
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 เช่าระบบเครือข่ายไปรษณีย์ Online 56,370,000.00 56,369,817.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด / บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)105/2562

จ านวน 1,460 หน่วยงาน 56,369,817.84 บาท จ ากัด / 56,369,817.84 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 30 พ.ค. 2562

ระยะเวลา 7 เดือน ต้ังแต่วันท่ี

1 มิ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

2 ซ้ืออุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 39,724,200.00 38,144,767.50 คัดเลือก กิจการค้าร่วม RTSMP โดยบริษัท ริโก้ กิจการค้าร่วม RTSMP โดยบริษัท เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)106/2562

อัตโนมัติ จ านวน 319 ชุด (ประเทศไทย) จ ากัด / ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท 30 พ.ค. 2562

36,478,386.50 บาท 36,478,386.50 บาท

3 เช่าเคร่ือง X-RAY เพ่ือติดต้ังใช้งาน 27,041,040.00 26,886,960.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด / บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)102/2562

ท่ีศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ จ านวน 25,200,000.00 บาท 25,200,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 30 พ.ค. 2562

4 เคร่ือง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 2. บริษัท เอส ดับเบ้ิลยู เอ็น อินเตอร์เทรด 

 นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา จ ากัด / 26,886,960.00 บาท

4 ซ้ือกล่องธรรมดาหมายเลข 6 17,329,152.00 17,329,153.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)94/2562

จ านวน 480,000 กล่อง 15,202,560.00 บาท จ ากัด / 15,202,560.00 บาท และราคาต่ าสุด 14 พ.ค. 2562

2. บริษัท หงส์ไทย บรรจุภัณฑ์ จ ากัด /
15,593,504.00 บาท
3. บริษัฃท ไทยโมเดอร์เคส จ ากัด /

16,050,000.00 บาท
4. บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอช่ันแพ็คเกจจ้ิง โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด / 

16,697,136.00 บาท

5. บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จ ากัด /

16,938,528.00 บาท
5 จ้างพิมพ์กระดาษเทอร์มอลสต๊ิกเกอร์ 16,028,600.00 16,028,600.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี (ประเทศไทย) บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)95/2562

ส าหรับใช้กับเคร่ืองประทับไปรษณียากร จ ากัด / 15,699,040.00 บาท (ประเทศไทย) จ ากัด / และราคาต่ าสุด 15 พ.ค. 2562

จ านวน 400,000 ม้วน 2. บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จ ากัด / 15,699,040.00 บาท

15,788,920.00 บาท

3. บริษัท อดัมแพ็ค (ประเทศไทย) จ ากัด /

16,028,600.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
6 เช่าระบบงาน BIG Data ไปรษณีย์ไทย 10,000,000.00 9,052,200.00 คัดเลือก 1. บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด / บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)85/2562

ระยะเวลาเช่า 12 เดือน นับถัดจาก 8,025,000.00 บาท เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) / ตามข้อก าหนด ปณท 2 พ.ค. 2562
วันท่ีผู้เช่าได้รับมอบระบบงาน 2. บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี 8,346,000.00 บาท
เรียบร้อยแล้ว จ ากัด (มหาชน) / 8,346,000.00 บาท

3. บริษัท แบ็คยาร์ด จ ากัด /
8,840,340.00 บาท
4. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) /
9,000,000.00 บาท
5. บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด /
9,030,800.00 บาท

7 ซ้ือสร้อยคอทองค า น้ าหนัก 2 สลึง 5,838,000.00 5,790,356.36 e-Bidding บริษัท ชายน์น่ิง โกลด์ จ ากัด / บริษัท ชายน์น่ิง โกลด์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)89/2562

(7.58 กรัม) จ านวน 556 เส้น 5,576,573.36 บาท 5,576,573.36 บาท และราคาต่ าสุด 10 พ.ค. 2562

ส าหรับผู้เกษียณอายุประจ าปี 2562

8 จ้างพัฒนาและติดต้ังระบบ 4,660,000.00 4,648,181.82 คัดเลือก 1. บริษัท ชุน บ็อก จ ากัด / บริษัท ชุน บ็อก จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)91/2562

Contact Center ส าหรับ 3,600,000.00 บาท 3,600,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 13 พ.ค. 2562

ศูนย์บริการลูกค้า จ านวน 1 ระบบ 2. บริษัท เน็กเซนเทล จ ากัด /

3,793,150.00 บาท
3. บริษัท ฟรานซิส คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด /

4,297,802.00 บาท
9 ซ้ือวัสดุกันกระแทก 4,449,060.00 4,449,060.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท วังเพชรพลาสติก จ ากัด / บริษัท วังเพชรพลาสติก จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)98/2562

(AIR-BUBBLE FILM) 4,449,060.00 บาท 4,449,060.00 บาท และราคาต่ าสุด 28 พ.ค. 2562

จ านวน 4,200,000 แผ่น 2. บริษัท เอนเจล โปรดักส์ จ ากัด /
5,078,220.00 บาท

10 จ้างผลิตเน้ือหาเพ่ือผู้ประกอบการ 3,745,000.00 3,210,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด / บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)100/2562

e-Commerce ในรูปแบบของการเป็น 2,900,000.00 บาท จ ากัด / 2,900,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 29 พ.ค. 2562

