
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 29,318,000.00 29,318,000.00 คัดเลือก บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด / บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)229/2562

ส าหรับระบบงานส่งต่อ ระยะเวลา 1 ปี 29,318,000.00 บาท (ไทยแลนด์) จ ากัด / ตามข้อก าหนด ปณท 12 ธ.ค. 2562

นับถัดจากวันท่ีลงนามสัญญา 29,318,000.00 บาท

2 ซ้ือรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน 21,200,000.00 21,200,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด / บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)235/2562
จ านวน 2 รายการ 21,057,600.00 บาท 21,057,600.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 ธ.ค. 2562
1. รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน 2. บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด /
แบบตู้บรรทุก จ านวน 10 คัน 21,326,670.00 บาท
2. รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน 3. บริษัท ยูไนเต็ด โอโตเซลส์ ประเทศไทย จ ากัด /
แบบตู้บรรทุกทรงสูง จ านวน 20 คัน 21,350,000.00 บาท

4. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด /
22,100,850.00 บาท

3 ซ้ือซองพลาสติกฟอร์คอมเมิร์ซ/ 18,615,000.00 18,615,000.00 ประกวดราคา บริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด (มหาชน) / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)238/2562
4 Commerce จ านวน 4 รายการ 16,210,500.00 บาท 16,210,500.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 24 ธ.ค. 2562
1. ซองพลาสติกฟอร์คอมเมิร์ซ/
4 commerce ขนาด A3 (32x45 ซม.)
แพ็ค 50 จ านวน 3,000,000 ซอง
2. ซองพลาสติกฟอร์คอมเมิร์ซ/
4 commerce ขนาด A3 (32x45 ซม.)
แพ็ค 100 จ านวน 3,000,000 ซอง
3. ซองพลาสติกฟอร์คอมเมิร์ซ/
4 commerce ขนาด A4 (25x35 ซม.)
แพ็ค 50 จ านวน 4,500,000 ซอง
4. ซองพลาสติกฟอร์คอมเมิร์ซ/
4 commerce ขนาด A4 (25x35 ซม.)
แพ็ค 100 จ านวน 4,500,000 ซอง

4 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 14,761,080.00 14,761,080.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)225/2562
อาคารสถานท่ี ทรัพย์สินบุคคลและ 14,761,080.00 บาท 14,761,080.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 4 ธ.ค. 2562

ระบบจราจร ภายในพ้ืนท่ีส านักงานใหญ่
ปณท ปี 2563

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
5 ซ้ือซองกันกระแทก ขนาด ซี 5 13,433,850.00 13,433,850.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)226/2562

(แบรนด์ ปณท) 12,037,500.00 บาท บิสิเนสส์ / ตามข้อก าหนด ปณท 12 ธ.ค. 2562
จ านวน 4,500,000 ซอง 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์ บิสิเนสส์ / 12,374,550.00 บาท

12,374,550.00 บาท
3. บริษัท หงีเฮง แชมเป้ียนกรุ๊ป จ ากัด /
13,963,500.00 บาท

6 เช่าระบบเครือข่ายไปรษณีย์ Online 12,261,000.00 12,260,916.00 คัดเลือก 1. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด / บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)236/2562
แบบไร้สาย จ านวน 57 แห่ง 12,096,000.00 บาท ไฮเวย์ จ ากัด / และราคาต่ าสุด 23 ธ.ค. 2562
ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน 2. บริษัท พีพี ออนไทม์ จ ากัด / 12,096,000.00 บาท
เร่ิมต้ังแต่ 1 มกราคม 2563 12,251,671.20 บาท
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 3. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

จ ากัด / 12,260,916.00 บาท
7 เช่ารถยนต์ตู้ ขนาดเล็ก จ านวน 89 คัน 12,220,056.00 12,220,056.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.วาย ลิสซ่ิง จ ากัด / บริษัท ที.เค.วาย ลิสซ่ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)245/2562

12,217,920.00 บาท 12,217,920.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 27 ธ.ค. 2562

