
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน 2558 

ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
 

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

1  ใบสั่งซื้อ (PO1)  12       156,433.04           1.40  

2  ใบสั่งจ้าง (PO2)  50     8,109,597.12          72.49  

3  สัญญา (PO3)  1     2,920,396.16          26.11  

รวมทั้งสิ้น 63   11,186,426.32        100.00  
 

แผนภูมิสถิติรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบ่งตำมประเภทเอกสำร 
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วิธีตกลงรำคำ วิธีสอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ วิธีพิเศษ 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน 2558 

ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
 

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

1 วิธีตกลงราคา 52     2,509,517.07          22.43  

2 วิธีสอบราคา 3     1,709,392.00          15.28  

3 วิธีประกวดราคา -  -   -  

4 วิธีพิเศษ 8     6,967,517.25          62.29  

รวมทั้งสิ้น 63   11,186,426.32        100.00  
 

แผนภูมิสถิติรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบ่งตำมวิธีกำรจัดหำ 

 

  



ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน 2558 

ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
 

แบ่งตำมสังกัดที่รับผิดชอบ 

สังกัด 
วิธีตกลงรำคำ  วิธีสอบรำคำ   วิธีพิเศษ   วิธีประกวดรำคำ  

 งำน   มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร MC 5       595,292.20 
 

- 1      2,920,396.16 
 

- 

ฝ่ายบริหาร ADM 23       441,407.49 
 

- 
   

- 

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ GCA 4   388,130.00 1 32,100.00  - 
 

- 

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร SP 1     36,447.00 1 1,048,132.00     

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ CA 2       144,075.50  
 

- 2        508,340.00  
 

- 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการทอ่งเที่ยวเพื่อ

เป็นรางวัล 
MI 9       276,750.68  1   629,160.00 4      2,738,781.09  

 
- 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ C 5       372,647.20  
 

- 
 

                  -    
 

- 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ EX 1         62,327.50  
 

- 
 

           - 
 

- 

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ DM 2       192,439.50  
 

- 
 

                  -    
 

- 

รวม   52    2,509,517.07   3    1,709,392.00 8    6,967,517.25   
 

- 

 

แผนภูมิสถิติเปรียบเทียบจ ำนวนงำนที่จัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละวิธี ของแต่ละหน่วยงำน 
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน 2558 

ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
 

แผนภูมิสถิติเปรียบเทียบมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละวิธี ของแต่ละหน่วยงำน 

 
 

 

 

  



ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน 2558 

ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
 

ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 

1 PO15058060001 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 10,494.96  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 3/6/2015 

2 PO15058060002 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 18,617.72  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 5/6/2015 

3 PO15058060003 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 25,516.40  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 5/6/2015 

4 PO15058060004 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 32,716.42  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 9/6/2015 

5 PO15058060005 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 6,313.00  วิธีตกลงราคา วิจิตรสิน  ฮาร์ดแวร์ 8/6/2015 

6 PO15058060006 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 8,268.07  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 12/6/2015 

7 PO15058060007 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 5,438.02  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 15/6/2015 

8 PO15058060008 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 3,852.00  วิธีตกลงราคา วิจิตรสิน  ฮาร์ดแวร์ 15/6/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 

9 PO15058060009 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 11,960.01  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 15/6/2015 

10 PO15058060010 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 14,235.58  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 16/6/2015 

11 PO15058060011 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 6,810.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 17/6/2015 

12 PO15058060012 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 12,210.86  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 26/6/2015 

13 PO22058060001 ด าเนินโครงการ MICE Academy Day ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 90,575.50  วิธีตกลงราคา บริษัท มีดีไซน์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ 2/6/2015 

14 PO22058060002 ด าเนินโครงการ MICE Academy Day ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 53,500.00  วิธีตกลงราคา บริษัท คิวบิค ทีม จ ากัด 2/6/2015 

15 PO22058060003 ค่าด าเนินการจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินและประกันเดินทาง

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเพื่อเดินทางไปงาน 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 275,760.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 15/6/2015 

16 PO22058060004 ค่าด าเนินการจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินและประกันเดินทาง

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ เมื 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 232,580.00  วิธีพิเศษ บริษัท โนอาห์ แทรเวล จ ากัด 18/6/2015 

17 PO24358060001 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แผนการตลาด CONNECT Business  

รูปแบบ EDM Show Preview 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า

นานาชาติ 

62,327.50  วิธีตกลงราคา บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด 3/6/2015 

18 PO24458060001 ค่าด าเนินการลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องในวาระครบรอบ 

65 ปี ก้าวสู่ปีท่ี 66 ของหนังสือสยามรัฐ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร 45,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 4/6/2015 

19 PO24458060002 ค่าด าเนินการจัดจ้างผู้ด าเนินโครงการพัฒนาแบรนด์ Thailand 

CONNECT ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร 200,000.00  วิธีตกลงราคา นายถนั่น  ลีลาวณิชกุล 18/6/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 

