
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน 2559 

ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 

แบ่งตำมประเภทเอกสำร 
 

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

1  ใบสั่งซื้อ (PO1)  28        108,400.32           0.75      

2  ใบสั่งจ้าง (PO2)  55    11,298,308.74         17.99 

3  สัญญา (PO3)  21    51,034,137.30         81.26 

รวมทั้งสิ้น 104     62,805,511.72   100.00 
 

แผนภูมิสถิติรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบ่งตำมประเภทเอกสำร 
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน 2559 

ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 

แบ่งตำมวิธีกำรจัดหำ 
 

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

1 วิธีตกลงราคา 65   2,531,658.88    4.03 

2 วิธีสอบราคา 8  5,710,651.55   9.09 

3 วิธีประกวดราคา 4 16,340,464.00  26.02 

4 วิธีพิเศษ 27 38,222,737.29  60.86 

รวมทั้งสิ้น 60   62,805,511.72     100.00 
 

แผนภูมิสถิติรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบ่งตำมวิธีกำรจัดหำ 
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน 2559 

ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 

แบ่งตำมสังกัดที่รับผิดชอบ 

 

สังกัด 
วิธีตกลงรำคำ  วิธีสอบรำคำ   วิธีพิเศษ   วิธีประกวดรำคำ  

 งำน   มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  งำน  มูลค่ำ  

 ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณอ์งค์กร  MC 9 913,201.00 1    488,990.00 5 9,855,548.00 - - 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  IT 1  38,888.55 - - - - 3 13,575,000.00 

 ฝ่ายบริหาร  ADM 33 545,438.41 2    569,077.00 - - - - 

 ฝ่ายบริหารรฐักจิวิสาหกจิ  GCA - - - - 1    496,000.00 - - 

 ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร  SP - - 1 1,340,000.00 1    750,000.00 - - 

 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์  CA 4 1348608.07 - - 4 4,497,954.10 - - 

 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาต ิ C 8 169677.40 1     13,375.00 1    228,500.00 - - 

 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเทีย่วเพื่อ

เป็นรางวัล  

MI 10 245,024.32 - - 4  11,780,690.00 1  2,765,464.00 

 ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ  DM - - 2 2,531,209.55 4 5,047,704.24 - - 

 ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ EX 1 38,821.13 - - 7 5,566,340.95 - - 

รวม  66  3,299,658.88  7 4,942,651.55 27  38,222,737.29  4 16,340,464.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน 2559 

ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 

แผนภูมิสถิติเปรียบเทียบจ ำนวนงำนที่จัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละวิธี ของแต่ละหน่วยงำน 
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน 2559 

ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 

ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
1 PO12059060001 ค่าหนังสือเรียนส าหรับโครงการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 185,119.27  วิธีตกลงราคา IAEE International Association of 

Exhibitions and Events 

21/6/2016 

2 PO15059060001 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 4,900.07  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 2/6/2016 

3 PO15059060002 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 1,559.03  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 2/6/2016 

4 PO15059060003 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 6,707.87  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 2/6/2016 

5 PO15059060004 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 3,091.09  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 2/6/2016 

6 PO15059060005 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 54,599.96  วิธีตกลงราคา บริษัท  น้ าดื่มซอฟท์ จ ากัด 2/6/2016 

7 PO15059060006 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 16,884.60  วิธีตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 2/6/2016 

8 PO15059060007 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 9,202.00  วิธีตกลงราคา วิจิตรสนิ  ฮาร์ดแวร ์ 2/6/2016 

9 PO15059060008 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 17,949.95  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 3/6/2016 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
10 PO15059060009 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 999.98  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 3/6/2016 

11 PO15059060010 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 2,044.01  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 6/6/2016 

12 PO15059060011 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 24,075.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 6/6/2016 

13 PO15059060012 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 14,298.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 7/6/2016 

14 PO15059060013 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฝ่ายบริหาร 6,272.95  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 10/6/2016 

15 PO15059060014 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฝ่ายบริหาร 5,330.15  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 10/6/2016 

16 PO15059060015 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฝ่ายบริหาร 3,383.98  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 10/6/2016 

17 PO15059060016 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่าโกดัง 

 

ฝ่ายบริหาร 190.03  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 10/6/2016 

