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แบ่งตำมประเภทเอกสำร 
 

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

1  ใบสั่งซื้อ (PO1)  16    223,570.01    0.40 

2  ใบสั่งจ้าง (PO2)  64 12,248,984.17   22.15 

3  สัญญา (PO3)  18 42,952,959.63   77.45 

รวมทั้งสิ้น 98 55,461,513.97 100.00 
 

แผนภูมิสถิติรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบ่งตำมประเภทเอกสำร 
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แบ่งตำมวิธีกำรจัดหำ 
 

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

1 วิธีตกลงราคา 43     1,486,455.26           2.68 

2 วิธีสอบราคา 7     5,339,002.70           9.63 

3 วิธีประกวดราคา 2     11,321,295.00     20.41 

4 วิธีพิเศษ 46    37,314,761.01         67.28 

รวมทั้งสิ้น 98   55,461,513.97    100.00  
 

แผนภูมิสถิติรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบ่งตำมวิธีกำรจัดหำ 
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แบ่งตำมสังกัดที่รับผิดชอบ 

 

สังกัด 
วิธีตกลงรำคำ  วิธีสอบรำคำ   วิธีพิเศษ   วิธีประกวดรำคำ  

 งำน   มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร MC 1 30,131.20 2 1,200,005.00 14 6,027,813.00 1 4,580,135.00 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน Audit - - - - 1 210,000.00 - - 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT - - 1 979,000 1 268,784.00 1 6,741,160 

 ฝ่ายบริหาร ADM 24 655,604.06 - - 9 21,810,761.44 - - 

 ฝ่ายบริหารรฐักจิวิสาหกจิ GCA 1 43,870.00 - - 7 1,704,000.00 - - 

 ฝ่ายบัญชีและการเงิน AF - - - - 2 480,000.00 - - 

 ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร SP 1 53,500.00 - - 3 2,658,000.00 - - 

 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ CA 1 110,000.00 - - - - - - 

 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาต ิ C 2 54,000.00 1 500,000.00 - - - - 

 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเทีย่วเพื่อ  
เป็นรางวัล 

MI 10 186,840.00 1 1,500,000 6 950,476 - - 

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ DMICE - - - - 1 4,926.95 - - 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ E 2 327,510.00 2 1,159,997.70 2 3,200,000.00 - - 

ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ สสปน. OOP 1 25,000.00 - - - - - - 

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 
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ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
1 PO15058100002 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละการด าเนนิงาน

ภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 24,525.20  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 2/10/2015 

2 PO15058100005 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละการด าเนนิงาน

ภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 23,411.60  วิธีตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 5/10/2015 

3 PO15058100006 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละการด าเนนิงาน

ภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 19,153.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เทอร์มนิอล โซลูชั่น จ ากดั 2/10/2015 

4 PO15058100007 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละการด าเนนิงาน

ภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 19,153.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เทอร์มนิอล โซลูชั่น จ ากดั 5/10/2015 

5 PO15058100008 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง 

ฝ่ายบริหาร 9,950.00  วิธีตกลงราคา นางสาวปาณนาถ ฤทธิว์ันชัย 8/10/2015 

6 PO15058100009 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละการด าเนนิงาน

ภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 14,800.85  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 7/10/2015 

7 PO15058100011 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละการด าเนนิงาน

ภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 10,117.06  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 8/10/2015 

8 PO15058100012 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละการด าเนนิงาน

ภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 4,382.98  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 9/10/2015 

9 PO15058100013 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง 

ฝ่ายบริหาร 4,964.04  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 13/10/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
10 PO15058100014 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง 

ฝ่ายบริหาร 3,542.97  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 13/10/2015 

11 PO15058100015 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง 

ฝ่ายบริหาร 17,254.02  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 14/10/2015 

12 PO15058100016 ค่าใช้จ่ายหนังสือพิมพ ์ประจ าปี 2559 ฝ่ายบริหาร 50,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 5/10/2015 

13 PO15058100017 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง 

ฝ่ายบริหาร 1,177.00  วิธีตกลงราคา วิจิตรสนิ  ฮาร์ดแวร ์ 21/10/2015 

14 PO15058100018 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง 

ฝ่ายบริหาร 4,178.96  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 21/10/2015 

