
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จ�าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ�าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

หมาย
เหตุ

1.หจก.ประสงค-ทวีทรัพย- / 2,190,000.- กปภ.ข.9/24/2561
2.บจก.หาดใหญ9นครก9อสร�าง / 2,568,000.- ลว.23 มีค.61
3.บจก.เชียงใหม9โฮมรีแพร-/ 2,600,000..-

4.บจก.พิชามญชุ- เอ็นจิเนียริ่ง / 2,767,000.-

5.บจก.ภมรก9อสร�าง/  ไม9ผ9านคุณสมบัติ

6.บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร-เท็ค /ไม9ผ9านคุณสมบัติ

7. หจก.สุธา กรุ@ป /ไม9ผ9านคุณสมบัติ

8. บจก.ฟBาไฉ /ไม9ผ9านคุณสมบัติ

9.หจก.กรงทอง888/ไม9ผ9านคุณสมบัติ

10. หจก.ทรัพย-ศรีคราม/ไม9ผ9านคุณสมบัติ
1.บจก.พชญา / 1,071,900.-

2.หจก.ลําปาง เอส.เค. / 1,090,812.-

3.บจก.ลาภจรัส / 1,123,902.15

4.บจก.พิชามญชุ- เอ็นจิเนียริ่ง / 1,253,963.-

5.บจก.เชียงใหม9โฮมรีแพร- / 1,295,000.-

6.บจก.หาดใหญ9นครก9อสร�าง / 1,300,000.-

1.หจก.กรงทอง 888 /780,000.-

2.บริษัท พชญา จํากัด /948,200.-

3.บจก.ภมร ก9อสร�าง /985,000.-

4.หจก.จ.โชคคําเรือง /1,090,000.-

5.บจก.เชียงใหม9โฮมรีแพร-/1,130,000.-

6.บจก.ฟBาไฉ/1,149,000.-

7.หจก.ไปปFไลน-/ไม9ผ9านคุณสมบัติ

8.หจก.เอเอสซี บิลด-ดิ้ง/ไม9ผ9านคุณสมบัติ

ผ9านคุณสมบัติและ
ราคาต่ําสุด

กปภ.สาขาจอมทอง  
3/2561 ลว.28 
ธันวาคม  2560

ผ9านคุณสมบัติและ
ราคาต่ําสุด

หจก.ประสงค-ทวีทรัพย- 
/2,190,000.-

กปภ.สาขาเกาะคาที่ 
2/2561 ลว. 27 
ธ.ค. 60

3 ค9าวางท9อขยายเขตจําหน9ายน้ํา บ�านใหม9
สามัคคี,บ�านวังดิน ต.ข9วงเปา อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม9 การประปาส9วนภูมิภาคสาขา
จอมทอง

4,237,200 1,314,067 e-bidding หจก.กรงทอง 888 
/780,000.-

1 ค9าวางท9อขยายเขตจําหน9ายน้ํา บ�านสบเตี๊ยะ 
หมู9 1 ,หมู9 2 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม9 การประปาส9วนภูมิภาคสาขา
จอมทอง

4,237,200 3,070,900 e-bidding

สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ�างประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1-4)
หน9วยงาน    การประปาส9วนภูมิภาคเขต 9
วันที่  28 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

2 ค9าวางท9อขยายเขตจําหน9ายน้ํา บ�านเข�าซ�อน 
ม.1 ต.ไหล9หิน อ.เกาะคา จ.ลําปาง การประปา
ส9วนภูมิภาคสาขาเกาะคา

1,363,287    1,363,287 e-bidding บจก.พชญา / 
1,071,900.-

ผ9านคุณสมบัติและ
ราคาต่ําสุด
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จ�าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ�าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

หมาย
เหตุ

สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ�างประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1-4)
หน9วยงาน    การประปาส9วนภูมิภาคเขต 9
วันที่  28 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

1. หจก.ที.เค.ที.การประปา/440,000.-
2. บริษัทเชียงใหม9โฮมรีแพร-/530,000.-

1. หจก.ประสงค-ทวีทรัพย-/393,000.-
2. หจก.ที.เค.ที.การประปา/449,000.-

3. หจก. ส.มรกตก9อสร�าง/499,000.-

1. บจก.ภมรก9อสร�าง/1,199,900.-

2 หจก.ไปปFไลน- 60/1,1130,000.-

3 บจก.เชียงใหม9โฮมรีแพร-/1,438,829.-

4 บจก.ฟBาไฉ/1,271,000.-
5 บจก.พิชามญชุ- เอ็นจิเนียริ่ง/1,482,190.-

6 บจก.พชญา/1,386,500.-
7 บจก.หาดใหญ9นครก9อสร�าง/1,256,000.-

1 บ.สิยามา ก9อสร�าง จํากัด /933,000.-
2. หจก.บุญพลมี ก9อสร�าง/ 934,000.-
3 หจก.ประสงค-ทวีทรัพย- /930,000.-

