
แบบ สขร. 1

 งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

World Explorer Co.,Ltd. 12,500.00
บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 15,408.00
World Explorer Co.,Ltd. 4,900.00
บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 5,900.00

บริษทั ออล ฟอร์ กูด๊ จ  ากดั 493,543.92      

บริษทั ซีน ไนน์ต้ี ไฟว ์จ  ากดั (ส านกัใหญ่) 568,491.00      
บริษทั องกใ์หญ่ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 624,345.00      

4 ขออนุมติัจดัท าตรายาง 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายสุนทร ชาติธรรมรัตน์ 800.00 นายสุนทร ชาติธรรมรัตน์ 800.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020001 5/2/2020

5 ขออนุมติัจดัท านามบตัร 5,136.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั พิมพส์วย จ ากดั 5,136.00 บริษทั พิมพส์วย จ ากดั 5,136.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020004 13/2/2020

6
ขออนุมติัจา้งด าเนินการการปรับปรุงและพฒันารูปแบบรายงานการมา
ปฏิบติังานและการลาของพนกังาน

200,000.00                     200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ไอเจนโก ้จ  ากดั 187,250.00      บริษทั ไอเจนโก ้จ  ากดั 187,250.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020006 24/2/2020

7 ขออนุมติัจดัท านามบตัร 2,407.50 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั พิมพส์วย จ ากดั 2,407.50 บริษทั พิมพส์วย จ ากดั 2,407.50
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020007 24/2/2020

8 ขออนุมติัจดัท าตรายาง 2,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายสุนทร ชาติธรรมรัตน์ 2,060.00 นายสุนทร ชาติธรรมรัตน์ 2,060.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020010 24/2/2020

บริษทั เชียงใหม่จดัการประชุมและแสดงสินคา้ จ  ากดั 2,681,000.00
บริษทั อินเตอร์แอคชัน่ดีไซน์สตูดิโอ จ ากดั 2,966,759.04
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เวิร์ค วนัเดอร์ 2,625,000.00
บริศทั บางกอก เวบ็ โซลูชัน่ จ  ากดั 2,750,000.00

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 1,225,150.00

อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ 1,290,000.00   
World Explorer Co.,Ltd. 3,100.00         
บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 2,996.00         

12
จดัจา้งผูจ้ดัท  ารายงานการศึกษาเพ่ือพฒันาโครงการยกระดบังานเด่นในไมซ์ซิต้ี
สู่การเป็นFlagshipชั้นน า

500,000.00                     502,099.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 495,500.00      มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 495,500.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24863020003 4/2/2020

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 22,470.00        

บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 27,392.00        

14 ส่วนเพ่ิมการจดัจา้งพาหนะเดินทาง จ.ขอนแก่น (1-2 ธ.ค. 62) วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 1,070.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24863020005 5/2/2020

15
คา่เช่ายานพาหนะเดินทางในเมืองและเขา้ร่วมงาน Singapore Air Show 2020 ณ
 สาธารณรัฐสิงคโปร์

60,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd. 59,000.00        World Explorer Co.,Ltd. 59,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24863020006 6/2/2020

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 5,992.00         

World Explorer Co.,Ltd. 6,600.00         

บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 7,062.00         

World Explorer Co.,Ltd. 16,000.00        

หจก.เอกซ์เปรสอินเตอร์เนชัน่แนลแทรเวิล 27,820.00        

World Explorer Co.,Ltd. 3,300.00         
บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 3,424.00         
World Explorer Co.,Ltd. 3,300.00         
บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 3,531.00         

20 จา้งเหมาบริการผูจ้ดัการโครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ 270,000.00                     288,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายภชัษธ์นะดิษย ์กล่ินบวัแกว้ 246,206.90 นายภชัษธ์นะดิษย ์กล่ินบวัแกว้ 246,206.90
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24863020013 19/2/2020

