
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง รำคำที่ซ้ือจัดจ้ำง โดยสรุป

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

1 ค่าใช้จ่ายประจ าส านักงาน (กาแฟค้ัว ESPRESSO-S 500)(500 กรัม/ซองจ านวน 40 ซอง) 471,600.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีพพี ีโปรเกรสซิฟ จ ากดั 7,928.70 บริษัท วีพพี ีโปรเกรสซิฟ จ ากดั 7,928.70 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO15061100001 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

2 จัดจ้างบริษัทเพื่อด าเนินการจัดส่งส่ือส่ิงพมิพป์ระจ าส านักงาน ประจ าป ี2562 471,600.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 50,000.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 50,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO15061100002 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

3 ค่าใช้จ่ายประจ าส านักงาน (น้ าด่ืมเนปจูน) 471,600.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนปจูน อาหารและเคร่ืองด่ืม จ ากดั 15,000.00 บริษัท เนปจูน อาหารและเคร่ืองด่ืม จ ากดั 15,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO15061100003 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

4 ค่าใช้จ่ายประจ าของส านักงาน (กระดาษ A4 250 รีม,กระดาษ A3 15 รีม) 480,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากดั 30,393.35 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากดั 30,393.35 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO15061100004 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

5 ค่ารถตู้จังหวัดพงังาส าหรับการเข้าร่วมงานแถลงข่าวและพธิีเปดิงานแข่งขันจักรยานระดับโลก 10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 10,000.00 World Explorer Co.,Ltd. 10,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO21061100001 18/10/2018 ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ สสปน.

6 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมงาน Phuket Hermony World Puppet Festival 2018 4,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. เสนอราคา 4,000 4,000.00 World Explorer Co.,Ltd. 4,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO21061100002 31/10/2018 ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ สสปน.

7 ค่าประกนัการเดินทางรายปี 6,315.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 6,315.00 World Explorer Co.,Ltd. 6,315.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100001 3/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

8 จ้างจัดการแสดงสนับสนุนงาน PRUDENTIAL VIETNAM 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา แสงกาศ 20,000.00 นายอนุชา แสงกาศ 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100002 8/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

9 จ้างจัดการแสดงสนับสนุนงาน Mankind Pharma India Ltd. 60,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาริศ พลาแดง 60,000.00 นายวาริศ พลาแดง 60,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100003 8/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

10 จ้างจัดการแสดง/ ต้อนรับสนับสนุนงาน ICICI Lombard General Insurance 40,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา แสงกาศ 40,000.00 นายอนุชา แสงกาศ 40,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100004 8/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

11 จ้างจัดการแสดงสนับสนุนงาน Liebherr-Singapore's 2018 Company Trip 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี 20,000.00 นางสาวน้ าค้าง นัครามนตรี 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100005 8/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

12 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงาน Chevron Retail Partners' Convention 2018 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100006 10/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

13 จัดการแสดงหรือการต้อนรับสนับสนุนงาน 2018 Sunhope Thailand Incentive Group 50,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ยมนาค 50,000.00 นายจิรายุ ยมนาค 50,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100007 10/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

14 จ้างจัดการแสดงสนับสนุนงาน 2018 WEIKANG Biomedical Technology Group Tourism Seminar in Thailand 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา แสงกาศ 20,000.00 นายอนุชา แสงกาศ 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100008 10/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

15 จ้างจัดการแสดงต้อนรับ สนับสนุนงานงาน AVIVA INSURANCE (VIETNAM) 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100009 10/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

16 จ้างจัดการต้อนรับสนับสนุนงาน ARMO FERTILIZER MYANMAR 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100010 10/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

17 ค่าส่งของวัสดุอปุกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดงานของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเทีย่วฯ ป ี61 3,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 3,000.00 TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 3,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100011 1/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

18 จ้างจัดการแสดงสนับสนุนงาน Mettler Toledo Company Retreat to Bangkok 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา แสงกาศ 20,000.00 นายอนุชา แสงกาศ 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100012 17/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

19 ค่าจัดส่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเทีย่วฯ ประจ าปงีบประมาณ 2562 100,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 100,000.00 บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 100,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100013 17/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

20 ค่าจัดส่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเทีย่วฯ ประจ าปงีบประมาณ 2562 80,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 80,000.00 TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 80,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100014 17/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

21 จ้างจัดการแสดงส าหรับสนับสนุนงาน Straits Law Practice LLC Incentive Trip 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100015 18/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

22 จ้างจัดการแสดง/การต้อนรับสนับสนุนงาน HIMA User Conference Asia Pacific 2018 40,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา แสงกาศ 40,000.00 นายอนุชา แสงกาศ 40,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100016 18/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

23 จัดกจิกรรม SITE Inspection เพื่อส ารวจความพร้อมของสถานทีจ่ัดงานประชุม Site Global Conference 2019 79,929.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทเทิล่ บซิ คอนเนค จ ากดั 79,929.00 บริษัท โทเทิล่ บซิ คอนเนค จ ากดั 79,929.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100017 22/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

24 จ้างจัดการแสดงส าหรับการสนับสนุนงาน AIA Malaysia 2018/9 Rising Star Trip, Chiangmai, Thailand, ฯ 40,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา แสงกาศ 40,000.00 นายอนุชา แสงกาศ 40,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100018 26/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

25 จ้างจัดการแสดงส าหรับสนับสนุนงาน Shaklee Product (Malaysia) SDN BHD 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100019 31/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

26 จ้างจัดการแสดงส าหรับสนับงาน TestOut Group 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา แสงกาศ 20,000.00 นายอนุชา แสงกาศ 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100020 31/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

27 จ้างจัดการต้อนรับส าหรับสนับสนุนงาน GANO EXCEL INDUSTRIES SDN BHD Top Seller Meeting 20,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100021 31/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

