
ประกาศ การประปานครหลวง
เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๕

ตามพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงาบของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ 
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 
ของรัฐ น้ัน

การประปานครหลวง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ 
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี |g ๑ มิ.ย. ๒๕'5๔

(บายกวี อารืกุล)
ผ้ว่าการการประปานครหลวง



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖<r
การประปานครหลวง (Mb๔0๖๐๐๑๔๙๔๖) ลงวันท่ี เฮ9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔
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ป ระกาศ  
จ ัดซ ื้อจ ัด  

จ ้าง
(เด ือ น /ป ี)

๑ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๖๙ ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลและเครื่องวัดแรง 
ดับบํ้าระบบท่อประธาน จำนวน ๑ งาน

๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔

๒ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๗๐ เช่ารถยนต์นั่ง ๒ ตอน ผซซ.กปน. ระดับ ๑๐ จำนวน 
๑ คัน

๑ , ๘๐๔,๐๒๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๓ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๗๑ ซื้อพร้อมติดตั้ง Fine Screen หมายเลข ๑๑ โรงสูบ 
นํ้าดิบ ๒ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน จำนวน ๑ งาน

๑๙,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

(ร1 Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๗๒ ซื้อและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพนํ้าระยะไกลพร้อม 
อุปกรณ์ครบขุด และระบบประมวลผลที่สถานีสูบจ่าย 
นํ้า จำนวน ๑ งาน

๑๒,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๔ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๗๓ เช่ารถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ดัน แบบต่างๆ จำนวน ๒๘ 
คัน

๓๔,๑๒๐,๔๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๖ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๗๔ เช่ารถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบต่างๆ จำนวน ๗๗ 
คัน

๙๖,๓๘๑,๖๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๗ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๗๔ เช่ารถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ๔,๔๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔
๘ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๗๖ ซื้อพร้อมติดตั้งรั้วลวดเหล็กตาข่ายสำเร็จรูป คลอง 

ประปาฝังตะวันตก ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ 
งาน

๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๙ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๗๗ ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด'โม่ต่ําก'ว่า ๑๑๐ ซีชี จำนวน 
๒ รายการ

๗๒๓,๔๓๔.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔

๑๐ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๗๘ ซื้อรถยก Forklift ขนาด ๒.๔ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล 
จำนวน ๑ คัน

๙๖๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

(9)(ร) Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๗๙ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะ 
เทท้าย จำนวน ๑ คับ

๑,๙๘๐,๐๓๔.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๑๒ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๘๐ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ดับ ๖ ล้อ แบบบรรทุก 
นํ้า จำนวน ๑ คัน

๒,๔๐๐,๐๔๔.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔
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๑๓ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๘๑ ซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม 
กระเข้า จำนวน ๑ คัน

๓,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๑ Cl Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๘๒ ซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๖ ล้อ พร้อมหลังคา 
กระบะอลูมิเนียม จำนวน ๑ คัน

๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๑๕ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๘๓ ซื้อรถบรรทุกนํ้า ๖ ลูกบาศก์เมตร (ถังบรรจุนํ้าทำด้วย 
เหล็กกล้าไร้สนิม) จำนวน ๑ คัน

๒,๔๐๐,๐๔๔.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๑๖ Pb๔๐๖๐๐๒๐๘๘๔ ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๔ รายการ ๑,๑๙๙,๓๖๓.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔
๑๗ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๘๔ ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดต่างๆ จำนวน ๑๔ รายการ ๔,๐๔๖,๔๗๗.๐๐ ๐๔/๒๔๖๔
(5)C» Pfe๔๐๖๐๐๒๐๘๘๖ ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรจด (CCTV) พร้อม 

อุปกรณ์และค่าติดตั้ง (กบถ.) จำนวน ๑ ระบบ
๒,๔๖๑,๖๘๗.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๑๙ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๘๗ ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรจด (CCTV) พร้อม 
อุปกรณ์และค่าติดตั้ง (ฝบก.) จำนวน ๑ ระบบ

๒,๔๙๒,๒๘๙.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๒๐ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๘๘ ซื้อหอผึ่งนํ้าซนิด COUNTER FLOW ROUND TYPE 
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

๘๐๒,๔๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๒๑ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๘๙ ซื้อระบบเสียงและไมโครโฟนชุดประชุมตั้งโต๊ะพร้อม 
ติดต้ัง ห้องประชุมปียราษฎร์ จำนวน ๑ งาน

