
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 67,080,000.00 65,910,000.00 e-Bidding 1. บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จ ากัด / บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)133/2561

6 ล้อ พร้อมติดต้ังประตูท้าย 65,858,000.00 บาท จ ากัด / 65,858,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 ก.ค. 2561
ระบบไฮดรอลิก จ านวน 26 คัน 2. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด /

66,016,860.00 บาท

2 ซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 6 ตัน 44,200,000.00 44,196,035.00 e-Bidding 1. บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จ ากัด / บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)134/2561
6 ล้อ พร้อมติดต้ังประตูท้าย 44,170,035.00 บาท จ ากัด / 44,170,035.00 บาท และราคาต่ าสุด 19 ก.ค. 2561
ระบบไฮดรอลิก จ านวน 13 คัน 2. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด /

44,459,142.00 บาท

3 ซ้ือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 10,000,000.00 9,511,428.00 e-Bidding 1. บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต จ ากัด / บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)137/2561
พร้อมการติดต้ัง (ส านักงาน ปณท) 5,250,000.00 บาท 5,250,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2561
ระยะท่ี 4 2. บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค ทรินิต้ี จ ากัด /

5,450,000.00 บาท

3. บริษัท แอดวานซ์ อินทีเกรทเทด เทคโนโลย่ี 
จ ากัด / 6,699,484.00 บาท

4. บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด /
6,718,530.00 บาท

5. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด (มหาชน) / 7,254,411.68 บาท
6. บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด / 7,431,150.00 บาท

7. บริษัท บิซิคอม โปรเฟสช่ันแนล เน็ทเวิร์ค 

จ ากัด / 7,490,000.00 บาท

4 จ้างท าสายรัดพลาสติกส าหรับรัดปากถุง 9,495,180.00 9,495,180.00 ประกวดราคา 1. บริษัท บางบอน พลาสติค กรุ๊ป จ ากัด / บริษัท บางบอน พลาสติค กรุ๊ป เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)145/2561
ไปรษณีย์ฯ (สีแดง) 9,264,060.00 บาท จ ากัด / 9,264,060.00 บาท และราคาต่ าสุด 10 ส.ค. 2561
จ านวน 18,000,000 อัน 2. บริษัท ไมตรีอุตสาหกรรม จ ากัด /

9,369,990.00 บาท

5 ซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์บัญชี ย่ีห้อ RICOH 9,309,000.00 9,309,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)127/2561

รุ่น SP311SFNw จ านวน 3,000 ตลับ 9,309,000.00 บาท 9,309,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 10 ก.ค. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
6 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการ 4,494,000.00 4,494,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด / บริษัท ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)136/2561

The List อัศจรรย์ความรู้ ทางสถานี 4,494,000.00 บาท 4,494,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 26 ก.ค. 2561
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3HD (ช่อง 33)
ต้ังแต่วันท่ี 1 ส.ค. 2561 ถึงวันท่ี

28 ก.พ. 2562
7 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 3,972,375.00 3,972,375.00 e-Market 1. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)131/2561

น้ าหนัก 80 แกรม ฉลากเขียว 3,900,150.00 บาท จ ากัด / 3,900,150.00 บาท และราคาต่ าสุด 16 ก.ค. 2561
จ านวน 50,000 รีม 2. บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด /

4,119,500.00 บาท
3. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 
จ ากัด / 4,297,500.00 บาท
4. บริษัท กาฬสินธ์ุ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / 4,300,000.00 บาท
5. บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด /
4,547,500.00 บาท
6. บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จ ากัด /
4,922,000.00 บาท

8 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ 3,774,000.00 3,398,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเออี(เทรดด้ิง) จ ากัด / บริษัท พีเออี (เทรดด้ิง) จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ) 129/2561
บริเวณพ้ืนท่ีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 3,398,390.00 บาท 3,398,390.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 12 ก.ค. 2561
หลักส่ี ต้ังแต่วันท่ี 12 ก.ค. 2561
ถึงวันท่ี 12 ม.ค. 2562

9 ซ้ืออะไหล่/อุปกรณ์เคร่ืองคัดแยก 3,590,779.81 3,590,779.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด / บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)126/2561
พัสดุไปรษณีย์ (PSM) ของ ศป.กท. 3,497,492.27 บาท 3,497,492.27 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 9 ก.ค. 2561
จ านวน 26 รายการ