28 จัดกจิกรรม Sales Mission ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 292,044.49 - วิธีเฉพาะเจาะจง K & A International Co., Ltd 292,044.49 K & A International Co., Ltd 292,044.49 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24261100001 5/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

29 ค่าจัดท าเอกสารและส่ือประมูลสิทธิง์าน International Veterinary Radiology (IVRA) Meeting 2021 19,046.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเรส จ ากดั 19,046.00 บริษัท ไฮเรส จ ากดั 19,046.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24261100002 10/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

30 ค่าส่งของ ส าหรับกจิกรรมทีส่่งเสริมการท าการตลาดและบริหารจัดการภายในฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 1,142.57 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 1,142.57 บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 1,142.57 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24261100003 1/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

31 site inspection งาน IPATA 2021 139,635.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจอร์นี่ ท ูเอเชีย จ ากดั 139,635.00 บริษัท เจอร์นี่ ท ูเอเชีย จ ากดั 139,635.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24261100004 8/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

32 ค่าประกนัการเดินทางรายปขีองนายสุทธิชัย บณัฑิตวรภมูิ 6,315.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 6,315.00 World Explorer Co.,Ltd. 6,315.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24261100005 17/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

33 จัดท าเอกสารและส่ือประมูลสิทธิง์าน AACA 2026 48,150.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเรส จ ากดั 48,150.00 บริษัท ไฮเรส จ ากดั 48,150.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24261100006 25/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

34 จัดท าเอกสารและส่ือประมูลสิทธิ ์งาน 20th AOCMP 2020 7,490.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเรส จ ากดั 7,490.00 บริษัท ไฮเรส จ ากดั 7,490.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24261100007 31/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

35 ค่าด าเนินการซ้ือส่ือโฆษณา เนื่องในวาระครบรอบ 21 ป ีของหนังสือพมิพท์รานสปอร์ต 30,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนังสือพมิพท์รานสปอร์ต จ ากดั เสนอราคา 30,000 บาท 30,000.00 บริษัท หนังสือพมิพท์รานสปอร์ต จ ากดั 30,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24661100002 24/10/2018 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

36 ค่าด าเนินการออกแบบและจัดท า Template วันเกดิพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กร 75,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พชิชานันท ์คงเจริญพร เสนอราคา 75,000 บาท 75,000.00 น.ส.พชิชานันท ์คงเจริญพร 75,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24661100003 25/10/2018 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

37 ด าเนินการออกแบบ จัดท า และผลิตส่ือส่งเสริมการตลาดส าหรับตลาดในและต่างประเทศ ประจ าป ี2561 80,250.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั โกรว ์ริช เทรดดิ้ง 80,250.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โกรว์ ริช เทรดด้ิง 80,250.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24761100001 8/10/2018 ฝ่ายการตลาด

38 ค่าด าเนินการจ้างเหมาบริการโครงการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE Lane) ณ ศู 282,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ สันม่าแอ เสนอราคา 282,000 บาท 282,000.00 นายศราวุฒิ สันม่าแอ 282,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24761100002 22/10/2018 ฝ่ายการตลาด

39 ค่าด าเนินการจ้างเหมาบริการโครงการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE Lane) ณ ศู 240,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชนาธิป  เขียวทบัทมิ เสนอราคา 240,000 บาท 240,000.00 นายชนาธิป  เขียวทบัทมิ 240,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24761100003 22/10/2018 ฝ่ายการตลาด

40 ค่าด าเนินการจ้างเหมาบริการโครงการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE Lane) ณ ศู 216,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันทกิานต์ สิเด็น เสนอราคา 216,000 บาท 216,000.00 น.ส.นันทกิานต์ สิเด็น 216,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24761100004 22/10/2018 ฝ่ายการตลาด

41 ค่าด าเนินการจ้างเหมาบริการโครงการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE Lane) ณ ศู 216,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก  พนิันท ์ เสนอราคา 216,000 บาท 216,000.00 นางสาวธัญชนก  พนิันท์ 216,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24761100005 22/10/2018 ฝ่ายการตลาด

42 ค่าด าเนินการจ้างเหมาบริการโครงการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE Lane) ณ ศู 216,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นัชชา ราบเรียบ เสนอราคา 216,000 บาท 216,000.00 น.ส.นัชชา ราบเรียบ 216,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24761100006 22/10/2018 ฝ่ายการตลาด

43 กจิกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การตลาดในต่างประเทศ (International PR) 365,940.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง Clareville Consultancy Limited 365,940.00 Clareville Consultancy Limited 365,940.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24761100007 24/10/2018 ฝ่ายการตลาด

44 ค่ารถตู้เดินทางงานประชุม PATA Destination Marketing Forum 2018 จ.ขอนแกน่ 3,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 3,500.00 World Explorer Co.,Ltd. 3,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100001 10/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

45 ค่ารถตู้ส าหรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคล่ือนพฒันาอตุสาหกรรม MICE จ.นครราชสีมา 6,420.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อพั ท ูยู (ไทยแลนด์) จ ากดั 6,420.00 บริษัท อพั ท ูยู (ไทยแลนด์) จ ากดั 6,420.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100002 11/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

46 ค่ารถตู้เพื่อประชุมหารือการจัดงาน Chiang Mai Bloomsและงาน Lanna Expo 2018 7,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 7,500.00 World Explorer Co.,Ltd. 7,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100003 17/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

47 ค่ารถตู้เพื่อหารือการจัดงานเทศกาลหุน่โลกภเูกต็ ณ จ.ภเูกต็และน าคณะผัูแทน MICE CITY เข้าร่วมงานเทศกาล 15,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 15,000.00 World Explorer Co.,Ltd. 15,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100004 17/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

