
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างพิมพ์ไปรษณียบัตรฟุตบอลโลก 116,600,000.00 116,600,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ัง จ ากัด บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ัง เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)79/2561

2018 จ านวน 73,000,000 แผ่น (มหาชน) / 40,148,540.00 บาท จ ากัด (มหาชน) / ตามข้อก าหนดของ ปณท 28 พ.ค. 2561
40,148,540.00 บาท

2 จ้างพิมพ์ไปรษณียบัตรฟุตบอลโลก 116,600,000.00 116,600,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท จัณวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง บริษัท จัณวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)78/2561

2018 จ านวน 73,000,000 แผ่น จ ากัด / 39,194,100.00 บาท พร้ินต้ิง จ ากัด / ตามข้อก าหนดของ ปณท 28 พ.ค. 2561

2. บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ัง จ ากัด 39,194,100.00 บาท
(มหาชน) / 40,148,540.00 บาท

3 จ้างพิมพ์ไปรษณียบัตรฟุตบอลโลก 116,600,000.00 116,600,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)80/2561

2018 จ านวน 73,000,000 แผ่น 39,445,550.00 บาท (มหาชน) / ตามข้อก าหนดของ ปณท 30 พ.ค. 2561
39,445,550.00 บาท

4 ซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 86,700,000.00 85,850,000.00 e-Bidding 1. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด / บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)81/2561

6 ล้อ พร้อมติดต้ังประตูท้าย 85,685,814.00 บาท 85,685,814.00 บาท และราคาต่ าสุด 30 พ.ค. 2561

ระบบไฮดรอลิค จ านวน 34 คัน 2. บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จ ากัด /
85,850,000.00 บาท

5 จ้างท าความสะอาดบ ารุงรักษา 18,000,000.00 13,968,000.00 e-Bidding 1. บริษัท ไดมอน แคร์ เซอร์วิส จ ากัด / บริษัท ไดมอน แคร์ เซอร์วิส เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)62/2561

สถานท่ีงานโยธา และงานท่ัวไป 15,708,000.00 บาท จ ากัด / 15,708,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 30 เม.ย. 2561
บริเวณส านักงานใหญ่ 2. บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนน่ิงเซอร์วิส จ ากัด /
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 15,984,516.00 บาท

ระยะเวลา 1 ปี 3. บริษัท รักษาความปลอดภัย
ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 2561 เอ็มพร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากัด /
ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2562 16,666,668.00 บาท

4. บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด /
17,854,521.77 บาท

6 ซ้ือกล่องธรรมดา หมายเลข 6 17,318,592.00 17,318,592.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)56/2561
จ านวน 480,000 กล่อง จ ากัด / 16,373,568.00 บาท คอนเทนเนอร์ จ ากัด / และราคาต่ าสุด 20 เม.ย. 2561

2. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / 16,373,568.00 บาท
16,486,560.00 บาท

3. บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด /

16,536,000.00 บาท

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
7 ซ้ือกล่องธรรมดา หมายเลข 5 16,371,000.00 16,371,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จ ากัด / บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)61/2561

จ านวน 600,000 กล่อง 14,168,940.00 บาท 14,168,940.00 บาท และราคาต่ าสุด 26 เม.ย. 2561
2. บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรรจุภัณฑ์
จ ากัด / 14,220,000.00 บาท
3. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด /
16,146,300.00 บาท
4. บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์
จ ากัด / 16,210,500.00 บาท

8 ซ้ือรถยนต์กระบะบรรทุกท่ีน่ัง 2 ตอน 12,880,000.00 12,810,000.00 e-Bidding 1. บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์ เซลล์ จ ากัด / บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)52/2561
ขนาด 1 ตัน จ านวน 14 คัน 9,961,000.00 บาท ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด / และราคาต่ าสุด 11 เม.ย. 2561

2. บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จ าหน่าย 10,957,870.00 บาท
โตโยต้า จ ากัด / 10,957,870.00 บาท
3. บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิต้ี มอเตอร์ จ ากัด /
11,309,200.00 บาท
4. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด /
11,474,680.00 บาท
5. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด /
12,727,008.00 บาท

9 จ้างท าตู้ล าเลียงไปรษณียภัณฑ์ (ULD) 11,000,000.00 5,602,520.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)85/2561
จ านวน 1,000 ตัว 5,490,170.00 บาท 5,490,170.00 บาท และราคาต่ าสุด 31 พ.ค. 2561

2. บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ากัด /
5,500,000.00 บาท
3. บริษัท เทพนคร สตีล อินเตอร์เนช่ันแนล
จ ากัด / 6,099,000.00 บาท
4. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด /
6,363,001.10 บาท
5. บริษัท ไทยแมกซ์เวล แฟบริเคท จ ากัด /
7,431,150.00 บาท

