
ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาท่ีเสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

1 งานรื้อยายแนวทอประปาหลบการ 71,374,350.00         - - - - - - - อยูระหวาง

กอสรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม สํารวจ

สนามบิน กม.109+951-126+355 ออกแบบ

ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี

2 งานรื้อยายแนวทอประปาหลบการ 8,947,340.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กอสรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม สํารวจ

สนามบิน กม.123+445-126+355 ออกแบบ

ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

3 งานรื้อยายแนวทอประปาหลบการ 4,505,770.00           - - - - - - - อยูระหวาง

กอสรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม สํารวจ

สนามบิน กม.134+490-136+636 ออกแบบ

ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี

4 งานรื้อยายแนวทอประปาหลบการ 75,627,600.00         - - - - - - - อยูระหวาง

กอสรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม สํารวจ

สนามบิน กม.158+100-158+200 ออกแบบ

ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี

สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หนวยงาน  การประปาสวนภูมิภาคเขต 1

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาท่ีเสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

5 งานยายแนวทอหลบการกอสราง 18,644,750.00         - - - - - - - ยกเลิก

ปรับปรุงขยายถนนทาบรรทุก โครงการ

ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง

6 งานยายแนวทอหลบการกอสราง 17,527,670.00         17,544,987.23    วิธี e-bidding หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง     14,600,000.00 บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/023/2564 อยูระหวาง

ปรับปรุงขยายถนนสุขุมวิท บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด     11,300,000.00 11,300,000.00                                ราคาต่ําสุด  29 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง กอสราง

จังหวัดระยอง

7 งานยายแนวทอหลบการกอสราง 3,745,000.00           - - - - - - - ยกเลิก

ทางหลวงหมายเลข 3646 ตอน โครงการ

บานหนองเอี่ยน-สตึงบท 

ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแกว

8 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 12,091,000.00         12,104,435.79 วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 9,590,000.00 หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/025/2564 อยูระหวาง

ระบบทอจายน้ํา กปภ.สาขาปราจีนบุรี หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 8,728,000.00 8,728,000.00                                  ราคาต่ําสุด  29 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 11,495,000.00 กอสราง

9 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 13,054,000.00         13,066,494.90 วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 10,450,000.00 บริษัท สปอนด เทค จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/026/2564 อยูระหวาง

ระบบทอจายน้ํา กปภ.สาขาอรัญประเทศ หางหุนสวนจํากัด นวรรณ 11,888,999.00 10,450,000.00                                ราคาต่ําสุด  29 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 12,410,000.00 กอสราง



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาท่ีเสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

10 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 17,655,000.00         17,510,477.15 วิธี e-bidding บริษัท สิริวิวรรธน จํากัด 10,100,000.00    บริษัท สิริวิวรรธน จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/030/2564 อยูระหวาง

ระบบทอจายน้ํา กปภ.สาขาพนมสารคาม หางหุนสวนจํากัดหนองมนมหานคร 17,510,000.00    10,100,000.00                                ราคาต่ําสุด  30 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 12,600,000.00    กอสราง

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 17,510,000.00    

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 17,510,000.00    

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 10,398,000.00    

หางหุนสวนจํากัด อึ้งแซเฮง 15,700,000.00    

หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 15,420,000.00    

11 งานวางทอเสริมประสิทธิภาพการจายน้ํา 32,100,000.00         32,107,881.41 วิธี e-bidding บริษัท ฐานดํารงค จํากัด 22,856,000.00    บริษัท ฐานดํารงค จํากัด เปนผูเสนอ - รอทําสัญญา

ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัสนิคม หางหุนสวนจํากัดหนองมนมหานคร 32,107,000.00    22,856,000.00                                ราคาต่ําสุด

จังหวัดชลบุรี บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 23,000,000.00    

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 32,099,000.00    

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 32,099,000.00    

หางหุนสวนจํากัด อึ้งแซเฮง 28,600,000.00    

หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 28,254,000.00    

12 งานวางทอเสริมประสิทธิภาพการจายน้ํา 37,450,000.00         37,457,648.88 วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 37,440,000.00    บริษัท ปานะโชค พานิช จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/027/2564 อยูระหวาง

ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา บริษัท สหธนชล จํากัด 37,447,500.00    มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 37,257,000 ราคาต่ําสุด  30 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

จังหวัดชลบุรี บริษัท ปานะโชค พานิช จํากัด 37,400,000.00    กอสราง

บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 37,449,000.00    

13 งานวางทอเสริมประสิทธิภาพการจายน้ํา 32,100,000.00         32,113,967.34 วิธี e-bidding บริษัท สหธนชล จํากัด 32,069,900.00 บริษัท สหธนชล จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/029/2564 อยูระหวาง

ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 32,099,000.00 มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 31,989,900 ราคาต่ําสุด  30 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา กอสราง

14 งานวางทอเสริมประสิทธิภาพการจายน้ํา 16,050,000.00         16,064,590.61 วิธี e-bidding บริษัท มะลิทอง จํากัด 15,930,491.39 บริษัท มะลิทอง จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/024/2564 อยูระหวาง

ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม บริษัท สปอนด เทค จํากัด 16,064,000.00 15,930,491.39 ราคาต่ําสุด  29 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     16,050,000.00 กอสราง



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาท่ีเสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

15 งานวางทอเสริมประสิทธิภาพการจายน้ํา 21,400,000.00         21,415,081.58    วิธี e-bidding หางหุนสวนจํากัด ป.วิไล     21,380,000.00 หางหุนสวนจํากัด ป.วิไล เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/028/2564 อยูระหวาง

ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม บริษัท สหธนชล จํากัด 21,415,000.00 21,380,000.00                                ราคาต่ําสุด  30 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 21,400,000.00 กอสราง

16 งานวางทอเสริมประสิทธิภาพการจายน้ํา 37,450,000.00         - - - - - - - อยูระหวาง

ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน หาตัว

จังหวัดจันทบุรี ผูรับจาง

17 งานวางทอเสริมประสิทธิภาพการจายน้ํา 32,100,000.00         32,100,031.28 วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 32,098,500.00    หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/034/2564 อยูระหวาง

ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม หางหุนสวนจํากัด บูรพาโยธาการ 32,050,000.00    มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 31,950,000 ราคาต่ําสุด  30 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

จังหวัดจันทบุรี บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 32,099,000.00    กอสราง

18 งานวางทอเสริมประสิทธิภาพการจายน้ํา 5,350,000.00           5,350,098.07 วิธี e-bidding หางหุนสวนจํากัด เจริญแสงมณี 5,350,000.00      บริษัท สหธนชล จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/031/2564 อยูระหวาง

ตําบลแสนตุง อําเภอเขาสมิง บริษัท สหธนชล จํากัด 5,339,990.00      มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 5,309,990 ราคาต่ําสุด  30 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

จังหวัดตราด บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 5,349,500.00      กอสราง

19 งานวางทอเสริมประสิทธิภาพการจายน้ํา 21,400,000.00         21,397,067.14 วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 21,395,000.00    หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/021/2564 อยูระหวาง

ตําบลวังใหม อําเภอวังสมบูรณ หางหุนสวนจํากัด นวรรณ 21,394,999.00    20,895,000.00                                ราคาต่ําสุด  28 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

จังหวัดสระแกว หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 20,895,000.00    กอสราง

20 งานวางทอเสริมประสิทธิภาพการจายน้ํา 32,100,000.00         32,102,567.14 วิธี e-bidding บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 32,100,000.00    หจก.ธนกรธารา เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/032/2564 อยูระหวาง

ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ หจก.ธนกรธารา 32,055,500.00    มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 32,025,500 ราคาต่ําสุด  30 ธ.ค. 63 ดําเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 32,099,000.00    กอสราง

21 โครงการเพิ่มกําลังผลิตสถานีผลติน้ํา 52,697,500.00         - - - - - - - อยูระหวาง

หวยตู ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ สาํรวจ

จังหวัดชลบุรี ออกแบบ



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาท่ีเสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

22 โครงการกอสรางสถานีจายน้ําหวยใหญ 84,530,000.00         - - - - - - - อยูระหวาง

ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง หาตัว

จังหวัดชลบุรี ผูรับจาง