48 ค่าจ้างด าเนินการจัดท ากจิกรรมการเจรจาธุรกจิ (Business Matching) งานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเส่ียวและงา 348,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แฟร์ คอนเนคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 348,500.00 บริษัท แฟร์ คอนเนคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 348,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100005 18/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

49 ค่ารถตู้เดินทางเพื่อประชุมหารือกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ 7,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 7,000.00 World Explorer Co.,Ltd. 7,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100006 18/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

50 ค่ารถตู้เพื่อเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิ 7,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 7,500.00 World Explorer Co.,Ltd. 7,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100007 24/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

51 เดินทางปฏบิติังานเพื่อเข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน World Robot Olympiad 2018 จังหวัดเชียงใหม 3,210.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100008 26/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

52 ค่ารถตู้เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมเร่ืองไมซ์ ณ จ.นครศรีธรรมราช 7,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 7,500.00 World Explorer Co.,Ltd. 7,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100009 30/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

53 ค่ารถตู้เพื่อเข้าร่วมประชุมรายงานสรุปผลงานมหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา ประจ าป ี2561 ณ จ.สงขลา 4,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 4,000.00 World Explorer Co.,Ltd. 4,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100010 30/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

54 ค่ารถตู้เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะท างานด าเนินการ PATA Destination Marketing Forum 2018 ณ จ.ขอนแกน่ 3,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 3,500.00 World Explorer Co.,Ltd. 3,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100011 31/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

55 เดินทางปฏบิติังานในจังหวัดพงังา  ส าหรับเข้าร่วมงาน L'Etape Thailand by Le Tour de France 2018 9,951.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 9,951.00 บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 9,951.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100001 10/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

56 ค่าเช่าพาหนะเดินทางเพื่อเข้าประชุมหารือการเตรียมการจัดงาน Phuket Harmony World Puppet Festival 2018 3,210.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100002 22/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

57 ค่าเช่าพาหนะเดินทางเพื่อเข้าร่วมหารือศึกษาความเปน็ไปได้ในการจัดงาน DreamHack ณ จังหวัดขอนแกน่ 3,210.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100003 30/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

58 เดินทางปฏบิติังานเพื่อเข้าร่วมพธิีเปดิงาน Thailand Biennale 2018 ณ จังหวัดกระบี่ 10,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 10,500.00 World Explorer Co.,Ltd. 10,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100004 31/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

59 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมงาน Phuket Hermony World Puppet Festival 2018 8,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 8,500.00 World Explorer Co.,Ltd. 8,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100005 31/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

60 สนับสนุนการจัดงาน Wonderfruit 2018 340,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ไวโร (ไทยแลนด์) จ ากดั 340,000.00 บริษัท เอน็ไวโร (ไทยแลนด์) จ ากดั 340,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100006 31/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

61 จัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย และอปุกรณ์เครือข่าย ภายในหอ้งแม่ข่ายทีช่ัน้ 25 500,000.00      462,775.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิส โซลชูัน่ โพรไวเดอร์ จ ากดั 446,190.00 บริษัท เฟร์ิส โซลูชัน่ โพรไวเดอร์ จ ากดั 446,190.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100001 1/10/2018 ฝ่ายบริหาร

62 ค่าด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างกลาง สสปน. ประจ าป ี2562 300,000.00      300,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวระวิวรรณ  หาหงษ์ 300,000.00 นางสาวระวิวรรณ  หาหงษ์ 300,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100002 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

63 ค่าด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างกลาง สสปน. ประจ าป ี2562 300,000.00      300,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร  เทพนม 300,000.00 นางสาวสุภาพร  เทพนม 300,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100003 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2561

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

ณ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2561 (1)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำรำยชื่อผู้เสนอรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง รำคำที่ซ้ือจัดจ้ำง โดยสรุป

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2561

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

ณ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2561 (1)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำรำยชื่อผู้เสนอรำคำ

64 ค่าด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างกลาง สสปน. ประจ าป ี2562 300,000.00      300,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา ภมูิใจอวด 300,000.00 นางสาวอจัฉรา ภมูิใจอวด 300,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100004 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

65 เพื่อจัดเกบ็เอกสารจัดซ้ือจัดจ้างและเอกสารบญัชี 400,000.00       381,307.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 381,307.00 บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั 381,307.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100005 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

66 ค่าด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างกลาง สสปน. ประจ าป ี2562 300,000.00      300,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกศนี เลิศจารุโชคขจร 300,000.00 นางสาวเกศนี เลิศจารุโชคขจร 300,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100006 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

67 ค่าใช้จ่ายประจ าส านักงาน (ค่าจัดสถานทีสั่กการะ ร.9) 471,600.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง Flowers Station 18,200.00 Flowers Station 18,200.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100007 19/10/2018 ฝ่ายบริหาร

68 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน 10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์ ขวัญคง 10,000.00 นายธนพงษ์ ขวัญคง 10,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100009 22/10/2018 ฝ่ายบริหาร

69 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ ป ี2562 (งานแกไ้ขซ่อมแซมอปุกรณ์ภายในส านักงาน) 11,766.79          - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ชนัญชิดา วิคทอร่ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 11,766.79 บริษัท  ชนัญชิดา วิคทอร่ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 11,766.79 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100010 22/10/2018 ฝ่ายบริหาร

70 ค่า Messenger ปงีบประมาณ 2562 100,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นาย บรีู  ศรีแกว้พะเนาว์ 100,000.00 นาย บรีู  ศรีแกว้พะเนาว์ 100,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100011 22/10/2018 ฝ่ายบริหาร

71 ค่า Messenger ปงีบประมาณ 2562 100,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมยศ จันตา 100,000.00 นายสมยศ จันตา 100,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100012 22/10/2018 ฝ่ายบริหาร