๑,๐๙๑,๖๑๔.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๒๒ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๙๐ งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ และงาน 
อ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริเวณไซฟอนท่าจีนด้านเหนือ 
จำนวน ๑ งาน

(ร)(ร!.,(ร̂(ริJ£̂  o  o  o . o  o ๑๐/๒๔๖๔

๒๓ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๙๑ ซื้อเครื่องสูบจ่ายสารล้มพร้อมติดตั้ง และงานอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตนํ้าสามเสน ๑,๒,๓,๔ จำนวน 
๒๔ เครื่อง

๑๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔

๒๔ ?๖๔๐๖๐๐๒๐๘๙๒ งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตักขยะ และ Stop Log ท่ี 
โรงสูบน้ําดิบ ๑ โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดี้ จำนวน ๑ 
งาน

๑๓,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๒๔ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๙๓ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตนํ้าเพิ่มเติม ท่ีโรงงานผลิต 
นํ้ามหาสวัสดิ้ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ระบบ

๔๓๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔
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๒๖ ?๖๔๐๖๐๐๒๐๘๙๔ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบอัตโนมัติ (PLC) สถานีเคมี๒ 
สถานีตกตะกอน๓ สถานีบ่อกรอง๓ ,๔ สถานีนํ้าบริการ 
อาคารอำนวยการ และห้อง Lab โรงงานผลิตนํ้ามหา 
สวัสด๋ิ จำนวน ๑ งาน

๑๖,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๒๗ Pfa๔๐๖๐๐๒๐๘๙๔ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแม่นํ้า 
เจ้าพระยา และคลองประปาส่งตะวันออก จำนวน ๖ 
สถานี จำนวน ๑ ระบบ

๑๒,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๔๖๔

๒๘ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๙๖ ซือจอแสดงภาพซนิด Indoor LED Display ขนาดไม่ 
น้อยกว่า ๒.๔ X ๒.๐ เมตร จำนวน ๑ จอ

๔๒๙,๖๔๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๒๙ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๙๗ ซ้ือ Core Switch จำนวน ๔ ชุด ๓๔,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔
๓๐ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๙๘ ซ้ือ NTP Server จำนวน ๑ ระบบ ๑,๗๖๔,๔๐๐.๐๐ ๐๙/๒๔๖๔
๓๑ Pto๔๐๖๐๐๒๐๘๙๙ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง  ๆ จำบวบ ๓ รายการ ๒๑,๒๘๔,๘๓๑.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔
๓๒ Pto๔๐๖๐๐๒๐๙๐๐ ซื้อเครื่องสแกนเนอร์และเครื่องพิมพ์แบบต่าง  ๆ

จำนวน ๘ รายการ
๗,๑๒๐,๓๑๔.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๓๓ Pb๔๐๖๐๐๒๐๙๐๑ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบต่าง  ๆ จำนวน ๓ 
รายการ

๔๘๒,๑๘๗.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๓๔ ?๖๔๐๖๐๐๒๐๙๐๒ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดต่าง  ๆ จำนวน ๔ 
รายการ

๒,๑๓๙,๐๓๗.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๓๔ Pto๔๐๖๐๐๒๐๙๐๓ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) แบบ 
ต่างๆ จำนวน ๓ รายการ

๔๘๗,๓๒๓.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๓๖ Pto๔๐๖๐๐๒๐๙๐๔ ซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line Printer) จำนวน ๘ 
เครื่อง

๓,๘๙๔,๘๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๓๗ Pto๔๐๖๐๐๒๐๙๐๔ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 
๒ รายการ

๖๓๖,๖๔๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๓๘ Pto๔๐๖๐๐๒๐๙๐๖ ซื้อตู้อัจฉริยะสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ IT ณ สำนักงาน 
ประปาสาขา จำนวน ๑ ระบบ

๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๔๖๔

๓๙ Pto๔๐๖๐๐๒๐๙๐๗ ซื้อระบบ Active Directory จำนวน ๑ งาบ ๒๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔
๔๐ Pto๔๐๖๐๐๒๐๙๐๘ ซือระบบ Application Security Testing จำนวน ๑ 

งาน
๗,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔
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๑ Pb๔๐๖๐๐๑๐๙๐๘ งานจ้างปรับปรุงถังตกตะกอน หมายเลข ๘ , ๑๓, ๑๔ 
และ ๑๗ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน เลขที่ จล.๑/๒๔๖๔

