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วธิีกำรจดัหำ  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ  ผู้รบัจำ้ง เหตผุลทีเ่ลือก

1 PR25059080004 PO15059100001 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00 21,105.75 วธิตีกลงราคา บริษทั เจ.อ.ี ดับบลิว แมนเนจเม้นท์ จ ากดั บริษทั เจ.อ.ี ดับบลิว แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 4/10/2016

2 PR25059030003 PO15059100002 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 5,190.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 11/10/2016

3 PR25059030003 PO15059100003 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 15,179.99 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 25/10/2016

4 PR25059100012 PO15059100004 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 29,467.80 วธิตีกลงราคา บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากดั บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากดั 26/10/2016

5 PR25059100012 PO15059100005 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 1,799.85 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 26/10/2016

6 PR25059100012 PO15059100006 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 21,827.10 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 27/10/2016

7 PR25059100012 PO15059100009 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 37,878.00 วธิตีกลงราคา บริษทั พทีีเอม็ โฮลด้ิง จ ากดั บริษทั พทีีเอม็ โฮลด้ิง จ ากดั 21/10/2016

8 PR25059100012 PO15059100010 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 2,140.00 วธิตีกลงราคา บริษทั พทีีเอม็ โฮลด้ิง จ ากดั บริษทั พทีีเอม็ โฮลด้ิง จ ากดั 18/10/2016

9 PR25059100012 PO15059100011 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 13,289.40 วธิตีกลงราคา วจิิตรสิน  ฮาร์ดแวร์ วจิิตรสิน  ฮาร์ดแวร์ 18/10/2016

10 PR25059100012 PO15059100012 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 26,643.00 วธิตีกลงราคา วจิิตรสิน  ฮาร์ดแวร์ วจิิตรสิน  ฮาร์ดแวร์ 25/10/2016

11 PR25059100012 PO15059100013 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 2,454.94 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 28/10/2016

12 PR15059100001 PO15059100014 จัดจ้างบริษทัเพื่อด าเนินการจัดส่งส่ือส่ิงพมิพป์ระจ าส านักงาน ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 50000 50,000.00 วธิตีกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 25/10/2016

13 PR25059100012 PO15059100015 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 32,399.81 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 28/10/2016

14 PR21059090003 PO21059100003 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศในงาน IMEX America 2016 ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ สสปน. 350,000.00 335,000.00        304,500.00 วธิพีเิศษ World Explorer Co.,Ltd. World Explorer Co.,Ltd. 11/10/2016

15 PR21059100004 PO21059100004 จ้างจัดหาบัตรโดยสารเคร่ืองบินชัน้ธรุกจิ ส าหรับงาน SITE ณ เมืองปานามา ประเทศปานามา ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ สสปน. 220,000.00 220,000.00 214,000.00 วธิพีเิศษ World Explorer Co.,Ltd. World Explorer Co.,Ltd. 26/10/2016

16 PR24159090003 PO24159100001 ด าเนินกจิกรรมการตลาดของตัวแทน สสปน. ประจ าประเทศสาธารณรัฐอนิเดีย ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 75,000.00 75,000.00 วธิตีกลงราคา Venture Marketing Venture Marketing 4/10/2016

17 PR24159100004 PO24159100002 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน Dell Tech Summit 2016 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 11/10/2016

18 PR24159100010 PO24159100006 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน  Mazars LLP’s Company Teambuilding and Meeting ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 17,000.00 วธิตีกลงราคา นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี 11/10/2016

บริษทั ทีจี.ศิลป์ จ ากดั 1,999,616.00            

บริษทั สเตชัน่ ทรู เซอร์วสิ จ ากดั 1,999,650.78            

บริษทั คีพ คอนเนค จ ากดั 2,000,000.00            

20 PR25059030003 PO24159100008 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 9,500,000.00 38,225.48 วธิตีกลงราคา บริษทั ชยากร เดคคอร์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั บริษทั ชยากร เดคคอร์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั 3/10/2016

21 PR24159100003 PO24159100009 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน Prudential Fast Track Convention 2016 to Bangkok ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20000 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 10/10/2016

22 PR24159100012 PO24159100011 จ้างจัดแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน Thailand International Convention 2016 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20000 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 12/10/2016

23 PR24159100014 PO24159100012 ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน เพื่อเขา้ร่วมงานประชมุประจ าปีของสมาคม (SITE) ประจ าปี 2559 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 300,000.00            214,000.00        229,500.00 วธิพีเิศษ World Explorer Co.,Ltd. World Explorer Co.,Ltd. 18/10/2016

24 PR24159100016 PO24159100013 จ้างจัดแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน CPC Learning Bangkok ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20000 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 20/10/2016

25 PR24159100013 PO24159100014 จ้างจัดแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน 2016 Gourmet Tour in Thailand ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20000 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 28/10/2016

26 PR24159090007 PO24159100015 โครงการจัดท าผลิตภณัฑ์/ส่ือ/ส่ิงพมิพเ์พื่อส่งเสริมการตลาดฯ ปี2559 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 200000 197,950.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ไอพจีี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ไอพจีี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 3/10/2016

27 PR24159100028 PO24159100016 จ้างรถรับส่งส าหรับผู้เขา้ร่วมงาน Herbalife Masterclass 2016 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 10000 8,774.00 วธิตีกลงราคา บริษทั อเีวนท์ แทรเวล เอเชยี จ ากดั บริษทั อเีวนท์ แทรเวล เอเชยี จ ากดั 25/10/2016

28 PR24259090005 PO24259100001 จัดกจิกรรม Site Inspection เพื่อส ารวจความพร้อมฯ ส าหรับงาน World Congress of Chinese Medicine 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 10000 7,250.00 วธิตีกลงราคา บริษทั อเีวนท์ แทรเวล เอเชยี จ ากดั บริษทั อเีวนท์ แทรเวล เอเชยี จ ากดั 4/10/2016

29 PR24259090006 PO24259100002 จ้างจัดงานแถลงขา่วงานประชมุนานาชาติ SIGGRAPH ASIA 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 100,000.00            100,000.00        100,000.00 วธิตีกลงราคา Kempin Siam Co.,Ltd. Kempin Siam Co.,Ltd. 4/10/2016

30 PR24259100001 PO24259100003 ค่าจัดส่งพสัดุงานประชมุนานาชาติ APGC 2016 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 5,408.20 5,408.20 วธิตีกลงราคา TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 6/10/2016

31 PR24259080005 PO24259100004 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินกจิกรรมทางการตลาด เพื่อเขา้ร่วมประชมุ 55th ICCA ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 370,000.00            200,000.00        197,900.00 วธิตีกลงราคา บริษทั อเีวนท์ แทรเวล เอเชยี จ ากดั บริษทั อเีวนท์ แทรเวล เอเชยี จ ากดั 10/10/2016

32 PR24259100003 PO24259100005 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์/ส่ือตกแต่งคูหานิทรรศการงาน APCAACI 2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ
200,000.00

45,738.37 วธิตีกลงราคา Instant Tradeshows & Exhibitions Sdn. Bhd. (718308-M)  Instant Tradeshows & Exhibitions Sdn. Bhd. (718308-M) 13/10/2016

33 PR24259100004 PO24259100007 จ้างผลิตเอกสาร ส่ิงพมิพ ส่ือวดีีทัศน์ และ Bidding Materials งานICS World Congress of Surgery ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 50000 14,980.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ไฮเรส จ ากดั บริษทั ไฮเรส จ ากดั 21/10/2016

34 PR25059080004 PO25059100001 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00 300,000.00        227,375.00 วธิพีเิศษ บริษทั อมิเมจ เทรนด์ จ ากดั บริษทั อมิเมจ เทรนด์ จ ากดั 4/10/2016

35 PR25059080004 PO25059100002 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00 200,000.00        129,470.00 วธิตีกลงราคา บริษทั พรีเมีย่ม 360 จ ากดั บริษทั พรีเมีย่ม 360 จ ากดั 4/10/2016

36 PR25058100009 PO25059100003 ค่าบ ารุงรักษา (ตู้สาขาโทรศัพท์, เคร่ืองท าน้ าแขง็ ฯลฯ) และบ ารุงรักษาอืน่ ๆ ปี 2559 ฝ่ายบริหาร 290000 3,050.00 วธิตีกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพ ีเพาเวอร์ซัพพลาย  ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพ ีเพาเวอร์     ซัพพลาย 4/10/2016

37 PR25059030003 PO25059100004 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00          5,670.00 วธิตีกลงราคา บริษทั อนิเตอร์ คูลล่ิงเทค จ ากดั บริษทั อนิเตอร์ คูลล่ิงเทค จ ากดั 4/10/2016

38 PR25059030003 PO25059100005 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00          49,797.80 วธิตีกลงราคา บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั  บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 4/10/2016

บริษทั โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จ ากดั 655,600.00              

บริษทั เป่า ล่ี ไหล อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 767,800.00              

40 PR25059080004 PO25059100008 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00 600,000.00        50,000.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เอไอโจ จ ากดั บริษทั เอไอโจ จ ากดั 4/10/2016

41 PR25059030003 PO25059100009 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 29,425.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ไทม์ แอคเซส โซลูชัน่ จ ากดั บริษทั ไทม์ แอคเซส โซลูชัน่ จ ากดั 3/10/2016

42 PR25059030003 PO25059100010 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 31,460.00 วธิตีกลงราคา บริษทั อนิเตอร์ คูลล่ิงเทค จ ากดั บริษทั อนิเตอร์ คูลล่ิงเทค จ ากดั 5/10/2016

43 PR25059030003 PO25059100011 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 31,565.00 วธิตีกลงราคา บริษทั มีเดีย เสิร์ซ จ ากดั บริษทั มีเดีย เสิร์ซ จ ากดั 3/10/2016

44 PR25059030003 PO25059100012 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 72,900.00 วธิตีกลงราคา นายปิย ชืน่ภริมย์ นายปิย ชืน่ภริมย์ 6/10/2016

45 PR25059030003 PO25059100013 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 39,995.53 วธิตีกลงราคา บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 3/10/2016

46 PR25059030003 PO25059100014 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 5,350.00 วธิตีกลงราคา บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 11/10/2016

47 PR25059080004 PO25059100016 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00 30,000.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เอไอโจ จ ากดั บริษทั เอไอโจ จ ากดั 11/10/2016

บริษทั อมิเมจเทรนด์ จ ากดั

 บริษทั พรีเมีย่ม 360 จ ากดั

บริษทั โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จ ากดั

ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

39 4/10/2016วธิสีอบราคา บริษทั โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จ ากดั น าเสนอราคาที่เหมาะสม633,600.00700,000.00        2,000,000.00ฝ่ายบริหารโครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560PO25059100006PR25059080004

โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560PO25059100017PR2505908000448 14/10/2016
มีความเหมาะสมในการน ามาเป็นของที่ระลึก
และเสนอราคาที่เหมาะสม

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล้ิมอรุณ อนิเตอร์เนชัน่แนลวธิสีอบราคา468,125.002,000,000.002,000,000.00ฝ่ายบริหาร

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำเดอืน ตลุำคม - ธันวำคม 2559 (ประจ ำปงีบประมำณ 2560) 

19 เสนอราคาที่เหมาะสม 12/10/2016บริษทั ทีจี.ศิลป์ จ ากดัวธิสีอบราคา1,999,616.002,000,000.00      2,000,000.00ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลัด าเนินกจิกรรมจัดท าของที่ระลึก ภายใต้โครงการสนับสนุนงานประชมุฯ กลุ่มลูกค้าองค์กร ปี2559PO24159100007PR24159090008