73 ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาอปุกรณ์ ป2ี562 (ค่าจัดการยก เคล่ือนย้าย วัดขนาด และติดสติกเกอร์ กระจกเทอเปอร์) 10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันทนา แกว้สุวรรณมีชัย 10,000.00 น.ส.นันทนา แกว้สุวรรณมีชัย 10,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100015 22/10/2018 ฝ่ายบริหาร

74 ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาอปุกรณ์ ป ี2562 (เปล่ียนไส้กรอง) 26,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพยีวละมุน จ ากดั 26,400.00 บริษัท เพยีวละมุน จ ากดั 26,400.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO25061100016 24/10/2018 ฝ่ายบริหาร

88 โครงการปรับปรุงอปุกรณ์ปอ้งกนัเครือข่ายและอปุกรณ์จัดเกบ็ ระบบเคร่ืองข่าย สสปน. 1,000,000.00    997,775.00      วิธีประกวดราคา บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากดั 975,000.00 บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากดั 975,000.00 เสนออุปกรณ์ที่มปีระสทิธภิาพตรงตาม TOR มบีคุลากรที่มปีระสบการณ์ความช านาญการ500PO361100001 3/10/2018 ฝ่ายบริหาร

89 ค่าเช่า ค่าบริการพื้นทีส่ านักงาน ค่าเช่าพื้นทีจ่อดรถ ค่าเช่าอปุกรณ์ส านักงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 25,689,930.00  23,251,596.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพวิรรธน์ จ ากดั 24,969,272.10 บริษัท สยามพวิรรธน์ จ ากดั 24,969,272.10 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 500PO361100002 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

90 โครงการปรับปรุงเคร่ืองเเม่ข่ายส่วนกลาง ของ สสปน. 2,000,000.00    1,997,155.00    วิธีประกวดราคา บริษัท เทร์ินออนโซลูชัน่ จ ากดั 1,895,000.00 บริษัท เทร์ินออนโซลูชัน่ จ ากดั 1,895,000.00 บริษัทมีการเตรียมแผนงานทีช่ัดเจน สามารถน าเสนอขัน้ตอน

ในการด าเนินงาน
500PO361100003 26/10/2018 ฝ่ายบริหาร

91 ด าเนินการออกแบบ จัดท า และผลิตส่ือส่งเสริมการตลาดส าหรับตลาดในและต่างประเทศ ประจ าป ี2561 1,300,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั โกรว ์ริช เทรดดิ้ง 80,250.00                  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โกรว์ ริช เทรดด้ิง / 80,250 บาท 80,250.00                      มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24761100001 8/10/2018 ฝ่ายการตลาด

บริษทั ซนัตา้การพมิพ ์จ ากดั 117,700.00                 

92 กจิกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การตลาดในต่างประเทศ (International PR) 365,940.00 374,072.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Clareville Consultancy Limited / หรือคดิเปน็เงินประมาณ 365,940 บาท  8,132 GBP Clareville Consultancy Limited 365,940.00                    มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24761100007 24/10/2018 ฝ่ายการตลาด

93 จ้างด าเนินกจิกรรมออกแบบและจัดท าชิน้งานประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์อตุสาหกรรมไมซ์ไทย 4,000,000.00 3,992,100.00 วิธีคัดเลือก บริษทั วดีเีอ บางกอก จ ากดั 3,937,600.00             บริษัท วีดีเอ บางกอก จ ากดั / 3,884,100 บาท 3,884,100.00                  มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100001 4/10/2018 ฝ่ายการตลาด

บริษทั อนิดดี ครีเอชัน่ จ ากดั ไมย่ื่นเสนอราคา

บริษทั คอนสปายราซี ่จ ากดั ไมย่ื่นเสนอราคา

94 กจิกรรมสร้างการรับรู้ผ่านส่ือในงาน International Trade Show (Visibility Onsite) 500,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง IMEX America Ltd / หรือคิดเปน็เงินประมาณ 500,000 บาท  15,000 USD IMEX America Ltd / 15,000 USD หรือคิดเปน็เงินประมาณ 500,000 บาท500,000.00                    มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100002 24/10/2018 ฝ่ายการตลาด

96 โครงการพฒันาธุรกจิสินค้าและบริการในอตุสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศ 2,600,000.00 2,569,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก สมาร์ทการ์ด ซมิเทม จ ากดั 2,569,435.00             บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิมเทม จ ากดั / 2,569,435 บาท 265,435.00                    มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100003 31/10/2018 ฝ่ายการตลาด

98 กจิกรรมซ้ือส่ือต่างประเทศ (Global Media Campaign) ผ่ำน CNN และ TIME ป ี2561 5,300,000.00 10,573,268.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น เจ มเีดยี พเีพลิ จ ากดั 5,280,000.00             บริษัท เอน็ เจ มีเดีย พเีพลิ จ ากดั / 5,280,000 บาท 5,280.00                       มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100004 1/10/2018 ฝ่ายการตลาด

100 ค่ารถตู้เดินทางงานประชุม PATA Destination Marketing Forum 2018 จ.ขอนแกน่ 6,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 3,500 World Explorer Co.,Ltd. 3,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100001 10/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

102 ค่ารถตู้ส าหรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคล่ือนพฒันาอตุสาหกรรม MICE จ.นครราชสีมา 8,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อพั ท ูยู (ไทยแลนด์) จ ากดั 6,420 บริษัท อพั ท ูยู (ไทยแลนด์) จ ากดั 6,420.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100002 11/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

104 ค่ารถตู้เพื่อประชุมหารือการจัดงาน Chiang Mai Bloomsและงาน Lanna Expo 2018 10,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 7,500 World Explorer Co.,Ltd. 7,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100003 17/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

106 ค่ารถตู้เพื่อหารือการจัดงานเทศกาลหุน่โลกภเูกต็ ณ จ.ภเูกต็และน าคณะผัูแทน MICE CITY เข้าร่วมงานเทศกาล 15,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 15,000 World Explorer Co.,Ltd. 15,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100004 17/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

