
ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ี เลขที่และวันท่ีของ

ท่ี งานท่ีจัดซื้อ/จาง (รวม Vat) (รวม Vat) หรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา (รวม Vat) และราคาท่ีตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือขอตกลง หมายเหตุ

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

1 โครงการจัดการน้ําสะอาด 6,420,000.00           6,418,000.00 วิธี e-bidding บริษัท รีวอลชูั่น เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 5,690,000.00      บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/060/2564 อยูระหวาง

กปภ.สาขาปากน้ําประแสร บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 5,557,000.00      5,557,000.00                                        ราคา  17 มี.ค. 64 ดําเนินการ

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 6,418,000.00      ต่ําสุด กอสราง

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 5,660,000.00      

2 โครงการจัดการน้ําสะอาด 8,025,000.00           8,025,000.00 วิธี e-bidding บริษัท รีวอลชูั่น เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 7,490,000.00      บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/069/2564 อยูระหวาง

กปภ.สาขาพัทยา(พ) บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 6,780,000.00      6,415,000.00                                        ราคา  24 มี.ค. 64 ดําเนินการ

บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด 6,421,233.45      ต่ําสุด กอสราง

บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,415,000.00      

3 โครงการจัดการน้ําสะอาด 6,634,000.00           6,634,000.00 วิธี e-bidding บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 5,699,890.00      บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/063/2564 อยูระหวาง

กปภ.สาขาปราจีนบุรี บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด 5,605,687.20      5,605,687.20                                        ราคา  18 มี.ค. 64 ดําเนินการ

ต่ําสุด กอสราง

4 โครงการจัดการน้ําสะอาด 6,420,000.00           6,420,000.00 วิธี e-bidding บริษัท รีวอลชูั่น เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 5,200,000.00      บริษัท ฟรอนทไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/062/2564 อยูระหวาง

กปภ.สาขาพนมสารคาม บริษัท ฟรอนทไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,680,800.00      3,680,800.00                                        ราคา  18 มี.ค. 64 ดําเนินการ

บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 5,457,000.00      ต่ําสุด กอสราง

บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด 4,044,600.00      

หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร 4,042,429.00      

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 4,990,000.00      

บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 5,990,000.00      

5 โครงการจัดการน้ําสะอาด 10,700,000.00         10,700,000.00 วิธี e-bidding บริษัท รีวอลชูั่น เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 8,889,000.00      บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/071/2564 อยูระหวาง

กปภ.สาขาพนัสนิคม บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 8,774,000.00      7,490,000.00                                        ราคา  25 มี.ค. 64 ดําเนินการ

บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 7,490,000.00      ต่ําสุด กอสราง

สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) เงินรายได กปภ.

หนวยงาน  การประปาสวนภูมิภาคเขต 1

วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ี เลขที่และวันท่ีของ

ท่ี งานท่ีจัดซื้อ/จาง (รวม Vat) (รวม Vat) หรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา (รวม Vat) และราคาท่ีตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือขอตกลง หมายเหตุ

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

6 โครงการจัดการน้ําสะอาด 4,815,000.00           4,809,650.00 วิธี e-bidding หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร 4,324,000.00      บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/051/2564 อยูระหวาง

กปภ.สาขาอรัญประเทศ บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 4,195,000.00      4,195,000.00                                        ราคา  23 ก.พ. 64 ดําเนินการ

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 4,740,000.00      ต่ําสุด กอสราง

บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 4,790,000.00      

กิจการคารวม จีอาร 4,328,685.00      

7 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสงู 4,280,000.00           4,280,000.00 วิธี e-bidding บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 2,739,200.00      บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/048/2564 อยูระหวาง

สถานีจายน้ําหวยกะป กปภ. สาขาชลบุรี บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 3,391,900.00                                              2,443,033.63 ราคา  19 ก.พ. 64 ดําเนินการ

บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด 2,443,033.63      ต่ําสุด กอสราง

บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด 2,996,000.00      

หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร 2,855,555.00      

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 3,456,000.00      

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,440,000.00      

บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 4,270,000.00      

8 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสงู 5,350,000.00           5,350,000.00 วิธี e-bidding บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 2,878,300.00      บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/055/2564 อยูระหวาง

สถานีจายน้ําเขาสุวรรณ บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด 3,710,880.91      2,878,300.00                                        ราคา  10 มี.ค. 64 ดําเนินการ

กปภ. สาขาชลบุรี บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด 3,103,000.00      ต่ําสุด กอสราง

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 5,000,000.00      

9 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสงู 5,136,000.00           5,136,000.00 วิธี e-bidding บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 3,199,300.00      บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/056/64 อยูระหวาง