10 จ้างบริการตรวจสุขภาพประจ าปีและ 9,010,520.00 5,317,346.00 e-Bidding 1. บริษัท เอกชัยการแพทย์ จ ากัด / บริษัท เอกชัยการแพทย์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)57/2561

เอ็กซเรย์ทรวงอกภาพดิจิตอล 4,099,971.00 บาท 4,099,971.00 บาท และราคาต่ าสุด 23 เม.ย. 2561
ให้กับพนักงาน/ลูกจ้าง ท่ีปฏิบัติงาน 2. บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ
ในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) จ ากัด / 4,241,540.00 บาท

ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 3. บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด /

ประจ าปี 2561 5,291,032.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
11 ซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 9,000,000.00 8,994,810.00 e-Bidding 1. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด / บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)70/2561

4 ล้อ จ านวน 6 คัน 8,957,184.00 บาท 8,957,184.00 บาท และราคาต่ าสุด 17 พ.ค. 2561
2. บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จ ากัด /

8,994,810.00 บาท
12 จ้างท าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อนุญาต 5,914,500.00 4,020,846.00 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมบุญชัย / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)59/2561

(ปณอ.) จ านวน 9 ท่ี และเคาน์เตอร์ 3,449,337.60 บาท 3,449,337.60 บาท และราคาต่ าสุด 25 เม.ย. 2561

ไปรษณีย์อนุญาต (ปณอ.) พร้อมเก้าอ้ี 2. บริษัท ดับบลิวเอส เฟอร์นิเจอร์ แอนด์

จ านวน 332 ชุด ดีไซน์ จ ากัด / 3,667,157.50 บาท
3. บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

(มหาชน) / 4,917,875.15 บาท
13 จ้างท าโต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณีย์ 5,628,500.00 5,052,336.70 ประกวดราคา 1. บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด / บริษัท แกรนด์ อีเก้ิล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)54/2561

ด่วนพิเศษ จ านวน 9 ตัว และ 4,514,280.00 บาท 4,514,280.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 เม.ย. 2561
โต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 2. บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จ ากัด /
พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 417 ชุด 4,872,822.80 บาท

3. บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
(มหาชน) / 4,982,739.62 บาท
4. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด /
4,989,120.03 บาท

14 ซ้ือซองกันกระแทก ขนาด ซี 4 5,553,300.00 5,553,300.00 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์บิสิเนสส์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)50/2561

(แบรนด์ ปณท) จ านวน 600,000 ซอง 4,474,740.00 บาท บิสิเนสส์ / 4,474,740.00 บาท และราคาต่ าสุด 4 เม.ย. 2561

2. บริษัท ไทยการซอง จ ากัด /
4,807,938.00 บาท

15 ซ้ือกล่อง ขนาด SS 5,379,318.00 5,379,318.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด / บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)76/2561
จ านวน 980,000 กล่อง 4,697,728.00 บาท จ ากัด / 4,697,728.00 บาท และราคาต่ าสุด 23 พ.ค. 2561

2. บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์
จ ากัด / 7,173,815.00 บาท
3. บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอช่ัน แพ็คเกจจ้ิง โซลูช่ัน
(ประเทศไทย) จ ากัด / 7,397,552.00 บาท
4. บริษัท หงษ์ไทย บรรรจุภัณฑ์ จ ากัด /
7,559,550.00 บาท

16 จ้างพิมพ์สมุดตราไปรษณียากรสต๊ิกเกอร์ 4,900,000.00 4,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)83/2561

(Self Adhesive Stamp) เทรนด้ีแสตมป์ 3,467,870.00 บาท (มหาชน) / และราคาต่ าสุด 30 พ.ค. 2561
ชุดเวิลด์โกล จ านวน 700,000 เล่ม 3,467,870.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
17 จ้างด าเนินการบ ารุงรักษาโปรแกรม 4,604,000.00 4,603,572.28 e-Bidding 1. บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด / บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)58/2561

ออราเคิล ระยะเวลาด าเนินการ 4,250,000.00 บาท จ ากัด / 4,250,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 24 เม.ย. 2561
ต้ังแต่วันท่ีลงนามในสัญญา 2. บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต

วันท่ี 24 เม.ย. 2561 ถึงวันท่ี จ ากัด / 4,440,500.00 บาท
31 ธ.ค. 2561 3. บริษัท จีเอเบิล จ ากัด /

4,493,946.50 บาท
18 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบป้องกัน 4,002,500.00 4,002,500.00 คัดเลือก บริษัท คอมเนท จ ากัด / บริษัท คอมเนท จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)51/2561

การบุกรุกในส่วนเครือข่ายท่ีใช้ติดต่อ 3,850,000.00 บาท 3,850,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 10 เม.ย. 2561
กับคู่ค้า และอุปกรณ์ระบบป้องกัน
การบุกรุกเว็บไซต์ จ านวน 1 ระบบ

