แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
วันที่ 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
งานทีจ่ ัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

ลาดับที่
(2)
1

(3)
ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อเข้าร่ วมงานประชุม SB'20 Chantaboon,Moonshots to
Dream Food ณ จ.จันทบุรี

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรื อจัดจ้ าง (บาท)
(4)

ราคากลาง
(บาท)
(5)

วิธีซื้อหรื อจ้ าง

20,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

5,000.00

-

รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
(7)

(6)
World Explorer Co.,Ltd.
บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด
World Explorer Co.,Ltd.
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)
บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด

ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้ อหรื อจ้ าง
ราคาทีต่ กลงซื้อหรื อจ้ าง
(8)

12,500.00
World Explorer Co.,Ltd.
15,408.00
4,900.00
World Explorer Co.,Ltd.
5,900.00

2

จัดจ้างยานพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงาน จ.ขอนแก่น

3

ขออนุมตั ิดาเนินกิจกรรมจัดหลักสู ตร CEM

4

ขออนุมตั ิจดั ทาตรายาง

800.00

5

ขออนุมตั ิจดั ทานามบัตร

5,136.00

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั พิมพ์สวย จากัด

5,136.00 บริ ษทั พิมพ์สวย จากัด

6

ขออนุมตั ิจา้ งดาเนินการการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบรายงานการมา
ปฏิบตั ิงานและการลาของพนักงาน

200,000.00

200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั ไอเจนโก้ จากัด

187,250.00 บริ ษทั ไอเจนโก้ จากัด

7

ขออนุมตั ิจดั ทานามบัตร

2,407.50

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั พิมพ์สวย จากัด

2,407.50 บริ ษทั พิมพ์สวย จากัด

8

ขออนุมตั ิจดั ทาตรายาง

2,060.00

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายสุ นทร ชาติธรรมรัตน์

2,060.00 นายสุ นทร ชาติธรรมรัตน์

500,000.00

498,893.92 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

ขออนุมตั ิดาเนินกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand MICE
Venue Standard

2,975,000.00

3,436,737.10 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

10

ขออนุมตั ิดาเนินกิจกรรมสร้างการรับรู ้และตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จดั
งานอาเซี ยน

1,290,000.00

1,469,937.15 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12

จัดจ้างผูจ้ ดั ทารายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิต้ ี
สู่การเป็ นFlagshipชั้นนา

13 จัดจ้างพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงาน จ.เชียงใหม่

10,000.00
500,000.00
22,470.00

-

ค่าเช่ายานพาหนะเดินทางในเมืองและเข้าร่ วมงาน Singapore Air Show 2020 ณ
สาธารณรัฐสิ งคโปร์

บริ ษทั ซี น ไนน์ต้ ี ไฟว์ จากัด (สานักใหญ่)
บริ ษทั องก์ใหญ่ จากัด (สานักงานใหญ่)

568,491.00
624,345.00

-

บริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด

1,225,150.00

16 ค่าเช่ายานพาหนะเข้าร่ วมงาน Flower in the Jungle และงาน Blooms Bazaar

22,470.00

บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด

27,392.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd.

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd.
บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด

ค่าเช่ายานพาหนะปฏิบตั ิราชการในประเทศ ณ จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก
และจ.สุ โขทัย

495,500.00 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด
60,000.00

40,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

18 ค่าเช่ายานพาหนะเดินทางปฏิบตั ิราชการในประเทศ ณ จ.ภูเก็ต

10,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

19 ค่าเช่ายานพาหนะเดินทางปฏิบตั ิราชการในประเทศ ณ จ.สงขลา

10,000.00

-

20 จ้างเหมาบริ การผูจ้ ดั การโครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ

270,000.00

59,000.00 World Explorer Co.,Ltd.

