
ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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

วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หนวยงาน  การประปาสวนภูมิภาคเขต 1

สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3) เงินรายได กปภ.



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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.ท.ี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 โซลช่ัูน 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 ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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 โซลช่ัูน 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           12,851,770.00 วิธี e-bidding บริษัท รีวอลชูั่น เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 12,380,000.00 บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/082/2564 อยูระหวาง

สถานีผลิตน้ําวังสําลี ตําบลวังใหม บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 11,299,200.00 11,200,000.00                                ราคา  30 เม.ย. 64 ดําเนินการ

อําเภอวังสมบูรณจังหวัดสระแกว บริษัท สปอนด เทค จํากัด 12,100,000.00 ต่ําสุด กอสราง

กปภ.สาขาสระแกว (น.วังน้ําเย็น) บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 11,200,000.00 

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 12,800,000.00 

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 



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 17,995,000.00 

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           18,996,577.84 วิธี e-bidding  หางหุนสวนจํากัดหนองมนมหานคร 18,990,000.00 หางหุนสวนจํากัด ธนกรธารา เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/080/2564 อยูระหวาง

ระบบทอจายน้ํา กปภ.สาขาศรีราชา บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 18,992,000.00 มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 18,950,000 ราคา  26 เม.ย. 64 ดําเนินการ

บริเวณหนาศาลเจาแมพัดโบกจนถึง หางหุนสวนจํากัด ธนกรธารา 18,959,000.00 ต่ําสุด กอสราง

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%

17 งานกอสรางบานพักพนักงาน จํานวน 10 3,745,000.00             3,735,972.22 วิธีคัดเลือก หางหุนสวนจํากัด พิชาวรี 3,730,000.00   หางหุนสวนจํากัด พิชาวรี เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-ชบ./05/2564 อยูระหวาง

หอง กปภ.สาขาชลบุรี (พ) หางหุนสวนจํากัด กัณทอเนก กอสราง 3,735,900.00   3,730,000.00                                  ราคา  23 มี.ค. 64 ดําเนินการ

บริษัท ยงเส็ง ดิเวลลอปเมนท แอนด 3,735,900.00   ต่ําสุด กอสราง

คอนสตรัคชั่น จํากัด



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

18 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 1 2,381,820.00             2,215,079.45 วิธี e-bidding บริษัท ป.วิไล จํากัด 1,378,000.00   บริษัท ป.วิไล จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.บบ.05/2564 งานแลว

ตลาดหนองปรือเกา ตําบลหนองไผแกว บริษัท สปอนด เทค จํากัด 1,705,523.15   1,378,000.00                                  ราคา  23 มี.ค. 64 เสร็จ

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 1,460,000.00   ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานบึง บริษัท ปานะโชค พานิช จํากัด 1,506,000.00   

บริษัท แอลดีซ ีกรุป จํากัด 1,950,000.00   

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 2,000,000.00   

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 1,500,000.00   

บริษัท พาวเวอรไพพ คอนสตรัคชั่น จํากัด 2,160,000.00   

บริษัท เคเค รุงเรือง 2020 จํากัด 2,190,000.00   

19 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 1 1,326,800.00             1,118,420.56 วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 870,000.00     บริษัท แอลดีซ ีกรุป จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.บบ.04/2564 งานแลว

ถนนเทศบาล 9 ตําบลคลองกิ่ว บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 744,000.00     620,000.00                                    ราคา  23 มี.ค. 64 เสร็จ

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี บริษัท แอลดีซ ีกรุป จํากัด 620,000.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานบึง หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 1,000,000.00   

บริษัท วันวารินทรโชค จํากัด 682,000.00     

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 749,000.00     

บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 725,000.00     

บริษัท ป.วิไล จํากัด 693,000.00     

20 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสงู สถานีผลิต- 2,996,000.00             2,989,424.00 วิธี e-bidding บริษัท รีวอลชูั่น เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 2,666,000.00   บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-บค./40/2564 อยูระหวาง

น้ําสํานักงาน กปภ.สาขาบางคลา บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 2,200,000.00   2,200,000.00                                  ราคา  17 พ.ค. 64 ดําเนินการ

หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร 2,499,400.00   ต่ําสุด กอสราง

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 2,830,000.00   

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,390,000.00   

21 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสงู สถานีผลิต- 1,926,000.00             1,926,000.00 วิธี e-bidding บริษัท รีวอลชูั่น เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 1,710,000.00   บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-บค./41/2564 อยูระหวาง

น้ําคลองหลวงแพง กปภ.สาขาบางคลา บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 1,826,000.00   1,540,000.00                                  ราคา  17 พ.ค. 64 ดําเนินการ

หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร 1,714,140.00   ต่ําสุด กอสราง

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 1,900,000.00   

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,540,000.00   



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

22 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ซอยตรง 608,188.00               605,359.99   วิธี e-bidding บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคช่ัน 394,500.00     หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย เปนผูเสนอ กปภ.บฉ.074/2564 งานแลว

ขามหมูบานเดอะมิกซ-หนองผักหนาม จํากัด 335,000.00                                    ราคา  17 ก.พ. 64 เสร็จ

ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 345,000.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานฉาง บริษัท แอลดีซี กรุป จํากัด 420,000.00     

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 420,000.00     

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 335,000.00     

บริษัท แกวธารา จํากัด 544,000.00     

23 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมูบาน 515,098.00               477,049.87   วิธี e-bidding บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคช่ัน 362,628.35     หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย เปนผูเสนอ กปภ.บฉ.073/2564 งานแลว

ชมวิว-หมูบานหรรษา ต.บานฉาง จํากัด 260,000.00                                    ราคา  17 ก.พ. 64 เสร็จ

อ.บานฉาง จ.ระยอง บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 270,000.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานฉาง บริษัท แอลดีซี กรุป จํากัด 280,000.00     

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 330,000.00     

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 260,000.00     

บริษัท แกวธารา จํากัด 429,000.00     

24 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ซอย 614,501.00               553,503.51   วิธี e-bidding บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคช่ัน 329,760.00     บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข./075/2564 งานแลว

ภูมรินทรสาย 9 ต.นิคมพัฒนา จํากัด 320,500.00                                    ราคา  24 ก.พ. 64 เสร็จ

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 320,500.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานฉาง บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 450,000.00     

บริษัท แกวธารา จํากัด 549,000.00     

25 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา พลูตา 590,811.20               417,660.59   วิธี e-bidding บริษัท ส.บุญสุวรรณ จํากัด 328,444.00     หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย เปนผูเสนอ กปภ.บฉ.076/2564 งานแลว

หลวง 35-เชื่อมถนน 331 ต.พลูตาหลวง บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 300,000.00     229,000.00                                    ราคา  22 ก.พ. 64 เสร็จ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 246,000.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานฉาง บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 275,000.00     

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 229,000.00     

บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคช่ัน 250,040.00     

จํากัด



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

26 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา แยกเจา 690,107.20               598,900.40   วิธี e-bidding บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคช่ัน 372,390.00     บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.บฉ.077/2564 งานแลว

เงาะ ซอยศาลาแดงเชื่อมพลูตาหลวง 20 จํากัด 321,000.00                                    ราคา  1 มี.ค. 64 เสร็จ

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 424,000.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานฉาง บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 321,000.00     

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 376,000.00     

หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 430,000.00     

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 340,000.00     

หางหุนสวนจํากัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอรเทรด 505,999.00     

27 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ซอย 1,026,472.40             598,900.40   วิธี e-bidding บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคช่ัน 639,820.00     บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.บฉ.078/2564 งานแลว

สันตินิคมสาย 9 ต.นิคมพัฒนา จํากัด 555,000.00                                    ราคา  1 มี.ค. 64 เสร็จ

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 674,900.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานฉาง บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 555,000.00     

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 699,000.00     

บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 760,000.00     

หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 789,000.00     

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 580,000.00     

ชวพร การชาง 923,000.00     

บริษัท แกวธารา จํากัด 1,000,000.00   

28 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา บริเวณ 1,196,260.00             1,005,722.96 วิธี e-bidding บจ.สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคชั่น 547,040.00     หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย เปนผูเสนอ กปภ.บฉ.079/2564 งานแลว