ล ำดบั PR PO โครงกำร  เจำ้ของโครงกำร  จ ำนวนเงนิ
งบประมำณ

 รำคำกลำง  จ ำนวนเงนิจดั
จำ้งจรงิ

วธิีกำรจดัหำ  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ  ผู้รบัจำ้ง เหตผุลทีเ่ลือก

ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำเดอืน ตลุำคม - ธันวำคม 2559 (ประจ ำปงีบประมำณ 2560) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล้ิมอรุณ อนิเตอร์เนชัน่แนล

49 PR25059070005 PO25059100019 โครงการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ Core Values ขององค์กร ประจ าปี 2559 ฝ่ายบริหาร 1,882,700.00 120,000.00        105,000.00 วธิพีเิศษ นางสาวการวกิ กรีติวฒิุ นางสาวการวกิ กรีติวฒิุ 17/10/2016

50 PR25059100001 PO25059100020 ค่าด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการโครงการน าร่องการจัดซ้ือจัดจ้างส่วนกลาง ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 216,000.00 216,000.00 216,000.00 วธิพีเิศษ นางสาวอจัฉรา ภมูิใจอวด นางสาวอจัฉรา ภมูิใจอวด 13/10/2016

51 PR25059100001 PO25059100021 ค่าด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการโครงการน าร่องการจัดซ้ือจัดจ้างส่วนกลาง ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 216,000.00 216,000.00 216,000.00 วธิพีเิศษ นางสาวสุภาพร  เทพนม นางสาวสุภาพร  เทพนม 13/10/2016

52 PR25059100001 PO25059100022 ค่าด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการโครงการน าร่องการจัดซ้ือจัดจ้างส่วนกลาง ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 216,000.00 216,000.00 216,000.00 วธิพีเิศษ นางสาวระววิรรณ  หาหงษ์ นางสาวระววิรรณ  หาหงษ์ 13/10/2016

53 PR25059030003 PO25059100023 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 149,800.00 วธิตีกลงราคา บริษทั สยามไฟเบอร์กลาส จ ากดั บริษทั สยามไฟเบอร์กลาส จ ากดั 18/10/2016

54 PR25059030003 PO25059100024 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 8,415.55 วธิตีกลงราคา บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 17/10/2016

55 PR25059030003 PO25059100025 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 2,675.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ไทม์ แอคเซส โซลูชัน่ จ ากดั บริษทั ไทม์ แอคเซส โซลูชัน่ จ ากดั 25/10/2016

56 PR25059030003 PO25059100026 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 9,416.00 วธิตีกลงราคา บริษทั มติภณัฑ์ โปรดักชัน่ จ ากดั บริษทั มติภณัฑ์ โปรดักชัน่ จ ากดั 20/10/2016

57 PR25059030003 PO25059100027 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 39,590.00 วธิตีกลงราคา บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 25/10/2016

58 PR25059100012 PO25059100028 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541881.4 40,125.00 วธิตีกลงราคา บริษทั บางกอก เอ การ์ด จ ากดั บริษทั บางกอก เอ การ์ด จ ากดั 26/10/2016

59 PR25059100007 PO25059100030 ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรักษาดูแล ตกแต่ง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของส านักงาน ฝ่ายบริหาร 300,000.00            45,154.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั 28/10/2016

60 PR25059070003 PO25059100031 โครงการจัดท าเคร่ืองแต่งกายประจ าส านักงานให้แกผู้่บริหาร พนักงาน และผู้ปฎบิัติงานให้แก ่สสปน . ฝ่ายบริหาร 100,000.00            50,000.00 วธิตีกลงราคา นายอรุช  คานิยอ นายอรุช  คานิยอ 11/10/2016

61 PR25059100008 PO25059100032 ค่าเชา่รถส่วนกลางค่าจ้างพนักงานขบัรถส่วนกลางของ สสปน.และค่าเชา่ที่จอดรถประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 100,000.00            57,780.00 วธิตีกลงราคา บริษทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั บริษทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั 26/10/2016

62 PR25059030003 PO25059100033 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 190,000.00        186,394.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั 11/10/2016

63 PR25059100003 PO25059100035 โครงการจัดจ้างบริษทัเพื่อจัดเกบ็เอกสารและอปุกรณ์ต่างๆ ภายในส านักงานฯ ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00 300,000.00 300,000.00 วธิพีเิศษ บริษทั เจวเีค อนิเตอร์เนชัน่แนล มูฟเวอรส์ จ ากดั บริษทั เจวเีค อนิเตอร์เนชัน่แนล มูฟเวอรส์ จ ากดั 25/10/2016

64 PR25059100003 PO25059100036 โครงการจัดจ้างบริษทัเพื่อจัดเกบ็เอกสารและอปุกรณ์ต่างๆ ภายในส านักงานฯ ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00 100,000.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ดาต้าเซฟ จ ากดั บริษทั ดาต้าเซฟ จ ากดั 25/10/2016

65 PR25159100001 PO25159100001 ค่าด าเนินการจัดจ้างลูกจ้างโครงการพฒันาระบบงานบัญชแีละการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 อตัรา ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 522,000.00 228,000.00 วธิพีเิศษ นางสาววณัณิตา ทองด าแกว้ นางสาววณัณิตา ทองด าแกว้ 31/10/2016

66 PR24159050014 410PO359100001 โครงการและการเดินทางปฎบิัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ในการเขา้ร่วมเทรดโชว ์ IBTM World 2016 (ส่วนเพิ่ม) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 6,020,000.00 7,798.47 วธิพีเิศษ Reed Exhibitions Reed Exhibitions 3/10/2016

67 PR25059100009 500PO359100003 ด าเนินโครงการจัดจ้างพนักงานท าความสะอาดส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายบริหาร 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 วธิพีเิศษ บริษทั แจนนิต้า พลัส จ ากดั บริษทั แจนนิต้า พลัส จ ากดั 31/10/2016

68 PR25059100011 500PO359100004 ด าเนินโครงการค่าเชา่และบริการเคร่ืองถา่ยเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00          2,000,000.00      2,000,000.00 วธิพีเิศษ บริษทั โตชบิา เทค (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั โตชบิา เทค (ประเทศไทย) จ ากดั 10/10/2016

69 PR25059100012 PO15059110001 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541881.4 22,484.12 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 4/11/2016

70 PR25059100012 PO15059110002 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 3,282.76 วธิตีกลงราคา บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากดั บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากดั 7/11/2016

71 PR25059100012 PO15059110003 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 23,796.80 วธิตีกลงราคา บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากดั บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากดั 7/11/2016

72 PR25059100012 PO15059110004 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 14,965.91 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 8/11/2016

73 PR25059100012 PO15059110005 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 45,725.08 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 10/11/2016

74 PR25059100012 PO15059110006 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 7,895.88 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 10/11/2016

75 PR25059100012 PO15059110007 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 8,501.96 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 14/11/2016

76 PR25059030003 PO15059110008 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 83,460.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ไวส์ไลฟ ์จ ากดั บริษทั ไวส์ไลฟ ์จ ากดั 15/11/2016

77 PR25059100012 PO15059110009 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 8,222.93 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 16/11/2016

78 PR25059100012 PO15059110010 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 1,799.85 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 16/11/2016

79 PR25059100012 PO15059110011 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 5,487.06 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 17/11/2016

80 PR25059100012 PO15059110012 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 5,954.09 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 21/11/2016

81 PR25059100012 PO15059110013 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 1,434.99 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 21/11/2016

82 PR24159100042 PO24159110001 จ้างด าเนินกจิกรรมการตลาดของตัวแทนการตลาดฯประจ าภมูิภาคประเทศสออสเตรเลีย ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 961,800.00 961,800.00 107,624.88 วธิตีกลงราคา Clockwise Consulting Clockwise Consulting 4/11/2016

83 PR24159110001 PO24159110003 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน Hong Lam Bangkok Company D&D Tour ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 11/11/2016

84 PR24159100005 PO24159110004 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน Mankind Pharma ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 11/11/2016

85 PR24159100009 PO24159110005 จ้างจัดแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน 2016 Summer Festival Incentive Trip ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 34,000.00 34,000.00 วธิตีกลงราคา นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี 15/11/2016

86 PR24159100024 PO24159110006 จ้างจัดการแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 15/11/2016

87 PR24159100036 PO24159110007 จ้างจัดการแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน SLIMICO 6th Anniversary and Seminar ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 15/11/2016

88 PR24159100017 PO24159110008 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน Avnet Techology Solution - Excalibur 2016 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 17,000.00 17,000.00 วธิตีกลงราคา นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี 17/11/2016

89 PR24159100025 PO24159110010 ค่าจัดส่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวฯ ปี 60 (ต.ค.59-ก.ย.60) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 200,000.00 12,277.80 วธิตีกลงราคา TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 16/11/2016

90 PR24159100001 PO24159110012 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน 2016 Wrigley (China) Sugar Hero Meeting ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 30/11/2016

91 PR24159100023 PO24159110013 จ้างจัดแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน 2016 Michelin Year-End road Staff Meeting ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 30/11/2016

92 PR24159100042 PO24159110015 จ้างด าเนินกจิกรรมการตลาดของตัวแทนการตลาดฯประจ าภมูิภาคประเทศสออสเตรเลีย ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 961,800.00 74,576.54 วธิตีกลงราคา Clockwise Consulting Clockwise Consulting 18/11/2016

93 PR24259100008 PO24259110001 สนับสนุนการประมูลสิทธิง์านประชมุนานาชาติ The 9th (AFLAS 2020) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 200,000.00 15,515.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ไฮเรส จ ากดั บริษทั ไฮเรส จ ากดั 7/11/2016

94 PR24259090004 PO24259110005 ด าเนินการจัดงาน Convention Day ของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 70,000.00 68,480.00 วธิตีกลงราคา INSPIRE EVENT CO., LTD. INSPIRE EVENT CO., LTD. 3/11/2016

95 PR24259110001 PO24259110006 ด าเนินกจิกรรมการตลาดในงาน 2017 ASAE Great Ideas in Association Management Conference, Asia Pacificฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 80,000.00 77,473.00 วธิตีกลงราคา American Society of Association Executives (ASAE) American Society of Association Executives (ASAE) 9/11/2016

96 PR24259110004 PO24259110007 จัดกจิกรรม Sales Mission ภายหลังเขา้ร่วมงานเทรดโชว ์IBTM World 2016 เพื่อพบปะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 30,000.00 28,000.00 วธิตีกลงราคา มูลนิธสิายใจไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ มูลนิธสิายใจไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 11/11/2016

97 PR24259110003 PO24259110008 สนับสนุนการประมูลสิทธิง์านประชมุ The 19th (ELSA) 2019 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 วธิตีกลงราคา บริษทั อนิดีด ครีเอชัน่ จ ากดั บริษทั อนิดีด ครีเอชัน่ จ ากดั 8/11/2016

98 PR24259110002 PO24259110009 โครงการสนับสนุนการประมูลสิทธิง์านประชมุวชิาการนานาชาติ (T&D Asia 2019) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 200,000.00 200,000.00 137,174.00 วธิตีกลงราคา บริษทั บัดเจท-สมาร์ท จ ากดั บริษทั บัดเจท-สมาร์ท จ ากดั 11/11/2016

99 PR24259100006 PO24259110010 จัดกจิกรรม Sales Mission ภายหลังเขา้ร่วมงานเทรดโชว ์IBTM World 2016 เพื่อพบปะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 600,000.00 600,000.00 456,797.36 วธิพีเิศษ Hills Balfour Limited Hills Balfour Limited 14/11/2016

100 PR24259080005 PO24259110011 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินกจิกรรมทางการตลาด เพื่อเขา้ร่วมประชมุ 55th ICCA ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 370,000.00            - 5,839.53 วธิตีกลงราคา TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 2/11/2016

โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560PO25059100017PR2505908000448 14/10/2016
มีความเหมาะสมในการน ามาเป็นของที่ระลึก
และเสนอราคาที่เหมาะสม

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล้ิมอรุณ อนิเตอร์เนชัน่แนลวธิสีอบราคา468,125.002,000,000.002,000,000.00ฝ่ายบริหาร



ล ำดบั PR PO โครงกำร  เจำ้ของโครงกำร  จ ำนวนเงนิ
งบประมำณ

 รำคำกลำง  จ ำนวนเงนิจดั
จำ้งจรงิ

วธิีกำรจดัหำ  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ  ผู้รบัจำ้ง เหตผุลทีเ่ลือก

ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำเดอืน ตลุำคม - ธันวำคม 2559 (ประจ ำปงีบประมำณ 2560) 

101 PR24259110005 PO24259110012 จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ,จัดท าส่ือส่ิงพมิพ์,เอกสารประมูลสิทธิ ์สนับสนุนงานประชมุนานาชาติ(WEEC 2019) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 200,000.00            - 66,554.00 วธิตีกลงราคา บริษทั บัดเจท-สมาร์ท จ ากดั บริษทั บัดเจท-สมาร์ท จ ากดั 21/11/2016

102 PR24259080005 PO24259110013 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินกจิกรรมทางการตลาด เพื่อเขา้ร่วมประชมุ 55th ICCA ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 370,000.00            - 9,482.74 วธิตีกลงราคา International Congress & Convention Association International Congress & Convention Association 2/11/2016

103 Pr24259110006 PO24259110014 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางเขา้ร่วมงานประชมุประจ าปีของ (PCMA) - Convening Leaders 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 400,000.00            330,000.00        325,500.00 วธิพีเิศษ World Explorer Co.,Ltd. World Explorer Co.,Ltd. 29/11/2016

104 Pr24259110007 PO24259110015 ค่าจัดส่งพสัดุ ส าหรับกจิกรรม Europe Sales Mission ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 10,000.00              - 9,949.18 วธิตีกลงราคา บริษทั ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั
 บริษทั ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ ากดั

21/11/2016

105 PR25059100014 PO25059110004 จ้างด าเนินการจัดท าตรายาง และพมิพน์ามบัตรพนักงาน สสปน.ประจ าปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายบริหาร 100,000.00            - 18,832.00 วธิตีกลงราคา บริษทั พมิพส์วย จ ากดั บริษทั พมิพส์วย จ ากดั 8/11/2016

106 PR25059080004 PO25059110005 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00          - 10,000.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เฮดไลน์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั บริษทั เฮดไลน์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 9/11/2016

107 PR25059030003 PO25059110006 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00          - 17,635.74 วธิตีกลงราคา บริษทั โอเชีย่น นิวไลน์ จ ากดั บริษทั โอเชีย่น นิวไลน์ จ ากดั 3/11/2016

108 PR25059100006 PO25059110007 ค่าใชจ้่ายในส านักงาน- ค่าด าเนินการอบโอโซนภายในส านักงานฯ และด าเนินการเปล่ียนไส้กรองน้ า ฝ่ายบริหาร 100,000.00            - 89,880.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เคซีซี คลีน จ ากดั บริษทั เคซีซี คลีน จ ากดั 2/11/2016

109 PR25059110001 PO25059110008 ค่าด าเนินการจัดโต๊ะหมูบู่ชาถวายอาลัยรวมถงึค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ฝ่ายบริหาร 95,000.00              - 94,300.00 วธิตีกลงราคา Flowers Station Flowers Station 17/11/2016

110 PR25059080004 PO25059110010 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00          - 71,155.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ซันต้าการพมิพ ์จ ากดั บริษทั ซันต้าการพมิพ ์จ ากดั 22/11/2016

111 PR25059100014 PO25059110011 จ้างด าเนินการจัดท าตรายาง และพมิพน์ามบัตรพนักงาน สสปน.ประจ าปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายบริหาร 100,000.00            - 28,248.00 วธิตีกลงราคา บริษทั พมิพส์วย จ ากดั บริษทั พมิพส์วย จ ากดั 22/11/2016

112 PR25059070005 PO25059110013 โครงการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ Core Values ขององค์กร ประจ าปี 2559 ฝ่ายบริหาร 1,882,700.00          - 60,200.00 วธิตีกลงราคา วทิยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลัยมหิดล 22/11/2016

113 PR25059070005 PO25059110017 โครงการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ Core Values ขององค์กร ประจ าปี 2559 ฝ่ายบริหาร 1,882,700.00          - 2,824.80 วธิตีกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ แมงโก ้ครีเอชัน่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ แมงโก ้ครีเอชัน่ 17/11/2016

114 PR25059080004 PO25059110018 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00          - 36,363.95 วธิตีกลงราคา บริษทั ปิรามิดการพมิพ ์จ ากดั บริษทั ปิรามิดการพมิพ ์จ ากดั 30/11/2016

115 PR25059110008 PO25059110019 ด าเนินโครงการจัดกจิกรรมเนือ่งในโอกาสวนัส าคัญต่างๆ ฝ่ายบริหาร 70,000.00              - 38,000.00 วธิตีกลงราคา Flowers Station Flowers Station 30/11/2016

116 PR25059110008 PO25059110020 ด าเนินโครงการจัดกจิกรรมเนือ่งในโอกาสวนัส าคัญต่างๆ ฝ่ายบริหาร 70,000.00              - 30,174.00 วธิตีกลงราคา บริษทั สุจ านงค์บราเธอร์ จ ากดั บริษทั สุจ านงค์บราเธอร์ จ ากดั 30/11/2016

117 PR25059110003 PO25059110021 โครงการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ Core Velues ขององค์กร ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 1,718,370.00          481,500.00        481,500.00 วธิพีเิศษ บริษทั เดอะ แบรนด์ ยเูนีย่น จ ากดั บริษทั เดอะ แบรนด์ ยเูนีย่น จ ากดั 30/11/2016

118 PR25059070005 PO25059110022 โครงการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ Core Values ขององค์กร ประจ าปี 2559 ฝ่ายบริหาร 1,882,700.00          - 41,400.00 วธิตีกลงราคา นางสาวฐิติกานต์  วงศ์ซ่ือสัตย์ นางสาวฐิติกานต์  วงศ์ซ่ือสัตย์ 17/11/2016

119 PR25159090001 PO25159110002 ค่าด าเนินการจัดหาลูกจ้างโครงการพฒันาระบบงานบัญชภีาษอีากรที่เกีย่วขอ้งกบัส านักงาน ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 200,000.00            - 115,000.00 วธิตีกลงราคา นางสาวพรทิพย ์วงศ์ลาภสุวรรณ นางสาวพรทิพย ์วงศ์ลาภสุวรรณ 18/11/2016

120 PR25159100001 PO25159110003 ค่าด าเนินการจัดจ้างลูกจ้างโครงการพฒันาระบบงานบัญชแีละการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 อตัรา ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 522,000.00            - 240,000.00 วธิพีเิศษ นางสาวอมุาพร บัวยงัตูม นางสาวอมุาพร บัวยงัตูม 21/11/2016

121 PR24159090009 410PO359110002 จ้างบริษทัซ้ือและผลิตส่ือส่ิงพมิพ ์ส าหรับอตุสาหกรรมการประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 1,400,000.00          1,940,112.00      1,373,096.87 วธิพีเิศษ TTG Asia Media Pte., Ltd. TTG Asia Media Pte., Ltd. 2/11/2016

122 PR24259070004 420PO359110001 ด าเนินการจัดซ้ือและจัดท าส่ือส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติมของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 1,565,000.00          1,565,000.00      1,444,500.00 วธิสีอบราคา บริษทั บัดเจท-สมาร์ท จ ากดั บริษทั บัดเจท-สมาร์ท จ ากดั ขออนุมัติจัดจ้างโดยวธิพีเิศษ 10/11/2016

123 PR25059100004 500PO359110001 ค่าเชา่ ค่าบริการพื้นที่ส านักงาน และค่าเชา่พื้นที่จอดรถรายเดือน ฝ่ายบริหาร 20,274,000.00        - 20,274,000.00 วธิพีเิศษ บริษทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั บริษทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั 2/11/2016

124 PR25059100013 500PO359110002 ด าเนินการบริการจัดท าเงินเดือนพนักงาน สสปน. (Payroll Outsourcing)) ฝ่ายบริหาร 300,000.00            252,383.04        300,000.00 วธิพีเิศษ บริษทั เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซ่ิง จ ากดั บริษทั เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซ่ิง จ ากดั 21/11/2016

125 PR25059110010 500PO359110003 โครงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT แกพ่นักงานและใชใ้นโครงการ IT ต่างๆ ของ สสปน. ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00          431,424.00        431,424.00 วธิพีเิศษ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 25/11/2016

126 PR25059110010 500PO359110004 โครงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT แกพ่นักงานและใชใ้นโครงการ IT ต่างๆ ของ สสปน. ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00          1,497,940.08 1,497,940.08 วธิพีเิศษ บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 25/11/2016

127 PR25059100012 PO15059120004 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 37,214.60 วธิตีกลงราคา บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากดั บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากดั 2/12/2016

128 PR25059110006 PO15059120006 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 280,888.54            - 67,600.03 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 2/12/2016

129 PR25059100012 PO15059120007 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 10,774.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 1/12/2016

130 PR25059100012 PO15059120008 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 14,957.16 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 1/12/2016

131 PR25059100012 PO15059120009 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 5,447.84 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 7/12/2016

132 PR25059100012 PO15059120010 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 7,686.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 7/12/2016

133 PR25059100012 PO15059120011 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 8,234.02 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 13/12/2016

134 PR25059100012 PO15059120012 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 15,982.88 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 13/12/2016

135 PR25059100012 PO15059120013 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 12,840.00 วธิตีกลงราคา วจิิตรสิน  ฮาร์ดแวร์ วจิิตรสิน  ฮาร์ดแวร์ 14/12/2016

136 PR25059110007 PO15059120014 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 291,758.78            - 55,455.26 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 16/12/2016

137 PR25059110007 PO15059120015 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 291,758.78            - 13,650.00 วธิตีกลงราคา นางนิลน้ าค้าง โคลนพนัธ์ นางนิลน้ าค้าง โคลนพนัธ์ 20/12/2016

138 PR25059100012 PO15059120016 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 3,839.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 20/12/2016

139 PR25059100012 PO15059120017 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 4,922.00 วธิตีกลงราคา วจิิตรสิน  ฮาร์ดแวร์ วจิิตรสิน  ฮาร์ดแวร์ 21/12/2016

140 PR25059100012 PO15059120018 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 7,307.07 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 22/12/2016

141 PR25059100012 PO15059120019 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40            - 1,799.85 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 23/12/2016

142 PR25059090002 PO15059120020 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 134,555.00            - 14,124.00 วธิตีกลงราคา บริษทั พทีีเอม็ โฮลด้ิง จ ากดั บริษทั พทีีเอม็ โฮลด้ิง จ ากดั 26/12/2016

143 PR25059080004 PO15059120021 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00          - 125,000.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จ ากดั บริษทั เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จ ากดั 28/12/2016

144 PR25059090002 PO15059120022 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 134,555.00            - 5,930.08 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 28/12/2016

145 PR25059110009 PO15059120023 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 60 ฝ่ายบริหาร 1,367,119.92          - 7,561.17 วธิตีกลงราคา บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล  จ ากดั (มหาชน) 28/12/2016

146 PR25059110009 PO15059120024 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 60 ฝ่ายบริหาร 1,367,119.92          - 24,869.60 วธิตีกลงราคา บริษทั พทีีเอม็ โฮลด้ิง จ ากดั บริษทั พทีีเอม็ โฮลด้ิง จ ากดั 29/12/2016

