
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน 149,955,000.00 149,500,065.00 e-Bidding 1. บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จ าหน่าย บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)118/2561

จ านวน 195 คัน โตโยต้า จ ากัด / 108,907,500.00 บาท ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด / และราคาต่ าสุด 29 มิ.ย. 2561
2. บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์ เซลล์ จ ากัด / 108,907,500.00 บาท
119,096,250.00 บาท
3. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด /
119,277,180.00 บาท
4. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด /
119,576,031.00 บาท
5. บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิต้ี มอเตอร์ส จ ากัด /
121,827,300.00 บาท
6. บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด /
135,849,000.00 บาท
7. บริษัท ยูไนเต็ด โอโต เซลส์(ประเทศไทย)
จ ากัด / 142,872,000.00 บาท

2 ซ้ือ ULD พลาสติก แบบพับได้พร้อมฝา 49,000,000.00 48,952,500.00 ประกวดราคา 1. บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ากัด / บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)120/2561
จ านวน 5,000 อัน 41,070,000.00 บาท 41,070,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 2 ก.ค. 2561

2. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด
(มหาชน) / 43,934,200.00 บาท

3 ซ้ือรถยนต์น าจ่าย EMS ตู้ทึบ 41,800,000.00 41,717,654.00 e-Bidding 1. บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จ าหน่าย บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)106/2561
จ านวน 38 คัน โตโยต้า จ ากัด / 40,879,564.00 บาท ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด / และราคาต่ าสุด 22 มิ.ย. 2561

2. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด / 40,879,564.00 บาท
41,420,000.00 บาท

4 จ้างท าถุงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 19,200,000.00 19,200,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จ ากัด / บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)87/2561
ในประเทศผ้าไนล่อนสีส้ม - น้ าเงิน 10,774,900.00 บาท 10,774,900.00 บาท และราคาต่ าสุด 5 มิ.ย. 2561
(Nylon) ขนาดเล็ก จ านวน 20,000 ใบ 2. บริษัท ก าลังดี 999 จ ากัด /
ขนาดกลาง จ านวน 20,000 ใบ 14,500,000.00 บาท
ขนาดใหญ่จ านวน 20,000 ใบ 3. บริษัท ทองหยู่ เลเธอร์ จ ากัด /

16,338,900.00 บาท
4. บริษัท มาร์เธอร์ แอนด์ซัน การ์เมนท์
จ ากัด / 16,954,150.00 บาท
5. บริษัท กู๊ด ดีไซน์ อินเตอร์โมเดอร์น จ ากัด /
18,275,600.00 บาท

แบบ สขร.1 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน มิถุนำยน 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด
วันท่ี 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2561



รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
5 จ้างท าถุงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 8,300,000.00 8,025,000.00 ประกวดราคา บริษัท กนก มาเก็ตต้ิง แอนด์ โปรดักส์ จ ากัด / บริษัท กนก มาเก็ตต้ิง แอนด์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)108/2561

ระหว่างประเทศพลาสติกสาน จ านวน 7,968,825.00 บาท โปรดักส์ จ ากัด / ตามข้อก าหนดของ ปณท 26 มิ.ย. 2561
3 รายการ (ขนาดเล็ก 45,000 ใบ, 7,968,825.00 บาท
ขนาดกลาง 90,000 ใบ และ
ขนาดใหญ่ 15,000 ใบ)

6 จ้างจัดท า campaign กระตุ้นให้คน 7,600,000.00 7,600,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)90/2561
ซ้ือสินค้าชุมชน ปี 2561 ของ (มหาชน) / 7,600,000.00 บาท เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) / ตามข้อก าหนดของ ปณท 8 มิ.ย. 2561
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ระยะเวลา 7,600,000.00 บาท
12 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีลงนามในสัญญา 
(วันท่ี 8 มิ.ย.2561 - 8 มิ.ย.2562)

7 จ้างท ากระบะบรรจุไปรษณีย์ขนาดใหญ่ 7,600,000.00 6,676,800.00 พิเศษ 1. บริษัท บางบอนพลาสติก กรุ๊ป จ ากัด / บริษัท บางบอนพลาสติก กรุ๊ป จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)89/2561
จ านวน 60,000 ใบ 7,302,750.00 บาท 7,302,750.00 บาท และราคาต่ าสุด 7 มิ.ย. 2561

2. บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จ ากัด /
8,040,000.00 บาท
3. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด /
8,041,050.00 บาท

8 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 6,916,480.00 6,916,480.00 คัดเลือก 1. บริษัท คอมเทรดด้ิง จ ากัด / บริษัท คอมเทรดด้ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)98/2561
และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก 6,799,850.00 บาท 6,799,850.00 บาท และราคาต่ าสุด 18 มิ.ย. 2561
(EMC CLARiiON CX4)  2. บริษัท โปรเฟสช่ันแนล คอมพิวเตอร์ จ ากัด /
จ านวน 1 ระบบ ระยะเวลา 24 เดือน 6,895,080.00 บาท
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
(วันท่ี 18 มิ.ย.2561 - 18 มิ.ย. 2563)

9 ซ้ืออุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 6,719,500.00 6,719,500.00 คัดเลือก บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ากัด / บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนล เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)97/2561
อัตโนมัติ จ านวน 51 ชุด 6,408,315.60 บาท โปรดักส์ จ ากัด / ตามข้อก าหนดของ ปณท 15 มิ.ย. 2561

6,408,315.60 บาท
10 ซ้ือระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง 5,380,000.00 5,371,400.00 e-Bidding 1. บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)107/2561

แบบต่อเน่ือง (UPS) จ านวน 1 ระบบ จ ากัด / 5,243,000.00 บาท แมเนจเมนท์ จ ากัด / และราคาต่ าสุด 25 มิ.ย. 2561
2. บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี 5,243,000.00 บาท
จ ากัด / 5,380,000.00 บาท

11 ซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 5,358,000.00 5,355,000.00 e-Bidding 1. บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จ ากัด / บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)88/2561
4 ล้อ พร้อมติดต้ังประตูท้ายระบบ 5,329,000.00 บาท จ ากัด / 5,329,000.00 บาท และราคาต่ าสุด 6 มิ.ย. 2561
ไฮดรอลิค จ านวน 3 คัน 2. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด /

5,370,009.00 บาท
12 ซ้ือกรอบทองค าและเหรียญท่ีระลึกทองค า 4,000,000.00 3,627,100.32 e-Bidding บริษัท ชายน์น่ิง โกลด์ จ ากัด / บริษัท ชายน์น่ิง โกลด์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)102/2561

ส าหรับผู้เกษียณอายุประจ าปี 2561 3,430,298.84 บาท 3,430,298.84 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 21 มิ.ย. 2561

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
13 ซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 3,720,000.00 3,720,000.00 e-Bidding บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด / บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)93/2561

6 ล้อ พร้อมติดต้ังประตูท้าย 3,746,498.00 บาท 3,746,498.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 12 มิ.ย. 2561
ระบบไฮดรอลิก จ านวน 2 คัน

14 จ้างออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 3,700,000.00 3,700,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)94/2561
และกิจกรรมสนับสนุนการขาย จ ากัด / 3,698,000.00 บาท อินเตอร์เทรด จ ากัด / และราคาต่ าสุด 13 มิ.ย. 2561
โครงการไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขัน 2. บริษัท ไพรออริต้ี แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / 3,698,000.00 บาท
ฟุตบอลโลก 2018 3,945,090.00 บาท
(ระหว่างวันท่ี 14 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561) 3. บริษัท 928 ไอเดียส์ จ ากัด /

6,729,604.50 บาท
4. บริษัท มิลเลียน ดอทส์ จ ากัด /
7,473,950.00 บาท

15 เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 3,210,000.00 3,210,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด 
(มหาชน /

บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)101/2561
ปณท จ านวน 1 คัน 0.00 บาท 1,688,460.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 21 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาการเช่า 5 ปี  2. บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด /
(วันท่ี 2 ก.ค. 2561 - 1 ก.ค. 2566) 0.00 บาท

3. บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด /
1,688,460.00 บาท

16 เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 3,210,000.00 3,210,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด / บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)/105/2561
ปณท จ านวน 1 คัน 1,280,148.00 บาท 1,280,148.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 22 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาการเช่า 5 ปี  2. บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด /
(วันท่ี 2 ก.ค. 2561 - 1 ก.ค. 2566) 1,348,200.00 บาท

3. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด 
(มหาชน) /1,373,880.00 บาท