493,543.92

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้และมีราคาต่าสุ ด

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
5,136.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
187,250.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
2,407.50
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
2,060.00
วัตถุประสงค์ได้
800.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสั ญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้ าง
(10)
PO27063020001

20/2/2020

PO27063020002

25/2/2020

PO22063020002

26/2/2020

PO25063020001

5/2/2020

PO25063020004

13/2/2020

PO25063020006

24/2/2020

PO25063020007

24/2/2020

PO25063020010

24/2/2020

2,681,000.00

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้

200PO363020001

7/2/2020

1,225,150.00

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้

200PO363020002

5/2/2020

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ และราคาต่าสุ ด
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
495,500.00
วัตถุประสงค์ได้
2,996.00

22,470.00

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ และราคาต่าสุ ด

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
59,000.00
วัตถุประสงค์ได้
1,070.00

PO24863020001

3/2/2020

PO24863020003

4/2/2020

PO24863020004

5/2/2020

PO24863020005

5/2/2020

PO24863020006

6/2/2020

5,992.00
6,600.00 บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ท จากัด

5,992.00

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ และราคาต่าสุ ด

PO24863020007

13/2/2020

16,000.00

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ และราคาต่าสุ ด

PO24863020009

14/2/2020

PO24863020010

17/2/2020

PO24863020011

17/2/2020

PO24863020013

19/2/2020

7,062.00
16,000.00

หจก.เอกซ์เปรสอินเตอร์ เนชัน่ แนลแทรเวิล

27,820.00

288,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายภัชษ์ธนะดิษย์ กลิ่นบัวแก้ว

บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ท จากัด
บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด

World Explorer Co.,Ltd.

World Explorer Co.,Ltd.
บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด
World Explorer Co.,Ltd.
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)
บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด

บริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด

1,290,000.00
3,100.00
บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ท จากัด
2,996.00

บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ ท จากัด

บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ ท จากัด

17

800.00 นายสุ นทร ชาติธรรมรัตน์

2,681,000.00
2,966,759.04
บริ ษทั เชียงใหม่จดั การประชุมและแสดงสิ นค้า จากัด
2,625,000.00
2,750,000.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิ
World Explorer Co.,Ltd.
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)
บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ ท จากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

บริ ษทั ออล ฟอร์ กูด๊ จากัด

บริ ษทั เชียงใหม่จดั การประชุมและแสดงสิ นค้า จากัด
บริ ษทั อินเตอร์แอคชัน่ ดีไซน์สตูดิโอ จากัด
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เวิร์ค วันเดอร์
บริ ศทั บางกอก เว็บ โซลูชนั่ จากัด

502,099.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

14 ส่ วนเพิ่มการจัดจ้างพาหนะเดินทาง จ.ขอนแก่น (1-2 ธ.ค. 62)
15

493,543.92

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายสุ นทร ชาติธรรมรัตน์

9

11 จัดจ้างพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงานเพื่อเข้าร่ วมประชุม จ.สงขลา

บริ ษทั ออล ฟอร์ กูด๊ จากัด

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุ ป
(9)
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
12,500.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
4,900.00
วัตถุประสงค์ได้

World Explorer Co.,Ltd.

3,300.00
World Explorer Co.,Ltd.
3,424.00
3,300.00
World Explorer Co.,Ltd.
3,531.00
246,206.90 นายภัชษ์ธนะดิษย์ กลิ่นบัวแก้ว

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ และราคาต่าสุ ด
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
3,300.00
วัตถุประสงค์ได้ และราคาต่าสุ ด
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
246,206.90
วัตถุประสงค์ได้
3,300.00

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
วันที่ 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ลาดับที่
(2)

งานทีจ่ ัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
(3)

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรื อจัดจ้ าง (บาท)
(4)

ราคากลาง
(บาท)
(5)

21 ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อเข้าร่ วมงาน Flower on the Table จ.เชียงใหม่

10,000.00

-

22 จัดจ้างยานพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงาน จ.สุ ราษฏร์ธานี

10,000.00

-

23 จัดจ้างยานพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงาน จ.อุบลราชธานี

15,000.00

-

24

จัดจ้างเจ้าหน้าที่จา้ งเหมาบริ การเพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานจัดซื้ อจัดจ้างก
ลางของ สสปน. ประจาปี 2563

182,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
(7)

วิธีซื้อหรื อจ้ าง
(6)
บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ ท จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd.
บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด
World Explorer Co.,Ltd.
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)
บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด
World Explorer Co.,Ltd.
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)
บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด

182,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายไชยา มารยาท

บริ ษทั อินดีด ครี เอชัน่ จากัด
25 จ้างผูด้ าเนินกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิารระหว่างไมซ์ซิต้ ี เมืองที่มีศกั ยภาพ และสสปน.

