
 
 
             
 

ประกาศ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑ กรมสุขภาพจิต 
เร่ือง  ประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก 

และสาระส าคญัของสัญญาหรือขอ้ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
ประจ าไตรมาสท่ี ๑  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธนัวาคม ๒๕๖๔) 

------------------------------------------------------------ 
 

  ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ 
วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๙๘ บญัญติัใหห้น่วยงานของรัฐประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือไดรั้บการ
คดัเลือกและสาระส าคญัของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด นั้น 
  ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑ กรมสุขภาพจิต จึงขอประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการ
คดัเลือกและสาระส าคญัของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 
 
 

      ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๕ 
 

 
          วา่ท่ีร้อยโท                                          

         (โฆษิต  กลัยา) 
           ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑ 
       ปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 
 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑  
โทร.  ๐ ๕๓๒๘ ๐๕๕๖ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๒๘ ๐๕๕๖ 
 
 
 
 
 



ล ำดบัท่ี เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/ ช่ือผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินรวมท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง เหตุผลสนบัสนุน
เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน วนัท่ี เลขท่ี

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗)
1 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 3,780.00                                  19 ต.ค.64 พ2/2 ขอ้ 7.1
2 ร้ำนเม่งแสง จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 2,100.00                                  19 ต.ค.64 พ2/3 ขอ้ 7.1
3 ร้ำนจ ำนงคก์ำรช่ำง จดัจำ้งท ำตรำยำง 1,120.00                                  19 พ.ค.64 พ2/4 ขอ้ 7.1
4 ร้ำนน ้ำด่ืมชยัเจริญ จดัซ้ือน ้ำด่ืม 420.00                                     26 ต.ค.64 พ2/5 ขอ้ 7.1
5 0503547000390 หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตต้ิง จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,200.00                                  27 ต.ค.64 พ2/6 ขอ้ 7.1
6 0105536080112 บ.บำงจำกกรีนเนท วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 3,950.00                                  8 พ.ย.64 พ2/12 ขอ้ 7.1
7 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 915.00                                     1 พ.ย.64 พ2/17 ขอ้ 7.1
8 ร้ำนพร้ินเตอร์ แอนด์ โทนเนอร์ จดัจำ้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 300.00                                     12 พ.ย.64 พ2/18 ขอ้ 7.1
9 0505534003524 บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,780.00                                  18 พ.ย.64 พ2/20 ขอ้ 7.1

10  1500700006226 ร้ำนกปัตนัคอมพิวเตอร์ จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,979.00                                  24 พ.ย.64 พ2/22 ขอ้ 7.1
11 AIS Shop จดัซ้ือ Zim โทรศพัทร์ำยปี 3,580.00                                  25 พ.ย.64 พ2/23 ขอ้ 7.1
12 หจก.เชียงใหม่วีระกิจ จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 230.00                                     25 พ.ย.64 พ2/24 ขอ้ 7.1
13 น ้ำด่ืมชยัเจริญ ซ้ือน ้ำด่ืม 180.00                                     29 พ.ย.64 พ2/25 ขอ้ 7.1 
14 ร้ำนจ ำนงคก์ำรช่ำง จดัจำ้งท ำตรำยำง 370.00                                     2 ธ.ค.64 พ2/27 ขอ้ 7.1 
15 0105536080112 บ.บำงจำกกรีนเนท วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 6,130.00                                  2 ธ.ค.64 พ2/28 ขอ้ 7.1 
16  0505546002315 บ.ยเูน่ียน ซำยน์ จ  ำกดั จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 798.00                                     9 ธ.ค.64 พ2/29 ขอ้ 7.1 
17 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุโครงกำร 753.00                                     22 ธ.ค.64 พ2/30 ขอ้ 7.1 
18 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุโครงกำร 980.00                                     22 ธ.ค.64 พ2/31 ขอ้ 7.1
19 สถำนีบริกำร จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 1,680.00                                  22 ธ.ค.64 พ2/33 ขอ้ 7.1 

เอกสำรอำ้งอิง  (๖)

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก และสำระส ำคญัของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี ๑ (เดือนตุลำคม ๒๕๖๔ - ธนัวำคม ๒๕๖๔)
ศูนยสุ์ขภำพจิตท่ี ๑ กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข



รวมทั้งส้ิน 37,245.00                               

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทกึข้อมูล

(๑) ระบุล  ำดบัท่ีเรียงตำมล ำดบัวนัท่ีท่ีมีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
(๒) ระบุเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีหรือเลขประจ ำตวัประชำชนของผูป้ระกอบกำร
(๓) ระบุช่ือผูป้ระกอบกำร
(๔) ระบุรำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส ำนกังำน ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง จำ้งซ่อมรถยนต ์เป็นตน้
(๕) ระบุจ  ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจำ้งทุกรำยกำร
(๖) ระบุวนัท่ี/เลขท่ีของสญัญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือหลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนบัสนุนในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอำ้งอิง ดงัน้ี
    ๑ หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมหนงัสือกรมบญัชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐
                    ยกเวน้กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมระเบียบฯ ขอ้ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมระเบียบฯ ขอ้ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมหนงัสือคณะกรรมกำรวินิจฉยัปัญหำกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวนัท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๑
    ๔ หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจำก ๑ - ๓


