
ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสงู สถานีผลิต- 5,350,000.00           5,350,000.00    วิธี e-bidding บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส 4,782,900.00  บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/15/2565 อยูระหวาง

น้ําหนองปลาไหล (ประเทศไทย) จํากัด 3,531,000.00                                   ราคาต่ําสุด  10 มี.ค. 65 ดําเนินการ

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 3,531,000.00  กอสราง

บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด 4,219,426.23  

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,650,000.00  

บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 4,500,000.00  

2 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสูง 7,490,000.00           7,444,314.39    วิธี e-bidding บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส 6,066,500.00  บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/17/2565 อยูระหวาง

สถานีผลิตน้ําบางบริบูรณ (ประเทศไทย) จํากัด 5,032,252.80                                   ราคาต่ําสุด  16 มี.ค. 65 ดําเนินการ

กปภ.สาขาปราจีนบุรี บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 5,100,000.00  กอสราง

บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด 5,032,252.80  

บริษัท ป.วิไล จํากัด 6,317,000.00  

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,370,000.00  

3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสูง 8,025,000.00           8,025,000.00    วิธี e-bidding บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส 7,167,930.00  บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/16/2565 อยูระหวาง

สถานีผลิตน้ําพริ้ว-แหลมสิงห (ประเทศไทย) จํากัด 6,520,000.00                                   ราคาต่ําสุด  10 มี.ค. 65 ดําเนินการ

กปภ.สาขาขลุง บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 6,527,000.00  กอสราง

บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด 6,520,000.00  

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,800,000.00  

บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 7,600,000.00  

4 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสูง 7,169,000.00           7,169,000.00    วิธี e-bidding บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส 5,806,500.00  บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/18/2565 อยูระหวาง

สถานีจายน้ําสํานักงาน (ประเทศไทย) จํากัด 5,000,000.00                                   ราคาต่ําสุด  16 มี.ค. 65 ดําเนินการ

กปภ.สาขาพัทยา(พ) บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 5,000,000.00  กอสราง

บริษัท ไอดี โซลูชั่น จํากัด 5,197,554.96  

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,480,000.00  

บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,900,000.00  

สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2) เงินรายได

หนวยงาน  การประปาสวนภูมิภาคเขต 1

วันท่ี 31 มีนาคม 2565



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

5 งานปรับปรุงระบบไฟฟา สผ.กองดิน 2,140,000.00           2,139,900.64    วิธี e-bidding บริษัท บาเนีย จํากัด 1,779,945.00  หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-ปปส./16/2565 อยูระหวาง

กปภ. สาขาปากน้ําประแสร บริษัท พี เอส บี วอเตอรเทค จํากัด 1,712,000.00  1,555,000.00                                   ราคาต่ําสุด  17 ก.พ. 65 ดําเนินการ

หางหุนสวนจํากัด ดวงพร อิเล็คติคอล 1,752,229.08  กอสราง

บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 1,978,000.00  

บริษัท ไนนตี้ไนน เพาเวอร จํากัด 1,680,293.31  

หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร 1,555,000.00  

บริษัท ซิมโปร จํากัด 1,945,000.00  

ที พี ซี เอ็นจิเนียรริ่ง 1,590,000.00  

6 งานปรับปรุงตูไฟฟาควบคุมเครื่องสบูน้ํา 2,252,350.00           2,252,350.00    วิธี e-bidding บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จํากัด 2,020,414.66  บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-ชบ./06/2565 อยูระหวาง

แรงสูง สผ.บางพระ 3 บริษัท อาชิฟา จํากัด (มหาชน) 2,162,694.70  มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 20,019,090 ราคาต่ําสุด  28 ก.พ. 65 ดําเนินการ

กปภ.สาขาชลบุรี(พ) หางหุนสวจํากัด ธีรวิญญ เอ็นจิเนียริ่ง 2,102,969.44  กอสราง

7 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ํายอน- 2,675,000.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กลับ สผ.ไรหนึ่ง หาตัว

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ผูรับจาง

8 งานปรับปรุงระบบจายคลอรีน 428,000.00             428,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอรเทรด จํากัด      427,946.50 บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอรเทรด จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-ตร./20/2565 อยูระหวาง

สผ.เขาสมิง-แสนตุง บริษัท คงพัฒนสานนท จํากัด      449,400.00 427,946.50                                      ราคาต่ําสุด  31 ม.ค. 65 ดําเนินการ

กปภ.สาขาตราด หางหุนสวนจํากัด ควินเทค      449,400.00 กอสราง

9 งานปรับปรุงระบบจายสารเคมีและแกส 1,005,800.00           1,005,800.00    วิธี e-bidding บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอรเทรด จํากัด 823,900.00     บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอรเทรด จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-ตร./25/2565 อยูระหวาง

คลอรีน สผ.บางปด หางหุนสวนจํากัด ควินเทค 899,900.00     823,900.00                                      ราคาต่ําสุด  25 ก.พ. 65 ดําเนินการ

กปภ.สาขาตราด บริษัท นิว เจน ซัพพลาย จํากัด 999,000.00     กอสราง

หางหุนสวนจํากัด ดวงพร อิเล็คติคอล 955,021.24     

บริษัท วี.ที.เอส.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 955,021.24     