17 จ้างจัดท าตู้รับไปรษณียภัณฑ์ประจ าบ้าน 3,068,760.00 3,068,760.00 ประกวดราคา 1. บริษัท วี.ซี.เอ็น แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด / บริษัท วี.ซี.เอ็น แมนูแฟคเจอร่ิง เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ง)92/2561
ชนิดโลหะ (สีแดง) จ านวน 12,000 ตู้ 3,004,560.00 บาท จ ากัด / 3,004,560.00 บาท และราคาต่ าสุด 11 มิ.ย. 2561

2. บริษัท เอ็ม.ดี.เอฟ.มาเก็ตต้ิง จ ากัด /
3,053,352.00 บาท

18 ซ้ือเส้ือฟุตบอลโลก 2018 2,800,000.00 2,800,000.00 คัดเลือก 1. นางสาว จิราพร สุธรรมวงศ์ / นางสาว จิราพร สุธรรมวงศ์ / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(พ)91/2561
จ านวน 33,300 ตัว 2,797,200.00 บาท 2,797,200.00 บาท และราคาต่ าสุด 8 มิ.ย. 2561

2. บริษัท 928 ไอเดียส์ จ ากัด /
2,868,295.50 บาท
3. บริษัท มาเหนือเมฆ จ ากัด /
2,957,373.00 บาท

19 ซ้ือระบบเผยแพร่ส่ือความรู้ออนไลน์ 2,300,000.00 2,300,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากัด / บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)100/2561
(Knowledge Management System 2,245,000.00 บาท 2,245,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 21 มิ.ย. 2561
KMS) จ านวน 1 ระบบ 2. บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ากัด /

2,300,000.00 บาท

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
20 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2,000,000.00 1,999,456.00 e-Bidding 1. บริษัท วิน วิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี บริษัท วิน วิน อินโนเวทีฟ เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)96/2561

ระบบฐานข้อมูล จ านวน 13 เคร่ือง จ ากัด / 1,596,000.00 บาท เทคโนโลยี จ ากัด / และราคาต่ าสุด 15 มิ.ย. 2561
ระยะเวลา 36 เดือน 2. บริษัท ทรีโอ แอคเซส จ ากัด / 1,596,000.00 บาท
(วันท่ี 15 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2564) 1,647,800.00 บาท

3. บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด /
1,922,576.00 บาท

21 จ้างพิมพ์หนังสือแสตมป์ Collection 1,820,150.00 1,605,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลท์แทนท์ จ ากัด / บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลท์แทนท์ เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ง)99/2561
Stamp Story Telling 1,605,000.00 บาท จ ากัด / 1,605,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 20 มิ.ย. 2561
จ านวน 10,000 เล่ม พร้อมกล่องบรรจุ

22 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 1,210,000.00 1,127,500.00 e-Bidding 1. บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ากัด / บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)103/2561
แบบแคร่ส้ัน จ านวน 55 เคร่ือง 762,990.25 บาท 796,829.00 บาท และราคาต่ าสุด 21 มิ.ย. 2561

2. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด /
796,829.00 บาท
3. บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด /
799,771.50 บาท
4. บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ ากัด /
804,597.20 บาท
5. บริษัท จอย วิช่ัน จ ากัด /
833,900.00 บาท
6. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
(มหาชน) / 837,435.50 บาท
7. บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด /
853,325.00 บาท
8. บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จ ากัด /
935,715.00 บาท
9. บริษัท แม็กโครแมช จ ากัด /
975,144.50 บาท

23 ซ้ือเส้ือฟุตบอลโลก 2018 1,000,000.00 998,760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราพร สุธรรมวงศ์ / นางสาว จิราพร สุธรรมวงศ์ / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)109/2561
จ านวน 11,890 ตัว 998,760.00 บาท 998,760.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 26 มิ.ย. 2561

24 ซ้ือเคร่ืองนับกระดาษชนิดลมดูดต้ังพ้ืน 1,000,000.00 805,500.00 e-Bidding บริษัท ปีเตอร์ พอล แอนด์ แมร่ี อินเตอร์เทรด บริษัท ปีเตอร์ พอล แอนด์ แมร่ี ถูกต้องตามข้อก าหนด สป(ส)86/2561
แบบมีล้อเล่ือน จ านวน 1 เคร่ือง จ ากัด / 729,500.00 บาท อินเตอร์เทรด จ ากัด / เหมาะสมกับการใช้งาน 4 มิ.ย. 2561

