


วันท่ี เลขท่ี

1. - - เช่าใช้บริการ Amazon Web Service เดือน

เมษายน 2563

16,921.82 5 พ.ค 63 ใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน

1

2. 0205547005965 บริษัท มุมอร่อย จ ากัด ค่ารับรอง 2,855.00 15 พ.ค 63 11410 3

3. 0105554041913 บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จ ากัด จัดซ้ือพวงหรีด 1,590.00 22 พ.ค 63 2005r0614 3

4. - ห้างผ้าใบล้ีรุ่งเรือง จัดซ้ือเส่ือน้ ามันปูพ้ืนห้องเก็บของและผ้าร่ม

คลุมตู้เอกสาร

1,350.00 22 พ.ค 63 ใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน

3

5. - - ค่ารับรอง 2,233.00 25 พ.ค 63 ใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน

3

6. 0503531001626 หจก.ลานนาบรรจุภัณฑ์ จัดซ้ือกล่องกระดาษ ส าหรับเก็บเอกสารและ

วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือขนย้ายไปส านักงาน

ช่ัวคราว

2,976.00 25 พ.ค 63 24846 1

7. 0505531000273 บริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง จ ากัด การจ้างขนย้ายครุภัณฑ์วัสดุส านักงานไปยังศูนย์

 DOSS

10,500.00 29 พ.ค 63 11D2005290020 1

8. 010553609241 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิส

เทม จ ากัด

จัดซ้ือน้ าด่ืม เดือน พ.ค 63- ก.ย 63 สาขา

ภาคเหนือตอนล่าง

1,885.00 29 พ.ค 63 5110088814 3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน

9. 0107537001650 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ าด่ืม เดือนมิถุนายน 2563 สาขาภาค

อีสานตอนกลาง

280.00 1 มิ.ย 63 P13012006000118 3

10. 3509900603125 นายพูล พรหมเมศ ค่าจ้างซ่อมฐานรองประตูและเปล่ียนกลอน

ประตู

1,900.00 4 มิ.ย 63 ใบส าคัญรับเงิน 1

11. 0105560165033 บริษัท มาเกะ อินุ จ ากัด ค่ารับรองผู้บริหาร สศด. กับคณะกรรมการ

ก ากับ

3,361.00 8 มิ.ย 63 MK6300001 3

12. 3400400068452 Daily Flowers จัดซ้ือพวงมาลาส าหรับร่วมพิธีถวายบังคมและ

วางพวงมาลาเพ่ือน้อมร าลึกเน่ืองในวันสวรรคต

รัชกาลท่ี 8

2,500.00 9 มิ.ย 63 062020005 3

13. 0107537001650 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ าด่ืม 280.00 12 มิ.ย 63 P13012006001218 3

14. 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุส านักงาน รวม

 22 รายการ

5,733.93 19 มิ.ย 63 SI2006083362 3

15. 1101400868456 ร้าน pareeneeflorist จัดซ้ือพวงหรีดในการร่วมงานสวดอภิธรรมศพ 2,000.00 20 มิ.ย 63 - 3

16. 0107537001650 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ าด่ืม 280.00 24 มิ.ย 63 P13012006002469 3



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน

17. 3400400068452 Daily Flowers จัดซ้ือกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับการ

เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2,000.00 24 มิ.ย 63 062020012 3

18. 0994000098359 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (องค์การ

ค้าของ สกสค.)

