
 

Foss Telecom Company Limited 
15  Soi Ramintra 23, Yaek 10, Ramintra Rd., Anusavaree, Bangkhen, Bangkok. 10220 Tel: (662) 970 8398 Fax: (662) 970 8189 

 

ผลงานของผู้จดัการโครงการ นายณฐัวธั  ใจเยน็  
 

 
 
 
 
 
ที� 

ชื�อสัญญา/โครงการ ชื�อเจ้าของโครงการ 

จาํนวนเงนิตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื�อ 

วนัเริ�มสัญญา วนัแล้วเสร็จ 

ระยะ 

เวลา

ดาํเนินการ 

รายละเอยีดของโครงการ 

การก่อสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้สร้าง 
ผู้สนับสนุน

ด้านการเงนิ 

1 2531 
บจ.ทรู ยนิูเวอร์แซล 

คอนเวอร์เจน้ซ ์

 

18,300,000.00 

 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

ลงวนัที� 16 

สิงหาคม 

2556 

20 ธ.ค.����  
สญัญาวา่จา้งสร้างโครงข่าย

สญัญาณโทรคมนาคม 

2 
4500011344  

(ส.�) 

บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
15,389,464.00 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 
�� มี.ค. ���� �� ก.ย. ���� ��� วนั 

สร้างข่ายเชื�อมโยง Optical 

Fiber  สค.คลองหลวง-สค.

ชยันาท 

3 4500029511 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
367,256.00 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 
11 ก.ย. ���� 30 ก.ย. ���� 20 วนั 

งานสร้างท่อร้อยสายเคเบิล  

แยกพทัยาเหนือ 

4 4500032989 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
6,181,453 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 
� มี.ค. ���� � พ.ค. ���� �� วนั 

สร้างท่อร้อยสายเคเบิลใตดิ้น 

- ภายในนิคมอุตสาหกรรม

กบินทร์บุรีเฟส� 

5 4600009713 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
18,348,092.50 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส์ 

เทเลคอม 
5 ม.ค.���� � มิ.ย.���� ��� วนั 

จา้งสร้างข่ายเชื�อมโยง Optical 

Fiber เสน้ทาง นครราชสีมา –

ปักธงชยั -กบินทร์บุรี 
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ประสบการณในงานที่ทํา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา 

ผลงานประจําป พ.ศ. 2549 – 2553 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

13  
BFKT (Thailand) 

Limited 
11,495,189.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
1 ก.ค. 2549 30 มิ.ย. 2550 1 ป 

- Maintenance year 2007 

- สรางขายสายเคเบิลใยแกว 

14  บจก. คูลโปรดักส 1,315,212.00 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
1 ม.ค. 2550 31 ธ.ค. 2550 1 ป 

สรางและปรับปรุง 

ขายสายเคเบิลใยแกว 

15  บมจ. ล็อกซเลย 273,260.00 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
1 ม.ค. 2550 31 ธ.ค. 2550 1 ป 

สรางและปรับปรุง 

ขายสายเคเบิลใยแกว 

16  
การไฟฟาสวน

ภูมิภาค 
572,037.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
1 ม.ค. 2550 31 ธ.ค. 2550 1 ป 

สรางและปรับปรุง 

ขายสายเคเบิลใยแกว 

17 

CAT CDMA 

2000 1X 

(ภาคเหนือ) 

Huawei 

Technologies 

(Thailand) Co., Ltd. 

4,133,420.00 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
1 ม.ค. 2550 31 ธ.ค. 2550 1 ป Maintenance OFC ภาคเหนือ 

18 

จ.705 

/3160007521 

/2550 

บมจ. ทีโอที 1,390,640.00 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
1 ม.ค. 2550 31 ธ.ค. 2550 1 ป 

จางเหมาสรางขายสายเคเบิล

ใยแกวนําแสง 

 ชส.ราชภัฎเพชรบุรี-ชส.

