
แบบ สขร.1

1 การเชาระบบติดตามยานพาหนะ GPS จํานวน ๑๐๐ ชุด 2,118,600.00 2,118,600.00 e-bidding บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6300001302

เสนอราคา 1,151,748.- บาท เสนอราคา 1,151,748.- บาท 30 ก.ย. 63

2 ไมก้ันอลูมิเนียมแบบวงรี ความยาว ๒.๔ เมตร จํานวน 599,150.00 583,150.00 e-bidding บริษัท เอ็ม เค แอล อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท เอ็ม เค แอล อินเตอรเทรด จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6300001291

50 อัน และไมกั้นอลูมิเนียมแบบวงรี ความยาว 3 เมตร เสนอราคา 288,000.- บาท เสนอราคา 288,000.- บาท 22 ก.ย. 63

จํานวน ๑๐ อัน

3 แผนพ้ืนเวทีพรอมบันได จํานวน ๒ ชุด 612,040.00 588,500.00 e-bidding บริษัท เอ็ม.ย.ูด.ีโพรไวเดอร จํากัด บริษัท เอ็ม.ย.ูด.ีโพรไวเดอร จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000019

เสนอราคา 523,230.- บาท เสนอราคา 523,230.- บาท 12 ต.ค. 63

4 เครื่องวัดสัญญาณ Antenna จํานวน ๑ เครื่อง 856,000.00 824,435.00 e-bidding บริษัท อีเอ โซลูชั่นส จํากัด บริษัท อีเอ โซลูชั่นส จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000027

เสนอราคา 824,000.- บาท เสนอราคา 824,000.- บาท 12 ต.ค. 63

5 อุปกรณระบบเสียงตามสาย กทพ. (EXAT Sound) 3,370,000.00 3,370,000.00 e-bidding บริษัท สมารท สแตรทิจิก โซลูชั่นส จํากัด บริษัท สมารท สแตรทิจิก โซลูชั่นส จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000042

พรอมติดตั้ง บรเิวณอาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษ เสนอราคา 3,358,000.- บาท เสนอราคา 3,358,000.- บาท 16 ต.ค. 63

ฉลองรัช จํานวน ๑ รายการ

6 รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ 2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding บริษัท ฟเออร คอรเปอรเรชั่น จํากัด บริษัท ฟเออร คอรเปอรเรชั่น จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000017

ซีซี จํานวน ๑ คัน เสนอราคา 2,490,000.- บาท เสนอราคา 2,490,000.- บาท 15 ต.ค. 63

7 งานติดตั้งสายใยแกวนําแสงในทางพิเศษฉลองรัช 9,630,000.00 9,630,000.00 e-bidding บริษัท ซิสทรอนิกส จัด บริษัท ซิสทรอนิกส จัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000039

จํานวน 1 งาน เสนอราคา 7,240,000.- บาท เสนอราคา 7,240,000.- บาท 19 ต.ค. 63

8 ระบบปายเปล่ียนขอความได VMS ทางพิเศษฉลองรัช 26,750,000.00 26,736,625.00 e-bidding บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) เสนอราคาต่ํากวา 6400000025

(ชวงรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) เสนอราคา 17,500,000.- บาท เสนอราคา 17,500,000.- บาท 15 ต.ค. 63

จํานวน 4 ปาย

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางวิธี e-bidding

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

วันท่ี 1 – ๓1 ตุลาคม 2563

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา (รวม VAT) ท่ี

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลงใน

การซื้อ หรือจาง



แบบ สขร.1สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางวิธี e-bidding

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

วันท่ี 1 – ๓1 ตุลาคม 2563

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา (รวม VAT) ท่ี

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลงใน

การซื้อ หรือจาง

9 อุปกรณการเช่ือมตอ (DWDM) จํานวน 1 หนวย 5,350,000.00 5,350,000.00 e-bidding บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด บรษิัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000020

เสนอราคา 5,230,550.- บาท เสนอราคา 5,230,550.- บาท 15 ต.ค. 63

10 ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) ของการทาง 1,070,000.00 1,070,000.00 e-bidding บริษัท บุคโดส จํากัด บริษัท บุคโดส จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000075

พิเศษแหงประเทศไทย เสนอราคา 802,500.- บาท เสนอราคา 802,500.- บาท 21 ต.ค. 63

11 ไมก้ันวงรี ๓ เมตร จํานวน 150 อัน 1,685,250.00 1,685,250.00 e-bidding บริษัท เอ็ม เค แอล อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท เอ็ม เค แอล อินเตอรเทรด จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000047

เสนอราคา 649,000.- บาท เสนอราคา 649,000.- บาท  19 ต.ค. 63

12 ตูคอนเทนเนอร (พรอมติดตั้ง) จํานวน ๒ ตู 856,000.00 856,000.00 e-bidding บริษัท คอนเทนเนอร ซัพพลาย (2000) จํากัด บริษัท คอนเทนเนอร ซัพพลาย (2000) จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000068

เสนอราคา 686,000.- บาท เสนอราคา 686,000.- บาท 26 ต.ค. 63