108 ค่าจ้างด าเนินการจัดท ากจิกรรมการเจรจาธุรกจิ (Business Matching) งานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเส่ียวและงา 350,000 360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แฟร์ คอนเนคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 348,500 บริษัท แฟร์ คอนเนคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 348,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100005 18/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

110 ค่ารถตู้เดินทางเพื่อประชุมหารือกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ 50,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 7,000 World Explorer Co.,Ltd. 7,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100006 18/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

112 ค่ารถตู้เพื่อเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิ 15,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 7,500 World Explorer Co.,Ltd. 7,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100007 24/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

114 เดินทางปฏบิติังานเพื่อเข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน World Robot Olympiad 2018 จังหวัดเชียงใหม 6,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210 บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100008 26/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

116 ค่ารถตู้เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมเร่ืองไมซ์ ณ จ.นครศรีธรรมราช 10,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. เ 7,500 World Explorer Co.,Ltd. 7,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100009 30/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

118 ค่ารถตู้เพื่อเข้าร่วมประชุมรายงานสรุปผลงานมหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา ประจ าป ี2561 ณ จ.สงขลา 10,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 4,000 World Explorer Co.,Ltd. 4,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100010 30/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

120 ค่ารถตู้เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะท างานด าเนินการ PATA Destination Marketing Forum 2018 ณ จ.ขอนแกน่ 7,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 3,500 World Explorer Co.,Ltd. 3,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24861100011 31/10/2018 งานพฒันาเครือข่ายไมซ์

122 ค่ารถตู้เดินทางปฏบิติังานจัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศ 7,000 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 7,000 World Explorer Co.,Ltd. 7,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO27061100001 11/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ

124 ค่ารถตู้เดินทางปฏบิติังานจัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศ 20,865 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 20,865 บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 20,865.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO27061100002 11/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ

126 ค่าล่วงเวลารถตู้จังหวัดอบุลราชธานี 900 - วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 900 World Explorer Co.,Ltd. 900.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO27061100003 24/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ

5,000,000.00        1. บริษัท กูด๊ เน็ตเวิร์ค จ ากดั  4,173,000.00                 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

2. บริษัท ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั 5,000,000.00                 
128 1,300,000.00        1. บริษัท คอร์แอนด์พคี จ ากดั 1,241,200.00                 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

2. บริษัท เอพทีเีอน็ จ ากดั 1,100,000.00                 

3. บริษัท มูฟวิง่ ไลฟส์ไตล์ จ ากดั 1,067,000.00                 

4. บริษัท อนิดีโก ไอเดีย บสิซิเนส อเีว้นท ์จ ากดั 1,284,107.00                 

129 จ้างด าเนินกจิกรรมออกแบบและจัดท าชิน้งานประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์อตุสาหกรรมไมซ์ไทย 3,884,100.00 3,884,100.00 วิธีประกวดราคา บริษัท วีดีเอ บางกอก จ ากดั 3,884,100.00 บริษัท วีดีเอ บางกอก จ ากดั 3,884,100.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100001 4/10/2018 ฝ่ายการตลาด

130 กจิกรรมสร้างการรับรู้ผ่านส่ือในงาน International Trade Show (Visibility Onsite) 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง IMEX America Ltd 500,000.00 IMEX America Ltd 500,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100002 24/10/2018 ฝ่ายการตลาด

โครงการพฒันาธุรกจิสินค้าและบริการในอตุสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศ 2,569,435.00 2,569,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิมเทม จ ากดั 2,569,435.00 บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิมเทม จ ากดั 2,569,435.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100003 31/10/2018 ฝ่ายการตลาด

กจิกรรมซ้ือส่ือต่างประเทศ (Global Media Campaign) ผ่าน CNN และ TIME ป ี2561 5,280,000.00 5,280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ เจ มีเดีย พเีพลิ จ ากดั 5,280,000.00 บริษัท เอน็ เจ มีเดีย พเีพลิ จ ากดั 5,280,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100004 1/10/2018 ฝ่ายการตลาด

137 โครงการปรับปรุงอปุกรณ์ปอ้งกนัเครือข่ายและอปุกรณ์จัดเกบ็ ระบบเคร่ืองข่าย สสปน. 975,000.00 975,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากดั 975,000.00 บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากดั 975,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 500PO361100001 3/10/2018 ฝ่ายบริหาร

138 ค่าเช่า ค่าบริการพื้นทีส่ านักงาน ค่าเช่าพื้นทีจ่อดรถ ค่าเช่าอปุกรณ์ส านักงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 24,969,272.10 24,969,272.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพวิรรธน์ จ ากดั 24,969,272.10 บริษัท สยามพวิรรธน์ จ ากดั 24,969,272.10 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 500PO361100002 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

139 โครงการปรับปรุงเคร่ืองเเม่ข่ายส่วนกลาง ของ สสปน. 1,895,000.00 1,895,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เทร์ินออนโซลูชัน่ จ ากดั 1,895,000.00 บริษัท เทร์ินออนโซลูชัน่ จ ากดั 1,895,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 500PO361100003 26/10/2018 ฝ่ายบริหาร

5,000,000.00        1. บริษัท เอน็ บ ีเอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั  4,800,000.00                 ฝ่ายพฒันากลยุทธ์องค์กร

2. บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คอนซัลทต้ิ์ง (ไทยแลนด์) จ ากดั 4,986,842.00                 

3. บริษัท แอล พ ีลายค า จ ากดั  4,000,000.00                 

4. มูลนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง  4,467,320.50                 

5. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
4,950,000.00                 

ด าเนินกจิกรรมขอบคุณส่ือมวลชน ประจ าป ี2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในประเทศ 1,381,368.00 วิธีประกวดราคา บริษัท อนิดีโก ไอเดีย บสิซิเนส อเีว้นท ์จ ากดั 1,260,107.00

