รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ
จัดซื้อจัดจ้ำงเงินงบประมำณรำยจ่ำย เดือนตุลำคม 2564 ถึงเดือนมีนำคม 2565 (ไตรมำสที่ 1 - 2) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ลำดับ
ที่

1
2

3

ชื่อโครงกำร

ฝ่ำยบริหำร
จัดจ้างยานพาหนะเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนประจาปี 2565
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยประจาปี 2565

จัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยประจาปี 2565

4
5

จัดจ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด ประจาปี 2565
จัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจาปี 2565

6

จัดหาวัสดุบริโภคสาหรับนักศึกษาพยาบาล
(ต.ค.-ธ.ค.) ปีงบประมาณ 2565

ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก
(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)

นายบัญชา ช่อมะลิ
หจก. บุตรภักดี
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ พบ.,
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
หจก. เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ, ร้านเทอดธงทอง,
บจก. โฟร์ ดี อี.เอ็ม.
หจก. เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์
หจก. บุตรภักดี, ร้าน พงษ์การไฟฟ้า
หจก. ปรวี, บจก. บีเอสเอ็น โทนเนอร์
หจก. เอส.เอ. กรุป๊ (2016)
บจก. เอ.เอ็น.จี.ฯ, บจก. เจเอสพี คลีนนิ่ง
องค์การทหารผ่านศึก
บจก. ป.ศรีกฤษ
บจก. ป.ศรีกฤษ
บจก. อรุณอมรินทร์แก๊ส

รำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวน
(หน่วย)

งบประมำณ
(บำท)
(ประมำณกำร)

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้ำง
(บำท) (ใช้จริง)

งบประมำณ
คงเหลือ
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง

เป็นไป
ตำมแผน

ไม่เป็นไปตำมแผน
(อธิบำยสำเหตุ
พอสังเขป)

P

จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับ (ประจา 2 คัน)
จ้างเหมายานพาหนะ (ไม่ประจา)
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์โสต (ไฟฟ้าและวิทยุ)
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์กีฬา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์สานักงาน (เครือ่ งปรับอากาศ)
ครุภัณฑ์ดนตรี
ครุภัณฑ์อื่น ๆ สนับสนุนการเรียนการสอน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6 เดือน
1 งาน
8 งาน

250,000.00
98,000.00
200,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
95,000.00
175,000.00

198,000.00
11,770.00
79,630.20

52,000.00 เฉพาะเจาะจง
98,000.00
188,230.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
95,000.00
95,369.80 เฉพาะเจาะจง

วัสดุสานักงาน

3 งาน

125,000.00

27,750.30

97,249.70 เฉพาะเจาะจง

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งดนตรี
วัสดุกีฬา
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะ
วัสดุการเกษตร
จ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย

3 งาน
3 งาน
2 งาน
4 งาน
6 เดือน
6 เดือน

70,000.00
70,496.22
50,000.00
300,000.00
15,000.00
15,000.00
35,000.00
20,000.00
165,595.04
578,700.00
798,000.00

80,431.90
64,225.00
103,993.30
100,075.92
586,444.84
-

-10,431.90
6,271.22
50,000.00
196,006.70
15,000.00
15,000.00
-65,075.92
20,000.00
165,595.04
-7,744.84
798,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
เฉพาะเจาะจง

P
P

ค่าวัสดุบริโภค
ค่าวัสดุบริโภค (ข้าว)
ค่าแก๊สหุงต้ม

2 เดือน
2 เดือน
2 เดือน

1,065,000.00
105,000.00
50,000.00

684,667.50
70,000.00
18,040.00

380,332.50 เฉพาะเจาะจง
35,000.00 เฉพาะเจาะจง
31,960.00 เฉพาะเจาะจง

P
P
P

P

P

P

P

P

P
เนื่องจากผู้รบั จ้าง
ส่งใบแจ้งหนี้ล่าช้า

ลำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร

7

จัดหาวัสดุบริโภคสาหรับนักศึกษาพยาบาล
(ม.ค.-มี.ค.) ปีงบประมาณ 2565

8

ซ่อมแซม ปรับปรุง และซ่อมบารุงต่าง ๆ
ของวิทยาลัยประจาปี 2565

9

บริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนจ้างเหมาบริการ (ตค.ธค.) ประจาปีงบประมาณ 2565
10 บริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนจ้างเหมาบริการ (มค.มีค.) ประจาปีงบประมาณ 2565
11 พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
และการประกันคุณภาพการศึกษา
12 พัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์
อาคารศรีนครินทรารักษ์
(โครงการสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2564)

