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ความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.1) ไตรมาส 1
ล้าดับ

ชื่อประปา

รายละเอียดโครงการ

ลักษณะงาน

วงเงิน งปม.
ทีไ่ ด้รับ
ไม่รวม Vat

วงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญา
ไม่รวม Vat

% ความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบตั กิ าร

งานปรับปรุงเส้นท่อ (เงินอุดหนุน)
1

ขลุง

โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ปรับปรุงเส้นท่อ

1,100,000

925,233.64

5.00

แหลมฉบัง โครงการพัฒนาระบบประปาเพือ่ ชุมชุนตลาดรอดเอี่ยม ถนนเก้า
กิโล-แยกไฟแดงเก้ากิโล ถนนบายพาส หมู่9 ต.ทุง่ สุขา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
แหลมฉบัง โครงการพัฒนาระบบประปาเพือ่ ชุมชนซอยดับเพลิง-บายพาสสุขาภิบาล 8 หมู่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วางท่อ

4,420,000

2,560,747.66

0.00

วางท่อ

6,016,000

5,971,962.62

0.00

3

แหลมฉบัง โครงการพัฒนาระบบประปาเพือ่ ชุมชนถนนสุขุมวิท-ร้านริมอ่าว
หมู่ 1 ต.ทุงสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วางท่อ

4,128,000

2,500,000.00

0.00

4

แหลมฉบัง โครงกรพัฒนาระบบประปาเพือ่ ชุมชนถนนสุขาภิบาล 8 ตั้งแต่
แยกไฟแดงบ่อยาง-ถนนบายพาส หมู่ 5,11 ต.หนองขาม อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี

วางท่อ

3,964,000

1,775,700.93

0.00

5

แหลมฉบัง โครงการพัฒนาระบบประปาเพือ่ ชุมชน ตั้งแต่สี่แยกหลังซังกิวถนนหนองพังพวย หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วางท่อ

3,692,000

2,074,766.36

0.00

6

แหลมฉบัง โครงการพัฒนาระบบประปาเพือ่ ชุมชนถนนสุขุมวิท-ถนนเก้า
กิโล-เขาน้้าซับ หมู่ 6 ต.ทุง่ สุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วางท่อ

11,988,000

7,075,700.93

0.00

งานวางท่อขยายเขต EEC (เงินอุดหนุน)
1

2
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ความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.1) ไตรมาส 1
ล้าดับ

ชื่อประปา

รายละเอียดโครงการ

งานปรั
งเส้นท่าอ (เงิโครงการพั
นอุดหนุนฒ) นาระบบประปาเพือ่ รองรับพืน้ ที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.
7 บปรุบางคล้
ฉะเชิงเทรา

ลักษณะงาน

วงเงิน งปม.
ทีไ่ ด้รับ
ไม่รวม Vat

วงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญา
ไม่รวม Vat

% ความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบตั กิ าร

วางท่อ

90,613,000

90,280,373.33

0.00

8

บางปะกง โครงการพัฒนาระบบประปาเพือ่ เสริมศักยภาพการจ่ายน้้าพืน้ ที่
อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

วางท่อ

50,000,000

49,897,196.26

0.00

9

ฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาระบบประปาเพือ่ เสริมศักยภาพการจ่ายน้้าพืน้ ที่
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วางท่อ

60,000,000

34,943,925.23

0.00

10 ปากน้้าประแสร์ โครงการพัฒนาระบบประปารองรับ EEC พืน้ ที่ อ.วังจันทร์ จ.
ระยอง

วางท่อ

92,500,000

91,261,682.24

0.00

11

บ้านฉาง

โครงการพัฒนาระบบประปารองรับพืน้ ทีเ่ มืองใหม่ (อ.บ้านฉาง)
จ.ระยอง

วางท่อ

81,000,000

80,373,831.78

0.00

12

บ้านฉาง

โครงการพัฒนาระบบประปารองรับ EEC พืน้ ที่ อ.นิคมพัฒนา จ.
ระยอง

91,000,000

88,504,672.90

0.00

วางท่อ

8,000,000

7,932,710.28

80.00

วางท่อ

50,000,000

49,859,813.08

0.00

วางท่อ

73,944,000

47,564,222.23

0.00

งานวางท่อขยายเขต (กลุม่ ภาค)
1

พนมสารคาม ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้้าประปาเพือ่ ชุมชนพืน้ ที่ ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