๒๐,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔'๐๔

๒ ?๖๔๐๖๐๐๑๐๙๐๙ งานจ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ระบบควบคุมประตู 
น่าระยะไกล (Rem ote Contral Valve) ที่หมดสภาพ 
การใช้งาน

๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๔๖๔

๓ '’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๑๐ งานปรับปรุงสนามฟุตบอล พื้นผิวลู่กรีฑา ระบบไฟ 
ส่องสว่าง พร้อมงานที่เกี่ยวข้องบริเวณสนามกีฬา การ 
ประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ เลขท่ี จล.๒/๒๔๖๔

๓๓,๗๑๔,๗๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

< ร 1 '’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๑๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร Upgrade 
ระบบ SAP เลขที่ จล.๓/๒๔๖๔

๒๖๔,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๔ '’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๑๒ ปรับปรุงห้องนํ้ากองคลังพัสดุกลาง ๙๖๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔
๖ P b๔๐๖๐๐๑๐๙๑๓ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการนํ้า 

สูญเสีย (WLMA ๓.๐)
๔๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๗ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๑๔ โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการลา ค่าล่วงเวลา 
ค่าปฏิบัติงานกะ version ๒.๐

๘,๐๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๘ ?๖๔๐๖๐๐๑๐๙๑๔ โครงการศูนย์บริหารแก้ไข'ปิญหาความเดือดร้อนของ 
ประซาซนด้านกิจการประปา

๔๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๔๖๔

๙ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๑๖ โครงการสำรวจแนวท่อประธานเดิม และค่าระดับหลัง 
ท่อประธาน ระยะที่ ๒

๔๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔

๑๐ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๑๗ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท เลข 
ท ป.๐๓-๐๑(๖๔)

๒๖,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

<9 ) < ร ) Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๑๘ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท เลข 
ที ป.๐๓-๐๒(๖๔)

๒๖,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔



ล ำด ับ
ท่ี

รห ัส แผ น จ ัดซ ื้อจ ัด  
จ ้าง

ข ื่อ โค รงก าร
งบ ป ระม าณ  

โค รงก าร  
(บ าท )

ค าด ว ่าจ ะ  

ป ระกาศ  
จ ัดซ ื้อจ ัด  

จ ้าง
(เด ือ น /ป ี)

๑๒ Pfa๔๐๖๐๐๑๐๙๑๙ งาบจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ 
เลขที่ ป.๐๕-๐๑(๖๕)

๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๔

๑๓ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๒๐ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลข 
ท ป.๐๗-๐๑(๖๕)

๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔

(ร) Gl 5๖๔๐๖๐๐๑๐๙๒๑ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พนที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลข 
ท ป.๐๗-๐๒(๖๕)

๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔

๑๕ 3๖๔๐๖๐๐๑๐๙๒๒ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนาสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลข 
ท ป.๐๗-๐๓(๖๕)

๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔

๑๖ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๒๓ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลข 
ท ป.๐๗-๐๔(๖๕)

๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๕

๑๗ Pfe๔๐๖๐๐๑๐๙๒๔ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว 
เลขที่ ป.๑๒-๐๑(๖๕)

๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔

(9)£s Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๒๕ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง 
เลขที ป.๑๓-๐๑(๖๕)

๓๙,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐๖/๒๕๖๔

๑๙ Pta๔๐๖๐๐๑๐๙๒๖ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงาบประปาสาขาพระโขนง 
เลขท ป.๑๓-๐๒(๖๕)

๓๙,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๔

๒๐ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๒๗

■

งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง 
เลขท ี ป.๑๓-๐๓(๖๕)

๓๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๔

.........._........



ล ำด ับ
ท่ี

รห ัส แผ น จ ัดซ ื้อจ ัด  
จ ้าง

ข ื่อ โค รงก าร
งบ ป ระม าณ  

โค รงก าร  
(บ าท )

ค าด ว ่าจ ะ  
ป ระกาศ  
จ ัดซ ื้อจ ัด  

จ ้าง
(เด ือ น /ป ี)

๒๑ 3๖๔๐๖๐๐๑๐๙๒๘ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงาบที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงาบประปาสาขาประซาขื่น 
เลขที่ ป.๑๔-๐๑(๖๔)

๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

๒๒ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๒๙ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางเขน เลข 
ท ป.๑๖-๐๑(๖๔)

