
แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาบริการและบริหารจัดการ

เครือขายส่ือสารขอมูลและ

อินเทอรเน็ตสําหรับใหบริการแก

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

6,420,000.00          6,420,000.00         ตกลงราคา บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร

เมช่ัน จํากัด

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอรเมช่ัน

 จํากัด

ราคา 6,420,000.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092441 (ธพ)

6 ม.ค. 64

2 บันทึกแนบทายสัญญาเชาวงจร

สื่อสารความเร็วสูงสําหรับใหบริการ

โครงการจางเหมาบริการวงจร

สื่อสารความเร็วสูงของระบบ 

GFMIS สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง (ครั้งท่ี 3)

2,696,400.00          2,696,400.00         ตอสัญญา บริษัท อินเตอรล้ิงคเทเลคอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอรล้ิงคเทเลคอม 

จํากัด (มหาชน)

ราคา 2,696,400 บาท

เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600090437 (ธพ)

4 ม.ค. 64

3 บันทึกแนบทายสัญญาเชาวงจรจาก

 TOT เพื่อใหบริการโครงการระบบ

เครือขายส่ือสารขอมูลกลาง 

กระทรวงการคลัง (ครั้งท่ี 9)

16,639,214.76        16,639,214.76       ตอสัญญา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600091608 (ธพ)

4 ม.ค. 64

4 บันทึกแนบทายสัญญาจางเหมา

บํารุงรักษาอุปกรณเครือขาย 

DWDM สําหรับใหบริการแก

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) (สพร.) ครั้งท่ี 2

2,480,000.00          2,480,000.00         ตอสัญญา บริษัท ฟนิกซ อินติเกรท จํากัด บริษัท ฟนิกซ อินติเกรท จํากัด

ราคา 2,480,000 บาท

เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600090555 (ธพ)

5 ม.ค. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

5 บันทึกแนบทายสัญญาเชาบริการ

วิทยุสื่อสารระบบ Digital Mobile

 Radio (DMR) ณ สินภูฮอม และ

สุพรรณบุรี เพื่อใหบริการแกบริษัท

 ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

ระยะเวลา 36 เดือน (ครั้งท่ี 1)

12,894,724.08        12,894,724.08       ตอสัญญา บริษัท เอ็มโอทีเรดิโอ จํากัด บริษัท เอ็มโอทีเรดิโอ จํากัด

ราคา 12,894,724.08  บาท

เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600090471 (ธพ)

5 ม.ค. 64

6 บันทึกแนบทายสัญญาเชาบริการ

ระบบส่ือสารสํารอง DTRS สําหรับ

อุปกรณเตือนภัย เพื่อใหบริการแก

กรม ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย (ครั้งท่ี 2)

12,840,000.00        12,840,000.00       ตอสัญญา บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด 

ราคา 12,840,000 บาท

เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600079869 (ธพ)

5 ม.ค. 64

7 บันทึกแนบทายสัญญาเชา 

Corporate Internet (วงจร

สํารอง) สําหรับใหบริการแกการ

รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ

ไทย (ครั้งท่ี 5)

1,431,660.00          1,431,660.00         ตอสัญญา บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด

ราคา 1,431,660 บาท

เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600089928 (ธพ)

6 ม.ค. 64

8 บันทึกแนบทายสัญญาเชาวงจรส่ือ

สัญญาณเช่ือมโยงไปยังศูนย

แลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ต

ระหวางประเทศ (IIG) สําหรับ

สํานักงานบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

(Uninet) (ครั้งท่ี 1)

4,815,000.00          4,815,000.00         ตอสัญญา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน

ราคา 4,815,000 บาท

เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600092651 (ธพ)

6 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

9 บันทึกแนบทายสัญญาจางเหมา

ระบบ Private Web Conference

 พรอมอุปกรณ สําหรับใหบริการ

แก สาํนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) (สพร.) ครั้งท่ี 1

11,855,242.62        11,855,242.62       ตอสัญญา บริษัท แอดวานซดิจิตอล ซิน

เนอรยี จํากัด

บริษัท แอดวานซดิจิตอล ซิน

เนอรยี จํากัด

ราคา 11,855,242.62 บาท

เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600092651 (ธพ)

