
แบบ สขร. 1

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คดัเลือก

หรือจดัจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

1 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 4) 5,044.41 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 5,044.41 บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 5,044.41 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030001 2/3/2020

2 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 4) 1,498.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เอน็ที ไอซ์โปร จ ากดั 1,498.00 บริษทั เอน็ที ไอซ์โปร จ ากดั 1,498.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030013 2/3/2020

3 ขออนุมติัจดัท าตรายาง 400.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายสุนทร ชาติธรรมรัตน์ 400.00 นายสุนทร ชาติธรรมรัตน์ 400.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030001 2/3/2020

4 ขออนุมติัจดัท านามบตัร 1,926.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั พิมพส์วย จ ากดั 1,926.00 บริษทั พิมพส์วย จ ากดั 1,926.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030002 2/3/2020

5 จา้งเหมาบริการเจา้หนา้ท่ีาวโุสโครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ 160,000.00                     288,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นางสาวชนาธิป ทองประกอบ 140,000.00                 นางสาวชนาธิป ทองประกอบ 138,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24863030002 4/3/2020

6 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 3) 5,735.88 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 5,735.88 บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 5,735.88 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030004 5/3/2020

7 ซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ Anti-Virus ของส านกังาน 328,000.00                     317,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เฟิร์ส โซลูชัน่ โพรไวเดอร์ จ  ากดั 312,975.00                 บริษทั เฟิร์ส โซลูชัน่ โพรไวเดอร์ จ  ากดั 312,975.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030002 6/3/2020

8 จา้งตวัแทนการตลาดประจ าสหราชอาณาจกัร ปี 2563 (2) ส่วนเพ่ิม 3,510,000.00          3,510,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง Hills Balfour Limited 50,000.00 Hills Balfour Limited 50,000.00 มีคุณสมบติัสมารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

410PO363030001 6/3/2020

บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 2,880.60

บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 5,139.21

10 อนุมติัเดินทางในประเทศ จงัหวดัเพชรบุรี 10,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 8,025.00 บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 8,025.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO22063030002 9/3/2020

11 ขออนุมติัด าเนินกิจกรรมจดัอบรมหลกัสูตร "มืออาชีพดา้นการจดังานอยา่ง
ย ัง่ยนื"

70,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั โฟร์ วนั วนั จ  ากดั 69,892.40 บริษทั โฟร์ วนั วนั จ  ากดั 69,892.40 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO22063030003 9/3/2020

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 7,490.00

บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 10,379.00

World Explorer Co.,Ltd. 8,150.00

อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ สถาบนัรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

7,254,000.00

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 7,199,850.00              

14 คา่ด าเนินกิจกรรม Thailand MICE Marketing Activities in Australia 2020 ณ 
เครือรัฐออสเตรเลีย (

830,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง Clockwise Consulting 807,398.96 Clockwise Consulting 807,398.96 มีคุณสมบติัสมารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

410PO363030002 9/3/2020

13 ขออนุมติัด าเนินกิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานสถานท่ีจดังานประเทศไทย 7,274,000.00          7,599,925.12    วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ สถาบนัรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ

12 คา่จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติัราชการในประเทศ ณ จ .ชลบุรี 10,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

วันท่ี 1 - 31 เดือนมีนาคม 2563

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาล าดบัที่
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 7,490.00 PO24863030003 9/3/2020

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030008 9/3/2020คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 4)9 2,880.60 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 2,880.60

7,254,000.00 บริษทัฯ มีเขา้ใจในอุตสาหกรรมไมซ์ มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน
การจดัท าการตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS 
เป็นอยา่งดี มีการน าเสนอแผนงานท่ีปิดช่องวา่ง
ปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนจากปี
ก่อนๆ  นอกจากนั้นอุยงัมีการน าเสนอกิจกรรม
ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจสามารถน ามาพฒันาโครงการ
ต่อไปไดอี้กดว้ย  

200PO363030001 9/3/2020



แบบ สขร. 1

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คดัเลือก

หรือจดัจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

วันท่ี 1 - 31 เดือนมีนาคม 2563

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาล าดบัที่
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

บริษทั ออลเวิร์ค จ  ากดั 2,499,360.00              480PO363030001 9/3/2020

บริษทั นะโม คิดดี จ  ากดั 2,415,525.00              

บริษทั อินดีดครีเอชัน่ จ  ากดั 2,575,276.00              

16 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 4) 2,450.30 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ฟูจิตซึ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,450.30 บริษทั ฟูจิตซึ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,450.30 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030005 10/3/2020

