
ล ำดับ
ท่ี เจ้ำของ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย งบประมำณ ขออนุมัติ ประกำศ รำยงำนผล ใบส่ัง/สัญญำ จ ำนวนเงิน ย่ีห้อ/รุ่น ผู้จ ำหน่ำย ก ำหนด วันท่ี เบิกจ่ำย ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ ด ำเนินกำร ส่งมอบ ส่งมอบ
1 กบร. อท.2 จอมอนิเตอร์ในช่องทาง (Industrial Monitor) 30

เคร่ือง
35,000 1,050,000

2 กบร. อท.2 คอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) 2
เคร่ือง

40,000 80,000

3 กบร. อท.3 เคร่ืองทดสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 4
เคร่ือง

40,000 160,000

4 กบร. อท.1 คอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ระบบเก็บ
ค่าผ่านทางแบบเงินสด (MTC)

34
เคร่ือง

50,000 1,700,000

5 กบร. อท.1 คอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ระบบเก็บ
ค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC)

22
เคร่ือง

50,000 1,100,000

6 กบร. อท.1 นาฬิการะบบดิจิตอล (Digital Clock) 6
เคร่ือง

50,000 300,000

7 กบร. อท.2 = 20
กบร. อท.3 = 18

นาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Clock) 38
เคร่ือง

50,000 1,900,000

8 กธอ. บบ. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Workstation 8
เคร่ือง

50,000 400,000

9 กบร. อท.2 นาฬิกาดิจิตอลในห้องควบคุม (Digital Clock) 6
เคร่ือง

60,000 360,000

10 กบร. อท.2 กล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV 
(DVES)

35
เคร่ือง

70,000 2,450,000
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11 กบร. อท.2 คอมพิวเตอร์ในช่องทาง lndustrial Computer 
(IPC)

40
เคร่ือง

80,000 3,200,000

12 กวพ. วจ. จอทัชสกรีน 55 น้ิว 1
จอ

96,500 96,500

13 กบร. อท.1 เคร่ืองบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด 
(Network Video Recoder)

2
เคร่ือง

120,000 240,000

14 กวพ. วจ. เคร่ืองทดสอบเน็ตเวิร์กแบบใช้สายอัตโนมัติ 1
เคร่ือง

140,000 140,000

15 กบร. วอ. กล้องตรวจสอบสาย Fiber Optic แบบไร้สาย 2
เคร่ือง

250,000 500,000

16 กบร. อท.3 นาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) 18
เคร่ือง

300,000 5,400,000

17 กบร. วอ. อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณนาฬิกาหลัก 
(Main Master Clock) พร้อมติดต้ัง

1
เคร่ือง

350,000 350,000

18 กบร. วอ. เคร่ืองตรวจสอบสาย Fiber Optic (OTDR) 1
เคร่ือง

350,000 350,000

19 กบร. อท.2 เคร่ืองบันทึกภาพ (NVR) 1
เคร่ือง

400,000 400,000

20 กบร. อท.2 Antenna ในช่องทาง 11
เคร่ือง

400,000 4,400,000
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21 กบร. อท.2 = 3
กบร. บฐ. = 6

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) 9
เคร่ือง

400,000 3,600,000

22 กบร. วอ. เคร่ือง Splice สาย Fiber Optic 1
เคร่ือง

450,000 450,000

23 กสป. ปศ. เคร่ืองตัดถ่าง พร้อมอุปกรณ์ค้้ายัน 1
เคร่ือง

1,000,000 1,000,000

24 กวพ. วจ. พัฒนาระบบตรวจจับใบหน้า และอุณหภูมิ
แบบเคล่ือนย้ายได้

1
ระบบ

2,746,000 2,746,000

25 กบร. วอ. ปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย
และระบบลงเวลาจุดตรวจ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
บูรพาวิถี (CCB4) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช 
(CCB3)

1
งาน

3,000,000 3,000,000

26 กบร. วอ. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ห้อง Central 
System ท่ี CCB2 (Fire wall เช่ือมต่องานภายนอก)
พร้อมติดต้ัง

2
ชุด

3,000,000 6,000,000

27 กบร. อจ. ป้ายแนะน้าโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) บนทางพิเศษ 1
งาน

5,000,000 5,000,000

28 กบร. วอ. สาย Fiber Optic ภายใน lnter Change ด่านเก็บ
ค่าผ่านทางของทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสด์ิ) พร้อมติดต้ัง

1
งาน

7,500,000 7,500,000
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29 กจจ. จจ.3 ระบบกล้องตรวจจับความเร็ว (Speed Camera) 
บนทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดต้ัง