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ

วัสดุงานบ้านงานครัว

15,716.10 24 มิ.ย 63 OTAX6306000911 1

19. 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ

วัสดุงานบ้านงานครัว

4,519.00 25 มิ.ย 63 0000106201028397 1

20. 0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน)

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ

วัสดุงานบ้านงานครัว

2,734.00 25 มิ.ย 63 021501362010 1

21. - สมบูรณ์พานิช จัดซ้ือแผ่นดีวีดี 860.00 25 มิ.ย 63 - 2

22. 0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน)

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ

วัสดุงานบ้านงานครัว

718.00 28 มิ.ย 63 021501362011 1

23. 0105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารเพ่ือเสนอต่อ

กรรมาธิการ

2,033.25 29 มิ.ย 63 5000806301023076, 

5000806201023077
2



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน

24. - ส่งเจริญฟาร์มาซี จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ

วัสดุงานบ้านงานครัว

1,600.00 29 มิ.ย 63 ORD-000-20-58681 1

25. 0105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารเพ่ือเสนอต่อ

กรรมาธิการ

1,350.00 2 ก.ค 63 5000807201023270 2

26. 1509900780560 นายกิตติพงษ์ ส่ีเกษร ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ 1,800.00 3 ก.ค 63 QP-20200703 1

27. 0107537001650 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ าด่ืม สาขาภาคอีสานตอนกลาง (3 ก.ค 

63)

280.00            3 ก.ค 63 P13012007000327 3

28. - - ค่ารับรองผู้บริหาร สศด. พบท่ีปรึกษา และ

คณะสภาพัฒน์ เร่ือง โครงการ Digital 

Platform

2,935.00 8 ก.ค 63 ใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน

3

29. 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ซองพลาสติกผูกเชือก 1,204.00 9 ก.ค 63 0000107201028609 3

30. 0835557000651 บริษัท สิเหร่ น้ าด่ืม จ ากัด จัดซ้ือน้ าด่ืม สาขาภาคใต้ตอนบน 1,786.90 9 ก.ค 63 RE6307011 3

31. 0835557000651 บริษัท สิเหร่ น้ าด่ืม จ ากัด จัดซ้ือน้ าด่ืม สาขาภาคใต้ตอนบน 1,615.70 9 ก.ค 63 RE6307011 3

32. 0107537001650 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ าด่ืม สาขาภาคอีสานตอนกลาง (15 ก.ค

 63)

280.00            15 ก.ค 63 P13012007001619 3



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน

33. 0105561074775 บริษัท โอชา เรสเทอรองต์ 

บางกอก จ ากัด

ค่ารับรอง ส าหรับเลขานุการสถาน

เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย

19,050.00 17 ก.ค 63 IV6205-1121 3

34. 410050093255 แอล. พี. กรุ๊ป จ้างจัดท าส าเนาเอกสาร 7,318.80 20 ก.ค 63 5332 2

35. 0105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารเพ่ือเสนอต่อ

กรรมาธิการ

1,530.00 22 ก.ค 63 5000807201025007 2

36. 3100900191914 นางศิริพร รัตนสมโชค รายงานขอจ้างด าเนินการในการตัดชุดเคร่ือง

แต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของส านักงาน

ฯ จ านวน 23 ชุด

80,500.00       24 ก.ค 63 ซจ.054/2563 1

37. 0107537001650 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ าด่ืม สาขาภาคอีสานตอนกลาง (24 ก.ค

 63)

350.00            24 ก.ค 63 P13012007002423 3

38. - - ค่ารับรอง การเดินทางเข้าร่วมเย่ียมชมภารกิจ

ของส านักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน ของคณะ

ผู้บริหารสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น

ท่ี 29

775.00 25 ก.ค 63 ใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน

3



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน

39. - วันจันทร์ One Chan Café & 

Restaurant

ค่ารับรอง การเดินทางเข้าร่วมเย่ียมชมภารกิจ

ของส านักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน ของคณะ

ผู้บริหารสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น

ท่ี 29

10,380.00 25 ก.ค 63 - 3

40. - ห้างหุ้นส่วนสามัญ เฮ ไอส์แลนด์ 

เรสเตอรองท์

ค่ารับรอง การเดินทางเข้าร่วมเย่ียมชมภารกิจ

ของส านักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน ของคณะ

ผู้บริหารสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น

ท่ี 29

15,000.00 25 ก.ค 63 HS63070001 3

41. - แหลมทรายซีฟู้ด ค่ารับรอง การเดินทางเข้าร่วมเย่ียมชมภารกิจ

ของส านักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน ของคณะ

ผู้บริหารสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น

ท่ี 29

7,490.00 26 ก.ค 63 14 3

42. 1730600004645 นายยศวีร์ เต็งรังมีประมูล ค่าเช่ารถตู้ วันท่ี 24-26 ก.ค 2563 6,000.00         26 ก.ค 63 ใบส าคัญรับเงิน 3