729,500.00 บาท
25 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ป.94 (ป้ายพลาสติก 988,680.00 988,680.00 สอบราคา บริษัท สยาม พี.เอ็ม.กรุ๊ป (1999) จ ากัด / บริษัท สยาม พี.เอ็ม.กรุ๊ป (1999) เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(พ)114/2561

ผูกปากถุงไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ) 1,078,560.00 บาท จ ากัด / 1,078,560.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 28 มิ.ย. 2561
จ านวน 12,000,000 แผ่น

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
26 จ้างบ ารุงรักษาระบบในการก าหนด 977,000.00 976,482.00 คัดเลือก บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด / บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้อง สป(ส)115/2561

IP Address อัตโนมัติ จ านวน 36 เดือน 950,000.00 บาท 950,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 28 มิ.ย. 2561
(วันท่ี 28 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2564)

27 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า 522,500.00 522,500.00 e-Bidding 1. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด / เป็นผู้เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข สป(ส)95/2561
จ านวน 95 เคร่ือง 159,600.00 บาท 159,600.00 บาท และราคาต่ าสุด 15 มิ.ย. 2561

2. บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จ ากัด /
304,441.75 บาท
3. บริษัท โทเท่ิล ไอที โซลูช่ัน จ ากัด /
416,290.00 บาท
4. บริษัท จอย วิช่ัน จ ากัด /
443,194.00 บาท
5. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด /
465,557.00 บาท
6. วายเอ็นที เซอร์วิส /
498,085.00 บาท
7. บริษัท เอส เอส ซัพพลาย แอนด์ คอมพิวต้ิง
จ ากัด / 499,990.00 บาท
8. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
(มหาชน) / 520,788.53 บาท

28 งานจัดท าโต๊ะเขียนจ่าหน้าแบบติดฝาผนัง 38,990.00 38,990.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระศักด์ิ เช้ือกุณะ / นายจิระศักด์ิ เช้ือกุณะ / ถูกต้องตามข้อก าหนด 036/ปข.10/2561
ของท่ีท าการ ปณ.นาแก 38,990.00 บาท 38,990.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน 20 มิ.ย. 2561

29 งานซ่อมเปล่ียนประตูเหล็กม้วนด้านหน้า- 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ สืบศรี / นายเกรียงศักด์ิ สืบศรี / เป็นผู้เสนอถูกต้อง 035/ปข.10/2561
หลังอาคารท่ีท าการ ปณ.ยางชุมน้อย 37,000.00 บาท 37,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 18 มิ.ย. 2561

30 งานซ่อมแซมห้องน้ า ของท่ีท าการ 36,700.00 36,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ จ าปาเงิน / นายวินิจ จ าปาเงิน / เป็นผู้เสนอถูกต้อง นายวินิจ จ าปาเงิน
ปณ.ม่วงสามสิบ 36,700.00 บาท 36,700.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท 9 มิ.ย. 2561

31 งานจัดท าราวจับข้ึนบันไดสแตนเลส 34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย บุญร่วม / นายสมชาย บุญร่วม / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/032/
จ านวน 4 ชุด พร้อมติดต้ัง ของท่ีท าการ 34,500.00 บาท 34,500.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
ปณ.ไพรบึง 11 มิ.ย. 2561

32 งานจัดท าราวจับข้ึนบันไดสแตนเลส 32,188.00 32,188.00 เฉพาะเจาะจง นายบูญธรรม ภูศรี / นายบูญธรรม ภูศรี / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/033/
จ านวน 4 ชุด ของท่ีท าการ 32,188.00 บาท 32,188.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
ปณ.ดอนเขือง 4 มิ.ย. 2561

33 งานตรวจเช็ดและซ่อมแซมเคร่ือง 13,706.70 13,706.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วน พี แอนด์ พี ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/020/
จัดระบบคิวอัตโนมัติ ของท่ีท าการ เทคโนโลยี จ ากัด / 13,706.70 บาท อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด / เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
ปจ.มุกดาหาร 13,706.70 บาท 25 พ.ค. 2561

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
34 งานจัดท าป้ายท่ีท าการ ปณอ. จ านวน 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ปล้ืมจิตร / นายรังสรรค์ ปล้ืมจิตร / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/026/

4 ป้าย (ปณอ.อากาศอ านวย 106 11,600.00 บาท 11,600.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
(วาใหญ่),ปณอ.กันทรลักษณ์ 115 24 พ.ค. 2561
(สวนกล้วย),ปณอ.กันทรลักษ์ 116(ขนุน) 
และ ปณอ.นครพนม 110(โพธ์ิตาก))

