
 
 
             
 

ประกาศ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑ กรมสุขภาพจิต 
เร่ือง  ประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก 

และสาระส าคญัของสัญญาหรือขอ้ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
ประจ าไตรมาสท่ี ๒  (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕) 

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

  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  ๔  เมษายน  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 ร้ำนน ำโชค จดัจำ้งร้ือถอน ติดตั้งเคร่ืองปรับอำกำศ 4,700.00                                  4 ม.ค.65 พ2/39 ขอ้ 7.1
2 0503535000390 หจก.สมุดลำนนำเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,711.00                                  4 ม.ค.65 พ2/40 ขอ้ 7.1
3 ร้ำนน ้ำด่ืมชยัเจริญ จดัซ้ือน ้ำด่ืม 100.00                                     4 ม.ค.65 พ2/41 ขอ้ 7.1
4 0105536080112 บ.บำงจำกกรีนเนท วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 6,210.30                                  4 ม.ค.65 พ2/42 ขอ้ 7.1
5 0503537004635 หจก.จรัสธุกิจกำรพิมพ์ จดัจำ้งท ำป้ำย 1,430.00                                  4 ม.ค.65 พ2/49 ขอ้ 7.1
6 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุโครงกำร 810.00                                     17 ม.ค.65 พ2/51 ขอ้ 7.1
7 สถำนีบริกำร จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงโครงกำร 600.00                                     17 ม.ค.65 พ2/52 ขอ้ 7.1
8  0505560017537 ร้ำนคลงัไฟฟ้ำ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปำ 1,090.00                                  25 ม.ค.65 พ2/52 ขอ้ 7.1
9 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 180.00                                     27 ม.ค.65 พ2/53 ขอ้ 7.1

10 0105536080112 บ.บำงจำกกรีนเนท วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 5,370.00                                  3 ก.พ.65 พ2/56 ขอ้ 7.1
11 0505534003524 บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จดัซ้ือวสัดุโฆษณำเผยแพร่ 3,000.00                                  4 ก.พ.65 พ2/57 ขอ้ 7.1
12 0503537004635 หจก.จรัสธุกิจกำรพิมพ์ จดัจำ้งถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่ม 2,720.00                                  22 ก.พ.65 พ2/59 ขอ้ 7.1
13 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำร 4,472.00                                  22 ก.พ.65 พ2/60 ขอ้ 7.1
14  0505539002437 บ.เชียงใหม่แจนิโทรเรียล ซพัพลาย จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,108.35                                  28ก.พ.65 พ2/61 ขอ้ 7.1
15 ร้ำนน ้ำด่ืมชยัเจริญ จดัซ้ือน ้ำด่ืม 120.00                                     1 มี.ค.65 พ2/63 ขอ้ 7.1
16 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำร 2,312.00                                  2 มี.ค.65 พ2/64 ขอ้ 7.1
17 0105536080112 บ.บำงจำกกรีนเนท วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 4,900.00                                  3 มี.ค.65 พ2/66 ขอ้ 7.1
18  0105536092641 บ.เอก-ชยัดิสทริบวัชัน่ จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะ 2,724.00                                  3 มี.ค.65 พ2/67 ขอ้ 7.1
19  0503515000131 หจก.เชียงใหม่วีระกิจ จดัซ้ือวสัดุประปำ 150.00                                     21มี.ค.65 พ2/69 ขอ้ 7.1

เอกสำรอำ้งอิง  (๖)

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก และสำระส ำคญัของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี ๒ (เดือนมกรำคม ๒๕๖๕ - มีนำคม ๒๕๖๕)

ศูนยสุ์ขภำพจิตท่ี ๑ กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข



20  0503555004218 หจก.พรไพศำลกำรไฟฟ้ำเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ 192.00                                     21มี.ค.65 พ2/70 ขอ้ 7.1
21 สถำนีบริกำร จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงโครงกำร 680.00                                     28 มี.ค.65 พ2/72 ขอ้ 7.1
22  0505546002315 บ.ยเูน่ียน ซำยน์ จ  ำกดั จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 750.00                                     28 มี.ค.65 พ2/73 ขอ้ 7.1 

ขอ้ 7.1 

รวมทั้งส้ิน 47,329.65                               

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