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

18 คา่เช่ายานพาหนะเดินทางปฏิบติัราชการในประเทศ ณ จ.ภูเกต็  - 10,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

 - 19 คา่เช่ายานพาหนะเดินทางปฏิบติัราชการในประเทศ ณ จ.สงขลา 10,000.00               

17
คา่เช่ายานพาหนะปฏิบติัราชการในประเทศ ณ จ.นครสวรรค ์จ.พิษณุโลก
และจ.สุโขทยั

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 5,992.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ และราคาต ่าสุด

PO24863020001วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) - บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั

3/2/2020

PO24863020004 5/2/2020

PO24863020007 13/2/2020

2,996.00

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ และราคาต ่าสุด

22,470.00

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้และราคาต ่าสุด

PO24863020009

 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

14/2/2020

17/2/2020

17/2/2020

 - 40,000.00               

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

วันท่ี 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

 - 

20,000.00

5,000.00

-

-

ล าดบัที่
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

1
คา่เช่ายานพาหนะเพ่ือเขา้ร่วมงานประชุม SB'20 Chantaboon,Moonshots to 
Dream Food ณ จ.จนัทบุรี

2 จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติังาน จ.ขอนแก่น

22,470.00

11

16 คา่เช่ายานพาหนะเขา้ร่วมงาน Flower in the Jungle และงาน Blooms Bazaar

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

World Explorer Co.,Ltd.

World Explorer Co.,Ltd.

12,500.00

4,900.00

บริษทั ออล ฟอร์ กูด๊ จ  ากดั 493,543.92

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

PO24863020010

World Explorer Co.,Ltd. 3,300.00

World Explorer Co.,Ltd.

PO27063020001

PO27063020002

20/2/2020

25/2/2020

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

3,300.00

PO24863020011

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ และราคาต ่าสุด

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ และราคาต ่าสุด

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ และราคาต ่าสุด

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ดแ้ละมีราคาต ่าสุด

PO22063020002 26/2/20203 ขออนุมติัด าเนินกิจกรรมจดัหลกัสูตร CEM 500,000.00             498,893.92       วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

บริษทั เชียงใหม่จดัการประชุมและแสดงสินคา้ จ  ากดั 2,681,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

200PO363020001 7/2/20209
ขออนุมติัด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โครงการ Thailand MICE 
Venue Standard

2,975,000.00               3,436,737.10 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

16,000.00

10
ขออนุมติัด าเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้และตรวจประเมินมาตรฐานสถานท่ีจดั
งานอาเซียน

1,290,000.00               1,469,937.15 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

จดัจา้งพาหนะเดินทางปฏิบติังานเพ่ือเขา้ร่วมประชุม จ.สงขลา 10,000.00               

13 จดัจา้งพาหนะเดินทางปฏิบติังาน จ.เชียงใหม่

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 1,225,150.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

200PO363020002 5/2/2020

World Explorer Co.,Ltd.



แบบ สขร. 1

 งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

วันท่ี 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ล าดบัที่

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 5,992.00         
World Explorer Co.,Ltd. 6,400.00         
บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 6,634.00         
World Explorer Co.,Ltd. 3,200.00         
บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 3,317.00         
World Explorer Co.,Ltd. 3,800.00         
บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 7,700.00         

24
จดัจา้งเจา้หนา้ท่ีจา้งเหมาบริการเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งก
ลางของ สสปน. ประจ าปี 2563

182,000.00                     182,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายไชยา มารยาท 122,500.00 นายไชยา มารยาท 122,500.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020012 28/2/2020

บริษทั อินดีด ครีเอชัน่ จ  ากดั 1,339,473.08   

บริษทัพอลล่าแอนดโ์ค ดีเอม็ซี (ประเทศไทย) จ ากดั 1,320,380.00   

Custom asia Co.,Ltd 1,412,400.00   

บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 1,489,012.00   

บริษทั นิคเคอิ รีเสิร์ช แอนด ์คอนซลัต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 1,498,000.00   