35 งานติดต้ังผ้าใบกันแดด/ฝน 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอ่อนแพง เคนจันทร์ / นายอ่อนแพง เคนจันทร์ / ถูกต้องตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง/032/
อาคารช่ัวคราวของท่ีท าการ 9,600.00 บาท 9,600.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
ปณ.สว่างแดนดิน 6 มิ.ย. 2561

36 งานซ่อมแซมคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 8,176.94 8,176.94 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วน พี แอนด์ พี ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/016/
ของท่ีท าการ ปณ.ธาตุพนม เทคโนโลยี จ ากัด / 8,176.94 บาท อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด / เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561

8,176.94 บาท 23 มี.ค. 2561
37 งานซ่อมแซมวงกบ/กันสาด 7,360.00 7,360.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ดอกรัก / นายวินัย ดอกรัก / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/022/

โครงหลังคาเหล็ก ของท่ีท าการ 7,360.00 บาท 7,360.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
ปณ.เดชอุดม 21 พ.ค. 2561

38 งานเปล่ียนประตูม้วนเหล็กทางเข้า-ออก 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ บุญหาญ / นายนิรันดร์ บุญหาญ / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ข้อตงลง/027/
ห้องโถงประชาชน ของท่ีท าการ 6,500.00 บาท 6,500.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข.10/2561
ปณ.เลิงนกทา 4 มิ.ย. 2561

39 งานขนย้ายส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ป้าย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ เมืองโคตร / นายสมยศ เมืองโคตร / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ใบส่ังจ้าง/039/
และสินค้าไปรษณีย์ ไปยังอาคารแห่งใหม่ 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข.10/2561
ของ คปณ.เชียงเครือ 22 มิ.ย. 2561

40 งานซ่อมแซมอาคารเช่าปฏิบัติการ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา วงศ์อนุ / นางสาวสุชญา วงศ์อนุ / ถูกต้องตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง038/
ไปรษณีย์ส่ว่างแดนดิน 4,900.00 บาท 4,900.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561

20 มิ.ย. 2561
41 งานติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง 2,929.00 2,929.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพร แสนเพียง / นายนพพร แสนเพียง / ถูกต้องตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง/036/

ติดรถยนต์ ปณท ของท่ีท าการ 2,929.00 บาท 2,929.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
ปจ.สกลนคร 13 มิ.ย. 2561

42 งานจัดท าราวสแตนเลสส าหรับติดต้ัง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ นิกรพิทยา / นายวสันต์ นิกรพิทยา / ถูกต้องตามข้อก าหนด ข้อตกลง/031/
ของท่ีท าการ ปณ.นาแก 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561

5 มิ.ย. 2561
43 งานจัดพิมพ์แบบแปลนงานปรับปรุง 1,723.00 1,723.00 เฉพาะเจาะจง ร้านงามเจริญ / ร้านงามเจริญ / ถูกต้องตามข้อก าหนด ใบส่ังจ้าง/037/

ซ่อมแซมทาสีอาคารท่ีท าการ, 1,723.00 บาท 1,723.00 บาท เหมาะสมกับการใช้งาน ปข.10/2561
ทาสีร้ัวมาตรฐานเหล็ก ประตูเหล็ก 8 มิ.ย. 2561
บานเล่ือนและทาสีคอนกรีตบล็อก
พร้อมปรับปรุงคอนกรีตบล็อก
เป็นร้ัวมาตรฐานเหล็ก ของท่ีท าการ 
ปจ.อ านาจเจริญ

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
44 งานตัดก่ิงต้นไม้จ านวน 2 ต้น 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธี สารภาค / นายนัทธี สารภาค / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ใบส่ังจ้าง034/

ภายในท่ีท าการ ปณ.กันทรารมย์ 1,300.00 บาท 1,300.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข.10/2561
7 มิ.ย. 2561

45 งานตัดต้นไม้ จ านวน 4 ต้น 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัญชพจน์ ข ามา / นายกัญชพจน์ ข ามา / เป็นผู้เสนอถูกต้อง ใบส่ังจ้าง/035/
ภายในท่ีท าการ ปณ.ปลาปาก 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท ตามข้อก าหนดของ ปณท ปข.10/2561

7 มิ.ย. 2561

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


