
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 เช่าใช้สัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 253,980,000.00 253,980,000.00 ตกลงราคา 1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด / บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)22/2561

ส าหรับอุปกรณ์น าจ่ายแบบพกพา 78,456,072.24 บาท จ ากัด / 78,456,072.24 บาท และราคาต่ าสุด 5 ก.พ. 2561
จ านวน 16,926 เลขหมาย 2. บริษัท เรียลมูฟ จ ากัด /
ต้ังแต่วันท่ี 20 ก.พ. 2561 189,511,620.00 บาท
ถึงวันท่ี 19 ก.พ. 2566 3. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด /

201,080,880.00 บาท
4. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) /
222,763,086.00 บาท

2 ซ้ือถุงพลาสติกสานสีส้ม 14,980,000.00 13,824,000.00 พิเศษ 1. บริษัท กนก มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ โปรดักส์ บริษัท มาร์เธอร์ แอนด์ซัน การ์เมนท์ เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)48/2561
จ านวน 200,000 ใบ จ ากัด / 13,824,400.00 บาท จ ากัด / 14,124,000.00 บาท ของ ปณท 30 มี.ค. 2561

2. บริษัท มาร์เธอร์ แอนด์ซัน การ์เมนท์ จ ากัด /
14,124,000.00 บาท
3. บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์ยาง จ ากัด /
14,873,000.00 บาท
4. บริษัท พี เอส เอ็ม เทรดด้ิง 1968 จ ากัด /
14,980,000.00 บาท

3 ซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 9,963,000.00 9,962,616.00 พิเศษ 1. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด / บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)5/2561
แบบไร้สายและอุปกรณ์อ่ืนส าหรับ 7,370,000.00 บาท จ ากัด / 7,370,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 16 เม.ย. 2561
หน่วยงานท่ีต้ังอยู่ภายในพ้ืนท่ีศูนย์ไปรษณีย์ 2. บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต 
ท่ัวประเทศ จ านวน 1 ระบบ จ ากัด / 7,455,802.80 บาท
ต้ังแต่วันท่ี 16 ม.ค. 2561 3. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด /
ถึงวันท่ี 15 มิ.ย. 2561 8,388,800.00 บาท

4 ซ้ือระบบคิวอัตโนมัติ (ขนาดเล็ก) 9,120,000.00 9,103,560.00 e-Auction 1. บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)21/2561
จ านวน 240 ระบบ จ ากัด / 6,960,000.00 บาท เทคโนโลยี จ ากัด / และราคาต่ าสุด 1 ก.พ. 2561

2. บริษัท เอมท้อบ จ ากัด / 6,960,000.00 บาท
7,164,720.00 บาท
3. บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) /
9,050,000.00 บาท

5 ซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบไมโครบัสตู้ทึบ 7,630,000.00 7,630,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท โตโยต้าลิบบรา จ ากัด / บริษัท โตโยต้าลิบบรา จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)13/2561
จ านวน 7 คัน 7,564,900.00 บาท 7,564,900.00 บาท และราคาต่ าสุด 30 ม.ค. 2561

2. บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด /
7,602,350.00 บาท

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
6 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการ 5,146,700.00 5,146,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด / บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)36/2561

“ตลาดสดพระราม 4” 5,146,700.00 บาท จ ากัด / 5,146,700.00 บาท ของ ปณท 7 มี.ค. 2561
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

7 จ้างบริการบ ารุงรักษาระบบส ารองข้อมูล 4,510,000.00 4,510,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด / บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)17/2561
จ านวน 1 ระบบ ต้ังแต่วันท่ี 23 ธ.ค. 4,488,000.00 บาท 4,488,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 17 ม.ค. 2561
2560 ถึงวันท่ี 22 ธ.ค. 2561 2. บริษัท คอมเทรดด้ิง จ ากัด /

4,509,515.00 บาท
8 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการ 4,494,000.00 4,494,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ัลลา รีครีเอช่ัน จ ากัด / บริษัท ล้ัลลา รีครีเอช่ัน จ ากัด / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)34/2561

“THE LIST อัศจรรย์ความรู้” 4,494,000.00 บาท 4,494,000.00 บาท ของ ปณท 6 มี.ค. 2561
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD
(ช่อง 33)