27
จา้งเหมาบริการเจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบติัการต่อเน่ืองส าหรับโครงการดึงงานขนาด
ใหญ่

240,000.00                     240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นางสาวญาดา ภวภูตานนท์ 105,000.00 นางสาวญาดา ภวภูตานนท์ 105,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24163020003 14/2/2020

28
จดัจา้งบริษทัด าเนินการตรวจประเมินและรับรองจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงาน การเขา้
ร่วมกิจกรรม การจบัคูธุ่รกิจ และพ้ืนท่ีจดังานแสดงสินคา้ (Exhibition Audit) 

4,500,000.00          4,399,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะเสิร์ชเชอร์ จ  ากดั 4,399,980.00 บริษทั เดอะเสิร์ชเชอร์ จ  ากดั 4,399,980.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

480PO363020003 11/2/2020

29 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 3) 1,155.60 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เนปจูน อาหารและเคร่ืองด่ืม จ  ากดั 1,155.60 บริษทั เนปจูน อาหารและเคร่ืองด่ืม จ  ากดั 1,155.60
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020013 12/2/2020

30
ถ่ายท าวีดีทศัน์จดัเกบ็ขอ้มูลภาพ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบรายการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีส าหรับงาน Air Show

400,000.00 332,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) 349,890.00 บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) 349,890.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24363020001 25/2/2020

31
โครงการจดัจา้งตวัแทนท าการตลาดในต่างประเทศ (ตลาดยโุรป) (Pay Per 
Performance)

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง EXPOS ASIA PTE. LTD. 2,000,000.00 EXPOS ASIA PTE. LTD. 2,000,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

430PO363020001 4/2/2020

32 กิจกรรมประชาสัมพนัธ์สัญจร TCEBs Roadshow in Japan 2,100,000.00 2,090,268.10 วิธีเฉพาะเจาะจง MICE Japan Co., Ltd. 2,079,668.29 MICE Japan Co., Ltd. 2,079,668.29
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

430PO363020002 11/2/2020

บริษทั นะโม คิดดี จ  ากดั 997,240.00
บริษทั ฉายอดีต จ ากดั 889,638.00
บริษทั บางกอก เวบ็ โซลูชัน่ จ  ากดั 800,000.00
บริษทั อินเทจ (ประเทศไทย) จ ากดั 770,000.00
บริษทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จ ากดั 791,800.00
บริษทั คสัตอ้ม เอเชีย จ  ากดั 800,000.00

น าเสนองานไดต้รงตาม TOR มี มีการน าเสนอ 
Framework ท่ีตอบโจทยข์องโครงการ

กิจกรรมจดัท าส่ือองคค์วามรู้และเน้ือหาขอ้มูลใน MICE Intelligence Center 1,000,000.00 1166014.67 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทั นะโม คิดดี จ  ากดั33 965,000.00
น าเสนองานตรงตาม TOR  มีความคิด
สร้างสรรคแ์ละความทนัสมยัในการน าเสนองาน

450PO363020001

กิจกรรมจา้งจดัท ารายงานการศึกษาความตอ้งการต่อเน้ือหาท่ีเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมไมซ์

800,000.00 850,000.00 วิธีคดัเลือก บริษทั อินเทจ (ประเทศไทย) จ ากดั 750,000.00 450PO363020002

 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

1,340,000.00               1,339,896.80

3,200.00

PO24863020016

วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 1,330,000.00

PO24863020015

26 จดัเกบ็ขอ้มูลศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม(Economic&Social Impact) 1,500,000.00               1,500,000.00 วิธีคดัเลือก

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ และราคาต ่าสุด
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ และราคาต ่าสุด

จา้งผูด้  าเนินกิจกรรมเชิงปฏิบติัารระหวา่งไมซ์ซิต้ี เมืองท่ีมีศกัยภาพ และสสปน.