10 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(พ)128/2561
เร่ืองเล่าเช้าน้ี ทางสถานีโทรทัศน์ 3,145,800.00 บาท 3,145,800.00 บาท และราคาต่ าสุด 11 ก.ค. 2561
ไทยทีวีสีช่อง 3 ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค. 2561 2. บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส 
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2561 จ ากัด / 3,200,000.00 บาท

3. บริษัท บูล โอเช่ียนอิมเมจ จ ากัด /
3,210,000.00 บาท

11 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางช่อง 3,000,000.00 3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัชรพล จ ากัด / บริษัท วัชรพล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)124/2561
ไทยรัฐทีวี ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค. 2561 3,000,000.00 บาท 3,000,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 5 ก.ค. 2561
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
12 จ้างจัดท า SEO และ SEM ส าหรับเว็บไซต์ 3,000,000.00 2,978,720.00 คัดเลือก 1. บริษัท โลมาฮ์ เทล จ ากัด / บริษัท โลมาฮ์ เทล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)138/2561

ของ ปณท www.thailandpost.com 2,670,720.00 บาท 2,670,720.00 บาท และราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2561
หรือ www.thailandpost.co.th 2. บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ ากัด /
ต้ังแต่วันท่ี 31 ก.ค. 2561 ถึงวันท่ี 2,908,795.00 บาท
31 ก.ค. 2562 3. บริษัท นิกซ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด /

2,942,500.00 บาท
13 ซ้ือยูนิตท าฟันพร้อมอุปกรณ์และ 1,960,000.00 1,960,000.00 e-Bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์.บี.เดนทัลกรุ๊ป / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์.บี.เดนทัลกรุ๊ป/ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)135/2564

เคร่ืองป๊ัมลม จ านวน 2 ชุด 1,958,000.00 บาท 1,958,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 26 ก.ค. 2561
2. บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด /
1,959,500.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอแคร์ เดนทัล กรุ๊ป /
1,960,000.00 บาท

14 จ้างพิมพ์ตราไปรษณียากรท่ีระลึก 135 ปี 1,280,000.00 1,280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบริติช ซีเครียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท ไทยบริติช ซีเครียวริต้ี พร้ินต้ิง เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)132/2561
ไปรษณีย์ไทย (ชนิดราคา 3 บาท 4 แบบ (มหาชน) / 1,241,200.00 บาท จ ากัด (มหาชน) / ตามข้อก าหนดของ ปณท 18 ก.ค. 2561
แบบละ 500,000 ดวง) รวมจ านวน 1,241,200.00 บาท
2,000,000 ดวง

15 จัดนิทรรศการ 135 ปี การไปรษณีย์ไทย 1,000,000.00 1,000,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จ ากัด / บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)123/2561
ต้ังแต่วันท่ี 10 ก.ค. 2561 ถึงวันท่ี 990,000.00 บาท 990,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 4 ก.ค. 2561
31 ต.ค. 2561 2. บริษัท คอนซัลท์ พลัส จ ากัด /

1,000,000.00 บาท
16 จ้างปรับปรุงตู้ไปรษณีย์เพ่ือบริการประชาชน 802,500.00 802,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักศิลป์ / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮักศิลป์ / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ) 130/2561

ด้วย QR Code งานว่าจ้างออกแบบและ 802,500.00 บาท 802,500.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 16 ก.ค. 2561
วาดภาพลงบนตู้ไปรษณีย์ประจ าจังหวัด
เชียงราย ต้ังแต่วันท่ี 16 ก.ค. 2561
ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2561

17 งานติดต้ังหลังคาบริเวณท่าขนถ่าย 313,300.00 309,600.00 e-Bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.วิเศษชัย 139 / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.วิเศษชัย 139 / ถูกต้องตามข้อก าหนด 008/ปข.10/2561
ถุงไปรษณีย์ พร้อมปรับปรุงฝ้าเพดาน 304,070.48 บาท 304,070.48 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 11 ก.ค. 2561
ด้านหน้าและด้านหลังภายนอกท่ีท าการ 
ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ดอนเขือง

18 งานจัดท าป้ายท่ีท าการ ปณอ. Blackdrop 72,053.80 72,053.80 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียอาร์ต / ร้าน ไอเดียอาร์ต / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/046/
จ านวน 13 แห่ง 72,053.80 บาท 72,053.80 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561