หนองพลับ-ชส.หาดเจา

สําราญ 
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ประสบการณในงานที่ทํา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา 

ผลงานประจําป พ.ศ. 2549 – 2553 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

19 
4500011344  

(ส.2) 

บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
15,389,464.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
18 มี.ค. 2551 13 ก.ย. 2551 180 วัน 

สรางขายเชื่อมโยง Optical Fiber  

สค.คลองหลวง-สค.ชัยนาท 

20 
733/3160008033 

/2550 
บมจ. ทีโอที 12,759,045.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
11 ก.พ. 2551 10 ก.ค. 2551 150 วัน 

จางเหมาติดตั้ง OFC  

จํานวน 8 เสนทาง ในพื้นที่  

จ.ฉะเชิงเทรา 

21 

AGG  Project 

WEN-

KLG/1571/08 

WAJAH NICHIEI 

SDN. BHB 
2,920,000.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
20 มิ.ย. 2551 20 ก.ค. 2551 30 วัน 

ติดตั้งเคเบิลใตน้ํา 

 อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี 

22  
BFKT (Thailand) 

Limited 
12,450,000.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
1 ก.ค. 2550 30 มิ.ย. 2551 1 ป Maintenance year 2008 

23 

991008016553 

Photography cable 

TAC install on 

PEA pole  

Phase I 

TOTAL ACCESS 

COMMUNICATION 

PLC 

2,800,000.00 - 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

ดําเนินงาน 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
31 ก.ค.  2551 31 ธ.ค. 2552 154 วัน 

ถายรูปแนวเสาไฟฟาเสนทางเคเบิล

ใยแกวนําแสง เพื่อขออนุญาต กฟภ.   

- ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ  ภาคกลาง ภาคใต ภาค

ตะวันออก ภาคตะวันตก 

24 

4500025004 

SIDE CDMA 

เหนือคลอง-บาน

หาดยาว 

บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
1,681,600.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
11 พ.ย. 2551 17 เม.ย. 2552 150 วัน 

สรางขายสายเคเบิลใยแกวฯ ขนาด 

24 cores  SIDE CDMA เหนือ

คลอง-บานหาดยาว จ.กระบี่ 
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ประสบการณในงานที่ทํา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา 

ผลงานประจําป พ.ศ. 2549 – 2553 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการกอสราง 

ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

25 4500026570 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
26,406,508.60 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
19 มี.ค. 2552 14 ก.ย. 2552 180 วัน 

จัดสรางขายเชื่อมโยง Optical Fiber 

ระหวาง สค.กสท ฉะเชิงเทรา -Teleport 

ศรีราชา และ สค.กสท พัทยา - สค.กสท 

ระยอง 

26 จ.117/2552 
การไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

1,323,590.00 

(มีงานเพิ่มจาก

วงเงินในสัญญา) 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
25 มิ.ย. 2552 9 ส.ค. 2552 45 วัน 

จางเหมา จัดหา พรอมติดตั้เคเบิลใยแกว 

เสนทาง สฟฟ.หนองปลิง – บจก.ไทยบ

ริดจสโตน 

27 

991009014684 

Photography cable 

TAC install on PEA 

pole  

Phase II 

 

TOTAL ACCESS 

COMMUNICATION 

PLC 

1,225,375.24 - 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

ดําเนินงาน 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
26 ส.ค. 2552 26 ต.ค. 2552 61 วัน 

ถายรูปแนวเสาไฟฟาเสนทางเคเบิลใย

แกวนําแสง เพื่อขออนุญาต กฟภ.   

- ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  

ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออก ภาค

ตะวันตก 

28 4500027176 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
18,189,999.98 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
14 พ.ค. 2552 8 ม.ค. 2553 240 วัน 

จัดสรางระบบทางสาย Optical Fiber 

เสนทาง นครสวรรค – พิษณุโลก 

จํานวน 1 ระบบ 

29 4500029511 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
367,256.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
11 ก.ย. 2552 30 ก.ย. 2552 20 วัน 

งานสรางทอรอยสายเคเบิล  

แยกพัทยาเหนือ 
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ประสบการณในงานที่ทํา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา 

ผลงานประจําป พ.ศ. 2549 – 2553 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนิน

การ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

30 4500032989 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
6,181,453 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
2 มี.ค. 2553 2 พ.ค. 2553 60 วัน 

สรางทอรอยสายเคเบิลใตดิน 

- ภายในนิคมอุตสาหกรรม

กบินทรบุรีเฟส3 

31 PO. No. : BFKT 90020 
BFKT (Thailand) 

Limited 
7,200,000.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
28 เม.ย. 2552 28 เม.ย. 2553 1 ป Maintenance year 2009-2010 

32 4500032801 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
2,268,400.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
 25 พ.ค. 2553 22 ก.ย. 2553 120 วัน 

สรางขายเชื่อมโยง Optical 

fiber เสนทาง อ.ดอนเจดีย – 

หนองหญาไทร จํานวน 1 

ระบบ 

33 

PO : 8175006294 

PO : 8175003895 

 

Alcatel-Lucent / 

Samart 
3,030,092.34 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
6 ก.ค. 2553 16 ส.ค. 2553 40 วัน 

CAT AAG Project 

- Raised Floor, 

- OSP 4  Routes + 

Training 
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ประสบการณในงานที่ทํา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา 

ผลงานประจําป พ.ศ. 2554 – 2558 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

34 

CAT ASON NORTH 

- EAST REGION 

PROJECT 

Nesic (Thailand)., 

LTD 
54,816,363.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
งาน  Survey & Design เรียบรอยแลว  

 

-  Survey & Design 

- Installation  OFC 

-  สรางทอรอยสายเคเบิลใตดิน 

35 4500033620 (ต) 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
11,600,000.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
7 ส.ค. 2553 3 เม.ย. 2554 240 วัน 

จางจัดสรางระบบทางสาย Optical 

Fiber เสนทางขอนแกน – อุดรธานี 

จํานวน 1 ระบบ 

36 
200/3160010663/255

3 
บมจ. ทีโอที 20,300,000.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
18 ส.ค. 2553 16 ธ.ค. 2553 120 วัน จางติดตั้ง OFC จํานวน 3 เสนทาง 

37 

PO : 8175006294 

PO : 8175003895 

 

Alcatel-Lucent / 

Samart 
3,030,092.34 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
6 ก.ค. 2553 16 ส.ค. 2553 40 วัน 

CAT AAG Project 

- Raised Floor, 

- OSP 4  Routes + Training 

38 

CAT-TTI-FS-12-

2010 / 

PO. No.: K25405 

CAT /  

Thai Transmission 

Industry Co., Ltd 

141,443,300.00 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
1 ม.ค. 2554 31 ธ.ค. 2554 1 ป 

ติดตั้งเคเบิลใยแกวนําแสง พรอม

อุปกรณฯ โครงการ  

Fiber To The Home ( FTTH ) 

39 จ.306/2553 
การไฟฟาสวน

ภูมิภาค 
1,534,380.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
2 ก.พ. 2554 3 เม.ย. 2554 60 วัน 

จางเหมาปรับปรุงสายเคเบิลใย

แกวนําแสง เสนทางเชื่อมตอ SDH 

40 4500040710 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
7,614,711.71 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

16 พ.ย. 2554 

 
15 มี.ค.2555 120 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber ขนาด 48 Cores เสนทาง

สระบุรี-ลพบุรี จํานวน 1 ระบบ 
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ประสบการณในงานที่ทํา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา 

ผลงานประจําป พ.ศ. 2554 – 2558 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

41 4500040709 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
5,198,990.90 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

16 พ.ย. 2554 

 
15 มี.ค.2555 120 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทางลพบุรี – บาน

หมี่  

42 1051030532_3 

Huawei 

Technologies 

(Thailand) 