23 จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติังาน จ.อุบลราชธานี  - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

10,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd.22 จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติังาน จ.สุราษฏร์ธานี

25

15,000.00               

21 คา่เช่ายานพาหนะเพ่ือเขา้ร่วมงาน Flower on the Table จ.เชียงใหม่ 10,000.00               

World Explorer Co.,Ltd.

5/2/2020480PO363020001

เน่ืองจากบริษทัฯ มีความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม
ไมซ์เป็นอยา่งดีและมีความเขา้ใจในการน างาน 
highlight เชียงใหม่บลูมส์เขา้มาผนวกและเป็น
ส่วนหน่ึงของการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบั
คณะ MICE City มี การเพ่ิมเสริม Creative เขา้
ไปในทุก element ของ function ท่ีจดังาน ซ่ึงจะ
สร้างความประทบัใจและการรับรู้ท าให้คณะ
ผูแ้ทน MICE City น ากลบัไปพฒันาส่งเสริม 
ต่อยอดงานประจ าเมือง/จงัหวดัของตนเองได้
ต่อไป

บริษทั อินดีด ครีเอชัน่ จ  ากดั

25/2/20203,800.00

Custom asia Co.,Ltd

เน่ืองจาก บริษทั คสัตอ้มเอเซีย จ  ากดั มีการ
น าเสนอ Model ท่ีมีโครงสร้างชดัเจน ละเอียด 
และมีความน่าสนใจ มีการก าหนดขนาด 
สัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีชดัเจน และมีขนาดท่ี
เหมาะสม มีความรู้ความเขา้ใจ ในแบบจ าลอง
ส าหรับการวิเคราะห์ Economic & Social Impact
 เป็นอยา่งดี ท  าให้มีการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งได้
ครอบคลุมและครบถว้น นอกจากน้ีมีการ
วิเคราะห์ Social Impact ท่ีน่าสนใจในการ
ทดลองวดัผลกระทบทางสังคมต่อพ้ืนท่ีท่ีจดังาน
 ซ่ึงขอ้มูลน้ีน่าจะเป็นประโยชน์กบัทางสสปน.
เพ่ือไปใชใ้นการท างานต่อไป

1,407,400.00 480PO363020002 6/2/2020

PO24863020014 19/2/2020

25/2/2020

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 5,992.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ และราคาต ่าสุด

26/2/2020

34 24/2/2020



แบบ สขร. 1

 งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

วันท่ี 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ล าดบัที่

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

35
กิจกรรมรายงานขอ้มูลมูลคา่ตลาด และการวิเคราะห์แนวโนม้การเติบโตของผู ้
จดังานในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)

1,050,000.00 1,075,600.00 วิธีคดัเลือก บริษทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จ ากดั 1,048,600.00 บริษทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จ ากดั 1,040,000.00 น าเสนองานไดต้รงตาม TOR 450PO363020003 24/2/2020

36
คา่จา้งจดัการแสดงแบบไทยส าหรับงาน Liberty General Insurance Dealers 
Meet

20,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายภทัระ สาระสาร 19,000.00 นายภทัระ สาระสาร 19,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24163020001 3/2/2020

37 คา่จดัจา้งการแสดงแบบไทยสนบัสนุนงาน Beyond Boundaries by Exide 20,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) น.ส.วรรณภา วงศส์าโรจน์ 20,000.00 น.ส.วรรณภา วงศส์าโรจน์ 20,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24163020002 7/2/2020

38
จา้งจดัการแสดงตอ้นรับส าหรับสนบัสนุนงาน International Conference of 
Vestige Marketing Pvt. Ltd

20,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) น.ส.วรรณภา วงศส์าโรจน์ 20,000.00 น.ส.วรรณภา วงศส์าโรจน์ 20,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24163020004 14/2/2020

