
แบบ สขร.1

1 รถนั่งสวนกลาง ปรมิาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี 2,220,000.00 2,220,000.00 e-bidding บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000058

จํานวน 3 คัน เสนอราคา 2,182,800.- บาท เสนอราคา 2,182,800.- บาท 27 ต.ค. 63

2 เชาใชบริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) 2,140,000.00 1,994,034.16 e-bidding บริษัท ทีโอที จํากัด บรษิัท ทีโอที จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 640000057

แบบเทคโนโลยี Ethernet เสนอราคา 1,989,900.- บาท เสนอราคา 1,989,900.- บาท 26 ต.ค. 63

3 จางที่ปรึกษาระบบการบริหารความตอเนื่องทางธรุกิจ 2,500,000.00 2,190,090.00 e-bidding บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000018

(Business Continuity Management System BCMA) เสนอราคา 1,730,000.- บาท เสนอราคา 1,730,000.- บาท 14 ต.ค. 63

4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา 3,842,400.00 3,840,000.00 e-bidding บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000061

กวา 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ เสนอราคา 3,736,440.- บาท เสนอราคา 3,736,440.- บาท 2 พ.ย. 63

พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส และสัญญาณไฟวับวาบ

จํานวน 4 คัน

5 ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร 6,741,000.00 46,537,050.00 e-bidding บริษัท แอดวานซ โซลูชั่น แอนด เทคโนโลยี่ จํากัด บริษัท แอดวานซ โซลูชั่น แอนด เทคโนโลยี่ จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000059

(Network Security) สําหรบังานบริหารภายในสํานักงาน เสนอราคา 43,500,000.- บาท เสนอราคา 43,500,000.- บาท 22 ต.ค. 63

(Back Office)

6 นาฬิกาแมขาย (Master Clock) จํานวน 2 เครื่อง 535,000.00 535,000.00 e-bidding บริษัท เทคซอรส กรุปส จํากัด บรษิัท เทคซอรส กรุปส จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000132

เสนอราคา 374,072.- บาท เสนอราคา 374,072.- บาท 6 พ.ย. 63

7 ระบบคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมและทดแทน จํานวน 1 ระบบ 7,929,770.00 7,120,529.00 e-bidding บริษัท แอดวานซ โซลูชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด บริษัท แอดวานซ โซลูชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000135
เสนอราคา 4,949,000.- บาท เสนอราคา 4,949,000.- บาท 9 พ.ย. 63

8 เครื่องคอมพิวเตอรในชองทาง (IPC) ของระบบเก็บคาผาน 1,444,500.00 1,444,500.00 e-bidding บริษัท ภูมิไทย คอทซีล จํากัด บริษัท ภูมิไทย คอทซีล จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000152

ทางแบบอัตโนมัติ จํานวน ๒๗ เคร่ือง เสนอราคา 1,256,715.- บาท เสนอราคา 1,256,715.- บาท 12 พ.ย. 63

9 กระดาษ THERMAL 80 มม. 58 แกรม 1,926,000.00 1,813,650.00 e-bidding บริษัท ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร จํากัด บรษิัท ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000067

จํานวน 150,000 มวน เสนอราคา 1,377,000.- บาท เสนอราคา 1,377,000.- บาท 27 ต.ค. 63

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา (รวม VAT) ท่ี

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลงใน

การซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางวิธี e-bidding

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

วันท่ี 1 – ๓0 พฤศจิกายน 2563

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ
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10 ลิขสิทธิ์ของระบบเครือขายเสมือนจากภายนอก (License 1,605,000.00 1,605,000.00 e-bidding บริษัท ดิ เอ็กซเซเลนท คอมมูนิเคช่ัน จํากัด บรษิัท ดิ เอ็กซเซเลนท คอมมูนิเคชั่น จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000112

VPN) ของระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) เสนอราคา 1,590,000.- บาท เสนอราคา 1,590,000.- บาท 2 พ.ย. 63

จํานวน 1 หนวย

11 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํา 856,800.00 856,800.00 e-bidding บริษัท มิตซูรุงเจริญ จํานวน บริษัท มิตซูรุงเจริญ จํานวน เสนอราคาต่ํากวา 6400000124

กวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคล่ือน ๒ ลอ แบบมีชองวางหลัง เสนอราคา 806,780.- บาท เสนอราคา 806,780.- บาท 9 พ.ย. 63

คนขับ (Cab) พรอมสัญญาณไฟวบัวาบแบบ LED 

อิเล็กทรอนิกสไซเรน กันชนทายรถ และเครื่องรับ-สง

วทิยุชนิดติดรถยนต จํานวน 1 คัน

12 ชุดหมอนลมพรอมอุปกรณ จํานวน ๒ ชุด 856,000.00 800,000.00 e-bidding บริษัท โกลบอล อินสเทค จํากัด บริษัท โกลบอล อินสเทค จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000208

เสนอราคา 590,000.- บาท เสนอราคา 590,000.- บาท 23 พ.ย. 63

13 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,728,000.00 2,728,000.00 e-bidding บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จํากัด บรษิัท สยามนิสสัน บีเคเค จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000168

ไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี จํานวน 2 คัน เสนอราคา 2,349,000.- บาท เสนอราคา 2,349,000.- บาท 16 พ.ย. 63