9 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 4,119,500.00 4,119,500.00 e-Market 1. บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)14/2561
น้ าหนัก 80 แกรม ฉลากเขียว สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด / 3,972,375.00 บาท สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด / และราคาต่ าสุด 30 ม.ค. 2561
จ านวน 50,000 รีม 2. บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด / 3,972,375.00 บาท

4,119,500.00 บาท
3. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 
จ ากัด / 4,119,500.00 บาท
4. บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จ ากัด /
4,173,000.00 บาท
5. บริษัท กาฬสินธ์ุ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / 4,256,000.00 บาท
6. บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ ากัด /
4,900,000.00 บาท

10 ซ้ือกล่องธรรมดา หมายเลข 1 3,819,900.00 3,819,900.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)44/2561
จ านวน 180,000 กล่อง 5,335,020.00 บาท 5,335,020.00 บาท และราคาต่ าสุด 23 มี.ค. 2561

2. บริษัท เจเค บรรจุภัณฑ์ จ ากัด /
5,729,850.00 บาท
3. บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอช่ัน แพ็คเกจจ้ิง โซลูช่ัน
(ประเทศไทย) จ ากัด / 5,785,704.00 บาท
4. บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด /
6,669,738.00 บาท

11 ซ้ือแถบพลาสติกกาวในตัว 3,819,900.00 3,819,900.00 e-Bidding 1. บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จ ากัด / บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)45/2561
จ านวน 300,000 ม้วน 3,813,480.00 บาท จ ากัด / 3,813,480.00 บาท และราคาต่ าสุด 26 มี.ค. 2561

2. บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จ ากัด /
4,301,400.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างท าช้ันวางกระบะ (โต๊ะเรียงจ่าหน้า 3,717,000.00 3,717,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท แอดวานซ์ ออโต้ แคท จ ากัด / บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(ส)42/2561

ไปรษณียภัณฑ์แบบใหม่) 1,571,558.22 บาท จ ากัด / 1,852,234.20 บาท ของ ปณท 23 มี.ค. 2561

จ านวน 531 ท่ี 2. บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จ ากัด /

1,852,234.20 บาท

3. บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด /

1,863,597.60 บาท

4. บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จ ากัด /

1,977,799.77 บาท

5. บริษัท วี.ซี.เอ็น แมนูแฟคเจอร์ร่ิง จ ากัด /

2,213,590.32 บาท
6. บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนช้ันแนล จ ากัด

(มหาชน) / 2,240,294.31 บาท

7. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด /

2,264,725.62 บาท

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย /

2,443,131.00 บาท

13 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบตอบรับในประเทศ 3,581,000.00 3,581,000.00 พิเศษ 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์ บิสิเนสส์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)33/2561

(ป.133 ก) จ านวน 20,000,000 แผ่น 2,606,520.00 บาท บิสิเนสส์ / 2,606,520.00 บาท และราคาต่ าสุด 5 มี.ค. 2561

2. บริษัท สุรศิริ จ ากัด /

3,210,000.00 บาท

14 จ้างท าความสะอาด บ ารุงรักษาสถานท่ี 3,486,000.00 3,486,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด / บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)18/2561

งานโยธาและงานท่ัวไป บริเวณ 3,486,000.00 บาท 3,486,000.00 บาท ของ ปณท 31 ม.ค. 2561

ส านักงานใหญ่ ปณท ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ.

2561 ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2561

15 ซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้กับเคร่ืองคัดแยก 3,377,359.00 3,377,357.68 พิเศษ บริษัท บอยเมอร์ กรุ๊ป (ประทศไทย) จ ากัด / บริษัท บอยเมอร์ กรุ๊ป (ประทศไทย) เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(ส)35/2561

แบบ Tilt Tray จ านวน 4 รายการ 3,366,648.00 บาท จ ากัด / 3,366,648.00 บาท ของ ปณท 7 มี.ค. 2561

16 เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ปณท 3,210,000.00 3,210,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส จ ากัด บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)32/2561

จ านวน 1 คัน (มหาชน) / 1,284,000.00 บาท จ ากัด (มหาชน) / และราคาต่ าสุด 23 ก.พ. 2561