1,340,000.00

1,500,000.00

27

จ้างเหมาบริ การเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการต่อเนื่องสาหรับโครงการดึงงานขนาด
ใหญ่

240,000.00

28

จัดจ้างบริ ษทั ดาเนินการตรวจประเมินและรับรองจานวนผูเ้ ข้าร่ วมงาน การเข้า
ร่ วมกิจกรรม การจับคูธ่ ุรกิจ และพื้นที่จดั งานแสดงสิ นค้า (Exhibition Audit)

4,500,000.00

29 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

1,155.60

ถ่ายทาวีดีทศั น์จดั เก็บข้อมูลภาพ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบรายการนาเสนอ
คณะรัฐมนตรี สาหรับงาน Air Show
โครงการจัดจ้างตัวแทนทาการตลาดในต่างประเทศ (ตลาดยุโรป) (Pay Per
31
Performance)
30

400,000.00

ราคาทีเ่ สนอ

5,992.00
6,400.00 บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ท จากัด
6,634.00
3,200.00
World Explorer Co.,Ltd.
3,317.00
3,800.00
World Explorer Co.,Ltd.
7,700.00
122,500.00 นายไชยา มารยาท

1,339,473.08

1,339,896.80 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

บริ ษทั อินดีด ครี เอชัน่ จากัด
บริ ษทั พอลล่าแอนด์โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จากัด

26 จัดเก็บข้อมูลศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม(Economic&Social Impact)

1,500,000.00 วิธีคดั เลือก

1,320,380.00

Custom asia Co.,Ltd

1,412,400.00

บริ ษทั ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

1,489,012.00 Custom asia Co.,Ltd

บริ ษทั นิคเคอิ รี เสิ ร์ช แอนด์ คอนซัลติง้ (ประเทศไทย) จากัด

1,498,000.00

240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นางสาวญาดา ภวภูตานนท์
4,399,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้ อหรื อจ้ าง
ราคาทีต่ กลงซื้อหรื อจ้ าง
(8)

บริ ษทั เดอะเสิ ร์ชเชอร์ จากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั เนปจูน อาหารและเครื่ องดื่ม จากัด
332,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน)

105,000.00 นางสาวญาดา ภวภูตานนท์
4,399,980.00 บริ ษทั เดอะเสิ ร์ชเชอร์ จากัด
1,155.60 บริ ษทั เนปจูน อาหารและเครื่ องดื่ม จากัด
349,890.00 บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน)

2,000,000.00

2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

EXPOS ASIA PTE. LTD.

2,000,000.00 EXPOS ASIA PTE. LTD.

32 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร 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.

33 กิจกรรมจัดทาสื่ อองค์ความรู้และเนื้อหาข้อมูลใน MICE Intelligence Center

1,000,000.00

กิจกรรมจ้างจัดทารายงานการศึกษาความต้องการต่อเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมไมซ์

800,000.00

34

1166014.67 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

850,000.00 วิธีคดั เลือก

บริ ษทั นะโม คิดดี จากัด
บริ ษทั ฉายอดีต จากัด
บริ ษทั บางกอก เว็บ โซลูชนั่ จากัด
บริ ษทั อินเทจ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั คัสต้อม เอเชีย จากัด

997,240.00
889,638.00 บริ ษทั นะโม คิดดี จากัด
800,000.00
770,000.00
791,800.00 บริ ษทั อินเทจ (ประเทศไทย) จากัด
800,000.00

5,992.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุ ป
(9)
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ และราคาต่าสุ ด

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ และราคาต่าสุ ด
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
3,800.00
วัตถุประสงค์ได้ และราคาต่าสุ ด
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
122,500.00
วัตถุประสงค์ได้
3,200.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสั ญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้ าง
(10)
PO24863020014