43. 1509900048826 นายรัชชานนท์ ปัญโญใหญ่ ค่าเช่ารถตู้ วันท่ี 24-26 ก.ค 2563 6,000.00         26 ก.ค 63 ใบส าคัญรับเงิน 3



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน

44. 3400400068452 Daily Flowers จัดซ้ือแจกันดอกไม้ร่วมถวายและลงนามถวาย

พระพรเน่ืองในโอกาสมหามงคลวันพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว

2,000.00 28 ก.ค 63 072020007 3

45. 0105542098796 บริษัท ไอเบอร์ร่ี โฮมเมด จ ากัด ค่ารับรอง 8,388.00 29 ก.ค 63 290763004 3

46. 0105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ากัด จัดซ้ืออุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารเพ่ือเสนอต่อ

กรรมาธิการ

280.00 29 ก.ค 63 500080720125413 2

47. - สมบูรณ์พานิช จัดซ้ืออุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารเพ่ือเสนอต่อ

กรรมาธิการ

160.00 29 ก.ค 63 - 2

48. 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด จัดซ้ือล้ินแฟ้มเอกสาร 580.00 2 ส.ค 63 0009310308201148

88

3

49. 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด จัดซ้ือล้ินแฟ้มเอกสาร 870.00 3 ส.ค 63 0009310308201149

04

3

50. 0107537001650 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ าด่ืม สาขาภาคอีสานตอนกลาง (5 ส.ค 

63)

350.00            5 ส.ค 63 P13012008000518 3



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน

51. 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด จัดซ้ือล้ินแฟ้มเอกสาร 1,450.00 9 ส.ค 63 0009310308201150

38

3

52. 0105554041913 บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จ ากัด จัดซ้ือพวงหรีดในการร่วมงานสวดอภิธรรมศพ 1,090.00 10 ส.ค 63 2008r0377 3

53. 135562011386 บริษัท ไอเดีย ไลบราร่ี จ ากัด จ้างจัดท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (Backdrop)

 ภายใต้โครงการความร่วมมือการส่งเสริมและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ชุมชนท่องเท่ียวระหว่าง depa กับ ธกส. โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

12,840.00       11 ส.ค 63 ซจ.056/2563 1

54. 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุ

งานบ้านงานครัว

69,047.08       11 ส.ค 63 ซจ.058/2563 1

55. 3400400068452 Daily Flowers จัดซ้ือแจกันดอกไม้ 2,000.00         12 ส.ค 63 082020006 3

56. 1509900780560 นายกิตติพงษ์ ส่ีเกษร เช่ารถตู้พร้อมคนขับ ปฏิบัติงานพ้ืนท่ีจังหวัด

น่าน จ านวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน

3,600.00 13 ส.ค 63 QP-20200813 3

57. 3210400071323 ร้านอาหารชาวไร่ (วังจันทร์) ค่ารับรอง คณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

4,240.00 13 ส.ค 63 14 3

58. 0103509006053 หจก.น ายนต์อาหล่ัย จัดซ้ืออุปกรณ์ล็อคล้อขนาดใหญ่ 4,173.00 13 ส.ค 63 C200080068 1



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน

59. 0107537001650 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ าด่ืม สาขาภาคอีสานตอนกลาง (14 ส.ค

 63)

280.00            14 ส.ค 63 P13012008001513 3

60. 083555700651 บริษัท สิเหร่ น้ าด่ืม จ ากัด จัดซ้ือน้ าด่ืม สาขาภาคใต้ตอนบน 171.20            17 ส.ค 63 RE6308027 3