127 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทองค์กรใหก้บัประชาชนผ่านส่ือในประเทศ 6,206,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั 4,940,000.00 มีการน าเสนอเนื้อหาบริการตรงกบั TOR ตามโจทย์ทีต้่องการ 

มีการสร้างกลยุทธ์ส่ือสารได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเปา้หมาย

ขององค์กร

460PO361100001 10/10/2018

มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดการจัดงานสอดคล้องกบั

แนวทางของ สสปน.มากทีสุ่ด สามารถท างานได้ตรงกบัความ

ต้องการมากทีสุ่ด และมีประสบการณ์ในการท างาน

460PO361100002 18/10/2018

140 โครงการศึกษาผลกระทบมางเศรษฐกจิของอตุสาหกรรมไมซ์ต่อประเทศไทย (Economic Impact Study of Thailand's MIC 4,999,890.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เอน็ บ ีเอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั 4,760,000.00 มีประสบการณ์การเกบ็ข้อมูลการเดินทางระดับชาติ รวมทัง้ท า

ข้อมูลประชาชาติของอตุสาหกรรมเกีย่วเนื่องกบั MICE 

ระดับประเทศ ซ่ึงมีผลดีคือจะท าใหก้ารท าโครงการนี้ได้

มาตรฐาน เชือ่มต่อกบัข้อมูลของประเทศได้ และเปน็ที่

น่าเชือ่ถือ

610PO361100001 1/10/2018
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แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง รำคำที่ซ้ือจัดจ้ำง โดยสรุป

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2561

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

ณ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2561 (1)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำรำยชื่อผู้เสนอรำคำ

2,500,000.00        1.บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกจิ จ ากดั 2,490,000.00                 บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกจิ จ ากดั ฝ่ายพฒันากลยุทธ์องค์กร

2.บริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั 2,322,450.00                 

3,500,000.00        1. บริษัท เอก็เซลเลนท ์บสิเนส แมเนจเม้นท ์จ ากดั 3,350,000.00                 ฝ่ายพฒันากลยุทธ์องค์กร

2. บริษัท นิคเคอ ิรีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 3,391,900.00                 

3. บริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั 
3,393,500.00                 

6,000,000.00        1. บริษัท ไลคอน จ ากดั 5,650,000.00                 ฝ่ายพฒันากลยุทธ์องค์กร

2. บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คอนซัลทต้ิ์ง (ไทยแลนด์) จ ากดั 5,499,800.00                 

3. บริษัท เอฟฟนิิต้ี จ ากดั 5,950,000.00                 

4. มูลนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง 5,522,000.00                 

5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5,994,740.96                 

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5,991,700.00                 

5,000,000.00        1. บริษัท กูด๊ เน็ตเวิร์ค จ ากดั  4,173,000.00                 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

2. บริษัท ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั 5,000,000.00                 
1,300,000.00        1. บริษัท คอร์แอนด์พคี จ ากดั 1,241,200.00                 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

2. บริษัท เอพทีเีอน็ จ ากดั 1,100,000.00                 

3. บริษัท มูฟวิง่ ไลฟส์ไตล์ จ ากดั 1,067,000.00                 

4. บริษัท อนิดีโก ไอเดีย บสิซิเนส อเีว้นท ์จ ากดั 1,284,107.00                 

154 จ้างด าเนินกจิกรรมออกแบบและจัดท าชิน้งานประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์อตุสาหกรรมไมซ์ไทย 3,884,100.00 วิธีประกวดราคา บริษัท วีดีเอ บางกอก จ ากดั 3,884,100.00 บริษัท วีดีเอ บางกอก จ ากดั 3,884,100.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100001 4/10/2018 ฝ่ายการตลาด

155 กจิกรรมสร้างการรับรู้ผ่านส่ือในงาน International Trade Show (Visibility Onsite) 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง IMEX America Ltd 500,000.00 IMEX America Ltd 500,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100002 24/10/2018 ฝ่ายการตลาด

156 โครงการพฒันาธุรกจิสินค้าและบริการในอตุสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศ 2,569,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิมเทม จ ากดั 2,569,435.00 บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิมเทม จ ากดั 2,569,435.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100003 31/10/2018 ฝ่ายการตลาด

157 กจิกรรมซ้ือส่ือต่างประเทศ (Global Media Campaign) ผ่าน CNN และ TIME ป ี2561 5,280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ เจ มีเดีย พเีพลิ จ ากดั 5,280,000.00 บริษัท เอน็ เจ มีเดีย พเีพลิ จ ากดั 5,280,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 470PO361100004 1/10/2018 ฝ่ายการตลาด

158 โครงการปรับปรุงอปุกรณ์ปอ้งกนัเครือข่ายและอปุกรณ์จัดเกบ็ ระบบเคร่ืองข่าย สสปน. 975,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากดั 975,000.00 บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากดั 975,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 500PO361100001 3/10/2018 ฝ่ายบริหาร

159 ค่าเช่า ค่าบริการพื้นทีส่ านักงาน ค่าเช่าพื้นทีจ่อดรถ ค่าเช่าอปุกรณ์ส านักงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 25,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพวิรรธน์ จ ากดั 24,969,272.10 บริษัท สยามพวิรรธน์ จ ากดั 24,969,272.10 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 500PO361100002 18/10/2018 ฝ่ายบริหาร

160 โครงการปรับปรุงเคร่ืองเเม่ข่ายส่วนกลาง ของ สสปน. 1,895,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เทร์ินออนโซลูชัน่ จ ากดั 1,895,000.00 บริษัท เทร์ินออนโซลูชัน่ จ ากดั 1,895,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ 500PO361100003 26/10/2018 ฝ่ายบริหาร