ต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค. 2561 2. บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) / 1,284,000.00 บาท

ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2566 1,353,336.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

17 เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ปณท 3,210,000.00 3,210,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด / บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)30/2561

จ านวน 1 คัน 1,624,260.00 บาท 1,624,260.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 ก.พ. 2561

ต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค. 2561 2. บริษัท ทรู ลิสซ่ิง จ ากัด /

ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2566 1,701,300.00 บาท

3. บริษัท ภัทรสิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) /

1,732,758.00 บาท

4. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนลิส จ ากัด 

(มหาชน) / 1,765,500.00 บาท

18 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในแคมเปญ 2,990,650.00 2,983,748.50 คัดเลือก บริษัท บีลิฟ เอเจนซ่ี จ ากัด / บริษัท บีลิฟ เอเจนซ่ี จ ากัด / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)15/2561

ส่ือออนไลน์ ต้ังแต่เดือนมกราคม 2561 2,979,950.00 บาท 2,979,950.00 บาท ของ ปณท 30 ม.ค. 2561

ถึงเดือนมิถุนายน 2561

19 ซ้ือกล่องธรรมดา หมายเลข 4 2,595,285.00 2,595,285.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)43/2561

จ านวน 30,000 กล่อง 2,179,590.00 บาท 2,179,590.00 บาท และราคาต่ าสุด 23 มี.ค. 2561
2. บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอช่ัน แพ็คเกจจ้ิง โซลูช่ัน

(ประเทศไทย) จ ากัด / 2,231,913.00 บาท

3. บริษัท หงส์ไทยบรรจภัณฑ์ จ ากัด /

2,453,082.00 บาท

20 จ้างท าช้ันวางส่ิงของฝากส่งทางไปรษณีย์ 2,099,500.00 1,631,643.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เทพนครสตีล โปรดัก จ ากัด / บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)38/2561

จ านวน 221 ท่ี 926,962.40 บาท 1,305,314.40 บาท และราคาต่ าสุด 12 มี.ค. 2561

2. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด /

1,274,336.83 บาท

3. บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด /

1,305,314.40 บาท

4. บริษัท เจแอล มอเตอร์บ้านโป่ง จ ากัด /

1,358,487.00 บาท

5. บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

(มหาชน) / 1,628,568.89 บาท

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย /

1,702,584.00 บาท

7. บริษัท เอ็มเอสอาร์ เทรดด้ิง จ ากัด /

1,867,450.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

21 จ้างพิมพ์ตราไปรษณียากรท่ีระลึก 1,915,000.00 1,915,000.00 พิเศษ 1. บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)40/2561
วันอนุรักษ์มรดกไทย 2561 (มหาชน) / 1,609,815.00 บาท จ ากัด (มหาชน) / และราคาต่ าสุด 14 มี.ค. 2561
จ านวน 2,000,000 ดวง 2. บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) / 1,609,815.00 บาท
และแผ่นตราไปรษณียากรท่ีระรึก 1,835,050.00 บาท
(Souvenir Sheet) 3. บริษัท จันวาณิช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด /
จ านวน 35,000 แผ่น 2,067,775.00 บาท

22 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1,914,600.00 1,914,600.00 คัดเลือก 1. บริษัท คอมเทรดด้ิง จ ากัด / บริษัท คอมเทรดด้ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)20/2561

จ านวน 28 เคร่ือง 1,899,036.00 บาท 1,899,036.00 บาท และราคาต่ าสุด 31 ม.ค. 2561
ต้ังแต่วันท่ี 31 ม.ค. 2561 2. บริษัท พาวเวอร์เน็ต เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด /

ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2562 1,913,695.00 บาท

23 จ้างพิมพ์นิตยสารแสตมป์และส่ิงสะสม 1,850,000.00 1,850,000.00 พิเศษ 1. บริษัท ซานตามาเรีย จ ากัด / บริษัท ซานตามาเรีย จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)16/2561
ประจ าปี 2561 และซองกระดาษ 1,953,948.40 บาท 1,953,948.40 บาท และราคาต่ าสุด 31 ม.ค. 2561