147 PR21059110001 PO21059120001 ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินส าหรับเขา้ร่วมงาน PCMA ณ เมืองออสติน รัฐเท็กซัล สหรัฐอเมริกา ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ สสปน. 270,000.00            206,000.00 206,000.00 วธิพีเิศษ World Explorer Co.,Ltd. World Explorer Co.,Ltd. 8/12/2016

148 PR24159110008 PO24159120001 โครงการจัดท าผลิตภณัฑ์ ส่ือ ส่ิงพมิพเ์พื่อส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติม ปี 60 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 49,220.00              - 49,220.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ซันต้าการพมิพ ์จ ากดั บริษทั ซันต้าการพมิพ ์จ ากดั 1/12/2016

149 PR24159100027 PO24159120002 จ้างจัดการแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน Samsung Malaysia Agency Convention 2016 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00              - 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 7/12/2016

150 PR24159100022 PO24159120003 จ้างจัดการแสดง สนับสนุนงาน 2016 Quanjian Natural Medical Group Tourism Seminar ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 - 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 7/12/2016

151 PR24159120004 PO24159120004 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุน Amway New Platinum Forum 2016 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 40,000.00 - 40,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 7/12/2016



ล ำดบั PR PO โครงกำร  เจำ้ของโครงกำร  จ ำนวนเงนิ
งบประมำณ

 รำคำกลำง  จ ำนวนเงนิจดั
จำ้งจรงิ

วธิีกำรจดัหำ  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ  ผู้รบัจำ้ง เหตผุลทีเ่ลือก

ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำเดอืน ตลุำคม - ธันวำคม 2559 (ประจ ำปงีบประมำณ 2560) 

152 PR24159120008 PO24159120005 ด าเนินโครงการ งานเทรดโชว ์IMEX America 2016 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 7,392.21 - 7,392.21 วธิตีกลงราคา บริษทั ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั
 บริษทั ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ ากดั

14/12/2016

153 PR24159120001 PO24159120007 จ้างจัดการแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน BKK-PTY 6D5N Incentives ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 - 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 16/12/2016

154 PR24159100038 PO24159120008 ด าเนินการจัดกจิกรรมการตลาด Sales Mission - Europe 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 460,000.00 450,000.00 272,147.98 วธิพีเิศษ Hills Balfour Limited Hills Balfour Limited 22/12/2016

155 PR24159110004 PO24159120009 จ้างจัดการแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน Anran Nanometer Industry Development Co.,Ltd ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 40,000.00 - 40,000.00 วธิตีกลงราคา นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี 26/12/2016

156 PR24159110002 PO24159120010 จ้างด าเนินกจิกรรมการตลาดของตัวแทนการตลาดฯ ประจ าสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 866,400.00 866,400.00 634,835.52 วธิพีเิศษ Arch International Media Ltd. Arch International Media Ltd. 21/12/2016

157 PR24159110012 PO24159120011 จ้างจัดแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน Acuvue Asia Pacific Sales Conference 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 - 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 28/12/2016

158 PR24159120011 PO24159120012 จ้างจัดแสดงต้อนรับสนับสนุนงาน The Dragon Family@Manulife Annual Tour 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 - 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 28/12/2016

159 PR24159110011 PO24159120013 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน Prudential Agency Leader's Conference 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 20,000.00 - 20,000.00 วธิตีกลงราคา นายอนุชา แสงกาศ นายอนุชา แสงกาศ 28/12/2016

160 PR24159110010 PO24159120014 ด าเนินกจิกรรม Australia Sales Mission 2017 ณ เมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 640,000.00 606,000.97 620,000.00 วธิพีเิศษ Clockwise Consulting Clockwise Consulting 28/12/2016

161 PR24159100025 PO24159120015 ค่าจัดส่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวฯ ปี 60 (ต.ค.59-ก.ย.60) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 200,000.00 - 6,445.67 วธิตีกลงราคา TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 6/12/2016

162 PR24159120006 PO24159120016 กจิกรรมเทรดโชว ์IT&CM China ณ นครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 2,120,000.00 - 8,365.90 วธิตีกลงราคา TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 19/12/2016

163 PR24159120024 PO24159120018 กจิกรรมการตลาดของตัวแทน สสปน.ประจ าประเทศญี่ปุ่นในโครงการจัดต้ังตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 120,000.00 120,000.00 120,000.00 วธิตีกลงราคา MICE Japan Co., Ltd. MICE Japan Co., Ltd. 13/12/2016

164 PR24159100025 PO24159120019 ค่าจัดส่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวฯ ปี 60 (ต.ค.59-ก.ย.60) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 200,000.00 - 10,539.66 วธิตีกลงราคา TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 23/12/2016

165 PR24259120003 PO24259120001 โครงการสนับสนุนการประมูลสิทธิง์านประชมุ 2021 WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 200,000.00 - 57,138.00 วธิตีกลงราคา บริษทั บัดเจท-สมาร์ท จ ากดั บริษทั บัดเจท-สมาร์ท จ ากดั 19/12/2016

166 PR24259120005 PO24259120002 จัดกจิกรรม Site Inspection เพื่อส ารวจความพร้อมฯ ส าหรับการจัดประชมุฯ ICSC RECon Asia-Pacific 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 100,000.00 - 37,400.00 วธิตีกลงราคา บริษทั อเีวนท์ แทรเวล เอเชยี จ ากดั บริษทั อเีวนท์ แทรเวล เอเชยี จ ากดั 19/12/2016

167 PR24259120004 PO24259120003 สนับสนุนการประมูลสิทธิง์านประชมุ APDSA 2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 200,000.00 133,750.00 133,750.00 วธิตีกลงราคา Mute Company Limited Mute Company Limited 16/12/2016

168 PR24259110008 PO24259120004 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าตลาดของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาติ 160,000.00 - 30,000.00 วธิตีกลงราคา นางสรวณี กูป้ระเสริฐ นางสรวณี กูป้ระเสริฐ 29/12/2016

169 PR25059100012 PO25059120001 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 - 21,400.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากดั 1/12/2016

170 PR25059030003 PO25059120003 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 - 37,673.63 วธิตีกลงราคา บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 6/12/2016

171 PR25059080004 PO25059120004 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00 - 9,041.50 วธิตีกลงราคา บริษทั เจเนอรัล เรคคอร์ด อนิเตอร์เนชัน่แนล อนิดัสตร้ี จ ากดั  บริษทั เจเนอรัล เรคคอร์ด อนิเตอร์เนชัน่แนล อนิดัสตร้ี จ ากดั 6/12/2016

172 PR25059030003 PO25059120005 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 - 99,809.60 วธิตีกลงราคา บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 2/12/2016

173 PR25059030003 PO25059120006 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 - 39,590.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั 6/12/2016

174 PR25059030003 PO25059120007 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 - 56,175.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั 6/12/2016

175 PR25059030003 PO25059120010 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 - 18,725.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั 6/12/2016

176 PR25059110006 PO25059120011 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 280,888.54 - 71,550.00 วธิตีกลงราคา มูลนิธแิม่ฟา้หลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ มูลนิธแิม่ฟา้หลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ 2/12/2016

177 PR25059030003 PO25059120012 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 - 10,952.52 วธิตีกลงราคา บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 8/12/2016

178 PR25059110006 PO25059120013 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 280,888.54 200,000.00 106,560.01 วธิตีกลงราคา บริษทั สังคมสุขภาพ จ ากดั บริษทั สังคมสุขภาพ จ ากดั 8/12/2016

179 PR25059080004 PO25059120015 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00 - 87,472.50 วธิตีกลงราคา บริษทั พรีเมีย่ม 360 จ ากดั บริษทั พรีเมีย่ม 360 จ ากดั 13/12/2016

180 PR25059100012 PO25059120016 ค่าใชจ้่ายวสัดุส้ินเปลือง วสัดุส่ิงพมิพ ์คุรุภณัฑ์ส านักงาน คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ด าเนินงานในส านักงาน ฝ่ายบริหาร 541,881.40 - 28,890.00 วธิตีกลงราคา บริษทั นีโอเน็ท บางกอก (เอน็.เอน็.บี.) จ ากดั บริษทั นีโอเน็ท บางกอก (เอน็.เอน็.บี.) จ ากดั 14/12/2016

181 PR25059110012 PO25059120017 โครงการอบรมส าหรับผู้บริหาร หลักสูตร "Advance Leadership and Coaching Program" ฝ่ายบริหาร 1,910,000.00 1,800,000.00 1,850,000.00 วธิพีเิศษ BERKELEY COACHING INSTITUTE LLC BERKELEY COACHING INSTITUTE LLC 14/12/2016

182 PR25059080004 PO25059120018 โครงการจัดท าการ์ดและของขวญัปีใหม่ เพื่อใชม้อบในโอกาสส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2560 ฝ่ายบริหาร 2,000,000.00 - 24,610.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เจ.อ.ี ดับบลิว แมนเนจเม้นท์ จ ากดั บริษทั เจ.อ.ี ดับบลิว แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 14/12/2016

183 PR25059110007 PO25059120019 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 291,758.78 - 30,000.00 วธิตีกลงราคา สมาคมการค้าผู้ประกอบกจิการเพื่อสังคมเพื่อคนพกิารและผู้ด้อยโอกาสไทย
 สมาคมการค้าผู้ประกอบกจิการเพื่อสังคมเพื่อคนพกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสไทย

16/12/2016

184 PR25059030003 PO25059120021 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 - 8,662.72 วธิตีกลงราคา บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั  ชนัญชดิา วคิทอร่ี แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 7/12/2016

185 PR25059110007 PO25059120022 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 291,758.78 - 45,750.00 วธิตีกลงราคา นางนิลน้ าค้าง โคลนพนัธ์ นางนิลน้ าค้าง โคลนพนัธ์ 8/12/2016

186 PR25059110009 PO25059120023 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 60 ฝ่ายบริหาร 1,367,119.92 - 16,560.00 วธิตีกลงราคา บริษทั สังคมสุขภาพ จ ากดั บริษทั สังคมสุขภาพ จ ากดั 20/12/2016

187 PR25059110007 PO25059120024 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 291,758.78 - 66,382.80 วธิตีกลงราคา บริษทั เกรย ์เซเวน่ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั เกรย ์เซเวน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 21/12/2016

188 PR25059110009  PO25059120025 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 16,050.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เจวเีค อนิเตอร์เนชัน่แนล มูฟเวอรส์ จ ากดั บริษทั เจวเีค อนิเตอร์เนชัน่แนล มูฟเวอรส์ จ ากดั 21/12/2016

189 PR25059110009 PO25059120026 ค่าใชจ้่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 60 ฝ่ายบริหาร 1,367,119.92 - 10,700.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั 26/12/2016

190 PR25059120004 PO25059120027 จัดท าของที่ระลึก เพื่อใชม้อบให้กบับุคคลภายนอกและองค์กรต่างๆในปี พ.ศ.2560 ฝ่ายบริหาร 1,500,000.00 283,550.00 283,550.00 วธิพีเิศษ บริษทั ปิรามิดการพมิพ ์จ ากดั บริษทั ปิรามิดการพมิพ ์จ ากดั 26/12/2016

191 PR25059120004 PO25059120028 จัดท าของที่ระลึก เพื่อใชม้อบให้กบับุคคลภายนอกและองค์กรต่างๆในปี พ.ศ.2560 ฝ่ายบริหาร 1,500,000.00 171,200.00 171,200.00 วธิตีกลงราคา บริษทั พรีเมีย่ม 360 จ ากดั บริษทั พรีเมีย่ม 360 จ ากดั 28/12/2016