19/2/2020

PO24863020015

25/2/2020

PO24863020016

25/2/2020

PO25063020012

28/2/2020

เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีความรู ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ไมซ์เป็ นอย่างดีและมีความเข้าใจในการนางาน
highlight เชียงใหม่บลูมส์เข้ามาผนวกและเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั
คณะ MICE City มี การเพิ่มเสริ ม Creative เข้า
1,330,000.00
480PO363020001
ไปในทุก element ของ function ที่จดั งาน ซึ่ งจะ
สร้างความประทับใจและการรับรู ้ทาให้คณะ
ผูแ้ ทน MICE City นากลับไปพัฒนาส่ งเสริ ม
ต่อยอดงานประจาเมือง/จังหวัดของตนเองได้
ต่อไป

5/2/2020

เนื่ องจาก บริ ษทั คัสต้อมเอเซี ย จากัด มีการ
นาเสนอ Model ที่มีโครงสร้างชัดเจน ละเอียด
และมีความน่าสนใจ มีการกาหนดขนาด
สัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างที่ชดั เจน และมีขนาดที่
เหมาะสม มีความรู ้ความเข้าใจ ในแบบจาลอง
สาหรับการวิเคราะห์ Economic & Social Impact
1,407,400.00
480PO363020002
เป็ นอย่างดี ทาให้มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้
ครอบคลุมและครบถ้วน นอกจากนี้ มีการ
วิเคราะห์ Social Impact ที่น่าสนใจในการ
ทดลองวัดผลกระทบทางสังคมต่อพื้นที่ที่จดั งาน
ซึ่ งข้อมูลนี้ น่าจะเป็ นประโยชน์กบั ทางสสปน.
เพื่อไปใช้ในการทางานต่อไป

6/2/2020

105,000.00

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้

PO24163020003

14/2/2020

4,399,980.00

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้

480PO363020003

11/2/2020

PO15063020013

12/2/2020

PO24363020001

25/2/2020

430PO363020001

4/2/2020

430PO363020002

11/2/2020

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
349,890.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
2,000,000.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
2,079,668.29
วัตถุประสงค์ได้
1,155.60

965,000.00

นาเสนองานตรงตาม TOR มีความคิด
สร้างสรรค์และความทันสมัยในการนาเสนองาน

450PO363020001

26/2/2020

750,000.00

นาเสนองานได้ตรงตาม TOR มี มีการนาเสนอ
Framework ที่ตอบโจทย์ของโครงการ

450PO363020002

24/2/2020

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
วันที่ 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

(2)

(3)
กิจกรรมรายงานข้อมูลมูลค่าตลาด และการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของผู้
35
จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)
ค่าจ้างจัดการแสดงแบบไทยสาหรับงาน Liberty General Insurance Dealers
36
Meet
37 ค่าจัดจ้างการแสดงแบบไทยสนับสนุนงาน Beyond Boundaries by Exide

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรื อจัดจ้ าง (บาท)
(4)
1,050,000.00

ราคากลาง
(บาท)
(5)

รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
(7)

วิธีซื้อหรื อจ้ าง
(6)

1,075,600.00 วิธีคดั เลือก

บริ ษทั เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) จากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายภัทระ สาระสาร

19,000.00 นายภัทระ สาระสาร

20,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) น.ส.วรรณภา วงศ์สาโรจน์

20,000.00 น.ส.วรรณภา วงศ์สาโรจน์
20,000.00 น.ส.วรรณภา วงศ์สาโรจน์

20,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) น.ส.วรรณภา วงศ์สาโรจน์

39

ค่าเช่ายานพาหนะเข้าร่ วมสังเกตการณ์จดั งาน Unkoncious Festival 2020 ณ
จังหวัดภูเก็ต

10,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

World Explorer Co.,Ltd.
บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ ท จากัด
165,000.00

160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด

6,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ ท จากัด
บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด

จ้างจัดการแสดงแบบไทยเพื่อต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมงานต่างชาติ

1,300,000.00

42
200,000.00

43 ค่าดาเนินโครงการ Thailand MICE Roadshow in India 2020 (ส่ วนเพิ่ม)

920,000.00

จัดหาบริ ษทั จัดงานมืออาชีพเพื่อบริ หารและดาเนินงาน IT&CMA and CTW
44
Asia-Pacific 2020

จัดหาผูด้ าเนินการศึกษาความเป็ นไปได้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
จังหวัดนครราชสี มา พ.ศ 2572

1,900,000.00

1,000,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

1,755,851.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Venture Marketing F.Z.E