20 PO24458060003 ค่าด าเนินการติดตั้งบูธประชาสัมพันธ์องค์กร ในการจัดนิทรรศการ

งานเน่ืองในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักนายก 

ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร 120,161.00  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ แมงโก้ ครีเอชั่น 18/6/2015 

21 PO24458060004 ค่าด าเนินการติดตั้งบูธประชาสัมพันธ์องค์กร ในงาน Chanel 

News Asia Business Insights Thailand 2015 

ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร 30,131.20  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ แมงโก้ ครีเอชั่น 18/6/2015 

22 PO24458060005 ค่าด าเนินการลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องในวาระการฉลอง

ครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร 200,000.00  วิธีตกลงราคา China Daily 30/6/2015 

23 PO25058060001 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์ และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 8,561.07  วิธีตกลงราคา Rockworth Public Company 

Limited 

3/6/2015 

24 PO25058060002 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์ และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 12,972.68  วิธีตกลงราคา บริษัท  ชนัญชิดา วิคทอรี่ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

4/6/2015 

25 PO25058060003 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์ และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 43,656.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

8/6/2015 

26 PO25058060004 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์ และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 14,445.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เวิร์คโค่พลัส จ ากัด 9/6/2015 

27 PO25058060005 ค่าด าเนินในการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดประจ าปี โรคติดต่อหรือโรค

ระบาดอื่นๆ พนักงานสสปน.ประจ าปี 2558 

ฝ่ายบริหาร 70,000.00  วิธีตกลงราคา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ

มหาชน) 

10/6/2015 

28 PO25058060006 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 17,500.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ไอดี.ปริ้นท์ จ ากัด 10/6/2015 

29 PO25058060007 ค่าด าเนินในการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดประจ าปี โรคติดต่อหรือโรค

ระบาดอื่นๆ พนักงานสสปน.ประจ าปี 2558 

ฝ่ายบริหาร 70,000.00  วิธีตกลงราคา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ

มหาชน) 

10/6/2015 

30 PO25058060008 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ ฝ่ายบริหาร 9,383.90  วิธีตกลงราคา บริษัท  ชนัญชิดา วิคทอรี่ แอนด์  16/6/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 

31 PO25058060009 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์ และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 6,355.80  วิธีตกลงราคา บริษัท  ชนัญชิดา วิคทอรี่ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด 

22/6/2015 

32 PO25058060010 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์ และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 14,980.00  วิธีตกลงราคา บริษัท แทส ออโต้เทค จ ากัด 26/6/2015 

33 PO25058060011 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ

สิ่งพิมพ์ และการด าเนินงานภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 17,120.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เอส.แอร์ เซอร์วิส จ ากัด 29/6/2015 

34 PO26158060003 ด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสถิติการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมไมซ์ National Seminar on "Touris 

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร 1,048,132.00  วิธีสอบราคา บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จ ากัด 19/6/2015 

35 PO26158060004 ด าเนินการจัดซ้ือหนังสือเพื่อใช้ในโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Library) 

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร 36,447.00  วิธีตกลงราคา บริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จ ากัด 30/6/2015 

36 PO27058060001 จัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ไมซ์ ซิตี้ ภาษาอังกฤษ ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 127,469.10  วิธีตกลงราคา บริษัท นะโม คิดดี จ ากัด 3/6/2015 

37 PO27058060002 จัดท าบูธประชาสัมพันธ์ TCEB และโครงการประชุมเมืองไทย 

ภูมิใจช่วยชาติ 

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 64,970.40  วิธีตกลงราคา บริษัท การะเกด เอ็นเทอร์เทนเม้นท์  

จ ากัด 

4/6/2015 

38 PO27058060005 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม Roadshow และกิจกรรมด้านการขายใน

กลุ่มประเทศ CLMV 

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 800,000.00  วิธีพิเศษ EURO-KHMER VOYAGES 15/6/2015 

39 PO27158060001 ค่าด าเนินการจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง BKK-CDG-

MAD-BKK 

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 184,130.00  วิธีตกลงราคา World Explorer Co.,Ltd. 5/6/2015 

40 PO27158060002 ค่าด าเนินการจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง BKK-OSA-

HKG-BKK 

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 133,000.00  วิธีตกลงราคา World Explorer Co.,Ltd. 5/6/2015 

41 PO27158060003 โครงการ Familiarization 2015 จังหวัดจันทบุรี ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 32,100.00  วิธีสอบราคา บริษัท ทราเวลมาเนีย อินเตอร์เนชั่น

แนล กรุ๊ป จ ากัด 

16/6/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 

42 PO27158060004 การปประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 64,000.00  วิธีตกลงราคา นายวิมล  ปั้นคง 19/6/2015 