Content provider ระยะเวลา 14 เดือน 2. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคช่ันส์ จ ากัด /
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 3,000,000.00 บาท

11 จ้างพิมพ์ตราไปรษณียากรท่ัวไป 3,500,000.00 3,500,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท อินเตอร์แนชช่ันแนลเฮ้าส์ ออฟ บริษัท อินเตอร์แนชช่ันแนลเฮ้าส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)86/2562

ภาพศาลาไทย (ชนิดราคา 3 บาท สแตมป์ (สยาม) จ ากัด / ออฟ สแตมป์ (สยาม) จ ากัด / และราคาต่ าสุด 3 พ.ค. 2562

1 แบบ) จ านวน 25,000,000 ดวง 2,621,500.00 บาท 2,621,500.00 บาท

2. บริษัท ไทยบริติซซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด 
(มหาชน) / 2,942,500.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
12 จ้างพิมพ์ตราไปรษณียากร 2,824,800.00 2,824,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบริติซซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท ไทยบริติซซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)101/2562

ชุดความร่วมมือไทย-มัลดีฟส์ (มหาชน) / 2,824,800.00 บาท จ ากัด (มหาชน) / ตามข้อก าหนด ปณท 30 พ.ค. 2562
รวมจ านวน 2,400,000 ดวง 2,824,800.00 บาท

13 จ้างบริการระบบตอบรับอัตโนมัติ 2,150,000.00 1,284,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด / บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)104/2562
ทางช่องทางติดต่อส่ือสารแบบออนไลน์ 1,284,000.00 บาท 1,284,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 30 พ.ค. 2562
ของ ปณท (Chatbot) จ านวน 1 ระบบ 
ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี
1 มิ.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2563

14 จ้างจัดนิทรรศการหมุนเวียน 2,000,000.00 1,926,000.00 คัดเลือก บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด / บริษัท รอยัล พารากอน เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)97/2562
ณ ห้องโถงไปรษณีย์นฤมิตร ปณภ 2,000,000.00 บาท เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท 28 พ.ค. 2562
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 2,000,000.00 บาท
ระยะเวลา 245 วัน นับถัดจากวันท่ี
ลงนามในสัญญา

15 จ้างขนย้ายและการติดต้ังช้ันวางสินค้า 1,990,200.00 1,990,200.00 คัดเลือก 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)99/2562
(RACK) ณ อาคารคลังสินค้าส าเร็จรูป 1,851,800.00 บาท 1,851,800.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 28 พ.ค. 2562
จ านวน 1 งาน ระยะเวลาด าเนินการ 2. บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด /
90 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 1,974,150.00 บาท

16 ซ้ือรถยนต์น่ัง ขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี 1,690,000.00 1,674,000.00 e-Bidding 1. บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด / บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)90/2562
จ านวน 2 คัน 1,660,000.00 บาท 1,660,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 10 พ.ค. 2562

2. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด /
1,674,500.00 บาท
3. บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด / 1,734,000.00 บาท

17 ซ้ือกล่องธรรมดา หมายเลข 3 1,647,168.00 1,647,168.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)93/2562
จ านวน 96,000 กล่อง 1,461,705.60 บาท จ ากัด / 1,461,705.60 บาท และราคาต่ าสุด 14 พ.ค. 2562

2. บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จ ากัด /
1,495,603.20 บาท
3. บริษัท หงส์ไทย บรรจุภัณฑ์ จ ากัด /
1,546,963.20 บาท

18 จ้างท าโต๊ะคัดเลือกไปรษณียภัณฑ์ 1,244,500.00 756,704.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)103/2562
แบบใหม่ พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 65 ชุด (มหาชน) / 1,140,474.00 บาท 1,235,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 30 พ.ค. 2562

2. บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด /
1,235,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย /
1,363,180.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
19 ซ้ือยูนิตท าฟันพร้อมอุปกรณ์ 980,000.00 980,000.00 e-Bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์.บี.เดนทัลกรุ๊ป / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์.บี. เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)88/2562

และเคร่ืองป้ัมลม จ านวน 1 ชุด 979,000.00 บาท เดนทัลกรุ๊ป / 979,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 8 พ.ค. 2562
2. บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด /
979,900.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอแคร์ เดนทัล กรุ๊ป /
980,000.00 บาท

20 ซ้ือ PALLET พลาสติก ขนาดมาตรฐาน 677,000.00 615,250.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จ ากัด / บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)87/2562
จ านวน 2 รายการ 1,749,450.00 บาท จ ากัด / 1,749,450.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 7 พ.ค. 2562

21 เช่าระบบเครือข่ายไปรษณีย์ Online 259,320.00 295,320.00 ตกลงราคา บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด / บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)92/2562
แบบไร้สาย ส าหรับตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ 295,320.00 บาท จ ากัด / 295,320.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 13 พ.ค. 2562
(iBox) จ านวน 1 ระบบ

22 เช่าวงจร MPLS เพ่ือเช่ือมโยง 250,380.00 250,380.00 ตกลงราคา บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด / บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด /เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)96/2562
ระบบเครือข่ายระหว่างด่านศุลกากร 250,380.00 บาท 250,380.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 15 พ.ค. 2562
(ศป.กท.) กับศุลกากร (ส านักงานใหญ่) 
ระยะเวลา 36 เดือน

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


