
ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

1 งานโครงการวางทอประปา บริเวณ 11,804,240.00          12,071,621.00  วิธี e-bidding บริษัท ฐานดํารงค จํากัด 6,700,000.00     บริษัท ฐานดํารงค จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/124/2564 งานแลว

หมู 2 , 3 , 4 ตําบลโพรงอากาศ บริษัท สิริวิวรรธน จํากัด 6,836,000.00     6,700,000.00                                    ราคาต่ําสุด  24 พ.ย. 64 เสร็จ

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ จํากัด 6,773,273.00     100%

หางหุนสวนจํากัดหนองมนมหานคร 11,804,000.00   

บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 6,980,000.00     

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 7,350,000.00     

บริษัท ป.วิไล จํากัด 6,800,000.00     

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 7,630,000.00     

2 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา 3,823,110.00            3,876,134.51   วิธี e-bidding บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนด      2,415,470.00 บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/111/2564 งานแลว

หมู 4 ตําบลคลองหาด อําเภอคลองหาด คอนสตรัคชั่น จํากัด 2,376,079.00                                    ราคาต่ําสุด  1 พ.ย. 64 เสร็จ

จังหวัดสระแกว บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ จํากัด 2,376,079.00     100%

บริษัท จันทรนที (2549) จํากัด 2,825,490.00     

บริษัท สยามปทุมกรุป จํากัด 2,850,000.00     

บริษัท สปอนด เทค จํากัด 2,680,000.00     

หางหุนสวนจํากัด นวรรณ 3,874,000.00     

หางหุนสวนจํากัด รุงวิเชียรกอสราง 2,982,000.00     

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 2,440,000.00     

หางหุนสวนจํากัด สุพรรณเซฟตี้ 3,422,222.00     

อินเตอรเทรด

บริษัท เคเค.รุงเรือง 2020 จํากัด 3,339,000.00     

สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2) เงินอุดหนุน

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 คดัเลือก สัญญาหรือขอตกลง หมายเหตุ

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

3 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา บริเวณ 2,946,780.00            3,023,266.90   วิธี e-bidding บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ จํากัด 3,000,000.00     หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-ปจ./14/2565 งานแลว

จากวัดตนสะดือ ถึงสะพานขามแมน้ํา หางหุนสวนจํากัด งามประดิษฐ 2,940,000.00     2,938,000.00                                    ราคาต่ําสุด  12 ธ.ค. 64 เสร็จ

ปราจีนแลนด ถนนทางหลวงทองถิ่น คอนสตรัคชั่น 100%

องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000      2,938,000.00

10001 บานโคกกะจะสันทรี 

ตําบลวัดโบสถ อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี

4 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา 5,083,570.00            5,093,559.43   วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 5,093,000.00     หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/113/2564 งานแลว

ตําบลทาเกวียน อําเภอวัฒนานคร หางหุนสวนจํากัด นวรรณ 5,083,570.00     5,040,000.00                                    ราคาต่ําสุด  8 พ.ย. 64 เสร็จ

จังหวัดสระแกว หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 5,040,000.00     100%

5 โครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา 1,361,040.00            - - - - - - - ยกเลิก

ประปา บริเวณ หมู 15 ถึงเขตเทศบาล โครงการ

ตําบลนครเนื่องเขต หมู 14 

ตําบลคลองนครเนื่องเขต 

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

6 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา 8,869,230.00            8,668,383.16   วิธีคัดเลือก บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จํากัด 8,668,000.00     หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/116/2564 อยูระหวาง

องคการบริหารสวนตําบลหนองน้ําใส SMEs หางหุนสวนจํากัด นวรรณ 8,666,380.00     มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 8,590,000 ราคาต่ําสุด  11 พ.ย. 64 ดําเนินการ

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว หางหุนสวนจํากัด ส.วิริยะ (1994) 8,668,000.00     กอสราง

