
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือเคร่ืองคัดแยกส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 250,000,000.00 249,591,667.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท วรกุลชัย อินโนเวช่ัน จ ากัด / บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)173/2562

แบบ Cross Belt Sorter 94,849,000.00 บาท แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท 24 ก.ย. 2562

ศูนย์กระจายสินค้า e-Commerce - 2. บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด / 141,000,000.00 บาท

Commerce Center จ านวน 1 เคร่ือง 123,000,000.00 บาท

3. บริษัท โพลีเทคโนโลยี จ ากัด /

131,396,000.00 บาท

4. บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ ากัด /

141,000,000.00 บาท

5. บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ 

โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) /

160,500,000.00 บาท

6. กิจการร่วมค้า ทีอีที /

196,000,000.00 บาท

7. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) 
จ ากัด / 214,000,000.00 บาท

8. บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน) / 222,000,000.00 บาท

9. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) /

236,395,100.00 บาท

2 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 24,742,880.00 25,457,000.00 e-Bidding 1. บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด / บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)168/2562

ปี 2562 (3 รายการ) 23,899,860.00 บาท 23,899,860.00 บาท และราคาต่ าสุด 17 ก.ย. 2562

จ านวน 636 เคร่ือง 2. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) 
จ ากัด / 23,940,000.00 บาท

3. บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ 

จ ากัด / 25,380,550.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
3 เช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก 17,334,000.00 17,334,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จ ากัด / บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)164/2562

(Core Switch) จ านวน 1 ระบบ 16,724,100.00 บาท จ ากัด / 16,724,100.00 บาท และราคาต่ าสุด 4 ก.ย. 2562

ระยะเวลาเช่า 5 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 2. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด /
12 ม.ค. 2563 ถึงวันท่ี 17,220,000.00 บาท

11 ม.ค. 2568 3. บริษัทไดเมนช่ัน ดาต้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด / 17,290,000.00 บาท

4 จ้างท าเส้ือกันฝนชนิดผ้าร่มเคลือบสาร 13,720,000.00 13,644,907.50 e-Bidding 1. บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ จ ากัด / บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)165/2562

กันน้ า สีแดง (แบบแยก 2 ช้ิน) 9,738,872.50 บาท จ ากัด / 9,738,872.50 บาท และราคาต่ าสุด 9 ก.ย. 2562

จ านวน 24,500 ชุด (1) ขนาดใหญ่ 2. บริษัท การ์โต อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด /

(Free Size) จ านวน 21,000 ชุด 9,830,625.00 บาท
(2) ขนาดใหญ่พิเศษ (Extra Size) 3. บริษัท บีบี อินเนอร์แวร์ จ ากัด /
จ านวน 3,500 ชุด 9,869,947.50 บาท

5 เช่าอุปกรณ์ส าหรับระบบส่งต่อและ 13,302,950.00 13,299,746.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลรีเสริช คอร์ปอเรช่ัน บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลรีเสริช เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)174/2562

น าจ่าย  จ านวน 120 ชุด จ ากัด (มหาชน) / 12,072,480.00 บาท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) / ตามข้อก าหนด ปณท 25 ก.ย. 2562

ระยะเวลาเช่า 60 เดือน 12,072,480.00 บาท

นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการ

ตรวจรับแล้วถูกต้องครบถ้วน
6 จ้างท าถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 11,560,000.00 11,224,300.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ทิมทราย จ ากัด / บริษัท ทิมทราย จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)167/2562

พลาสติกสาน (poly olefin) 10,852,000.00 บาท 10,852,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 16 ก.ย. 2562

จ านวน 4 รายการ 2. บริษัท กนก มาเก็ตต้ิง แอนด์ โปรดักส์ 

จ ากัด / 10,939,680.00 บาท
7 ซ้ือกล่องธรรมดา หมายเลข 1 10,997,640.00 10,997,640.00 ประกวดราคา บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)176/2562

จ านวน 360,000 กล่อง 9,741,708.00 บาท 9,741,708.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 27 ก.ย. 2562

8 จ้างท าถุงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 8,350,000.00 8,179,640.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ทิมทราย จ ากัด / บริษัท ทิมทราย จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)171/2562

ระหว่างประเทศพลาสติกสาน 7,096,600.00 บาท 7,096,600.00 บาท และราคาต่ าสุด 20 ก.ย. 2562

(Polyolefin) จ านวน 3 รายการ 2. บริษัท กนก มาเก็ตต้ิง แอนด์ โปรดักส์ 
จ ากัด / 7,729,680.00 บาท

