
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 เช่าระบบเครือข่ายไปรษณีย์ Online 480,300,000.00 480,290,400.21 คัดเลือก 1. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด / บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)160/2562

จ านวน 1,460 หน่วยงาน 224,058,000.00 บาท จ ากัด / 224,058,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 27 ส.ค. 2562
ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 2. บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด /
1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 226,000,000.00 บาท
31 ธันวาคม 2565 3. บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากัด 

(มหาชน) / 289,004,620.32 บาท
2 เช่ารถยนต์ตู้ทึบน าจ่าย จ านวน 164 คัน 35,424,000.00 32,979,999.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.วาย ลิสซ่ิง จ ากัด / บริษัท ที.เค.วาย ลิสซ่ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)162/2562

ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 32,944,320.00 บาท 32,944,320.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 30 ส.ค. 2562
1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 
31 สิงหาคม 2563

3 ซ้ือกล่องส าเร็จรูปแบบ ฉ (แบรนด์ ปณท) 28,186,128.00 28,186,128.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)157/2562
จ านวน 1,440,000 กล่อง 27,611,136.00 บาท 27,611,136.00 บาท และราคาต่ าสุด 20 ส.ค. 2562

2. บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ 
จ ากัด / 28,119,600.00 บาท

4 เช่าระบบอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก 21,614,040.00 19,902,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด / บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)159/2562
ทางอินเทอร์เน็ต (Internet Firewall) 19,902,000.00 บาท จ ากัด / 19,902,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 22 ส.ค. 2562
จ านวน 1 ระบบ ระยะเวลา 60 เดือน 2. บริษัท วันโอวัน โกลเบ้ิล จ ากัด /
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 21,057,600.00 บาท
28 ตุลาคม 2567 3. บริษัท สงขลาฟินิชช่ิง จ ากัด /

21,507,000.00 บาท
5 จ้างท าโต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณียภัณฑ์ 15,128,000.00 14,208,168.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)153/2562

แบบใหม่ จ านวน 62 ตัว และ 10,187,140.70 บาท 10,187,140.70 บาท และราคาต่ าสุด 7 ส.ค. 2562
โต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณียภัณฑ์แบบใหม่ 2. บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด /
พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1,023 ชุด 12,032,345.52 บาท

3. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
(มหาชน) / 12,511,600.00 บาท

6 เช่าอุปกรณ์ส าหรับระบบส่งต่อ 12,881,800.00 12,878,691.20 คัดเลือก 1. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)155/2562
และน าจ่าย จ านวน 116 ชุด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) / คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) / และราคาต่ าสุด 19 ส.ค. 2562
ระยะเวลา 60 เดือน นับถัดจาก 11,692,800.00 บาท 11,692,800.00 บาท
วันท่ีลงนามในสัญญา 2. กิจการค้าร่วม RTSMP บริษัท ริโก้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด / 
12,399,588.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
วันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2562



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
7 ซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า (Fork lift) 12,100,000.00 8,910,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท จี ที เอ็ม จ ากัด / บริษัท จี ที เอ็ม จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)152/2562

ขนาด 1.5 ตัน พร้อมแท่นชาร์จ 8,340,000.00 บาท 8,340,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 2 ส.ค. 2562
แบตเตอร่ี จ านวน 11 คัน 2. บริษัท พารากอน แมชีนเนอร่ี จ ากัด /

8,815,730.00 บาท
3. บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) 
จ ากัด (มหาชน) / 8,827,500.00 บาท
4. บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด /
9,180,600.00 บาท

8 ซ้ือรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง 7,560,000.00 7,415,100.00 e-Bidding บริษัท เอส.เอ.ออโต้บอด้ี เซอร์วิส จ ากัด / บริษัท เอส.เอ.ออโต้บอด้ี เซอร์วิส เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)158/2562
ดัดแปลงเป็น ปณย. จ านวน 4 คัน 7,549,920.00 บาท จ ากัด / 7,549,920.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 21 ส.ค. 2562

9 จ้างท าปฏิทินต้ังโต๊ะ และบัตรอวยพร 7,000,000.00 6,997,800.00 คัดเลือก 1. บริษัท สตูดิโอ จี บาร์ จ ากัด / บริษัท สตูดิโอ จี บาร์ จ ากัด / เสนอถูกต้องเป็นผู้ได้รับ สป(ง)154/2562
พร้อมบรรจุภัณฑ์ ประจ าปี 2563 6,863,194.00 บาท 6,863,194.00 บาท การคัดเลือกจากเกณฑ์ราคา 14 ส.ค. 2562

2. บริษัท เธิร์ด อาย 1999 จ ากัด / ประกอบคุณภาพ
6,883,350.00 บาท
3. บริษัท บรีโอ ซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด /
6,994,590.00 บาท

10 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 4,750,800.00 4,750,800.00 e-Market 1. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)156/2562
จ านวน 60,000 รีม บางปะอิน จ ากัด / 4,741,200.00 บาท บางปะอิน จ ากัด / และราคาต่ าสุด 20 ส.ค. 2562

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด / 4,741,200.00 บาท
4,815,000.00 บาท
3. บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง จ ากัด /
4,879,200.00 บาท
4. บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด /
4,943,400.00 บาท

11 ซ้ือระบบพัดลมไอระเหย จ านวน 5 ชุด 1,750,000.00 1,475,000.00 e-Bidding 1. บริษัท ซุปเปอร์คูลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด / บริษัท ซุปเปอร์คูลอินเตอร์เนช่ันแนล เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)161/2562
1,250,000.00 บาท จ ากัด / 1,250,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 28 ส.ค. 2562
2. บริษัท ทริปเป้ิลพีเน็ตเวิร์ก จ ากัด /
1,555,250.00 บาท
3. บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูช่ัน จ ากัด /
1,600,000.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