192 PR25059120004 PO25059120029 จัดท าของที่ระลึก เพื่อใชม้อบให้กบับุคคลภายนอกและองค์กรต่างๆในปี พ.ศ.2560 ฝ่ายบริหาร 1,500,000.00 148,730.00 148,730.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เจ.อ.ี ดับบลิว แมนเนจเม้นท์ จ ากดั บริษทั เจ.อ.ี ดับบลิว แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 28/12/2016

193 PR25059100014 PO25059120030 จ้างด าเนินการจัดท าตรายาง และพมิพน์ามบัตรพนักงาน สสปน.ประจ าปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายบริหาร 100,000.00 - 6,420.00 วธิตีกลงราคา บริษทั พมิพส์วย จ ากดั บริษทั พมิพส์วย จ ากดั 27/12/2016

194 PR25059120002 PO25059120031 โครงการศึกษาแนวทาง วธิกีาร รูปแบบ ของสัญญาจ้าง พนักงาน สสปน . พร้อมทั้งรูปแบบของการประเมินฯ ฝ่ายบริหาร 500,000.00 - 428,000.00 วธิพีเิศษ บริษทั ฮิวแมน อนิเทเลคชวล แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษทั ฮิวแมน อนิเทเลคชวล แมเนจเมนท์ จ ากดั 28/12/2016

195 PR24159100034 410PO359120001 จัดจ้างตัวแทนการตลาดต่างประเทศ ประจ าประเทศอนิเดีย ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 2,620,800.00 2,620,800.00 2,620,800.00 วธิพีเิศษ Venture Marketing Venture Marketing 19/12/2016

196 PR24159110007 410PO359120002 ด าเนินโครงการเขา้ร่วมงานเทรดโชว ์Asia-Pacific Incentives and Meetings Expo (AIME) 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 3,275,000.00 3,000,000.00 2,963,766.18 วธิพีเิศษ Reed Exhibitions Australia Pty Limited Reed Exhibitions Australia Pty Limited 16/12/2016

197 PR24159100035 410PO359120003 จัดจ้างตัวแทนการตลาดต่างประเทศ ประจ าประเทศสิงคโปร์ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 2,340,000.00 2,340,000.00 2,340,000.00 วธิพีเิศษ The Tourism Company Pte Ltd The Tourism Company Pte Ltd 22/12/2016

198 PR24159100029 410PO359120004 จัดจ้างตัวแทนการตลาดต่างประเทศ ประจ าประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 วธิพีเิศษ MICE Japan Co., Ltd. MICE Japan Co., Ltd. 22/12/2016

199 PR24159120006 410PO359120005 กจิกรรมเทรดโชว ์IT&CM China ณ นครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 2,120,000.00 2,028,250.00 2,100,000.00 วธิพีเิศษ TTG Asia Media Pte., Ltd. TTG Asia Media Pte., Ltd. 19/12/2016

200 PR25059100010 500PO359120002 ด าเนินการจ้างพนักงานประชาสัมพนัธแ์ละต้อนรับประจ าชัน้ 25 และ ชัน้ 26 ฝ่ายบริหาร 900,000.00 900,000.00 900,000.00 วธิพีเิศษ บริษทั สกลิพาวเวอร์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั สกลิพาวเวอร์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 6/12/2016

201 PR25059110011 500PO359120003 ค่าด าเนินการจัดจ้างเหมาบริการโครงการจัดท าฐานขอ้มูลของส่วนงานพสัดุและบริการส านักงาน แล ะEGP จ านวน 2 อฝ่ายบริหาร 576,000.00 - 348,000.00 วธิพีเิศษ นางสาวพรพรรณ  โพธิดิ์ษฐศิริ นางสาวพรพรรณ  โพธิดิ์ษฐศิริ 22/12/2016

202 PR25059120006 500PO359120004 ค่าเชา่อปุกรณ์ส านักงาน (ค่าเชา่และค่าบริการเคร่ืองถา่ยเอกสาร) ฝ่ายบริหาร 128,080.07 - 128,080.07 วธิพีเิศษ บริษทั โตชบิา เทค (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั โตชบิา เทค (ประเทศไทย) จ ากดั 26/12/2016



ล ำดบั PR PO โครงกำร  เจำ้ของโครงกำร  จ ำนวนเงนิ
งบประมำณ

 รำคำกลำง  จ ำนวนเงนิจดั
จำ้งจรงิ

วธิีกำรจดัหำ  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ  ผู้รบัจำ้ง เหตผุลทีเ่ลือก

ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำเดอืน ตลุำคม - ธันวำคม 2559 (ประจ ำปงีบประมำณ 2560) 

203 PR25059030003 500PO359120005 โครงการออกแบบและกอ่สร้างส านักงานชัน้ 25 และร้ือถอนชัน้ 12บี ฝ่ายบริหาร 9,500,000.00 2,086,500.00 วธิพีเิศษ บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั บริษทั เวร์ิคโค่พลัส จ ากดั 22/12/2016

204 PR21059100002 PO21059100001 ค่าด าเนินการจัดส่งส่ือส่งเสริมการขายให้กบัตัวแทนการตลาดประจ าสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 8,039.25 - 8,039.25 วธิตีกลงราคา Business Strategies Group Business Strategies Group 4/10/2016

205 PR24359100004 PO24359100001 ขอด าเนินการออกแบบ Print Advertisement 2017 ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 120,000.00            117,700.00        107,000.00 วธิตีกลงราคา บริษทั วดีีเอ บางกอก จ ากดั 26/10/2016

206 PR24359100006 PO24359100002 ด าเนินการปรับปรุงเนือ้หาวดีิทัศน์ Connect Businesses Info Graphic and Motion Graphic ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 74,900.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เดอะ แบรนด์ ยเูนีย่น จ ากดั 26/10/2016

207 PR24359100008 PO24359100003 ค่าด าเนินการออกแบบและผลิต Industry Factsheet 2017 ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 200,000.00            192,600.00        187,250.00 วธิตีกลงราคา บริษทั วดีีเอ บางกอก จ ากดั 26/10/2016

208 PR24359100007 PO24359100004 ค่าท าแผ่นพบัและโบรชวัร์ Extra Exhibition และ Connect business ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 30,000.00 - 20,062.50 วธิตีกลงราคา นายวชิยั ชนุเจริญ (พงศ์พฒัน์การพมิพ์) นายวชิยั ชนุเจริญ (พงศ์พฒัน์การพมิพ์) 26/10/2016

209 PR27059100001 PO27059100002 ค่าจัดจ้างชา่งภาพ งานเปิดตัวเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Thailand) ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 95,230.00 - 7,999.32 วธิตีกลงราคา คุณยิง่ยง  อุน่อนงค์รักษ์ คุณยิง่ยง  อุน่อนงค์รักษ์ 19/10/2016

210 PR27159090003 PO27159100001 ค่าด าเนินการจัดจ้างผู้ด าเนินรายการส าหรับการประชมุฯ รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปการด าเนินการประชมุฯ คณะอนุก ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 10000 - 10,000.00 วธิตีกลงราคา บริษทั พี.อนิเซนทีฟ ทัวร์อเีวน้ท์ จ ากดั นายวมิล  ปั้นคง 5/10/2016

211 PR27159100003 PO27159100002 ค่าด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน MICE Lane ณ ศูนยป์ระสานงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 240,000.00            240,000.00 240,000.00 วธิพีเิศษ นายกติิพงษ ์บางประอนิทร์ 18/10/2016

212 PR27159100004 PO27159100003 ค่าด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน MICE Lane ณ ศูนยป์ระสานงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ปีงบประมาณ 2 ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 270,000.00 270,000.00 270,000.00 วธิพีเิศษ นายศราวฒิุ สันม่าแอ 18/10/2016

213 PR27159100004 PO27159100004 ค่าด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน MICE Lane ณ ศูนยป์ระสานงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ปีงบประมาณ 2 ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 240,000.00 240,000.00 240,000.00 วธิพีเิศษ นางสาวดีลดา คาซา 18/10/2016

214 PR27159100004 PO27159100005 ค่าด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน MICE Lane ณ ศูนยป์ระสานงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ปีงบประมาณ 2 ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 240,000.00 240,000.00 240,000.00 วธิพีเิศษ นางสาวรววีรรณ ศรีทอง 18/10/2016

215 PR27159100004 PO27159100006 ค่าด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน MICE Lane ณ ศูนยป์ระสานงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ปีงบประมาณ 2 ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 240,000.00 240,000.00 240,000.00 วธิพีเิศษ นายประสิทธิ ์บุญจริง 18/10/2016

216 PR27159100004 PO27159100007 ค่าด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน MICE Lane ณ ศูนยป์ระสานงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ปีงบประมาณ 2 ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 240,000.00 240,000.00 240,000.00 วธิพีเิศษ นางสาวจาฬุมณฑน์ สุขอดุม 18/10/2016

217 PR27159100001 PO27159100010 ขอจ้างผู้ด าเนินรายการส าหรับกจิกรรมฯ ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 10,000.00 - 10,000.00 วธิตีกลงราคา นายวมิล  ปั้นคง นายวมิล  ปั้นคง 17/10/2016

218 PR27159100002 PO27159100011 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการโครงการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างขดีความสามารถในการ ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 251,300.00 251,300.00 251,300.00 วธิพีเิศษ นายรณพร  ชยัเสวกิลุ 18/10/2016

219 PR27159100002 PO27159100012 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการโครงการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างขดีความสามารถในการ ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 251,300.00 251,300.00 251,300.00 วธิพีเิศษ นางสาวภรณ์ทิพย ์จาริต 18/10/2016

บริษทั มูฟวีโ่ทน จ ากดั               616,320.00 11/10/2016
 บริษทั ซาวด์ เกรท จ ากดั               619,530.00

221 PR24359100005 PO24359110001 ผู้จัดท าขอ้มูลโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการดึงงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอเีวน้ท์จากประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 600,000.00 600,000.00 600,000.00 วธิพีเิศษ MICE Japan Co., Ltd. 3/11/2016

บริษทั การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์  จ ากดั
 398,040.00

 บริษทั บ้านหลังนี ้จ ากดั               400,000.00

223 PR24359110001 PO24359110004 ด าเนินกจิกรรม Business Forum in 2nd tier Vietnam (Hai Phong ) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 400,000.00 385,030.12 385,030.12 วธิพีเิศษ MINH VI EXHIBITION & ADVERTISEMENT SERVICES CO.,LTD. MINH VI EXHIBITION & ADVERTISEMENT SERVICES CO.,LTD. 7/11/2016

224 PR24359110002 PO24359110005 ค่าด าเนินกจิกรรม TCEB's Roadshow in Hanoi ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 1,400,000.00 1,250,230.50 1,250,230.50 วธิพีเิศษ MINH VI EXHIBITION & ADVERTISEMENT SERVICES CO.,LTD. MINH VI EXHIBITION & ADVERTISEMENT SERVICES CO.,LTD. 7/11/2016

225 PR24359110002 PO24359110006 ค่าด าเนินกจิกรรม TCEB's Roadshow in Hanoi ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 95,230.00 - 95,230.00 วธิตีกลงราคา บริษทั โรเจอร์ กรุงเทพ จ ากดั บริษทั โรเจอร์ กรุงเทพ จ ากดั 14/11/2016

226 PR24359110004 PO24359110007 ด าเนินการจัดกจิกรรมประชมุกลุ่มยอ่ย one on one meeting in Philippines ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 200,000.00 157,545.05 157,545.05 วธิตีกลงราคา Philippine Exhibits and Themeparks Corporation Philippine Exhibits and Themeparks Corporation 15/11/2016