9 ก.ค. 2561
19 งานซ่อมท่อประปา/ฝาบ่อเกราะ 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ จันทร์ศรีมาต / นายสุชาติ จันทร์ศรีมาต / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/057/

ก าจัดส่ิงปฏิกูล ณ ส านักงานไปรษณีย์ 57,000.00 บาท 57,000.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
เขต 10 7 ส.ค. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
20 งานติคต้ังระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิ คอนสทรัคช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิ คอนสทรัคช่ัน ถูกต้องตามข้อก าหนด 048/ปข.10/2561

ปจ.สกลนคร เวิร์คแอนด์เซอร์วิส / 44,500.00 บาท เวิร์คแอนด์เซอร์วิส / เหมาะสมกับการใช้งาน 31 ก.ค. 2561
44,500.00 บาท

21 งานซ่อมแซมตู้ไปรษณีย์ ประเภท ข 35,870.00 35,870.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัย พงษ์สระพัง / นายสายัย พงษ์สระพัง / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/043/
จ านวน 5 ตู้,ประเภท ค จ านวน 9 ตู้ 35,870.00 บาท 35,870.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
ของ ปณ.เขมราฐ 6 ก.ค. 2561

22 งานซ่อมแซมตกแต่งตู้ไปรษณีย์ ประเภท ข 29,600.00 29,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัย พงษ์สระพัง / นายสายัย พงษ์สระพัง / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/045/
จ านวน 2 ตู้, ประเภท ค จ านวน 10 ตู้ 29,600.00 บาท 29,600.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
ของ ปณ.น้ ายืน 9 ก.ค. 2561

23 งานซ่อมแซมตกแต่งตู้ไปรษณีย์ ประเภท ค 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านช่างขุน จ ากัด / บริษัท บ้านช่างขุน จ ากัด / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/059/
จ านวน 10 ตู้ ของ ปณ.กันทรลักษ์ 23,540.00 บาท 23,540.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561

26 ก.ค. 2561
24 งานซ่อมแซมเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี บริษัท พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/047/

ของ ปณ.เลิงนกทา จ ากัด / 12,840.00 บาท เทคโนโลยี จ ากัด / เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
12,840.00 บาท 20 ก.ค. 2561

25 งานติดต้ังผ้าม่านรถยนต์ ปณท 12,123.00 12,123.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทศวิทย์การเบาะ / ร้านทศวิทย์การเบาะ / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/055/
จ านวน 2 คัน ของส านักงานไปรษณีย์ 12,123.00 บาท 12,123.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
เขต 10 31 ก.ค. 2561

26 งานติดฟิล์มกรองแสงกระจกบานหน้าต่าง 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประวันวิทย์ วงษ์สินธ์ุ / นายประวันวิทย์ วงษ์สินธ์ุ / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/057/
อาคารท่ีท าการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร 10,500.00 บาท 10,500.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561

8 ส.ค. 2561
27 งานติดฟิล์มกระจกห้องปฏิบัติการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวะวิศว์ บุญเรืองนาม / นายศิวะวิศว์ บุญเรืองนาม / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/051/

ทางทิศตะวันออก จ านวน 8 บาน 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
ปณ.โคกศรีสุพรรณ 17 ส.ค. 2561

28 เคร่ืองค านวณเลข 12 หลัก 2,376.47 2,376.47 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซีโอแอล จ ากัด / บริษัท ซีโอแอล จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข พ.3 เลขท่ี 028205
จ านวน 5 เคร่ือง 2,376.47 บาท 2,376.47 บาท และราคาต่ าสุด 19 ก.ค. 2561

2. บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จ ากัด /
2,407.50 บาท
3. บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากัด /
2,621.50 บาท

29 งานตัดต้นมะขาม ภายในบริเวณ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวิวรรธ แถมดี / นายวิวรรธ แถมดี / เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง/045/
ท่ีท าการไปรษณีย์เรณูนคร 2,300.00 บาท 2,300.00 บาท ปข.10/2561

23 ก.ค. 2561
30 งานติดต้ังพัดลม ขนาด 18 น้ิว 5 ใบพัด 2,298.00 2,298.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวะวิศน์ บุญเรืองนาม / นายศิวะวิศน์ บุญเรืองนาม / เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง/042/

จ านวน 1 เคร่ือง ของ ปณ.ภูพาน 2,298.00 บาท 2,298.00 บาท ปข.10/2561
4 ก.ค. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


