
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 เช่า Handheld Computer 93,260,130.00 93,260,130.00 คัดเลือก 1. กิจการค้าร่วม RTSMP โดย บริษัท ริโก้ กิจการค้าร่วม RTSMP โดย เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)205/2562

จ านวน 3,418 เคร่ือง ระยะเวลาเช่า (ประเทศไทย) จ ากัด ตัวแทนหลัก / บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด และราคาต่ าสุด 11 พ.ย. 2562
5 ปี นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการ 87,006,215.50 บาท ตัวแทนหลัก /
ตรวจรับแล้วถูกต้อง และ ปณท 2. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช 87,006,215.50 บาท
ได้มีหนังสือแจ้งก าหนดวันเร่ิมต้นเช่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) /

87,068,388.82 บาท
3. บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จ ากัด /
99,404,326.80 บาท

2 ซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ 63,120,000.00 60,792,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด / บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)202/2562
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดต้ัง 62,607,840.00 บาท 62,607,840.00 บาท และราคาต่ าสุด 7 พ.ย. 2562
ประตูท้ายระบบไฮดรอลิก 2. บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จ ากัด /
จ านวน 24 คัน 63,120,000.00 บาท

3 ซ้ือเคร่ือง X-Ray ส าหรับตรวจสอบ 30,000,000.00 29,781,667.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด / บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)206/2562

ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 21,935,000.00 บาท จ ากัด / 21,935,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 12 พ.ย. 2562
ส าหรับใช้งานท่ี ศป.ลส.,ศป.ศช., ศป.ลพ.,
ศป.หญ.,ศป.อบ จ านวน 5 เคร่ือง

4 ซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ 27,200,000.00 27,181,560.00 e-Bidding 1. บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จ ากัด / บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)201/2562
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดต้ัง 27,160,000.00 บาท 27,190,840.00 บาท 7 พ.ย. 2562
ประตูท้ายระบบไฮดรอลิก 2. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด /
จ านวน 8 คัน 27,190,840.00 บาท

5 ซ้ือรถยนต์บรรทุก จ านวน 3 รายการ 18,140,000.00 17,436,975.00 e-Bidding 1. บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จ ากัด / บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)218/2562
17,383,755.00 บาท จ ากัด / 17,383,755.00 บาท และราคาต่ าสุด 25 พ.ย. 2562
2. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด /
18,167,098.00 บาท

6 จ้างท า Roll Pallet แบบ 4 ล้อ 18,000,000.00 9,375,340.00 ประกวดราคา 1. บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ากัด / บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)204/2562
4 บานเปิด จ านวน 1,000 ตัว 7,890,000.00 บาท 7,890,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 8 พ.ย. 2562

2. บริษัท จี ที เอ็ม จ ากัด /
8,453,000.00 บาท
3. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด /
9,124,960.00 บาท

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

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

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
4. บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด /
9,370,000.70 บาท
5. บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
(มหาชน) / 11,989,350.00 บาท
6. บริษัท ไทยแมกซ์เวล แฟบริเคท จ ากัด /
13,161,000.00 บาท

7 ซ้ือตลับหมึกส าหรับใช้กับ 15,515,000.00 15,515,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)212/2562

เคร่ืองพิมพ์บัญชี ย่ีห้อ RICOH 15,515,000.00 บาท 15,515,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 15 พ.ย. 2562

รุ่น SP311 SFNw จ านวน 5,000 ตลับ

8 ซ้ือเคร่ืองคัดแยกส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 9,200,000.00 6,559,100.00 ประกวดราคา 1. บริษัท มากิ-สุธี เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) บริษัท มากิ-สุธี เอ็นจิเนียร่ิง เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)223/2562

ขนาดใหญ่ (สายพานหมุนวน) จ ากัด / 6,527,000.00 บาท (ประเทศไทย) จ ากัด / และราคาต่ าสุด 29 พ.ย. 2562
ส าหรับใช้งานท่ี ศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย 2. บริษัท 99 พลัส จ ากัด / 6,527,000.00 บาท
จ านวน 2 เคร่ีอง 6,553,750.00 บาท