1.บจก.ฟBาไฉ/3,180,000.-

2.หจก.สุธา กรุ@ป/ 3,252,000.-

3. บจก.ภมรก9อสร�าง/3,280,000.-

4. บจก.บี เทรดดิ้ง/ 3,355,000.-

สัญญาเลขที่             
กปภ.ดช.3/2561     
ลว.29 มี.ค.61

ยังไม9ได�
ดําเนิน
การ รอ
ประชา

คมหมู9บ�าน

4 ค9าวางท9อขยายเขตจําหน9ายน้ํา บ�านดอนมูล 
ม.4 และ ม.9 ต.ดอนมูล อ.สูงเม9น จ.แพร9 การ
ประปาส9วนภูมิภาคสาขาเด9นชัย

593,208       554,400 e-bidding หจก.ที.เค.ที.การประปา/ 
440,000.- บาท

ผ9านคุณสมบัติและ
ราคาต่ําสุด

e-bidding หจก.ประสงค-ทวีทรัพย- 
/393,000.-บาท

ผ9านคุณสมบัติและ
ราคาต่ําสุด

สัญญาเลขที่             
กปภ.ดช.2/2561
ลว.19 มี.ค.61

5 ค9าวางท9อขยายเขตจําหน9ายน้ํา บ�านน้ําโค�ง 
ม.4 ต.เด9นชัย อ.เด9นชัย จ.แพร9 การประปา
ส9วนภูมิภาคสาขาเด9นชัย

597,488       525,500

6 ค9าวางท9อขยายเขตจําหน9ายน้ํา พื้นที่ ต.เวียง
ยอง อ.เมือง จ.ลําพูน การประปาส9วนภูมิภาค
สาขาลําพูน

1,694,880 1,692,740 e-bidding หจก.ไปปFไลน- 60 /  
1,130,000.00 บาท

ผ9านคุณสมบัติและ
ราคาต่ําสุด

สัญญาเลขที่ กปภ.สาขา
ลําพูน 2/2561 ลว. 
28 ธ.ค. 60

e-bidding  หจก.ประสงค-ทวีทรัพย-/ 
930,000.00 บาท

ผ9านคุณสมบัติและ
ราคาต่ําสุด

กปภ.สาขาจุน  
6/2561 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2561

7 ค9าวางท9อขยายเขตจําหน9ายน้ํา ชุมชนบ�าน
หนุน ม.6 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา การประปา
ส9วนภูมิภาคสาขาจุน

963,963 934,000

8 ค9าวางท9อขยายเขตจําหน9ายน้ํา ภิรมย-วิลล9า - 
บ�านเหล9า หมู9 5 และหมู9 8 ต.นาจักร อ.เมือง 
จ.แพร9 การประปาส9วนภูมิภาคสาขาแพร9

5,296,500 4,625,610 e-bidding บจก.ฟBาไฉ /3,180,000.- ผ9านคุณสมบัติและ
ราคาต่ําสุด

กปภ.ข.9/17/2561 
ลว.13 มีค.61
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จ�าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ�าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

หมาย
เหตุ

สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ�างประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1-4)
หน9วยงาน    การประปาส9วนภูมิภาคเขต 9
วันที่  28 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

5. บจก.หาดใหญ9นครก9อสร�าง/ 3,424,000.-

6. หจก.ประสงค-ทวีทรัพย-/ 3,450,000.-

7. หจก.ที เค.ที การประปา/ไม9ผ9านคุณสมบัติ

8. หจก.ดี เค นําชัยการช9าง/ไม9ผ9านคุณสมบัติ

9. บจก.เชียงใหม9โฮมรีแพร-/ไม9ผ9านคุณสมบัติ

1  บ.สิยามา ก9อสร�าง จํากัด/ 748,000.-
2  หจก.บุญพลมี ก9อสร�าง/  750,000.-
3   หจก.ประสงค-ทวีทรัพย-/  745,000.-

10 ค9าก9อสร�างและปรับปรุงแหล9งน้ํา กปภ.สาขา
ฝาง (น.แม9อาย) อําเภอแม9อาย จังหวัด
เชียงใหม9 การประปาส9วนภูมิภาคสาขาฝาง

13,720,075 13,720,075 e-bidding อยู9ระหว9างหาตัว ผรจ.

หมายเหตุ : วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง,ราคากลาง,ราคาที่เสนอ,ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง  เปSนราคารวมภาษีมูลค9าเพิ่ม (บาท)

e-bidding  หจก.ประสงค-ทวีทรัพย- 
/745,000.00 บาท

ผ9านคุณสมบัติและ
ราคาต่ําสุด

กปภ.สาขาจุน  
5/2561 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2561

9 ค9าวางท9อขยายเขตจําหน9ายน้ํา ชุมชนบ�าน
หนุน ต.ปง อ.ปง  จ.พะเยา การประปาส9วนภูมิ
ภาคสาขาจุน

794,475 750,000
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