6 ม.ค. 64

10 บันทึกแนบทายสัญญาจางเหมา

บริหารจัดการระบบ GF-NOC 

สําหรับโครงการจางเหมาเชา

บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของ

ระบบ GFMIS สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง (ครั้งท่ี 5)

2,823,600.00          2,823,600.00         ตอสัญญา บริษัท เน็ตบิวด จํากัด บริษัท เน็ตบิวด จํากัด

ราคา 2,823,600 บาท

เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600091977 (ธพ)

6 ม.ค. 64

11 สัญญาจางเหมาดูแล รักษา ติดตาม

 ประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน

หอง Data Center กลุมงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน

มะเร็งแหงชาติ จํานวน 1 งาน

2,589,400.00          2,589,400.00         ตกลงราคา บริษัท โกลบอลสมารท ซีสเท็ม 

จํากัด

บริษัท โกลบอลสมารท ซีสเท็ม 

จํากัด

ราคา 2,589,400 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600091869 (ธพ)

6 ม.ค. 64

12 บันทึกแนบทายสัญญาจางเหมา 

Outsource สําหรับโครงการเพิ่ม

ประสิทธภิาพระบบ CCTV และ

ระบบเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสม

เพื่อการควบคุมทางศุลกากร 

รองรับการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แกกรม

ศุลกากร (ครั้งท่ี 5)

2,824,800.00          2,824,800.00         ตอสัญญา บริษัท โอเอ็มซีเทค จํากัด บริษัท โอเอ็มซีเทค จํากัด

ราคา 2,824,800 บาท

เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600091852 (ธพ)

6 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

13 บันทึกแนบทายสัญญาเชาวงจร

สื่อสารขอมูลเพื่อใหบริการแกกรม

ที่ดิน จํานวน 164 วงจร (ครั้งท่ี 1)

9,312,595.20          9,312,595.20         ตอสัญญา บริษัท อินเตอรล้ิงค เทเลคอม 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอรล้ิงค เทเลคอม 

จํากัด (มหาชน)

ราคา 9,312,595.20 บาท

เนื่องจากเปนผูใหบริการราย

เดิม

4600092439 (ธพ

6 ม.ค. 64

14 สัญญาจางเหมาระบบประชุม

ทางไกลออนไลน (Web 

Conference) เพื่อรองรับการ

ทํางานขับเคล่ือนของประเทศไทย

ในภาวะวิกฤตที่มีการระบาดของ

โรคของสํานักงานปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(สป.ดศ.)

11,834,690.00        11,834,690.00       ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ ดิจิตอล ซิน

เนอรยี จํากัด

บริษัท แอดวานซ ดิจิตอล

ซินเนอรยี จํากัด

ราคา 11,834,690.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092654 (ธพ) 

6 ม.ค. 64

15 สัญญาจางเหมาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขอุปกรณ ระบบ

คอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน

คณะกรรมการ กิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 

โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน 

กสทช.)

2,578,700.00          2,578,700.00         ตกลงราคา บริษัท เอ็น-เจนเนอเรชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เอ็น-เจนเนอเรชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด

ราคา 2,578,700.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092437 (ธพ)

6 ม.ค. 64

16 สัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษา

และซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร 

(ระบบ VDO Streaming Server 

จํานวน 1 ระบบ) สําหรับใหบริการ

แกสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(สํานักงาน กสทช.)

2,461,000.00          2,461,000.00          ตกลงราคา บริษัท รูธ วิคเตอร จํากัด บริษัท รูธ วิคเตอร จํากัด

ราคา 2,461,000.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

460092059 (ธพ)

6 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

17 สัญญาจางเหมาจัดทําระบบบริหาร

จัดการคุณภาพ เพื่อรองรับตาม

มาตรฐานสากล ระยะที่ 1 สําหรับ

ใหบริการแกสํานักงานบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (สป.อว.)