15 PO15058100019 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง 

ฝ่ายบริหาร 11,972.38  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 27/10/2015 

16 PO15058100020 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง 

ฝ่ายบริหาร 4,986.95  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 29/10/2015 

17 PO21058100001 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าทีจ่้างเหมาบริการโครงการพฒันาประสิทธิภาพ

งาานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Autdit) 210,000.00  วิธีพิเศษ ว่าที่ ร.ต. ศุภวงศ ์ เกื้อสังข ์ 14/10/2015 

18 PO21058100002 จ้างด าเนินการโครงการศกึษาและจัดท าแนวทางการปฏิรูป สสปน. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 268,784.00  วิธีพิเศษ บริษัท  ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิวนั (ไทย

แลนด์) จ ากัด 

2/10/2015 

19 PO21058100003 ค่าด าเนนิการตจัดจ้างช่างภาพส าหรับกิจกรรมถ่ายภาพคณะกรรมการฯ ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ สสปน. 25,000.00  วิธีตกลงราคา นายสรสวุธ  มิ่งขวัญ 28/10/2015 

20 PO22058100001 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาบรกิาร โครงการ Trade Education ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 110,000.00  วิธีตกลงราคา นางสาวณดาพณั บุญรอด 2/10/2015 

21 PO24158100001 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน F&N Incentive Trip 2015 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

17,000.00  วิธีตกลงราคา นางสาวน้ าค้าง นัครามนตร ี 7/10/2015 

22 PO24158100002 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน FCm Corporate Traveller 

Conference 2015 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 7/10/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
23 PO24158100003 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน Essilor Agency Training ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 9/10/2015 

24 PO24158100004 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน Michelin 2015 Tyreplus Annual 

Meeting 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 9/10/2015 

25 PO24158100005 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน PT. Cahyana Kurnia Group ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 9/10/2015 

26 PO24158100006 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน AIA Korea Summer Campaign 

2015 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

17,000.00  วิธีตกลงราคา นางสาวน้ าค้าง นัครามนตร ี 13/10/2015 

27 PO24158100007 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน Prudential Fast Track Convention 

2015 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 9/10/2015 

28 PO24158100008 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน Pollux Indonesia (Happy Tour 

Ellen) 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 22/10/2015 

29 PO24258100001 จ้างจัดกิจกรรม Site Inspection เพื่อส ารวจความพรอ้มฯ ส าหรับการจดั

ประชุมนานาชาต ิIAOM 2016 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 35,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อเีวนท์ แทรเวล เอเชีย จ ากัด 7/10/2015 

30 PO24258100002 จัดจ้างบริษัทผู้ด าเนินการจัดงานเลี้ยง Welcome Dinner และอืน่ ๆ งาน

ประชุม AESIEAP CEO Conference 2015 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 500,000.00  วิธีสอบราคา บริษัท อเีวนท์ แทรเวล เอเชีย จ ากัด 22/10/2015 

31 PO24258100003 จ้างจัด Site Inspection เพื่อส ารวจความพร้อมฯ ส าหรับประชุมนานาชาต ิ

Baptist World Alliance 2017 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 19,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อเีวนท์ แทรเวล เอเชีย จ ากัด 20/10/2015 

32 PO24358100001 ด าเนนิกจิกรรมการผลิตการจดัท าสือ่ส่งเสรมิการขายและการจัดท าข้อมูล ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 359,990.80  วิธีสอบราคา บริษัท ฟิงเกอร์ปริน้ท์ แกรนด์ จ ากัด 9/10/2015 

33 PO24358100002 ด าเนนิกจิกรรมการผลิตการจดัท าสือ่ส่งเสรมิการขายและการจัดท าข้อมูล ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 800,006.90  วิธีสอบราคา บริษัท ทรัพย์โชติ ลกัเกจ กรุ๊ป จ ากัด 9/10/2015 

34 PO24358100003 จ้างที่ปรกึษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับการจัดเตรียมงาน ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 150,000.00  วิธีตกลงราคา นายนิมิตร พิพิธกุล 26/10/2015 

35 PO24358100004 จัดท าจดหมายข่าวอิเล็คโทรนิค EDM Show Preview ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 177,510.00  วิธีตกลงราคา บริษัท พกิซิลล่า จ ากัด 27/10/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
36 PO24458100001 ค่าด าเนนิโครงการจัดท าของทีร่ะลกึปากกา Crystal USB pen ความจุ 16GB 