18 PO15059060017 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่าโกดัง และ

ค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 1,444.95  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 10/6/2016 

19 PO15059060018 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ วัสดุสิง่พิมพ์ ค่าเช่าโกดัง และ

ค่าใช้จ่ายอื่น 

ฝ่ายบริหาร 1,261.95  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 10/6/2016 

20 PO15059060019 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฝ่ายบริหาร 2,407.50  วิธีตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 14/6/2016 

21 PO15059060020 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง ครุภัณฑ์สนง.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุสิ่งพิมพแ์ละการด าเนนิงาน

ภายในส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร 1,042.20  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 14/6/2016 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
22 PO15059060022 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 20,470.17  วิธีตกลงราคา Rockworth Public Company 

Limited 

16/6/2016 

23 PO15059060023 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 10,536.14  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 16/6/2016 

24 PO15059060024 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฝ่ายบริหาร 3,176.83  วิธีตกลงราคา บริษัท แสงเจริญ เม่งฮง จ ากัด 16/6/2016 

25 PO15059060025 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฝ่ายบริหาร 4,940.12  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 22/6/2016 

26 PO15059060026 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฝ่ายบริหาร 7,827.99  วิธีตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล  จ ากัด (มหาชน) 24/6/2016 

27 PO15059060027 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฝ่ายบริหาร 45,828.10  วิธีตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 28/6/2016 

28 PO15059060028 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง, วัสดุสิ่งพิมพ,์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฝ่ายบริหาร 17,521.79  วิธีตกลงราคา บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 30/6/2016 

29 PO21059060001 ค่าด าเนนิโครงการจัดท าโมเดลไมซ์เพือ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 2 ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร 750,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท ไลคอน จ ากัด 1/6/2016 

30 PO21059060002 จ้างจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินส าหรับเข้าร่วมงาน ASAE Annual 

Meeting&Exposition2016 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 228,500.00  วิธีพิเศษ World Explorer Co.,Ltd. 23/6/2016 

31 PO22059060001 ค่าด าเนนิโครงการจัดหลกัสูตร CEM 2016 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 768,000.00  วิธีสอบราคา World Explorer Co.,Ltd. 16/6/2016 

32 PO22059060002 ค่าด าเนนิการจัดจ้างบริษัทจัดหาตั๋วเครือ่งบิน ห้องพกั จัดท าวีซ่า และลงทะเบียนให้กับ

นักศกึษาและอาจารย์ 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 197,488.80  วิธีตกลงราคา บริษัท แมกซิไมซ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 20/6/2016 

33 PO22059060003 ค่าด าเนนิโครงการจัดท าข้อมูลมาตรฐานสถานที่จดังานอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในระดบั

นานาชาต ิ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 198,000.00  วิธีตกลงราคา นางสาวปัทมาพร  คชภักด ี 28/6/2016 

34 PO24159060004 ค่าจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ส าหรับงาน Thailand MICE Roadshow in 

Indonesia 2016 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

2,161.82  วิธีตกลงราคา บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

9/6/2016 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
35 PO24159060005 จ้างบริษัทจดังาน (DMC) ด าเนินการสนับสนุน Site Inspection Trip ส าหรับการจัด 

Quantum Storage APAC FY18 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

103,500.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อเีวนท์ แทรเวล เอเชีย จ ากัด 16/6/2016 

36 PO24159060007 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน Zhe Jiang Conmage New Marketing ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 15/6/2016 

37 PO24159060008 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน Baishengkang Healthcare Biotechnology 

Co., Ltd. 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

40,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 23/6/2016 

38 PO24159060010 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน MFR Meeting Group ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 23/6/2016 

39 PO24159060011 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน 2016 China Spring Town Thailand Tourism 

Seminar 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 23/6/2016 

40 PO24159060013 โครงการ Sales-Missions - New Market และเข้าร่วมงาน LAMITE ณ สาธารณรฐั

โคลอมเบีย 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

12,515.73  วิธีตกลงราคา บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

6/6/2016 

41 PO24159060014 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนนุงาน AIA Hong Kong MIB 19 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