1
ระบบ

14,537,600 14,537,600

30 กวพ. วจ. พัฒนาระบบตรวจสอบจับรถปลายทาง
บนทางพิเศษฉลองรัช

1
ระบบ

16,500,000 16,500,000

31 กบร. บฐ. ปรับปรุงระบบ HQ สายทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสด์ิ)

1
ระบบ

20,000,000 20,000,000

32 กบร. อจ. ปรับปรุงตู้จ่ายไฟฟ้าแบบควบคุมระยะไกลและ
เดินสายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี

1
งาน

27,500,000 27,500,000

33 กบร. อท.2 โปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณ์ในช่องเก็บค่าผ่านทาง 1
งาน

34,240,000 34,240,000

34 กบร. อจ. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Fix ส้าหรับ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

1
งาน

35,000,000 35,000,000

35 กบร. อจ. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Fix ส้าหรับ
ทางพิเศษฉลองรัช

1
งาน

40,000,000 40,000,000

36 กบร. อท.3 ระบบกล้องวงจรปิดและเคร่ืองบันทึกภาพ (NVR) 
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางบูรพาวิถี

1
ระบบ

40,000,000 40,000,000

37 กบร. วอ. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษเฉลิมมหานครและ
ทางพิเศษฉลองรัช

1
ระบบ

46,000,000 46,000,000
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38 กจจ. จจ.4 รถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 280 ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ
แบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ

5
คัน

272,500 1,362,500

39 กจจ. จจ.1 
กจจ. จจ.4

รถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 950 ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ
แบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ

10
คัน

685,000 6,850,000

40 ฝบท. กจด. = 1
ฝกง. = 1
ฝกท. = 2
กจจ. จจ.1 = 1
ฝจค. = 1

รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 6
คัน

740,000 4,440,000

41 กกภ. กภ.4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ
แบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กันชนท้ายรถ 
และกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ

1
คัน

859,000 859,000

42 กจจ. จจ.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
และกันชนท้าย จ้านวน 2 คัน

2
คัน

870,100 1,740,200
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43 กพท.2 = 1
กจค.3 บช. = 1

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

2
คัน

886,400 1,772,800

44 กบท. บท.1 = 1
กบร. อท.2 = 1
กบร. อท.3 = 1
กบร. อจ. = 2
กบร. บฐ. = 1

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และสัญญาณไฟวับวาบ

6
คัน

960,600 5,763,600

45 กฟย. ฟท.1 = 1
กฟย. ฟท.2 = 2
กฟย. ฟอ.2 = 1

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ 
และกันชนท้ายรถ

4
คัน

976,700 3,906,800

46 กบอ. บอ.1 = 1
กบอ. รส.1 = 3
กบอ. รส.2 = 1

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 
สัญญาณไฟวับวาบ และเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุส่ือสาร
ติดรถยนต์ แบบดิจิตอล

5
คัน

988,900 4,944,500
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47 กจจ. จจ.4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED  อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน
กล้องติดรถยนต์ (หน้า+หลัง) กันชนท้ายรถและกล่องใส่
อุปกรณ์ท้ายรถ

1
คัน

998,600 998,600

48 กบอ. บอ.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และสัญญาณไฟวับวาบ
พร้อมเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุส่ือสารชนิดติดรถยนต์
แบบดิจิตอล

2
คัน

1,144,300 2,288,600

49 กจค.3 รณ. = 1
กจค.4 สข. = 1
ฝจค. กธอ. = 1
กวพ. = 1

รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี

4
คัน

1,364,000 5,456,000

50 กบท. วท. กล้องส่องทางไกล 2
ตัว

31,000 62,000

51 กวพ. วจ. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2
เคร่ือง

35,000 70,000

52 กบท. บส. พัดลมดูดอากาศ 9
ตัว

40,000 360,000
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งบประมำณ ด ำเนินกำร ส่งมอบ ส่งมอบ

รำยละเอียดงบลงทุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนปกติประจ ำปีงบประมำณ 2565