6,466,812.50          6,466,812.50         ตกลงราคา บริษัท โกลบอล สมารท ซีสเท็ม

 จํากัด

บริษัท โกลบอล สมารท ซีสเท็ม 

จํากัด

ราคา 6,466,812.50 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092063 (ธพ)

6 ม.ค. 64

18 บันทึกแนบทายสัญญาเชาวงจรเพื่อ

ใหบริการโครการระบบเครือขาย

สื่อสารขอมูลกลางของ

กระทรวงการคลัง สวนกลาง และ

สวนภูมิภาค ทั่วประเทศ (ครั้งท่ี 9)

30,360,000.00        30,360,000.00       ตอสัญญา บริษัท ยูไนเตด็ อินฟอรเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด

บริษัท ยูไนเตด็ อินฟอรเมชั่น 

ไฮเวย จํากัด

ราคา 30,360,000.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092064 (ธพ)

6 ม.ค. 64

19 สัญญาจางเหมาบริการระบบ

บริหารจัดการเครือขาย 

อินเทอรเน็ต สําหรับใหบริการแก

กระทรวงอุตสาหกรรม

11,368,215.00        11,368,215.00       ตกลงราคา บริษัท มัลติไดเมนชั่น จํากัด บริษัท มัลติไดเมนชั่น จํากัด

ราคา 11,368,215.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092060 (ธพ)

6 ม.ค. 64

20 สัญญาจางเหมาวงจรสื่อสารและ

อุปกรณ สําหรับใหบริการแก

กองทุนและสงเสริมความเสมอ

ภาคคนพิการสังกัดกรมสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2,461,000.00          2,461,000.00         ตกลงราคา บริษัท โปรเวิรค ดิจิตอล จํากัด บริษัท โปรเวิรค ดิจิตอล จํากัด

ราคา 2,461,000.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092046 (ธพ)

6 ม.ค. 64

21 สัญญาจางเหมาบริหารจัดการ

เครือขายส่ือสารขอมูล

7,817,056.20          7,817,056.20         ตกลงราคา บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร

เมช่ัน จํากัด

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ 

อินฟอรเมชั่น จํากัด

ราคา 7,817,056.20 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092062 (ธพ)

6 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

22 สัญญาจางเหมาบริการและบริหาร

จัดการเครือขายส่ือสารขอมูลและ

อินเตอรเน็ต สําหรับใหบริการแก

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

6,420,000.00          6,420,000.00         ตกลงราคา บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร

เมช่ัน จํากัด

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ 

อินฟอรเมชั่น จํากัด

ราคา 6,420,000.20 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092441 (ธพ)

6 ม.ค. 64

23 สัญญาจางโครงการพัฒนาระบบ

National Single Window 

จํานวน 1 ระบบ

256,586,000.00       256,586,000.00     พิเศษ กิจการคารวม วาย เอส แอล 

ประกอบดวย

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ,

 บริษัท ล็อกซเลย อีโวลูช่ัน 

เทคโนโลยี จํากัด และ

บริษัท สกาย อาย เทค จํากัด

กิจการคารวม วาย เอส แอล 

ประกอบดวย

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ,

 บริษัท ล็อกซเลย อีโวลูช่ัน 

เทคโนโลยี จํากัด และ

บริษัท สกาย อาย เทค จํากัด 

ราคา 256,586,000.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092649 (สพ.1/3)

6 ม.ค. 64

24 สัญญาจางขยายความจุระบบ

เชื่อมโยง DWDM สวน Backhaul

 และขยายความจุระบบเช่ือมโยง 

DWDM สวน Border

444,478,000.00       444,478,000.00     พิเศษ บริษัท อินฟอรเมช่ัน แอนด 

คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิรคส 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินฟอรเมช่ัน แอนด คอม

มิวนิเคช่ัน เน็ทเวิรคส จํากัด 

(มหาชน)

ราคา 444,478,000.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092374 (สพ.1/3)

