 อยู<ระหว<าง

ศักยภาพการจ<ายน้ําพื้นที่ หจก.ธนกรธารา 53,415,000.00 มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ  53,390,000 ราคาต่ําสุด  25 ธ.ค.61 ดําเนินการ

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 54,000,000.00 ก<อสร:าง

กปภ.สาขาบางปะกง

9 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อเสริม 34,943,925.23       60,334,728.77 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี 37,390,000.00 ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/039/2562 อยู<ระหว<าง

ศักยภาพการจ<ายน้ําพื้นที่อําเภอเมือง บริษัท โรจนวิศว1 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 47,900,000.00 37,390,000.00                                       ราคาต่ําสุด  25 ธ.ค.61 ดําเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 54,800,000.00 ก<อสร:าง

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ห:างหุ:นส<วนจํากัด เปรมศรี 2000 43,400,000.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด อึ้งแซเฮง 54,320,000.00

10 โครงการพัฒนาระบบประปารองรับ 91,261,682.24       98,116,659.06 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล 98,075,000.00 ห:างหุ:นส<วนจํากัด บูรพาโยธาการ เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/045/2561 อยู<ระหว<าง

EEC พื้นที่ อําเภอวังจันทร1 ห:างหุ:นส<วนจํากัด บูรพาโยธาการ 97,890,000.00 มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ  97,650,000 ราคาต่ําสุด  27 ธ.ค.61 ดําเนินการ

จังหวัดระยอง บริษัท บ:านค<ายผลิตภัณฑ1คอนกรีต จํากัด 97,927,523.64 ก<อสร:าง

กปภ.สาขาปากน้ําประแสร1 บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 98,000,000.00

11 โครงการพัฒนาระบบประปารองรับ 80,373,831.78       90,087,248.78 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล 90,057,248.00 บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/044/2562 อยู<ระหว<าง

พื้นที่เมืองใหม< (อําเภอบ:านฉาง) บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด 86,450,000.00 มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ  86,000,000 ราคาต่ําสุด  27 ธ.ค.61 ดําเนินการ

จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ:านฉาง บริษัท สหธนชล จํากัด 90,048,700.70 ก<อสร:าง

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 86,600,000.00

12 โครงการพัฒนาระบบประปารองรับ 88,504,672.90       94,909,499.90 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล 94,700,000.00 ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/043/2562 อยู<ระหว<าง

EEC พื้นที่ อําเภอนิคมพัฒนา ห:างหุ:นส<วนจํากัด สุวินัยก<อสร:าง 94,900,000.00 94,700,000.00                                       ราคาต่ําสุด  27 ธ.ค.61 ดําเนินการ

จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ:านฉาง ก<อสร:าง

13 ค<าวางท<อขยายเขตจ<ายน้ําประปาเพื่อ 7,932,710.28        8,560,284.64 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัดหนองมนมหานคร       8,560,000.00 หจก.ธนกรธารา เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/010/2562 อยู<ระหว<าง

ชุมชนพื้นที่ ตําบลเขาหินซ:อน หจก.ธนกรธารา 8,488,000.00      8,488,000.00                                        ราคาต่ําสุด  23 พ.ย.61 ดําเนินการ

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ก<อสร:าง

กปภ.สาขาพนมสารคาม



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จ�าง (ไม&รวม Vat) (รวม Vat) หรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา (รวม Vat) และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือข�อตกลง หมายเหตุ

หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง
14 ค<าวางท<อขยายเขตจ<ายน้ําประปาเสริม 49,859,813.08       54,427,809.01 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี     53,400,000.00 ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/029/2562 อยู<ระหว<าง

สร:างคุณภาพชีวิตและรองรับการ หจก.ธนกรธารา 54,420,000.00    มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ  53,350,000 ราคาต่ําสุด  17 ธ.ค.61 ดําเนินการ

ท<องเที่ยว อําเภอคลองเขื่อน บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     54,000,000.00 ก<อสร:าง

จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล:า

15 โครงการวางท<อส<งน้ําสถานีผลิตน้ํา 47,564,222.23       79,085,710.90 วิธี e-bidding บริษัท โรจนวิศว1 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 72,000,000.00 บริษัท ภมร ก<อสร:าง จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/041/2562 อยู<ระหว<าง

