
1 โครงการก�อสร�างสถานีจ�ายน้ําและ 46,214,953.27     65,678,243.52     วิธีประกวดราคา บริษัท ฐานดํารงค+ จํากัด      64,211,838.00 เสนอราคาต่ําสุด กปภ.ข.1/042/2561
วางท�อจ�ายน้ําประปาเพื่อชุมชน (e-bidding) บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท+ จํากัด      60,790,000.00  31 พ.ค. 61
พื้นที่ ต.ท�าถ�าน อ.พนมสารคาม บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร+ ฯ      58,950,000.00
จ.ฉะเชิงเทรา บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร+ไพร+ซ จํากัด      49,690,680.30
กปภ.สาขาพนมสารคาม ห�างหุ�นส�วนจํากัด ป.วิไล      55,000,000.00

ห�างหุ�นส�วนจํากัดหนองมนมหานคร      65,678,243.00
บริษัท ช.รุ�งเรืองการประปา 1999 จํากัด      52,000,000.00
นพเกตุ (1993)      52,173,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด      49,450,000.00
ห�างหุ�นส�วนจํากัด เปรมศรี 2000      62,300,000.00

2 โครงการก�อสร�างถังน้ําใสและ 69,158,878.50     74,081,160.03     วิธีประกวดราคา ห�างหุ�นส�วนจํากัด เจริญแสงมณี 74,030,000.00     เสนอราคาต่ําสุด กปภ.ข.1/035/2561
วางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ําเพื่อ (e-bidding) บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร+ฯ 74,080,000.00      23 เม.ย. 61
เสริมสร�างคุณภาพชีวิตชุมชนให� ห�างหุ�นส�วนจํากัด ป.วิไล      74,070,000.00
พื้นที่ ต.ท�าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ห�างหุ�นส�วนจํากัดหนองมนมหานคร 74,081,160.00     
จ.ปราจีนบุรี บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด      74,040,000.00
กปภ.สาขาปราจีนบุรี

3 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา 2,544,872.00       5,221,504.77       วิธีประกวดราคา บริษัท เจริญพาณิชย+การช�าง จํากัด 3,390,000.00       เสนอราคาต่ําสุด กปภ.ข.1/022/2561
ม.4 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร+บุรี (e-bidding) บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ+ จํากัด 2,723,014.00        7 ก.พ. 61
จ.ปราจีนบุรี ห�างหุ�นส�วนจํากัด ป.วิไล 3,350,000.00       
กปภ.สาขากบินทร+บุรี ห�างหุ�นส�วนจํากัด ปานะโชค พานิช 2,939,500.00       

บริษัท ช.รุ�งเรืองการประปา 1999 จํากัด        3,740,000.00
บริษัท สหธนชล จํากัด 5,221,505.00       
บริษัท ทีวายตะวันออก จํากัด 3,130,000.00       
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธนกรธารา        4,300,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด        2,800,000.00
ห�างหุ�นส�วนจํากัด เปรมศรี 2000        2,940,000.00
ห�างหุ�นส�วนจํากัด วงศ+สุริยะก�อสร�าง 1989 4,438,279.00       
ส.กิติกาญจน+        3,028,500.00
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4 งานย�ายแนวท�อหลบการก�อสร�าง 78,214,953.27     84,871,147.39     วิธีประกวดราคา บริษัท สหการวิศวกร จํากัด      84,859,380.83 เสนอราคาต่ําสุด กปภ.ข.1/034/2561
โครงการก�อสร�างถนนสายแยก (e-bidding) บริษัท ไดนามิค กรุMป โปรดักส+ จํากัด      84,841,147.00  5 เม.ย. 61
ทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่107+ บริษัท บี เทรดดิ้ง จํากัด      84,871,147.39
200) ท�าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร+ฯ 92,013,698.00     
จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4 กม.0+000- บริษัท เนาวรัตน+พัฒนาการ จํากัด (มหาชน)      84,871,000.00
2+050) ห�างหุ�นส�วนจํากัด ป.วิไล      84,800,000.00
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ห�างหุ�นส�วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 84,800,000.00     

บริษัท บี.เอส แอนด+ บี.เอส พัทยา จํากัด 84,690,000.00     
บริษัท สปอนด+ เทค จํากัด 84,821,000.00     
บริษัท สหธนชล จํากัด 84,859,074.23     
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 84,860,000.00     

5 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา 13,644,859.81     19,623,230.05 วิธีประกวดราคา บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร+ฯ 17,500,000.00     เสนอราคาต่ําสุด กปภ.ข.1/037/2561
ทางหลวงหมายเลข 3156 (e-bidding) บริษัท ภมร ก�อสร�าง จํากัด 16,148,301.92      27 เม.ย. 61
(สายบางกระดาน-แสนตุ�ง) กม.20 ห�างหุ�นส�วนจํากัด ป.วิไล 14,600,000.00     
ถึง กม.34 (ระยะที่ 2) ต.ท�าโสม บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 16,350,000.00     
อ.เขาสมิง จ.ตราด
กปภ.สาขาขลุง

6 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา 6,829,906.54       11,139,732.44 วิธีประกวดราคา บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 7,308,000.00       เสนอราคาต่ําสุด กปภ.ข.1/026/2561
ถนนสุขุมวิท-ซอยราษฎร+พัฒนา- (e-bidding) บริษัท ฐานดํารงค+ จํากัด 9,420,000.00        16 ก.พ. 61
ปRอมตํารวจพลิ้ว ต.เกวียนหัก บริษัท บี เทรดดิ้ง จํากัด 8,888,888.00       
อ.ขลุง จ.จันทบุรี บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร+ แมเนจฯ 7,500,000.00       
กปภ.สาขาขลุง บริษัท รักษ+น้ํา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 8,294,000.00       

ห�างหุ�นส�วนจํากัด ป.วิไล 7,570,000.00       
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 8,200,000.00       
บริษัท สหธนชล จํากัด 10,410,964.90     
หจก.ธนกรธารา 10,500,000.00     
ห�างหุ�นส�วนจํากัด เปรมศรี 2000 9,400,000.00       
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7 โครงการวางท�อขยายเขตจําหน�าย- 14,901,392.43     30,840,402.67 วิธีประกวดราคา บริษัท ไดนามิค กรุMป โปรดักส+ จํากัด 24,190,000.00     เสนอราคาต่ําสุด กปภ.ข.1/038/2561
น้ําเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (e-bidding) บริษัท ฐานดํารงค+ จํากัด 18,195,000.00      27 เม.ย. 61
ชายแดน ให�พื้นที่ อ.อรัญประเทศ บริษัท บี เทรดดิ้ง จํากัด 30,840,000.00     
ต.บ�านด�าน อ.อรัญประเทศ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร+ฯ 20,670,000.00     
จ.สระแก�ว บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ+ จํากัด 15,944,489.90     
กปภ.สาขาอรัญประเทศ ห�างหุ�นส�วนจํากัด ป.วิไล 19,120,000.00     

บริษัท ช.รุ�งเรืองการประปา 1999 จํากัด 21,500,000.00     
บริษัท สปอนด+ เทค จํากัด 24,672,000.00     
ห�างหุ�นส�วนจํากัด นวรรณ 21,888,999.00     
ห�างหุ�นส�วนจํากัด เปรมศรี 2000      17,980,000.00
ห�างหุ�นส�วนจํากัด บุญชอบการประปา 30,500,000.00     