5,707,119 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
8 พ.ย.2554 8 พ.ย.2555 1 ป 

Survey & Drawing 

(Installation) Project Name: 

AIS 2011 2G/3G 

43 
Huawei Technologies 

(Thailand) 

Huawei 

Technologies 

(Thailand) 

41,021,240.94 

 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
8 พ.ย.2554 8 พ.ย.2555 1 ป 

 (Installation) Project Name: 

AIS 2011 2G/3G 

44 FTTX  Chiangmai 
บมจ. ไซแมท 

เทคโนโลยี 
23,042,450.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
18 พ.ย. 2554 - - 

สรางโครงขาย FTTX  จังหวัด

เชียงใหม 

45  

 

FTTX Udon 

 

บจก. แพลท เนรา 43,941,376.60 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
1 ก.พ. 2555 - - 

สรางโครงขาย FTTX  จังหวัด

อุดรธานี 

46 4600013825 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
1,762,819.65 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
26 มิ.ย.2556 24 ต.ค.2556 150 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง สค.นครนายก 

– เขื่อนขุนดานปราการชล 
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ประสบการณในงานที่ทํา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา 

ผลงานประจําป พ.ศ. 2554 – 2558 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

47 4600007415 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
5,525,750.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
9 ต.ค.2555 17 เม.ย.2556 190 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง เดชอุดม – น้ํา

ยืน 

48 4600007411 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
8,188,200.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
9 ต.ค.2555 17 เม.ย.2556 190 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง พุทไธสง – ทา

ตูม 

49 4600007151 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
3,468,060.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
3 ต.ค.2555 11 เม.ย.2556 190 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง ราศีไศล -ยาง

ชุมนอย 

50 4600009713 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
18,348,092.50 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
5 ม.ค.2556 3 มิ.ย.2556 150 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง นครราชสีมา –

ปกธงชัย -กบินทรบุรี 

51  4600015797 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
4,034,500.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
6 ก.ย.2556 4 มี.ค.2557 180 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง อําเภอชุมพลบุรี 

-อําเภอสตึก 
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ประสบการณในงานที่ทํา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา 

ผลงานประจําป พ.ศ. 2554 – 2558 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

52 4600015491 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
3,946,588.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
5 ก.ย.2556 3 มี.ค.2557 180 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง จังหวัดสุรินทร 

– อําเภอลําดวน 

53 4600015193 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
6,590,000.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
16 ส.ค.2556 11 ก.พ.2557 180 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง รอบเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

54 4600015855 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
7,170,000.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
10 ก.ย.2556 9 มี.ค.2557 180 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง รอบเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองสุรินทร 

55 4600014250 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
3,250,050.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
16 ก.ค.2556 11 ม.ค.2557 180 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง รอบเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

56 4600015100 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
3,540,000.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
16 ส.ค.2556 11 ก.พ.2557 180 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง ลําดวน – สังขะ 

จังหวัดสุรินทร 

57 BFKT true3G Phase3 
บจก. บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) 
71,485,775.25 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
26 ธ.ค.2554 25 ธ.ค. 2555 1 ป 

สรางโครงขาย OFC สําหรับ 

CAT-HSPA 
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ประสบการณในงานที่ทํา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา 

ผลงานประจําป พ.ศ. 2554 – 2558 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

58 BFKT true3G Phase4 
บจก. บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) 
136,895,111.72 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
1 มิ.ย.2555 1 ก.พ. 2556 8 เดือน 

สรางโครงขาย OFC สําหรับ 

CAT-HSPA 

 

59 4600010447 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
44,411,500.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
4 มี.ค.2556 29 พ.ย.2556 270 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง ขอนแกน – 

อุบลราชธานี 

60 4600010445 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
45,852,240.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
4 มี.ค.2556 29 พ.ย.2556 270 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง อุบลราชธานี –

