
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือกล่องส ำเร็จรูปแบบ ค. 34,243,776.00 34,243,776.00 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท กลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด / บริษัท กลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(ง)217/2561

(แบรนด์ ปณท) 32,392,752.00 บำท จ ำกัด / 32,392,752.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 21 ธ.ค. 2561
จ ำนวน 3,360,000 กล่อง 2. บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จ ำกัด /

33,183,696.00 บำท
3. บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 
จ ำกัด / 33,615,120.00 บำท
4. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดำษ จ ำกัด /
33,974,640.00 บำท

2 จ้ำงท ำย่ำมน ำจ่ำยไปรษณียภัณฑ์ 22,350,000.00 22,350,000.00 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ไทยเอ้กเซลแคนแวส จ ำกัด / บริษัท ไทยเอ้กเซลแคนแวส จ ำกัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(พ)212/2561
ติดท้ำยรถจักรยำนยนต์ ขนำดพิเศษ 12,834,115.00 บำท 12,834,115.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 11 ธ.ค. 2561
จ ำนวน 7,450 ใบ 2. บริษัท มำเธอร์ แอนด์ ซัน กำร์เมนท์ จ ำกัด /

17,537,300.00 บำท
3. บริษัท กู๊ด ดีไซน์ อินเตอร์โมเดอร์น จ ำกัด /
18,087,333.50 บำท
4. บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จ ำกัด /
21,523,050.00 บำท
5. บริษัท ก ำลังดี 999 จ ำกัด /
21,523,050.00 บำท

3 จ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมปลอดภัย 14,945,520.00 14,945,520.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)224/2561
อำคำรสถำนท่ี ทรัพย์สิน บุคคลและ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ / ในพระบรมรำชูปถัมภ์ / ตำมข้อก ำหนด ปณท 28 ธ.ค. 2561
ระบบจรำจรของศูนย์ไปรษณีย์ 14,945,520.00 บำท 14,945,520.00 บำท
จ ำนวน 3 แห่ง ศูนย์ไปรษณีย์หลักส่ี,
ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ, 
ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2562 ถึงวันท่ี
31 ธ.ค. 2562

4 ซ้ือรถยนต์โดยสำร ขนำด 12 ท่ีน่ัง 13,090,000.00 13,069,000.00 e-Bidding 1. บริษัท เอส.เอ.ออโต้บอด้ี เซอร์วิส จ ำกัด / บริษัท เอส.เอ.ออโต้บอด้ี เซอร์วิส เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(พ)210/2561
ดัดแปลงเป็น ปณย. จ ำนวน 7 คัน 12,976,425.00 บำท จ ำกัด / 12,976,425.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 7 ธ.ค. 2561

2. บริษัท โตโยต้ำ ลิบรำ จ ำกัด /
14,360,000.00 บำท

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
5 ซ้ือเคร่ืองคัดแยกส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ 9,000,000.00 6,195,300.00 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท 99 พลัส จ ำกัด / บริษัท มำกิ-สุธี เอ็นจิเนียร่ิง เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)221/2561

ขนำดใหญ่ (สำยพำนหมุนวน) 3,131,000.00 บำท (ประเทศไทย) จ ำกัด / 27 ธ.ค. 2561
จ ำนวน 2 เคร่ือง ส ำหรับติดต้ังใช้งำน 2. บริษัท วรกุลชัย อินโนเวช่ัน จ ำกัด / 6,559,100.00 บำท
ท่ีศูนย์ไปรษณีย์อุบลรำชธำนี 3,317,757.01 บำท

3. บริษัท มากิ-สุธี เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด / 6,559,100.00 บาท

6 จ้ำงพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับฝำกไปรษณีย์ 7,190,400.00 7,190,400.00 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมอำร์ บิสิเนสส์ / ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมอำร์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)215/2561
ด่วนพิเศษระหว่ำงประเทศ (ป.256) 7,156,160.00 บำท บิสิเนสส์ / 7,156,160.00 บำท ตำมข้อก ำหนด ปณท 19 ธ.ค. 2561
จ ำนวน 800,000 ชุด