จ านวน 72,000 ฉบับ 2. บริษัท ไอคอนเน็คท์ เทเลคอม จ ากัด /
2,113,678.00 บาท
3. บริษัท ส่ือสามร้อยหกสิบองศา จ ากัด /

2,227,354.80 บาท

24 ซ้ือเคร่ืองจักรประทับตราขีดฆ่า 1,800,000.00 1,348,200.00 สอบราคา 1. บริษัท นิวเมน จ ากัด / บริษัท นิวเมน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)37/2561
ตราไปรษณียากรแบบธรรมดา 1,348,200.00 บาท 1,348,200.00 บาท และราคาต่ าสุด 8 มี.ค. 2561
จ านวน 4 เคร่ือง 2. บริษัท แอนซี จ ากัด /

1,600,000.02 บาท
25 จ้างท า application เพ่ือเข้าสู่ 1,600,000.00 1,600,000.00 คัดเลือก บริษัท ยูนิกซ์ เดฟ จ ากัด / บริษัท ยูนิกซ์ เดฟ จ ากัด / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(ส)41/2561

ระบบฐานข้อมูลตู้ไปรษณีย์ 1,560,000.00 บาท 1,560,000.00 บาท ของ ปณท 20 มี.ค. 2561
เพ่ือบริการประชาชนด้วย QR Code 
จ านวน 1 ระบบ

26 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1,400,000.00 1,400,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่าย เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)47/2561
ด้วยการสนับสนุนจัดงานกิจกรรมรณรงค์ แห่งประเทศไทย / 1,400,000.00 บาท หนังสือแห่งประเทศไทย / ของ ปณท 28 มี.ค. 2561
ส่งเสริมการอ่าน ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และ 1,400,000.00 บาท
ผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ปี 2561

27 จ้างบริการระบบอินเทอร์เน็ต 1,326,016.00 1,326,015.69 คัดเลือก บริษัท ทีโอที จ ากัด / บริษัท ทีโอที จ ากัด / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(ส)46/2561
ส าหรับหน่วยงานไปรษณีย์สาขา 930,900.00 บาท 930,900.00 บาท ของ ปณท 28 มี.ค. 2561
จ านวน 100 แห่ง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
28 ซ้ือรถยกไฟฟ้า (FORK LIFT) ขนาด 2 ตัน 1,200,000.00 984,400.00 สอบราคา 1. บริษัท จีทีซี จ ากัด / 979,050.00 บาท บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สป(พ)7/2561

พร้อมแท่นชาร์จแบตเตอร่ี จ านวน 1 คัน 2. บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด / 1,123,500.00 บาท ของ ปณท 19 ม.ค. 2561
1,123,500.00 บาท
3. บริษัท โลจิสติกส์มาร์ท จ ากัด /
1,154,316.00 บาท

29 งานปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมทาสี 1,165,800.00 1,141,200.00 สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะฤทธ์ิ คอนสตรัคช่ัน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะฤทธ์ิ เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 015/ปข.10/2560
อาคารท่ีท าการไปรษณีย์ท่าแร่ 1,025,000.00 บาท คอนสตรัคช่ัน / ของ ปณท 13 พ.ย. 2560

1,025,000.00 บาท
30 จ้างท าโต๊ะคัดเลือกไปรษณียภัณฑ์แบบใหม่ 587,500.00 478,825.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)39/2561

พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 52 ชุด 1,026,558.00 บาท 1,026,558.00 บาท และราคาต่ าสุด 13 มี.ค. 2561
2. บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
(มหาชน) / 1,160,594.76 บาท

31 งานปรับปรุงซ่อมแซมท่าขนถ่ายไปรษณีย์ 408,800.00 366,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ ตระกูลมาภรณ์ / นายวสันต์ ตระกูลมาภรณ์ / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด สัญญา 001/
พร้อมงานพิเศษอ่ืนๆ ของส านักงาน 330,000.00 บาท 330,000.00 บาท ของ ปณท ปข.10/2561
ไปรษณีย์เขต 10 12 มี.ค. 2561