World Explorer Co.,Ltd. 9,500.00

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 9,630.00

40 คา่จดัท าเอกสารประมูลสิทธ์ิการจดังาน Tomorrowland-Letter of Intent 165,000.00                     160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ  ากดั 160,500.00 บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ  ากดั 160,500.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24963020002 19/2/2020

World Explorer Co.,Ltd. 4,350.00

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 5,136.00         

บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 6,206.00         

จา้งจดัการแสดงแบบไทยเพ่ือตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมงานต่างชาติ 1,300,000.00          บริษทั ทีจี.ศิลป์ จ  ากดั 1,284,000.00
410PO363020001 
(1,112,800)

จา้งผูด้  าเนินการจดัการแสดงแบบไทยเพ่ือตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมงานต่างชาติ 200,000.00             บริษทั คิวริโอ ทวัร์ แอนด ์แทรเวิล จ  ากดั 1,494,900.00 410PO363020002   (171,200)

43 คา่ด าเนินโครงการ Thailand MICE Roadshow in India 2020 (ส่วนเพ่ิม) 920,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง Venture Marketing F.Z.E 920,000.00 Venture Marketing F.Z.E 920,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

410PO363020003 19/2/2020

บริษทั อินดีโก ไอเดีย บิสซิเนส อีเวน้ท ์จ  ากดั 1,890,262.00

บริษทั บางกอก เวบ็ โซลูชัน่ จ  ากดั 1,700,000.00   

บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 1,898,086.38   

ส านกังานศนูยวิ์จยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1,000,000.00   

บริษทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จ ากดั 995,100.00

46 จดัจา้งพาหนะเดินทางปฏิบติัราชการ จ.เชียงใหม่ 6,634.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 6,634.00 บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 6,634.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO21063020001 6/2/2020

47 คา่เช่ายานพาหนะเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี 12,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd. 12,000.00        World Explorer Co.,Ltd. 12,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO21063020003 3/2/2020

48 คา่ยานพาหนะทอ้งถ่ิน ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (เพ่ิมเติม) 9,309.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอกซ์เปรสอินเตอร์เนชัน่แนล แทรเวิล 9,309.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอกซ์เปรสอินเตอร์เนชัน่แนล แทรเวิล 9,309.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO21063020006 13/2/2020

49
จา้งออกแบบและผลิตส่ือโทรทศัน์และส่ือออนไลน์เพ่ือแนะน าและ
ประชาสัมพนัธ์โครงการประชุมเมืองไทยฯ

370,000.00                     365,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั 789 โปรดกัชัน่ จ  ากดั 360,000.00 บริษทั 789 โปรดกัชัน่ จ  ากดั 360,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO26263020001 20/2/2020

50
จา้งบริหารจดัการกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นบริษทัองคก์ร
 กลุ่มผูป้ระกอบการไมซ์ฯ

500,000.00                     494,819.36 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซีอีโอ 19 จ ากดั 465,818.08 บริษทั ซีอีโอ 19 จ ากดั 465,818.08
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO26263020003 21/2/2020

51
กิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษส่ือมวลชนในประเทศเพ่ือสร้างการรับรู้โครงการ
ประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ

500,000.00                     375,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) Visage Co., Ltd. 350,000.00 Visage Co., Ltd. 350,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO26263020004 21/2/2020

9,500.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24963020001 3/2/2020

PO24963020003

39
คา่เช่ายานพาหนะเขา้ร่วมสังเกตการณ์จดังาน Unkoncious Festival 2020 ณ 
จงัหวดัภูเกต็

10,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd.