๒๔,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๒๓ '’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๓๐ งาบจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางเขน เลข 
ท ป.๑๖-๐๒(๖๔)

๒๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๒๔ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๓๑ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
ลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขามีนบุรี เลขท่ี 
ป.๔๓-๐๑(๖๔)

๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

๒๔ '’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๓๒ งานจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคาร และ 
สถานท่ี บริเวณที่ทำการการประปานครหลวง จำนวน 
๔ พ้ืนท่ี ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ เลขท่ี 
จท.๒/๒๔๖๔

๗๓,๒๓๒,๐๖๔.๙๖ ๐๗/๒๔๖๔

๒๖ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๓๓ งานจ้างดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยที่ 
อาคารสำนักงานใหญ่และอาคารใกล้เคียง เลขท่ี 
จท.๓/๒๔๖๔

๑๐,๖๙๗,๑๖๙.๙๗ ๐๗/๒๔๖๔

๒๗ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๓๔ งานจ้างดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย 
ที่ทำการสายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งนํ้า) เลขท่ี 
จท.๔/๒๔๖๔

๑๑,๓๔๔,๒๖๒.๘๘ ๐๗/๒๔๖๔

๒๘ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๓๔ งานจ้างดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย 
ที่ทำการสำนักงานประปาสาขา และหน่วยงานอื่นๆ ใน 
สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) และสาย 
งานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ประจำ 
ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ เลขที่ จท.๔/๒๔๖๔

๑๘,๖๘๔,๔๖๑.๓๖ ๐๗/๒๔๖๔

๒๙ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๓๖ งานจ้างจัดหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานยานยนต์ 
ในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และอ่ืนๆ เลขท่ี 
จท.๖/๒๔๖๔

๒๘,๖๘๒,๒๒๙.๓๒ ๐๗/๒๔๖๔



ลำด ับ
ท่ี

รห ัส แผ น จ ัดซ ื้อจ ัด  
จ ้าง

ข ื่อ โค รงก าร
งบ ป ระม าณ  

โค รงก าร  

(บ าท )

ค าด ว ่าจ ะ  
ป ระกาศ  
จ ัดซ ื้อจ ัด  

จ ้าง
(เด ือ น /ป ี)

๓๐ 3๖๔๐๖๐๐๑๐๙๓๗ งาบจ้างจัดหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานยานยนต์ 
ในหน่วยงานสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวัน 
ออก) และสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) 
เลขที่ จท.๗/๒๔๖๔

๓๔,๙๖๖,๒๐๙.๖๖ ๐๗/๒๔๖๔

๓๑ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๓๘ งานจ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่าง  ๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ 
สำนักงานใหญ่ และอื่น  ๆ เลขที่ จท.๘/๒๔๖๔

๔๒,๑๔๙,๒๙๑.๗๐ ๐๗/๒๔๖๔

๓๒ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๓๙ งานจ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่าง  ๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ 
หน่วยงาน สังกัดรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งนา) เลขที่ 
จท.๙/๒๔๖๔

๖๓,๒๓๓,๘๑๔.๒๔ ๐๗/๒๔๖๔

๓๓ '’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๐ งานจ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ 
หน่วยงาน ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) เลขท่ี 
จท.๑๐/๒๔๖๔

๖,๔๘๒,๔๓๗.๓๗ ๐๗/๒๔๖๔

๓๔ ะ’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๑ งานจ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ 
หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๑) เลขท่ี 
จท.๑๑/๒๔๖๔

๑๒,๘๘๐,๓๖๖.๗๘ ๐๗/๒๔๖๔

๓๔ Pfa๔๐๖๐๐๑๐๙๔๒ งานจ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ 
หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๒) เลขท่ี 
จท.๑๒/๒๔๖๔

๑๒,๙๔๑,๒๑๓.๓๓ ๐๗/๒๔๖๔

๓๖ ?๖ ๔๐๖๐๐๑๐๙๔๓ งานจ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ 
หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๓) เลขท่ี 
จท.๑๓/๒๔๖๔

๑๙,๖๒๐,๐๓๘.๒๓ ๐๗/๒๔๖๔

๓๗ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๔๔ งานจ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ 
หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๔) เลขท่ี 
จท.๑๔/๒๔๖๔

๑๖,๖๐๘,๔๘๒.๔๗ ๐๗/๒๔๖๔

๓๘ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๔๔ งานจ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ 
หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๔) เลขท่ี 
จท.๑๔/๒๔๖๔

