
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างบริษัทจัดการท่องเที่ยวส าหรับ

จัดการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

Cyber Security & Cloud 

Global 2020 ณ กรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจักร

4,280,000.00          3,100,000.00        พิเศษ 1.บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จ ากัด ไม่

ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา

เนื่องจากได้คะแนนรวมไม่ถึง 

80% จากคะแนนเต็ม 100% 

จึงไม่เปิดซองราคา

2.บริษัท ฮีตัน ทราเวล จ ากัด 

ราคา 2,913,396.00 บาท

บริษัท เพรสทิจโซไซต้ี ดีเวลลอป

เมนต์ จ ากัด

ราคา 2,799,120.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083077(สพ.6)

18 ก.พ. 63

2 จ้างบริษัทท า Maintenance 

Agreement อุปกรณ์ Ciena 

จ านวน 1 ระบบ

8,324,600.00          8,324,600.00        พิเศษ บริษัท ไอคิว เทคโนโลยีส์ จ ากัด

 ราคา 8,328,024.00 บาท

บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น 

(ไทยแลนด์) จ ากัด 

ราคา 8,314,413.60 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600082714(สพ.6)

3 ก.พ. 63

3 จ้าง Maintenance Agreement 

(MA) อุปกรณ์ Data Charging 

ระบบ HSPA ระยะเวลา 1 ปี

8,527,900.00          8,527,900.00        พิเศษ บริษัท บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมู

นิเคชั่น เซอร์วิส จ ากัด ราคา 

8,527,900.00 บาท

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น 

เซอร์วิส จ ากัด 

ราคา 8,495,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

3600004727(สพ.2)

5 มี.ค. 63

4 จ้าง Maintenance Agreement 

(MA) อุปกรณ์ MNP TiTAN และ

อุปกรณ์ Firewall ระยะเวลา 12 

เดือน

7,943,145.00          7,943,145.00        พิเศษ 1.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รี

เสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) ราคา 7,943,145.00

 บาท 

2.บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น 

อินดัสทรี จ ากัด ราคา 

9,949,502.00 บาท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ราคา 7,875,200.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

3600004722(สพ.2)

27 ก.พ. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 29 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 29 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

5 จ้างด าเนินงาน Corrective และ 

Preventive Maintenance ใน

ส่วนของ Core&Distrivution 

Network ในพื้นที่ สป.(อ) 

ระยะเวลา 1 ปี

15,508,835.32        15,489,787.27       พิเศษ 1.บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 

คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส 

จ ากัด (มหาชน) ราคา 

15,489,787.27บาท 

2.บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส

 จ ากัด ราคา 

15,494,769.51 บาท

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอม

มิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ ากัด 

(มหาชน) 

ราคา 15,445,580.54 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083291(สพ.4)

24 ก.พ. 63

6 จ้าง Maintenance Agreement 

(MA) อุปกรณ์ AOTA และอุปกรณ์

 DMC ระยะเวลา 12 เดือน

5,671,000.00          5,671,000.00        พิเศษ 1.บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 

คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส 

จ ากัด (มหาชน) ราคา

5,669,716.00 บาท 

2.บริษัท เรย์เทล จ ากัด 

ราคา 5,671,000.00 บาท

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอม

มิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ ากัด 

(มหาชน) 

ราคา 5,621,566.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

3600004729(สพ.2)

9 มี.ค. 63

7 การจัดจ้างท าแผนการปฏิบัติงาน

ตามพระราชบัญญติัคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

จ านวน 1 งาน

3,210,000.00          2,960,333.34        พิเศษ 1.บริษัท สมบูรณ์ แอนด์ พาร์ท

เนอร์ส จ ากัด ราคา 

2,621,500.00 บาท 

2.บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย 

ไพบูลย์ จ ากัด ราคา 

2,960,000.00 บาท 

3.บริษัท คอมเพททิชัน แอนด์ 

พับลิค ลอว์ จ ากัด

ราคา 1,498,000.00 บาท

บริษัท คอมเพททิชัน แอนด์ พับ

ลิค ลอว์ จ ากัด

ราคา 1,498,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083561(สพ.6)

10 มี.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 29 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

8 ซ้ืออุปกรณ์ระบบ Master LAN 

Switch จ านวน 1 ระบบ

18,725,000.00        18,724,970.04       พิเศษ 1.บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น 

อินดัสทรี จ ากัด ราคา 

20,355,520.00 บาท

2.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รี

เสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) ราคา 18,724,970.04

 บาท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช

 คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

ราคา 18,511,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083000(สพ.2)

27 ก.พ. 63

9 ซ้ือรายการขยายความจุโครงข่าย

ส่ือสัญญาณ Mobile Lower 

Region Transport Network 

จ านวน 1 ระบบ

72,760,000.00        72,757,517.60       พิเศษ 1.บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคิม เซลส์

 แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

ราคา 72,698,513.52 บาท

2.บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น

 จ ากัด ราคา 72,585,713.05 

บาท

บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น 

จ ากัด ราคา 72,439,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083485(สพ.3)

4 มี.ค. 63

10 ระบบ Private Clould เพื่อรองรับ

 Government Blockchain 

บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์

เซอร์วิสเซส จ ากัด จ านวน 1 ระบบ

65,270,000.00        65,270,000.00       พิเศษ 1.บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์

เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) ราคา 65,270,000.00

 บาท

2.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ ากัด

 ราคา 80,659,810.00 บาท

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

ราคา 65,163,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083660(สพ.3)

27 มี.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 29 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

11 จ้างดูแล รักษา ติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน

ห้อง Data Center อาคารศูนย์

ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

สุขภาพ และระบบส ารองฉุกเฉิน 

(DR Site) ส านักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน

 1 งาน

6,875,820.00          6,875,820.00        ตกลงราคา บริษัท โกลบอล สมาร์ท ซีสเท็ม

 จ ากัด

บริษัท โกลบอล สมาร์ท ซีสเท็ม 

จ ากัด ราคา 6,865,120.00 บาท

เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการราย

เดิม

4600082862 (สพ.5)

25 ก.พ. 63

12 ต่อสัญญาจ้างเหมา Outsource 

ส าหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบ CCTV และระบบ 

เทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อ การ

ควบคุมทางศุลกากร รองรับการ

เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (AEC) แก่กรมศุลกากร (คร้ังที่ 3)

235,400.00            235,400.00           ต่อสัญญา บริษัท โอเอ็มซีเทค จ ากัด บริษัท โอเอ็มซีเทค จ ากัด

ราคา 235,400.00 บาท

เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการราย

เดิม

4600082904 (สพ.5)

2 เม.ย. 63

14 จ้างจัดท าระบบบริหารจัดการเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

ส านักงานบริหารเทคโนโลยี่สาระ

สนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม จ านวน 1 งาน

25,894,000.00        25,894,000.00       ตกลงราคา บริษัท  โกลบอล สมาร์ท ซิส

เท็ม จ ากัด

บริษัท  โกลบอล สมาร์ท ซิสเท็ม 

จ ากัด ราคา 25,867,250.00 บาท

มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 

เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด

และเง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม

4600083371 (สพ.5)

13 มี.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 29 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

15 จ้างให้บริการระบ IOT และ 

Monitoring ส าหรับให้บริการแก่ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3,215,810.10          3,215,810.10        ตกลงราคา 1. บริษัท เอเชียคอนเน็คท์ 

จ ากัด ราคา 3,215,810.10 บาท

2. บริษัท เซ้าธ์สตาร์ เน็ทเวร์ค 

จ ากัด ราคา 3,263,500.00 บาท

บริษัท เอเชียคอนเน็คท์ จ ากัด 

ราคา 3,200.000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083379 (สพ.5)

2 เม.ย. 63

16 ต่อสัญญาเช่าบริการระบบบริหาร

จัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ส าหรับให้บริการแก่กรมส่งเสริม

การเกษตร(คร้ังที่ 2)

1,020,600.00          1,020,600.00        ต่อสัญญา บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์

เมชั่น จ ากัด

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์

เมชั่น จ ากัด ราคา 1,092,042.00

  บาท

เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการราย

เดิม

4600082857 (สพ.5)

28 ก.พ. 63

17 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4

 จ านวน 5,000 รีม

459,030.00            459,030.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทานตะวันเปเปอร์ จ ากัด บริษัท ทานตะวันเปเปอร์ จ ากัด

ราคา 459,030.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไขและด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า

ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ข้อ 79

4600082974(สพ.7)

12 ก.พ. 63

18 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 5 

แบบพิมพ์ แบบพิมพ์ละ 5,000 

แฟ้ม

199,287.50            199,287.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทานตะวันเปเปอร์ จ ากัด บริษัท ทานตะวันเปเปอร์ จ ากัด

ราคา 199,287.50 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไขและด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า

ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ข้อ 79

4600083155(สพ.7)

19 ก.พ. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 29 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

19 ซ้ือที่เย็บกระดาษเบอร์ 35 จ านวน

 200 ชิ้น

22,470.00              22,470.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดด้ิง 

เซนเตอร์ จ ากัด

บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดด้ิง 

เซนเตอร์ จ ากัด ราคา  

22,470.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไขและด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า

ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ข้อ 79

4600083223(สพ.7)

19 ก.พ. 63

20 จ้างเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง

ปลอดภัยระบบ Internal Private

 Cloud จ านวน 1 ระบบ

32,100,000.00        32,100,000.00       คัดเลือก 1.บริษัท เอ็น - เจนเนอเรชั่น 

เทคโนโลยี จ ากัด  

2.บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด

บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด

ราคา 27,813,099.57 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

 และด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 

74

4600082960(สพ.1)

24 ก.พ. 63