20,000.00  วิธีตกลงราคา นายเมธา สงิห์ถม 29/6/2016 

42 PO24159060015 ค่าจัดส่งเอกสารเพือ่ประชาสมัพันธ์ กจิกรรมการตลาด Thailand MICE Roadshow in 

Singapore 2016 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

6,508.69  วิธีตกลงราคา บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

27/6/2016 

43 PO24159060016 โครงการ Sales-Missions - New Market และเข้าร่วมงาน LAMITE ณ สาธารณรฐั

โคลอมเบีย 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

338.08  วิธีตกลงราคา บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

6/6/2016 

44 PO24259060001 ด าเนนิกจิกรรมในโครงการส่งเสริมการตลาดของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 

 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 13,375.00  วิธีสอบราคา Mute Company Limited 14/6/2016 

45 PO24259060002 จ้างผู้ให้บริการออกแบบและจัดท าสือ่สิ่งพิมพ์และเอกสารประมูลสทิธิ์ งาน (IWSC 2020) ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 19,688.00  วิธีตกลงราคา Mute Company Limited 21/6/2016 

46 PO24259060003 โครงการเข้าร่วมประชมุประจ าปี 2559 ของ ASAE Annual Meeting & Exposition 

2016 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 29,891.49  วิธีตกลงราคา American Furniture Rental 24/6/2016 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
47 PO24259060004 โครงการเข้าร่วมประชมุประจ าปี 2559 ของ ASAE Annual Meeting & Exposition 

2016 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 18,859.13  วิธีตกลงราคา Hargrove, Inc. 24/6/2016 

48 PO24259060005 โครงการเข้าร่วมประชมุประจ าปี 2559 ของ ASAE Annual Meeting & Exposition 

2016 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 9,753.78  วิธีตกลงราคา Netronix Corporation 28/6/2016 

49 PO24259060006 ด าเนนิกจิกรรมในโครงการส่งเสริมการตลาดของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 35,310.00  วิธีตกลงราคา บริษัท สรรพสาร จ ากัด 29/6/2016 

50 PO24259060007 ด าเนนิกจิกรรมในโครงการส่งเสริมการตลาดของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 33,705.00  วิธีตกลงราคา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

29/6/2016 

51 PO24259060008 ด าเนนิกจิกรรมในโครงการส่งเสริมการตลาดของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 12,840.00  วิธีตกลงราคา Mute Company Limited 29/6/2016 

52 PO24259060009 ด าเนนิกจิกรรมในโครงการส่งเสริมการตลาดของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุนานาชาต ิ 9,630.00  วิธีตกลงราคา บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด 29/6/2016 

53 PO24359060001 รายงานจัดจ้างตรวจรับ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้า

นานาชาต ิ

38,821.13  วิธีตกลงราคา บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

6/6/2016 

54 PO24359060002 ค่าด าเนนิการจัดจ้างผู้ประสานงานพืน้ถิน่ ณ สาธารณรฐัฝรั่งเศส เพือ่ให้ค าปรึกษาและ

การท านัดหมายลูกค้ากล ุ

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้า

นานาชาต ิ

588,500.00  วิธีพิเศษ หอการค้า ฝรั่งเศส-ไทย 13/6/2016 

55 PO24359060003 จ้างบริษัทด าเนนิกจิกรรมต่างๆ และค่าวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Destination 

DNA 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้า

นานาชาต ิ

384,643.60  วิธีพิเศษ บริษัท อนิดีด ครีเอชั่น จ ากัด 16/6/2016 

56 PO24359060007 จ้างบริษัทด าเนนิกจิกรรมต่างๆ และค่าวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Destination 

DNA 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้า

นานาชาต ิ

354,819.60  วิธีพิเศษ Stichting Amsterdam Marketing 27/6/2016 

57 PO24359060008 เพิ่มเตมิงานสมัมนาหัวข้อ Maximize your export growth through trade fair 

participation under 

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้า

นานาชาต ิ

69,908.55  วิธีพิเศษ MINH VI EXHIBITION & 

ADVERTISEMENT SERVICES CO.,LTD. 

