
แบบ สขร.1

1 จางที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความม่ันคง 5,136,000.00 4,922,000.00 e-bidding 1.บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร จํากัด บรษิัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000311

ปลอดภัยสารสนเทศของศูนยคอมพิวเตอร สําหรับระบบ เสนอราคา 4,200,000.- บาท เสนอราคา 4,200,000.- บาท 24 ธ.ค. 63

เก็บคาผานทางพิเศษ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 2.บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท อินฟอรเมชั่น

27001:2013 เทคโนโลยี จํากัด

เสนอราคา 4,288,000.- บาท

2 บัตรอัตโนมัต(ิOn Board Unit OBU) พรอมอุปกรณเสรมิ 127,950,600.00 99,082,000.00 e-bidding 1.บริษัท ควิ-ฟรี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ควิ-ฟรี (ประเทศไทย) จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 640000213

จํานวน 400,000 ชุด และขาติดบัตรอัตโนมัติ เสนอราคา 71,048,000.- บาท เสนอราคา 71,048,000.- บาท 9 ธ.ค. 63

(On Board Unit OBU) เพ่ิมเติม จํานวน 40,000 ชิ้น 2.บริษัท แซม เทคโนโลยี ซัพพอรต จํากัด

เสนอราคา 81,665,312.50 บาท

3.บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)

เสนอราคา 98,091,180.- บาท

3 เครื่องยกรถยนตขนาดไมต่ํากวา 4 ตัน 856,000.00 774,680.00 e-bidding บริษัท อารทิแฟคท พรีซิช่ัน จํากัด บริษัท อารทิแฟคท พรีซิช่ัน จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000192

จํานวน 4 ตัว เสนอราคา 750,000.02- บาท เสนอราคา 750,000.02- บาท 24 พ.ย. 63

4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 6,865,800.00 6,864,000.00 e-bidding 1.บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000178

ไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ เสนอราคา 6,741,000.00- บาท เสนอราคา 6,741,000.00- บาท 24 พ.ย. 63

พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส สญัญาณไฟวับวาบ 2.บริษัท โตโยตากรุงเทพยนต ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

 และเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนตแบบดิจิตอล เสนอราคา 6,837,300.- บาท

 จํานวน 6 คัน

5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 859,600.00 859,600.00 e-bidding 1.บริษัท มิตซูรุงเจริญ จํากัด บริษัท มิตซูรุงเจริญ จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000177

ไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบมีชองวาง เสนอราคา 798,220.- บาท เสนอราคา 798,220.- บาท 27 พ.ย. 63

ดานหลังคนขับ (Cab) พรอมสัญญาณไฟวบัวาบ แบบ LED 2.บริษัท โตโยตานครธน จํากัด

อิเล็กทรอนิกสไซเรน กลองติดรถยนต (หนา+หลัง) เสนอราคา 812,700.- บาท

กันชนทายรถ และกลองใสอุปกรณทายรถ จํานวน 1 คัน 3.บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด

เสนอราคา 815,340.- บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา (รวม VAT) ท่ี

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลงใน

การซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางวิธี e-bidding

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

วันท่ี 1 – ๓1 ธันวาคม 2563

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

ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลงใน

การซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางวิธี e-bidding

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

วันท่ี 1 – ๓1 ธันวาคม 2563

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ

6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปรมิาตรกระบอกสูบ 591,000.00 591,000.00 e-bidding 1.บริษัท รุงเจริญ พลัส จํากัด บรษิัท รุงเจริญ พลัส จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000234

ไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคล่ือน ๒ ลอ แบบธรรมดา เสนอราคา 492,200.- บาท เสนอราคา 492,200.- บาท 9 ธ.ค. 63

พรอมหลังคาอลูมิเนียม จํานวน ๑ คนั 2.บริษัท แสงฟาอีซูซุเซลส จํากัด

เสนอราคา 562,000.- บาท

3.บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด

เสนอราคา 588,393.- บาท

7 รถจักรยานยนต ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,997,500.00 2,997,500.00 e-bidding 1.บริษัท เวิลดสปด เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เวิลดสปด เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000296

280 ซีซี พรอมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา 2,824,800.- บาท เสนอราคา 2,824,800.- บาท 18 ธ.ค. 63

ไซเรนและอุปกรณติดรถ จํานวน 11 คัน 2.บริษัท ซิงเกิล ริช จํากัด 
เสนอราคา 2,892,500.- บาท

8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 1,977,580.00 1,977,580.00 e-bidding บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด บริษัท โตโยตา ลิบรา จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000286

ไมตํ่ากวา 2,000 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ เสนอราคา 1,975,220.- บาท เสนอราคา 1,975,220.- บาท 18 ธ.ค. 63

พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส สญัญาณไฟวับวาบ และเครื่อง

รับ-สงวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต แบบดิจิตอล 

จํานวน 2 คัน

9 รถกระเชา ขนาดความสงูไมนอยกวา 15 เมตร 4,000,000.00 4,000,000.00 e-bidding 1.บริษัท สยาม ฟลีท เซอรวสิ จํากัด บรษิัท สยาม ฟลีท เซอรวสิ จํากัด เสนอราคาต่ํากวา 6400000297

จํานวน 1 คัน เสนอราคา 3,650,000.- บาท เสนอราคา 3,650,000.- บาท 23 ธ.ค. 63

2.บริษัท เจริญกิจพาณิชยประเสริฐ จํากัด

เสนอราคา 3,950,000.- บาท