บางละมุง-สถานีผลิตน้ําไร<สอง บริษัท ภมร ก<อสร:าง จํากัด 50,893,717.79 50,893,717.79                                       ราคาต่ําสุด  27 ธ.ค.61 ดําเนินการ

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัท มะลิทอง จํากัด 59,479,893.07 ก<อสร:าง

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ห:างหุ:นส<วนจํากัด อึ้งแซเฮง 69,634,950.00

บริษัท สมบูรณ1สุข จํากัด 72,758,422.11

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 69,500,000.00

บริษัท ไทยวัฒน1วิศวการทาง จํากัด 62,715,808.26

ห:างหุ:นส<วนจํากัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 66,499,965.00

16 โครงการวางท<อสถานีผลิตน้ําไร<หนึ่ง - 40,280,373.83       43,469,395.78    วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล     43,439,395.78 บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/024/2562 อยู<ระหว<าง

อุโมงค1กลับรถชุมชนหนองหว:า ซอย 7 บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด 43,200,000.00     มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ  43,100,000 ราคาต่ําสุด  11 ธ.ค.61 ดําเนินการ

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     43,210,000.00 ก<อสร:าง

กปภ.สาขาแหลมฉบัง

17 โครงการวางท<อสถานีผลิตน้ําไร<สอง - 37,196,261.68       40,069,240.77 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัดหนองมนมหานคร 40,000,000.00 ห:างหุ:นส<วนจํากัดหนองมนมหานคร เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/037/2562 อยู<ระหว<าง

กปภ.สาขาแหลมฉบัง - มโนรม หจก.ธนกรธารา 40,060,000.00 มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ  39,800,000 ราคาต่ําสุด  24 ธ.ค.61 ดําเนินการ

ซอย 10 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 40,050,000.00 ก<อสร:าง

กปภ.สาขาแหลมฉบัง

18 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 5,607,476.64        6,068,749.28 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัดหนองมนมหานคร 6,000,000.00      ห:างหุ:นส<วนจํากัดหนองมนมหานคร เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/014/2562 อยู<ระหว<าง

ทางหลวงหมายเลข 3156 (สายบางกระ- หจก.ธนกรธารา 6,068,000.00 6,000,000.00                                        ราคาต่ําสุด  26 พ.ย.61 ดําเนินการ

ดาน - แสนตุ:ง) กม.20 ถึง กม.34 ก<อสร:าง

(ระยะที่ 3) ตําบลท<าโสม อ.เขาสมิง

จ.ตราด กปภ.สาขาขลุง



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จ�าง (ไม&รวม Vat) (รวม Vat) หรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา (รวม Vat) และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือข�อตกลง หมายเหตุ

หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง
19 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 1,773,831.78        3,131,425.56 วิธี e-bidding บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร1ไพร1ซ จํากัด 2,514,000.00      บริษัท สิริวิวรรธน1 จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/011/2562 อยู<ระหว<าง

ซอยวัดมาบข<า หมู< 5 ตําบลมาบข<า บริษัท สยาม วอเตอร1เวิร1ค แอนด1ฯ 1,990,000.00      1,898,000.00                                        ราคาต่ําสุด  26 พ.ย.61 ดําเนินการ

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัท สิริวิวรรธน1 จํากัด       1,898,000.00 ก<อสร:าง

กปภ.สาขาบ:านฉาง บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ1 จํากัด       2,004,112.36

ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล 2,030,000.00      

ห:างหุ:นส<วนจํากัด บ<อวิน 52 เอ็นจิเนียร1ริ่ง       2,204,200.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด ปานะโชค พานิช 2,285,000.00      

บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด 2,600,000.00      

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด       2,322,000.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด บูรพาโยธาการ 2,130,000.00      
ห:างหุ:นส<วนจํากัด ส.สมหมาย 2,100,000.00      
ห:างหุ:นส<วนจํากัด เปรมศรี 2000 1,940,000.00      

20 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 2,941,121.50        3,497,372.11 วิธี e-bidding บริษัท สิริวิวรรธน1 จํากัด 3,147,000.00      บริษัท สิริวิวรรธน1 จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/012/2562 อยู<ระหว<าง

ถนนหน:ามิตซูบิชิพนมสารคามถึง ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 3,340,000.00      3,147,000.00                                        ราคาต่ําสุด  26 พ.ย.61 ดําเนินการ