เพื่อใช้ประชาสัมพนัธ์องคก์ร 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 276,595.00  วิธีสอบราคา บริษัท พรเีมี่ยม 360 จ ากัด 2/10/2015 

37 PO24458100002 ค่าด าเนนิโครงการพัฒนาสนิค้าและธุรกิจเพือ่ส่งเสริมการตลาดองคก์ร ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 331,700.00  วิธีพิเศษ บริษัท บีอาวเฟรนด์ จ ากัด 9/10/2015 

38 PO24458100003 ค่าด าเนนิโครงการพัฒนาสนิค้าและธุรกิจเพือ่ส่งเสริมการตลาดองคก์ร ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 935,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

19/10/2015 

39 PO24458100004 ค่าด าเนนิโครงการพัฒนาสนิค้าและธุรกิจเพือ่ส่งเสริมการตลาดองคก์ร ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 382,500.00  วิธีพิเศษ บริษัท ทรู อินเทอรเ์น็ต จ ากดั 19/10/2015 

40 PO24458100005 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาบรกิารโครงการด้านการประชาสมัพันธแ์ละ

สื่อสารองค์กร 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 276,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวปนิยดา  มุลาลินน ์ 22/10/2015 

41 PO24458100006 ค่าด าเนนิการจัดหาตัว๋เครือ่งบินและจดัท าประกนัเดนิทางของเจ้าหน้าที่ ส่วน

งานสื่อสารองคก์ร ฝ่ายการตลาดแ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 114,050.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 26/10/2015 

42 PO24458100007 ค่าด าเนนิการจัดหาตัว๋เครือ่งบินและจดัท าประกนัเดนิทางของเจ้าหน้าที่ ส่วน

งานบหิหารแบรนด์ ฝ่ายการตลาดแ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 57,025.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 26/10/2015 

43 PO24458100008 ค่าด าเนนิการจัดหาตัว๋เครือ่งบินและจดัท าประกนัเดนิทางของเจ้าหน้าที่ ส่วน

งานบริหารแบรนด์ สื่อสารองคก์ร 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 50,040.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 26/10/2015 

44 PO24458100009 ค่าด าเนนิการจัดหาตัว๋เครือ่งบินและจดัท าประกนัเดนิทางของเจ้าหน้าที่ ส่วน

งานสื่อสารองคก์ร ฝ่ายการตลาดแ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 6,000.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 28/10/2015 

45 PO24458100010 ค่าด าเนนิการติดตั้งบูธประชาสัมพนัธอ์งค์กรในงาน CNBC Exchange 2015 ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 30,131.20  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ แมงโก้ ครีเอชั่น 27/10/2015 

46 PO25058100001 ค่าด าเนนิการจัดท าของทีร่ะลกึและการ์ดอวยพร เพื่อใช้มอบให้กับ

บุคคลภายนอกและองคก์รต่างๆในโอกาสสง่ท้ายปี 

ฝ่ายบริหาร 337,050.00  วิธีพิเศษ บริษัท พรเีมี่ยม 360 จ ากัด 2/10/2015 

47 PO25058100002 จัดจ้างบริษัทจัดอบรมหลกัสูตร "การบริหารความเสี่ยงองค์กร สสปน. : 

Enterprise Risk Management" 

ฝ่ายบริหาร 119,840.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2/10/2015 

48 PO25058100003 ค่าด าเนนิการจัดท าของทีร่ะลกึและการ์ดอวยพร เพื่อใช้มอบให้กับ

บุคคลภายนอกและองคก์รต่างๆในโอกาสสง่ท้ายปี 

ฝ่ายบริหาร 710,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท พรเีมี่ยม 360 จ ากัด 7/10/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
49 PO25058100004 ค่าด าเนนิการจัดท าของทีร่ะลกึและการ์ดอวยพร เพื่อใช้มอบให้กับ

บุคคลภายนอกและองคก์รต่างๆในโอกาสสง่ท้ายปี 

ฝ่ายบริหาร 105,340.00  วิธีพิเศษ บริษัท พรเีมี่ยม 360 จ ากัด 7/10/2015 

50 PO25058100005 ด าเนนิการจัดท าของทีร่ะลกึปีใหม่ 2558 ฝ่ายบริหาร 7,320.00  วิธีพิเศษ นายปวริศร ์ ประเสรฐิศิลป์ 2/10/2015 