บริษัท เค.เอ็น.กฤษฏ คอนสตรัคชั่น จํากัด 955,021.24     



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

10 งานปรับปรุงระบบจายสารเคมี 963,000.00             963,000.00       วิธี e-bidding บริษัท ภัณฑนที จํากัด 823,000.00     บริษัท นิว เจน ซัพพลาย จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-วน./03/2565 อยูระหวาง

สผ.คลองหาด บริษัท นิว เจน ซัพพลาย จํากัด 860,000.00     860,000.00                                      ราคาต่ําสุด  21 ก.พ. 65 ดําเนินการ

กปภ.สาขาวัฒนานคร หางหุนสวนจํากัด ควินเทค 885,900.00     กอสราง

บริษัท ทีเอฟเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 896,660.00     

หางหุนสวนจํากัด ดวงพร อิเล็คติคอล 861,999.05     

บริษัท ท.ีวี.เอสเอ็นเตอรไพร็ส จํากัด 903,936.00     

หางหุนสวนจํากัด เอทูเอ เพาเวอร      895,590.00

11 งานปรับปรุงระบบจายสารเคมีและแกส 4,280,000.00           - - - - - - - อยูระหวาง

คลอรีนระบบผลิต และสรางโรงจาย หาตัว

แกสคลอรีนที่ สถานีสูบน้ําดิบ และ ผูรับจาง

สถานีผลิตนางเลง

กปภ.สาขากบินทรบุรี

12 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 17,334,000.00         17,337,772.21   วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 17,330,000.00 บริษัท สปอนด เทค จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/11/2565 อยูระหวาง

ระบบทอจายน้ําการประปาสวนภูมิภาค บริษัท ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 17,336,000.00 17,330,000.00                                  ราคาต่ําสุด  25 ก.พ. 65 ดําเนินการ

สาขาแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา- กอสราง

บางละมุง จังหวัดชลบุรี

13 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 21,400,000.00         21,607,339.78   วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 21,390,000.00 บริษัท สปอนด เทค จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/13/2565 อยูระหวาง

ทอจายน้ําการประปาสวนภูมิภาคสาขา หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 21,606,000.00 21,390,000.00                                  ราคาต่ําสุด  2 มี.ค. 65 ดําเนินการ

พนมสารคาม อําเภอพนมสารคาม- บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 21,606,000.00 กอสราง

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

14 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 12,091,000.00         12,096,423.61   วิธี e-bidding บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 12,095,000.00 บริษัท สหธนชล จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/14/2565 อยูระหวาง

ทอจายน้ําการประปาสวนภูมิภาคสาขา บริษัท สหธนชล จํากัด 12,069,999.00 12,069,999.00                                  ราคาต่ําสุด  4 มี.ค. 65 ดําเนินการ

ขลุง อําเภอเมืองขลุง-แหลมสิงห หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 12,096,000.00 กอสราง

จังหวัดจันทบุรี



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

15 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 5,350,000.00           5,362,421.75    วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 5,360,000.00  หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/4/2565 อยูระหวาง

ทอจายน้ําการประปาสวนภูมิภาคสาขา หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 5,340,000.00                                     5,340,000.00 ราคาต่ําสุด  4 ก.พ. 65 ดําเนินการ

ปากน้ําประแสร บริเวณวัดพลงไสวถึง บริษัท บานคายผลิตภัณฑคอนกรีต จํากัด 5,355,000.00  กอสราง

สถานีแหลมแมพิมพ ตําบลชากพง บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 5,362,000.00  

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

16 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 1,258,320.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาศรีราชา จํานวน 800 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

17 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 1,258,320.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จํานวน 800 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

18 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 1,258,320.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาพนัสนิคม จํานวน 800 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

19 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 1,258,320.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาบางคลา จํานวน 800 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

20 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 1,258,320.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาบานฉาง จํานวน 800 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

21 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 1,258,320.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาบานบึง จํานวน 800 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

22 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 1,258,320.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาจันทบุรี จํานวน 800 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

23 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 786,450.00             - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาพนมสารคาม หาตัว

จํานวน 500 เครื่อง ผูรับจาง



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

24 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ําหลัก 963,000.00             - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาพนมสารคาม หาตัว

ผูรับจาง

25 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ําหลัก 642,000.00             - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาสระแกว หาตัว

ผูรับจาง

26 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ําหลัก 695,500.00             - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาวัฒนานคร หาตัว

ผูรับจาง

27 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 1,258,320.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาปราจีนบุรี จํานวน 800 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

28 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา กปภ.สาขาตราด 786,450.00             - - - - - - - อยูระหวาง

จํานวน 500 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

29 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 943,740.00             - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาอรัญประเทศ หาตัว

จํานวน 600 เครื่อง ผูรับจาง

30 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 786,450.00             - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขากบินทรบุรี จํานวน 500 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

31 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 943,740.00             - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาสระแกว จํานวน 600 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

32 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 786,450.00             - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาปากน้ําประแสร หาตัว

จํานวน 500 เครื่อง ผูรับจาง

33 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา กปภ.สาขาขลุง 786,450.00             - - - - - - - อยูระหวาง

จํานวน 500 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

34 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 786,450.00             - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาวัฒนานคร จํานวน 500 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง

35 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 393,760.00             - - - - - - - อยูระหวาง

กปภ.สาขาคลองใหญ จํานวน 250 เครื่อง หาตัว

ผูรับจาง