2

บางคล้า

ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้้าประปาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
รองรับการท่องเทีย่ ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

3

แหลมฉบัง โครงการวางท่อส่งน้้าสถานีผลิตน้้าบางละมุง - สถานีผลิตน้้าไร่
สอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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ความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.1) ไตรมาส 1
ล้าดับ

ชื่อประปา

รายละเอียดโครงการ

งานปรั
งเส้นท่งอ (เงิโครงการวางท่
นอุดหนุน) อสถานีผลิตน้้าไร่หนึ่ง - อุโมงค์กลับรถชุมชน
4 บปรุ
แหลมฉบั
หนองหว้า ซอย 7 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
5

แหลมฉบัง โครงการวางท่อสถานีจา่ ยน้้าผลิตไร่สอง - กปภ.สาขาแหลมฉบัง
- มโนรม ซอย 10 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
งานวางท่อขยายเขต (อุดหนุน)
1
2

3

บ้านฉาง

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเทศบาล ซอย 17 ต.ส้านัก
ท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ขลุง (น.เขา ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางหลวงหมายเลข 3156 (สาย
สมิง-แสนตุ้ง) บางกระดาน - แสนตุ้ง) กม.20 ถึง กม.34 (ระยะที่ 3) ต.ท่าโสม
อ.เขาสมิง จ.ตราด
ศรีราชา ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยเทศบาล 7/9 หมู่ 6 ต.
บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

วงเงิน งปม.
ทีไ่ ด้รับ
ไม่รวม Vat

วงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญา
ไม่รวม Vat

% ความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบตั กิ าร

วางท่อ

40,468,000

40,280,373.83

0.00

วางท่อ

37,488,000

37,196,261.68

0.00

วางท่อ

1,152,000

579,439.25

5.00

วางท่อ

6,068,000

5,607,476.64

0.00

วางท่อ

536,000

316,822.43

0.00

4

บ้านบึง

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนหนองชาก 1/17 ต.หนอง
ชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

วางท่อ

325,000

334,859.81

100.00

5

บ้านฉาง

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเทศบาล ซอย 2 หมู่ 2
ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วางท่อ

2,092,000

1,121,495.33

60.00

6

บ้านฉาง

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยเทศบาล 49 หมู่ 4 ต.ส้านัก
ท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วางท่อ

997,000

429,906.54

30.00

7

บ้านฉาง

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเทศบาล 21 หมู่ 1 ต.ส้านัก
ท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วางท่อ

979,000

527,102.80

40.00

8

บ้านฉาง

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยวัดมาบข่า หมู่ 5 ต.มาบข่า
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

วางท่อ

2,926,000

1,773,831.78

0.00
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ความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.1) ไตรมาส 1
ล้าดับ

ชื่อประปา

รายละเอียดโครงการ

ลักษณะงาน

วงเงิน งปม.
ทีไ่ ด้รับ
ไม่รวม Vat

วงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญา
ไม่รวม Vat

% ความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบตั กิ าร

งานปรั
ปรุงเส้นท่อ (เงิค่นาวางท่
อุดหนุอนขยายเขตจ้
)
9 บพนมสารคาม
าหน่ายน้้า ถนนหน้ามิตซูบิชิพนมสารคามถึง
วัดบึงกระจับ ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

วางท่อ

3,268,000

2,941,121.50

0.00

10 พนมสารคาม ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หน้า กรป. เข้าซอยไร่ดอน ถนน
304 เดิม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

