
 
 
             
 

ประกาศ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑ กรมสุขภาพจิต 
เร่ือง  ประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก 

และสาระส าคญัของสัญญาหรือขอ้ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
ประจ าไตรมาสท่ี ๔  (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกนัยายน 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   ๓๐  กนัยายน  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 สถำนีบริกำร จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัโครงกำร 1,380.00                                  1 ก.ค.65 พ2/114 ขอ้ 7.1
2 3509900711327 ร้ำนลกัษณ์พำนิช จดัจำ้งถ่ำยเอกสำรโครงกำร 4,765.50                                  6 ก.ค.65 พ2/117 ขอ้ 7.1
3 0503535000390 หจก.สมุดลำนนำเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุโครงกำร 190.00                                     6 ก.ค.65 พ2/118 ขอ้ 7.1
4 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุโครงกำร 401.00                                     6 ก.ค.65 พ2/119 ขอ้ 7.1
5  0503543003858 หจก.ทองธนพล จดัซ้ือ พ.ร.บ. รถยนต์ 2,472.00                                  6 ก.ค.65 พ2/120 ขอ้ 7.1
6  0105541011867 บ.กลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จดัซ้ือ พ.ร.บ. รถจกัรยำนยนต์ 323.00                                     6 ก.ค.65 พ2/122 ขอ้ 7.1
7  3501500512320 ร้ำนโล่84 จดัจำ้งท ำตรำยำง 390.00                                     7 ก.ค.65 พ2/124 ขอ้ 7.1
8 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 3,892.00                                  19 ก.ค.65 พ2/129 ขอ้ 7.1
9 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ 1,340.00                                  19 ก.ค.65 พ2/130 ขอ้ 7.1

10 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุโครงกำร 1,231.00                                  19 ก.ค.65 พ2/131 ขอ้ 7.1
11 0503537004635 หจก.จรัสธุกิจกำรพิมพ์ จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิลโครงกำร 650.00                                     22 ก.ค.65 พ2/132 ขอ้ 7.1
12 0503537004635 หจก.จรัสธุกิจกำรพิมพ์ จดัจำ้งท ำป้ำยจอดรถรำชกำร 1,150.00                                  27 ก.ค.65 พ2/133 ขอ้ 7.1
13  3501400410401 ร้ำนยนิดีท ำป้ำยแอนด์ดีไซน์ จดัจำ้งท ำป้ำยพระบรมฉำยำลกัษณ์ 600.00                                     1 ส.ค.65 พ2/134 ขอ้ 7.1
14 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์จดักิจกรรม 2,816.00                                  1 ส.ค.65 พ2/135 ขอ้ 7.1
15 0505560012993 ร้ำนเอิร์ธ-ไอซ ์สงัฆทำน จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์จดักิจกรรม 484.00                                     1 ส.ค.65 พ2/136 ขอ้ 7.1
16 ร้ำนน ้ำด่ืมชยัเจริญ จดัซ้ือน ้ำด่ืม 140.00                                     1 ส.ค.65 พ2/137 ขอ้ 7.1
17 0503537004635 หจก.จรัสธุกิจกำรพิมพ์ จดัจำ้งท ำป้ำยพระบรมฉำยำลกัษณ์ 350.00                                     2 ส.ค.65 พ2/139 ขอ้ 7.1
18 3509900711327 ร้ำนลกัษณ์พำนิช จดัจำ้งถ่ำยเอกสำรโครงกำร 2,000.25                                  10 ส.ค.65 พ2/141 ขอ้ 7.1

เอกสำรอำ้งอิง  (๖)

รำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก และสำระส ำคญัของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี ๔ (เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๕ - กนัยำยน ๒๕๖๕)

ศูนยสุ์ขภำพจิตท่ี ๑ กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข



19  3509900770293 ร้ำนววัลำยศิลป์ จดัซ้ือของท่ีระลึกงำนเกษียณ 3,000.00                                  10 ส.ค.65 พ2/142 ขอ้ 7.1
20 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะ 850.00                                     10 ส.ค.65 พ2/143 ขอ้ 7.1
21 ร้ำนหนูผลไม้ จดัซ้ือของท่ีระลึกงำนตรวจเยีย่ม 600.00                                     17 ส.ค.65 พ2/145 ขอ้ 7.1
22 บ.พิงคนคร เซล แอนด์เซอร์วิส จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 3,310.58                                  18 ส.ค.65 พ2/146 ขอ้ 7.1
23 1500500004335 นำยพงษพ์นัธ์ พิดำนปัน จดัจำ้งซ่อมท่อประปำ 3,000.00                                  19 ส.ค.65 พ2/148 ขอ้ 7.1
24 สถำนีบริกำร จดัซ้ือน ้ำมนัโครงกำร 2,720.00                                  24 ส.ค.65 พ2/152 ขอ้ 7.1
25  0505539002437 บ.เชียงใหม่แจนิโทรเรียล ซพัพลำย จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,536.00                                  24 ส.ค.65 พ2/153 ขอ้ 7.1
26 ร้ำนน ้ำด่ืมชยัเจริญ จดัซ้ือน ้ำด่ืม 160.00                                     29 ส.ค.65 พ2/154 ขอ้ 7.1
27 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 303.00                                     6 ก.ย.65 พ2/157 ขอ้ 7.1
28 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 451.00                                     6 ก.ย.65 พ2/158 ขอ้ 7.1
29 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 506.00                                     6 ก.ย.65 พ2/159 ขอ้ 7.1
30 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 322.00                                     6 ก.ย.65 พ2/160 ขอ้ 7.1
31 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 349.00                                     6 ก.ย.65 พ2/161 ขอ้ 7.1
32 ร้ำนนำยอินทร์ จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 780.00                                     8 ก.ย.65 พ2/162 ขอ้ 7.1
33 3509900711327 ร้ำนลกัษณ์พำนิช จดัจำ้งถ่ำยเอกสำร 625.50                                     9 ก.ย.65 พ2/163 ขอ้ 7.1
34 3509900711327 ร้ำนลกัษณ์พำนิช จดัจำ้งถ่ำยเอกสำรโครงกำร 1,037.00                                  9 ก.ย.65 พ2/165 ขอ้ 7.1
35 0505560012993 บ.เพ่ือนเรียนสเตชัน่เนอรีเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ 620.00                                     16 ก.ย.65 พ2/166 ขอ้ 7.1
36 ร้ำนน ้ำด่ืมชยัเจริญ จดัซ้ือน ้ำด่ืม 160.00                                     27 ก.ย.65 พ2/167 ขอ้ 7.1
37 ร้ำนพร้ินเตอร์ แอนด์ โทนเนอร์ จดัจำ้งซ่อมครุภณัฑ์ 450.00                                     27 ก.ย.65 พ2/168 ขอ้ 7.1
38 0503535000390 หจก.สมุดลำนนำเชียงใหม่ จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,443.72                                  28 ก.ย.65 พ2/169 ขอ้ 7.1

รวมทั้งส้ิน 49,798.55                               



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