227 PR24359110014 PO24359110008 ค่าจ้างผู้จัดท า Exhibition Now E-newsletter ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 200,000.00            200,000.00        199,440.00 วธิตีกลงราคา บริษทั พกิซิลล่า จ ากดั บริษทั พกิซิลล่า จ ากดั 21/11/2016

228 PR24359110007 PO24359110009 ด าเนินการปรับปรุงเนือ้หาในส่ือวดีิทัศน์ connect Business Info Graphic and Motion Graphic ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 200,000.00 160,500.00        160,500.00 วธิตีกลงราคา บริษทั เดอะ แบรนด์ ยเูนีย่น จ ากดั บริษทั เดอะ แบรนด์ ยเูนีย่น จ ากดั 21/11/2016

229 PR24359110015 PO27059110001 ค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการเล่ือนการจัดกจิกรรม Company Outing Trip ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 300,000.00 294,250.00        293,815.00 วธิสีอบราคา บริษทั พี.อนิเซนทีฟ ทัวร์อเีวน้ท์ จ ากดั บริษทั พี.อนิเซนทีฟ ทัวร์อเีวน้ท์ จ ากดั 21/11/2016

230 PR27059110001 PO27059110002 ค่าด าเนินการขนของ ติดต้ังและร้ือถอนในการออกบูธประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 63,370.75 - 63,370.75 วธิตีกลงราคา บริษทั การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์  จ ากดั บริษทั การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์  จ ากดั 16/11/2016

231 PR27059110006 PO27059110004 ค่าด าเนินกจิกรรมอบรมสัมมนา Workshop DMC Standard รุ่น2 ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 140,000.00 140,000.00 140,000.00 วธิตีกลงราคา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 30/11/2016

232 PR27059110005 PO27059110005 ค่าด าเนินการขนของติดต้ังและร้ือถอนในการออกบูธประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 36,176.70 - 36,176.70 วธิตีกลงราคา บริษทั การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์  จ ากดั บริษทั การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์  จ ากดั 24/11/2016

233 PR27159110001 PO27159110002 ขอจ้างจ้างผู้ด าเนินรายการส าหรับโครงการฯ รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปการด าเนินโครงการฯ ฝ่ายบริหารรัฐกจิวสิาหกจิ 42,800.00 - 10,000.00 วธิตีกลงราคา บริษทั แบงคอก เทรนนิง่ อนิเตอร์เนชัน่นัล จ ากดั สาขาที่ 00001 บริษทั แบงคอก เทรนนิง่ อนิเตอร์เนชัน่นัล จ ากดั สาขาที่ 00001 10/11/2016

234 PR24359110009 PO24359120001 ด าเนินการจัดท า TCEB Sales kit 2017 ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 85,600.00 - 85,600.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ซันต้าการพมิพ ์จ ากดั บริษทั ซันต้าการพมิพ ์จ ากดั 1/12/2016

235 PR24359110013 PO24359120002 ค่าด าเนินกจิกรรม Thailand International Exhibitions & Events Forum 2017 ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 1,450,000.00 155,150.00 155,150.00 วธิตีกลงราคา นายวชิยั ชนุเจริญ (พงศ์พฒัน์การพมิพ์) นายวชิยั ชนุเจริญ (พงศ์พฒัน์การพมิพ์) 7/12/2016

 บริษทั วดีีเอ บางกอก จ ากดั               712,700.25

 บริษทั วนิเทอร์วลูฟ ์อนิเตอร์แอคทีฟ จ ากดั               888,100.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ให้พรีเมีย่ม
 548,375.00

 บริษทั วไีอพ ีพรีเมีย่ม จ ากดั               561,750.00

238 PR24359110005 PO24359120006 ศึกษาความเป็นไปได้การประมูลสิทธิง์าน Motocross of Nation 2019 ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 วธิสีอบราคา บริษทั เอน็ไวโรเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 400,000.00              บริษทั เอน็ไวโรเซล (ประเทศไทย) จ ากดั ยกเลิกเป็นจัดจ้างพเิศษ 21/12/2016

239 PR27059110008 PO27059120001 จัดท า Sales Kit ส าหรับการส่งเสิรมการขายและการจลาดในกลุ่ม CLMV ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 42,800.00 - 42,800.00 วธิตีกลงราคา บริษทั ซันต้าการพมิพ ์จ ากดั บริษทั ซันต้าการพมิพ ์จ ากดั 6/12/2016

240 PR21059070005 100PO359120002 จัดท าโครงการส ารวจความพงึพอใจต่อการให้บริการของตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 500,000.00 499,690.00 499,690.00 วธิพีเิศษ บริษทั อนิเทจ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั อนิเทจ (ประเทศไทย) จ ากดั 13/12/2016

241 PR24359110011 430PO359120002 ตัวแทนการตลาดต่างประเทศ-เวยีดนาม ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 2,600,000.00 2,599,999.99 2,599,999.99 วธิพีเิศษ MINH VI EXHIBITION & ADVERTISEMENT SERVICES CO.,LTD. MINH VI EXHIBITION & ADVERTISEMENT SERVICES CO.,LTD. 1/12/2016

242 PR24359100002 430PO359120003 จัดจ้างผู้เชีย่วชาญด าเนินการจัดสร้างคูหาประชาสัมพนัธ ์สสปน ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 3,000,000.00 2,998,728.50 2,998,728.50 วธิพีเิศษ บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 13/12/2016

243 PR24359100001 430PO359120004 ด าเนินการจัดจ้างตัวแทนการตลาดต่างประเทศประจ าสาธารณรัฐอนิเดีย ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 1,500,000.00 2,998,728.50 1,500,000.00 วธิพีเิศษ Avighna  Business Promotion Experts Avighna  Business Promotion Experts 1/12/2016

244 PR21059100003 PO21059100002 ค่าด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการโครงการพฒันาประสิทธภิาพงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2560  ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Autdit)             210,000.00         210,000.00 210,000.00 วธิพีเิศษ  วา่ที่ ร.ต. ศุภวงศ์  เกือ้สังข์               210,000.00  วา่ที่ ร.ต. ศุภวงศ์  เกือ้สังข์ 11/10/2016

245 PR22059010001 PO22059100001 ค่าด าเนินโครงการจัดหลักสูตร CEM 2016  ฝ่ายพฒันาศักยภาพอตุสาหกรรมไมซ์                 6,000.00 5,094.07 วธิตีกลงราคา  TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.                   5,094.07  TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 3/10/2016

246 PR24459100002 PO24459100001 ค่าด าเนินการปรับขนาดชิน้งาน  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             162,640.00         176,999.99 162,640.00 วธิตีกลงราคา  Brilliant & Million Co., Ltd.               162,640.00  Brilliant & Million Co., Ltd. 20/10/2016

247 PR24459100002 PO24459100002 ค่าด าเนินการปรับขนาดชิน้งาน  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร               20,000.00 20,000.00 วธิตีกลงราคา  บริษทั เอไอโจ จ ากดั                 20,000.00  บริษทั เอไอโจ จ ากดั 20/10/2016

248 PR26159100002 PO26159100001
ค่าด าเนินการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการโครงการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบ
ประ

 ฝ่ายพฒันากลยทุธอ์งค์กร             276,000.00         276,000.00 258,000.00 วธิพีเิศษ  นางสาวโศรดา  สังขสุ์พงษ์               276,000.00  นางสาวโศรดา  สังขสุ์พงษ์ 28/10/2016

249 PR22059050005 200PO359100001 ค่าด าเนินโครงการกจิกรรมจัดท ามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยประเภทสถานที่จัดกจิกรรมพเิศษ  ฝ่ายพฒันาศักยภาพอตุสาหกรรมไมซ์           2,000,000.00       2,200,000.00 1,990,000.00 วธิพีเิศษ  มหาวทิยาลัยมหิดล             2,000,000.00  มหาวทิยาลัยมหิดล 26/10/2016

เนือ่งจากน าเสนอราคาที่เหมาะสมกวา่ 16/12/20161,450,000.00 548,375.00 548,375.00 วธิสีอบราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ให้พรีเมีย่ม237 PR24359110013 PO24359120005 ค่าด าเนินกจิกรรม Thailand International Exhibitions & Events Forum 2017 ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

มีความเชีย่วชาญด้านการบริหารจัดการอเีวน้ท์ใน
ตลาดจีนโดยเฉพาะ ซ่ึงมีเครือขา่ยและการจัดการ
แบบมืออาชพี และน าเสนอราคาที่เหมาะสมกวา่

3/11/2016

236 PR24359110008 PO24359120004 ด าเนินการจัดท าส่ือส่งเสริมการขายและการตลาดต่างประเทศ ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 900,000.00 950,000.00 712,700.26 วธิสีอบราคา บริษทั วดีีเอ บางกอก จ ากดั
มีความเขา้ใจในเนือ้งานอกีทั้งยงัน าเสนอราคาที่
เหมาะสมกวา่

13/12/2016

400,000.00 385,030.12 398,040.00 วธิสีอบราคา บริษทั การะเกด เอน็เทอร์เทนเม้นท์  จ ากดั222 PR24359100003 PO24359110002 การจัดกจิกรรมน าเสนอภาพลักษณ์ Professional Food Standard ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

220 PR24359080001 430PO359100001 ด าเนินการถา่ยท าวดีีทัศน์ Exhibition VDO on youtube ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 620,000.00 629,160.00 616,320.00 วธิสีอบราคา Movietone Co.,Ltd. เนือ่งจากน าเสนอราคาที่เหมาะสมกวา่



ล ำดบั PR PO โครงกำร  เจำ้ของโครงกำร  จ ำนวนเงนิ
งบประมำณ

 รำคำกลำง  จ ำนวนเงนิจดั
จำ้งจรงิ

วธิีกำรจดัหำ  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ  ผู้รบัจำ้ง เหตผุลทีเ่ลือก

ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำเดอืน ตลุำคม - ธันวำคม 2559 (ประจ ำปงีบประมำณ 2560) 

250 PR24459100001 440PO359100003 ค่าด าเนินโครงการเผยแพร่ส่ือส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือส่ิงพมิพต่์างประเทศ เพื่อเปิดตัวแคมเปญ Thailand CO  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร           3,966,000.00     14,304,440.00 3,966,000.00 วธิพีเิศษ  Time Asia (Hongkong) Limited             3,966,000.00  Time Asia (Hongkong) Limited 11/10/2016

251 PR24459100003 PO24459110001
ค่าด าเนินการปรับแบบกราฟฟกิในกจิกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการจัดกจิกรรมการตลาด
ของ สสปน

 ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             180,000.00         180,000.00 180,000.00 วธิตีกลงราคา  นายภทัรุตม์ แกว้สอาด               180,000.00  นายภทัรุตม์ แกว้สอาด 1/11/2016

252 PR24459100001 PO24459110002 ค่าด าเนินโครงการเผยแพร่ส่ือส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือส่ิงพมิพต่์างประเทศ เพื่อเปิดตัวแคมเปญ Thailand CO  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             304,000.00     14,304,440.00 304,000.00 วธิพีเิศษ  TTG Asia Media Pte., Ltd.               304,000.00  TTG Asia Media Pte., Ltd. 3/11/2016

253 PR24459100001 PO24459110003 ค่าด าเนินโครงการเผยแพร่ส่ือส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือส่ิงพมิพต่์างประเทศ เพื่อเปิดตัวแคมเปญ Thailand CO  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             876,000.00     14,304,440.00 876,000.00 วธิพีเิศษ  The Economist Newspaper Ltd.               876,000.00  The Economist Newspaper Ltd. 3/11/2016