วางท่อ

3,260,000

1,778,064.75

10.00

11 อรัญประเทศ ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองเทา ซอย 4 หมู่ 3 ต.
บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วางท่อ

367,000

355,140.19

100.00

12

บางคล้า ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางหลวงหมายเลข 315 บ้าน
(คลองนา) สามขา - คลองหนองข้างบ้าน ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.
ฉะเชิงเทรา
บ้านบึง ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 10 ซอยโกสิลา ต.หนองอิรุณ
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

วางท่อ

3,660,000

2,228,971.96

0.00

วางท่อ

203,000

203,000.00

100.00

กบินทร์บุรี ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองเอี่ยม - บ้านวังห้าง ต.
นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วางท่อ

1,100,000

598,130.84

100.00

วางท่อ

371,000

145,700.93

100.00

16 อรัญประเทศ ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโคกสะพานขาว ม.1 ถึง
ทางหลวงหมายเลข 3397 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วางท่อ

3,800,000

1,392,523.36

0.00

17

วางท่อ

950,000

556,074.77

0.00

13
14

15

ขลุง

ศรีราชา

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองระหาร ริมถนนสุขุมวิท
3 (เดิม) หมู่ 1 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ศาลเจ่าพ่อเสือ - หมูบ่ ้านปัญจ
รัตน์ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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ความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.1) ไตรมาส 1
ล้าดับ

ชื่อประปา

รายละเอียดโครงการ

งานปรั
ปรุงเส้นท่อ (เงิค่นาวางท่
อุดหนุอนขยายเขตจ้
)
18 บพนมสารคาม
าหน่ายน้้า โรงงานท่อ พีวีซี ถึงแยกหนอง
เสือ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ลักษณะงาน

วงเงิน งปม.
ทีไ่ ด้รับ
ไม่รวม Vat

วงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญา
ไม่รวม Vat

% ความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบตั กิ าร

วางท่อ

6,738,000

6,691,588.79

0.00

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนหนองชาก 1/16 ต.หนอง
ชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

วางท่อ

428,000

376,448.61

100.00

20 พนมสารคาม ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณสี่แยกเบส (ทล.311) ถึง
แยกทางเข้า หมู่ 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

วางท่อ

3,260,000

2,747,196.26

0.00

21

กบินทร์บุรี ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสุวรรณศรเก่าและบ้านโคก
สูง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วางท่อ

715,000

542,056.07

100.00

22

คลองใหญ่ ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ 5 ต.
คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

วางท่อ

840,000

327,102.80

5.00

23

ปากน้้าประ ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า สถานีผลิตน้้าประแสร์ ถึงร้านยาง
แสร์
Maxxis ต้าบลทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

วางท่อ

6,213,000

6,177,570.09

0.00

19

บ้านบึง

24

บ้านฉาง

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเทศบาล 28 หมู่ 1 ต.ส้านัก
ท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วางท่อ

400,000

396,000.00

80.00

25

กบินทร์บุรี ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านนาแขม (หนองเอี่ยน) ต.นา
แขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วางท่อ

650,000

448,598.13

100.00

วางท่อ

410,000

398,411.21

100.00

26

บ้านบึง

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนหนองชาก 1/18 ต.หนอง
ชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
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ความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.1) ไตรมาส 1
ล้าดับ

ชื่อประปา

รายละเอียดโครงการ

งานปรั
ปรุงเส้นท่อ (เงิค่นาวางท่
อุดหนุอนขยายเขตจ้
)
27 บพนมสารคาม
าหน่ายน้้า ทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณ
ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ถึงวัดสุวรรณคีรี ต.หนอง
แหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ลักษณะงาน

