
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างท า ROLL PALLET แบบ 4 ล้อ 45,000,000.00 37,289,500.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)/2562

4 บานเปิด จ านวน 2,500 ตัว 23,438,350.00 บาท 23,438,350.00 บาท และราคาต่ าสุด 22 เม.ย. 2562

2. บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ากัด /

23,673,750.00 บาท

3. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
(มหาชน) / 31,297,500.00 บาท

2 ซ้ือกล่องส าเร็จรูปแบบ ง. (แบรนด์ ปณท) 39,607,680.00 39,607,680.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จ ากัด / บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)78/2562

จ านวน 2,400,000 กล่อง 38,468,640.00 บาท คอนเทนเนอร์ จ ากัด / และราคาต่ าสุด 23 เม.ย. 2562

2. บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จ ากัด / 38,468,640.00 บาท
38,776,800.00 บาท

3. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด /
38,802,480.00 บาท

4. บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด /
57,497,520.00 บาท

3 ซ้ือกล่องส าเร็จรูปแบบ ข. (แบรนด์ ปณท) 31,464,232.80 31,464,232.80 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จ ากัด / บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)72/2562

จ านวน 4,804,800 กล่อง 29,047,418.40 บาท 29,047,418.40 บาท และราคาต่ าสุด 3 เม.ย. 2562

2. บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด /

30,024,234.24 บาท

3. บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอช่ัน แพ็คเกจจ้ิง โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด / 

30,949,638.72 บาท

4. บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 

จ ากัด / 31,309,518.24 บาท

4 จ้างท าความสะอาดบ ารุงรักษาสถานท่ี 19,150,000.00 15,708,000.00 e-Bidding บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด / บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)77/2562

งานโยธาและงานท่ัวไป 15,859,200.00 บาท จ ากัด / 15,859,200.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 23 เม.ย. 2562

บริเวณส านักงานใหญ่ ระยะเวลา 1 ปี 

เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 

30 เม.ย. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
วันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
5 จ้างบริหารจัดการอาคารกีฬา 17,000,000.00 15,574,920.00 คัดเลือก 1. บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด / บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)80/2562

ไปรษณีย์ไทยและอาคารหอพัก ปณท 15,100,000.00 บาท 15,100,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 25 เม.ย. 2562

ระยะเวลา 24 เดือน นับถัดจาก 2. บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด /

วันท่ีลงนามในสัญญา 16,897,440.00 บาท

3. บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จ ากัด /

17,014,797.60 บาท

6 ซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์บัญชี 15,515,000.00 15,515,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)75/2562

ย่ีห้อ RICOH รุ่น SP3115 FNW 15,515,000.00 บาท 15,515,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 11 เม.ย. 2562

จ านวน 5,000 ตลับ

7 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ป้ายเลขท่ีไปรษณีย์ 8,788,980.00 8,788,980.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)70/2562

ลงทะเบียน (ป.177) 9,328,260.00 บาท จ ากัด / 9,328,260.00 บาท และราคาต่ าสุด 2 เม.ย. 2562

จ านวน 600,000 เล่ม 2. บริษัท เลเบลคอนเวอร์เตอร์ จ ากัด /

10,105,080.00 บาท

8 ซ้ือยางรัดของ จ านวน 100,000 7,800,300.00 7,800,300.00 e-Bidding 1. บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค จ ากัด / บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)68/2562

กิโลกรัม 6,830,000.00 บาท จ ากัด / 6,830,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 2 เม.ย. 2562

2. บริษัท เซ่งฮงเปเปอร์บ๊อกซ์ จ ากัด /
7,436,500.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรุงเทพผลิตภัณฑ์ยาง /

7,731,000.00 บาท
4. บริษัท กนก มาเก็ตต้ิง แอนด์ โปรดักส์ 
จ ากัด / 7,800,000.00 บาท