สุรินทร-นครราชสีมา 

61 4600024025 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
8,148,153.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
28 ก.ค.2557 23 ม.ค.2558 180 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง จังหวัด

ปราจีนบุรี จํานวน 1 ระบบ 

62 4600025829 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
9,053,875.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
22 ก.ย.2557 20 เม.ย.2558 180 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยง Optical 

Fiber เสนทาง สค.กบินทรบุรี 

–สค.ปราจีนบุรี จํานวน 1 

ระบบ 
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ประสบการณในงานที่ทํา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในชวง 5 ป ที่ผานมา 

ผลงานประจําป พ.ศ. 2559 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

6 4600035009 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
6,046,780.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
28 ส.ค..2558 28 ก.พ.2559 180 วัน 

จางสรางขายเชื่อมโยงเคเบิลใย

แกวนําแสง  เสนทางถนนวง

แหวนรอบเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 

7 4600035669 (ขตพ.1) กสท โทรคมนาคม 13,200,000 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
18 ก.ย.2558 15 ก.พ.2559 180 วัน 

เสนทาง :ชัยภูมิ - จัตุรัส -

หนองบัวโคก-บําเหน็จณรงค-

เทพสถิตย 
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ประสบการณในงานสรางทอรอยสายเคเบิลใตดิน 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

6 4500032989 
บมจ. กสท 

โทรคมนาคม 
6,181,453 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
2 มี.ค. 2553 2 พ.ค. 2553 60 วัน 

สรางทอรอยสายเคเบิลใตดิน 

- ภายในนิคมอุตสาหกรรม

กบินทรบุรีเฟส3 

7 2531 
บจ.ทรู ยูนิเวอรแซล 

คอนเวอรเจนซ 

 

18,300,000 

 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

ลงวันที่ 16 

สิงหาคม 2556 
20 ธ.ค.2558  

สัญญาวาจางสรางโครงขาย

สัญญาณโทรคมนาคม 

8 RFT/CM2/1810-2014 

บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิ

เวอรแซล คอมมิวนิ

เคชั่น 

11,000,000 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

ลงวันที่ 22 

ธันวาคม 2557 
30 ส.ค.2559  

สัญญาวาจางสรางโครงขาย

สัญญาณโทรคมนาคม สําหรับ

โครงการ 3 G2100 MHz และ

โครงการอื่นๆ 
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งานระหวางดาํเนินการ ป พ.ศ. 2559 

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

1 PO. 4969004194 
บจก. บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) 
116,847,700.20 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
27 ก.ย.2556 27 ก.ย.2556 1 ป 

สรางโครงขาย OFC สําหรับ 

CAT 3 G Phase 5 (13,500 

Sites) 

 2 PO. 4969003011 
บจก. บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) 
9,143,750.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
20 พ.ค.2556 20 พ.ค.2556 1 ป 

สรางโครงขาย OFC สําหรับ 

CAT 3 G Phase 5 Survey for 

Detail Design 

3 
PO.4919024564 

 

บจก.ทรู ยูนิเวอร

แซล คอนเวอรเจนซ 
41,731,321.50 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
22 พ.ย.2556 22 พ.ย.2557 1 ป 

TUC-OSP Work for 2.1 GHz 

Ph.1 

 

4 
PO.4919024565 

 

บจก.ทรู ยูนิเวอร

แซล คอนเวอรเจนซ 
46,536,746.40 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
22 เม.ย..2557 22 เม.ย.2558 1 ป 

TUC-OSP Work for 2.1 GHz 

Ph.2 

 

5 PO. 4919032148 
บจก.ทรู ยูนิเวอร

แซล คอนเวอรเจนซ 
7,049,000.00 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
16 ธ.ค.2557 16 ธ.ค.2558 1 ป 

TUC-OSP Work for แบบ 

(1,484 Km)(True 3G2100#3) 

6 PO. 4919035745 
บจก.ทรู ยูนิเวอร

แซล คอนเวอรเจนซ 
15,134,559.26 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
28 ก.พ..2558 28 ก.พ..2559 1 ป 