17 จา้งท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบติังานของ 
ผูอ้  านวยการ สสปน. ปี 2563

200,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 150,000.00 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 150,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030004 10/3/2020

18 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 4) 1,412.40 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เนปจูน อาหารและเคร่ืองด่ืม จ  ากดั 1,412.40 บริษทั เนปจูน อาหารและเคร่ืองด่ืม จ  ากดั 1,412.40 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030010 11/3/2020

19 จา้งเหมาบริการผูจ้ดัการโครงการสนบัสนุนการพฒันางานแสดงสินคา้
ภายในประเทศ ภายใตโ้ครงการ EMTEX

385,000.00                     660,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นางธนพร ศิริลกัษณ์ 385,000.00                 นางธนพร ศิริลกัษณ์ 357,333.33 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24863030005 11/3/2020

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 2,996.00
World Explorer Co.,Ltd. 3,100.00

21 คา่จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติังาน ณ จ .อุดรธานี 10,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd. 6,300.00 World Explorer Co.,Ltd. 6,300.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24863030007 11/3/2020

World Explorer Co.,Ltd. 5,150.00
บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 5,350.00

23 ซ้ือแพค็เกต็ SMTP - IT 24,610.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซอฟทเ์ดบู จ  ากดั 24,610.00 บริษทั ซอฟทเ์ดบู จ  ากดั 24,610.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030007 12/3/2020

24 ขออนุมติัจดัจา้งยานพาหนะรับส่งวิทยากรระหวา่งสนามบินและท่ีพกั 12,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
(มหาชน)

6,000.00 บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล
อปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน)

6,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO22063030005 12/3/2020

 บริษทั เอก๊ซคอน จ ากดั 19,920,000.00            

 บริษทั ได-อิจิ คิคาก ุ(ประเทศไทย) จ ากดั 19,963,525.00            

 บริษทั ดล ครีเอทีฟ เอเจนซ่ี จ  ากดั 19,834,122.70            

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) 19,588,000.00            

 บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) 19,999,980.00            

26 คา่รถพาหนะเดินทางเขา้ร่วมสังเกตุกรณ์การศึกษาเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั MICE 
Insight จ.ภูเกต็

3,317.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 3,317.00 บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 3,317.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24563030004 13/3/2020

25 โครงการจา้งบริหารจดัการคูหานิทรรศการประเทศไทย ประจ าปี 2563 20,000,000.00           19,865,623.00 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั 
(มหาชน)

2,996.00วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)20 คา่จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติังาน ณ จ .เชียงราย 5,000.00

480PO363030002 9/3/2020

World Explorer Co.,Ltd. 5,150.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24863030010

โดยในภาพรวม บริษทัฯ มีการวางแผนการ
ด าเนินงานท่ีเด่นชดั ทีมงานสามารถพรีเซ้นท ์
น าเสนอผลงานไดก้ระชบัและตรงประเดน็ 
น่าเช่ือถือ และให้ความเช่ือมัน่ถึงการด าเนินงาน
ตามแบบท่ีเสนอไดม้ากท่ีสุด รูปแบบการ
น าเสนอมีความแปลกใหม่ มีแนวคิดท่ี
สอดคลอ้งกบัการน าเสนอภาพลกัษณ์ของไทย
ในมุมมองสากล มีกิจกรรมท่ีแตกต่างไปจากปีท่ี
ผา่น ๆ มา ซ่ึงท าให้มีความโดดเด่นกวา่ผูเ้ขา้
ประกวดราคาเจา้อ่ืน ๆ อยา่งมีนยัส าคญั

19,799,980.00

- บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั

22 คา่จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติังาน ณ จ .นครสวรรค์ - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)20,000.00 11/3/2020

15 ด าเนินการจดัท าบทความและวิดีโอแนะน าผลิตภณัฑ?/บริการในอุตสาหกรรม
ไมซ์และอุตสาหกรรมของจุดหมายปลายทางฯ

2,640,000.00          2,247,000.00     2,234,488.13 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทั นะโม คิดดี จ  ากดั มีความรู้ความเขา้ใจธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์เป็น
อยา่งดี มีการเสนอแนะ Content Direction ท่ี
เนน้การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการใน
เวบ็ไซต ์Thai MICE Connect มีแนวคิดการท า
บทความและวีดีโอท่ีชดัเจนตอบโจทย ์รวมทั้งมี
จ  านวนคนรองรับเพียงพอกบัการท างาน