53 กบอ. บอ.1 ถังน้้าสแตนเลส ขนาด 5,000 ลิตร 10
ถัง

40,000 400,000

54 กบอ. บอ.1 เคร่ืองพ่นละอองน้้าแรงดันสูงชนิดเคล่ือนท่ีได้ 14
เคร่ือง

40,000 560,000

55 กสป. สอ.1 เคร่ืองฉาย Projector 1
เคร่ือง

40,000 40,000

56 กสพ. สว. จักรยานน่ังป่ัน 4
เคร่ือง

45,000 180,000

57 กสพ. สว. เคร่ืองเล่นกล้ามเน้ือส่วนบนและล้าตัว 1
เคร่ือง

45,000 45,000

58 กสพ. สว. เคร่ืองเล่นกล้ามเน้ือหัวไหล่และกล้ามเน้ือหลัง 1 
เคร่ือง

45,000 45,000

59 กสพ. สว. เคร่ืองเล่นกล้ามเน้ือขาด้านนอก 1
เคร่ือง

45,000 45,000

60 กสพ. สว. เคร่ืองเล่นกล้ามเน้ือขาด้านใน 1
เคร่ือง

45,000 45,000

61 กสพ. สว. เคร่ืองเล่นกล้ามเน้ือหน้าท้องและกล้ามเน้ือหลัง 1
เคร่ือง

45,000 45,000

8



ล ำดับ
ท่ี เจ้ำของ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย งบประมำณ ขออนุมัติ ประกำศ รำยงำนผล ใบส่ัง/สัญญำ จ ำนวนเงิน ย่ีห้อ/รุ่น ผู้จ ำหน่ำย ก ำหนด วันท่ี เบิกจ่ำย ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ ด ำเนินกำร ส่งมอบ ส่งมอบ

รำยละเอียดงบลงทุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนปกติประจ ำปีงบประมำณ 2565

62 กสพ. สว. ชุดดัมเบลพร้อมช้ันวาง 2.5 - 25 กิโลกรัม 1
ชุด

45,000 45,000

63 กบอ. บอ.2 เคร่ืองป่ันไฟฟ้า 1
เคร่ือง

45,000 45,000

64 กบร. วอ. เคร่ืองพิมพ์ Laser Print 1
เคร่ือง

46,000 46,000

65 กสพ. สว. จักรยานเอนป่ัน 4
เคร่ือง

49,000 196,000

66 กจค.1 ฉบ. = 4
กจค.1 ฉค. = 2
กจค.1 ฉพ. = 1
กจค.3 บน. = 2
กจค.3 รณ. = 3

เคร่ืองนับธนบัตร แบบต้ังโต๊ะ 12
เคร่ือง

49,900 598,800

67 กบอ. บอ.2 ถังเก็บน้้าส้ารอง ชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 6,000 ลิตร 4
ถัง

50,000 200,000

68 กบท. บท.1 สว่านเอนกประสงค์แบบไร้สาย  1
ตัว

51,800 51,800

69 กสพ. สว. เคร่ืองเล่นกล้ามเน้ือต้นขา น่อง และสะโพก 1
เคร่ือง

55,000 55,000
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ล ำดับ
ท่ี เจ้ำของ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย งบประมำณ ขออนุมัติ ประกำศ รำยงำนผล ใบส่ัง/สัญญำ จ ำนวนเงิน ย่ีห้อ/รุ่น ผู้จ ำหน่ำย ก ำหนด วันท่ี เบิกจ่ำย ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ ด ำเนินกำร ส่งมอบ ส่งมอบ

รำยละเอียดงบลงทุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนปกติประจ ำปีงบประมำณ 2565

70 กสพ. สว. เคร่ืองเดินวงรี 2
เคร่ือง

59,000 118,000

71 กสพ. สว. เคร่ืองว่ิงไฟฟ้า 5
เคร่ือง

69,000 345,000

72 กสป. สอ.1 เคร่ืองสแกนเข้า-ออกห้องควบคุม 3
เคร่ือง

70,000 210,000

73 กบท. บส. เคร่ืองต้มยางหยอดรอยต่อ 1
เคร่ือง

90,000 90,000

74 กจจ. จจ.1 เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์พร้อมอุปกรณ์ 1
เคร่ือง

100,000 100,000

75 กจค.3 บม. ตู้คอนเทนเนอร์ 2
ตู้

130,000 260,000

76 กบท. บท.1 สัญญาณไฟลูกศร 8
ชุด

150,000 1,200,000

77 กวป. รป. เคร่ือง Plotter 1
เคร่ือง

150,000 150,000

78 กฟย. ฟท.1 เคร่ืองค้นหาแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน 1
เคร่ือง

350,000 350,000
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ล ำดับ
ท่ี เจ้ำของ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย งบประมำณ ขออนุมัติ ประกำศ รำยงำนผล ใบส่ัง/สัญญำ จ ำนวนเงิน ย่ีห้อ/รุ่น ผู้จ ำหน่ำย ก ำหนด วันท่ี เบิกจ่ำย ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ ด ำเนินกำร ส่งมอบ ส่งมอบ

รำยละเอียดงบลงทุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนปกติประจ ำปีงบประมำณ 2565

79 กฟย. คก. เคร่ืองมือตรวจสภาพรถยนต์วัดไอเสียเคร่ืองยนต์ดีเซล 1
เคร่ือง

400,000 400,000

80 กบท. วท. เคร่ืองวัดการสะท้อนแสงเส้นจราจร 1
เคร่ือง

900,000 900,000

81 กวล. ตล. เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมออนไลน์ 5
เคร่ือง

1,000,000 5,000,000

82 กบอ. บอ.2 ระบบบริหารห้องประชุม 1
ระบบ

8,490,000 8,490,000

83 กบร. อท.3 เคร่ืองส้ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) สายทางบูรพาวิถี 1
ระบบ

80,000,000 80,000,000

84 กบร. อจ. ระบบป้ายปรับเปล่ียนข้อความได้ (VMS) 
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

1
ระบบ

90,000,000 90,000,000

85 กสป. สอ.1 ระบบบริหารจัดการคล่ืนความถ่ีวิทยุส่ือสาร 1
ระบบ

95,000,000 95,000,000

86 กกภ. กภ.1 = 2
กกภ. กภ.3 = 1

รถยกลากจูง ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ พร้อมสัญญาณ
ไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน

3
คัน

2,696,800 8,090,400
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ล ำดับ
ท่ี เจ้ำของ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย งบประมำณ ขออนุมัติ ประกำศ รำยงำนผล ใบส่ัง/สัญญำ จ ำนวนเงิน ย่ีห้อ/รุ่น ผู้จ ำหน่ำย ก ำหนด วันท่ี เบิกจ่ำย ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ ด ำเนินกำร ส่งมอบ ส่งมอบ

รำยละเอียดงบลงทุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนปกติประจ ำปีงบประมำณ 2565

87 กกภ. กภ.1 = 2
กกภ. กภ.3 = 1

รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ พร้อมชุดยกสไลด์
พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน

3
คัน

2,850,000 8,550,000

88 กบท. บส. รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็กเครนพร้อม
ชุดกระเช้า และสัญญาณไฟวับวาบ

1
คัน

3,161,200 3,161,200

89 กกภ. กภ.3 รถยกลากจูง ขนาด 5 ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED
อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน

1
คัน

4,224,000 4,224,000

90 กกภ. กภ.4 รถยก ขนาด 25 ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED
อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน

1
คัน

19,000,000 19,000,000

91 กวพ. ทส. - งานศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
(ต่อเน่ืองจากปี 2563-2564)

1
งาน

7,000,000 7,000,000

92 กบร. อจ. - งานติดต้ัง Lane Control Sign ทางพิเศษเฉลิมมหา
นคร 
และทางพิเศษฉลองรัช

1
งาน

75,000,000 75,000,000

93 กปค. คบ. - ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมและทดแทน 1
ระบบ

3,329,200 3,329,200

94 กปค. คบ. - หน่วยเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Storage) 1
ระบบ

12,000,000 12,000,000

12



ล ำดับ
ท่ี เจ้ำของ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย งบประมำณ ขออนุมัติ ประกำศ รำยงำนผล ใบส่ัง/สัญญำ จ ำนวนเงิน ย่ีห้อ/รุ่น ผู้จ ำหน่ำย ก ำหนด วันท่ี เบิกจ่ำย ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ ด ำเนินกำร ส่งมอบ ส่งมอบ

รำยละเอียดงบลงทุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนปกติประจ ำปีงบประมำณ 2565

95 กปค. รพ. - ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 1
ระบบ

8,500,000 8,500,000

96 กปค. รพ. - ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1
ระบบ

7,000,000 7,000,000

97 กปค. รพ. - อุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล 1
ระบบ

1,150,000 1,150,000

98 กปค. รพ. - อุปกรณ์ทดสอบระบบเครือข่ายสายสัญญาณ 1
ระบบ

600,000 600,000

99 กฟย. ฟอ.2 - เคร่ืองปรับอากาศทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสด์ิ)

1
งาน

4,690,400 4,690,400

100 กบท. บส. งานจ้างท่ีปรึกษาตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษก 
รอบ 15 ปี

1
งาน

45,000,000 45,000,000

101 สอ.1 กสป. ปรับปรุงห้องควบคุมศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร

1
งาน

10,000,000 10,000,000
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