46 จัดจ้างพาหนะเดินทางปฏิบตั ิราชการ จ.เชียงใหม่
47 ค่าเช่ายานพาหนะเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ กรุ งโรม สาธารณรัฐอิตาลี
48 ค่ายานพาหนะท้องถิ่น ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (เพิ่มเติม)
จ้างออกแบบและผลิตสื่ อโทรทัศน์และสื่ อออนไลน์เพื่อแนะนาและ
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเมืองไทยฯ
จ้างบริ หารจัดการกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นบริ ษทั องค์กร
50
กลุ่มผูป้ ระกอบการไมซ์ฯ
กิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษสื่ อมวลชนในประเทศเพื่อสร้างการรับรู้โครงการ
51
ประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ

920,000.00 Venture Marketing F.Z.E

1,700,000.00 บริ ษทั อินดีโก ไอเดีย บิสซิ เนส อีเว้นท์ จากัด

บริ ษทั คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จากัด (มหาชน)

1,898,086.38

สานักงานศูนย์วิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,000,000.00
สานักงานศูนย์วิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,101,329.72 วิธีคดั เลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด

12,000.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd.

9,309.00

-

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอกซ์เปรสอินเตอร์ เนชัน่ แนล แทรเวิล

PO24163020001

3/2/2020

PO24163020002

7/2/2020

PO24163020004

14/2/2020

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้

PO24963020001

3/2/2020

160,500.00

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้

PO24963020002

19/2/2020

4,350.00

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้

PO24963020003

20/2/2020

1,284,000.00

1,494,900.00

บริ ษทั บางกอก เว็บ โซลูชนั่ จากัด

-

24/2/2020

9,500.00

1,284,000.00

1,890,262.00

6,634.00

450PO363020003

6,206.00

บริ ษทั อินดีโก ไอเดีย บิสซิ เนส อีเว้นท์ จากัด

บริ ษทั เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) จากัด

49

5,136.00 World Explorer Co.,Ltd.

บริ ษทั ทีจ.ี ศิลป์ จากัด
บริ ษทั คิวริ โอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จากัด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสั ญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้ าง
(10)

4,350.00

1,614,999.90 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างผูด้ าเนินการจัดการแสดงแบบไทยเพื่อต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมงานต่างชาติ

45

บริ ษทั ทีจ.ี ศิลป์ จากัด

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
20,000.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
20,000.00
วัตถุประสงค์ได้
19,000.00

9,630.00
160,500.00 บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุ ป
(9)

1,040,000.00 นาเสนองานได้ตรงตาม TOR

9,500.00
World Explorer Co.,Ltd.

World Explorer Co.,Ltd.
ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อเดินทางเข้าร่ วมสังเกตการณ์จดั งาน Flowers on the Table
ในเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน

1,048,600.00 บริ ษทั เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) จากัด

-

จ้างจัดการแสดงต้อนรับสาหรับสนับสนุนงาน International Conference of
Vestige Marketing Pvt. Ltd

41

ราคาทีเ่ สนอ

20,000.00

38

40 ค่าจัดทาเอกสารประมูลสิ ทธิ์การจัดงาน Tomorrowland-Letter of Intent

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้ อหรื อจ้ าง
ราคาทีต่ กลงซื้อหรื อจ้ าง
(8)

995,100.00

6,634.00 บริ ษทั มาร์ วิน แทรเวิล จากัด
12,000.00 World Explorer Co.,Ltd.
9,309.00 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอกซ์เปรสอินเตอร์ เนชัน่ แนล แทรเวิล

370,000.00

365,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั 789 โปรดักชัน่ จากัด

360,000.00 บริ ษทั 789 โปรดักชัน่ จากัด

500,000.00

494,819.36 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั ซี อีโอ 19 จากัด

465,818.08 บริ ษทั ซี อีโอ 19 จากัด

500,000.00

375,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) Visage Co., Ltd.

350,000.00 Visage Co., Ltd.