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 8,645,000.00     

7 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 3,5,9 8,928,080.00            9,235,463.62   วิธีคัดเลือก บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จํากัด 8,928,000.00      หางหุนสวนจํากัด ส.วิริยะ (1994) เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/118/2564 อยูระหวาง

องคการบริหารสวนตําบลชองกุม SMEs หางหุนสวนจํากัด นวรรณ 8,926,000.00     มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 8,900,000 ราคาต่ําสุด  12 พ.ย. 64 ดําเนินการ

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว หางหุนสวนจํากัด ส.วิริยะ (1994) 8,920,000.00     กอสราง

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 8,928,000.00     



ลําดับ วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อ ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันท่ีของ

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

หรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

8 โครงการวางทอประปา บริเวณ ซอยเกษม 2,901,840.00            - - - - - - - ยกเลิก

ราษฎรพัฒนา 3 ตําบลบางเตย เชื่อมตอ โครงการ

ตําบลบางกะไห หมู 7 ตําบลบางเตย 

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

9 โครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา 6,561,240.00            6,888,248.61   วิธี e-bidding บริษัท สปอนด เทค จํากัด 6,888,000.00     หางหุนสวนจํากัด งามประดิษฐ เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/127/2564 อยูระหวาง

บริเวณหมูบานแหลมไผ หมูที่ 8 บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,888,000.00     คอนสตรัคชั่น ราคาต่ําสุด  30 พ.ย. 64 ดําเนินการ

ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี หางหุนสวนจํากัด งามประดิษฐ 6,540,000.00     6,540,000.00                                    กอสราง

จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 13 ซอย คอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 6,545,000.00     

10 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ําประปา 3,725,740.00            3,531,991.73   วิธี e-bidding บริษัท ปานะโชค พานิช จํากัด 3,531,000.00     หางหุนสวนจํากัด ป.วิไล เปนผูเสนอ กปภ.ข.1-ชบ./02/2565 อยูระหวาง

บริเวณถนนขาวหลาม ฝงเหมือง หางหุนสวนจํากัด ป.วิไล 3,520,000.00     3,520,000.00                                    ราคาต่ําสุด  17 พ.ย. 64 ดําเนินการ

ตําบลเหมือง อําเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,531,900.00     กอสราง

11 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ําประปา 5,689,190.00            5,689,176.18   วิธี e-bidding หางหุนสวนจํากัดหนองมนมหานคร 5,650,000.00     หางหุนสวนจํากัดหนองมนมหานคร เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/115/2564 อยูระหวาง

บริเวณถนนขาวหลาม ฝงหวยกะป บริษัท ช.รุงเรืองการประปา 1999 จํากัด 5,688,000.00     5,650,000.00                                    ราคาต่ําสุด  8 พ.ย. 64 ดําเนินการ

ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 5,689,000.00     กอสราง

จังหวัดชลบุรี

12 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา 26,253,520.00          28,063,045.80  วิธีคัดเลือก บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จํากัด 26,253,000.00   หางหุนสวนจํากัด นวรรณ เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/117/2564 งานแลว

องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย SMEs หางหุนสวนจํากัด นวรรณ 26,222,999.00   มีการตอรองราคาลดลงเหลือ 26,210,999 ราคาต่ําสุด  11 พ.ย. 64 เสร็จ

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว หางหุนสวนจํากัด ส.วิริยะ (1994) 28,000,000.00   100%

หางหุนสวนจํากัด เปรมศรี 2000 26,253,000.00   

13 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 16,371,000.00          16,376,336.53  วิธี e-bidding บริษัท เทคโนไลน คอเปอรเรชั่น จํากัด 17,876,000.00   บริษัท สหธนชล จํากัด เปนผูเสนอ กปภ.ข.1/122/2564 อยูระหวาง

ทอจายน้ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขา บริษัท สหธนชล จํากัด 16,180,000.00   16,180,000.00                                   ราคาต่ําสุด  22 พ.ย. 64 ดําเนินการ

ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 17,800,000.00   กอสราง


