
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ 

Expansion Operation Support

 System จ านวน 1 ระบบ

6,863,836.00          6,863,836.00        พิเศษ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด 

(มหาชน) ราคา 6,850,996.00 

บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

3600004775(สพ.6)

29 เม.ย. 63

2 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัด

กิจกรรมบริการ my ผ่านกิจกรรม

ช่อง 3 (ช่อง 33)

3,424,000.00          3,424,000.00        พิเศษ บริษัท เสือติดปีก จ ากัด บริษัท เสือติดปีก จ ากัด  ราคา 

3,416,510.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

3600004781(สพ.2)

5 พ.ค. 63

3 จ้าง Outsource ด้าน Operation

 Support ส าหรับprogrammer 

และ Tier 2 (เพิ่มเติม)

6,943,230.00          6,943,230.00        พิเศษ 1.บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด  

ราคา 6,943,230.00 บาท 

2.บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ ากัด

ราคา 7,806,720.00 บาท

บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด  ราคา 

6,943,230.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084738(สพ.1)

8 เม.ย. 63

4 จ้างบริหารจัดการ NOC ส าหรับ 

Broadband Internet 1 ระบบ

5,778,000.00          5,778,000.00        ตกลงราคา บริษัท บลู เซอร์วิส จ ากัด  

ราคา 5,778,000.00 บาท 

บริษัท บลู เซอร์วิส จ ากัด  ราคา 

5,778,000.00 บาท

เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการราย

เดิม

3600004763(สพ.6)

29 เม.ย. 63

5 จ้างท าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์ของ กสท ผ่านส่ือกีฬา

ฟุตซอล ทีม cat fc ประจ าปี 2563

5,350,000.00          5,350,000.00        พิเศษ บริษัท สตรองเกอร์ ทูเก็ตเตอร์ 

จ ากัด  5,344,650.00 บาท

บริษัท สตรองเกอร์ ทูเก็ตเตอร์ 

จ ากัด  ราคา 5,344,650.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600085252(สพ.7)

24 เม.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

6 การจัดจ้างตามแผนงานเปล่ียน

ระบบสายเคเบิลอากาศเป็นสาย

เคเบิลใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น

มหานครแห่งอาเซียนเส้นทางที่ 22

 ถนนดินแดง (แยกสามเหล่ียมดิน

แดง – ถนนวิภาวดีรังสิต) จ านวน 

1 งาน

7,420,310.90          6,678,831.93        พิเศษ 1. กลุ่มกิจการค้าร่วม ริมใหม่ 

คอนสตรัคชั่น ราคา 

6,673,216.57 บาท

2.2. บริษัท เอสพี ดีไซน์ มาร์

เก็ตต้ิง จ ากัด ราคา 

6,678,780.57 บาท

3. บริษัท ซาเนีย บรอดแบนด์ 

จ ากัด ราคา 6,677,496.57 บาท

กลุ่มกิจการค้าร่วม ริมใหม่ คอน

สตรัคชั่น ราคา 6,621,988.18 

บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600085651(สพ.4)

15 พ.ค. 63

7 การจัดจ้างตามแผนงานเปล่ียน

ระบบสายเคเบิลอากาศเป็นสาย

เคเบิลใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น

มหานครแห่งอาเซียนเส้นทางที่ 27

 ถนนศรีนครินทร์(ถนนลาดพร้าว –

 ถนนรามค าแหง) จ านวน 1 งาน

7,420,310.90          6,678,831.93        พิเศษ 1. กลุ่มกิจการค้าร่วม ริมใหม่ 

คอนสตรัคชั่น ราคา

6,673,216.57 บาท

2. บริษัท เอสพี ดีไซน์ มาร์เก็ต

ต้ิง จ ากัด ราคา 6,678,780.57

 บาท

3. บริษัท ซาเนีย บรอดแบนด์ 

จ ากัด ราคา 6,677,496.57 บาท

กลุ่มกิจการค้าร่วม ริมใหม่ คอน

สตรัคชั่น ราคา 6,621,988.18 

บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600085647(สพ.4)

15 พ.ค. 63

8 จ้างจัดหาเส้นทาง Protection 

ระหว่างนนทบุรี-ชลี3 เพื่อ

แก้ปัญหา PS cable ถูกตัด 

จ านวน 1 งาน

23,112,000.00        23,112,000.00       พิเศษ 1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

เกทเวย์ จ ากัด ราคา  

23,005,000.00 บาท

2. บริษัท เบรนเนท คอนซัล

แทนส์ จ ากัด ราคา 

42,339,900.00 บาท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์

 จ ากัด ราคา 22,791,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600085173(สพ.3)

22 เม.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

9 การจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบและ

อุปกรณ์โครงข่ายส่ือสารข้อมูล 

จ านวน 1 ระบบ

125,726,765.41      125,726,765.41     พิเศษ 1.บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์

เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) ราคา 

124,814,430.00 บาท

2. บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย 

จ ากัด ราคา 124,822,990.00 

บาท

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ราคา

 124,655,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084871(สพ.6)