19 จ้างบริหารจัดการอาคารสนามกีฬาในร่ม 3,900,000.00 3,900,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด / บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)60/2561
พร้อมห้องพัก ระยะเวลา 1 ปี 3,679,944.00 บาท จ ากัด / 3,679,944.00 บาท และราคาต่ าสุด 25 เม.ย. 2561
นับต้ังแต่วันท่ีลงนามในสัญญา 2. บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จ ากัด /
วันท่ี 25 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป 3,848,340.60 บาท

20 จ้างท าความสะอาดภายในอาคาร 3,250,000.00 3,250,000.00 e-Bidding 1. บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด / บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)49/2561
สนามกีฬาในร่ม พร้อมห้องพัก ปณท 2,967,733.00 บาท จ ากัด / 2,967,733.00 บาท และราคาต่ าสุด 2 เม.ย. 2561
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 2. บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิต้ี เซอร์วิสเซส จ ากัด /
ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 2,976,000.00 บาท
2561 ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2562

21 ซ้ือรถยนต์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 1 ท่ีน่ัง 2,670,000.00 2,553,000.00 e-Bidding 1. บริษัท อาร์พีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด / บริษัท อาร์พีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)82/2561
(สีขาวหรือเทา) จ านวน 2 คัน 2,660,000.00 บาท 2,660,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 30 พ.ค. 2561

2. บริษัท คราส ออโตโมทีฟ จ ากัด /
2,720,000.00 บาท

22 ซ้ือ Electric Truck จ านวน 5 คัน 2,500,000.00 2,247,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท จีทีซี จ ากัด / บริษัท โลจิสติกส์ มาร์ท จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)69/2561
1,337,500.00 บาท 2,287,125.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 16 พ.ค. 2561
2. บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด /
1,701,300.00 บาท
3. บริษัท โลจิสติกส์ มาร์ท จ ากัด /
2,287,125.00 บาท

23 จ้างพิมพ์ตราไปรษณียากรชุดวันส าคัญ 1,515,000.00 1,515,000.00 พิเศษ 1. บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)55/2561
ทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) (มหาชน) / 1,190,910.00 บาท จ ากัด (มหาชน) / และราคาต่ าสุด 20 เม.ย. 2561
จ านวน 2,000,000 ดวง และ 2. บริษัท จัณวาณิชย์ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด / 1,190,910.00 บาท
แผ่นตราไปรษณียากร 1,473,925.00 บาท
จ านวน 35,000 แผ่น

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
24 จ้างท าอุปกรณ์ต้นแบบ 1,500,000.00 1,455,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) / บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด ป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)52/2561

กล่องน าจ่ายไฟเบอร์กลาส 1,439,899.00 บาท (มหาชน) / 1,439,899.00 บาท และราคาต่ าสุด 11 เม.ย. 2561
ติดท้ายรถจักรยานยนต์ จ านวน 100 ใบ 2. บริษัทเพาเวอร์ฟูล อินเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง

จ ากัด / 1,470,000.00 บาท
3. บริษัท พาร์ทเนอร์พลัส จ ากัด /
1,487,300.00 บาท

25 งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสี 1,488,800.00 1,507,300.00 สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.อินฟาสตรัคช่ัน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม. เป็นผู้เสนอถูกต้อง 018/ปข.10/2561
อาคารท่ีท าการและบ้านพักพนักงาน 1,470,000.00 บาท อินฟาสตรัคช่ัน / ตามข้อก าหนดของ ปณท 24 พ.ย. 2560
ของท่ีท าการไปรษณีย์กุดชุม 1,470,000.00 บาท
(งวดท่ี 1 จ านวนเงิน 294,000.-บาท)

26 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ VPN Firewall 1,284,000.00 1,284,400.00 คัดเลือก บริษัท คอมเนท จ ากัด / บริษัท คอมเนท จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)74/2561
เพ่ือความปลอดภัยส าหรับระบบ 1,052,880.00 บาท 1,052,880.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 21 พ.ค. 2561
ฐานข้อมูลครัวเรือน ระยะเวลา 36 เดือน
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา
วันท่ี 21 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป

27 ซ้ือโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ จ านวน 1,045,000.00 780,000.00 คัดเลือก บริษัท เอซอฟท์ จ ากัด / บริษัท เอซอฟท์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)67/2561
4 โปรแกรม สิทธ์ิการใช้งาน 12 เดือน 704,702.00 บาท 704,702.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 11 พ.ค. 2561
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา
วันท่ี 11 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป

28 จ้างท่ีปรึกษาในการค านวณมูลค่า 428,000.00 390,550.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท แอคชัวเรียล บิสสิเนส โซลูช่ัน จ ากัด / บริษัท แอคชัวเรียล บิสสิเนส เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)73/2561
ผลประโยชน์ของพนักงาน ระยะเวลา 345,000.00 บาท โซลูช่ัน จ ากัด / และราคาต่ าสุด 18 พ.ค. 2561
3 ปี นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 2. บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอลซัลต้ิง จ ากัด / 345,000.00 บาท
วันท่ี 18 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป 374,500.00 บาท

29 งานซ่อมแซมพร้อมทาสีบ้านพักพนักงาน 165,700.00 161,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ ตระกูลมาภรณ์ / นายวสันต์ ตระกูลมาภรณ์ / เป็นผู้เสนอถูกต้อง 002/ปข.10/2561
ของท่ีท าการไปรษณีย์พยุห์ 147,500.00 บาท 147,500.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 18 เม.ย. 2561

30 งานทาสีร้ัวเหล็กและประตูเหล็ก 160,800.00 150,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันติ ธ.น.ต้ือ / 148,150.00 บาท นายวสันติ ธ.น.ต้ือ / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สัญญา003/
บานเล่ือนด้านหน้าและร้ัวคอนกรีต 148,150.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข.10/2561
บล็อกภายใน (บางส่วน) และซ่อมแซม 25 เม.ย. 2561
พร้อมทาสีอาคารของท่ีท าการ
ไปรษณีย์เรณูนคร

31 งานติดต้ังหลังคากันสาดบริเวณท่าขนถ่าย 147,900.00 139,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีทรัพย์ 168 คอนสตรัคช่ัน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีทรัพย์ 168 เป็นผู้เสนอถูกต้อง 003/ปข.10/2561
ถุงไปรษณีย์ของท่ีท าการไปรษณีย์ท่าแร่ 120,000.00 บาท คอนสตรัคช่ัน / 120,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 16 มี.ค. 2561

32 งานปรับปรุงเปล่ียนกระเบ้ืองหลังคา 103,300.00 103,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะฤทธ์ิ คอนสตรัคช่ัน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอถูกต้อง 98000
บ้านพักพนักงาน จ านวน 3 หลัง 98,000.00 บาท คอนสตรัคช่ัน / 98,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 16 มี.ค. 2561
ของท่ีท าการไปรษณีย์ศรีสงคราม

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
33 ค่าบริการอบรมดับเพลิงข้ันต้น 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท บีพีไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด / บริษัท บีพีไฟร์ การ์ด แอนด์ เสนอราคาต่ าสุด คป.(ธก2)006/2561

พร้อมอุปกรณ์ ประจ าปี 2561 37,450.00 บาท เซอร์วิส จ ากัด / 37,450.00 บาท 28 ก.พ. 2561
2. บริษัท ฮีโร่ เซฟต้ี จ ากัด /
40,660.00 บาท

34 งานติดต้ังฟิล์มกันแสง หน้าต่างอาคาร 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็นพี โพธ์ิไทร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็นพี โพธ์ิไทร เป็นผู้เสนอถูกต้อง ใบส่ังจ้าง/014/
ของท่ีท าการไปรษณีย์โพธ์ิไทร การก่อสร้าง / 13,000.00 บาท การก่อสร้าง / 13,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข.10/2561

4 พ.ค. 2561
35 งานติดต้ังถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันติ ธ.น.ต้ือ / 12,000.00 บาท นายวสันติ ธ.น.ต้ือ / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ข้อตกลง/018/

ของท่ีท าการไปรษณีย์โพนสวรรค์ 12,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข.10/2561
7 พ.ค. 2561

36 งานซ่อมแซมระบบบัตรคิวอัตในมัติ 6,464.94 6,464.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี บริษัท พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง ข้อตกลง019/
ของไปรษณีย์จังหวัดนครพนม จ ากัด / 6,464.94 บาท เทคโนโลยี จ ากัด / 6,464.94 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข.10/2561

3 พ.ค. 2561
37 งานอุดกลบบ่อน้ าบาดาล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจนะ สายเคน / นายกาญจนะ สายเคน / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ใบส่ังจ้าง/029/

ของท่ีท าการไปรษณีย์บ้านส าโรง 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข.10/2561
24 เม.ย. 2561

38 งานซ่อมแซมเคร่ืองนับธนบัตร 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด / บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ใบส่ังจ้าง/031/
ของท่ีท าการไปรษณีย์กันทรลักษ์ 4,066.00 บาท 4,066.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข.10/2561

30 เม.ย. 2561
39 งานจัดท าเพลทตัวเลขต้นแบบ 2,118.60 2,118.60 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียอาร์ต / 2,118.60 บาท ร้าน ไอเดียอาร์ต / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ใบส่ังจ้าง/001/

จ านวน 3 แผ่น 2,118.60 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข10/2561
27 มี.ค. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