43 PO27158060005 การปประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 7,000.00  วิธีตกลงราคา คุณยิ่งยง  อุ่นอนงค์รักษ์ 25/6/2015 

44 PO28058060001 จ้างซ้ือสื่อเจาะตลาดอุตสาหกรรมการประชุมระหว่างประเทศ (MI) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

29,425.00  วิธีตกลงราคา Mute Company Limited 3/6/2015 

45 PO28058060002 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน Hyogo Prefecture 

Tenobe Somen Cooperative Incentive Trip 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

60,000.00  วิธีตกลงราคา นายศุภชัย  เขื่อนแก้ว 4/6/2015 

46 PO28058060004 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพัสดุส าหรับประชาสัมพันธ์ งาน Thailand 

MICE Japan Road Show 2015 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

8,594.78  วิธีตกลงราคา บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์

เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

4/6/2015 

47 PO28058060005 การด าเนินโครงการเพื่อเข้าร่วมงานเทรดโชว์ IBTM China 2015 

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

1,394,591.13  วิธีพิเศษ Reed Exhibitions (China) Ltd 8/6/2015 

48 PO28058060006 การสนับสนุนงาน Worldventures-Boot camp Event IMPACT 

Arena Muang Thong 24-29 June 15 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

629,160.00  วิธีสอบราคา บริษัท คีพ คอนเนค จ ากัด 9/6/2015 

49 PO28058060007 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน APAC Partner Meeting ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

17,000.00  วิธีตกลงราคา นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี 4/6/2015 

50 PO28058060008 ด าเนินการโครงการสนับสนุนงานประมูลสิทธิ์งานประชุม 

International Congress for Animal Hygiene 2017 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 90,693.20  วิธีตกลงราคา Mute Company Limited 15/6/2015 

51 PO28058060009 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน 2015 Golden Sun 

Phuket Island Tourism Seminar 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

17,000.00  วิธีตกลงราคา นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี 15/6/2015 

52 PO28058060010 ด าเนินโครงการในการท าตลาดในตลาดอเมริกาเหนือ 

(Association Roadshow USA) 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

14,730.90  วิธีตกลงราคา บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์

เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

2/6/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 

53 PO28058060011 จ้างท าของที่ระลึก สนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย ใน

ปีงบประมาณ 58 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

513,814.00  วิธีพิเศษ บริษัท คีพ คอนเนค จ ากัด 18/6/2015 

54 PO28058060012 การด าเนินกิจกรรมการตลาดในงาน MPI WEC 2015 ณ เมือง

ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

494,955.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 19/6/2015 

55 PO28058060013 จ้างผู้ประสานงานพื้นถิ่นในการประสานงาน โครงการ South 

Africa Sales Mission กิจกรรม World Expo 2015 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

335,420.96  วิธีพิเศษ Axium Marketing 19/6/2015 

56 PO28058060014 จัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการท่องเท่ียว, มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษให้แก่ 

Mr.Jorge Mora (IFFO 2016) 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 13,500.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อีเวนท์ แทรเวล เอเชีย จ ากัด 15/6/2015 

57 PO28058060015 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน G.A.B.Group ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

60,000.00  วิธีตกลงราคา นายศุภชัย  เขื่อนแก้ว 23/6/2015 

58 PO28058060016 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน Medtronic Incentive 

Group 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายศุภชัย  เขื่อนแก้ว 23/6/2015 

59 PO28058060017 ด าเนินโครงการสนับสนุนการประมูลสิทธิ์งานประชุม 

International Society of Ocular Oncology 2017 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 58,850.00  วิธีตกลงราคา Mute Company Limited 26/6/2015 

60 PO28058060018 จ้างบริษัทผลิตเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ฯ งานประชุม WVPA 

Congress 2019 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 189,604.00  วิธีตกลงราคา บริษัท บัดเจท-สมาร์ท จ ากัด 26/6/2015 

61 PO28058060019 ค่าด าเนินการ Site Inspection เพื่อส ารวจความพร้อมของ

ประเทศไทยในการเป็นสถานท่ีจัดประชุมนานาชาติ HIMSS 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 20,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อีเวนท์ แทรเวล เอเชีย จ ากัด 26/6/2015 

62 PO28058060020 จ้างบริษัทจัดงานเลี้ยงรับรองส าหรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ในฐานะเจ้าภาพ 

งาน Malaysia MICE Buyer Fam Trip 

 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

50,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อีเวนท์ แทรเวล เอเชีย จ ากัด 30/6/2015 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 

63 440PO358060001 ค่าด าเนินโครงการจัดท า Testimonial รวมถึงการสัมภาษณ์นัก

ธุรกิจชั้นน า เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ในต่างประเทศ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร 2,920,396.16  วิธีพิเศษ MCN International Pte.Ltd 2/6/2015 

        11,186,426.32       

 