61. 0105543099141 บริษัท อาร์ จี บี เซเว่นต้ีทู จ ากัด จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ dSURE โครงการ

พัฒนามาตรฐานดิจิทัลและตราสัญลักษณ์ 

(Digital Tursted Mark)

100,000.00      24 ส.ค 63 ซจ.060/2563 1

62. 0105548116826 บริษัท นีโอ ดิจิตอล จ ากัด จ้างจัดพิมพ์ใบ Certificate ของสถาบัน

ส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาด

ใหญ่ภาครัฐ

5,885.00         25 ส.ค 63 ซจ.061/2563 1

63. 0105527018388 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง 

ฟอร์ม จ ากัด

จัดซ้ือบัตรและหมึกส าหรับพิมพ์บัตรพนักงาน

และผู้มาติดต่อภายในส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

41,302.00       25 ส.ค 63 ซจ.062/2563 1

64. - ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

กระทรวงมหาดไทย

การเช่าสถานท่ีจัดประชุม ส านักงานฯ สาขา

ภาคเหนือตอนล่าง

3,550.00         25 ส.ค 63 10, 11 1

65. 0107537001650 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ าด่ืม สาขาภาคอีสานตอนกลาง (26 ส.ค

 63)

350.00            26 ส.ค 63 301085003072886 3



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน

66. 3659900041746 นายพิทักษ์ ถนอมทรัพย์ ค่าเช่ารถตู้ เดินทางไป จ.เพชรบูรณ์ 3,600.00         27 ส.ค 63 ใบส าคัญรับเงิน 1

67. 0105531014456 บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

จ้างท านามบัตรส าหรับเจ้าหน้าท่ี 7,276.00 28 ส.ค 63 RE6308081 1

68. 0105562153652 บริษัท ไคเซ็น กริลล์ ลาดพร้าว 

จ ากัด

ค่ารับรอง ทีม รมว.ดศ. 1,152.87         2 ก.ย 63 IV.620228 3

69. 3410102123358 นายสนิท เต็งตังล า ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ เดินทางจังหวัด

อุบลราชธานี 7-9 ก.ย 2563

5,400.00         9 ก.ย 63 ใบส าคัญรับเงิน 3

70. 0105557084672 บริษัท อัศวอาสน์ จ ากัด จ้างจัดท าเข็มกลัดรูปนกส าหรับติดเคร่ืองแบบ

ปกติขาว

8,881.00         10 ก.ย 63 ซจ.064/2564 1

71. 0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิส

เทม จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้า และวัสดุงาน

บ้านงานครัว สาขาภาคเหนือตอนล่าง

2,948.60         11 ก.ย 63 5110094201 1

72. 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้า และวัสดุงาน

บ้านงานครัว สาขาภาคเหนือตอนล่าง

4,373.00         12 ก.ย 63 0009709201002316 1

73. 1100700805751 ลูกอาชีวะฟลาวเวอร์ จัดซ้ือพวงหรีด 1,000.00 12 ก.ย 63 40 3

74. - ร้านดอกไม้ชัยยมาศ จัดซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00         13 ก.ย 63 17 3



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล

สนับสนุน

75. 1.05548E+11 บริษัท เบสท์บายส์ จ ากัด จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดการจราจรของ

ส านักงาน

6,152.50         15 ก.ย 63 SI03/63090544 1

76. 0107537001650 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือน้ าด่ืม สาขาภาคอีสานตอนกลาง (15 ก.ย

 63)

350.00            15 ก.ย 63 3010950030771517 3

77. 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ซ้ือวัสดุส านักงานและหมึกพิมพ์ 17,633.87       17 ก.ย 63 ซจ.065/2564 1

78. 1509900780560 นายกิตติพงษ์ ส่ีเกษร ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ 1,800.00         18 ก.ย 63 QP-20200918 3

79. 0994000165501 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง ติดต้ังไฟฟ้า ณ อาคารส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

142,767.83      30 ก.ย 63 ซจ.066/2564 1

รวมท้ังส้ิน 719,413.45


