
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM 

จ านวน 1 ระบบ

64,200,000.00        64,199,786.00       พิเศษ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอน

จีเนียริง จ ากัด (มหาชน) ราคา 

64,199,786.00 บาท

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอน

จีเนียริง จ ากัด (มหาชน) ราคา 

63,879,000.00 บาท

เนื่องจากมีความจ าเป็น หาก

ยกเลิกด าเนินการใหม่อาจท า

ให้เสียเวลาและล่าช้า และ

เสนอถูกต้องและราคาต่ าสุด

4600084372(สพ.1)

21 เม.ย. 63

2 จ้างรายการ DE Premium 

Private Line จ านวน 1 ระบบ

80,250,000.00        80,250,000.00       พิเศษ 1.บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที 

(ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ผ่าน

การพิจารณาทางเทคนิค จึงไม่

เปิดซองราคา

2.บริษัท โอเอส เจนเนอเรชั่น 

จ ากัด ราคา 80,250,000.00

บาท

3.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จ ากัด ราคา 

80,520,356.90 บาท

บริษัท โอเอส เจนเนอเรชั่น จ ากัด

 ราคา 80,078,800.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600081496 (สพ.3)

27 มี.ค. 63

3 ซ้ือระบบ Environment Control

 Control and Monitoring 

System (ECMS) จ านวน 150 ชุด

10,031,250.00        9,852,560.00        พิเศษ 1. หจก.เจเคที เทคโนโลยี ราคา

 9,808,866.55 บาท

2. บจก.วีนัส ซัพพลาย ราคา 

9,790,714.00 บาท

3. บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น 

เทคโนโลยี ราคา 9,820,246.00

 บาท

บจก. วีนัส ซัพพลาย ราคา 

9,364,950.30 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083761(สพ.4)

12 มี.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

4 ซ้ืออุปกรณ์เพื่อขยายบริการ 

Cloud Service จ านวน 1 ระบบ

37,450,000.00        37,372,938.60       พิเศษ 1.บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี ราคา 

32,332,300.00 บาท

2.บจก.รูธ วิคเตอร์ (ประเทศ

ไทย) ราคา 37,369,750.00 

บาท

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี ราคา 37,182,500.00

 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083800 (สพ.3)

20 มี.ค. 63

5 ซ้ืออุปกรณ์ Software เพื่อ 

Collect Data from Network 

System จ านวน 1ระบบ

2,140,000.00          2,140,000.00        พิเศษ 1.บจก.เจดับบิว พาร์ท แอนด์ 

คีควิปเมนท์ ราคา 

2,129,300.00 บาท

2.บจก.อาร์.เอส.ที.กรุ๊ป ราคา 

2,131,440.00 บาท

3.บจก.ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ 

ราคา 2,128,230.00 บาท

บจก.ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ ราคา 

 2,118,600.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083805(สพ.6)

13 มี.ค. 63

6 ซ้ืออุปกรณ์ UTM ส าหรับขยาย

การให้บริการ All@secure

2,118,600.00          2,118,600.00        พิเศษ 1.บจก.อินเทลลิเจนท์ คอมมิวนิ

เคชั่นส์ เทคโนโลยี ราคา 

2,412,850.00 บาท

2.บจก.คอมเนท ราคา 

2,118,600.00 บาท

บจก.คอมเนท ราคา 

2,118,600.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600083894 (สพ.3)

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 มีนำคม

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

7 ซ้ืออุปกรณ์ Next Generation 

Firewall ส าหรับบริการ CAT-IDC

 ศรีราชา จ านวน 2 ตัว

6,955,000.00          6,955,000.00        พิเศษ 1.หจก.เอ็มเอ็นจี ลิงค์ ราคา 

7,594,341.00 บาท

2.บจก.โอเรียลทอง อินโนเทค 

ราคา 7,307,030.00 บาท

3.บจก.โอเอส เจนเนอเรชั่น 

ราคา 6,955,000.00 บาท

บจก.โอเอส เจนเนอเรชั่น ราคา  

6,955,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084132 (สพ.3)

19 มี.ค. 63

8 ซ้ือ Software ส าหรับค้นหา และ

วิเคราะห์ข้อมูล Threat จาก

ภายนอก (Threat intelligence)