254 PR24459110006 PO24459110004 ค่าด าเนินการจัดจ้างปรับแต่งสีภาพวดิีทัศน์ในส่ือส่งเสริมการจัดกจิกรรมการตลาด ภายใต้โครงการจัดกจิกรรม  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             176,550.00         176,550.00 176,550.00 วธิตีกลงราคา  บริษทั อนิดีด ครีเอชัน่ จ ากดั               176,550.00  บริษทั อนิดีด ครีเอชัน่ จ ากดั 7/11/2016

255 PR24459110002 PO24459110005 ค่าด าเนินงานในการผลิตส่ือภาพนิง่ เพื่อสร้างการรับรู้องค์กร (Advertorial)  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร               50,000.00 30,000.00 วธิตีกลงราคา  บริษทั เอไอโจ จ ากดั                 30,000.00  บริษทั เอไอโจ จ ากดั 8/11/2016

256 PR24459100001 PO24459110006 ค่าด าเนินโครงการเผยแพร่ส่ือส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือส่ิงพมิพต่์างประเทศ เพื่อเปิดตัวแคมเปญ Thailand CO  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             990,000.00     14,304,440.00 990,000.00 วธิพีเิศษ  Haymarket Media Limited               990,000.00  Haymarket Media Limited 8/11/2016

257 PR24459110001 PO24459110007 ค่าด าเนินการจัดจ้างบริษทัประชาสัมพนัธใ์นงานเทรดโชว ์ IBTM World 2016 ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             250,000.00         180,000.00 174,585.71 วธิพีเิศษ  Clareville Communications               174,585.71  Clareville Communications 9/11/2016

258 PR24459110003 PO24459110008 ค่าด าเนินการลงส่ือเพื่อเผยแพร่ชิน้งานสร้างการรับรู้องค์กร (Advertorial)  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             250,000.00         225,000.00 214,292.10 วธิพีเิศษ  EVENTOPLUS MEDIOS, SL               214,292.10  EVENTOPLUS MEDIOS, SL 15/11/2016

 บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากดั               898,800.00

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โออาร์จี โซลูชัน่               999,380.00

 บริษทั บลิสคิช จ ากดั               900,672.50

260 PR24459110008 PO24459110010 ค่าด าเนินการจัดหาต๋ัวเคร่ืองบิน จัดท าวซ่ีา และประกนัเดินทางในการเดินทางไปปฏบิัติงานในงาน IBTM World  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร               50,195.00 48,490.00 วธิพีเิศษ  World Explorer Co.,Ltd.                 48,490.00  World Explorer Co.,Ltd. 24/11/2016

261 PR24459110009 PO24459110011 ค่าด าเนินการจัดหาต๋ัวเคร่ืองบิน จัดท าวซ่ีา และประกนัเดินทางในการเดินทางไปปฏบิัติงานในงาน IBTM World  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร               46,145.00 44,440.00 วธิพีเิศษ  World Explorer Co.,Ltd.                 44,440.00  World Explorer Co.,Ltd. 24/11/2016

262 PR24459110010 PO24459110012 ค่าด าเนินการจัดหาต๋ัวเคร่ืองบิน จัดท าวซ่ีา และประกนัเดินทางในการเดินทางไปปฏบิัติงานในงาน IBTM World  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร               76,830.00 75,125.00 วธิพีเิศษ  World Explorer Co.,Ltd.                 75,125.00  World Explorer Co.,Ltd. 24/11/2016

263 PR24459110011 PO24459110013 ค่าด าเนินการจัดหาต๋ัวเคร่ืองบิน จัดท าวซ่ีา และประกนัเดินทางในการเดินทางไปปฏบิัติงานในงาน IBTM World  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร               76,830.00 75,125.00 วธิพีเิศษ  World Explorer Co.,Ltd.                 75,125.00  World Explorer Co.,Ltd. 24/11/2016

264 PR24459110015 PO24459110014
ค่าด าเนินโครงการผลิตและจัดท าเอกสารประชาสัมพนัธแ์ละส่ือสารองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ประจ าปี พ .ศ. 
2560

 ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             180,000.00         180,000.00 180,000.00 วธิตีกลงราคา  Mr. William Wyn Ellis               180,000.00  Mr. William Wyn Ellis 28/11/2016

265 PR24459110014 PO24459110015 ค่าด าเนินการเผยแพร่ส่ือส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์องค์กรผ่านส่ือส่ิงพมิพใ์นประเทศ  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร               26,750.00 26,750.00 วธิตีกลงราคา  บริษทั อปท. นิวส์ จ ากดั                 26,750.00  บริษทั อปท. นิวส์ จ ากดั 28/11/2016

266 PR24459110016 PO24459110016 ค่าด าเนินการลงส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ ์เนือ่งในโอกาสกา้วสู่ปีที่ 20 หนังสือพมิพท์รานสปอร์ต เจอร์นัล  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร               21,400.00 21,400.00 วธิตีกลงราคา  บริษทั หนังสือพมิพท์รานสปอร์ต จ ากดั                 21,400.00  บริษทั หนังสือพมิพท์รานสปอร์ต จ ากดั 30/11/2016

267 PR26159110007 PO26159110001 ค่าด าเนินโครงการจัดท าแผนงานในภารกจิหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี  ฝ่ายพฒันากลยทุธอ์งค์กร           1,000,000.00       1,000,000.00 900,000.00 วธิพีเิศษ  บริษทั ไลคอน จ ากดั             1,000,000.00  บริษทั ไลคอน จ ากดั 11/11/2016

268 PR21059090002 100PO359110001 ค่าด าเนินโครงการจัดท าโมเดลไมซ์ เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ ระยะที่ 3  ฝ่ายพฒันากลยทุธอ์งค์กร           2,200,000.00 2,000,000.00 วธิพีเิศษ  บริษทั ไลคอน จ ากดั             2,200,000.00  บริษทั ไลคอน จ ากดั

เนือ่งจากบริษทั ไลคอน จ ากดั เป็นผู้ด าเนิน
โครงการจัดท าโมเดลไมซ์ เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ
ของประเทศ ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มีความรู้
และความเขา้ใจในรายละเอยีดโครงการเดิมเป็น
อยา่งดี ซ่ึงจะสามารถด าเนินงานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพและจะบริหารจัดการด าเนินงานให้
แล้วเสร็จตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้

10/11/2016

269 PR22059090001 200PO359110001
ค่าด าเนินกจิกรรมจัดหลักสูตรฝึกอบรม Venue Mangement ภายใต้โครงการเผยแพร่และส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการน าม

 ฝ่ายพฒันาศักยภาพอตุสาหกรรมไมซ์           1,800,000.00         950,000.00 1,790,000.00 วธิพีเิศษ  มหาวทิยาลัยมหิดล  มหาวทิยาลัยมหิดล 25/11/2016

270 PR24459100001 440PO359110001 ค่าด าเนินโครงการเผยแพร่ส่ือส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือส่ิงพมิพต่์างประเทศ เพื่อเปิดตัวแคมเปญ Thailand CO  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร           1,744,000.00     14,304,440.00 1,744,000.00 วธิพีเิศษ  Publicitas(Thailand) Ltd.             1,744,000.00  Publicitas(Thailand) Ltd. 10/11/2016

271 PR24459110004 440PO359110002 ค่าด าเนินการสร้างการรับรู้ผ่านส่ือหรือกจิกรรมในงาน International Trade Show (Visibility or Activity)  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร           1,000,000.00       1,000,000.00 1,000,000.00 วธิพีเิศษ  Reed Exhibitions             1,000,000.00  Reed Exhibitions 9/11/2016

272 PR24459110017 PO24459120001 ค่าด าเนินการลงส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ ์เนือ่งในโอกาสกา้วสู่ปีที่ 37 หนังสือพมิพฐ์านเศรษฐกจิ  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร               21,400.00 21,400.00 วธิตีกลงราคา  บริษทั ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั                 21,400.00  บริษทั ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั 2/12/2016

273 PR24459120002 PO24459120002 ด าเนินกจิกรรมสนับสนุนการจัดงานทางการตลาดของ สสปน.  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร               98,440.00 98,440.00 วธิตีกลงราคา  บริษทั ซันต้าการพมิพ ์จ ากดั                 98,440.00  บริษทั ซันต้าการพมิพ ์จ ากดั 13/12/2016

274 PR24459110019 PO24459120003 ค่าด าเนินโครงการพฒันาสินค้าและธรุกจิเพื่อส่งเสริมการตลาดองค์กร  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             942,500.00       2,106,000.00 942,500.00 วธิพีเิศษ  บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)               942,500.00  บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 19/12/2016

 บริษทั พกิซิลล่า จ ากดั             1,568,620.00
เนือ่งจากบริษทั พกิซิลล่า จ ากดั  มีความรู้และ
ความเขา้ใจในรายละเอยีดโครงการเดิมเป็นอยา่งดี
 และเสนอราคามาต่ าสุด

 บริษทั จูเลียตซอฟต์ จ ากดั             1,599,650.00

PR24459100001 440PO359120001 ค่าด าเนินโครงการเผยแพร่ส่ือส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือส่ิงพมิพต่์างประเทศ เพื่อเปิดตัวแคมเปญ Thailand CO  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             750,000.00     14,304,440.00 750,000.00 วธิพีเิศษ  บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั               750,000.00
 บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ ากดั

6/12/2016

PR24459100001 440PO359120002 ค่าด าเนินโครงการเผยแพร่ส่ือส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือส่ิงพมิพต่์างประเทศ เพื่อเปิดตัวแคมเปญ Thailand CO  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร             500,000.00     14,304,440.00 500,000.00 วธิพีเิศษ  BUSINESS & TOURISM PUBLISHING ASIA PTE.LTD               500,000.00  BUSINESS & TOURISM PUBLISHING ASIA PTE.LTD 6/12/2016

PR26159100001 610PO359120001
ค่าด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงานจัดท างบประมาณของ สสปน . 
ปีงบประมาณ

 ฝ่ายพฒันากลยทุธอ์งค์กร           1,200,000.00       1,200,000.00 1,200,000.00 วธิพีเิศษ  คุณพจนา เจิงกล่ินจันทร์             1,200,000.00  คุณพจนา เจิงกล่ินจันทร์ 1/12/2016

PR26159110003 610PO359120002
ค่าด าเนินการจัดจ้างบุคลากรในโครงการเสริมสร้างขดีความสามารถในการบริหารงานด้านนโยบายและกลยทุธ์
องค์กรตา

 ฝ่ายพฒันากลยทุธอ์งค์กร             750,000.00         750,000.00 750,000.00 วธิพีเิศษ  คุณประคอง เอีย่มส าอางค์               750,000.00  คุณประคอง เอีย่มส าอางค์ 14/12/2016

276

277

1,539,730.00 วธิสีอบราคา  บริษทั พกิซิลล่า จ ากดั 13/12/2016      1,770,315.00275 PR22059040002 200PO359120001 ค่าด าเนินการพฒันาและปรับปรุงเนือ้หาด้าน MICE Sustainability ของประเทศไทย           1,600,000.00 ฝ่ายพฒันาศักยภาพอตุสาหกรรมไมซ์

259 PR24459080019 PO24459110009 ค่าด าเนินโครงการจัดท ารายงานแผนกลยทุธก์ารตลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร           1,000,000.00 819,263.33        900,672.50 วธิสีอบราคา  บริษทั บลิสคิช จ ากดั

เนือ่งจากมีความเขา้ใจในโครงการเป็นอยา่งดี มี
ทีมแปลที่มีความรู้ความเชีย่วชาญทั้งในเร่ืองของ
ภาษาและความรู้ในอตุสาหกรรมไมซ์ รูปแบบการ

จัดท า ทันสมัย และมีสต๊อกรูปในอตุสาหกรรมไมซ์
ที่ค่อนขา้งหลากหลายและครอบคลุมตามความ