ถนนสุขุมวิทหมูบานทรัพยสมบูรณ บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 550,000.00     530,000.00                                    ราคา  24 ก.พ. 64 เสร็จ

ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง บริษัท สปอนด เทค จํากัด 695,000.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานฉาง หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 695,000.00     

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 530,000.00     

บริษัท แกวธารา จํากัด 1,000,000.00   

หางหุนสวนจํากัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอรเทรด 822,888.00     

บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 720,000.00     

จํากัด



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

29 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา พลูตา 1,588,736.00             1,057,198.52 วิธี e-bidding บจ.สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคชั่น 580,580.00     หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย เปนผูเสนอ กปภ.บฉ.080/2564 งานแลว

หลวง 32,33 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 579,000.00     560,000.00                                    ราคา  24 ก.พ. 64 เสร็จ

จ.ชลบุรี บริษัท สปอนด เทค จํากัด 732,000.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาชลบุรี หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 739,000.00     

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 560,000.00     

บริษัท แกวธารา จํากัด 1,490,000.00   

หางหุนสวนจํากัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอรเทรด 829,999.00     

บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 700,000.00     

จํากัด

30 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ซอย 1,755,056.80             1,748,304.92 วิธี e-bidding บจ.สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคชั่น 999,900.00     หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย เปนผูเสนอ กปภ.บฉ.083/2564 งานแลว

กลางบานสาย 9 ต.นิคมพัฒนา บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 960,000.00     920,000.00                                    ราคา  1  มี.ค. 64 เสร็จ

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง บริษัท สปอนด เทค จํากัด 1,180,000.00   ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานฉาง บริษัท แอลดีซี กรุป จํากัด 1,100,000.00   

หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 1,113,000.00   

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 920,000.00     

หางหุนสวนจํากัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอรเทรด 1,428,888.00   

บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 1,225,000.00   

จํากัด

31 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หนอง 2,282,096.00             2,272,612.57 วิธี e-bidding บจ.สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคชั่น 1,188,680.00   บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.บฉ.086/2564 งานแลว

ผักหนาม-โครงการพาโน มาบขา บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 1,185,000.00   1,185,000.00                                  ราคา  8  มี.ค. 64 เสร็จ

ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง บริษัท สปอนด เทค จํากัด 1,409,000.00   ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาบานฉาง บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน 1,480,000.00   

จํากัด

หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 1,320,000.00   

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 1,200,000.00   

หางหุนสวนจํากัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอรเทรด 1,829,999.00   



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

32 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ซอยขาง 2,318,904.00             2,246,849.07 วิธี e-bidding บจ.สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอนสตรัคชั่น 1,181,300.00   หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย เปนผูเสนอ กปภ.บฉ.084/2564 งานแลว

วัดหนองผักหนาม ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 1,175,000.00   1,150,000.00                                  ราคา  1  มี.ค. 64 เสร็จ

จ.ระยอง กปภ.สาขาบานฉาง บริษัท สปอนด เทค จํากัด 1,393,000.00   ต่ําสุด 100%

หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 1,275,000.00   

หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 1,150,000.00   

หางหุนสวนจํากัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอรเทรด 1,888,222.00   

บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 1,506,000.00   

จํากัด

33 โครงการจัดการน้ําสะอาด 2,675,000.00             2,675,000.00 วิธี e-bidding บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอรเทรด จํากัด 2,257,700.00   บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอรเทรด จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-ขลุง./9/2564 อยูระหวาง

กปภ.สาขาขลุง หางหุนสวนจํากัด ควินเทค 2,479,900.00   มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 2,257,000 ราคา  8 เม.ย. 64 ดําเนินการ

บริษัท สยามวรรณสิทธิ์ จํากัด 2,407,500.00   ต่ําสุด กอสราง

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,480,000.00   

34 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ถนน 810,000.00               813,000.00 วิธี e-bidding หางหุนสวนจํากัด วี แอนด วี อินเตอรซิตี้ 810,000.00     หางหุนสวนจํากัด วี แอนด วี เปนผูเสนอ กปภ.สก.16/2564 อยูระหวาง