17/6/2016 

58 PO24459060001 ค่าด าเนนิการจัดท าเนื้อหาส าหรับการสื่อสารแบรนด์ Thailand CONNECT ประจ าปี

งบประมาณ 2560 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 17,500.00  วิธีตกลงราคา พรรณราย ทวโีชตกิิจเจรญิ 1/6/2016 

59 PO24459060002 ค่าด าเนนิการลงสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ ์เนื่องในวาระครบรอบ 66 ปีของหนังสือพมิพ์

สยามรัฐ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 45,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท สยามรฐั จ ากัด 1/6/2016 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
60 PO24459060003 ค่าด าเนนิการติดตั้งบูธประชาสัมพนัธอ์งค์กร ในการจดันทิรรศการงาน เนือ่งในโอกาส

คล้ายวันสถาปนาส านักนายก 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 143,701.00  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ แมงโก้ ครีเอชั่น 13/6/2016 

61 PO24459060004 ค่าด าเนนิโครงการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 (Annual Report 2015) ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 488,990.00  วิธีสอบราคา บริษัท โพสต ์พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน) 15/6/2016 

62 PO24459060005 ค่าด าเนนิโครงการส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์รในประเทศ กิจกรรมการส่งข่าว

ประชาสัมพนัธ์แก่สือ่มวลชน ผ่านผู้ให 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 280,350.00  วิธีพิเศษ Meltwater News HK Ltd. 15/6/2016 

63 PO24459060006 ค่าด าเนนิโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการตลาดผ่านสือ่โทรทัศน์ในประเทศทีม่ี

โปรแกรมการถ่ายทอดสดการ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 100,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เอไอโจ จ ากัด 16/6/2016 

64 PO24459060007 ค่าด าเนนิการผลิตวีดทีัศน์ความยาว 60 วินาที เพือ่น าเสนอภาพลกัษณ์ประเทศไทย 

รวมถึงการจัดกิจกรรมไมซ์ในปร 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 50,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด 

(มหาชน) 

17/6/2016 

65 PO24459060008 ค่าด าเนนิงานการเปิดตัวโครงการ Thailand 7 MICE Magnificent Themes ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 440,198.00  วิธีพิเศษ บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ท

เนอร์ส จ ากัด 

21/6/2016 

66 PO24459060009 ค่าด าเนนิการปรับขนาดไฟล์โฆษณาหนังสั้น ส าหรับสื่อโทรทัศนต์่างประเทศ ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 200,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ท

เนอร์ส จ ากัด 

16/6/2016 

67 PO24459060010 ค่าด าเนนิการจัดท าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพนัธ์รูปแบบการจัดประชุม

ที่มีความหลากหลาย 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 107,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท อนิดีด ครีเอชั่น จ ากัด 28/6/2016 

68 PO24459060011 ค่าด าเนนิการจัดท าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพนัธ์รูปแบบการจัดประชุม

ที่มีความหลากหลาย 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 190,000.00  วิธีตกลงราคา นายกฤตภทัร ์คนตรง 28/6/2016 

69 PO24459060012 ค่าด าเนนิการลงสื่อต่างประเทส เพื่อผลิตและเผยแพร่สือ่ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ 

Testimonial 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 390,000.00  วิธีพิเศษ Publicitas(Thailand) Ltd. 29/6/2016 

70 PO24459060013 ค่าด าเนนิการปรับขนาดไฟล์และเปลี่ยนนามสกุล TVC เพื่อส่งออกอากาศแต่ละสถาน ี ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 60,000.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เอไอโจ จ ากัด 30/6/2016 

71 PO25059060001 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ การ

ด าเนนิงานในส านกังาน 

ฝ่ายบริหาร 8,988.00  วิธีตกลงราคา บริษัท พิมพ์สวย จ ากดั 3/6/2016 

72 PO25059060005 ค่าบ ารุงรักษา (ตู้สาขาโทรศัพท,์ เครื่องท าน้ าแข็ง ฯลฯ) และบ ารุงรักษาอื่น ๆ ปี 2559 ฝ่ายบริหาร 6,930.00  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพี เพาเวอร์ซัพ

พลาย 

16/6/2016 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
73 PO25059060006 โครงการปรับปรุงพืน้ที ่และปรับปรุงระบบต่าง ๆ ภายใน สนง. ชัน้ 12บี และชั้น 26 ฝ่ายบริหาร 43,656.00  วิธีตกลงราคา บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