32 จ้างท าความสะอาด บ ารุงรักษาสถานท่ี 350,000.00 3,267,959.76 e-Bidding 1. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จ ากัด / บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)19/2561
งานโยธา และงานท่ัวไป 3,357,000.00 บาท 3,357,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 31 ม.ค. 2561
บริเวณศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ 2. บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนน่ิงเซอร์วิส จ ากัด /
ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ. 2561 ถึงวันท่ี 3,402,000.00 บาท
31 ม.ค. 2562 3. บริษัท รักษาความปลอดภัยกุลธิชา จ ากัด /

3,499,800.00 บาท
33 งานซ่อมแซมรถยกไฟฟ้า (FORK LIFT) 199,100.00 199,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค เซอร์วิส ฟอร์คลิฟท์ พาร์ท / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค เซอร์วิส เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง 009/

จ านวน 3 คัน ของศูนย์ไปรษณีย์ 199,100.00 บาท ฟอร์คลิฟท์ พาร์ท / ของ ปณท ปข.10/2561
อุบลราชธานี 199,100.00 บาท 27 ก.พ. 2561

34 จ้างท าป้ายความปลอดภัย 96,235.80 96,235.80 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนาธุรภัณฑ์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนาธุรภัณฑ์ / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข คป.(ธก.2)008/2561
จ านวน 197 ป้าย 96,235.80 บาท 96,235.80 บาท และราคาต่ าสุด 13 มี.ค. 2561

2. บริษัท คาโน จ ากัด /
112,735.20 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาร์คา /
114,875.20 บาท

35 ซ้ือหมึกพิมพ์บัตรส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โพส-การ์ด โซลูช่ัน จ ากัด / บริษัท โพส-การ์ด โซลูช่ัน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข คป.(ธก.2)007/2561
บัตรผ่าน จ านวน 5 ชุด 82,390.00 บาท 82,390.00 บาท และราคาต่ าสุด 12 มี.ค. 2561

2. บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จ ากัด /
85,600.00 บาท
3. บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสชันแนลไอที จ ากัด /
88,275.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
36 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 54,900.00 54,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ ตระกูลมาภรณ์ / นายวสันต์ ตระกูลมาภรณ์ / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 001/ปข.10/2561

ของศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี 54,900.00 บาท 54,900.00 บาท ของ ปณท 29 ม.ค. 2561
37 งานจัดท าท่าขนถ่ายไปรษณีย์ช่ัวคราว 52,400.00 52,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ ตระกูลมาภรณ์ / นายวสันต์ ตระกูลมาภรณ์ / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อสัญญา 003/

ของส านักงานไปรษณีย์เขต 10 52,400.00 บาท 52,400.00 บาท ของ ปณท ปข.10/2561
12 มี.ค. 2561

38 งานก าจัดปลวกบริเวณท่ีท าการไปรษณีย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเค.ซี เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 004/ปข.10/2561
วนารมย์ และส านักงานไปรษณีย์เขต 10 จ ากัด / 50,000.00 บาท แมเนจเมนต์ จ ากัด / ของ ปณท 26 ม.ค. 2561

50,000.00 บาท
39 งานซ่อมแซมเปล่ียนผนังกันห้อง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลนน๕๔ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลนน๕๔ / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 003/ปข.10/2561

แผนกรับฝากกับห้องปฏิบัติการไปรษณีย์ 35,000.00 บาท 35,000.00 บาท ของ ปณท 26 ม.ค. 2561
ของท่ีท าการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย

40 งานจัดท าโปสเตอร์รหัสไปรษณีย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยงสวัสด์ิ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด / บริษัท ยงสวัสด์ิ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 010/ปข.10/2561

จ านวน 600 แผ่น 32,000.00 บาท 32,000.00 บาท ของ ปณท 21 ก.พ. 2561

41 งานท าผนังลวดตาข่ายปิดก้ัน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวราชัย อาจหาญ / นายวราชัย อาจหาญ / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 005/ปข.10/2561
บริเวณใต้ถุนบ้านพักไปรษณีย์ 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท ของ ปณท 5 ก.พ. 2561

ของท่ีท าการไปรษณีย์กุดชุม
42 ซ้ือเก้าอ้ีโครงเหล็กบุนวมชุบโครเม่ียม 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนาธุรภัณฑ์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนาธุรภัณฑ์ / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข คป.(ธก.2)003/2561

จ านวน 50 ตัว 29,425.00 บาท 29,425.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 ก.พ. 2561
2. บริษัท โรมีเท จ ากัด /
31,565.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาร์คา /
34,775.00 บาท