๑๗,๒๗๔,๙๔๑.๘๖ ๐๗/๒๔๖๔



f
 -แระ

รห ัส แผ น จ ัดซ ื้อจ ัด  
จ ้าง

ข ื่อ โค รงก าร
งบ ป ระม าณ  

โค รงก าร  
(บ าท )

ค าด ว ่าจ ะ  
ป ระกาศ  
จ ัดซ ื้อจ ัด  

จ ้าง
(เด ือ น /ป ี)

๓๙ '’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๖ งานจ้างจัดหาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านลดนํ้าสูญเสียที่ 
สำนักงานประปาสาขา และฝ่ายบริหารจัดการนํ้าสูญ 
เสีย เลขท่ี จท.๑๖/๒๔๖๔

๓๓,๙๑๑,๔๙๐.๗๒ ๐๗/๒๔๖๔

๔๐ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๗ งาบจ้างดูแลสวน ต้นไม้ และภูมิทัศน์ ที่ทำการการ 
ประปานครหลวง พื้นที่สำนักงานใหญ่ และพื้นที่ใกล้ 
เคียง จท.๑๗/๒๔๖๔

๘,๐๑๒,๑๖๐.๐๐ ๐๗/๒๔๖๔

๔  (ร) '’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๘ จ้างกำจัดตะกอนแบบวิธีธรรมฃาติและแบบวิธื 
เครื่องจักรกล พร้อมงานที่เกี่ยวข้องบริเวณโรงงานผลิต 
นํ้าบางเขน เลขที่ จท.๑๘/๒๔๖๔

๔๓,๓๓๔,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

๔๒ :’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๙ จ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรง 
ของโครงสร้างบ่อกรองนํ้า จำนวน ๑๐ บ่อ อาคารโรง 
สูบนํ้าล้าง line ๑ และ line ๒ โรงสูบนํ้าดิบหมายเลข 
๑ และโรงสูบส่งนํ้าหมายเลข ๑ และ ๒ ของโรงงาน 
ผลิตนํ้าบางเขน พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขท่ี 
จท.๑๙/๒๔๖๔

๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๔๖๔

๔๓ '’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๐ จ้างดำเนินการกำจัดตะกอนบำรุงรักษาเครื่องจักรและ 
อุปกรณ์ของระบบกำจัดตะกอน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่โรงงานกำจัดตะกอน ฝ่ายโรงงานผลิตนํ้าสามเสน เลข 
ท่ี จท.๒๔/๒๔๖๔

๒๘,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

๔๔ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๔๑ งานจ้างรถบริการรับ - ส่ง พนักงานการประปา 
นครหลวง ประจำปี ๒๔๖๔ เลขท่ี จท.๒๗/๒๔๖๔

๑๙,๓๒๑,๖๓๒.๐๐ ๐๗/๒๔๖๔

๔ ๕ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๔๒ งานจ้างเหมาตัดขุดปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน กปน. 
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๔๖ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๔๓ จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบแก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ครบ ๒๔ ปี และพนักงานเกษียณอายุ ประจำ 
ปีงบประมาณ ๒๔๖๔

๑๑,๔๙๔,๘๔๒.๔๐ ๐๖/๒๔๖๔

๔๗ ?๖ ๔๐๖๐๐๑๐๙๔๔ งานจ้างตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพตาม 
ปิจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๔๖๔



ล ำด ับ
ท ี่

รห ัส แผ น จ ัดซ ื้อจ ัด  
จ ้าง

ข ื่อ โค รงก าร
งบ ป ระม าณ  

โค ร งก าร  
(บ าท )

ค าด ว ่าจ ะ  
ป ระกาศ  
จ ัดซ อจด  

จ ้าง
(เด ือ น /ป ี)

๔๘ -’๖๔๐๖๐๐๑(ว๙๔๔ จ้างที,ปรึกษาโครงการสำรวจความผูกพันองค์กรและ 
ความพึงพอใจของบุคลากร กปน. ปีงบประมาณ 
๒๔๖๔

๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๔๙ 3๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๖ จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทระบบการจัดการอาซีว 
อนามัยและความปลอดภัย (ISO ๔๔๐๐๑) และนำ 
แผนไปปฏิบัติ ของโรงงานผลิตบํ้าบางเขน และขอรับ 
รองระบบ ISO ๔๔๐๐๑ โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ้