16/6/2016 

74 PO25059060007 โครงการอบรมหลกัสูตร การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชแีละการเงิน 

ประจ าปี 2559 

ฝ่ายบริหาร 147,200.00  วิธีตกลงราคา โรงเรียนภาษาอังกฤษอามิตร สยามทาว

เวอร ์

16/6/2016 

75 PO25059060008 ด าเนนิโครงการส่งเสริมสุขภาพพนกังาน สสปน. ประจ าปี 2559 ฝ่ายบริหาร 85,000.00  วิธีสอบราคา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 20/6/2016 

76 PO25059060010 จ้างจัดท าเอกสารด้านกฎหมายฉบับภาษาองักฤษ พร้อมตรวจสอบเอกสาร ฝ่ายบริหาร 43,870.00  วิธีตกลงราคา บริษัท คนึง แอนด์ พารท์เนอร์ส อนิเตอร์

เนชัน่แนล คอนซัลแตนท์ซี จ ากัด 

15/6/2016 

77 PO25059060011 จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วนัรณรงค์การลดการใช้พลังงานและการประหยัดน้ า ฝ่ายบริหาร 6,848.00  วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควีน บี พรีเมี่ยม 30/6/2016 

78 PO25159060001 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งคูหาของ สสปน. 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 38,888.55  วิธีตกลงราคา MCH Messe Schweiz (Basel) AG 17/6/2016 

79 PO27059060001 จัดจ้างด าเนนิงานสมัมนา Sustainable Development Challenges in Asia ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 1,965,654.84  วิธีพิเศษ บริษัท การะเกด เอ็นเทอร์เทนเมน้ท์  

จ ากัด 

3/6/2016 

80 PO27059060002 ด าเนนิการจัดกิจกรรม Roadshow และ Sale Mission ในกลุ่ม CLMV ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 843,819.55  วิธีสอบราคา Donna Tour Co.,Ltd. 13/6/2016 

81 PO27059060003 ค่าด าเนนิการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ MICE City Summit 2016 ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 998,919.90  วิธีพิเศษ บริษัท อนิดีด ครีเอชั่น จ ากัด 27/6/2016 

82 PO27059060004 (เพิ่มเติม) การด าเนนิงานการจัดเตรียมสถานที่ Land Arrangement และงาน

ประชาสัมพนัธ์ในประเทศ 

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 93,036.50  วิธีพิเศษ บริษัท การะเกด เอ็นเทอร์เทนเมน้ท์  

จ ากัด 

30/6/2016 

83 PO27159060001 จัดจ้างบริษัทเพือ่ด าเนินกิจกรรมน าเสนอแนวทางมาตรการลดอุปสรรค ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกจิ 496,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด 

(มหาชน) 

16/6/2016 

84 200PO359060001 ค่าด าเนนิการจัดหลกัสูตร CMP Bootcamp 2016 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 1,890,000.00  วิธีพิเศษ Meeting Professionals International 3/6/2016 

85 200PO359060002 ค่าด าเนนิการจัดหลกัสูตร CMP Bootcamp 2016 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 390,000.00  วิธีพิเศษ Meeting Professionals International 3/6/2016 

86 200PO359060003 ค่าด าเนนิการจัดหลกัสูตร CMP Bootcamp 2016 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 1,757,954.10  วิธีพิเศษ Convention Industry Council 30/6/2016 

87 200PO359060004 ค่าด าเนนิการจัดหลกัสูตร CMP Bootcamp 2016 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 460,000.00  วิธีพิเศษ Convention Industry Council 30/6/2016 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
88 410PO359060001 โครงการและการเดนิทางปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ในการเข้าร่วมเทรดโชว์ IBTM 

World 2016 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

6,000,000.00  วิธีพิเศษ Reed Exhibitions 8/6/2016 

89 410PO359060003 ค่าเช่าพื้นที่ส าหรับสร้างคูหานิทรรศการประเทศไทย งาน IBTM China 2016 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

2,400,000.00  วิธีพิเศษ Reed Exhibitions (China) Ltd 16/6/2016 

90 410PO359060004 ด าเนนิการจัดท า Off-Site Venue Directory ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

927,690.00  วิธีพิเศษ บริษัท บัดเจท-สมารท์ จ ากัด 20/6/2016 

91 410PO359060006 ด าเนนิโครงการ งานเทรดโชว์ IMEX America 2016 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