43 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า 28,676.00 28,676.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ภูพิงค์ เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ จ ากัด / บริษัท ภูพิงค์ เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข พ.3 เลขท่ี 015247
จ านวน 2 เคร่ือง 28,676.00 บาท จ ากัด / 28,676.00 บาท และราคาต่ าสุด 23 ม.ค. 2561

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนาธุรภัณฑ์ /
29,532.00 บาท

44 งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัยบูรณ์ อุปา / 26,000.00 บาท นายรัยบูรณ์ อุปา / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 006/ปข.10/2561
ท่ีท าการไปรษณีย์ปลาปาก 26,000.00 บาท ของ ปณท 26 ก.พ. 2561

45 งานซ่อมแซมสีรถยนต์ 1 คัน 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามารถอะไหล่ยนต์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามารถ เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 001/ปข.10/2561
(ทะเบียน ฮธ 6973 กทม) 25,000.00 บาท อะไหล่ยนต์ / 25,000.00 บาท ของ ปณท 24 ม.ค. 2561

46 งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน 23,858.00 23,858.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริศักด์ิ มุลทา / 23,858.00 บาท นายศิริศักด์ิ มุลทา / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 007/ปข.10/2561
ของท่ีท าการไปรษณีย์ดอนเขือง 23,858.00 บาท ของ ปณท 5 ก.พ. 2561

47 งานซ่อมแซมสีและปะผุรถยนต์ 1 คัน 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านช่างขุน จ ากัด / บริษัท บ้านช่างขุน จ ากัด / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด 002/ปข.10/2561
(ทะเบียน ฒอ 283 กทม) 23,540.00 บาท 23,540.00 บาท ของ ปณท 23 ม.ค. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
48 งานจัดท าป้ายท่ีท าการใหม่ ณ ท่ีท าการ 22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ปล้ืมจิตร / นายรังสรรค์ ปล้ืมจิตร / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง 011/

น าจ่ายอุบลราชธานี 22,700.00 บาท 22,700.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
7 มี.ค. 2561

49 งานปรับปรุงระบบประปา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็นพี โพธ์ิไทร การก่อสร้าง / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็นพี โพธ์ิไทร เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด -
ของอาคารท่ีท าการและบ้านพักพนักงาน 20,000.00 บาท การก่อสร้าง / 20,000.00 บาท ของ ปณท 12 ธ.ค. 2560
ของท่ีท าการไปรษณีย์โพธ์ิไทร

50 งานซ่อมแซมฝาตะแกรงระบายน้ าบริเวณ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ จันทร์ศรีมาต / 18,500.00 บาท นายสุชาติ จันทร์ศรีมาต / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด -

หน้าสวนหย่อม ส านักงานไปรษณีย์เขต 10 18,500.00 บาท ของ ปณท 22 ม.ค. 2561
51 ซ้ือโต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนาธุรภัณฑ์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนาธุรภัณฑ์ / เสนอราคาต่ าสุด คป.(ธก.2)004/2561

โครงขาเหล็กพับได้ จ านวน 10 ตัว 18,190.00 บาท 18,190.00 บาท 19 ก.พ. 2561
2. บริษัท โรมีเท จ ากัด /
20,330.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาร์คา /
21,400.00 บาท

52 งานจัดท าสต๊ิกเกอร์ปร้ินติดกระจก 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโด บ้านนา แอนด์สตูดิโอ จ ากัด บริษัท อินโด บ้านนา แอนด์สตูดิโอ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข -
แทนของเดิม ส านักงานไปรษณีย์เขต 10 (ส านักงานใหญ่) / 9,416.00 บาท จ ากัด (ส านักงานใหญ่) / และราคาต่ าสุด 12 ธ.ค. 2560

9,416.00 บาท
53 งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิยม อนุราช / 8,000.00 บาท นายนิยม อนุราช / 8,000.00 บาท เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด -

ท่ีท าการไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร ของ ปณท 3 ม.ค. 2561

