
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน 2560 

ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 

แบ่งตำมประเภทเอกสำร 
 

   ล ำดับ ประเภทเอกสำร จ ำนวนงำน (งำน) จ ำนวนเงิน (บำท)  คิดเป็นร้อยละ  

1  ใบสั่งซื้อ (PO1)  20      2,365,362.32            5.42      

2  ใบสั่งจ้าง (PO2)  21     2,198,500.36            5.04 

3  สัญญา (PO3)  14   39,044,029.45          89.53 

รวมทั้งสิ้น 55    43,607,892.13     100.00 
 

แผนภูมิสถิติรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบ่งตำมประเภทเอกสำร 
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน 2560 

ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 

แบ่งตำมวิธีกำรจัดหำ 
 

   ล ำดับ วิธีกำรจัดหำ จ ำนวนงำน (งำน) จ ำนวนเงิน (บำท)  คิดเป็นร้อยละ  

1 วิธีตกลงราคา   32     1,885,290.02     4.29 

2 วิธีสอบราคา   5     5,495,571.00    12.51 

3 วิธีประกวดราคา   4   19,560,358.60    44.53 

4 วิธีพิเศษ  14   16,989,272.51   38.67 

รวมทั้งสิ้น 55    43,930,492.13      100.00 
 

แผนภูมิสถิติรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบ่งตำมวิธีกำรจัดหำ 
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน 2560 

ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 

แบ่งตำมสังกัดที่รับผิดชอบ 

สังกัด 
วิธีตกลงรำคำ  วิธีสอบรำคำ   วิธีพิเศษ   วิธีประกวดรำคำ  

งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  

 ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณอ์งค์กร  MC -  -  1  615,571.00  1  4,665,200.00  1  9,600,000.00  

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  Audit -  -  -  -  -  -  -  -  

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  IT -  -  -  -  -  -  1  2,946,491.10  

 ฝ่ายบริหาร  ADM 25  1,347,072.28  -  -  9  9,041,632.51  -  -  

 ฝ่ายบริหารรฐักจิวิสาหกจิ  GCA -  -  -  -  -  -  -  -  

 ฝ่ายบัญชีและการเงิน  ACC -  -  -  -  -  -  -  -  

 ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร  SP -  -  1  1,750,000.00  -  -  1  2,613,867.50  

 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์  CA -  -  -  -  -  -  -  -  

 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาต ิ C 3  161,035.00  -  -  2  599,525.00  -  -  

 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเทีย่วเพื่อ

เป็นรางวัล  

MI 3  46,315.00  2  2,130,000.00  1  328,915.00  1  4,400,000.00  

 ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ  DM 1  8,267.74  -  -  -  -  -  -  

 ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ สสปน.   OP -  -  -  -  1  2,354,000.00  -  -  

 ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ EX -  -  1  1,000,000.00  -  -  -  -  

รวม  32 1,562,690.02 5 5,495,571.00 14 16,989,272.51 4 19,560,358.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน 2560 

ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

 

แผนภูมิสถิติเปรียบเทียบจ ำนวนงำนที่จัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละวิธี ของแต่ละหน่วยงำน 
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน 2560 

ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
1 PO15060090001 ค่าใช้จ่ายภายในส านักงาน (เพิ่มเติม) ฝ่ายบริหาร 6,495.04  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 6/9/2017 

2 PO15060090002 ด าเนนิโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet,Ipad)พร้อมอินเตอร์เน็ตซิม และ

เครื่องคอมพวิเตอร์ ป6ี0 

ฝ่ายบริหาร 594,385.00  วิธีพิเศษ บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 8/9/2017 

3 PO15060090004 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ฝ่ายบริหาร 1,500.00  วิธีพิเศษ บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 12/9/2017 

4 PO15060090005 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ฝ่ายบริหาร 93,575.27  วิธีพิเศษ บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 12/9/2017 

5 PO15060090006 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ฝ่ายบริหาร 656,923.60  วิธีพิเศษ บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 12/9/2017 

6 PO15060090007 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ประจ าปี 60 ฝ่ายบริหาร 110,777.79  วิธีพิเศษ บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 12/9/2017 

7 PO15060090008 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน (ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ส านกังาน 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร 

ฝ่ายบริหาร 49,398.34  วิธีตกลงราคา บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 12/9/2017 

8 PO15060090009 ค่าด าเนนิโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของส านักงาน (Drive Y:, Z:) ฝ่ายบริหาร 39,055.00  วิธีตกลงราคา วิจิตรสนิ  ฮาร์ดแวร ์ 13/9/2017 

9 PO15060090010 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 100,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 20/9/2017 

10 PO15060090011 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 99,938.00  วิธีตกลงราคา บริษัท พีทเีอม็ โฮลดิ้ง จ ากัด 20/9/2017 

11 PO15060090013 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 89,559.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 21/9/2017 

12 PO15060090014 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 88,499.99  วิธีตกลงราคา วิจิตรสนิ  ฮาร์ดแวร ์ 21/9/2017 

13 PO15060090015 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 66,768.00  วิธีตกลงราคา บริษัท นโีอเนท็ บางกอก (เอน็.เอ็น.บี.) 