เทศบาล 6 เชื่อมเทศบาล 10 ต.วังน้ําเย็น บริษัท ซับซกเซี้ยง จํากัด 813,000.00     อินเตอรซิตี้    ราคา  17 มี.ค. 64 ดําเนินการ

อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว 810,000.00                                    ต่ําสุด กอสราง

กปภ.สาขาสระแกว

35 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว 435,918.00               435,918.00 วิธีเฉพาะ บริษัท เจบี ซัคเซส จํากัด 435,918.00     บริษัท เจบี ซัคเซส จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-สก./22/2564 งานแลว

จํานวน 600 เครื่อง เจาะจง 435,918.00 ราคา  28 มิ.ย. 64 เสร็จ

กปภ.สาขาสระแกว ต่ําสุด 100%

36 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา 682,660.00               682,660.00 วิธี e-bidding บริษัท ซับซกเซี้ยง จํากัด 480,000.00     หางหุนสวนจํากัด รุงวิเชียรกอสราง เปนผูเสนอ กปภ.อร.046/2564 งานแลว

ถนนหนาวัดวังมนต ต.ปาไร บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ จํากัด 648,527.00     399,350.00                                    ราคา  15 มี.ค. 64 เสร็จ

อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว บริษัท แอลดีซ ีกรุป จํากัด 465,000.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาอรัญประเทศ บริษัท เจบี ซัคเซส จํากัด 599,500.00     

หางหุนสวนจํากัด รุงวิเชียรกอสราง 399,350.00     

หางหุนสวนจํากัด โภคประเสริฐการโยธา 535,800.00     

บริษัท ส.รุงโรจน อรัญ จํากัด 590,000.00     

บริษัท เอโซโก จํากัด 620,000.00     



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

37 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา 794,475.00               794,475.00 วิธี e-bidding บริษัท ซับซกเซี้ยง จํากัด 794,000.00     บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนด เปนผูเสนอ กปภ.อร.047/2564 งานแลว

ชุมชนไทยสามารถ ตําบลบานดาน บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนด 538,484.00     คอนสตรัคชั่น จํากัด ราคา  16 มี.ค. 64 เสร็จ

อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว คอนสตรัคชั่น จํากัด 538,484.00 ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาอรัญประเทศ บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ จํากัด 754,751.25     

บริษัท แอลดีซ ีกรุป จํากัด 564,000.00     

หางหุนสวนจํากัด นวรรณ 642,999.00     

บริษัท เจบี ซัคเซส จํากัด 688,000.00     

หางหุนสวนจํากัด โภคประเสริฐการโยธา 623,600.00     

บริษัท ส.รุงโรจน อรัญ จํากัด 690,000.00     

บาวเวิรคคอนสตรัคชั่น 700,000.00     

38 งานติตตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสงู 1,926,000.00             1,918,612.72 วิธี e-bidding บริษัท ยูเอชเอ็ม จํากัด 1,515,000.00   บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1.วน.08/2564 งานแลว

สถานีผลิตน้ําสํานักงาน บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 1,495,860.00                                     1,495,860.00 ราคา  24 มี.ค. 64 เสร็จ

กปภ.สาขาวัฒนานคร บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด 1,726,755.30   ต่ําสุด 100%

บริษัท ถาวรพูนทรัพย อิเล็คทริค จํากัด 1,784,300.00   

หางหุนสวนจํากัด โภคประเสริฐการโยธา 1,765,000.00   

หางหุนสวนจํากัด ตั้งชุนเส็ง 2 คาวัสดุ 1,818,000.00   

39 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสงู สถานีจาย- 1,284,000.00             1,281,856.66 วิธี e-bidding บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 1,102,100.00   บริษัท ถาวรพูนทรัพย อิเล็คทริค จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.จบ.48/2564 อยูระหวาง

น้ําทาใหม กปภ.สาขาจันทบุรี บริษัท ถาวรพูนทรัพย อิเล็คทริค จํากัด 1,050,000.00   1,050,000.00                                  ราคา  10 มี.ค. 64 ดําเนินการ