8,025,000.00          8,025,000.00        พิเศษ 1.บจก.เอ็น-เจนเนอเรชั่น 

เทคโนโลยี ราคา 7,918,000.00

 บาท

2.บจก.จี แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี

 ราคา 7,982,200.00 บาท

บจก.เอ็น-เจนเนอเรชั่น 

เทคโนโลยี ราคา 7,880,550.00 

บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084183(สพ.3)

23 มี.ค. 63

9 ซ้ืออุปกรณ์ Ethernet 

Demarcation Terminal จ านวน

 800 ชุด

12,840,000.00        12,840,000.00       พิเศษ 1.บจก.อินฟิเทล ราคา 

12,840,000.00 บาท

2.บจก.ล้ิงค์โฟลว์ ราคา 

12,439,200.00 บาท

บจก.อินฟิเทล ราคา 

12,840,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084281(สพ.6)

7 เม.ย. 63

10 ซ้ือลิขสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์

รักษาความปลอดภัยเครือข่าย 

ยี่ห้อ FortiGate จ านวน 302 

license ระยะเวลา 1 ปี ส าหรับ

ให้บริการ All@secure และ

บริการ SSI

5,070,248.50          5,070,248.50        พิเศษ 1.บจก.คอมเนท ราคา 

5,070,248.50 บาท

2.บจก.อินเทลลิเจนท์ คอมมิวนิ

เคชั่น เทคโนโลยี ราคา 

5,772,971.00 บาท

บจก.คอมเนท ราคา 

4,963,441.10 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084323 (สพ.3)

25 มี.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

11 ซ้ือ Inservice OTDR จ านวน 12 

เคร่ือง

2,439,600.00          2,439,600.00        ประกวดราคา 1.บจก.ไอ.อ.ีอินสทรูเมนท์ ราคา

 3,081,600.00 บาท

2.บจก.เอ็กทรีมอินทิเกรชั่น 

เอ็นจิเนียเร่ีง ราคา 

3,402,600.00 บาท

3.บจก.ออลล์เทเลคอม ราคา 

2,401,080.00 บาท

บจก.ออลล์เทเลคอม ราคา 

2,388,240.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084331

2 เม.ย. 63

12 ซ้ือ Expansion Carrier Ethernet

 Access จ านวน 130 ชุด

9,737,000.00          9,737,000.00        พิเศษ 1.บจก.อินฟิเทล ราคา 

9,737,000.00 บาท

2.บจก.ทริปเปิล ที โซลูชั่น 

ราคา 10,015,200.00 บาท

บจก.อินฟิเทล ราคา 

9,737,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084336(สพ.6)

7 เม.ย. 63

13 งานเปล่ียนกล้องวงจรปิด Analog 

เป็น IP พร้อมติดต้ัง อาคาร CAT 

Tower

3,959,000.00          3,466,800.00        ประกวดราคา 1.บจก.โอ.อ.ีเทค ราคา 

3,424,321.00 บาท

2.บจก.ไฮเปอร์โซลูชั่นส์ ราคา 

3,461,268.10 บาท

 3.บจก.โมเดิร์นเซฟ ราคา 

3,444,330.00 บาท

บจก.โอ.อ.ีเทค ราคา 

3,407,950.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084900(สพ.6)

23 เม.ย. 63

14 จัดเช่าอุปกรณ์ระบบคลาวด์ส าหรับ

ให้บริการโครงการพัฒนา

ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมและระบบบูรณาการ

ติดตามและประเมินผล จ านวน 1 

ระบบ

2,541,036.00          2,541,036.00        ตกลงราคา บริษัท ป๊อบนิคซ์ จ ากัด ราคา 

2,541,036.00 บาท

บริษัท ป๊อบนิคซ์ จ ากัด ราคา 

2,539,752.00 บาท

มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม

4600084147 (สพ.5)

21 เม.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

15 จ้าง Outsource ส าหรับการเฝ้า

ระวังภัยคุกคามระบบสารสนเทศ

และเครือข่าย ณสานที่ลูกค้า (คร้ัง

ที่ 3)

590,640.00            590,640.00           ต่อสัญญา บริษัท โอเอ็มซีเทค จ ากัด บริษัท โอเอ็มซีเทค จ ากัด ราคา 

590,640.00 บาท

เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการราย

เดิม

4600081500 (สพ.5)

6 ก.พ. 63