6,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd. 4,350.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

20/2/2020

42 1,614,999.90 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทั ทีจี.ศิลป์ จ  ากดั 1,284,000.00
มีความเช่ียวชาญในศิลปวฒันธรรมไทย 
สามารถอธิบายท่ีมาท่ีไปของต่ละชุดการแสดง
ไดเ้ป็นอยา่งดี และเสนอราคาต ่าสุด

19/2/2020

41
คา่เช่ายานพาหนะเพ่ือเดินทางเขา้ร่วมสังเกตการณ์จดังาน Flowers on the Table
 ในเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน

บริษทั อินดีโก ไอเดีย บิสซิเนส อีเวน้ท ์จ  ากดั 1,730,000.00
มีความเขา้ใจเน้ืองานไดค้รบถว้นและสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการได ้มี
ประสบการณ์ตรงในการท างาน

410PO363020004 24/2/202044
จดัหาบริษทัจดังานมืออาชีพเพ่ือบริหารและด าเนินงาน IT&CMA and CTW 
Asia-Pacific 2020

1,900,000.00               1,755,851.00 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ส านกังานศนูยวิ์จยัและให้ค  าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

950,000.00

มีแผนงานท่ีชดัเจนโดยเฉพาะการสร้าง 
engagement กบั stakeholders ซ่ึงเป็นหวัใจ
ส าคญัของการวางแผนงานในการจดังานใน
พ้ืนท่ี และยงัมีองคค์วามรู้ดา้นผงัเมือง + ภูมิส
ถาปัตย ์และประสบการณ์ดา้น World Expo ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาพ้ืนท่ี

490PO363020001 21/2/202045
จดัหาผูด้  าเนินการศึกษาความเป็นไปไดก้ารจดังานมหกรรมพืชสวนโลก 
จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ 2572

1,000,000.00               1,101,329.72 วิธีคดัเลือก



แบบ สขร. 1

 งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

วันท่ี 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ล าดบัที่

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

52
คา่เช่ายานพาหนะเพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
บริษทัองคก์ร

6,955.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 6,955.00 บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 6,955.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO26263020005 24/2/2020

53
ด าเนินการเผยแพร่ส่ือออนไลน์เพ่ือแนะน าและ ปชส. โครงการประชุม
เมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ

500,000.00                     495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั 495,000.00 บริษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั 495,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO26263020006 24/2/2020

PICO (Thailand) Public Company Limited 4,358,538.00   

บริษทั เอ.เอน็.เอน็. มีเดีย จ  ากดั 4,012,500.00   
บริษทั ดี อีเวน้ท ์เมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 4,379,938.00   
บริษทั พี.อีเวน้ท ์เอเจนซ่ี จ  ากดั 4,012,500.00   
บริษทั เฟมสั อินฟินิต้ี จ  ากดั 4,165,510.00   
บริษทั เจโนไซส์ จ  ากดั 3,889,450.00   
บริษทั เกต็ แธท ชีส จ ากดั 3,990,000.00   
บริษทั ซีทีจี2002 จ ากดั 4,370,094.00   
บริษทั กิดด้ี คิปเปอร์ ครีเอทีฟ โปรดกัชัน่ส์ จ  ากดั 4,376,300.00   
บริษทั ไอดู ไอเดีย ครีเอทีฟ จ ากดั 4,088,470.00   
บริษทั แอมเบ้ียน สตูดิโอ จ ากดั 4,205,100.00   
บริษทั จี ดี เอก็ซ์ จ  ากดั 4,277,600.00   

55 ด าเนินกิจกรรมการพฒันาการเขียนโครงการของ สสปน. อยา่งเป็นระบบ 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 445,000.00 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 445,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO26163020002 24/2/2020

มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 1,950,000.00

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1,900,000.00

บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 5,800,000.00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั)

5,279,200.00

58 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 3) 10,379.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 10,379.00 บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 10,379.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020001 4/2/2020

59 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 3) 11,901.61 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 11,901.61 บริษทั บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 11,901.61
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020003 3/2/2020

60 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 3) 1,966.48 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 1,966.48 บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 1,966.48
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020005 13/2/2020

61 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 3) 2,112.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั สมาร์ท อิมเพก็ซ์ ซพัพลายส์ จ  ากดั 2,112.00 บริษทั สมาร์ท อิมเพก็ซ์ ซพัพลายส์ จ  ากดั 2,112.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020006 3/2/2020