6 ม.ค. 64

25 สัญญาซื้อขาย Storage สําหรับ

ขยายระบบคลาวดกลางภาครัฐ 

คลาวดกลางภาครัฐ 

(Government Data Center 

andCloud Service : GDCC)

207,098,500.00       207,098,500.00     พิเศษ เอทีคอนซอรเตียม ประกอบดวย

บริษัท เทิรนคีย คอนมูนิเคช่ัน 

เซอรวสิ จํากัด , 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอทีคอนซอรเตียม ประกอบดวย

บริษัท เทิรนคีย คอนมูนิเคช่ัน 

เซอรวสิ จํากัด , 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ราคา 207,098,500.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092523 (สพ.1/3)

4600092525 (สพ.1/3)

6 ม.ค. 64

26 สัญญาซื้อขายระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV) และอุปกรณ

คอมพิวเตอรสําหรับโครงการ

สนับสนุนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

10,188,859.42        10,188,859.42       พิเศษ บริษัท อินไซเดอร ซิสเต็ม 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อินไซเดอร ซิสเต็ม 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ราคา 10,188,859.42 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. โทรคมนาคม

แหงชาติ และ ราคาต่ําสุด

4600093094 (สพ.1/3)

25 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

27 ใบส่ังซื้ออุปกรณระบบ Smart Pier

 โครงการทาเรืออัจฉริยะ จังหวัด

ภูเก็ต

5,350,000.00          5,350,000.00         ตกลงราคา บริษัท เอ็กซเซนส อินฟอรเมช่ัน

 เซอรวิส จํากัด

บริษัท เอ็กซเซนส อินฟอรเมช่ัน 

เซอรวสิ จํากัด 

ราคา 5,350,000.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092681 (สพ.1/3)

6 ม.ค. 64

28 ใบส่ังจางดําเนินการจัดจางแผน

ประชาสัมพันธและสงเสริม

การตลาดธรุกิจบริการดิจิทัล ป 

2563 จํานวน 1 งาน

4,324,940.00          4,324,940.00         พิเศษ บริษัท เจโนไซส จํากัด บริษัท เจโนไซส จํากัด

ราคา 4,324,940.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

3600005175 (สพ.1/3)

6 ม.ค. 64

29 สัญญาจางออกแบบและติดตั้ง

ระบบจัดเก็บระบบจัดเก็บขอมูล

การเกษตรและสงขอมูลจาก

อุปกรณตรวจวัดผานเทคโนโลยี 5G

 เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ณ ศูนย

ฝกอบรมผาหมี 

จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 งาน

7,484,050.16          7,484,050.16         คัดเลือก บริษัท แอดวานซไวรเลส  เน็ท

เวอรค จํากัด

บริษัท แอดวานซไวรเลส  

เน็ทเวอรค จํากัด 

ราคา 7,484,050.16 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. โทรคมนาคม

แหงชาติ และ ราคาต่ําสุด

4600093101 (สพ.1/3)

29 ม.ค. 64

30 ใบส่ังซื้อระบบ Facial 

Recognition พรอมคอมพิวเตอร

ประมวลผลสําหรับโครงการ

สนับสนุนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารรองรับ

ความปลอดภัยบุคคลสําคัญของ

ประเทศ/ระบบคัดกรอง จํานวน 1 

งาน

4,746,820.46          4,746,820.46         คัดเลือก บริษัท สกาย อาย เทค จํากัด บริษัท สกาย อาย เทค จํากัด

ราคา 4,746,820.46 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092323 (สพ.1/3)

6 ม.ค. 64

31 ใบส่ังซื้ออุปกรณเพื่อใหบริการ

โครงการรองรับเหตุฉุกเฉินและ

สํารองระบบคอมพิวเตอรสําหรับ 

สอ.กสท จํานวน 1 งาน

6,580,500.00          6,580,500.00         ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ ดิจิตอล 

ซินเนอรยี จํากัด

บริษัท แอดวานซ ดิจิตอล 

ซินเนอรยี จํากัด

ราคา 6,580,500.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092500 (สพ.1/3)