TUC-OSP Work for 2.1 GHz 

Ph.2 

 (272 Km) 
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งานระหวางดาํเนินการ ป พ.ศ. 2559                                                                              

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

7 PO.4919035744 
บจก.ทรู ยูนิเวอร

แซล คอนเวอรเจนซ 
2,326,837.32 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
28 ก.พ..2558 28 ก.พ..2559 1 ป 

TUC-OSP Work for 2.1 GHz 

Ph.2 Work (40 Km) 

  

8 PO. 4968001808 True Move H 
64,915,834.50 

 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
19 ก.พ..2558 19 ก.พ..2559 1 ป 

OSP  (True 3G2100#3) 1,100 

Km 

9 PO.4968002003 True Move H 10,925,000.00 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
27 มี.ค.2558 27 มี.ค.2559 1 ป OSP Desing (2,300 km.) 

10 PO.4968002565 True Move H 46,798,415.24 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
12 ก.ค.2558 12 ก.ค..2559 1 ป 

OSP  (True 3G2100#3) 

793Km 

11 PO. 4968003098 True Move H 3,379,915.35 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
16 ก.ย.2558 16 ก.ย.2560 1 ป OSP Wrok ( 60 Km) 

12 PO. 4968003115 True Move H 2,299,000 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
18 ก.ย.2559 18 ก.ย.2560 1 ป Outside Desing (484 Km.) 

13 PO. 4968003118 True Move H 16,336,257.53 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
16 ก.ย.2559 16 ก.ย.2560 1 ป 

OSP Wrok ( 290 Km) 

ตะวันออก 

14 PO. 4968003197 True Move H 3,605,243.04 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
29 ก.ย.2559 29 ก.ย.2560 1 ป OSP Work (64 Km) 
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งานระหวางดาํเนินการ ป พ.ศ. 2559                                                                              

 

ที่ ชื่อสัญญา/โครงการ ชื่อเจาของโครงการ/

อาคาร 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

รายชื่อ วันเริ่มสัญญา วันแลวเสร็จ ระยะ 

เวลา

ดําเนินการ 

รายละเอียดของโครงการการ

กอสราง ผูออกแบบ ผูสราง ผูสนับสนุน

ดานการเงิน 

14 PO. 4968003400 True Move H 1,011,750 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
13 ต.ค.2559 13 ต.ค.2560 1 ป Detail Design (213 Km) 

15 PO.4968003405 True Move H 907,250 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
13 ต.ค.2559  13 ต.ค.2560 1 ป Detail Design ( 191 Km) 

15 PO. 4962021476 True Move H 912,711.55 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
4 ธ.ค.2559 4 ธ.ค.2560 1 ป OSP Work (FTTx :ชลบุรี) 

17 PO. 1051078314_1 Huawei 350,550 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
15 ธ.ค.2559 15 ธ.ค.2560 1 ป 

Survey for Detail 

Design_South 

18 

 
PO. 1051078314_2 Huawei 1,669,599 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
15 ธ.ค.2559 15 ธ.ค.2560 1 ป Detail Design _South 

19 PO. 1051078314_3 Huawei 2,782,665 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
15 ธ.ค.2559 15 ธ.ค.2560 1 ป 

Survey for Detail 

Design_South 

20 4600040742(รพ) กสท โทรคมนาคม 37,500,000 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
15 มี.ค.2559 10 พ.ย.2559 240 วัน 

เสนทาง : งานสรางเคเบิลใย

แกวภาคกลาง+ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ( 

CDMA) 

21 4600040323 (ขตพ.1) กสท โทรคมนาคม 15,000,000 
บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 

บจก.ฟอสส 

เทเลคอม 
17 มี.ค.2559 13 ก.ย.2556 180 วัน 

เสนทาง :สค.สุราษฏรธานี - 

สค.นครศรีธรรมราช 
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