62 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 3) 42,874.90 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 42,874.90 บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 42,874.90
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020007 13/2/2020

63 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 3) 1,197.01 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 1,197.01 บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 1,197.01
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020008 21/2/2020

64
ขออนุมติัด าเนินการจดัหา ซ่อมแซม การบริการเก่ียวกบัการใชง้านดา้น IT และ
 การจดัหาซอฟแวร์์ลิขสิทธ์ิ

14,766.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซอฟทเ์ดบู จ  ากดั 14,766.00 บริษทั ซอฟทเ์ดบู จ  ากดั 14,766.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020009 26/2/2020

65 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 3) 9,147.34 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 9,147.34 บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 9,147.34
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020010 21/2/2020

26/2/2020

มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 1,900,000.00 610PO363020001 7/2/2020

เพ่ือจดัท าดชันีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand
 MICE Index) เน่ืองจากน าเสนอวิธีการส ารวจ
และจดัท าดชันีไดช้ดัเจนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือ
เป็นการวางรากฐานในการด าเนินการขั้นต่อไป 
และมีความเขา้ใจในโครงการท่ีน่าเช่ือถือ สร้าง
ความมัน่ใจวา่จะได ้MICE Index ท่ีมี
ประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ
โครงการท่ีตอ้งการพฒันา Index ให้มีมาตรฐาน

บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 5,500,000.00

ความเขา้ใจในอุตสาหกรรมไมซ์มากกวา่ 
น าเสนอโมเดลท่ีประยกุตก์บัอุตสาหกรรมไมซ์
ไดเ้ขา้ใจง่าย วิธีค  านวณไม่ซบัซ้อน สอดคลอ้ง
กบัการใชง้านขององคก์ร และสามารถบูรณา
การกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ไดใ้นอนาคต

610PO363020002วิธีคดัเลือก6,000,000.006,000,000.00
  จา้งท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อประเทศ
ไทย (Economic impact Study of Thailands MICE Industry) ปี 2563 โดยวิธี
คดัเลือ

57

วิธีคดัเลือก1,998,440.002,000,000.00ศึกษาเพ่่ือจดัท าดชันีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)56

27/2/202054 โครงการจดักิจกรรมการตลาด สสปน. (Event Marketing) ประจ าปี 2563 4,380,000.00               4,445,000.00 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

บริษทัฯ น าเสนองานไดอ้ยา่งชดัเจน ตรงตาม
วตัถุประสงคง์านออกแบบออกมามีความ
แตกต่างจากบริษทัอ่ืน ๆ มีแผนการด าเนินงาน
และมีทีมงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ และยงัมีการ
เลือกใชว้สัดุท่ีสมราคาและมีคุณภาพ ซ่ึง
สามารถมัน่ใจไดว้า่จะ Deliver งานไดเ้ป็น
ผลส าเร็จและตรงวตัถุประสงคข์องโครงการ

PICO (Thailand) Public Company Limited 4,198,537.69 470PO363020001



แบบ สขร. 1

 งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดัเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

วันท่ี 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
ล าดบัที่

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 455.82
บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 505.10
บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 10,648.43
บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 10,648.64

68 ด าเนินการซ้ือส่ือในหนงัสือพิมพส์มาคมต ารวจฉบบัครบรอบ 9 ปี 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) สมาคมต ารวจ 40,000.00 สมาคมต ารวจ 40,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO24663020001 13/2/2020

69
ขออนุมติัด าเนินการจดัหา ซ่อมแซม การบริการเก่ียวกบัการใชง้านดา้น IT และ
 การจดัหาซอฟแวร์์ลิขสิทธ์ิ

19,634.50 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เคจี ดาตา้เซิร์ฟ จ ากดั 19,634.50 บริษทั เคจี ดาตา้เซิร์ฟ จ ากดั 19,634.50
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020002 11/2/2020

70
ขออนุมติัด าเนินการจดัหา ซ่อมแซม การบริการเก่ียวกบัการใชง้านดา้น IT และ
 การจดัหาซอฟแวร์์ลิขสิทธ์ิ

41,248.50 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั พีทีเอม็ โฮลด้ิง จ  ากดั 41,248.50 บริษทั พีทีเอม็ โฮลด้ิง จ  ากดั 41,248.50
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020003 13/2/2020

71 คา่เดินสายโทรศพัทเ์ปล่ียนหลอดไฟและยา้ยตูเ้อกสาร 19,645.20 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั  ชนญัชิดา วิคทอร่ี แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 19,645.20 บริษทั  ชนญัชิดา วิคทอร่ี แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 19,645.20
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020005 14/2/2020

72 คา่ทดสอบและแปลผล การทดสอบทางจิตวิทยา 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายธนพงษ ์ขวญัคง 20,000.00 นายธนพงษ ์ขวญัคง 20,000.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020009 26/2/2020

73 คา่ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในส านกังาน ชั้น 25 ชั้น 26 53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เคซีซี คลีน จ ากดั 53,500.00 บริษทั เคซีซี คลีน จ ากดั 53,500.00
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO25063020013 26/2/2020

บริษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั 4,680,000.00

บริษทั ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ  ากดั 4,730,000.00

ส านกังานศนูยวิ์จยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 945,000.00

บริษทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จ ากดั 980,000.00

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ โพรวายเดอร์ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 933,040.00

44,825,248.77

(นายจิรุตถ ์อิศรางกรู ณ อยธุยา)
ผูอ้  านวยการ สสปน.

บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 455.82
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020011 13/2/202066 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 3) 455.82 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 10,648.43
มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ด้

PO15063020014 26/2/202067 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 4) 10,648.43 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

บริษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั 4,680,000.00

เน่ืองจากบริษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั มี
ประสบการณ์และเขา้ใจในอุตสาหกรรม 
สามารถท าคอนเทนตน์ าเสนอรูปแบบ 
โครงสร้างช้ินงาน ท่ีน่าสนใจ และมีการ
ประมวลผลการรับรู้โดยค านวณเป็นจ านวนคน 
ในแต่ละคร้ังของการออกอากาศ และส่งมอบ
งานไดพ้ร้อมกบัมีแนวคิดท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของสสปน และมีแนวคิดการน าเสนอ
เน้ือหาเวลาสัมภาษณ์จดัท าในรูปแบบการฟฟิค 
ให้น่าสนใจ ประกอบกบัเลือกเวลาในการออก
ส่ือเชา้วนัอาทิตยเ์หมาะสมกวา่

460PO363020001 3/2/202074
กิจกรรมสร้างการรับรู้องคก์รในรูปแบบการสัมภาษณืผา่นส่ือโทรทศัน์และ
ออนไลน์

5,200,000.00 11,877,000.00 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ส านกังานศนูยวิ์จยัและให้ค  าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

945,000.00

เน่ืองจากส านกังานศนูยวิ์จยัและให้ค  าปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีความรู้ ความ
เขา้ใจ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
ไมซ์เป็นอยา่งดี และสามารถประสานงาน
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการขอขอ้มูล
ต่างๆ ไดเ้น่ืองจากมีประสบการณ์ การท างาน
กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอยา่งดี 
รวมทั้งเคยท างานวิจยัท่ีเก่ียวการอ านวยความ
สะดวกในอุสาหกรรมไมซ์ และมีทีมกฎหมายท่ี
สามารถให้ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัมาตราการ 
พรบ.

710PO363020001 3/2/202075
กิจกรรมการศึกษาการจดัท าขอ้เสนอมาตราการดา้นการตรวจลงตราเพ่ือการ
อ านวยความสะดวกนกัเดินทางไมซM์ICE ViSa

           1,000,000.00      1,000,000.00 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์