5,000,000.00        1. บริษัท เอน็ บ ีเอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั  4,800,000.00                 ฝ่ายพฒันากลยุทธอ์งค์กร

2. บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คอนซัลทต้ิ์ง (ไทยแลนด์) จ ากดั 4,986,842.00                 

3. บริษัท แอล พ ีลายค า จ ากดั  4,000,000.00                 

4. มูลนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง  4,467,320.50                 

5. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  4,950,000.00                 

2,500,000.00        1.บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกจิ จ ากดั 2,490,000.00                 บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกจิ จ ากดั ฝ่ายพฒันากลยุทธอ์งค์กร

2.บริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั 2,322,450.00                 

3,500,000.00        1. บริษัท เอก็เซลเลนท ์บสิเนส แมเนจเม้นท ์จ ากดั 3,350,000.00                 ฝ่ายพฒันากลยุทธอ์งค์กร

2. บริษัท นิคเคอ ิรีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 3,391,900.00                 

3. บริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั 
3,393,500.00                 

6,000,000.00        1. บริษัท ไลคอน จ ากดั 5,650,000.00                 ฝ่ายพฒันากลยุทธอ์งค์กร

2. บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คอนซัลทต้ิ์ง (ไทยแลนด์) จ ากดั 5,499,800.00                 

3. บริษัท เอฟฟนิิต้ี จ ากดั 5,950,000.00                 

4. มูลนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง 5,522,000.00                 

5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5,994,740.96                 

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5,991,700.00                 

165 ค่าจัดส่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเทีย่วฯ ประจ าปงีบประมาณ 2562 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 100,000.00 บริษัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 100,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100013 17/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

166 ค่าจัดส่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเทีย่วฯ ประจ าปงีบประมาณ 2562 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 80,000.00 TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 80,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100014 17/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

167 จ้างจัดการแสดงส าหรับสนับสนุนงาน Straits Law Practice LLC Incentive Trip 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100015 18/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

168 จ้างจัดการแสดง/การต้อนรับสนับสนุนงาน HIMA User Conference Asia Pacific 2018 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา แสงกาศ 40,000.00 นายอนุชา แสงกาศ 40,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100016 18/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

169 จัดกจิกรรม SITE Inspection เพื่อส ารวจความพร้อมของสถานทีจ่ัดงานประชุม Site Global Conference 2019 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทเทิล่ บซิ คอนเนค จ ากดั 79,929.00 บริษัท โทเทิล่ บซิ คอนเนค จ ากดั 79,929.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100017 22/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

170 จ้างจัดการแสดงส าหรับการสนับสนุนงาน AIA Malaysia 2018/9 Rising Star Trip, Chiangmai, Thailand, ฯ 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา แสงกาศ 40,000.00 นายอนุชา แสงกาศ 40,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100018 26/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

150 โครงการจัดวางแนวทางและกลไกการติดตาม ประเมินผลและประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินงานโครงการของ สสปน. 2,412,550.00 วิธีประกวดราคา 2,365,500.00 มีการวางกรอบการท างานทีช่ัดเจน มีการวางแนวทางพฒันา

ต่อยอดทีพ่ร้อมพฒันาในระบบอเิล็กทรอนิกส์ใหก้บั สสปน. มี

ความพร้อมในด้านบคุลากร เปน็ทมีทีพ่ฒันา และประเมิน

ตัวชีว้ัด กพร. ระบบ PMQA ซ่ึงน่าจะท าใหส้ามารถเชือ่มกรอบ

การประเมินนี้ไปยังแนวทางของ กพร. ได้โดยง่าย อกีทัง้ ยังมี

ประสบการณ์ในการด าเนินงานทีส่อดคล้องกบัวัตถุประสงค์

ของโครงการ

610PO361100002 1/10/2018

151 โครงการส ารวจสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเปน็รางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการในประเทศไทยข 3,480,370.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เอก็เซลเลนท ์บสิเนส แมเนจเม้นท ์จ ากดั 3,320,000.00 มีประสบการณ์และน าเสนอข้อมูลตามมาตรฐานสากล ท าให้

สถิติทีไ่ด้มีความถูกต้อง แม่นย า น่าเชือ่ถือมากกว่า และมี

วิธีการจัดเกบ็ทีเ่ปน็มาตรฐานสากล มีบคุลากรกระจายอยูท่ัว่

ประเทศ

610PO361100003 16/10/2018

152 ค่าด าเนินโครงการจัดท าสมุดปกขาวเพื่อการขับเคล่ือนอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย (Thailand's MICE Industry 5,995,490.00 วิธีประกวดราคา บริษัท ไลคอน จ ากดั 5,550,000.00 บริษัทน าเสนอได้ตรงประเด็น กระชับ มีการด าเนินงานชัดเจน

และเชีย่วชาญการจัดเกบ็วิเคราะหข์้อมูลไมซ์ อกีทัง้ ยังมี

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัอตุสาหกรรมไมซ์ และยังเคย

ท างานด้านแผนกลยุทธ์ใหก้บั สสปน.