7 ซ้ืออุปกรณ์ปิดผนึกกล่องส ำเร็จรูป 5,542,800.00 5,542,800.00 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมอำร์ บิสิเนสส์ / ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมอำร์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)213/2561
แบบ ก ข และ ค 4,776,480.00 บำท บิสิเนสส์ / 4,776,480.00 บำท ตำมข้อก ำหนด ปณท 17 ธ.ค. 2561
จ ำนวน 12,000,000 ชุด

8 ซ้ือแถบกำวพลำสติกในตัว 3,813,480.00 3,813,480.00 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ไทยเทปกำวอุตสำหกรรม จ ำกัด / บริษัท ไทยเทปกำวอุตสำหกรรม เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(พ)209/2561
จ ำนวน 300,000 ม้วน 3,810,270.00 บำท จ ำกัด / 3,810,270.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 7 ธ.ค. 2561

2. บริษัท ที.เอส.ที.อินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด /
4,381,650.00 บำท
3. บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กำวเทป จ ำกัด /
4,494,000.00 บำท

9 จ้ำงประมวลผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 3,400,000.00 3,367,492.00 คัดเลือก 1. บริษัท อิปซอสส์ จ ำกัด / บริษัท อิปซอสส์ จ ำกัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(พ)211/2561
ของลูกค้ำและภำพลักษณ์และส ำรวจ 1,967,000.00 บำท 1,967,000.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 11 ธ.ค. 2561
มำตรฐำนกำรให้บริหำร 2. บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จ ำกัด /
(Mystery Shopping) 2,924,096.00 บำท
ของท่ีท ำกำรไปรษณีย์ต้นแบบ 7 แห่ง
ระยะเวลำ 190 วัน นับจำกวันท่ี
ลงนำมในสัญญำ

10 ซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 3,051,000.00 2,799,120.00 e-Bidding 1. บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จ ำกัด / บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(ส)218/2561
จ ำนวน 27 ชุด 1,688,460.00 บำท จ ำกัด / 1,688,460.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 24 ธ.ค. 2561

2. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ำกัด /
1,741,960.00 บำท
3. บริษัท แทนเจอรีน จ ำกัด /
1,818,000.00 บำท
4. บริษัท แอมเน็กซ์ จ ำกัด /
1,889,406.00 บำท
5. บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์ จ ำกัด /
1,944,789.20 บำท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
11 ซ้ือกล่องพร้อมส่ง (Prompt Post) 3,024,304.00 3,024,304.00 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดำษ จ ำกัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดำษ เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(ง)222/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร ขนำด S 2,922,598.00 บำท จ ำกัด / 2,922,598.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 27 ธ.ค. 2561
จ ำนวน 400,000 กล่อง และ 2. บริษัท ปัจญพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 
ขนำด M จ ำนวน 60,000 กล่อง จ ำกัด / 2,970,320.00 บำท

3. บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอช่ัน แพ็คเกจจ้ิง โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ำกัด / 3,013,120.00 บำท

12 ซ้ือสะพำนพำดล ำเลียง (Dock Leveler) 2,675,000.00 2,664,300.00 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ำกัด / บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ำกัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)216/2561
ส ำหรับอำคำรคลังสินค้ำไปรษณีย์ส ำเร็จรูป 2,407,500.00 บำท 2,407,500.00 บำท ตำมข้อก ำหนด ปณท 20 ธ.ค. 2561
จ ำนวน 5 เคร่ือง

13 ซ้ือระบบส ำหรับใช้ในกำรตรวจสอบ 2,153,400.00 2,153,375.00 คัดเลือก 1. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(ส)219/2561
และวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้งำน (มหำชน) / 1,909,950.00 บำท จ ำกัด (มหำชน) / และรำคำต่ ำสุด 25 ธ.ค. 2561
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขำย 2. บริษัท อำร์ ที เอส (2003) จ ำกัด / 1,909,950.00 บำท
จ ำนวน 1 ระบบ 1,920,650.00 บำท