วัดบึงกระจับ ตําบลเมืองเก<า บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,330,000.00      ก<อสร:าง

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กปภ.สาขาพนมสารคาม

21 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา หน:า 1,778,064.75        3,496,683.80 วิธี e-bidding บริษัท สิริวิวรรธน1 จํากัด 2,042,400.00 บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ1 จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/015/2562 อยู<ระหว<าง

กรป. เข:าซอยไร<ดอนถนน 304 เดิม บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ1 จํากัด 1,902,529.28 1,902,529.28                                        ราคาต่ําสุด  26 พ.ย.61 ดําเนินการ

ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล 2,030,000.00 ก<อสร:าง

จังหวัดฉะเชิงเทรา ห:างหุ:นส<วนจํากัด ปานะโชค พานิช 2,482,000.00

กปภ.สาขาพนมสารคาม บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด 2,200,000.00

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 2,440,000.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด ส.สมหมาย 2,100,000.00

หจก.ธนกรธารา 2,165,000.00

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,980,000.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด เปรมศรี 2000 1,918,000.00



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จ�าง (ไม&รวม Vat) (รวม Vat) หรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา (รวม Vat) และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือข�อตกลง หมายเหตุ

หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง
22 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 2,289,971.96        3,900,146.06 วิธี e-bidding บริษัท ฐานดํารงค1 จํากัด 2,490,000.00 ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/019/2562 อยู<ระหว<าง

ทางหลวงหมายเลข 315 บ:านสามขา - บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร1ไพร1ซ จํากัด 3,120,000.00 2,385,000.00                                        ราคาต่ําสุด  29 พ.ย.61 ดําเนินการ

คลองหนองหน:าบ:าน ตําบลหนองบัว บริษัท สิริวิวรรธน1 จํากัด 2,600,000.00 ก<อสร:าง

อําเภอบ:านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ1 จํากัด 2,394,689.68

กปภ.สาขาบางคล:า ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล 2,385,000.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 2,800,000.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด ส.สมหมาย 2,800,000.00

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,498,000.00

บริษัท พิชามญชุ1 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,388,000.00

23 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 1,392,523.36        2,654,757.40      วิธี e-bidding บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร1ไพร1ซ จํากัด 2,124,000.00       ห:างหุ:นส<วนจํากัด เปรมศรี 2000 เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/007/2562 อยู<ระหว<าง

บ:านโคกสะพานขาว หมู< 1 บริษัท สิริวิวรรธน1 จํากัด 1,590,000.00      1,490,000.00                                        ราคาต่ําสุด  20 พ.ย.61 ดําเนินการ

ถึงทางหลวงหมายเลข 3397 บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ1 จํากัด 1,699,044.74      ก<อสร:าง

ตําบลปVาไร< อําเภออรัญประเทศ ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล 1,990,000.00      

จังหวัดสระแก:ว ห:างหุ:นส<วนจํากัด ปานะโชค พานิช       1,937,000.00

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ห:างหุ:นส<วนจํากัด นวรรณ 1,884,488.00      

ส.วิริยะ (1994)       2,550,000.00

ห:างหุ:นส<วนจํากัด เปรมศรี 2000 1,490,000.00      

24 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 6,691,588.79        7,170,359.62 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล       7,168,359.62 บริษัท สหธนชล จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/028/2562 อยู<ระหว<าง

โรงงานท<อ พีวีซี ถึงแยกหนองเสือ บริษัท สหธนชล จํากัด 7,160,000.00      7,160,000.00                                        ราคาต่ําสุด  14 ธ.ค.61 ดําเนินการ

ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม ก<อสร:าง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กปภ.สาขาพนมสารคาม

25 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 2,747,196.26        3,490,646.79 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี 2,939,500.00 ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/020/2562 อยู<ระหว<าง

บริเวณสี่แยกเบส (ทล.331) ถึงแยก ห:างหุ:นส<วนจํากัด บ<อวิน 52 เอ็นจิเนียร1ริ่ง 3,135,100.00 2,939,500.00                                        ราคาต่ําสุด  29 พ.ย.61 ดําเนินการ

ทางเข:า หมู< 7 วัดชายเคือง ห:างหุ:นส<วนจํากัด ส.สมหมาย 3,400,000.00 ก<อสร:าง

ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กปภ.สาขาพนมสารคาม



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จ�าง (ไม&รวม Vat) (รวม Vat) หรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา (รวม Vat) และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือข�อตกลง หมายเหตุ

หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง
26 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 2,941,121.50        3,497,372.11 วิธี e-bidding บริษัท สิริวิวรรธน1 จํากัด 3,147,000.00      บริษัท สิริวิวรรธน1 จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/012/2562 อยู<ระหว<าง

สถานีผลิตน้ําประแสร1 ถึงร:านยาง ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 3,340,000.00      3,147,000.00                                        ราคาต่ําสุด  26 พ.ย.61 ดําเนินการ

Maxxis ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,330,000.00      ก<อสร:าง

จังหวัดระยอง 

กปภ.สาขาปากน้ําประแสร1

27 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 5,887,850.47        6,525,710.65 วิธี e-bidding บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ1 จํากัด 6,520,000.00 บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/016/2562 อยู<ระหว<าง

ทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณทาง บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,300,000.00 6,300,000.00                                        ราคาต่ําสุด  27 พ.ย.61 ดําเนินการ

เข:านิคมอุตสาหกรรมเกตเวย1ซิตี้ ก<อสร:าง

ถึงวัดสุวรรณคีรี ตําบลหนองแหน 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กปภ.สาขาพนมสารคาม

28 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 3,817,757.01        4,179,185.76      วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด ป.วิไล       4,177,185.76 ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/026/2562 อยู<ระหว<าง

ถนนเทศบาล 9 คลองกิ่ว เชื่อมบ:าน- ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 4,085,000.00      4,085,000.00                                        ราคาต่ําสุด  12 ธ.ค.61 ดําเนินการ

หนองโคก ตําบลคลองกิ่ว ห:างหุ:นส<วนจํากัด ปานะโชค พานิช 4,170,000.00      ก<อสร:าง

อําเภอบ:านบึง จังหวัดชลบุรี 

กปภ.สาขาบ:านบึง

29 ค<าวางท<อขยายเขตจําหน<ายน้ํา 3,671,308.41        4,004,644.30      วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี       4,004,000.00 ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/022/2562 อยู<ระหว<าง

ถนนสายหนองเขิน - สํานักตอ หมู< 4 ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 3,928,300.00                                              3,928,300.00 ราคาต่ําสุด  6 ธ.ค.61 ดําเนินการ

ตําบลหนองชาก อําเภอบ:านบึง ห:างหุ:นส<วนจํากัด ปานะโชค พานิช 4,000,644.30      ก<อสร:าง

จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาบ:านบึง

30 ค<าย:ายแนวท<อบริเวณการก<อสร:าง 7,523,364.49        8,154,508.22      วิธีคัดเลือก ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี       8,100,000.00  ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/023/2562 อยู<ระหว<าง

โครงการก<อสร:างทางหลวงหมายเลข บริษัท เทคโนไลน1 คอเปอร1เรชั่น จํากัด       8,150,000.00  มีการต<อรองราคาลดลงหลือ  8,050,000 ราคาต่ําสุด  6 ธ.ค.61 ดําเนินการ

36 ตอนชลบุรี (แยกกระทิงลาย) - บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด       8,154,000.00 ก<อสร:าง

บรรจบทางหลวง 3 (ระยอง) ระหว<าง บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 8,130,000.00      

กม.16+000-กม.57+000 

กปภ.สาขาบ:านฉาง



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จ�าง (ไม&รวม Vat) (รวม Vat) หรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา (รวม Vat) และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือข�อตกลง หมายเหตุ

หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง
31 ค<าย:ายแนวท<อบริเวณการก<อสร:าง 9,439,252.34        11,032,995.29 วิธีคัดเลือก ห:างหุ:นส<วนจํากัดหนองมนมหานคร 10,230,000.00    บริษัท บางแสนมหานคร จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/008/2562 อยู<ระหว<าง

ทล.349 พนัสนิคม-หนองชาก บริษัท บางแสนมหานคร จํากัด 10,199,000.00     มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ 10,100,000 ราคาต่ําสุด  23 พ.ย.61 ดําเนินการ

(ระยะทาง 17 กม.ขยาย 2 ช<องจราจร ห:างหุ:นส<วนจํากัด บูรพาโยธาการ 10,220,000.00    ก<อสร:าง

เปGน 4 ช<องจราจร) ตอนที่ 1  บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 10,239,000.00    