6 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

32 ใบส่ังจางอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ

เสนทางชุมพร-พัทลุง จํานวน 1 

ระบบ

9,929,600.00          9,929,600.00         พิเศษ บริษัท อินฟอรเมช่ัน แอนด 

คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิรคส 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินฟอรเมช่ัน แอนด คอม

มิวนิเคช่ัน เน็ทเวิรคส จํากัด 

(มหาชน) 

ราคา 9,929,600.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092210 (สพ.1/3)

6 ม.ค. 64

33 ใบส่ังซื้อระบบ Log Management

 จํานวน 1 ระบบ

9,393,851.00          9,393,851.00         พิเศษ บริษัท แอป ดิจิตอล จํากัด บริษัท แอป ดิจิตอล จํากัด

ราคา 9,393,851.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092004 (สพ.1/2)

4 ม.ค. 64

34 สัญญาจางบํารุงรักษาและอุปกรณ

โครงขายส่ือสารขอมูล จํานวน 1 

ระบบ

138,993,000.00       138,993,000.00     พิเศษ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ราคา 138,993,000.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

3600005230 (สพ.1/2)

6 ม.ค. 64

35 ใบส่ังซื้ออุปกรณ CGNAT สําหรับ

 WiFi Internet จํานวน 1 ระบบ

4,461,900.00          4,461,900.00         พิเศษ บริษัท คอมเนท จํากัด บริษัท คอมเนท จํากัด

ราคา 4,461,900.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092505 (สพ.1/2)

6 ม.ค. 64

36 ใบส่ังซื้อุปกรณ CGNAT ในพื้นที่ 

สป.(ก) จํานวน 1 ระบบ

8,881,000.00          8,881,000.00         พิเศษ บริษัท คอมเนท จํากัด บริษัท คอมเนท จํากัด

ราคา 8,881,000.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092632 (สพ.1/2)

6 ม.ค. 64

37 จางแผนงานเปลี่ยนระบบสาย

เคเบิลอากาศเปนสายเคเบิลใตดิน 

เพื่อรองรับการเปนมหานครแหง

อาเซียนเสนทาง 37 ถนนสุขุมวิท 

(ถ.สุขุมวิทฝงจ.สมุทรปรการ - 

สถานียอยบางปง)  จํานวน 1 งาน

85,493,000.00        85,493,000.00       พิเศษ กิจการคารวม ซีซีทีวี ประเทศ

ไทย

กิจการคารวม ซีซีทีวี 

ประเทศไทย

ราคา 85,493,000.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092363

6 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

38 จางเหมาสรางทอรอยสายสื่อสาร

ใตดินบริเวณเสนทางพัทยาสาย 1 

พัทยาสาย 2 และพัทยาใต อําเภอ

เมืองพัทยา จ. ชลบุรี จํานวน 1 งาน

97,287,819.72        97,287,819.72       พิเศษ บริษัท ฟอสส เทเลคอม จํากัด บริษัท ฟอสส เทเลคอม จํากัด

ราคา 97,287,819.72 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092436

6 ม.ค. 64

39 จางปรับปรุงอุปกรณระบบส่ือ

สัญญาณ ASEAN Digital Hub 

เสนทาง ตาก-แมสอด และเสนทาง

ที่เกี่ยวของจํานวน 1 งาน 

9,935,500.00          9,935,500.00         พิเศษ บริษัท ฑี คอรปเปเรชั่น จํากัด บริษัท ฑี คอรปเปเรช่ัน จํากัด