3. บริษัท อินฟอร์เมช่ันเซอร์วิส 
แอนด์คอนซัลแทนท์ จ ำกัด / 
2,000,472.00 บำท

14 จ้ำงพิมพ์ซองพลำสติกผนึกแถบสต๊ิกเกอร์ 1,872,500.00 1,872,500.00 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมอำร์ บิสิเนสส์ / ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมอำร์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(พ)214/2561
Logispost จ ำนวน 1,000,000 ซอง 1,861,800.00 บำท บิสิเนสส์ / 1,861,800.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 17 ธ.ค. 2561

15 จ้ำงโฆษณำประชำสัมพันธ์ทำงสถำนีวิทยุ 1,605,000.00 1,605,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอส จ ำกัด (มหำชน) / บริษัท อำร์เอส จ ำกัด (มหำชน) / เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(พ)220/2561
FM 93.0 MHz Cool fahrenheit 1,605,000.00 บำท 1,605,000.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 25 ธ.ค. 2561
ระยะเวลำ 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี
1 ม.ค. 2562 ถึงวันท่ี 30 มิ.ย.2562

16 จ้ำงโฆษณำประชำสัมพันธ์ในส่ือโฆษณำ 1,605,000.00 1,605,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จ ำกัด / บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จ ำกัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(พ)223/2561
ณ จุดขำย ระยะเวลำ 6 เดือน 1,605,000.00 บำท 1,605,000.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 28 ธ.ค. 2561
ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2562 ถึงวันท่ี 
30 มิ.ย. 2562

17 จ้ำงพิมพ์ตรำไปรษณียำกรท่ีระลึก 1,260,000.00 1,138,480.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ำกัด บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข สป(ง)208/2561
วันเด็กแห่งชำติ 2562 (มหำชน) / 1,138,480.00 บำท จ ำกัด (มหำชน) / และรำคำต่ ำสุด 6 ธ.ค. 2561
จ ำนวน 2,800,000 ดวง 1,138,480.00 บำท

18 จ้ำงเหมำบริกำรท ำงำน เดินหนังสือ 180,000.00 151,512.00 เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท พรประทีป เอส แอนด์ เอส จ ำกัด / บริษัท พรประทีป เอส แอนด์ เอส เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข อท.014/2561
ถ่ำยเอกสำร และท ำควำมสะอำด 151,512.00 บำท จ ำกัด / 151,512.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 19 ธ.ค. 2561
ภำยในฝ่ำยอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2. บริษัท เอ็น.เอส.มำสเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด /
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 160,500.00 บำท
ต้ังแต่วันท่ี 2 ม.ค. 2562 ถึงวันท่ี 3. บริษัท บำงกอกไทย แอพไพรซัลและ
30 ธ.ค. 2562 กฏหมำย จ ำกัด / 163,068.00 บำท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
19 จ้ำงเหมำบริกำรท ำงำนเดินหนังสือ 149,586.00 149,586.00 เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท พรประทีป เอส แอนด์ เอส จ ำกัด / บริษัท พรประทีป เอส แอนด์ เอส เป็นผู้เสนอถูกต้องตำมเง่ือนไข 2647/2561

ถ่ำยเอกสำร และท ำควำมสะอำด 149,586.00 บำท จ ำกัด / 149,586.00 บำท และรำคำต่ ำสุด 28 ธ.ค. 2561
ภำยในฝ่ำยปฏิบัติกำรเทคโนโลยี 2. บริษัท เอ็น.เอส. มำสเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด /
สำรสนเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 160,500.00 บำท
ต้ังแต่วันท่ี 2 ม.ค. 2562 ถึงวันท่ี 3. บริษัท บำงกอกไทย แอพไพรซัลและ
30 ธ.ค. 2562 กฎหมำย จ ำกัด / 163,068.00 บำท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