8 ซ้ือเคร่ือง X-Ray ส าหรับส่ิงของ 12,000,000.00 11,912,666.66 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด / บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)234/2562
ส่งทางไปรษณีย์ ส าหรับใช้งานท่ี 8,774,000.00 บาท 8,774,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 18 ธ.ค. 2562
ศป.เด่นชัย และ ศป.อุดรธานี 2. บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จ ากัด /
จ านวน 2 เคร่ือง 9,801,200.00 บาท

9 จ้างท าเส้ือปฏิบัติงานภายนอกท่ีท าการ 11,550,000.00 11,550,000.00 e-Bidding 1. บริษัท มาเธอร์ แอนด์ซันการ์เมนท์ จ ากัด / บริษัท มาเธอร์ แอนด์ซันการ์เมนท์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)231/2562
จ านวน 55,000 ตัว 6,326,375.00 บาท จ ากัด / 6,326,375.00 บาท และราคาต่ าสุด 13 ธ.ค. 2562

2. บริษัท ยูนิฟอร์ม เวิลด์ จ ากัด /
6,765,000.00 บาท
3. บริษัท การ์โต อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด /
7,975,000.00 บาท
4. บริษัท สยาม อินเตอร์ การ์เม้นท์ กรุ๊ป
จ ากัด / 8,085,000.00 บาท
5. บริษัท พีซีอาร์จี จ ากัด /
8,745,000.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมิสวัสด์ิ /
8,800,000.00 บาท
7. บริษัท แจสเปอร์ วิน จ ากัด /
9,350,000.00 บาท
8. บริษัท ปัณณรัฐ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด /
10,534,150.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
10 จ้างด าเนินการโฆษณาและ 10,757,780.00 10,757,780.00 คัดเลือก บริษัท บีอีซีเทโรเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด บริษัท บีอีซีเทโรเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)241/2562

ประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมยอดผู้ใช้งานและ (มหาชน) / 10,500,000.00 บาท จ ากัด (มหาชน) / ตามข้อก าหนด ปณท 26 ธ.ค. 2562
ยอดซ้ือสินค้าบนเว็บไซต์และ 10,500,000.00 บาท
Mobile Application ของ
www.thailandpostmart.com

11 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการ 8,003,600.00 8,003,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด / บริษัท ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)237/2562
“The list อัศจรรย์ความรู้” 7,980,060.00 บาท 7,980,060.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 23 ธ.ค. 2562
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ระยะเวลา 12 เดือน

12 ซ้ืออุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 4,105,000.00 3,731,582.00 คัดเลือก กิจการค้าร่วม RTSMP ในนามหุ้นส่วนตัวแทน กิจการค้าร่วม RTSMP ในนาม เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)233/2562
อัตโนมัติ คร้ังท่ี 2/2562 โดย บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / หุ้นส่วนตัวแทนโดย บริษัท ริโก้ ตามข้อก าหนด ปณท 17 ธ.ค. 2562

3,731,582.20 บาท (ประเทศไทย) จ ากัด /
3,731,582.20 บาท

13 ซ้ือกล่องธรรมดา หมายเลข 4 4,104,000.00 4,072,048.20 ประกวดราคา บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)227/2562
จ านวน 54,000 กล่อง 3,813,480.00 บาท จ ากัด / 3,813,480.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 12 ธ.ค. 2562

14 ซ้ือแถบพลาสติกกาวในตัว 3,810,270.00 3,810,270.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ที.เอส.ที.อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด / บริษัท ที.เอส.ที.อินเตอร์ โปรดักส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)240/2562
จ านวน 300,000 ม้วน 3,679,944.00 บาท จ ากัด / 3,679,944.00 บาท และราคาต่ าสุด 26 ธ.ค. 2562

2. บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จ ากัด /
3,697,920.00 บาท
3. บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จ ากัด /
3,707,550.00 บาท

15 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการ 3,210,000.00 3,210,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ ากัด / บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)242/2562
“เช้าน้ีท่ีหมอชิต” ทางสถานีโทรทัศน์ 3,192,000.00 บาท 3,192,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 27 ธ.ค. 2562
ช่อง 7 ระยะเวลา 6 เดือน 2. บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส

จ ากัด / 3,402,600.00 บาท
3. บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จ ากัด /
3,456,100.00 บาท

16 จ้างท ากล่องบรรจุเข็มกลัด 2,418,200.00 2,241,650.00 คัดเลือก 1. บริษัท ไทยภูมิ พับลิซซ่ิง จ ากัด / บริษัท ไทยภูมิ พับลิซซ่ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)228/2562
จ านวน 3 รายการ 2,110,000.00 บาท 2,110,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 12 ธ.ค. 2562
(1) กล่องบรรจุเข็มกลัดรูปแสตมป์ 2. บริษัท เทมมากรุ๊ป จ ากัด /
ธงชาติ จ านวน 10,000 ใบ 2,222,390.00 บาท
(2) กล่องบรรจุเข็มกลัดรูปแสตมป์ 12
นักษัตรขนาดเล็ก จ านวน 5,000 ใบ 
(3) กล่องบรรจุเข็มกลัดรูปแสตมป์ 12 
นักษัตรขนาดใหญ่ จ านวน 5,000 ใบ

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
17 ซ้ือ license Windows Server 2019 2,134,000.00 2,129,899.20 ประกวดราคา 1. บริษัท เอ็มเวิร์จ จ ากัด / บริษัท เอ็มเวิร์จ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)230/2562

จ านวน 440 License 1,353,550.00 บาท 1,353,550.00 บาท และราคาต่ าสุด 13 ธ.ค. 2562

2. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด /

1,398,746.80 บาท

3. บริษัท แอดวานซ์ โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี

จ ากัด / 1,515,976.00 บาท

18 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุในเครือ 2,082,000.00 2,082,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท.จ ากัด (มหาชน) / บริษัท อสมท.จ ากัด (มหาชน) / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)246/2562

อสมท. (สถานีวิทยุ FM95.0 MHz 2,082,000.00 บาท 2,082,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 24 ธ.ค. 2562

ลูกทุ่งมหานคร ,สถานีวิทยุ 

FM 96.5 MHz คล่ืนความคิดและ

สถานีวิทยุ FM 97.3 Mellow)

ระยะเวลา 6 เดือน เร่ิมต้ังแต่

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

19 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 1,605,000.00 1,605,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด / บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)243/2562

FM 106.5 Mhz Green Wave 1,605,000.00 บาท 1,605,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 27 ธ.ค. 2562

ระยะเวลา 6 เดือน เร่ิมต้ังแต่

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

20 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในส่ือโฆษณา 1,605,000.00 1,605,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที. จ ากัด / บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที. จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)244/2562

ณ จุดขาย ระยะเวลา 6 เดือน 1,605,000.00 บาท 1,605,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 27 ธ.ค. 2562

21 ซ้ือ MACBOOK AIR 13.3" 1,400,000.00 1,393,140.00 คัดเลือก 1. บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) / บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)232/2562

เพ่ือเป็นของรางวัลแคมเปญ 1,262,600.00 บาท 1,262,600.00 บาท และราคาต่ าสุด 16 ธ.ค. 2562

“ท้าส่งลุ้นล้าน 2020” จ านวน 40 เคร่ือง 2. บริษัท เอส.พี.วี.ไอ จ ากัด (มหาชน) /

1,369,172.00 บาท

22 จ้างท าโต๊ะคัดเลือกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 1,302,000.00 1,178,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)224/2562

พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 62 ชุด เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด / 1,146,355.20 บาท 1,154,316.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 3 ธ.ค. 2562

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย /

1,154,316.00 บาท

3. บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด /

1,240,000.74 บาท

4. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

(มหาชน) / 2,495,967.60 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
23 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง 1,070,000.00 1,070,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท.จ ากัด (มหาชน) / บริษัท อสมท.จ ากัด (มหาชน) / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)239/2562

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD 1,070,000.00 บาท 1,070,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 26 ธ.ค. 2562

รายการเช้าชวนคุย, รายการเร่ืองพลบค่ า,

รายการคัมภีร์วิถีรวยและ

รายการคุยโขมงบ่าย 3 โมง

ระยะเวลา 6 เดือน

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