54 งานซ่อมแซมเคร่ืองกดบัตรคิว 7,812.70 7,812.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี บริษัท พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด -
ส านักงานไปรษณีย์เขต 10 จ ากัด / 7,821.70 บาท เทคโนโลยี จ ากัด / 7,821.70 บาท ของ ปณท 15 ม.ค. 2561

55 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,682.60 7,682.60 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ภูพิงค์ เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ จ ากัด / บริษัท ภูพิงค์ เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข พ.3 เลขท่ี 028152

ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า 7,682.60 บาท จ ากัด / 7,682.60 บาท และราคาต่ าสุด 31 ม.ค. 2561

จ านวน 1 เคร่ือง 2. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด /
7,704.00 บาท

56 งานซ่อมแซมเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี บริษัท พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด -
ของท่ีท าการไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด / 6,955.00 บาท เทคโนโลยี จ ากัด / 6,955.00 บาท ของ ปณท 13 ก.พ. 2561

57 งานตัดสต๊ิกเกอร์บริการของ ปณท ใหม่ 6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโด บ้านนา แอนด์สตูดิโอ จ ากัด บริษัท อินโด บ้านนา แอนด์สตูดิโอ ถูกต้องตามข้อก าหนด -
บริเวณช้ัน 2 ของอาคารท่ีท าการไปรษณีย์ (ส านักงานใหญ่) / 6,120.00 บาท จ ากัด(ส านักงานใหญ่) / เหมาะสมกับการใช้งาน 31 ม.ค. 2561
จังหวัดมุกดาหาร 6,120.00 บาท

58 งานจัดท าป้ายท่ีท าการไปรษณีย์อนุญาต 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ปล้ืมจิตร / 5,800.00 บาท นายรังสรรค์ ปล้ืมจิตร / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/014/

จ านวน 2 ป้าย (ปณอ.โคกช าแระ และ 5,800.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561

ปณอ.หนองเหล่า) 16 มี.ค. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
59 งานจัดท าป้ายสต๊ิกเกอร์คาดกระจกและ 5,402.43 5,402.43 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพล ป้ายสวย / 5,402.43 บาท ร้านธนพล ป้ายสวย / ถูกต้องตามข้อก าหนด -

ป้ายก าหนดเวลาท่ีท าการ 5,402.43 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 7 ก.พ. 2561
จ านวน 6 ท่ีท าการ

60 วัสดุส้ินเปลือง จ านวน 5 รายการ 4,579.24 4,579.24 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / ถูกต้องตามข้อก าหนด 40143

4,579.24 บาท 4,579.24 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 24 ม.ค. 2561

61 วัสดุส้ินเปลือง จ านวน 5 รายการ 3,691.29 3,691.29 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / ถูกต้องตามข้อก าหนด 40142

3,691.29 บาท 3,691.29 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 16 ม.ค. 2561

62 งานจัดท าป้ายความปลอดภัย 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนาธุรภัณฑ์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนาธุรภัณฑ์ / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข คป.(ธก.2)/010/2561
จ านวน 3 ป้าย 2,889.00 บาท 2,889.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 มี.ค. 2561

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาร์คา /
3,210.00 บาท
3. บริษัท คาโน จ ากัด /

3,852.00 บาท

63 งานซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ดีด 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอคิวคอม (ส านักงานใหญ่) / ร้านไอคิวคอม (ส านักงานใหญ่) / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด -
จ านวน 1 เคร่ือง 1,750.00 บาท 1,750.00 บาท ของ ปณท 5 มี.ค. 2561

64 งานสแกนและจัดท าไฟล์งาน 1,487.30 1,487.30 เฉพาะเจาะจง ร้านงามเจริญ / 1,487.30 บาท ร้านงามเจริญ / 1,487.30 บาท เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด -

รูปแบบรายงาน งานปรับปรุงซ่อมแซม ของ ปณท 12 ธ.ค. 2560
พร้อมทาสีบ้านพักพนังาน จ านวน 8 หลัง 

ของท่ีท าการไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี

65 งานซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอคิวคอม (ส านักงานใหญ่) / ร้านไอคิวคอม (ส านักงานใหญ่) / เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด -

(ย่ีห้อ FUJI XEROX DocuPrint 3055) 1,290.00 บาท 1,290.00 บาท ของ ปณท 15 ธ.ค. 2560

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


