
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างท ากลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาด 30,000,000.00 30,000,000.00 พิเศษ 1. บริษัท แอท เฟิร์ส ไบท์ จ ากัด / บริษัท แอท เฟิร์ส ไบท์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)31/2561

ปี 2561 - 2562 ของ บริษัท 28,699,540.00 บาท 28,699,540.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 ก.พ. 2561
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ไปยังกลุ่ม 2. บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด 
ผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce (มหาชน) / 29,050,500.00 บาท

3. บริษัท แอท เฟิร์ส ไบท์ จ ากัด /
29,831,600.00 บาท

2 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 14,000,000.00 12,400,848.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)25/2561
อาคารสถานท่ี ทรัพย์สิน บุคคลและ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / ในพระบรมราชูปถัมภ์ / ของ ปณท 2 ก.พ. 2561
ระบบจราจรของศูนย์ไปรษณีย์ 12,791,616.00 บาท 12,791,616.00 บาท
(ระยะเวลาการจ้าง 1 มกราคม 2561 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561)

3 ซ้ือรถยก (FORK LIFT) ชนิดดีเซล 5,400,000.00 5,360,700.00 ประกวดราคา 1. บริษัท จีทีซี จ ากัด / 2,824,800.00 บาท บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) เป็นผู้เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)26/2561
ขนาด 1.5 ตัน จ านวน 6 คัน 2. บริษัท โตโยต้าทูโช ฟอร์คลิฟท์ จ ากัด / จ ากัด (มหาชน) / ของ ปณท 12 ก.พ. 2561

3,659,400.00 บาท 3,672,240.00 บาท
3. บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จ ากัด
(มหาชน) / 3,672,240.00 บาท
4. บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด /
3,723,600.00 บาท
5. บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จ ากัด /
4,025,340.00 บาท

4 ซ้ือรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 4,225,000.00 4,225,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด / บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)28/2561
1,600 ซีซี จ านวน 5 คัน 4,185,000.00 บาท 4,185,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 15 ก.พ. 2561

2. บริษัท โตโยต้าลิบรา จ ากัด /

4,209,380.00 บาท

5 จ้างด าเนินการโครงการร้านของ 3,500,000.00 3,189,395.36 คัดเลือก 1. บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล บริษัท 928 ไอเดียส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)23/2561
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อินโนเวช่ัน จ ากัด / 2,975,135.00 บาท 3,499,788.10 บาท ของ ปณท 7 ก.พ. 2561
ในงาน "อุ่นไอรักคลายหนาว" 2. บริษัท 928 ไอเดียส์ จ ากัด /
ต้ังแต่วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันท่ี 3,499,788.10 บาท
11 มีนาคม 2561 3. บริษัท Somkok Event Agency จ ากัด /

3,500,157.25 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
6 ซ้ือเคร่ืองนับธนบัตรแบบต้ังโต๊ะ 3,498,000.00 3,498,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท อินติเกรต ซิสเต้ม (ไทยแลนด์) จ ากัด / บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(ส)24/2561

จ านวน 66 เคร่ือง 2,508,000.00 บาท 3,463,020.00 บาท ของ ปณท 7 ก.พ. 2561
2. บริษัท คอลล่ีย์ อินเตอร์ แนชช่ันแนล 
(ไทยแลนด์) จ ากัด / 3,168,000.00 บาท

3. บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด /
3,290,892.00 บาท

4. บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด /
3,463,020.00 บาท

7 ซ้ือกระดาษโรเนียวส้ัน ขนาด เอ 4 2,850,480.00 2,850,480.00 e-Market 1. บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากัด / บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)10/2561
น้ าหนัก 70 แกรม คุณภาพมาตรฐาน 1,340,000.00 บาท 1,340,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 25 ม.ค. 2561
จ านวน 20,000 รีม 2. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 

จ ากัด / 1,376,000.00 บาท

3. บริษัท สุรศิริ จ ากัด /
1,379,000.00 บาท

8 เช่าระบบตอบรับอัตโนมัติทางช่องทาง 2,150,000.00 2,150,000.00 e-Bidding 1. บริษัท แอพเวร์คส์ จ ากัด / บริษัท แอพเวร์คส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)29/2561
การติดต่อส่ือสารแบบออนไลน์ของ ปณท 1,284,000.00 บาท 1,284,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 ก.พ. 2561
(chatbot) ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน 2. บริษัท ไดเมนช่ัน ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด /
นับถัดจากวันท่ีส่งมอบงาน 1,668,000.00 บาท

(ส่งมอบงานภายใน 3 เดือน) 3. บริษัท วิสดอม วาสท์ จ ากัด /
1,926,000.00 บาท

4. บริษัท แน็ปจีโอ จ ากัด /

1,965,000.00 บาท

9 จ้างพิมพ์หนังสือแสตมป์ ประจ าปี 2560 1,600,000.00 1,600,000.00 พิเศษ 1. บริษัท สยามมาพร จ ากัด / บริษัท สยามมาพร จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)27/2561
จ านวน 20,000 เล่ม พร้อมกล่องบรรจุ 1,580,390.00 บาท 1,580,390.00 บาท และราคาต่ าสุด 12 ก.พ. 2561

2. บริษัท ทริปเพ้ิล กรุ๊ป จ ากัด /

1,880,000.00 บาท

10 เคร่ืองวัดแสง จ านวน 9 เคร่ือง 36,979.20 36,979.20 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) / บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข คป.(ธก.2)005/2561

36,979.20 บาท (ส านักงานใหญ่) / และราคาต่ าสุด 15 ก.พ. 2561
2. บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จ ากัด / 36,979.20 บาท

62,402.40 บาท
3. บริษัท วายน็อทมี จ ากัด /

77,040.00 บาท

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
11 ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 11,170.80 11,170.80 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากัด / บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข คป.(ธก.2)001/2561

ข่าวสาร จ านวน 1,500 แผ่น 11,170.80 บาท จ ากัด / 11,170.80 บาท และราคาต่ าสุด 22 ม.ค. 2561
2. บริษัท แอดวานซ์ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จ ากัด /
12,037.50 บาท
3. บริษัท ที.เค. พร้ินต้ิง จ ากัด /
12,840.00 บาท

12 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานประตูเล่ือน 6,500.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหสยามวิคตอร่ี จ ากัด / บริษัท สหสยามวิคตอร่ี จ ากัด / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 1/2561
ซ้อนกัน 2 ตอน ตอนบนเป็นกระจก 5,671.00 บาท 5,671.00 บาท ของ ปณท 16 ก.พ. 2561
ตอนล่างเป็นบานเหล็กทึบ จ านวน 1 ตู้

13 วัสดุส้ินเปลือง จ านวน 3 รายการ 5,650.14 5,650.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 40150
5,650.14 บาท 5,650.14 บาท ของ ปณท 29 ม.ค. 2561

14 ค่าจ้างท าป้ายจุดรวมพล จ านวน 1 ป้าย 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด / บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข คป.(ธก.2)002/2561
1,070.00 บาท จ ากัด / 1,070.00 บาท และราคาต่ าสุด 26 ม.ค. 2561
2. บริษัท ฮีโร่ เซฟต้ี จ ากัด /
1,284.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


