
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างท าถุงไปรษณีย์ภาคพ้ืนในประเทศ 10,000,000.00 9,630,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท มาร์เธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ บริษัท มาร์เธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)4/2562

ผ้าไนล่อนสีน้ าตาล (Nylon) จ านวน จ ากัด / 7,982,200.00 บาท จ ากัด / 7,982,200.00 บาท และราคาต่ าสุด 7 ม.ค. 2562
2 รายการ ขนาดกลาง 20,000 ใบ 2. บริษัท ก าลังดี 999 จ ากัด /

ขนาดใหญ่ 20,000 ใบ 8,303,200.00 บาท
2 ซ้ือรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ขนาด 2 ตัน 9,600,000.00 7,875,200.00 ประกวดราคา 1. บริษัท จีทีเอ็ม จ ากัด / บริษัท จีทีเอ็ม จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)1/2562

พร้อมเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี จ านวน 8 คัน 7,283,490.00 บาท 7,283,490.00 บาท และราคาต่ าสุด 3 ม.ค. 2562
2. บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จ ากัด /
7,828,120.00 บาท
3. บริษัท โลจิกติกส์ มาร์ท จ ากัด /
7,875,200.00 บาท
4. บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด /
7,960,800.00 บาท

3 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ 7,548,000.00 6,796,780.00 e-Bidding 1. บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จ ากัด / บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)7/2562
บริเวณพ้ืนท่ีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 6,285,006.00 บาท 6,285,006.00 บาท และราคาต่ าสุด 10 ม.ค. 2562
หลักส่ี ต้ังแต่วันท่ี 14 มกราคม 2562 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหม พฤกษา /

ถึงวันท่ี 13 มกราคม 2563 6,592,000.00 บาท
3. บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด /
7,176,000.00 บาท

4. บริษัท พีเออี(เทรดด้ิง) จ ากัด /

7,435,200.00 บาท

4 จ้างท าตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ จ านวน 10 ตู้ 6,000,000.00 6,000,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)3/2562
พร้อมปรับปรุงและตกแต่งสถานท่ีติดต้ังตู้ ลาดกระบัง / 6,000,000.00 บาท เจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ตามข้อก าหนด ปณท 4 ม.ค. 2562

6,000,000.00 บาท

5 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานี 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)6/2562
โทรทัศน์ในรายการเช้าน้ีท่ีหมอชิต ช่อง 7 3,081,600.00 บาท 3,081,600.00 บาท และราคาต่ าสุด 3 ม.ค. 2562
ระยะเวลา 6 เดือน 2. บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จ ากัด /
ต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน 3,200,000.00 บาท

มิถุนายน 2562 3. บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด / 3,210,000.00 บาท

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
6 จ้างพิมพ์นิตยสารแสตมป์และส่ิงสะสม 2,846,982.00 2,846,982.00 คัดเลือก 1. บริษัท เฮดสตาร์ต จ ากัด / บริษัท เฮดสตาร์ต จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)2/2562

ประจ าปี 2562 จ านวน 66,000 เล่ม 2,538,724.80 บาท 2,538,724.80 บาท และราคาต่ าสุด 3 ม.ค. 2562
2. บริษัท ซานตามาเรีย จ ากัด /
2,854,163.80 บาท
3. บริษัท ส่ือสามร้อยหกสิบองศา จ ากัด /
2,965,141.20 บาท

7 จ้างพิมพ์แคตตาล็อคแสตมป์ ปี 2562 2,811,760.00 2,811,760.00 คัดเลือก 1. บริษัท เฮดสตาร์ต จ ากัด / บริษัท เฮดสตาร์ต จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)8/2562
จ านวน 2 รายการ 2,438,679.80 บาท 2,438,679.80 บาท และราคาต่ าสุด 11 ม.ค. 2562

2. บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
(มหาชน) / 2,585,120.00 บาท
3. บริษัท ส่ือสามร้อยหกสิบองศา จ ากัด /
3,188,835.40 บาท

8 ซ้ือรถล าเลียงแบบ ก. จ านวน 10 คัน 145,000.00 82,390.00 ตกลงราคา บริษัท เทพนครสตีล โปรดัก จ ากัด / บริษัท เทพนครสตีล โปรดัก จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง พ.(ต)2/2562
88,810.00 บาท 88,810.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 29 ม.ค. 2562

9 จ้างท าตู้โชว์สินค้าไปรษณีย์ทรงสูง 58,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายชวน ช่วยภักดี / 56,000.00 บาท นายชวน ช่วยภักดี / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข 006/2562
จ านวน 2 ตู้ 2. นายประเสริฐ รุ่งสวัสด์ิ / 56,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 22 ม.ค. 2562

57,000.00 บาท
10 เคร่ืองพิมพ์แบบ Dot Matrix ชนิดแคร่ยาว 55,000.00 54,998.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ภูพิงค์ เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ จ ากัด / บริษัท ภูพิงค์ เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข กง.(ซ)1/2562

ความเร็วสูง จ านวน 1 เคร่ือง 54,998.00 บาท จ ากัด / 54,998.00 บาท และราคาต่ าสุด 21 ม.ค. 2562
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนาธุรภัณฑ์ / 
63,130.00 บาท
3. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) / 62,060.00 บาท

11 สัญญาจ้างท าของ (จ้างเหมา) 32,725.00 32,725.00 ตกลงราคา นายอภิเชษฐ์ อินโน / 32,725.00 บาท นายอภิเชษฐ์ อินโน / ผู้สมัครมีคุณสมบัติ อท.001/2562
งานรับแจ้งและแก้ไขปัญหาการใช้งาน 32,725.00 บาท เป็นไปตามข้อก าหนดของ ปณท 7 ม.ค. 2562
ระบบสารสนเทศ ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้ังแต่วันท่ี 7 มกราคม 2562
ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2562

12 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด / 19,780.00 บาท บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด / ถูกต้องตามข้อก าหนด 003/ปข.3/2562
แบบ Network จ านวน 2 เคร่ือง 19,780.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 24 ม.ค. 2562

13 เคร่ืองพิมพ์แบบ Dot Matrix ชนิดแคร่ส้ัน 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด / 20,500.00 บาท บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด / ถูกต้องตามข้อก าหนด 002/ปข.3/2562
จ านวน 1 เคร่ือง 20,500.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 24 ม.ค. 2562

14 เคร่ืองสแกนเอกสารอัตโนมัติ  20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด / 17,650.00 บาท บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด / ถูกต้องตามข้อก าหนด 004/ปข.3/2562
จ านวน 1 เคร่ือง 17,650.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 24 ม.ค. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