51 PO25058100006 ค่าใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ วัสดุสิ่งพมิพ์ ค่าใช้จ่ายโกดัง (ส่วนเพิ่ม) ฝ่ายบริหาร 14,552.00  วิธีพิเศษ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล มูฟเวอร์ 

จ ากัด 

2/10/2015 

52 PO25058100007 ค่าด าเนนิการจัดท าของทีร่ะลกึและการ์ดอวยพร เพื่อใช้มอบให้กับ

บุคคลภายนอกและองคก์รต่างๆในโอกาสสง่ท้ายปี 

ฝ่ายบริหาร 50,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เอไอโจ จ ากัด 15/10/2015 

53 PO25058100009 ค่าบ ารุงรักษา (ตู้สาขาโทรศัพท,์ เครื่องท าน้ าแข็ง ฯลฯ) และบ ารุงรักษาอื่น ๆ ปี 

2559 

ฝ่ายบริหาร 8,025.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เอส.แอร ์เซอร์วิส จ ากดั 21/10/2015 

54 PO25058100010 ค่าบ ารุงรักษา (ตู้สาขาโทรศัพท,์ เครื่องท าน้ าแข็ง ฯลฯ) และบ ารุงรักษาอื่น ๆ ปี 

2559 

ฝ่ายบริหาร 7,900.00  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพี เพาเวอร์ซัพพลาย 21/10/2015 

55 PO25058100011 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง 

ฝ่ายบริหาร 6,420.00  วิธีตกลงราคา บริษัท พิมพ์สวย จ ากดั 22/10/2015 

56 PO25058100012 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่า

โกดัง 

ฝ่ายบริหาร 71,385.05  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ แมงโก้ ครีเอชั่น 8/10/2015 

57 PO25058100013 ค่าบ ารุงรักษา (ตู้สาขาโทรศัพท,์ เครื่องท าน้ าแข็ง ฯลฯ) และบ ารุงรักษาอื่น ๆ ปี 

2559 

ฝ่ายบริหาร 2,400.00  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพี เพาเวอร์ซัพพลาย 26/10/2015 

58 PO25058100014 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าที ่เพื่อการติดตอ่ประสานงานเกี่ยวกับการพัสดุและ

บริการส านกังานและการจดัท า 

ฝ่ายบริหาร 240,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวชญานนัท์ ไชยสอาด 6/10/2015 

59 PO25058100015 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าทีโ่ครงการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการ

บริหารงานบุคคล (HRIS) 

ฝ่ายบริหาร 240,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวปนัดดา สาพิมาน 22/10/2015 

60 PO25058100016 โครงการอบรมหลกัสูตร "การพัฒนาทกัษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

เพื่อการปฏิบัติงาน" 

ฝ่ายบริหาร 166,064.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ดี เอส จอห์นสัน ดิเวลลอปเมน้ท ์

จ ากัด 

20/10/2015 

61 PO25158100001 ค่าด าเนนิการจัดจ้างลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบงานบัญชแีละการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 216,000.00  วิธีพิเศษ นางสาววัณณิตา ทองด าแกว้ 30/10/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
62 PO25158100002 ค่าด าเนนิการจัดจ้างลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบงานบัญชแีละการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 264,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวสุชาดา คูดิษฐาเลิศ 30/10/2015 

63 PO26158100001 ด าเนนิการจัดท าบทวเิคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกจิของการจัดงาน Counter 

Terror Expo ภายใต้โครงการพัฒนาส่วนบ 

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร 53,500.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จ ากัด 2/10/2015 

64 PO26158100002 ค่าด าเนนิการจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานและ

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบ 

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร 258,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวโศรดา  สังข์สุพงษ์ 27/10/2015 

65 PO27058100001 เพิ่มเตมิกจิกรรม Roadshow และ Sales Mission ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส่วนเพิ่ม) 

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 4,926.95  วิธีพิเศษ ASIA REVEAL TOUR 22/10/2015 

66 PO27158100001 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าทีจ่้างเหมาบริการโครงการ TCEB Call Center 

1105 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ 240,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวภรณ์ทิพย์ จาริต 14/10/2015 