920,000.00

มีความเชี่ยวชาญในศิลปวัฒนธรรมไทย
สามารถอธิบายที่มาที่ไปของต่ละชุดการแสดง
ได้เป็ นอย่างดี และเสนอราคาต่าสุ ด
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้

410PO363020001
(1,112,800)

19/2/2020

410PO363020002 (171,200)
410PO363020003

19/2/2020

มีความเข้าใจเนื้ องานได้ครบถ้วนและสามารถ
1,730,000.00 สร้างความเชื่อมัน่ ในการบริ หารจัดการได้ มี
ประสบการณ์ตรงในการทางาน

410PO363020004

24/2/2020

มีแผนงานที่ชดั เจนโดยเฉพาะการสร้าง
engagement กับ stakeholders ซึ่งเป็ นหัวใจ
สาคัญของการวางแผนงานในการจัดงานใน
950,000.00
พื้นที่ และยังมีองค์ความรู ้ดา้ นผังเมือง + ภูมิส
ถาปั ตย์ และประสบการณ์ดา้ น World Expo ซึ่ ง
เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาพื้นที่

490PO363020001

21/2/2020

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
12,000.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
9,309.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
360,000.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
465,818.08
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
350,000.00
วัตถุประสงค์ได้
6,634.00

PO21063020001

6/2/2020

PO21063020003

3/2/2020

PO21063020006

13/2/2020

PO26263020001

20/2/2020

PO26263020003

21/2/2020

PO26263020004

21/2/2020

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
วันที่ 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

(2)

(3)
ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อเข้าร่ วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ น
52
บริ ษทั องค์กร
ดาเนินการเผยแพร่ สื่อออนไลน์เพื่อแนะนาและ ปชส. โครงการประชุม
53
เมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ

54

โครงการจัดกิจกรรมการตลาด สสปน. (Event Marketing) ประจาปี 2563

55 ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาการเขียนโครงการของ สสปน. อย่างเป็ นระบบ

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรื อจัดจ้ าง (บาท)
(4)
6,955.00
500,000.00

4,380,000.00

450,000.00

ราคากลาง
(บาท)
(5)
-

รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
(7)

วิธีซื้อหรื อจ้ าง
(6)
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ ท จากัด

495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จากัด

4,445,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2,000,000.00

6,955.00 บริ ษทั ทราเวิลสมาร์ท จากัด
495,000.00 บริ ษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จากัด

PICO (Thailand) Public Company Limited

4,358,538.00

บริ ษทั เอ.เอ็น.เอ็น. มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จากัด
บริ ษทั เฟมัส อินฟิ นิ ต้ ี จากัด
บริ ษทั เจโนไซส์ จากัด
บริ ษทั เก็ต แธท ชีส จากัด
บริ ษทั ซี ทีจ2ี 002 จากัด
บริ ษทั กิดดี้ คิปเปอร์ ครี เอทีฟ โปรดักชัน่ ส์ จากัด
บริ ษทั ไอดู ไอเดีย ครี เอทีฟ จากัด
บริ ษทั แอมเบี้ยน สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั จี ดี เอ็กซ์ จากัด

4,012,500.00
4,379,938.00
4,012,500.00
4,165,510.00
3,889,450.00 PICO (Thailand) Public Company Limited
3,990,000.00
4,370,094.00
4,376,300.00
4,088,470.00
4,205,100.00
4,277,600.00

450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

มูลนิ ธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
56 ศึกษาเพื่ ่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)

ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้ อหรื อจ้ าง
ราคาทีต่ กลงซื้อหรื อจ้ าง
(8)

445,000.00 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

1,950,000.00

1,998,440.00 วิธีคดั เลือก

มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,900,000.00

บริ ษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

5,800,000.00

จ้างที่ปรึ กษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ตอ่ ประเทศ
57 ไทย (Economic impact Study of Thailands MICE Industry) ปี 2563 โดยวิธี
คัดเลือ

6,000,000.00

58 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

10,379.00

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด

10,379.00 บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด

59 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

11,901.61

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จากัด

11,901.61 บริ ษทั บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จากัด

60 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

1,966.48

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั ซี โอแอล จากัด (มหาชน)

1,966.48 บริ ษทั ซี โอแอล จากัด (มหาชน)

61 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

2,112.00

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั สมาร์ท อิมเพ็กซ์ ซัพพลายส์ จากัด

2,112.00 บริ ษทั สมาร์ ท อิมเพ็กซ์ ซัพพลายส์ จากัด

62 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

42,874.90

63 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

1,197.01

ขออนุมตั ิดาเนินการจัดหา ซ่อมแซม การบริ การเกี่ยวกับการใช้งานด้าน IT และ
การจัดหาซอฟแวร์์ลิขสิ ทธิ์