470PO363030001 12/3/2020

มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24863030006 11/3/2020



แบบ สขร. 1

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คดัเลือก

หรือจดัจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

วันท่ี 1 - 31 เดือนมีนาคม 2563

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาล าดบัที่
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 4,815.00

World Explorer Co.,Ltd. 4,900.00

World Explorer Co.,Ltd. 11,800.00
บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 11,877.00

29 คา่รถพาหนะประชุมคณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรม MICE วนัท่ี 16-17 มี.ค.
 63 จ.นครราชสีมา

15,000.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 5,885.00 บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 5,885.00 มีคุณสมบติัสมารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24963030002 13/3/2020

30 ขออนุมติัจดัท านามบตัร 481.50 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั พิมพส์วย จ ากดั 481.50 บริษทั พิมพส์วย จ ากดั 481.50 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030005 13/3/2020

31 ขออนุมติัจดัท าตรายาง 1,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายสุนทร ชาติธรรมรัตน์ 1,000.00 นายสุนทร ชาติธรรมรัตน์ 1,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030011 13/3/2020

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 2,996.00
World Explorer Co.,Ltd. 3,100.00
บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 3,317.00
บริษทั พนัธวณิช จ ากดั 21,714.58
บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 22,757.03

34 ขออนุมติัด าเนินกิจกรรมจดัหลกัสูตร CEM Week1 - จา้งช่างวีดีโอ 15,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายกิตติศกัด์ิ ศรีชู 15,000.00 นายกิตติศกัด์ิ ศรีชู 15,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO22063030004 16/3/2020

35 กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์ดา้น
การตลาด (MICE Business Intelligence)

500,000.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั แฟคเกอร์ จ  ากดั 481,500.00 บริษทั แฟคเกอร์ จ  ากดั 481,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24563030006 16/3/2020

บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั 2,996.00
World Explorer Co.,Ltd. 3,100.00

37 ขออนุมติัด าเนินการจดัท าภาพน่ิงประกอบการจดัท า Internal Newsletter 100,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั วิชนันารี กรุ๊ป จ ากดั 100,000.00                 บริษทั วิชนันารี กรุ๊ป จ ากดั 100,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO26263030001 16/3/2020

38 ขออนุมติัด าเนินการถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวกิจกรรมการจดังานของ
บริษทัเอกชน

100,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายอภิชาติ สาภีระเนตร 100,000.00                 นายอภิชาติ สาภีระเนตร 100,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO26263030002 16/3/2020

39 คา่ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการให้ค  าแนะน าและยกระดบัการพฒันา
อุตสาหกรรมงานแสดงสินคา้ในประเทศ

450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นางกาญจนา  ประสงค์ 450,000.00 นางกาญจนา  ประสงค์ 450,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24863030011 17/3/2020

40 คา่บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศพ้ืนฐานส่วนกลางของสสปน. 500,000.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เทิร์นออนโซลูชัน่ จ  ากดั 486,850.00 บริษทั เทิร์นออนโซลูชัน่ จ  ากดั 486,850.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030006 17/3/2020

4,815.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24863030008คา่จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติังาน ณ จ .ระยอง 10,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั

คา่จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติังาน ณ จ .นครราชสีมา28 PO24863030009 13/3/2020มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

11,800.00World Explorer Co.,Ltd.

13/3/202027

11,800.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

36 คา่จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติังาน ณ จ .เชียงใหม่ 10,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)

PO27063030001 13/3/2020มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

บริษทั ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 2,996.00

2,996.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24863030013 16/3/2020

32 คา่จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติังาน ณ จ .สงขลา - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)10,000.00

33

บริษทั มาร์วิน แทรเวิล จ  ากดั

วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง)-21,714.58คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 4) 16/3/2020PO15063030012มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

21,714.58บริษทั พนัธวณิช จ ากดั



แบบ สขร. 1

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คดัเลือก

หรือจดัจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

วันท่ี 1 - 31 เดือนมีนาคม 2563

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาล าดบัที่
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

41 กิจกรรมจดัท ารายงานบทวิเคราะห์รายไตรมาส ภายใตโ้ครงการ MICE 
Intelligence Resource Center