67 PO27158100002 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าทีจ่้างเหมาบริการโครงการ TCEB Call Center 

1105 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ 240,000.00  วิธีพิเศษ นายรณพร  ชัยเสวิกุล 14/10/2015 

68 PO27158100004 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน MICE Lane ณ ศูนย์ประสานงาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ 240,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวแพรวพรรณ  ดิลกพิทยะรัชต ์ 14/10/2015 

69 PO27158100005 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน MICE Lane ณ ศูนย์ประสานงาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ 240,000.00  วิธีพิเศษ นายบูม  รสสุธัม 14/10/2015 

70 PO27158100006 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน MICE Lane ณ ศูนย์ประสานงาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ 240,000.00  วิธีพิเศษ นายธนารตัน ์ หลวงศักดิ์ดา 14/10/2015 

71 PO27158100007 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน MICE Lane ณ ศูนย์ประสานงาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ 240,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวจาฬุมณฑน์ สุขอุดม 14/10/2015 

72 PO27158100008 ค่าด าเนนิการจัดจ้างเจ้าหน้าทีจ่้างเหมาบริการโครงการสง่เสรมิกจิกรรม Thai 

Team ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ 264,000.00  วิธีพิเศษ นางสาวนนัทิยา  นันทิยวงษ ์ 19/10/2015 

73 PO27158100009 ด าเนนิการจัดท าของทีร่ะลกึ ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ 43,870.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เป็นต้น จ ากดั 29/10/2015 

74 PO28058100001 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน Star Holiday Mart Incentive Group ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม 20,000.00  วิธีตกลงราคา นายศุภชัย  เขือ่นแก้ว 2/10/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
75 PO28058100002 จ้างบริษัทออกแบบ สรา้งสรรค์แคมเปญ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ของฝ่ายส่งเสริมการประชุมนานาชาต ิ

ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม 1,500,000.00  วิธีสอบราคา Ogilvyone Worldwide Limited 5/10/2015 

76 PO28058100004 จ้างผู้ประสานงานพืน้ถิน่ กจิกรรม Taiwan Sale Mission ณ กรุงไทเป ไต้หวัน 

(เพิ่มเติม) 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม 60,218.27  วิธีพิเศษ Expo Union Corporation 8/10/2015 

77 PO28058100005 จัดจ้างผู้ประสานงานพื้นถิ่น กิจกรรม Taiwan Sale Mission 2015 ณ กรงุ

ไทเป ประเทศไต้หวัน 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม 580,000.00  วิธีพิเศษ Expo Union Corporation 8/10/2015 

78 PO28058100006 การจดัหาบัตรโดยสารเครือ่งบินเข้าร่วมงาน IBTM World 2015 ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม 208,500.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 16/10/2015 

79 PO28058100007 จ้างบริษัทผลิตเอกสาร สิ่งพิมพ์ สือ่วีดทีัศน ์และอืน่ ๆ เพือ่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 

งาน SLIM 2017 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม 12,840.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ไฮเรส จ ากัด 20/10/2015 

80 PO28058100008 จ้าง Travel Agency ด าเนินการจัดหาบัตรโดยสารเครือ่งบินและอื่น ๆ 

เดินทางไปปฏิบัติงาน IMEX America 2015 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม 4,500.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 29/10/2015 

81 100PO358100001 โครงการเผยแพร่สือ่ส่งเสริมการตลาด ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 1,979,376.80  วิธีพิเศษ Publicitas(Thailand) Ltd. 9/10/2015 

82 100PO358100002 ด าเนนิกจิกรรมส ารวจพื้นที่จัดงาน ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 923,410.00  วิธีสอบราคา บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 

ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 

9/10/2015 

83 100PO358100003 โครงการเผยแพร่สือ่ส่งเสริมการตลาด ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 750,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท มเีดีย เอกซ์เพอรท์ีส อินเตอร์เนชั่น

แนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

19/10/2015 

84 430PO358100001 จัดจ้างตัวแทนการตลาดต่างประเทศ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 2,600,000.00  วิธีพิเศษ MINH VI EXHIBITION & 

ADVERTISEMENT SERVICES CO.,LTD. 