ต่ําสุด กอสราง

40 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว 1,258,320.00             581,224.00 วิธี e-bidding บริษัท โฮมฮีโร โฮมฮีโร กรุป จํากัด 579,940.00     บริษัท เจบี ซัคเซส จํากัด เปนผูเสนอ - อยูระหวาง

จํานวน 800 เครื่อง หางหุนสวนจํากัด สินทรัพยการโยธา 585,000.00     558,968.00                                    ราคา รอทํา

กปภ.สาขาจันทบุรี บริษัท เจบี ซัคเซส จํากัด 558,968.00     ต่ําสุด สัญญา

41 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ถนน 1,177,428.00             1,100,400.00 วิธี e-bidding บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 944,000.00     หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย เปนผูเสนอ กปภ.จบ.29/2564 งานแลว

จันทนิมิต 5 ซอย 11 ต.จันทนิมิต หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 749,000.00     749,000.00                                    ราคา  7 ม.ค. 64 เสร็จ

อ.เมือง จ.จันทบุรี ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาจันทบุรี



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

42 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ซอย 995,100.00               930,000.00 วิธี e-bidding บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด 624,000.00     บริษัท ธนเจริญมั่นคง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.จบ.30/2564 งานแลว

ตากสิน 5 หมู 2 ต.ทาชาง อ.เมือง หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 642,000.00     624,000.00                                    ราคา  13 ม.ค. 64 เสร็จ

จ.จันทบุรี หางหุนสวนจํากัด สินทรัพยการโยธา 749,000.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาจันทบุรี หางหุนสวนจํากัด พินพอยต คอนสตรัคชั่น 875,565.00     

43 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว 543,345.00               581,224.00 วิธี e-bidding บริษัท เจบี ซัคเซส จํากัด 573,520.00     บริษัท ออนทีม บิซซเินส จํากัด เปนผูเสนอ - อยูระหวาง

จํานวน 800 เครื่อง บริษัท ออนทีม บิซซิเนส จํากัด 543,345.00     543,345.00 ราคา รอทํา

กปภ.สาขาปราจีนบุรี หางหุนสวนจํากัด ชัยโภคิน เอ็นจิเนียริ่ง 550,000.00     ต่ําสุด สัญญา

44 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมูบาน 618,000.00               1,129,920.00 วิธี e-bidding บริษัท แอลดีซ ีกรุป จํากัด 618,000.00     บริษัท แอลดีซ ีกรุป จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ปจ.45/2564 งานแลว

หัวไผ หมู 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ บริษัท วันวารินทรโชค จํากัด 683,500.00     618,000.00 ราคา  22 มี.ค. 64 เสร็จ

จ.ปราจีนบุรี หางหุนสวนจํากัด งามประดิษฐ คอนสตรัคชั่น 720,000.00     ต่ําสุด 100%

กปภ.สาขาปราจีนบุรี หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 730,000.00     

บริษัท ซับซกเซี๊ยง จํากัด 748,000.00     

หางหุนสวนจํากัด พรรณารวมกิจ 780,000.00     

หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ็น.ซีเมนตบล็อค 813,499.00     

บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนดฯ 938,000.00     

หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร จํากัด 989,750.00     

บริษัท รุงโรจน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,049,000.00   

บริษัท ออนทีม บิซซเินส จํากัด 1,129,000.00   

45 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ําถนน 11,790,009.00           11,790,009.00 วิธี e-bidding หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 11,780,092.29 หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/068/2564 อยูระหวาง

ทางเขาวัดยายดา ตําบลตะพง หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 11,760,000.00 มีการอตอรองราคาลดลงเหลือ 11,700,000 ราคา  23 มี.ค. 64 ดําเนินการ

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 11,780,000.00 ต่ําสุด กอสราง

46 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ถนนบาน 9,187,308.90             9,187,308.90 วิธี e-bidding หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 9,130,000.00   หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/066/2564 อยูระหวาง

ตะพงใน-ยายดา ตําบลตะพง อําเภอเมือง หางหุนสวนจํากัด ส.สมหมาย 9,183,000.00   9,130,000.00 ราคา  22 มี.ค. 64ง ดําเนินการ

จังหวัดระยอง กปภ.สาขาระยอง บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 9,182,000.00   ต่ําสุด กอสราง