1,000,000.00 998666.66 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทั นะโม คิดดี จ  ากดั 995,100.00 บริษทั นะโม คิดดี จ  ากดั 960,000.00  รายไตรมาส (MICE Intelligence Resource 
Center) เน่ืองจากมีประสบการณ์งานดา้นน้ีและ
น าเสนอแนะเชิง
สร้างสรรค ์มุมมองกวา้งไกล ศึกษาดา้นไมซ์มา
เป็นอยา่งดี และน าเสนองานไดต้รงตาม TOR มี
ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ความทนัสมยัในการน าเสนองาน แต่ราคายงัคง
สูงอยู ่ทางคณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ทาง
บริษทัปรับลดราคาลง

450PO363030001 17/3/2020

42 คา่จดัจา้งยานพาหนะเดินทางปฏิบติัราชการในประเทศ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 10,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) World Explorer Co.,Ltd. 2,900.00 World Explorer Co.,Ltd. 2,900.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24863030012 18/3/2020

43 จา้งผูส้อบบญัชีของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 500,000.00                     490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 490,000.00                 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั

490,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25163030002 18/3/2020

44 จดัท ารายงานสรุปแนวคิดการจดัท าโครงการปีแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ฯ 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จ ากดั 300,000.00 บริษทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จ ากดั 299,600.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO26163030001 18/3/2020

45 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 4) 4,183.79 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 4,183.79 บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 4,183.79 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030009 19/3/2020

46 คา่บ ารุงรักษาระบบฐานขอ้มูลกลาง (DBMS) ของส านกังาน 150,000.00                     139,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ซอฟทเ์ดบู จ  ากดั 136,960.00                 บริษทั ซอฟทเ์ดบู จ  ากดั 136,960.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030009 19/3/2020

47 คา่ด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (PMIS) และ
ระบบบนัทึกการมาปฏิบติังานของพนกังาน (HRIS)

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ไอเจนโก ้จ  ากดั 250,000.00 บริษทั ไอเจนโก ้จ  ากดั 250,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030010 19/3/2020

48 จา้งด าเนินการเผยแพร่ส่ือโทรทศัน์ในรายการขา่ว ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง
อมรินทร์ทีวี

408,250.00                     408,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั 390,000.00                 บริษทั เจพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั 390,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO26263030003 19/3/2020

49 จา้งด าเนินการเผยแพร่ส่ือโทรทศัน์ในรายการ The People show ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง5

350,000.00                     350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั 789 โปรดกัชัน่ จ  ากดั 345,000.00                 บริษทั 789 โปรดกัชัน่ จ  ากดั 345,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO26263030004 19/3/2020

50 จา้งด าเนินการผลิตและเผยแพร่ส่ือวิทยเุพ่ือสร้างการรับรู้โครงการประชุม
เมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ

500,000.00                     500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั ฟาติมาบรอดคาสต้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 469,100.00                 บริษทั ฟาติมาบรอดคาสต้ิง อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั

469,100.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO26263030005 19/3/2020

51 คา่เช่า คา่บริการพ้ืนท่ีส านกังาน และคา่เช่าพ้ืนท่ีจอดรถรายเดือน คา่ภาษี
โรงเรือน ปี 2563 (คร้ังท่ี 2)

25,781,258.64        25,781,258.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สยามพิวรรธน์ จ  ากดั 10,838,633.52 บริษทั สยามพิวรรธน์ จ  ากดั 10,838,633.52 มีคุณสมบติัสมารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

500PO363030001 19/3/2020

บริษทั พีทีเอม็ โฮลด้ิง จ  ากดั 6,099.00
บริษทั ซีโอแอล  จ  ากดั (มหาชน) 6,190.00

53 จดัท าเอกสารและส่ือประมูลสิทธ์ิ วีดิทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส าหรับงาน OSEAL 2022 63,200.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) น.ส.จารวี ค  าพูล 63,200.00 น.ส.จารวี ค  าพูล 63,200.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24263030001 20/3/2020

54 ด าเนินการเก่ียวกบัคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปี 2563 14,445.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากดั 14,445.00 บริษทั อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากดั 14,445.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030012 20/3/2020

52 6,099.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั พีทีเอม็ โฮลด้ิง จ  ากดั 6,099.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030011 20/3/2020คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 4)



แบบ สขร. 1

 งานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คดัเลือก

หรือจดัจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

วันท่ี 1 - 31 เดือนมีนาคม 2563

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญาล าดบัที่
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