กปภ.สาขาพนัสนิคม

32 ค<าย:ายแนวท<อบริเวณการก<อสร:างทาง 20,317,757.01       21,889,809.77 วิธีคัดเลือก ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี 21,888,000.00 บริษัท ชัยนันท1ค:าวัตถุก<อสร:าง (2524) จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/034/2562 อยู<ระหว<าง

หลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา- บริษัท ชัยนันท1ค:าวัตถุก<อสร:าง (2524) จํากัด 21,840,000.00 มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ  21,740,000 ราคาต่ําสุด  19 ธ.ค.61 ดําเนินการ

สุวินทวงศ1 กม.58+885 - กม.71+567 บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 21,887,000.00 ก<อสร:าง

(ด:านขวาทาง) กปภ.สาขาบางคล:า บริษัท เทิดไท แอนด1 โค จํากัด 21,868,978.88

33 ค<าย:ายแนวท<อบริเวณการก<อสร:าง 44,018,691.59       47,688,802.88 วิธีคัดเลือก ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี 47,550,000.00 บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/021/2562 อยู<ระหว<าง

ทล.315 ตอนฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม บริษัท เทคโนไลน1 คอเปอร1เรชั่น จํากัด 47,650,000.00  มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ 47,100,000 ราคาต่ําสุด  29 พ.ย.61 ดําเนินการ

(ระยะทาง 24 กม. ขยาย 2 ช<องจราจร บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด 47,600,000.00 ก<อสร:าง

เปGน 4 ช<องจราจร) บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 47,480,000.00

กปภ.สาขาพนัสนิคม

34 ค<าย:ายแนวท<อบริเวณการก<อสร:างสาย 49,794,392.52       72,068,089.76 วิธี e-bidding บริษัท สยามปทุมกรุ\ป จํากัด 55,745,000.00 บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/042/2561 อยู<ระหว<าง

รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 ห:างหุ:นส<วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 65,700,000.00 53,280,000.00                                       ราคาต่ําสุด  27 ธ.ค.61 ดําเนินการ

ช<วงแยกบ<อวิน-วัดสะพานสี่ บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด 61,792,500.00 ก<อสร:าง

(ด:านขวาทาง) อําเภอปลวกแดง บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด 53,280,000.00

จังหวัดระยอง กปภ.สาขาพัทยา (พ) ห:างหุ:นส<วนจํากัด อึ้งแซเฮง 67,200,000.00

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 61,250,000.00

35 ค<าย:ายแนวท<อบริเวณการก<อสร:างสาย 34,299,065.42       36,982,994.66 วิธี e-bidding ห:างหุ:นส<วนจํากัด เจริญแสงมณี 36,967,000.00    บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/031/2562 อยู<ระหว<าง

รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด 36,950,000.00    มีการต<อรองราคาลดลงเหลือ  36,700,000 ราคาต่ําสุด  17 ธ.ค.61 ดําเนินการ

ช<วงวัดสะพานสี่-แยกมาบเตย ห:างหุ:นส<วนจํากัด บูรพาโยธาการ 36,970,000.00    ก<อสร:าง

(ด:านขวาทาง) อําเภอปลวกแดง บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 36,960,000.00    

จังหวัดระยอง กปภ.สาขาพัทยา (พ)



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จ�าง (ไม&รวม Vat) (รวม Vat) หรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา (รวม Vat) และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือข�อตกลง หมายเหตุ

หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง
36 ค<าย:ายแนวท<อบริเวณการก<อสร:างสาย 36,168,224.30       49,986,901.56 วิธี e-bidding บริษัท ภมร ก<อสร:าง จํากัด 38,989,000.00    บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด เปGนผู:เสนอ กปภ.ข.1/036/2562 อยู<ระหว<าง

รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 บริษัท ช.รุ<งเรืองการประปา 1999 จํากัด 38,700,000.00    38,700,000.00                                       ราคาต่ําสุด  21 ธ.ค.61 ดําเนินการ

ช<วงวัดห:วยปราบ-แยกมาบเตย บริษัท สปอนด1 เทค จํากัด 41,100,000.00    ก<อสร:าง

(ด:านขวาและซ:ายทาง) ห:างหุ:นส<วนจํากัด เปรมศรี 2000 44,980,000.00    

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

กปภ.สาขาพัทยา (พ)