ราคา  9,935,500.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092454

6 ม.ค. 64

40 จางจัดทํากลยุทธ และออกแบบ

ภาพลักษณ แบรนดองคกรบริการ 

ผลิตภัณฑ เพื่อการเติบโตอยางยั่ง

ยื่นของ บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ

 จํานวน 1 งาน

26,589,500.00        26,589,500.00       พิเศษ บริษัท แบรนดิ คอรเปอเรช่ัน 

จํากัด

บริษัท แบรนดิ คอรเปอเรช่ัน 

จํากัด

ราคา 26,589,500.00 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

3600005221

6 ม.ค. 64

41 ใบส่ังซื้อเครื่องวัดระดับความแรง

สัญญาณบริเวณชายแดนประเทศ

เพื่อนบาน จํานวน 1 ชุด

4,173,000.00          4,173,000.00         พิเศษ บริษัท เทส แอนด เมชัวรเมนท

 จํากัด

บริษัท เทส แอนด เมชัวรเมนท 

จํากัด

ราคา 4,173,000 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092278(สพ.2)

4 ม.ค. 64

42 สัญญาซื้อขายเครื่องวิทยุส่ือสาร

ระบบ DTRS สําหรับโครงการ

สนับสนุนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารรองรับ

ความปลอดภัยบุคคลสําคัญของ

ประเทศ จํานวน 119 เครื่อง

4,638,589.10          4,638,589.10         คัดเลือก บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด 

(มหาชน)

ราคา 4,173,000 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

3600005228(สพ.2)

6 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

43 สัญญาจางสรางเสาโทรคมนาคม

และระบบสื่อสัญญาณเพิ่มเติม 

จํานวน 10 สถานี

32,025,100.00        32,025,100.00       พิเศษ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด

 (มหาชน)

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด 

(มหาชน)

ราคา 32,025,100 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600092435(สพ.2)

6 ม.ค. 64

44 ใบส่ังจางนิติบุคคลจัดหาเจาหนาที่

ปฏิบัติงาน ณ สวนบริหารพัสดุ 

ฝายพัสดุ ในป 2564 จํานวน 5 

อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค.

 64 -31 ธ.ค. 64)

867,984.00            867,984.00           คัดเลือก บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้เซอรวสิ

เซส จํากัด

บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้เซอรวสิเซส

 จํากัด

ราคา 867,984 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

3600005091(สพ.2)

6 ม.ค. 64

45 ใบส่ังจางนิติบุคคลจัดหาบุคลากร

ปฏิบัติหนาที่งานสารบรรณ รับ-สง

หนังสือ จัดเตรียมดูแลการประชุม

ทําความสะอาดพื้นที่ภายใน

สํานักงานและงานอื่นทั่วไปตามที่

ไดรับมอบหมาย จํานวน 37 อัตรา

ระยะเวลา 1 ป (1 ม.ค. 64 -31 

ธ.ค. 64)

5,320,896.00          5,320,896.00         คัดเลือก บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล 

จํากัด

บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จํากัด

ราคา 867,984 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

3600005183(สพ.2)

6 ม.ค. 64

46 สัญญาจางงานทําความสะอาด

อาคารสถานที่ งานโยธา และงาน

ทั่วไป บมจ. กสท โทรคมนาคม 

บางรัก ระยะเวลา 2 ป (ตั้งแตวันที่

 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65) จํานวน 

1 งาน

10,687,960.36        10,687,960.36       คัดเลือก บริษัท สแตนดารดเซอรวิสเซส 

จํากัด

บริษัท สแตนดารดเซอรวิสเซส 

จํากัด

ราคา 10,687,960.36 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

3600005179(สพ.2)

6 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

47 ใบส่ังซื้อพัสดุโทรคมนาคม จํานวน 

1 รายการ (รายการที่ 2 FRP 

Armor Optical Fiber 48C 

(ADSS) G.652D ยี่หอ ZTT 

ประเทศที่ผลิต จีน จํานวน 

500,000 เมตร)

6,420,000.00          6,420,000.00         วิธีประกวดราคา บริษัท เอเชียน เทเลคอมเทรด

ดิ้ง จํากัด

บริษัท เอเชียน เทเลคอมเทรดด้ิง 

จํากัด

ราคา 6,420,000 บาท

ถูกตองตามขอกําหนดและ

เงื่อนไข บมจ. กสท 

โทรคมนาคม และ ราคาต่ําสุด

4600091207(สพ.2)

6 ม.ค. 64