9 ซ้ือกล่องฟอร์คอมเมิร์ซ 6,808,000.00 6,808,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)73/2562

Size A และ Size B  จ ากัด / 4,183,700.00 บาท คอนเทนเนอร์ จ ากัด / และราคาต่ าสุด 3 เม.ย. 2562

รวมจ านวน 2,000,000 กล่อง 2. บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด / 4,183,700.00 บาท

7,971,500.00 บาท

3. บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด /

8,142,700.00 บาท

10 ซ้ือซองพลาสติกสีขาว 6,368,640.00 6,368,640.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท โพลีเวิลด์ จ ากัด / บริษัท โพลีเวิลด์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)83/2562

ขนาด 270X350 มม. 5,110,320.00 บาท 5,110,320.00 บาท และราคาต่ าสุด 29 เม.ย. 2562

จ านวน 4,800,000 ซอง 2. บริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด /

5,803,680.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
11 ซ้ือช้ันวางกล่อง/ซอง ส าหรับจุดให้บริการ 5,512,640.00 4,284,108.80 คัดเลือก 1. บริษัท ไพรออริต้ี แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / บริษัท ไพรออริต้ี แอดเวอร์ไทซ่ิง เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)82/2562

ของ ปณท (Consotidator) 4,158,105.60 บาท จ ากัด / 4,158,105.60 บาท และราคาต่ าสุด 29 เม.ย. 2562
จ านวน 1,472 ตัว 2. บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด 

จ ากัด / 4,173,856.00 บาท
3. บริษัท มัลติไพล์ พลัส จ ากัด /
4,567,616.00 บาท
4. บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จ ากัด /
4,725,120.00 บาท

12 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบตอบรับในประเทศ 5,081,695.00 5,081,695.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 1. บริษัท รอยัล เปเปอร์ฟอร์ม จ ากัด / บริษัท รอยัล เปเปอร์ฟอร์ม จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)74/2562
(ป.133 ก.) 4,857,265.00 บาท 4,857,265.00 บาท และราคาต่ าสุด 22 เม.ย. 2562
จ านวน 35,000,000 แผ่น 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาร์บิสิเนสส์ /

4,973,360.00 บาท
3. บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด /
5,044,515.00 บาท

13 จ้างท าสายรัดพลาสติก (สีส้ม) 3,081,600.00 3,081,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไมตรี อุตสาหกรรม จ ากัด / บริษัท ไมตรี อุตสาหกรรม จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)81/2562
จ านวน 6,000,000 อัน 3,081,600.00 บาท 3,081,600.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 29 เม.ย. 2562

14 จ้างท าโต๊ะคัดเลือกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 1,637,000.00 1,216,483.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ห้างหุ่นส่วนจ ากัด พรหมมบุญชัย / ห้างหุ่นส่วนจ ากัด พรหมมบุญชัย / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)71/2562
จ านวน 2 รายการ 1,567,764.00 บาท 1,567,764.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 3 เม.ย. 2562

15 ซ้ือขายตราประจ าวันหน้าเปล่า 1,380,000.00 1,365,320.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป บริษัท ฟิสเทค จ ากัด / บริษัท ฟิสเทค จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)84/2562
พร้อมหน้าไม้ (HAND DATE STAMP 1,379,997.19 บาท 1,379,997.19 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 30 เม.ย. 2562
WITHOUT TEXT) จ านวน 290 อัน

16 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในส่ือ 1,100,000.00 1,100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) / บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)69/2562
เครือมติชน ระยะเวลา 6 เดือน 1,100,000.00 บาท 1,100,000.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 2 เม.ย. 2562
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา

17 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในส่ือ 1,100,000.00 1,071,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด / บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)79/2562
MGR Online ระยะเวลา 6 เดือน 1,071,070.00 บาท 1,071,070.00 บาท ตามข้อก าหนด ปณท 25 เม.ย. 2562
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา

