


สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําไตรมาส 4  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การประปาสวนภูมิภาคเขต 10 

 

 
  

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อ/จาง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ 

หรือจาง 
หมายเหตุ 

1 ประกวดราคาจางจางผูรับจางเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการผลิต ของ กปภ.สาขา
แมสอด ประจาํปงบประมาณ 2563 ดวยวธิ ี

3,611,785.00 3,611,785.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

หจก. เหรียญทองกอสราง 
3,219,900.00 
 

 

หจก. เหรียญทอง
กอสราง 
3,219,900.00 
 
 

เสนอราคาต่ําสุด 
คุณสมบัติครบถวน

ตามเงื่อนไข 

กปภ.ข.10/28/2563 
 1 ตุลาคม 2563 

 

2 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุทอละ 100 
กิโลกรัม จาํนวน 3,989 ทอ พรอมขนสง 
ประจําปงบประมาณ 2564 
 

7,576,108.25 7,576,108.25 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จาํกัด 
7,576,108.25 
 
 
 

บริษัท ไทยอาซาฮี
เคมีภัณฑ จํากัด 
7,576,108.25 

เสนอราคาต่ําสุด 
คุณสมบัติครบถวน

ตามเงื่อนไข 

รอทําสัญญา  

3 จางบริการพนกังานขับรถยนต การประปา
สวนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

564,532.00 564,532.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท เอ็น ซ ีเอ็ม ยูนิตี้ จาํกัด
419,472.00 
บริษัท สยามราชธาน ีจาํกัด (มหาชน)
441,696.00 
หางหุนสวนจาํกัดดีเจเอ็น 
350,400.00 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท ีเค 
เซอรวิส จํากัด  458,388.00 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจาพระยา
ปองกันภัย จาํกัด 456,000.00 
 

หางหุนสวนจาํกัดดีเจ
เอ็น 
 

เสนอราคาต่ําสุด 
คุณสมบัติครบถวน

ตามเงื่อนไข 

กปภ.ข.10/44/2563 
 ลว. 23 ก.ย. 2563 

 

4 จางเหมาบริการเคร่ืองถายเอกสารภายใน
การประปาสวนภูมภิาคเขต ๑๐ ประจาํป
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

898,000.00 898,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

อนุรักษ ซีร็อคซ 
890,000.0 

อนุรักษ ซีร็อคซ เสนอราคาต่ําสุด 
คุณสมบัติครบถวน

ตามเงื่อนไข 
 
 

กปภ.ข.10/45/2563 
 1 ตุลาคม 2563 
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ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อ/จาง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ 

หรือจาง 
หมายเหตุ 

5 สารสมกอน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที ่
๑ ชั้นคุณภาพ ๑ ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

4,015,747.45 4,015,747.45 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท ทาไทย จํากัด/ 3,959,583.15 
บริษัท ทริปเปล อินเตอร จาํกัด/ 
3,673,145.22 
บริษัท เซาทเทิรน เคมิคอลส จํากัด/ 
3,993,281.73 
 

บริษัท ทริปเปล 
อินเตอร จํากัด/ 
3,673,145.22 

คุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขและเสนอ

ราคาต่ําสุด 

รอทําสัญญา  

6 งานปรับปรุงเสนทอ ถ.บูรกรรมโกวิท 
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 

561,750.00 561,750.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

หจก. ต ชลกิจ  
544,000.00 บาท 
 

หจก. ต ชลกิจ 
544,000.00 บาท 

คุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขและเสนอ

ราคาต่ําสุด 
 
 
 

กปภ.ข.10/29/2563 ลว. 
24 ส.ค. 2563 

 

7 งานปรับปรุงเสนทอ ม.๕,๖ ต.คลองตาล 
อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 

2,220,250.00 2,208,438.31 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท สยาม วอเตอรเวิรค แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด 
1,657,000.00 
หางหุนสวนจาํกัด รุงอรุณวาณิช 
 2,157,000.00 
หางหนสวนจาํกัด เค.ซ.ีเอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 
1999      1,899,000.00 
หางหนสวนจาํกัด พิพิธทอง (2006)  
ซัพพลายส  1,999,900.00 
 

บริษัท สยาม วอเตอร
เวิรค แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด/ 
1,657,000.00 

คุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขและเสนอ

ราคาต่ําสุด 

กปภ.ข.10/31/2563 ลว. 
31 ส.ค. 2563 

 

8 งานยายแนวทอ บริเวณอนุสาวรีย 
พอขุนศรีอินทราทิตย บริเวณหนองปู 
หมูที่ ๗ ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก(กปภ.สาขานครไทย) 

2,901,175.53 2,896,465.36 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท ทรัพยเพิ่มพูน เทคโนโลย ีจํากัด 
 1,679,958.00 
หางหุนสวนจาํกัด ต.ชลกจิ 
1,950,000.00 
หางหุนสวนจาํกัด เหรยีญทอง กอสราง 
 2,219,000.00 
 

บริษัท ทรัพยเพิ่มพูน 
เทคโนโลยี จํากัด
1,679,958.00 

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนตามเงื่อนไข
และเสนอราคาต่ําสุด 

กปภ.ข.10/30/2563 
ลว. 24 ส.ค. 2563 
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ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อ/จาง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ 

หรือจาง 
หมายเหตุ 

9 ซื้อสารสรางตะกอน Poly Aluminium 
Chloride(PACl) ประจําปงบประมาณ 
2564 

28,757,897.80 18,939,510.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding 

บริษัท วอเตอร ดอกเตอร จาํกัด
19,701,730.00 
บริษัท พารเวล อินเตอรเนชั่นแนล จาํกดั
27,489,630.00 
บริษัท ดรากอนอล จาํกัด
18,939,510.00 

บริษัท ดรากอนอล 
จํากัด
18,939,510.00 

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนตามเงื่อนไข
และเสนอราคาต่ําสุด 

รอทําสัญญา  

10 ซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65% จํานวน 1,082 
ถัง พรอมขนสง ประจาํปงบประมาณ 2564 

2,431,254.00 1,957,738.34 
 
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท วอเตอร ดอกเตอร จาํกัด
1,957,738.34 
บริษัท พารเวล อินเตอรเนชั่นแนล จาํกดั 
2,002,890.20  

บริษัท วอเตอร ดอก
เตอร จํากัด
1,957,738.34 
 

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนตามเงื่อนไข
และเสนอราคาต่ําสุด 

 

รอทําสัญญา  

11 งานยายแนวทอประปาใหพนเขตการ
กอสรางทางหลวงหมายเลข 113 ตอน
ควบคุม 0202 ตอนเขาทราย-ฆะมัง อ.ทับ
คลอ จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 

4,671,382.46 4,671,382.46 วิธีคัดเลือก บริษัท มหาธนุ จาํกัด 
4,670,000.00  
บริษัท บี เทรดดิ้ง จํากัด 
4,663,000.00 
บริษัท ศรีไทยวารี จํากัด 
4,650,000.00 

บริษัท ศรีไทยวารี 
จํากัด 
4,650,000.00 

คุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนตามเงื่อนไข
และเสนอราคาต่ําสุด 

 

กปภ.ข.10/41/2563 
ลว. 18 ก.ย. 2563 

 

12 จางทําของที่ระลึก จํานวน 2 รายการ  290,000.00 290,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ราน. สินรุงเรือง  
290,000.00 

ราน. สินรุงเรือง 
290,000.00 

เจรจาตกลงราคา 
เนื่องจากวงเงินไม
เกินกําหนดตาม
กฎกระทรวง 

ใบสั่งจาง 
258/63 

 

13 จางซอมเคร่ืองสูบน้ํา จํานวน 2 ชุด 104,325.00 104,325.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท วายเนท จาํกัด  
104,325.00 

บริษัท วายเนท 
จํากัด  
104,325.00 

เจรจาตกลงราคา 
เนื่องจากวงเงินไม
เกินกําหนดตาม
กฎกระทรวง 

ใบสั่งจาง 
342/63 

 

14 จางซอมบํารุงตูควบคุมระบบอัตโนมัติ (PLC) 107,000.00 107,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เจริญ เทคโนโลย ีจํากัด 
107,000.00 

บริษัท เจริญ 
เทคโนโลยี จํากัด 
107,000.00 

เจรจาตกลงราคา 
เนื่องจากวงเงินไม
เกินกําหนดตาม
กฎกระทรวง 

ใบสั่งจาง 
342/63 

4 ส.ค. 2563 

 

หนา 3 




