
1 เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ในตูเก็บคาผานทาง 6,826,000.00 6,809,480.00 e-biddin 1.บริษัท เอ็ม ดี ซิสเต็ม คอนโทรล แอนด บริษัท เอ็ม ดี ซิสเต็ม คอนโทรล แอนด เสนอราคาต่ํากวา

พิเศษ ทางดวนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรชั เซอรวสิ จํากัด เซอรวิส จํากดั

เสนอราคา 6,783,789.- บาท เสนอราคา 6,783,789.- บาท

2.บริษัท ซินเนอรไจซ โปรไวด เซอรวิส จํากัด

เสนอราคา 6,805,000.- บาท 

2 งานติดต้ังระบบไฟสัญญาณจราจรพรอมชุดควบคุม 7,383,000.00 6,848,000.00 e-biddin 1.บริษัท เอ็ม เค แอล อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท เอ็ม เค แอล อินเตอรเทรด จํากัด เสนอราคาต่ํากวา

เสนอราคา 6,825,000.- บาท เสนอราคา 6,825,000.- บาท 

3 ซื้อพรอมติดต้ังและพัฒนาระบบภาษีและเอกสารธรุกรรม 36,380,000.00 36,380,000.00 e-biddin 1.บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัด บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัด เสนอราคาต่ํากวา

อิเล็กทรอนิกส (e-Tax Invoice / e-Receipt) เสนอราคา 25,035,539.- บาท เสนอราคา 25,035,539.- บาท 

2.บริษัท ดิเอ็กซเพิรท ไอซีที จํากัด

เสนอราคา 26,215,321.- บาท

3.บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จํากัด

เสนอราคา 26,878,000.- บาท

4.บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

เสนอราคา 27,800,000.-บาท

5.บริษัท ไพรม โซลูช่ัน แอนด เซอรวสิ จํากัด

เสนอราคา 32,923,900.- บาท

4 เครื่องปรับอากาศ ทางดวนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษ 9,950,000.00 9,044,699.00 e-biddin 1.บริษัท ส.พันแสน จํากัด บริษัท ส.พันแสน จํากัด เสนอราคาต่ํากวา

ฉลองรัช จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 7,398,408.- บาท เสนอราคา 7,398,408.- บาท

2.บริษัท ช.เกียรติทรัพย จํากัด

เสนอราคา 8,244,000.- บาท

3.บริษัท กุลเทค จํากัด

เสนอราคา 8,490,000.- บาท

4.บริษัท แอรโก โปร-เทค จํากัด

เสนอราคา 8,980,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางวิธี e-bidding

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

วันท่ี 1 มิถุนายน – ๓0 มิถุนายน 2563

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา (รวม VAT) 

ท่ีตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
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5 ระบบควบคุมระยะไกลเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ทางพิเศษ 4,815,000.00 4,771,130.00 e-biddin 1.บริษัท แอสตรา ดิจิตอล จํากัด แอสตรา ดิจิตอล จํากัด เสนอราคาต่ํากวา

กาญจนาภิเษก (บางพล-ีสุขสวัสดิ)์ จํานวน 1 ระบบ เสนอราคา 3,555,888.- บาท เสนอราคา 3,555,888

6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 763,000.00 763,000.00 e-biddin 1.บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด เสนอราคาต่ํากวา

พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส จํานวน 1 คัน เสนอราคา 742,580.- บาท เสนอราคา 742,580.- บาท

7 เครื่องใชสํานักงาน (งานครุภณัฑจัดซื้อ) โครงการอาคาร 222,821,150.00 190,874,631.41 e-biddin 1.บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด เสนอราคาต่ํากวา

ศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ 3 เสนอราคา 84,900,000.- บาท เสนอราคา 84,900,000.- บาท

8 บัตรสมารทการด (Smart card) จํานวน 150,000 ใบ 1,765,500.00 1,765,500.00 e-biddin 1.หางหุนสวนจํากัด พิสิษฐ การด หางหุนสวนจํากัด พิสิษฐ การด เสนอราคาต่ํากวา

เสนอราคา 1,200,000.- บาท เสนอราคา 1,200,000.- บาท

2.บริษัท อินเทลลิเจนซ ไพรม โซลูชั่น จํากัด

เสนอราคา 1,297,400.- บาท

3.บริษัท แสนสุคนธ จํากัด

เสนอราคา 1,362,645.- บาท

9 ปมน้ําทรานเฟอรพรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด 405,000.00 535,000.00 e-biddin 1.บริษัท แอบโซลูท นอรม จํากัด บริษัท แอบโซลูท นอรม จํากัด เสนอราคาต่ํากวา

เสนอราคา 333,947.- บาท เสนอราคา 333,947.- บาท
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