2,453,000.00  วิธีพิเศษ IMEX America Ltd 23/6/2016 

92 410PO359060007 ด าเนนิโครงการศกึษาขอ้มูลทางการตลาดทีศ่ักยภาพในอุตสาหกรรมการจัดประชมุฯ ปี 

59 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชมุและการ

ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั 

2,765,464.00  วิธีประกวดราคา AVIAREPS AG 1/6/2016 

93 430PO359060002 การจดัท าเนือ้หา Content Marketing ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้า

นานาชาต ิ

700,000.00  วิธีพิเศษ STUDIOLENG 6/6/2016 

94 430PO359060003 ด าเนนิการตรวจสอบประเมินและรับรองจ านวนผูเ้ข้าชมงานแสดงสินคา้ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้า

นานาชาต ิ

593,978.40  วิธีพิเศษ บริษัท เดอะเสิร์ชเชอร์ จ ากัด 9/6/2016 

95 430PO359060004 ด าเนนิการจัดหาและซื้อสือ่โฆษณาเจาะอตุสาหกรรมในต่างประเทศ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสนิค้า

นานาชาต ิ

2,874,490.80  วิธีพิเศษ Publicitas(Thailand) Ltd. 15/6/2016 

96 440PO359060001 ค่าด าเนนิการจัดท าและผลิตสือ่ส่งเสริมการจลาดร่วมกับพนัธมิตร เพือ่น าเสนอ

ภาพลักษณ์ประเทศไทยเผยแพร่ผ่าน 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 5,000,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท เวิร์ลดมีเดีย จ ากัด 28/6/2016 

97 440PO359060002 ค่าด าเนนิโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการตลาดผ่านสือ่โทรทัศน์ในประเทศทีม่ี

โปรแกรมการถ่ายทอดสดการ 

ฝ่ายการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร 3,745,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท บางกอกเอน็เตอรเ์ทนเม้นต์ จ ากดั 30/6/2016 

98 500PO359060002 โครงการจัดท าประกนัอุบัตเิหต,ุ ชีวิตและสขุภาพกลุ่มส าหรับลูกจ้างโครงการ ปี 2559 ฝ่ายบริหาร 484,077.00  วิธีสอบราคา บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชวีิต 

จ ากัด (มหาชน) 

1/6/2016 

99 516PO359060001 โครงการปรับแต่งโครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ สสปน. (SEO) 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,900,000.00  วิธีประกวดราคา บริษัท เอ้ก กรุ๊ป จ ากัด 1/6/2016 



ล ำดับ หมำยเลข P/O รำยละเอียด หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จ ำนวนเงิน วิธีกำรจัดจ้ำง ชื่อผู้รับจ้ำง วันที่ P/O 
100 516PO359060002 โครงการประชาสัมพนัธ์ออนไลน์เพือ่สนับสนุนการจดัประชมุ สัมมนาในประเทศ ในพืน้ที่

ชุมชนฯ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,750,000.00  วิธีประกวดราคา บริษัท บอร์น ดสิติงชั่น จ ากัด 9/6/2016 

101 516PO359060003 โครงการสือ่สารและประชาสัมพนัธ์ e-Mail Marketing และการโปรโมทสือ่ดิจิตอลของ 

สสปน. 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,925,000.00  วิธีประกวดราคา บริษัท เน็กซ์สเตป ดิสทริบิวชัน่ จ ากัด 1/6/2016 

102 610PO359060001 ค่าด าเนนิโครงการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สสปน. ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องคก์ร 1,340,000.00  วิธีสอบราคา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 30/6/2016 

103 700PO359060001 ด าเนนิโครงการจัดท าแผนงานและประชาสมัพันธ์ยกระดับงาน Lanna Expo 2016 ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 1,990,093.00  วิธีพิเศษ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอก็ซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ 

จ ากัด 

7/6/2016 

104 700PO359060002 ด าเนนิการจัดจ้างผู้ประกอบการในการด าเนินการ ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 1,687,390.00  วิธีสอบราคา บริษัท นะโม คดิดี จ ากัด 9/6/2016 

    62,805,511.72    

 
 