22/11/2016



ล ำดบั PR PO โครงกำร  เจำ้ของโครงกำร  จ ำนวนเงนิ
งบประมำณ

 รำคำกลำง  จ ำนวนเงนิจดั
จำ้งจรงิ

วธิีกำรจดัหำ  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ  ผู้รบัจำ้ง เหตผุลทีเ่ลือก

ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำเดอืน ตลุำคม - ธันวำคม 2559 (ประจ ำปงีบประมำณ 2560) 

278 PR26159110005 610PO359120003 ค่าด าเนินโครงการศึกษาวจิัยกระบวนการและขัน้ตอนของการจัดงานไมซ์  ฝ่ายพฒันากลยทุธอ์งค์กร           2,000,000.00       2,000,000.00 1,924,035.30 วธิพีเิศษ  สถาบันระหวา่งประเทศเพื่อการค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน)             1,999,123.00
 สถาบันระหวา่งประเทศเพื่อการค้าและการพฒันา (องค์การ
มหาชน)

เนือ่งจากมีผู้เสนอราคารายเดียว  เจ้าของโครงการ
 เกรงวา่การจัดหาจะไม่ทันการ อาจท าให้
ส านักงานเกดิความเสียหายได้  จึงได้ขออนุมัติให้
ด าเนินการจัดจ้างด้วยวธิพีเิศษ

22/12/2016

279 PR24459080017 440PO359100001 จ้างบริษทัวจิัย โครงการวดัประสิทธภิาพแบรนด์ Thailand CONNECT ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร 1,896,993.68 1,896,993.68 วธิปีระกวดราคา บริษทั อนิไซด์เอเชยี มาร์เกต็ รีเสิร์ท จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค Custom asia Co.,Ltd - 25/10/2016

บริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั คัสต้อม เอเซีย จ ากดั 2,871,880.00            

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 4,330,598.62            

บริษทั กรุงเทพพรีเมียร์นายหน้าประกนัชวีติ จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั ฟลิลิปประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั โตเกยีวมารีนประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั เอไอเอ จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 4,387,329.00            

บริษทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 5,923,633.00            

บริษทั ทรูไลฟ ์โบรคเกอร์ จ ากดั (FWD) ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั เอไอเอ จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั เวลต้ี ครีเอชัน่ จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค ขออนุมัตจิดัจำ้งโดยวธิีพิเศษ

บริษทั เฟร์ิส วชินั แอดเวนเทจ จ ากดั 3,997,752.19            

มีการศึกษาค้นควา้ขอ้มูลของอตุสาหกรรมไมซ์ไทย
และอตุสาหกรรมไมซ์ในภาพรวมระดับโลก มีการ
วางแผนกลยทุธท์ี่ชดัเจนเป็นรูปธรรมและสามารถ
ท างานได้จริง วเิคราะห์ถงึกลุ่มเป้าหมายของ
อตุสาหกรรมไมซ์ การวางแผนส่ือสาร Key 
Message ที่สอดคล้องกบัแบรนด์ไมซ์ของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน รวมถงึการน าเสนอการออกแบบ

ดีไซน์ความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล 
นอกจากนี ้บริษทัมีประสบการณ์และความพร้อม
ในงานด้านโฆษณาประชาสัมพนัธผ่์านส่ือออนไลน์
ที่มีความหลากหลายและเป็นที่ยอมรับ

บริษทั อนิดีด ครีเอชัน่ จ ากดั 3,997,445.10            

บริษทั พี.อเีวน้ท์ เอเจนซ่ี จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั กิบ๊สัน แอนด์ กนั จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั จี-เบรน จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั ไอ-เด็กซ์ ทราเวล เอเจนซ่ี จ ากดั 2,350,704.40            

บริษทั มีตต้ิงรูม จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั อนิไซต์เอเชยี มาร์เกต็ รีเสิร์ท จ ากดั 4,173,000.00            

บริษทั ไอเดียแม็กซ์ โซลูชัน่ จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวนั (ไทยแลนด์) จ ากดั 4,195,684.00            

บริษทั วนิเทอร์อเีจนซ่ี จ ากดั 6,904,710.00            

บริษทั อเีวน้ท์ไทย จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั เทรคอน (เวบ็ไซต์) จ ากดั ไม่ผ่านขอ้เสนอด้านเทคนิค

บริษทั เอก็ซ์ทรีม แอดวานซ์ จ ากดั - ขออนุมัตจิดัจำ้งโดยวธิีพิเศษ

มีการวางกลยทุธก์ารน าเสนอได้ชดัเจน เน้น
รูปธรรม วาง Content Concept ได้ละเอยีด
ชดัเจน น าเสนอจ านวนเนือ้หาของ Content ที่จะ
พฒันาในแต่ละหัวขอ้อยา่งชดัเจน มีการ 
Researchหาขอ้มูล ท าการ Benchmark กบั
เวบ็ไซต์ CVB  ชัน้น าต่าง ๆ มีการจัดท า mock-up
 design หน้าเวบ็เพจต่างๆ ที่ต้องด าเนินการ
พฒันาได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์ มีการน าเสนอ ให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ
ดังกล่าว ของ สสปน. อาทิ เสนอ Venue idea ที่
เป็น Co-Working Space ซ่ึงเป็นเทรนด์ของ

2/11/2016
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4,000,000.00          3,990,030.00      3,921,871.00

วธิปีระกวดราคา  บริษทั เอน็.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

8/12/2016

7,000,000.00          7,693,300.00      6,830,000.00 วธิปีระกวดราคา บริษทั วนิเทอร์อเีจนซ่ี จ ากดั287 PR25159070002 516PO359110001 โครงการพฒันาเนือ้หาขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรับเวบ็ไซต์ท่า ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

มีการน าเสนอรูปแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
 การบริหารจัดงานที่เป็นมืออาชพีและสามารถ
ด าเนินการได้จริง อกีทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร
ในการสนับสนุนการท างานได้เต็มที่

25/11/2016

286 PR24359100010 430PO359110001 โครงการส ารวจและประเมินผลการจัดงานเมกะอเีวนท์ ประจ าปี 2560 ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 4,200,000.00          4,249,184.00      4,152,884.00 วธิปีระกวดราคา บริษทั  ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวนั (ไทยแลนด์) จ ากดั

เป็นผู้เชีย่วชาญและมี Methodology ที่
ท าการศึกษา Economic Impact & Social 

Impact ที่ชดัเจน เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ

24/11/2016

123,199.41 2,295,000.00      123,199.41 วธิปีระกวดราคา บริษทั ไอ-เด็กซ์ ทราเวล เอเจนซ่ี จ ากดั285 PR24159050020 410PO359110003 จัดจ้างบริษทัผู้จัดงาน โครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ ผ่านงาน Industry Day 2016 (เพิ่มเติม) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั

ฝ่ายบริหาร

7/10/2016

284 PR26159100003 610PO359100001 ค่าจ้างจัดงานสัมมนา ASEAN Conference on MICE in collaboration with UNWTO (เพิ่มเติม) ฝ่ายพฒันากลยทุธอ์งค์กร 165,957.00 3,965,171.00      

165,957.00 วธิปีระกวดราคา

บริษทั อนิดีด ครีเอชัน่ จ ากดั

มีประสบการณ์สูงกวา่รายอืน่ โดยเปรียบเทียบใน
เร่ืองของการจัดงานนานาชาติ มีความเขา้ใจใน
เนือ้หาของอตุสาหกรรมไมซ์ และมีวธิกีารน าเสนอ
ที่เป็นมืออาชพีและมีนวตักรรมเทคโนโลยทีี่ทันสมัย
 มีการบริหารจัดการที่น่าเชือ่ถอื มีความเขา้ใจใน

31/10/2016

4,000,000.00          4,606,350.00      3,920,000.00 วธิปีระกวดราคา บริษทั เฟร์ิส วชินั แอดเวนเทจ จ ากดั283 PR25159070001 516PO359100001 โครงการโฆษณาออนไลน์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ฯ ในฐานะ MICE Destination ส าหรับต่างประเทศ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

2,850,000.00      

น าเสนอได้ตรงตาม TOR โดยน าเสนอราคาต่ าสุด 
และเสนอสิทธปิระโยชน์เพิ่มเติมจาก TOR จึงเห็น
ควรต่อราคาเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกบั สสปน.

25/10/2016

282 PR25059080005 500PO359100002 สวสัดิการประกนัชวีติและประกนัสุขภาพกลุ่มพนักงาน สสปน. ปี 2560 ฝ่ายบริหาร 6,500,000.00          6,531,186.23      5,704,708.12 วธิปีระกวดราคา บริษทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)

น าเสนอความคุ้มครองได้ตาม TOR ที่ก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด ตลอดจนมีสิทธปิระโยชน์ที่
นอกเหนือจาก TOR คือ สิทธกิารเบิกรักษากรณี
ผู้ป่วยนอก (OPD) ได้จ านวน 31 คร้ังต่อปี โดยไม่
ก าหนดจ านวนคร้ังต่อวนั รวมทั้งครอบคลุมแพทย์

21/10/2016

5,000,000.00          4,908,143.50      87,375.95 วธิปีระกวดราคา บริษทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)281 PR25058080006 500PO359100001 ด าเนินโครงการสวสัดิการประกนัชวีติและประกนัสุขภาพกลุ่มพนักงาน สสปน.ปี 2559 (เพิ่มเติม)

280 PR24459080018 933,006.32 วธิปีระกวดราคา Custom asia Co.,Ltd

มีการน าเสนอ Model / Method ที่น่าสนใจและ
มีความเขา้ใจ     ในเร่ือง Brand & Marketing 
พร้อมทั้งอตุสาหกรรมไมซ์เป็นอยา่งดี และมี 
Partners ในต่างประเทศที่ทางบริษทั คัสต้อม 

25/10/2016

440PO359100002 จ้างบริษทัวจิัย โครงการวดัประสิทธภิาพแบรนด์ Thailand CONNECT ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร 933,006.32



ล ำดบั PR PO โครงกำร  เจำ้ของโครงกำร  จ ำนวนเงนิ
งบประมำณ

 รำคำกลำง  จ ำนวนเงนิจดั
จำ้งจรงิ

วธิีกำรจดัหำ  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ  ผู้รบัจำ้ง เหตผุลทีเ่ลือก

ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำเดอืน ตลุำคม - ธันวำคม 2559 (ประจ ำปงีบประมำณ 2560) 

บริษทั เอน็.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 3,960,958.10            

มีการศึกษารายละเอยีดงานของ EFA เกา่ ๆ มา
กอ่นและสามารถน าเสนอกจิกรรมที่สร้างความ
แตกต่างได้

ขออนุมัตจิดัจำ้งโดยวธิีพิเศษ 2/12/2016

มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติและสามารถแกไ้ข
ปัญหารวมทั้งสามารถควบคุมการด าเนินโครงการ
ให้มีประสิทธภิาพเหมาะสมกบัความต้องการของ 
สสปน. รวมทั้งเป็นบริษทัเดียวที่ได้รับการรับรอง
จาก UFI โลก ท าให้มีคุณสมบัติน่าเชือ่ถอืใน 
International Level

4,575,000.00            บริษทั เดอะเสิร์ชเชอร์ จ ากดั4,600,000.00          4,583,978.40      4,575,000.00 วธิปีระกวดราคา บริษทั เดอะเสิร์ชเชอร์ จ ากดั289 PR24359100011 430PO359120001 จ้างบริษทัตรวจประเมินและรับรองจ านวนผู้เขา้ร่วมงานและพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Audit) ปี 60 ฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ
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4,000,000.00          3,990,030.00      3,921,871.00

วธิปีระกวดราคา  บริษทั เอน็.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

8/12/2016