3. บริษัท วรกุลชัย อินโนเวช่ัน จ ากัด /
6,794,500.00 บาท

9 ซ้ือ Electric Pallet Truck 8,500,000.00 7,776,225.00 คัดเลือก 1. บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด / บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)215/2562

จ านวน 17 คัน 4,383,790.00 บาท 4,383,790.00 บาท และราคาต่ าสุด 20 พ.ย. 2562

2. บริษัท จี ที เอ็ม จ ากัด /
4,672,552.00 บาท
3. บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จ ากัด /

5,729,850.00 บาท
4. บริษัท โลจิสติกส์มาร์ท จ ากัด /
5,957,225.00 บาท

10 เช่ารถยนต์ ขนาด 1 ตัน แบบหลังคา 8,139,600.00 8,139,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จ ากัด / บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)221/2562

ไฟเบอร์กลาส จ านวน 51 คัน 8,078,400.00 บาท 8,078,400.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 27 พ.ย. 2562

ระยะเวลา 1 ปี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี

1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี

30 พฤศจิกายน 2563

11 จ้างส ารวจส่วนแบ่งตลาดขนส่ง 8,000,000.00 7,918,000.00 คัดเลือก บริษัท อิปซอสส์ จ ากัด / บริษัท อิปซอสส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)214/2562

ส่ิงของช้ินย่อยและส่ิงของขนาดใหญ่ 7,411,890.00 บาท 7,411,890.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 20 พ.ย. 2562

ในประเทศ (Market Share)

ประจ าปี 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
12 จ้างท าเข็มกลัด จ านวน 4 รายการ 7,511,400.00 7,447,200.00 คัดเลือก 1. บริษัท เพ็ญศรีชุน จ ากัด / บริษัท เพ็ญศรีชุน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)216/2562

4,201,569.00 บาท 4,201,569.00 บาท และราคาต่ าสุด 21 พ.ย. 2562
2. บริษัท มาโอ อิมเมจ จ ากัด /
4,526,100.00 บาท
3. บริษัท สยามแฟช่ัน จ ากัด /
6,676,800.00 บาท
4. บริษัท ไฮ-ไทอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด /
6,869,400.00 บาท

13 จ้างด าเนินงานแคมเปญ “ EMS ท้าส่ง ” 7,000,000.00 6,310,860.00 คัดเลือก 1. บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)217/2562
ระยะเวลาด าเนินงาน 120 วัน 6,257,360.00 บาท 6,257,360.00 บาท และราคาต่ าสุด 22 พ.ย. 2562
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 2. บริษัท แบงค์คอกไรเตอร์ จ ากัด /

7,399,762.00 บาท
14 ซ้ือซองกันกระแทกขนาด ซี 4 5,593,425.00 5,593,425.00 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์ บิสิเนสส์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)200/2562

(แบรนด์ ปณท) จ านวน 750,000 ซอง 4,205,100.00 บาท บิสิเนสส์ / 4,205,100.00 บาท และราคาต่ าสุด 1 พ.ย. 2562
2. บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด /
4,654,500.00 บาท
3. บริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด (มหาชน) /
5,264,400.00 บาท

15 จ้างท าแผนกลยุทธ์และด าเนินการ 5,000,000.00 5,000,000.00 คัดเลือก บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครีเลช่ันส์ จ ากัด / บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครีเลช่ันส์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)210/2562
ประชาสัมพันธ์ของ ปณท 4,991,550.00 บาท จ ากัด / 4,991,550.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 15 พ.ย. 2562

ประจ าปี 2562 - 2563
16 จ้างพิมพ์หนังสือ Collection Stamp 4,425,000.00 4,360,250.00 คัดเลือก 1. บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลท์แทนท์ จ ากัด / บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลท์แทนท์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)203/2562

Story –telling ชุดพระราชพิธี 2,551,950.00 บาท จ ากัด / 2,551,950.00 บาท และราคาต่ าสุด 7 พ.ย. 2562

บรมราชาภิเษกพร้อมกล่องบรรจุ 2. บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง
จ านวน 15,000 ชุด จ ากัด (มหาชน) / 3,787,800.00 บาท

17 จ้างพิมพ์ซองพลาสติกผนึกแถบสต๊ิกเกอร์ 3,990,030.00 3,990,030.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์ บิสิเนสส์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)213/2562
จ านวน 5,000,000 ซอง 3,097,650.00 บาท บิสิเนสส์ / 3,097,650.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 19 พ.ย. 2562

2. บริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด (มหาชน) /

3,097,650.00 บาท
18 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3,027,351.00 3,020,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จ ากัด / บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)208/2562

ส าหรับระบบ Data Address 2,999,745.00 บาท จ ากัด / 2,999,745.00 บาท และราคาต่ าสุด 14 พ.ย. 2562
CLeansing Tool และบริการอ่ืนๆ 2. บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จ ากัด /

ของ ปณท จ านวน 1 ระบบ 4,263,950.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
19 จ้างพิมพ์กระดาษเทอร์มอลสต๊ิกเกอร์ 2,949,990.00 2,949,990.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ไทยเทปกาว อุตาสาหกรรม จ ากัด / บริษัท ไทยเทปกาว อุตาสาหกรรม เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)209/2562

ส าหรับใช้กับระบบติดตามและตรวจสอบ 2,858,184.00 บาท จ ากัด / 2,858,184.00 บาท และราคาต่ าสุด 15 พ.ย. 2562
ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 2. บริษัท ซาโต้ ออโต้ ไอดี จ ากัด /
(Track and trace) 2,878,728.00 บาท
จ านวน 60,000 ม้วน 3. บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จ ากัด /

2,971,176.00 บาท
20 ซ้ือซองมาตรฐานชนิดสีขนาด ซี 6 1,785,000.00 1,785,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด / บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)219/2562

จ านวน 6,000,000 ซอง 1,733,400.00 บาท จ ากัด / 1,733,400.00 บาท และราคาต่ าสุด 27 พ.ย. 2562
2. บริษัท ไทยการซอง จ ากัด /
1,784,760.00 บาท
3. บริษัท หงีเฮงแชมเป้ียนกรุ๊ป จ ากัด /
1,861,800.00 บาท

21 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ป้ายเลขท่ีบริการ 1,728,800.00 1,728,800.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)211/2562
eco-post ในประเทศ (ป.327) 1,218,944.00 บาท จ ากัด / 1,218,944.00 บาท และราคาต่ าสุด 15 พ.ย. 2562
จ านวน 80,000 เล่ม 2. บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จ ากัด /

1,239,488.00 บาท
3. บริษัท เลเบลคอนเวอร์เตอร์ จ ากัด /
1,241,200.00 บาท

22 ซ้ือทองค าแท่งพร้อมป้ัมโลโก้ ปณท 1,682,000.00 1,562,520.38 คัดเลือก บริษัท ชายน์น่ิงโกลด์ จ ากัด / บริษัท ชายน์น่ิงโกลด์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)220/2562
จ านวน 4 รายการ รวม 64 ช้ิน 1,525,702.50 บาท 1,525,702.50 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 27 ธ.ค. 2562
ส าหรับเป็นของรางวัลส าหรับชิงโชค
แคมเปญ “ ท้าส่งลุ้นล้าน 2020”

23 ซ้ืออุปกรณ์ปิดผนึกกล่องส าเร็จรูป 1,440,000.00 1,440,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท วี.ซี.เอ็น แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด / บริษัท วี.ซี.เอ็น แมนูแฟคเจอร่ิง เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)207/2562
แบบ ฉ. จ านวน 1,200,000 ชุด 1,258,320.00 บาท จ ากัด / 1,258,320.00 บาท และราคาต่ าสุด 12 พ.ย. 2562

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์ บิสิเนสส์ /
1,278,864.00 บาท

24 ซ้ือเคร่ืองขยายเสียงไร้สายแบบล้อลาก 608,000.00 605,065.00 e-Bidding 1. บริษัท ภูพิงค์ เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ จ ากัด / บริษัท ภูพิงค์ เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)222/2562
จ านวน 38 เคร่ือง 483,854.00 บาท จ ากัด / 483,854.00 บาท และราคาต่ าสุด 29 พ.ย. 2562

2. บริษัท เอ็นแอลซีซี จ ากัด /
509,200.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีซีเอ็ม อิเล็คทรอนิคส์
ซาวด์ โปรเจ็ค / 528,580.00 บาท
4. บริษัท เคทีพี น าโชค จ ากัด /
550,962.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