จ ากัด 

21/9/2017 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
14 PO15060090016 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 65,021.76  วิธีตกลงราคา Rockworth Public Company 

Limited 

21/9/2017 

15 PO15060090017 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 98,125.82  วิธีตกลงราคา บริษัท สยามพารากอน รีเทล จ ากัด 21/9/2017 

16 PO15060090018 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 4,226.50  วิธีตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 22/9/2017 

17 PO15060090019 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 1,442.43  วิธีตกลงราคา บริษัท มิคกี้มาร์ท จ ากดั 22/9/2017 

18 PO15060090020 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 25,257.57  วิธีตกลงราคา บริษัท มิคกี้มาร์ท จ ากดั 22/9/2017 

19 PO15060090021 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 99,938.00  วิธีตกลงราคา บริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 22/9/2017 

20 PO15060090022 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี60 (เพิ่มเติม) ฝ่ายบริหาร 74,475.21  วิธีตกลงราคา บริษัท  ชนัญชิดา วิคทอรี่ แอนด ์เซอร์วิส 

จ ากัด 

26/9/2017 

21 PO24160090001 จัดแสดงตอ้นรับสนับสนุนงาน Pro-Health 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นางสาวสกาวเดือน  สุดปราการ 8/9/2017 

22 PO24160090002 จ้างจัดการแสดงต้อนรับสนับสนนุงาน Kangting Company Thailand Tour ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นางสาวสกาวเดือน  สุดปราการ 8/9/2017 

23 PO24160090003 ด าเนนิโครงการเทรดโชว์ America's Worldwide Exhibition for Incentive Travel, 

Meetings & Events 2017 

ฝ่ายสง่เสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

6,315.00  วิธีตกลงราคา World Explorer Co.,Ltd. 15/9/2017 

24 PO24160090004 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินฯ ส าหรับงาน IBTM World 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

328,915.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 26/9/2017 

25 PO24260090001 ค่าด าเนนิงาน Convention Day เพิ่มเตมิ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 35,310.00  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทกลาส ดอท เนท็ 7/9/2017 

26 PO24260090002 จัดหาบัตรโดยสารเครือ่งบิน วีซ่า ประกันการเดนิทาง งาน IMEX America 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 349,525.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 8/9/2017 

27 PO24260090003 จ้างจัด site inspectionฯ งาน Meeting of the Internet engineering Task Force 

(IETF 109) 2020 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 250,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท อเีวนท์ แทรเวล เอเชีย จ ากัด 19/9/2017 

28 PO24260090004 สนับสนุนการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติ WFDSA ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 98,975.00  วิธีตกลงราคา บริษัท บัดเจท-สมารท์ จ ากัด 26/9/2017 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
29 PO24260090005 จ าท าเอกสารและสือ่ประมูลสทิธิ์งาน (APWSS 2021) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 26,750.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ไฮเรส จ ากัด 22/9/2017 

30 PO24460090001 ค่าด าเนนิโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมไมซ์ ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์

องค์กร 

615,571.00  วิธีสอบราคา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1/9/2017 

31 PO25060090001 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวนัส าคัญต่างๆ ปี 2560 ฝ่ายบริหาร 25,894.00  วิธีตกลงราคา บริษัท สุจ านงค์บราเธอร์ จ ากัด 8/9/2017 

32 PO25060090002 ด าเนนิกจิกรรมเนือ่งในโอกาสวนัส าคัญต่างๆ ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 20,865.00  วิธีตกลงราคา คุณย่ิงยง  อุ่นอนงค์รกัษ์ 14/9/2017 

33 PO25060090004 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 3,852.00  วิธีตกลงราคา บริษัท พิมพ์สวย จ ากดั 20/9/2017 

34 PO25060090005 จัดท าของที่ระลกึ เพื่อใชม้อบให้กับบุคคลภายนอกและองค์กรต่างๆในปี พ.ศ.2560 ฝ่ายบริหาร 87,797.00  วิธีตกลงราคา บริษัท สหไทยอนิเตอร์ ฟูด้ส์ แอนด ์ออ

แกไนซ์ จ ากัด 

20/9/2017 

35 PO25060090006 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 12,803.62  วิธีตกลงราคา บริษัท  ชนัญชิดา วิคทอรี่ แอนด ์เซอร์วิส 