18 จัดซ้ือสายสัญญาณชนิด USB Printer 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด / บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข อท.008/2562
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ใบรับเงิน 80,250.00 บาท จ ากัด / 80,250.00 บาท และราคาต่ าสุด 30 เม.ย. 2562
จ านวน 1,500 เส้น

19 สัญญาจ้างท าของ (จ้างเหมา) 51,850.00 51,850.00 ตกลงราคา น.ส.กชกร กิติกุล / น.ส.กชกร กิติกุล / เป็นการจ้างช่ัวคราวนอกกรอบ อท.005/2562
งานรับแจ้งและแก้ไขปัญหาการใช้งาน 51,850.00 บาท 51,850.00 บาท อัตราก าลัง เพ่ือปฏิบัติงาน 22 เม.ย. 2562
ระบบสารสนเทศ ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี รับแจ้งและแก้ไขปัญหา
สารสนเทศ น.ส.กชกร กิติกุล ต้ังแต่วันท่ี การใช้งานระบบสารสนเทศ 
1 พ.ค. 2562 ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
20 สัญญาจ้างท าของ (จ้างเหมา) 51,850.00 51,850.00 ตกลงราคา น.ส.ฤทัยทิพย์ พูนสิทธ์ิ / น.ส.ฤทัยทิพย์ พูนสิทธ์ิ / เป็นการจ้างช่ัวคราวนอกกรอบ อท.004/2562

งานรับแจ้งและแก้ไขปัญหาการใช้งาน 51,850.00 บาท 51,850.00 บาท อัตราก าลัง เพ่ือปฏิบัติงาน 22 เม.ย. 2562
ระบบสารสนเทศ ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี รับแจ้งและแก้ไขปัญหา
สารสนเทศ น.ส.ฤทัยทิพย์ พูนสิทธ์ิ การใช้งานระบบสารสนเทศ
ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. 2562 ถึงวันท่ี
31 ต.ค. 2562

21 สัญญาจ้างท าของ (จ้างเหมา) 51,850.00 51,850.00 ตกลงราคา น.ส.เกวริน คุณชาติ / น.ส.เกวริน คุณชาติ / เป็นการจ้างช่ัวคราวนอกกรอบ อท.007/2562
งานรับแจ้งและแก้ไขปัญหาการใช้งาน 51,850.00 บาท 51,850.00 บาท อัตราก าลัง เพ่ือปฏิบัติงาน 22 เม.ย. 2562
ระบบสารสนเทศ ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี รับแจ้งและแก้ไขปัญหา
สารสนเทศ น.ส.เกวริน คุณชาติ การใช้งานระบบสารสนเทศ
ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. 2562 ถึงวันท่ี
31 ต.ค. 2562

22 สัญญาจ้างท าของ (จ้างเหมา) 51,850.00 51,850.00 ตกลงราคา นายอภิเชษฐ์ อินโน / นายอภิเชษฐ์ อินโน / เป็นการจ้างช่ัวคราวนอกกรอบ อท.006/2562
งานรับแจ้งและแก้ไขปัญหาการใช้งาน 51,850.00 บาท 51,850.00 บาท อัตราก าลัง เพ่ือปฏิบัติงาน 22 เม.ย. 2562
ระบบสารสนเทศ ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี รับแจ้งและแก้ไขปัญหา
สารสนเทศ นายอภิเชษฐ์ อินโน การใช้งานระบบสารสนเทศ
ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. 2562 ถึงวันท่ี
31 ต.ค. 2562

23 ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 9,469.50 9,469.50 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหสยามวิคตอร่ี จ ากัด / บริษัท สหสยามวิคตอร่ี จ ากัด / ถูกต้องตามข้อก าหนด พ.3 เลขท่ี 62036
กระจก จ านวน 3 ตู้ 9,469.50 บาท 9,469.50 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 9 เม.ย. 2562

2. บริษัท อินเตอร์เฟอร์นิไลน์ จ ากัด /
9,600.00 บาท

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