14 เม.ย.63

10 จ้างจัดหาเส้นทาง Protection 

ระหว่าง เพชรบุรี -ชุมพร จ านวน 

1 งาน

52,387,200.00        52,387,200.00       พิเศษ 1.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

เกทเวย์ จ ากัด (มหาชน) ราคา

50,236,500.00 บาท

2. บริษัท เบรนเนท คอนซัล

แทนส์ จ ากัด  ราคา

77,500,100.00 บาท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์

 จ ากัด ราคา 50,022,500.00บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600085175(สพ.3)

22 เม.ย. 63

11 ซ้ือ Splicing Equipment พร้อม 

Tool Kit จ านวน 8 เคร่ือง

2,165,680.00          2,165,680.00        พิเศษ 1. บจก.ฐการเทเลคอม ราคา 

2,045,840.00 บาท

2. บจก.ไอ.อ.ีอินสทรูเมนท์ 

ราคา 2,268,400.00 บาท

3. บจก.เอ็กทรีมอินทิเกรชั่น 

เอ็นจิเนียร่ิง ราคา 

2,157,120.00 บาท

บจก. ฐการเทเลคอม ราคา 

1,994,480.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084806

23 เม.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

12 ซ้ืออุปกรณ์ Upgrade PE ขนาด

ใหญ ่จ านวน 1 ระบบ

97,647,130.00        97,153,047.00       พิเศษ 1.บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี ราคา 

97,152,790.00 บาท

2.บจก.เวลธ์ เทเลคอม เอ็น

เทอร์ไพร์ซ ราคา 

98,357,824.00 บาท

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี ราคา 96,831,790.00

 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084808(สพ.6)

21 เม.ย. 63

13 ซ้ือตู้ Main Distribution Board 

(MDB) พร้อมงานติดต้ัง จ านวน 

335 ชุด

10,395,050.00        10,395,050.00       พิเศษ 1.บจก.ไบนาร่ี เพาเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง ราคา 10,352,036.00 

บาท

2.บจก.สยาม-ซันนี่โวลท์ ราคา 

10,395,050.00 บาท 

3.บจก.ซินเนอร์ใจซ์โปรไวด์ 

เซอร์วิส ราคา 10,208,656.00

 บาท

บจก.ซินเนอร์ใจซ์โปรไวด์ เซอร์วิส

 ราคา  10,179,980.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084815(สพ.2)

30 เม.ย. 63

14 ซ้ือ 2x10G connect PE and 

P-Router at Nontaburi จ านวน 

6 ชุด

6,420,000.00          6,420,000.00        พิเศษ 1.บจก.วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่นฯ 

ราคา 6,419,358.00 บาท

2.บจก.ไอคิว เทคโนโลยีส์ ราคา

 6,797,496.00 บาท

บจก.วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทย

แลนด์) ราคา 6,416,790.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600084789(สพ.6)

23 เม.ย. 63

15 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด

 Hyper -Converged จ านวน 1 

ระบบ

2,782,000.00          2,781,893.00        พิเศษ 1.บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี ราคา 2,781,679.00

 บาท

2.บจก.สคาเทค ราคา 

2,889,535.00 บาท

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี ราคา 2,765,629.00 

บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600085003(สพ.6)

17 เม.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

16 ซ้ืออุปกรณ์เพื่อขยายบริการ 

Cloud Service จ านวน 1 ระบบ

31,137,000.00        31,132,372.25       พิเศษ บจก.สามารถคอมมิวนิเคชั่น 

เซอร์วิส ราคา 31,132,372.25

 บาท

บจก.สามารถคอมมิวนิเคชั่น 

เซอร์วิส ราคา  30,887,748.85 

บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม

4600085382(สพ.3)

29 เม.ย. 63

17 ซ้ืออุปกรณ์ Upgrade Link P-PE 

Dual Home for นครสวรรค์ 

จ านวน 1 ระบบ

32,674,590.00        32,571,977.00       พิเศษ 1.บจก.ซีอินสพร์ ราคา 

32,560,100.00 บาท

2.บจก.ไทยทรานสมิชชั่น

อินดัสทรี ราคา 

32,570,318.50 บาท

บจก.ซีอินสพร์ ราคา 

32,346,100.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600085437(สพ.6)

5 พ.ค. 63

18 ซ้ืออุปกรณ์ Upgrade P กรุงเทพ

และปริมณฑลให้รองรับ Traffice 

จากพื้นที่ต่างจังหวัด จ านวน 2 ชุด

27,205,820.00        27,040,398.00       พิเศษ 1.บจก.เอ วาย ดับบลิว คอร์

ปอเรชั่น ราคา 27,039,756.00

 บาท

2.บจก.ซีอินสไพร์ ราคา  

27,034,834.00 บาท

บจก.ซีอินสไพร์ ราคา 

26,874,334.00 บาท

ถูกต้องตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ าสุด

4600085436(สพ.6)