20/10/2015 

85 430PO358100002 ด าเนนิโครงการจัดจ้างที่ปรกึษาด้านงานประชาสัมพันธ์ของฝ่่ายอุตสาหกรรม

การแสดงสินค้านานาชาต ิ

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ 600,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท เดียริสติก จ ากัด 26/10/2015 

86 440PO358100001 ค่าด าเนนิการลงสื่อต่างประเทศเพื่อเผยแพร่แคมเปญสื่อสารแบรนด์ไมซ์

ประเทศไทย ประจ าปี 2558 (ส่วนเพิ่ม) 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 4,066.20  วิธีพิเศษ TI SHARED SERVICES INC 2/10/2015 

87 440PO358100002 ค่าด าเนนิการลงสื่อต่างประเทศเพื่อเผยแพร่แคมเปญสื่อสารแบรนด์ไมซ์

ประเทศไทย ประจ าปี 2558 (ส่วนเพิ่ม) 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 7,202.70  วิธีพิเศษ TI SHARED SERVICES INC 9/10/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
88 440PO358100003 ค่าด าเนนิการลงสื่อต่างประเทศเพื่อเผยแพร่แคมเปญสื่อสารแบรนด์ไมซ์

ประเทศไทย ประจ าปี 2558 (ส่วนเพิ่ม) 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 18,412.80  วิธีพิเศษ Bloomberg L.P. 13/10/2015 

89 440PO358100004 จ้างบริษัทรับจ้างด าเนินงานโครงการสร้างความรับรูฯ้ ปี 58 "China Media 

Welcome Reception 2015" 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 4,580,135.00  วิธีประกวดราคา บริษัท เดอะ เทรนด์เซทเทอร์ จ ากดั 19/10/2015 

90 440PO358100005 ค่าด าเนนิการจัดจ้างบริษัทผลติ และบริหารจัดการกจิกรรมสร้างการรับรู้ผ่าน

สื่อหรือกิจกรรมในงาน 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 1,116,439.50  วิธีพิเศษ Reed Exhibitions 26/10/2015 

91 500PO358100001 จัดจ้างผู้ด าเนนิการจัดกิจกรรมโครงการสือ่สารสร้างความเข้าใจ Core Values 

ขององคก์ร 

ฝ่ายบริหาร 1,000,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท เดอะ แบรนด์ ยูเนี่ยน จ ากัด 12/10/2015 

92 500PO358100002 ค่าเช่าและบริการพื้นที่ส านกังานชั้น 12B และ 26และค่าบรกิารจอดรถ 

ประจ าปี 2559 

ฝ่ายบริหาร 19,156,499.44  วิธีพิเศษ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด 29/10/2015 

93 516PO358100001 ด าเนนิโครงการดูแลบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (PMIS) ของ 

สสปน. 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 979,000.00  วิธีสอบราคา บริษัท ไอเจนโก้ จ ากดั 20/10/2015 

94 516PO358100002 ด าเนนิโครงการพัฒนาระบบบริหารลกูค้าสัมพันธ์ (CRM) ของสสปน. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,741,160.00  วิธีประกวดราคา บริษัท ยูนิตี้ซอฟท์ จ ากัด 20/10/2015 

95 610PO358100003 ค่าด าเนนิการจัดจ้างที่ปรกึษาในโครงการเพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบัติงานจัดท า

งบประมาณ ของ สสปน. ปีงบประมาณ 

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร 1,200,000.00  วิธีพิเศษ คุณพจนา เจิงกลิ่นจันทร ์ 19/10/2015 

96 610PO358100004 ค่าด าเนนิการจัดจ้างบุคลากรในแผนการศกึษาทบทวนแผนแม่บทพัฒนา

อุตสาหกรรมการจัดประชุมและการแสดงสนิค้านานา 

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร 1,200,000.00  วิธีพิเศษ คุณประคอง เอี่ยมส าอางค์ 19/10/2015 

97 800PO358100002 เพื่อด าเนนิการจัดจ้างตัวแทนการตลาดประเทศญี่ปุ่น ประจ าปี 2558 (ส่วน

เพิ่ม) 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม 3,406.90  วิธีพิเศษ Mice Japan Co., Ltd. 8/10/2015 

98 800PO358100003 จ้างตัวแทนการตลาด ประจ าภูมิภาคอเมรกิาเหนือ ปี 2558 (เพิ่มเติม) ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม 93,850.45  วิธีพิเศษ DEVELOPMENT COUNSELLORS 

INTERNATIONAL, LTD 

2/10/2015 

    55,461,513.97    

 


