
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างท่ีปรึกษาทบทวนและออกแบบ 19,000,000.00 18,341,897.00 คัดเลือก บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท เอออน ฮิววิท เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)120/2562

สมรรถนะการประเมินความเหมาะสม 16,985,000.00 บาท (ประเทศไทย) จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท 24 มิ.ย. 2562
และศักยภาพของบุคลากรรวมท้ัง 16,985,000.00 บาท
การจัดท าตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน
ภายใน 270 วัน นับถัดจาก
วันท่ีลงนามในสัญญา

2 ซ้ือกล่องขนาด AA 18,302,400.00 18,302,400.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)107/2562
จ านวน 6,000,000 กล่อง 17,911,800.00 บาท จ ากัด / 17,911,800.00 บาท และราคาต่ าสุด 4 มิ.ย. 2562

2. บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์
จ ากัด / 18,553,800.00 บาท
3. บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอช่ันแพ็คเกจจ้ิง โซลูช่ัน
(ประเทศไทย) จ ากัด /
18,618,000.00 บาท

3 จ้างด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 15,000,000.00 14,990,700.00 คัดเลือก 1. บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด / บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลแทนท์ ถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)113/2562
ต่อสังคมของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 14,980,000.00 บาท จ ากัด / 14,980,000.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 17 มิ.ย. 2562
ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย .... 2. บริษัท แอ็ดวานซ์ เอนเนอร์ย่ี เซฟว่ิง จ ากัด /
เพ่ือแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ปี 2562 14,999,260.00 บาท

4 ซ้ืออุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 12,945,000.00 13,158,592.50 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป กิจการค้าร่วม RTSMP โดยบริษัท ริโก้ กิจการค้าร่วม RTSMP โดยบริษัท เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)121/2562
อัตโนมัติ จ านวน 90 ชุด (ประเทศไทย) จ ากัด / ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท 25 มิ.ย. 2562

12,033,969.00 บาท 12,033,969.00 บาท
5 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนภายใน 10,471,020.00 10,471,020.00 คัดเลือก 1. บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)124/2562

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปณท จ ากัด / 10,165,000.00 บาท แมเนจเมนท์ จ ากัด / และราคาต่ าสุด 27 มิ.ย. 2562

จ านวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน 2. บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรช่ัน จ ากัด / 10,165,000.00 บาท
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 10,464,600.00 บาท

6 จ้างพัฒนาระบบ Data Address 9,800,000.00 9,300,181.00 คัดเลือก 1. บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)119/2562
Cleansing Tool และบริการต่าง ๆ จ ากัด (มหาชน) / 7,840,000.00 บาท 9,095,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 24 มิ.ย. 2562
ท่ีจ าเป็นในระบบ จ านวน 1 ระบบ 2. บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ากัด /
ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับถัดจาก 9,095,000.00 บาท
วันท่ีลงนามในสัญญา 3. บริษัท แพลนเนท ออลสตาร์ จ ากัด /

9,501,600.00 บาท

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562

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

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
7 จ้างพิมพ์ไปรษณียบัตร ชนิดราคา 2 บาท 8,000,000.00 7,704,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)112/2562

ภาพตราไปรษณียากร 4,226,500.00 บาท 4,226,500.00 บาท และราคาต่ าสุด 14 มิ.ย. 2562
พระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลท่ี 10) 2. บริษัท ธนบูรณ์ อินเตอร์ เทรดด้ิง จ ากัด /
และภาพศาลาไทย รวมจ านวน 5,226,950.00 บาท
10,000,000 แผ่น 3. บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง

จ ากัด / 10,486,000.00 บาท
8 จ้างติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบ CA POS 6,420,000.00 6,420,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)116/2562

จ านวน 1,000 ท่ีท าการ 6,420,000.00 บาท 6,420,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 20 มิ.ย. 2562
9 จ้างท าความสะอาดบ ารุงรักษาสถานท่ี 5,613,253.33 5,613,253.33 e-Bidding 1. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จ ากัด / บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)108/2562

งานโยธา และงานท่ัวไป บริเวณ 4,900,900.00 บาท จ ากัด / 4,900,900.00 บาท และราคาต่ าสุด 4 มิ.ย. 2562
ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ 2. บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด /
(ศป.EMS) และแผนก e-Commerce 5,059,200.00 บาท
คลังพัสดุ จห (เดิม) ระยะเวลา 1 ปี 3. บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากัด /
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง 5,366,400.00 บาท

4. บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟต้ีการ์ด
จ ากัด / 5,510,500.00 บาท