5 พ.ค. 63

19 จ้างเหมาบริการระบบ ตรวจจับ

และป้องกันภัยคุกคาม DDOS 

Protection บริการ คลาวด์ภาครัฐ

 (G-Cloud) แก่ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (สพร.)(องค์การ

มหาชน

1,370,670.00          1,370,670.00        ตกลงราคา บริษัท ไอทีฟอร์เวิร์ด จ ากัด บริษัท ไอทีฟอร์เวิร์ด จ ากัด ราคา

 1,370,000 บาท

เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการราย

เดิม

4600084610 (สพ.5)

27 เม.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

20 จ้างซ่อมประตูม้วน อาคารคลัง

พัสดุนนทบุรี จ านวน 1 งาน

33,705.00              33,705.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ป. ประตูม้วน ลวดตา

ข่าย จ ากัด

บริษัท ป. ประตูม้วน ลวดตาข่าย 

จ ากัด ราคา 33,705.00 บาท

เนื่องจากบริษัทฯ เสนอ

รายละเอียดถูกต้องตาม

เง่ือนไขและข้อก าหนดและ

ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 

79

4600084564(สพ.7)

1 เม.ย. 63

21 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ท.610 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี

(TBOSS-03) CAT รหัสวัสดุ 

1000159 จ านวน 500 กล่อง

246,100.00            246,100.00           เฉพาะเจาะจง จากบริษัท ยูนิเวอร์แซล 

ฟอร์มส อินดัสตร้ี จ ากัด

จากบริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส 

อินดัสตร้ี จ ากัด

เนื่องจากบริษัทฯ เสนอ

รายละเอียดถูกต้องตาม

เง่ือนไขและข้อก าหนดและ

ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 

79

4600085209(สพ.7)

24 เม.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

22 จัดเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สัญญาเช่าเลขที่

 3600002918(ทพ) และ 

360003103(ทพ) จ านวน 2,150 

เคร่ือง ระยะเวลา 36 เดือน

59,786,352.72        59,786,352.72       e - bidding 1. บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต 

อิมปอร์ต จ ากัด

2. บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน 

จ ากัด

3. บริษัท เอสวี โอเอ จ ากัด 

(มหาชน)

4. บริษัท เอ็นดับบลิว 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิม

ปอร์ต จ ากัด ราคา 

47,809,038.29 บาท

เนื่องจากได้จัดท าหนังสือเชิญ

ชวนไปยังผู้ประกอบการ 

จ านวน 4 ราย แต่มาเสนอ

ราคาเพียง 3 ราย และผู้ขาย

รายนี้เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ซ่ึงเสนอถูกต้องตามเง่ือนไป

และข้อก าหนด และ

ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 

74-75

3600004765(สพ.1)

17 เม.ย. 63

23 จ้างระบบ ERP/HRM จ านวน 1 

ระบบ

49,220,000.00        45,517,800.00       คัดเลือก 1. บริษัท ไอแอม คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

2. บริษัท พอร์ทัลเน็ท จ ากัด

3. กิจการค้าร่วม เอดับเบิ้ลยูไอ

เอสเอส

กิจการค้าร่วม เอดับเบิ้ลยูไอเอส

เอส ราคา 36,273,000.00 บาท

เนื่องจากบริษัทฯ เสนอราคา

ต่ าสุดและเสนอรายละเอียด

ถูกต้องตามเง่ือนไขและ

ข้อก าหนด และด าเนินการ

ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 

74-75

3600004766(สพ.1)

3600004768(สพ.1)

24 เม.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

24 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

ระบบ Single signOn จ านวน 1 

ระบบ ระยะเวลา12 เดือน

2,140,000.00          1,999,958.40        คัดเลือก บริษัท ไอ พี แวน เดเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

บริษัท ไอ พี แวน เดเวลลอป

เมนท์ จ ากัด ราคา 1,999,958.40

 บาท

เนื่องจากได้จัดท าหนังสือเชิญ

ชวนไปยังผู้ประกอบการ 

จ านวน 3 ราย แต่มาเสนอ

ราคาเพียงรายเดียว ซ่ึงเสนอ

ถูกต้องตามเง่ือนไปและ

ข้อก าหนด และด าเนินการ

ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 

74-75 (ประกอบข้อ 56 

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงราย

เดียว)

4600085048(สพ.1)

17 เม.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

25 ซ้ือ Software/อุปกรณ์ Hardware

 ของโครงการพัฒนาระบบค่าส่วน

แบ่งโทรคมนาคมระหว่างระหว่าง

ประเทศ และบริการขายส่ง 

(International Interconnection

 Charge and Wholesale 

System (ICS) จ านวน 1 ระบบ

4,108,425.50          4,099,812.00        คัดเลือก บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอน

จีเนียริง จ ากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอน

จีเนียริง จ ากัด (มหาชน)

เนื่องจากได้จัดท าหนังสือเชิญ

ชวนไปยังผู้ประกอบการ 

จ านวน 3 ราย แต่มาเสนอ

ราคาเพียงรายเดียว ซ่ึงเสนอ

ถูกต้องตามเง่ือนไปและ

ข้อก าหนด และด าเนินการ

ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 

74-75 (ประกอบข้อ 56 

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงราย

เดียว)

4600084849(สพ.1)

10 เม.ย. 63