1
2
3
4

5
6

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
ปลูกจิตสานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ซื้อวัสดุสานักงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2565
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
เพื่อความสาเร็จเชิงวิชาการและวิชาชีพ
ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
สร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก
(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)
บจก. ป.ศรีกฤษ
บจก. ป.ศรีกฤษ
บจก. อรุณอมรินทร์แก๊ส
บจก. สยามเพสท์
หจก. ศ.กิจพูนทรัพย์
บจก. บิซิคอม คอมมูนิเคชั่น, ร้านพงษ์การไฟฟ้า,
หจก. เอส.เอ. กรุป๊ (2016)
บจก. ประกายเงิน
บุคลากรสายสนับสนุน (จ้างเหมาบริการ)
จานวน 20 คน
บุคลากรสายสนับสนุน (จ้างเหมาบริการ)
จานวน 20 คน
บจก. ออลโอซอฟท์
บจก. อัลทิเมทเทคแอนด์อินโนเวชั่น

น.ส.จันทร์เพ็ญ (สารองจ่าย)
หจก. เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์
น.ส.จันทร์เพ็ญ (สารองจ่าย)
น.ส.จันทร์เพ็ญ (สารองจ่าย)
น.ส.จันทร์เพ็ญ (สารองจ่าย)
น.ส.จันทร์เพ็ญ (สารองจ่าย)
น.ส.จันทร์เพ็ญ (สารองจ่าย)
บจก. กีฬาภัณฑ์

รำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง

ค่าวัสดุบริโภค
ค่าวัสดุบริโภค (ข้าว)
ค่าแก๊สหุงต้ม
จ้างเหมาดูแลกาจัดปลวก
จ้างเหมาดูแลรักษาลิฟต์
จ้างบารุงรักษาเครือ่ งกรองน้า
จ้างซ่อมบารุงเครือ่ งปั้มน้าดี/น้าเสีย
จ้างซ่อมบารุงเครือ่ งปรับอากาศ
จ้างซ่อมแซมสีอาคารเรียน 3
จ้างปรับปรุงและซ่อมบารุงอื่น ๆ

จำนวน
(หน่วย)

งบประมำณ
(บำท)
(ประมำณกำร)

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้ำง
(บำท) (ใช้จริง)

งบประมำณ
คงเหลือ
(บำท)

เป็นไป
ตำมแผน

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

P
P
P
P

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์
ค่าจ้าง จ้างเหมาบริการ

4 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
2 งวด
1 งาน
4 งาน
2 งาน
2 เดือน

1,125,000.00
145,000.00
50,000.00
70,000.00
150,000.00
70,000.00
30,000.00
80,000.00
370,000.00
500,000.00
330,000.00
700,000.00
690,000.00

1,880,574.50
70,000.00
24,040.00
22,256.00
309,000.00
330,774.44
510,574.60
459,326.57

ค่าจ้าง จ้างเหมาบริการ

3 เดือน

690,000.00

672,930.25

17,069.75 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2565
จ้างพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์
ห้องประชุมอาคารศรีนครินทรารักษ์

1 งาน

280,000.00

280,000.00

0.00 เฉพาะเจาะจง

1 งาน

759,700.00
694,660.00

759,700.00
694,660.00

0.00
0.00

ค่าจัดทาพานดอกไม้สด
ค่าวัสดุสานักงาน

5 พาน
4 รายการ

1,500.00
15,000.00

1,500.00
6,783.80

ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าปกใส่ประกาศนียบัตร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
ค่าดอกไม้ธปู เทียน
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
ค่าอุปกรณ์กีฬา

1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
3 รายการ
4 รายการ

9,000.00
77,000.00
3,000.00
1,000.00
8,000.00
13,000.00

8,530.00
75,090.00
3,000.00
920.00
7,920.00
2,526.00

-755,574.50
75,000.00
25,960.00
47,744.00
150,000.00
70,000.00
30,000.00
80,000.00
61,000.00
169,225.56
330,000.00
189,425.40
230,673.43

วิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง

P
P
P
P

e-bidding
P

0.00 เฉพาะเจาะจง
8,216.20 เฉพาะเจาะจง
470.00
1,910.00
0.00
80.00
80.00
10,474.00

P
P

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

P
P
P
P
P
P
P
P

ไม่เป็นไปตำมแผน
(อธิบำยสำเหตุ
พอสังเขป)

ลำดับ
ที่

1
2

ชื่อโครงกำร

ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร (งำนบริกำรวิชำกำร)
การจัดการประชุมวิชาการ เรือ่ ง “Update Practice
in NICU 2022” (ประชุมออนไลน์)
จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล รุน่ ที่ 14

ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก
(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)