จ ากัด 

21/9/2017 

36 PO25060090009 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 20,000.00  วิธีตกลงราคา นาย บูรี  ศรแีก้วพะเนาว ์ 21/9/2017 

37 PO25060090010 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 20,000.00  วิธีตกลงราคา นายสมยศ จันตา 21/9/2017 

38 PO25060090011 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 99,510.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อัศวอาสน์ จ ากัด 22/9/2017 

39 PO25060090012 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 48,150.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เวิร์คโค่พลัส จ ากัด 26/9/2017 

40 PO25060090013 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในส านกังาน ปี 60 (เพิ่มเตมิ) ฝ่ายบริหาร 100,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท  น้ าดื่มซอฟท์ จ ากัด 26/9/2017 

41 PO27060090001 ค่าขนส่งเอกสารประชาสัมพนัธอ์งค์กร ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 8,267.74  วิธีตกลงราคา TNT Express Worldwide (Thailand) 

Co., Ltd. 

15/9/2017 

42 100PO360090001 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบพัสดุ ระบบการเงนิบัญชี และระบบงบประมาณ

เพื่อการบริหาร 

ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ สสปน. 2,354,000.00  วิธีพิเศษ บจก.เคพีเอม็จี ภูมิไชย ที่ปรกึษาธุรกิจ 

จ ากัด 

21/9/2017 

43 410PO360090001 โครงการเป็นเจ้าภาพและเข้ารว่มงานเทรดโชว์ IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

1,930,000.00  วิธีสอบราคา บริษัท หงษ์ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 8/9/2017 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
44 410PO360090002 ด าเนนิงานเพิ่มเตมิโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรอืนกระจกในอุตสาหกรรมไมซ์ ส าหรบั

โครงการ TIME 2017 ( 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

200,000.00  วิธีสอบราคา บริษัท บีไอซี อเีว้นท์ จ ากัด 11/9/2017 

45 410PO360090003 โครงการเป็นเจ้าภาพและเข้ารว่มงานเทรดโชว์ IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

4,400,000.00  วิธีประกวดราคา บริษัท อนิดีด ครีเอชั่น จ ากัด 14/9/2017 

46 430PO360090001 ค่าด าเนนิการจัดท า "Preliminary Assessment for Aviation Industry and Tourism 

Industry of Exhibition" 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้า

นานาชาต ิ

1,000,000.00  วิธีสอบราคา EAC-Euro Asia Consulting 1/9/2017 

47 440PO360090001 ค่าด าเนนิการจัดท าและออกแบบชิ้นงานสื่อสารการตลาดต่างประเทศ ภายในแคมเปญ

แบรนด์ประเทศไทย ประจ าปี 2561 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์

องค์กร 

4,665,200.00  วิธีพิเศษ บริษัท วิชนันารี กรุ๊ป จ ากัด 11/9/2017 

48 440PO360090002 โครงการ MICE Day 2017 ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์

องค์กร 

9,600,000.00  วิธีประกวดราคา บริษัท ดี ซิกซ์ตี้ ทรี จ ากัด 11/9/2017 

49 500PO360090001 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพบุคลากร (ฝกึอบรม) ฝ่ายบริหาร 800,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท เอสอเีอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 

8/9/2017 

50 500PO360090002 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพบุคลากร (ฝกึอบรม) ประจ าปี 2560 ฝ่ายบริหาร 800,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท เอสอเีอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 

8/9/2017 

51 500PO360090003 โครงการทบทวนรูปแบบโครงสร้างองค์กร และการจัดวางอัตราก าลัง สสปน. ฝ่ายบริหาร 609,900.00  วิธีพิเศษ บริษัท ฮิวแมน อนิเทเลคชวล แมเนจ

เมนท์ จ ากัด 

11/9/2017 

52 500PO360090004 โครงการสวัสดกิารประกันชวีิตและประกันสุขภาพกลุม่พนักงาน สสปน. ปี 2561 ฝ่ายบริหาร 5,374,570.85  วิธีพิเศษ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) 

22/9/2017 

53 516PO360090001 โครงการโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) เพื่อประชาสมัพันธเ์ว็บไซต์ของ สสปน. 

ส าหรับตลาดในประเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,946,491.10  วิธีประกวดราคา บริษัท โธธ โซเชียล จ ากดั 1/9/2017 

54 610PO360090001 โครงการจัดงานสัมมนา "Thailand MICE Intelligence Conference 2017" ฯ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร 2,613,867.50  วิธีประกวดราคา บริษัท อนิดีด ครีเอชั่น จ ากัด 5/9/2017 

55 610PO360090002 ค่าด าเนนิโครงการทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า

นานาชาต ิปี 2560 

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร 1,750,000.00  วิธีสอบราคา บริษัท ไลคอน จ ากัด 15/9/2017 

    43,607,892.13    



 