9 ใช้บริการ Bulk SMS 6,072,000.00 6,072,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด / บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)177/2562

จ านวน 25,300,000 ข้อความ 5,566,000.00 บาท จ ากัด / 5,566,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 30 ก.ย. 2562

ระยะเวลา 12 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2562 
ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2563

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
10 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Transparence 4,900,000.00 4,900,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท จีเอเบิล จ ากัด / บริษัท จีเอเบิล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)163/2562

Cache (ผู้ใช้งานท่ัวไป) ระยะเวลา 4,850,000.00 บาท 4,850,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 2 ก.ย. 2562

36 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 7 ต.ค. 2562 2. บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด /

ถึงวันท่ี 6 ต.ค. 2565 4,892,000.00 บาท
3. บริษัท อี.เอ็น.ซ็อฟท จ ากัด /
4,894,000.00 บาท

11 จ้างท าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อนุญาต 3,626,000.00 3,626,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)172/2562

(ปณอ.) พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 196 ชุด 2,754,462.48 บาท 2,754,462.48 บาท และราคาต่ าสุด 23 ก.ย. 2562

2. บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด /

2,920,401.33 บาท
3. บริษัท แอดวาซ์ ออโต้ แคด จ ากัด /
3,397,464.00 บาท

4. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
(มหาชน) / 3,526,861.24 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย /
4,404,120.00 บาท

12 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองคัดแยกพัสดุไปรษณีย์ 3,101,030.56 3,101,030.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด / บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)170/2562

(PSM) ช้ัน 5 จ านวน 13 รายการ 3,055,001.94 บาท 3,055,001.94 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 18 ก.ย. 2562
13 จ้างประเมินผลภาพลักษณ์แบรนด์ 3,000,000.00 2,500,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด / บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด / เสนอถูกต้อง สป(พ)169/2562

“ไปรษณีย์ไทย” ปี 2562 2,180,000.00 บาท 2,180,000.00 บาท เป็นผู้ได้รับคัดเลือก 17 ก.ย. 2562
ระยะเวลาด าเนินงานภายใน 90 วัน 2. บริษัท ซี.เอส.เอ็น แอนด์ แอสโซซิเอท จากเกณฑ์ประเมินค่า
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา จ ากัด / 2,182,800.00 บาท ประสิทธิภาพต่อราคา

3. บริษัท ไวตามินส์ ควอนทิเททีฟ จ ากัด /
2,469,063.00 บาท

14 จ้างส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 2,600,000.00 2,578,400.00 คัดเลือก 1. บริษัท ซี.เอส.เอ็น แอนด์ แอสโซซิเอท บริษัท ซี.เอส.เอ็น แอนด์ แอสโซซิเอท เสนอถูกต้อง สป(พ)166/2562

ประจ าปี 2562 ระยะเวลาด าเนินการ จ ากัด / 2,200,000.00 บาท จ ากัด / 2,200,000.00 บาท เป็นผู้ได้รับคัดเลือก 10 ก.ย. 2562

ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันท่ี 2. บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด / จากเกณฑ์ประเมินค่า
ลงนามในสัญญา 2,500,000.00 บาท ประสิทธิภาพต่อราคา

3. บริษัท อิปซอสส์ จ ากัด /
2,578,379.00 บาท

15 ซ้ือเคร่ืองนับตราไปรษณียากร 1,000,000.00 929,500.00 ตกลงราคา บริษัท ปีเตอร์พอล แอนด์ แมร่ี อินเตอร์เทรด บริษัท ปีเตอร์พอล แอนด์ แมร่ี เป็นผู้เสนอถูกต้อง เลขท่ีใบส่ังซ้ือ

จ านวน 1 เคร่ือง จ ากัด / 845,835.00 บาท อินเตอร์เทรด จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท  ส(ต) 90/2562

845,835.00 บาท 13 ก.ย. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
16 ซ้ือเก้าอ้ีน่ังฟังบรรยาย จ านวน 280 ตัว 560,000.00 398,468.00 e-Bidding 1. บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิซ เฟอร์นิเจอร์ บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิซ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)175/2562

จ ากัด / 199,360.00 บาท เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด / และราคาต่ าสุด 26 ก.ย. 2562

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทองแสงไทย / 199,360.00 บาท

213,920.00 บาท
3. บริษัท แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด /
266,644.00 บาท

4. บริษัท เจ.คลาส คอมเมอเช่ียล จ ากัด /

360,920.00 บาท
5. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

(มหาชน) / 375,200.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามชัยเจริญซัพพลาย /
378,000.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