สถานีผลิตน้ําปากแซง บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 4,066,000.00      2,824,597.77                                        ราคา  11 มี.ค. 64 ดําเนินการ

กปภ.สาขาจันทบุรี บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด 2,824,597.77      ต่ําสุด กอสราง

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 5,000,000.00      

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,840,000.00      

บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด       4,365,000.00



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ี เลขที่และวันท่ีของ

ท่ี งานท่ีจัดซื้อ/จาง (รวม Vat) (รวม Vat) หรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา (รวม Vat) และราคาท่ีตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือขอตกลง หมายเหตุ

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

10 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสงู 3,638,000.00           3,638,000.00 วิธี e-bidding บริษัท รีวอลชูั่น เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 3,394,000.00      บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/047/2564 อยูระหวาง

สถานีผลิตน้ําปลายคลอง-1 บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 3,452,462.00      2,619,334.45                                        ราคา  19 ก.พ. 64 ดําเนินการ

กปภ.สาขาตราด บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 3,317,000.00      ต่ําสุด กอสราง

บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด 2,619,334.45      

บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด 2,728,400.49      

หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร 3,291,569.49      

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 3,249,000.00      

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 3,638,000.00      

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,100,000.00      

11 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา 5,350,000.00           5,150,591.77 วิธี e-bidding บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 3,638,000.00      บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/057/2564 อยูระหวาง

สถานีสบูน้ําพระสะทึง บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 4,119,500.00      3,244,870.50                                        ราคา  11 มี.ค. 64 ดําเนินการ

กปภ.สาขาสระแกว บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด 3,450,585.22      ต่ําสุด กอสราง

บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด 3,244,870.50      

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,510,000.00      

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 3,580,000.00      

12 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกําลังผลิต 12,840,000.00         - - - - - - - อยูระหวาง

สถานีผลิตน้ําวังสําลี ตําบลวังใหม หาตัว

อําเภอวังสมบูรณจังหวัดสระแกว ผูรับจาง

กปภ.สาขาสระแกว (น.วังน้ําเย็น)

13 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 26,857,000.00         26,813,589.23 วิธี e-bidding หางหุนสวนจํากัด เจริญแสงมณี 15,680,000.00    หางหุนสวนจํากัด เจริญแสงมณี เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/076/2564 อยูระหวาง

ระบบทอจายน้ํากปภ.สาขาจันทบุรี บริษัท โรจนวิศว เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 19,573,000.00    15,680,000.00                                       ราคา  30 มี.ค. 64 ดําเนินการ

บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแตคลองหวยอาง บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ จํากัด 16,409,858.58    ต่ําสุด กอสราง

ถึง สถานีผลิตน้ําพลิ้ว-แหลมสิงห บริษัท สยามปทุมกรุป จํากัด 17,337,000.00    

ตําบลคมบาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 17,900,000.00    

บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 16,855,551.00    

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 17,995,000.00    



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ี เลขที่และวันท่ีของ

ท่ี งานท่ีจัดซื้อ/จาง (รวม Vat) (รวม Vat) หรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา (รวม Vat) และราคาท่ีตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือขอตกลง หมายเหตุ

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

บริษัท ป.วิไล จํากัด 16,480,000.00    

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 16,490,000.00    

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 15,990,000.00    

หางหุนสวนจํากัด อึ้งแซเฮง 23,800,000.00    

14 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 18,992,500.00         - - - - - - - อยูระหวาง

ระบบทอจายน้ํา กปภ.สาขาศรีราชา หาตัว

บริเวณหนาศาลเจาแมพัดโบกจนถึง ผูรับจาง

ขางวัดไรกลวย ตําบลบางพระ 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

15 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 12,893,500.00         12,896,691.75 วิธี e-bidding บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 12,893,000.00    บริษัท ป.วิไล จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/075/2564 อยูระหวาง

ระบบทอจายน้ํา กปภ.สาขาแหลมฉบัง บริษัท สปอนด เทค จํากัด 12,895,691.00    12,850,000.00                                       ราคา  30 มี.ค. 64 ดําเนินการ

บริเวณตําบลทุงสุขลา ตําบลทุงสุขลา บริษัท ป.วิไล จํากัด 12,850,000.00    ต่ําสุด กอสราง

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

16 จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรและ 593,850.00             460,635.00 วิธีเฉพาะ บริษัท เอชเอ็ม ไซเฟรท จํากัด 460,635.00        บริษัท เอชเอ็ม ไซเฟรท จํากัด เปนผูเสนอ ใบสั่งจาง 056/64 งานแลว

การแพทย กปภ.ข.1 จํานวน 6 รายการ เจาะจง 460,635.00                                           ราคา  27 ม.ค. 64 เสร็จ

ต่ําสุด 100%