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๔๐ ว๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๗ งานจ้างบำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและ 
บริภัณฑ์ไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา 
๑๔ แห่ง และฝ่ายมาตรวัดบํ้า

๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

(SL<9) -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๘ งานจ้างจัดทำแบบแผนผังวงจรไฟฟ้าของสำนักงาน 
ใหญ่ และ ขวก.(สจ)

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๔๖๔

๔๒ '’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๔๙ จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใซ้บริการของ 
กปบ. ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ เลขที' จท.๔๘/๒๔๖๔

๒,๗๘๒,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

๔๓ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๖๐ จ้างจัดทำรายงานประจำปี ๒๔๖๔ ของการประปา 
นครหลวง

๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๔๔ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๖๑ จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรม Fast Tools สำหรับ 
ระบบบริหารจัดการนํ้าสูญเสีย (WLMA)

CslCsCs, ( s l o  o . o  o ๐๘/๒๔๖๔

๔๔ Pfe๔๐๖๐๐๑๐๙๖๒ จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการนํ้าสูญเสีย (WLMA 
๒.๐)

๔,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

๔๖ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๖๓ จ้างทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice e-Receipt) และใบ 
แจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-lnvoice) เลขท่ี 
จท.๔๗/๒๔๖๔

๑,๗๙๗,๖๐๐.๐๐ ๐๙/๒๔๖๔

๔๗ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๖๔ งานจ้างทันตแพทย์ (เฉพาะทาง) Part Time ๘๔๔,๓๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

(SL Cs> Pfe๔๐๖๐๐๑๐๙๖๔ งานจ้างแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลการประปา 
นครหลวง

๘๘๘,๑๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

๔๙ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๖๖ จ้างข่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานท,ีเกี่ยวข้อง พ้ืนท่ี 
สำนักงาบประปาสาขาพญาไท

๒๐,๔๐๐,๐๐๐. ๐๐ ๐๘/๒๔๖๔



ล ำด ับ
ท ี่

รห ัส แผ น จ ัดซ ื้อจ ัด  
จ ้าง

ข ื่อ โค รงก าร
งบ ป ร ะ ม า๓  

โค รงก าร  

(บ าท )

ค าด ว ่าจ ะ  
ป ระกาศ  
จด*ซอจด 

จ ้าง
( เด ือ น /ป ี)

๖๐ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๖๗ จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใข้บริการด้าน 
T ของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๔๖๔

๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔

๖๑ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๖๘ งานจ้างผู้ใหับริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) ๑,๖๔๘,๙๓๔.๒๐ ๐๖/๒๔๖๔
๖๒ 2’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๖๙ งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (iMind 

CRM) เลขที่ จท.๓๒/๒๔๖๔
๑,๔๓๗,๔๙๐.๐๐ ๐๖/๒๔๖๔

๖๓ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๗๐ งานจ้างบำรุงรักษาระบบ Call C enter การประปา 
นครหลวง เลขที ่ จท.๔๖/๒๔๖๔

๒,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ ๐๖/๒๔๖๔

๖๔ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๗๑ งาบ'จ้างผู้ให้'บริการ Line Official A ccount (Line 
OA)

๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๖/๒๔๖๔

๖๔ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๗๒ งาบจ้างตรวจสอบและประเมินสภาพท่อประธาน 
(Condition A ssessm ent)

๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔

๖๖ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๗๓ งานจ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบจาก 
Pressure Transient ในท่อประธาน

๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๔๖๔

๖๗ -’๖๔๐๖๐๐๑๐๙๗๔ จ้างก่อสร้างและคืนสภาพหลุมงานซ่อมท่อประธาน 
พร้อมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ภาค ๑, ๒ และ ๓ 
เลขที่ จท.๔๔/๒๔๖๔

๒๙,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๔๖๔

๖๘ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๗๔ จ้างก่อสร้างและคืนสภาพหลุมงานซ่อมท่อประธาน 
พร้อมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ภาค ๑, ๒ และ ๓ 
เลขที่ จท.๔๔/๒๔๖๔

๒๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๔๖๔

๖๙ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๗๖ งานจ้างเอกขนสำรวจท่อประธานแตกรั่ว พื้นที่ภาค ๑, 
๒ และ ๓

๑๔,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๗๐ Pto๔๐๖๐๐๑๐๙๗๗ งานจ้างเอกซนสำรวจท่อประธานแตกรั่ว พื้นที่ภาค ๔, 
๔

๑๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔


