
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนธันวำคม 2558 

ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 

แบ่งตำมประเภทเอกสำร 
 

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

1  ใบสั่งซื้อ (PO1)  15    561,315.86    1.50 

2  ใบสั่งจ้าง (PO2)  41 11,432,101.91 30.51 

3  สัญญา (PO3)  9 25,476,113.61   67.99 

รวมทั้งสิ้น 65 37,469,531.38 100.00 
 

แผนภูมิสถิติรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบ่งตำมประเภทเอกสำร 
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แบ่งตำมวิธีกำรจัดหำ 
 

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

1 วิธีตกลงราคา 43     2,859,015.32           7.63 

2 วิธีสอบราคา 4     3,292,630.00           8.79 

3 วิธีประกวดราคา 1     3,990,000.00     10.65 

4 วิธีพิเศษ 17    27,327,886.06         72.93 

รวมทั้งสิ้น 65   37,469,531.38    100.00  
 

แผนภูมิสถิติรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบ่งตำมวิธีกำรจัดหำ 
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แบ่งตำมสังกัดที่รับผิดชอบ 

 

สังกัด 
วิธีตกลงรำคำ  วิธีสอบรำคำ   วิธีพิเศษ   วิธีประกวดรำคำ  

 งำน   มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร MC 8   563,610.00 - - 4 2,326,245.00 - - 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT - - 1   544,095.00 1   240,000.00 - - 

 ฝ่ายบริหาร ADM 20 1,092,048.70 - - 1   336,000.00 - - 

 ฝ่ายบริหารรฐักจิวิสาหกจิ GCA - - 1 1,669,735.00 - - - - 

 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาต ิ C 3   243,182.62 - - 2 5,239,525.00 - - 

 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเทีย่วเพื่อ  
เป็นรางวัล 

MI 4   369,684.00 - - 6 14,850,216.06 - - 

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ DMICE 4   461,790.00 - - 1  240,000.00 - - 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ E 5   308,700.00 1   898,800.00 2  4,095,900.00 1 3,990,000.00 

รวม   43 1,486,455.26 7 5,339,002.70 46 37,314,761.01 2 11,321,295.00 
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แผนภูมิสถิติเปรียบเทียบจ ำนวนงำนที่จัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละวิธี ของแต่ละหน่วยงำน 

 

 
 

 
  

MC IT ADM GCA C MI DM EX

ตกลงราคา 8 0 20 0 3 4 4 5

สอบราคา 0 1 0 1 0 0 0 1

วิธีพิเศษ 4 1 1 0 2 6 1 2

ประกวดราคา 0 0 0 0 0 0 0 1
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ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
1 PO15058120001 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 6,313.00  วิธีตกลงราคา วิจิตรสนิ  ฮาร์ดแวร ์ 9/12/2015 

2 PO15058120002 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 2,817.92  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 14/12/2015 

3 PO15058120003 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 10,584.17  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 14/12/2015 

4 PO15058120004 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 2,135.07  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 14/12/2015 

5 PO15058120005 ค่าด าเนนิการจัดซือ้กระเชา้ปีใหม่ เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอกและองค์กร

ต่างๆในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 

ฝ่ายบริหาร 149,450.02  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 15/12/2015 

6 PO15058120006 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 42,468.30  วิธีตกลงราคา Rockworth Public Company Limited 9/12/2015 

7 PO15058120007 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 5,656.98  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 8/12/2015 

8 PO15058120008 ค่าด าเนนิการจัดซือ้กระเชา้ปีใหม่ เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอกและองค์กร

ต่างๆในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 

ฝ่ายบริหาร 19,500.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 18/12/2015 

9 PO15058120009 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ 

และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

ฝ่ายบริหาร 13,299.99  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 18/12/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
10 PO15058120010 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 35,232.96  วิธีตกลงราคา Rockworth Public Company Limited 9/12/2015 

11 PO15058120011 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ 

และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

ฝ่ายบริหาร 40,603.29  วิธีตกลงราคา บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์จ ากัด 22/12/2015 

12 PO15058120012 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ 

และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

ฝ่ายบริหาร 5,700.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 21/12/2015 

13 PO15058120013 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 27,645.23  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 22/12/2015 

14 PO15058120014 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 1,158.93  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 18/12/2015 

15 PO17058120002 การจดัท าของที่ระลึกของฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 198,750.00  วิธีตกลงราคา นายศุภชัย ศรีประไพ 28/12/2015 

16 PO24158120001 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน ATCO Pharmaceuticals Pakistan-

Annual Sales Conference 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 3/12/2015 

17 PO24158120002 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน Star Holiday Mart Incentive Group 

(BKK & PTY) 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 3/12/2015 

18 PO24158120003 ด าเนนิการจัด Site Inspection Trip งาน Asia Pacific Herbalife Future 

Millionaire 2017-2020 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

200,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อเีวนท์ แทรเวล เอเชีย จ ากัด 11/12/2015 

19 PO24158120004 จ้างผู้ให้บริการออกแบบจัดท าสือ่สิ่งพิมพแ์ละเอกสารประมูลสทิธิ ์SITE Global 

Conference 2019 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

129,684.00  วิธีตกลงราคา บริษัท บัดเจท-สมารท์ จ ากัด 15/12/2015 

20 PO24158120005 ค่าบริการพืน้ที่คูหานิทรรศการประเทศไทย กิจกรรมเทรดโชว ์IT & CM China 

ณ เมอืงเซ่ียงไฮ้ 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

2,000,000.00  วิธีพิเศษ TTG Asia Media Pte., Ltd. 18/12/2015 

21 PO24158120006 ด าเนนิกจิกรรม Sales Mission-Asia Pacific, Korea Sales Mission 2016 & 

Networking Event ณ เกาหล ี

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

796,002.45  วิธีพิเศษ AVIAREPS Korea 24/12/2015 

22 PO24258120001 สนับสนุนการประมูลสิทธิก์ารจัดงาน WTTC Global Summit 2017 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 118,556.00  วิธีตกลงราคา บริษัท บัดเจท-สมารท์ จ ากัด 9/12/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
23 PO24258120002 ด าเนนิกจิกรรมการตลาดในงานประชุมประจ าปี PCMA - Convening 

Leaders 2016 ณ แคนาดา 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 239,525.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 23/12/2015 

24 PO24258120003 ค่าจัดส่งพัสดุต่างประเทศ การประมูลสทิธิ์งานประชมุ IDFWPR 2018 

Congress 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 7,996.62  วิธีตกลงราคา บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

23/12/2015 

25 PO24358120001 ด าเนนิกจิกรรมการผลิตการจดัท าสือ่ส่งเสรมิการขายและการจัดท าข้อมูล ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 28,890.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด 4/12/2015 

26 PO24358120002 ด าเนนิกจิกรรมการผลิตการจดัท าสือ่ส่งเสรมิการขายและการจัดท าข้อมูล ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 60,990.00  วิธีตกลงราคา นายวิชัย ชุนเจรญิ (พงศ์พัฒนก์ารพมิพ์) 4/12/2015 

27 PO24358120003 ด าเนนิกจิกรรมการผลิตการจดัท าสือ่ส่งเสรมิการขายและการจัดท าข้อมูล ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 42,800.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด 8/12/2015 

28 PO24358120004 ด าเนนิกจิกรรมการผลิตการจดัท าสือ่ส่งเสรมิการขายและการจัดท าข้อมูล ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 92,020.00  วิธีตกลงราคา Hua nam printing Co., Ltd. 16/12/2015 

29 PO24358120005 จัดจ้างผู้ด าเนนิการจัดท าเนื้อหางาน Kingdom of Light ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 84,000.00  วิธีตกลงราคา นางสาวปิตินชุ สุจริตกลุ 22/12/2015 

30 PO24358120006 ด าเนนิกจิกรรมการผลิตและจัดท าสื่อวีดิทัศน์ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 898,800.00  วิธีสอบราคา บริษัท สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป จ ากดั 23/12/2015 

31 PO24458120001 ค่าด าเนนิโครงการพัฒนาสนิค้าและธุรกิจเพือ่ส่งเสริมการตลาดองคก์ร ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 872,050.00  วิธีพิเศษ บริษัท พรเีมี่ยม 360 จ ากัด 4/12/2015 

32 PO24458120002 ค่าด าเนนิการลงสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ ์เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 35 

หนังสือพิมพฐ์านเศรษฐกจิ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 60,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จ ากดั 8/12/2015 

33 PO24458120003 ค่าด าเนนิการลงสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ ์เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 19 

หนังสือพิมพท์รานสปอร์ต เจอร์นัล 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 60,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท หนังสอืพิมพท์รานสปอร์ต จ ากัด 8/12/2015 

34 PO24458120004 ค่าด าเนนิการปรับขนาดชิ้นงานโฆษณา ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 94,160.00  วิธีตกลงราคา Brilliant & Million Co., Ltd. 18/12/2015 

35 PO24458120005 ค่าด าเนนิการจัดหาภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเพื่อเป็นขอ้มูล

ส าหรับจัดท าวิดิทัศน ์

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 69,550.00  วิธีตกลงราคา บริษัท สตูดโิอ อารี จ ากดั 18/12/2015 

36 PO24458120006 ค่าด าเนนิการผลิตและเผยแพร่สื่อสง่เสรมิการตลาดในประเทศผ่านสือ่โทรทัศน์

ในรูปแบบการสัมภษณ์สด 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 25,000.00  วิธีตกลงราคา นางรัตตกิาล  คงัคายะ 21/12/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
37 PO24458120007 ค่าด าเนนิการผลิตและเผยแพร่บทสมัภาษณ์ประธานกรรมการส่งเสริมการจดั

ประชุมและนทิรรศการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 232,660.80  วิธีพิเศษ บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

23/12/2015 

38 PO24458120008 ค่าด าเนนิการผลิตและเผยแพร่บทสมัภาษณ์ประธานกรรมการส่งเสริมการจดั

ประชุมและนทิรรศการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 221,555.00  วิธีพิเศษ บริษัท โพสต ์พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน) 23/12/2015 

39 PO24458120009 ค่าด าเนนิการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบรหิารจัดการบูธประชาสัมพนัธอ์งค์กร 

ในการจัดนทิรรศการ เนือ่งในโอกา 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 999,979.20  วิธีพิเศษ บริษัท มิลเลียน ดอทส ์จ ากัด 22/12/2015 

40 PO24458120010 ค่าด าเนนิการออกแบบและผลิตสื่อส่งเสริมการตลาดในประเทศส าหรับ MI 

และ C 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 42,800.00  วิธีตกลงราคา บริษัท วิชนันารี กรุ๊ป จ ากัด 30/12/2015 

41 PO24458120011 ค่าด าเนนิการออกแบบและผลิตสื่อส่งเสริมการตลาดในประเทศส าหรับ MI 

และ C 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 32,100.00  วิธีตกลงราคา Hua nam printing Co., Ltd. 30/12/2015 

42 PO24458120012 โครงการส่งเสริมภาพลกัษณอ์งค์กรในประเทศ กจิกรรมการผลิตเอกสารประ

ชัสัมพันธแ์ละการสือ่สารองคก์รในประเทศ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 180,000.00  วิธีสอบราคา นายศักดาวธุ  จนัทร์เทพ 30/12/2015 

43 PO25058120001 ด าเนนิโครงการพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและธรรมาภิ

บาล 

ฝ่ายบริหาร 150,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายปัทมา แอนด์ 

แอสโซซิเอทส ์จ ากัด 

15/12/2015 

44 PO25058120002 ค่าด าเนนิการจัดซือ้กระเชา้ปีใหม่ เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอกและองค์กร

ต่างๆในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 

ฝ่ายบริหาร 423,200.00  วิธีตกลงราคา Flowers Station 15/12/2015 

45 PO25058120003 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ 

และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

ฝ่ายบริหาร 85,600.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อนิเทลคร้าฟท์ โซลูชั่น จ ากัด 18/12/2015 

46 PO25058120004 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 19,260.00  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจท็ อินเตอร์ลิงค์ 

(2000) 

21/12/2015 

47 PO25058120005 ด าเนนิโครงการจัดท ากรอบแผนงานฯ ปี 2559 และอบรม Team Building 

for Success 

ฝ่ายบริหาร 37,500.00  วิธีตกลงราคา บริษัท โรงแรมชายทะเล จ ากัด 28/12/2015 

48 PO25058120006 ค่าบ ารุงรักษา (ตู้สาขาโทรศัพท,์ เครื่องท าน้ าแข็ง ฯลฯ) และบ ารุงรักษาอื่น ๆ ปี 

2559 

ฝ่ายบริหาร 13,922.84  วิธีตกลงราคา บริษัท  ชนัญชิดา วิคทอรี่ แอนด ์เซอร์วิส 

จ ากัด 

22/12/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
49 PO25158120001 โครงการปรับปรุงเครือ่งแมข่่ายของ สสปน. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 544,095.00  วิธีสอบราคา บริษัท เฟริ์ส โซลูชัน่ โพรไวเดอร์ จ ากัด 8/12/2015 

50 PO25158120002 ค่าด าเนนิโครงการจัดจ้าง  Outsource ส าหรับเป็นบคลากร IT จ านวน 2 คน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 240,000.00  วิธีพิเศษ นายจีรศกัดิ์ พทุธรกัษ์ 28/12/2015 

51 PO27058120001 ค่าของที่ระลกึส าหรับวทิยากร ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 59,920.00  วิธีตกลงราคา บริษัท พรเีมี่ยม 360 จ ากัด 30/12/2015 

52 PO27058120002 ค่าของที่ระลกึส าหรับวทิยากร ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 196,120.00  วิธีตกลงราคา บริษัท แอคชั่น เพอร์เฟค จ ากัด 30/12/2015 

53 PO27058120003 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Thailand Domestic 

MICE Mart (TDMM 2016) 

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 240,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวสุภัสรา อญัญะโพธิ ์ 30/12/2015 

54 PO27058120004 ค่าด าเนนิการถ่ายภาพในโครงการกิจกรรมเพื่อชุมชน ต าบลยายชา อ าเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 7,000.00  วิธีตกลงราคา นายวรพจน์  ศิลปการประดิษฐ 16/12/2015 

55 PO27158120001 ด าเนนิกจิกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรและหนว่ยงานภาครฐั ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ 1,669,735.00  วิธีสอบราคา บริษัท สมาร์ท คอนเนค จ ากัด 9/12/2015 

56 PO28058120001 จัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการออกแบบ, จัดพิมพ ์และเอกสารประมูลสทิธิ์ งาน 

IDFWPR 2018 Congress 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 116,630.00  วิธีตกลงราคา บริษัท บัดเจท-สมารท์ จ ากัด 3/12/2015 

57 410PO358120001 ด าเนนิโครงการเข้าร่วมงานเทรดโชว์ AIME 2016 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศ

ออสเตรเลีย 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

5,740,581.61  วิธีพิเศษ Reed Travel Exhibitions 9/12/2015 

58 410PO358120003 ด าเนนิกจิกรรม Australia Sales Mission ณ เมอืงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

900,000.00  วิธีพิเศษ Elite Representation Asia Pacific Pty 

Ltd 

18/12/2015 

59 410PO358120004 จ้างตัวแทนการตลาด ประจ าประเทศอนิเดยี ประจ าปี 2559 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

2,473,632.00  วิธีพิเศษ Venture Marketing 25/12/2015 

60 410PO358120005 จ้างตัวแทนการตลาด ประจ าประเทศญี่ปุ่น ประจ าปี 2559 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

2,940,000.00  วิธีพิเศษ Mice Japan Co., Ltd. 28/12/2015 

61 420PO358120001 จ้างตัวแทนการตลาด ประจ าภูมิภาคอเมรกิาเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 5,000,000.00  วิธีพิเศษ DEVELOPMENT COUNSELLORS 

INTERNATIONAL, LTD 

30/12/2015 

62 430PO358120001 จ้างด าเนินการตรวจประเมินและรับรองจ านวนผูเ้ข้าร่วมงานฯ (Exhibition 

Audit) ปีงบประมาณ 59 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 3,990,000.00  วิธีประกวดราคา บริษัท เดอะเสิร์ชเชอร์ จ ากัด 9/12/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
63 430PO358120002 ค่าด าเนนิโครงการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บรกิารของตวัแทนการตลาด 

สสปน. ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 395,900.00  วิธีพิเศษ บริษัท อนิเทจ (ประเทศไทย) จ ากัด 9/12/2015 

64 430PO358120003 จ้างตัวแทนการตลาดต่างประเทศ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 3,700,000.00  วิธีพิเศษ Business Strategies Group 23/12/2015 

65 500PO358120001 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุง ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน

ของส่วนงานพัสดุฯ 

ฝ่ายบริหาร 336,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ดิษฐศริ ิ 1/12/2015 

    37,469,531.38    

 