610PO361100004 3/10/2018

82 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทองค์กรใหก้บัประชาชนผ่านส่ือในประเทศ 6,206,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั 4,940,000.00 มีการน าเสนอเนื้อหาบริการตรงกบั TOR ตามโจทย์ทีต้่องการ 

มีการสร้างกลยุทธ์ส่ือสารได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเปา้หมาย

ขององค์กร

460PO361100001 10/10/2018

ด าเนินกจิกรรมขอบคุณส่ือมวลชน ประจ าป ี2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในประเทศ 1,381,368.00 วิธีประกวดราคา บริษัท อนิดีโก ไอเดีย บสิซิเนส อเีว้นท ์จ ากดั 1,260,107.00 มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดการจัดงานสอดคล้องกบั

แนวทางของ สสปน.มากทีสุ่ด สามารถท างานได้ตรงกบัความ

ต้องการมากทีสุ่ด และมีประสบการณ์ในการท างาน

460PO361100002 18/10/2018

610PO361100002

161 โครงการศึกษาผลกระทบมางเศรษฐกจิของอตุสาหกรรมไมซ์ต่อประเทศไทย (Economic Impact Study of Thailand's MIC 4,999,890.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เอน็ บ ีเอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั 4,760,000.00

16/10/2018

มีประสบการณ์การเกบ็ข้อมูลการเดินทางระดับชาติ รวมทัง้ท า

ข้อมูลประชาชาติของอตุสาหกรรมเกีย่วเนื่องกบั MICE 

ระดับประเทศ ซ่ึงมีผลดีคือจะท าใหก้ารท าโครงการนี้ได้

มาตรฐาน เชือ่มต่อกบัข้อมูลของประเทศได้ และเปน็ที่

น่าเชือ่ถือ

610PO361100001 1/10/2018

162 โครงการจัดวางแนวทางและกลไกการติดตาม ประเมินผลและประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินงานโครงการของ สสปน. 2,412,550.00 วิธีประกวดราคา 2,365,500.00 มีการวางกรอบการท างานทีช่ัดเจน มีการวางแนวทางพฒันา

ต่อยอดทีพ่ร้อมพฒันาในระบบอเิล็กทรอนิกส์ใหก้บั สสปน. มี

ความพร้อมในด้านบคุลากร เปน็ทมีทีพ่ฒันา และประเมิน

ตัวชีว้ัด กพร. ระบบ PMQA ซ่ึงน่าจะท าใหส้ามารถเชือ่มกรอบ

การประเมินนี้ไปยังแนวทางของ กพร. ได้โดยง่าย อกีทัง้ ยังมี

ประสบการณ์ในการด าเนินงานทีส่อดคล้องกบัวัตถุประสงค์

5,550,000.00

1/10/2018

163 โครงการส ารวจสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเปน็รางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการในประเทศไทยข 3,480,370.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เอก็เซลเลนท ์บสิเนส แมเนจเม้นท ์จ ากดั 3,320,000.00 มีประสบการณ์และน าเสนอข้อมูลตามมาตรฐานสากล ท าให้

สถิติทีไ่ด้มีความถูกต้อง แม่นย า น่าเชือ่ถือมากกว่า และมี

วิธีการจัดเกบ็ทีเ่ปน็มาตรฐานสากล มีบคุลากรกระจายอยูท่ัว่

ประเทศ

610PO361100003

บริษัทน าเสนอได้ตรงประเด็น กระชับ มีการด าเนินงานชัดเจน

และเชีย่วชาญการจัดเกบ็วิเคราะหข์้อมูลไมซ์ อกีทัง้ ยังมี

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัอตุสาหกรรมไมซ์ และยังเคย

ท างานด้านแผนกลยุทธ์ใหก้บั สสปน.

610PO361100004 3/10/2018
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164 ค่าด าเนินโครงการจัดท าสมุดปกขาวเพื่อการขับเคล่ือนอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย (Thailand's MICE Industry 5,995,490.00 วิธีประกวดราคา บริษัท ไลคอน จ ากดั



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง รำคำที่ซ้ือจัดจ้ำง โดยสรุป

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2561

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)

ณ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2561 (1)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำรำยชื่อผู้เสนอรำคำ

171 จ้างจัดการแสดงส าหรับสนับสนุนงาน Shaklee Product (Malaysia) SDN BHD 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100019 31/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

172 จ้างจัดการแสดงส าหรับสนับงาน TestOut Group 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา แสงกาศ 20,000.00 นายอนุชา แสงกาศ 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100020 31/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

173 จ้างจัดการต้อนรับส าหรับสนับสนุนงาน GANO EXCEL INDUSTRIES SDN BHD Top Seller Meeting 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 นายวาริศ พลาแดง 20,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24161100021 31/10/2018 ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการทอ่งเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั

174 เดินทางปฏบิติังานในจังหวัดพงังา  ส าหรับเข้าร่วมงาน L'Etape Thailand by Le Tour de France 2018 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 9,951.00 บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 9,951.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100001 10/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

175 ค่าเช่าพาหนะเดินทางเพื่อเข้าประชุมหารือการเตรียมการจัดงาน Phuket Harmony World Puppet Festival 2018 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100002 22/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

176 ค่าเช่าพาหนะเดินทางเพื่อเข้าร่วมหารือศึกษาความเปน็ไปได้ในการจัดงาน DreamHack ณ จังหวัดขอนแกน่ 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 บริษัท ทราเวิลสมาร์ท จ ากดั 3,210.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100003 30/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

177 เดินทางปฏบิติังานเพื่อเข้าร่วมพธิีเปดิงาน Thailand Biennale 2018 ณ จังหวัดกระบี่ 10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 10,500.00 World Explorer Co.,Ltd. 10,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100004 31/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

178 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมงาน Phuket Hermony World Puppet Festival 2018 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง World Explorer Co.,Ltd. 8,500.00 World Explorer Co.,Ltd. 8,500.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100005 31/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

179 สนับสนุนการจัดงาน Wonderfruit 2018 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ไวโร (ไทยแลนด์) จ ากดั 340,000.00 บริษัท เอน็ไวโร (ไทยแลนด์) จ ากดั 340,000.00 มีคุณสมบติัสามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ PO24961100006 31/10/2018 งานพฒันาการจัดงานเมกะโปรเจค

195,339,801.95  172,471,662.40 184,639,156.20