10 เช่าระบบเครือข่ายส าหรับหน่วยงาน 5,472,151.20 5,472,151.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)114/2562
ไปรษณีย์ท่ีต้ังในสถานท่ีท่ี บริษัท ทีโอที 5,472,151.20 บาท 5,472,151.20 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 17 มิ.ย. 2562
จ ากัด (มหาชน) ได้รับสิทธ์ิเป็นผู้ให้เช่า
เครือข่ายเพียงรายเดียว ระยะเวลาเช่า
36 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 ส.ค. 2562
ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2565)

11 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับฝากพัสดุ 5,457,000.00 5,457,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม อาร์ บิสิเนสส์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม อาร์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)109/2562
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (ป.180) 5,392,800.00 บาท บิสิเนสส์ / 5,392,800.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 5 มิ.ย. 2562
จ านวน 600,000 ชุด

12 จ้างบริการบ ารุงรักษาระบบ 3,504,000.00 3,498,900.00 คัดเลือก 1. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด / บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)111/2562
คอมพิวเตอร์เสมือน ระยะเวลา 12 เดือน 3,480,000.00 บาท 3,480,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 11 มิ.ย. 2562
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 2. บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด /

3,500,291.00 บาท
3. บริษัท แอดวานซ์ โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลย่ี
จ ากัด / 3,512,596.00 บาท

13 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์ 3,500,000.00 3,495,155.00 คัดเลือก 1. บริษัท บีลีฟ เอเจนซ่ี จ ากัด / บริษัท บีลีฟ เอเจนซ่ี จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)125/2562
ระยะเวลา 6 เดือน นับถัดจากวันท่ี 3,495,155.00 บาท 3,495,155.00 บาท และราคาต่ าสุด 28 มิ.ย. 2562
ลงนามในสัญญา 2. บริษัท เวลเคิร์ฟ จ ากัด /

4,251,377.50 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
14 ซ้ือโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3,124,000.00 3,122,416.93 e-Bidding 1. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด / บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)115/2562

ส าหรับศูนย์ไปรษณีย์ จ านวน 19 แห่ง 2,711,059.00 บาท 2,711,059.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 มิ.ย. 2562
2. บริษัท คอมเนท จ ากัด /
2,790,239.00 บาท
3. บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย)
จ ากัด / 2,859,987.00 บาท
4. อะธีน่า ไอ.ที. /
2,889,000.00 บาท

15 จ้างท าโต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณีย์ 3,050,000.00 2,693,272.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด / บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)123/2562
ด่วนพิเศษพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 244 ชุด 2,596,160.00 บาท 2,596,160.00 บาท และราคาต่ าสุด 27 มิ.ย. 2562

2. บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จ ากัด /
2,693,301.28 บาท
3. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด /
2,896,160.44 บาท
4. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด /
2,896,160.44 บาท
5. บริษัท เทพนครสตีล โปรดัก จ ากัด /
2,905,820.40 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย /
3,020,695.60 บาท
7. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
(มหาชน) / 3,106,068.76 บาท

16 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2,000,000.00 2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด / บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)117/2562
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องไทยรัฐทีวี 2,000,000.00 บาท จ ากัด / 2,000,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 21 มิ.ย. 2562
32 HD ระยะเวลา 6 เดือน
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา

17 จ้างพิมพ์ ป.94 (ป้ายพลาสติกผูกปากถุง 1,797,600.00 1,797,600.00 คัดเลือก บริษัท สยาม พี.เอ็ม.กรุ๊ป (1999) จ ากัด / บริษัท สยาม พี.เอ็ม.กรุ๊ป (1999) เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)118/2562
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ) 1,797,600.00 บาท จ ากัด / 1,797,600.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 21 มิ.ย. 2562
จ านวน 20,000,000 แผ่น

18 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,782,000.00 1,675,620.00 คัดเลือก 1. บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด / บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)110/2562
แม่ข่าย จ านวน 21 เคร่ือง 1,733,400.00 บาท 1,733,400.00 บาท และราคาต่ าสุด 5 มิ.ย. 2562
ระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจาก 2. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด /
วันท่ีลงนามในสัญญา 1,778,340.00 บาท

19 ซ้ือรถยนต์กระบะบรรทุกท่ีน่ัง 2 ตอน 1,060,000.00 1,038,000.00 e-Bidding บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด / บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)122/2562
ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ 1,050,000.00 บาท 1,050,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 26 มิ.ย. 2562
จ านวน 1 คัน

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