14,766.00

65 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

9,147.34

64

6,000,000.00 วิธีคดั เลือก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั ซี โอแอล จากัด (มหาชน)
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั ซอฟท์เดบู จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั ซี โอแอล จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุ ป
(9)
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
6,955.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
495,000.00
วัตถุประสงค์ได้

บริ ษทั ฯ นาเสนองานได้อย่างชัดเจน ตรงตาม
วัตถุประสงค์งานออกแบบออกมามีความ
แตกต่างจากบริ ษทั อื่น ๆ มีแผนการดาเนิ นงาน
4,198,537.69 และมีทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือ และยังมีการ
เลือกใช้วสั ดุที่สมราคาและมีคุณภาพ ซึ่ง
สามารถมัน่ ใจได้วา่ จะ Deliver งานได้เป็ น
ผลสาเร็ จและตรงวัตถุประสงค์ของโครงการ

445,000.00

1,197.01 บริ ษทั ซี โอแอล จากัด (มหาชน)
14,766.00 บริ ษทั ซอฟท์เดบู จากัด
9,147.34 บริ ษทั ซี โอแอล จากัด (มหาชน)

PO26263020005

24/2/2020

PO26263020006

24/2/2020

470PO363020001

27/2/2020

PO26163020002

24/2/2020

เพื่อจัดทาดัชนี อุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand
MICE Index) เนื่ องจากนาเสนอวิธีการสารวจ
และจัดทาดัชนี ได้ชดั เจนอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
เป็ นการวางรากฐานในการดาเนิ นการขั้นต่อไป
1,900,000.00
610PO363020001
และมีความเข้าใจในโครงการที่น่าเชื่อถือ สร้าง
ความมัน่ ใจว่าจะได้ MICE Index ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
โครงการที่ตอ้ งการพัฒนา Index ให้มีมาตรฐาน

7/2/2020

ความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์มากกว่า
นาเสนอโมเดลที่ประยุกต์กบั อุตสาหกรรมไมซ์
ได้เข้าใจง่าย วิธีคานวณไม่ซบั ซ้อน สอดคล้อง 610PO363020002
กับการใช้งานขององค์กร และสามารถบูรณา
การกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ในอนาคต

26/2/2020

5,500,000.00

5,279,200.00

42,874.90 บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสั ญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้ าง
(10)

มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
11,901.61
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
1,966.48
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
2,112.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
42,874.90
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
1,197.01
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
14,766.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
9,147.34
วัตถุประสงค์ได้
10,379.00

PO15063020001

4/2/2020

PO15063020003

3/2/2020

PO15063020005

13/2/2020

PO15063020006

3/2/2020

PO15063020007

13/2/2020

PO15063020008

21/2/2020

PO15063020009

26/2/2020

PO15063020010

21/2/2020

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
วันที่ 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ลาดับที่
(2)

งานทีจ่ ัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
(3)

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรื อจัดจ้ าง (บาท)
(4)

ราคากลาง
(บาท)
(5)

รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
(7)

วิธีซื้อหรื อจ้ าง
(6)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้ อหรื อจ้ าง
ราคาทีต่ กลงซื้อหรื อจ้ าง
(8)

ราคาทีเ่ สนอ

บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด
บริ ษทั ซี โอแอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี โอแอล จากัด (มหาชน)
วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)
บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด

455.82
บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด
505.10
10,648.43
บริ ษทั ซี โอแอล จากัด (มหาชน)
10,648.64

40,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) สมาคมตารวจ

40,000.00 สมาคมตารวจ

19,634.50

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั เคจี ดาต้าเซิ ร์ฟ จากัด

19,634.50 บริ ษทั เคจี ดาต้าเซิ ร์ฟ จากัด

41,248.50

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั พีทีเอ็ม โฮลดิ้ง จากัด

41,248.50 บริ ษทั พีทีเอ็ม โฮลดิ้ง จากัด

71 ค่าเดินสายโทรศัพท์เปลี่ยนหลอดไฟและย้ายตูเ้ อกสาร

19,645.20

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั ชนัญชิดา วิคทอรี่ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด

19,645.20 บริ ษทั ชนัญชิดา วิคทอรี่ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด

72 ค่าทดสอบและแปลผล การทดสอบทางจิตวิทยา

20,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายธนพงษ์ ขวัญคง

20,000.00 นายธนพงษ์ ขวัญคง

73 ค่าฉี ดพ่นฆ่าเชื้อภายในสานักงาน ชั้น 25 ชั้น 26

53,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริ ษทั เคซี ซี คลีน จากัด

53,500.00 บริ ษทั เคซี ซี คลีน จากัด

66 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

455.82

67 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ประจาปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 4)

10,648.43

68 ดาเนินการซื้อสื่ อในหนังสื อพิมพ์สมาคมตารวจฉบับครบรอบ 9 ปี
ขออนุมตั ิดาเนินการจัดหา ซ่อมแซม การบริ การเกี่ยวกับการใช้งานด้าน IT และ
การจัดหาซอฟแวร์์ลิขสิ ทธิ์
ขออนุมตั ิดาเนินการจัดหา ซ่อมแซม การบริ การเกี่ยวกับการใช้งานด้าน IT และ
70
การจัดหาซอฟแวร์์ลิขสิ ทธิ์
69

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

บริ ษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จากัด

74

กิจกรรมสร้างการรับรู้องค์กรในรู ปแบบการสัมภาษณื ผา่ นสื่ อโทรทัศน์และ
ออนไลน์

5,200,000.00 11,877,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

บริ ษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จากัด

75

กิจกรรมการศึกษาการจัดทาข้อเสนอมาตราการด้านการตรวจลงตราเพื่อการ
อานวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์MICE ViSa

4,680,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4,730,000.00

สานักงานศูนย์วิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

945,000.00

บริ ษทั เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) จากัด

980,000.00

บริ ษทั อินฟอร์ เมชัน่ โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด

933,040.00

สานักงานศูนย์วิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุ ป
(9)
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
455.82
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
10,648.43
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
40,000.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
19,634.50
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
41,248.50
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
19,645.20
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
20,000.00
วัตถุประสงค์ได้
มีคุณสมบัติสามารถดาเนินงานตาม
53,500.00
วัตถุประสงค์ได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสั ญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้ าง
(10)
PO15063020011

13/2/2020

PO15063020014

26/2/2020

PO24663020001

13/2/2020

PO25063020002

11/2/2020

PO25063020003

13/2/2020

PO25063020005

14/2/2020

PO25063020009

26/2/2020

PO25063020013

26/2/2020

เนื่ องจากบริ ษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จากัด มี
ประสบการณ์และเข้าใจในอุตสาหกรรม
สามารถทาคอนเทนต์นาเสนอรู ปแบบ
โครงสร้างชิ้นงาน ที่น่าสนใจ และมีการ
ประมวลผลการรับรู้โดยคานวณเป็ นจานวนคน
4,680,000.00 ในแต่ละครั้งของการออกอากาศ และส่ งมอบ 460PO363020001
งานได้พร้อมกับมีแนวคิดที่ตรงกับความ
ต้องการของสสปน และมีแนวคิดการนาเสนอ
เนื้ อหาเวลาสัมภาษณ์จดั ทาในรู ปแบบการฟฟิ ค
ให้น่าสนใจ ประกอบกับเลือกเวลาในการออก
สื่ อเช้าวันอาทิตย์เหมาะสมกว่า

3/2/2020

เนื่ องจากสานักงานศูนย์วิจยั และให้คาปรึ กษา
แห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความรู ้ ความ
เข้าใจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ไมซ์เป็ นอย่างดี และสามารถประสานงาน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูล
945,000.00 ต่างๆ ได้เนื่องจากมีประสบการณ์ การทางาน 710PO363020001
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็ นอย่างดี
รวมทั้งเคยทางานวิจยั ที่เกี่ยวการอานวยความ
สะดวกในอุสาหกรรมไมซ์ และมีทีมกฎหมายที่
สามารถให้ขอ้ เสนอแนะ เกี่ยวกับมาตราการ
พรบ.

3/2/2020

44,825,248.77
(นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ผูอ้ านวยการ สสปน.