55 จดัท าเอกสารและส่ือประมูลสิทธ์ิ งาน IPVS 2024 100,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นางสาวอรนุช เพ่ิมศิลป์ 100,000.00 นางสาวอรนุช เพ่ิมศิลป์ 96,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24263030002 24/3/2020

56 ด าเนินกิจกรรมการออกแบบแคมเปญส่ือสารออนไลน์ Fav Your Fan ๒๐๒๐ 250,000.00             248,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) Brilliant & Million Co., Ltd. 248,240.00 Brilliant & Million Co., Ltd. 248,240.00 มีคุณสมบติัสมารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO24963030003 24/3/2020

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ โพรวายเดอร์ แอนด ์คอนซลัแตนท ์
จ ากดั

3,531,000.00

บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 3,650,000.00

58 คา่ด าเนินการจดัซ้ือ License ระบบประชุมทางไกลบน Cloud (Zoom Meeting) 92,448.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั วนั-ทู-ออล จ ากดั 92,448.00 บริษทั วนั-ทู-ออล จ ากดั 92,448.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030014 25/3/2020

59 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (คร้ังท่ี 4) 41,195.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั พีทีเอม็ โฮลด้ิง จ  ากดั 41,195.00 บริษทั พีทีเอม็ โฮลด้ิง จ  ากดั 41,195.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO15063030015 25/3/2020

60 งานฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในส านกังาน ชั้น25, ชั้น26(2 ชั้น) จ านวน 1 คร้ัง 53,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั เคซีซี คลีน จ ากดั 53,500.00 บริษทั เคซีซี คลีน จ ากดั 53,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030013 27/3/2020

บริษทั ซีเอสเอน็ รีเสิร์ช จ  ากดั 3,236,429.00

บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 3,850,000.00

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ โพรวายเดอร์ แอนด ์คอนซลัแตนท ์
จ ากดั

3,531,000.00

62 ขออนุมติัจดัท านามบตัร 6,420.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) บริษทั พิมพส์วย จ ากดั 6,420.00 บริษทั พิมพส์วย จ ากดั 6,420.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030018 30/3/2020

63 ด าเนินการเก่ียวกบัคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปี 2563 100,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นาย บูรี  ศรีแกว้พะเนาว์ 100,000.00 นาย บูรี  ศรีแกว้พะเนาว์ 100,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030019 30/3/2020

64 ด าเนินการเก่ียวกบัคา่ใชจ่้ายด าเนินงานของส านกังาน ประจ าปี 2563 100,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามกฎกระทรวง) นายสมยศ จนัตา 100,000.00 นายสมยศ จนัตา 100,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ได้

PO25063030020 30/3/2020

54,698,900.38

(นายจิรุตถ ์อิศรางกูร ณ อยธุยา)
ผูอ้  านวยการ สสปน.

โครงการส ารวจสถิติการจดัประชุม DMICE Stats61 บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์
จ  ากดั

3,800,000.00 มีความแม่นย  าและเขา้ใจทั้งโครงสร้างสถิติ และ
ความแตกต่างของอุตสาหกรรมไมซ์ มีทีมงาน
และเครือขา่ยท่ีพร้อมดว้ยประสบการณ์ และ
ช่วยรวบรวมขอ้มูลไดค้รอบคลุมพ้ืนท่ีจดังาน
ไมซ์ในภูมิภาค นอกจากน้ีมีกระบวนการวิจยัท่ี
ไดม้าตรฐานในระดบัสากล

4,000,000.00 4,000,000.00

610PO363030001 24/3/2020

วิธีคดัเลือก 27/3/2020

วิธีคดัเลือก

610PO363030002

มีความเขา้ใจในอุตสาหกรรมไมซ์ และโครงกส
ร้างของการส ารวจสถิติท่ีมีหลกัการและได้
มาตรฐานในระดบัสากล มีทีมงานท่ีมีคุณภาพ
และประสบการณ์ทั้งในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งมืออาชีพ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี
 สสปน.ควรน ามาประยกุตใ์ชห้รือต่อยอดได้

3,800,000.003,800,000.00ส ารวจสถิติการจดัประชุม การเดินทางเพ่ือเป็นรางวลัและการจดังานแสดง
สินคา้นานาชาติ ในประเทศไทย ปี 2563

57 บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์
จ  ากดั

3,530,000.00