วงเงิน งปม.
ทีไ่ ด้รับ
ไม่รวม Vat

วงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญา
ไม่รวม Vat

% ความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบตั กิ าร

วางท่อ

5,890,000

5,887,850.47

0.00

วางท่อ

3,834,000

3,817,757.01

0.00

บางคล้า ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายประโยชน์ล้าแพน ซอย
(คลองนา) 3 - ทางเข้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดเสม็ดใต้ หมู่ 6 ต.เสม็ดใต้ อ.
บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
คลองใหญ่ ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเลียบคลองขุด บ้านห้วงโสม
หมู่ 3 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

วางท่อ

2,304,000

2,252,336.45

0.00

วางท่อ

532,000

476,635.51

20.00

ฉะเชิงเทรา ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนน อบต.โสธร, ถนนดิน,
ถนนโสธรวงแหวน ซอย 6 และถนนโสธรเจริญ ต.โสธร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา

วางท่อ

724,000

642,056.07

100.00

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายหนองเขิน - ส้านักตอ
หมู่ 4 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

วางท่อ

3,690,000

3,671,308.41

0.00

33 พนมสารคาม ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยเด่นชัยเจริญ หมู่ 7 ต.เกาะ
ขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

วางท่อ

350,000

345,513.08

100.00

34

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเทศบาล ซอย 21 หมู่ 11
ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

วางท่อ

1,750,000

1,119,626.17

100.00

35 พนมสารคาม ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า แยก กรป.กลาง ถึงบ้านเลขที่
102/9

วางท่อ

5,862,000

5,820,560.75

0.00

28

29

30
31

32

บ้านบึง

บ้านบึง

จันทบุรี

ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเทศบาล 9 คลองกิ่ว เชื่อม
บ้านหนองโคก ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

หน้าที่....7/7

ความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.1) ไตรมาส 1
ล้าดับ

ชื่อประปา

รายละเอียดโครงการ

ลักษณะงาน

วงเงิน งปม.
ทีไ่ ด้รับ
ไม่รวม Vat

วงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญา
ไม่รวม Vat

% ความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบตั กิ าร

งานปรั
บปรุองEEC
เส้นท่(อุ
อ ด(เงิหนุนนอุด) หนุน)
ย้ายแนวท่
1

ค่าย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 36 ตอนชลบุรี (แยกกระทิงลาย) - บรรจบทางหลวง 3
(ระยอง) ระหว่าง กม.16+000-กม.57+000
พนัสนิคม ค่าย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม-หนองชาก
(ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) ตอน
ที่ 1

ย้ายแนวท่อ

7,800,000

7,523,364.49

70.00

ย้ายแนวท่อ

9,570,000

9,439,252.34

0.00

3

บางคล้า

ย้ายแนวท่อ

39,670,300

39,532,710.28

0.00

4

พนัสนิคม ค่าย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้าง ทล.315 ตอนฉะเชิงเทราพนัสนิคม (ระยะทาง 24 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง
จราจร)

ย้ายแนวท่อ

61,730,000

44,018,691.59

0.00

2

บ้านฉาง

ค่าย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304
ฉะเชิงเทรา-สุวินทวงศ์ กม.58+885 - กม.71+567 (ด้านขวาทาง)

5

พัทยา

ค่าย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้างสาย รย.3013 แยก ทล.331ทล.3191 ช่วงแยกบ่อวิน-วัดสะพานสี(่ ด้านขวาทาง) อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

ย้ายแนวท่อ

67,949,000

49,794,392.52

0.00

6

พัทยา

ย้ายแนวท่อ

53,930,000

34,299,065.42

0.00

7

พัทยา

ค่าย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้างสาย รย.3013 แยก ทล.331ทล.3191 ช่วงวัดสะพานสี่-แยกมาบเตย(ด้านขวาทาง) อ.ปลวก
แดง จ.ระยอง
ค่าย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้าง รย.3013 แยก ทล.331-ทล.
3191 ช่วงวัดห้วยปราบ-แยกมาบเตย(ด้านขวาและซ้ายทาง) อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง

ย้ายแนวท่อ

46,365,000

36,168,224.30

0.00