2

1

2
3
4
5
6

ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร (งำนวิจัย)
การผลิตและพัฒนาวารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
จัดซื้อวัสดุ เครือ่ งเขียนและอุปกรณ์ของฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
ฝ่ำยวิชำกำร
ห้องสมุดมิติใหม่ พัฒนาคุณภาพและบริการห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อห้องปฏิบัติการพยาบาล
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2565
พัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
เพื่อก้าวสู่วชิ าชีพพยาบาล ปีการศึกษา 2564
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2565
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงเชิงวิชาชีพ
นาการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลเมืองดีของโลก

งบประมำณ
(บำท)
(ประมำณกำร)

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้ำง
(บำท) (ใช้จริง)

งบประมำณ
คงเหลือ
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง

หจก. เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์

ค่าวัสดุ เครือ่ งเขียนและอุปกรณ์

1 งาน

47,650.00

4,863.15

42,786.85 เฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์

ค่าวัสดุ เครือ่ งเขียนและอุปกรณ์ (รายได้สถานศึกษา)

1 งาน

25,800.00

14,334.79

11,465.21 เฉพาะเจาะจง

บจก. เจ.เจ.แบค อินดัสตรี
นางมาลินี (สารองจ่าย)

ค่ากระเป๋าสาหรับผู้เข้าอบรม (รายได้สถานศึกษา)
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ (อุดหนุนทั่วไป)

1 งาน
1 งาน

13,200.00
12,500.00

12,900.00
22,050.00

300.00 เฉพาะเจาะจง
-9,550.00 เฉพาะเจาะจง

นางมาลินี (สารองจ่าย)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม(อุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ เครือ่ งเขียนและอุปกรณ์ (อุดหนุนทั่วไป)
ค่าถ่ายเอกสาร (อุดหนุนทั่วไป)

1 งาน

10,000.00

1,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

1 งาน
1 งาน

30,800.00
30,000.00

11,556.00
9,228.75

19,244.00 เฉพาะเจาะจง
20,771.25 เฉพาะเจาะจง

นางศศิวมิ ล (สารองจ่าย)

ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์วารสาร

1 งาน

82,500.00

26,705.00

55,795.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์

ค่าวัสดุ เครือ่ งเขียนและอุปกรณ์

1 งาน

36,089.00

29,607.97

6,481.03 เฉพาะเจาะจง

วารสารภาษาอังกฤษ
นิตยสารหนังสือพิมพ์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
บารุงดูแลรักษาและปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์

1 งาน
4 งวด
1 งาน
3 งาน

305,000.00
25,000.00
32,100.00
600,000.00

305,000.00
7,322.00
27,599.00

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
(ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์)
ค่าวัสดุเครือ่ งอุปโภค
ค่าวัสดุงานบ้าน
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ค่าจ้างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าวัสดุสานักงาน)

1 งาน

11,500.00

6,208.00

2 งาน
2 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน

11,000.00
3,510.00
100,000.00
40,000.00
20,440.00

5,256.00
2,700.00
2,948.00
19,688.00
2,460.00

หจก. เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์
หจก. พีแอนด์พี

1

รำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวน
(หน่วย)

บจก. เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์
นายสุพจน์ พินธุวฒ
ั น์
บจก. โฟร์ ดี อี.เอ็ม., หจก. เอ็น.แอล. ซัพพลายฯ,
น.ส.กัลปังหา (สารองจ่าย)
น.ส.เจียมใจ (สารองจ่าย)
นางเสมอจันทร์ (สารองจ่าย)
นางเสมอจันทร์ (สารองจ่าย)
น.ส.ดวงฤทัย (สารองจ่าย)
น.ส.ปณัชช์ฐิตา (สารองจ่าย)
นางรุง้ ตวรรณ์ (สารองจ่าย)

0.00
17,678.00
32,100.00
572,401.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5,292.00 เฉพาะเจาะจง
5,744.00
810.00
97,052.00
20,312.00
17,980.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เป็นไป
ตำมแผน

ไม่เป็นไปตำมแผน
(อธิบำยสำเหตุ
พอสังเขป)

P
P
P
ใช้จริงเกินจากที่ตั้งไว้
โดยถัวเงินจากค่าวัสดุฯ
P
P
P

P
P

P
P

P
P
P
P
P
P
P

ลำดับ
ที่
7

ชื่อโครงกำร

พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง
(โครงการสืบเนื่อง จากปีงบประมาณ 2564)

ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก
(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)
บจก. อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น
บจก. อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น
บจก. อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น

8

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝ่ายวิชาการ

บจก. ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น

นางสาวกัลยารัตน์ อนนท์รตั น์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง

จำนวน
(หน่วย)

งบประมำณ
(บำท)
(ประมำณกำร)

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้ำง
(บำท) (ใช้จริง)

งบประมำณ
คงเหลือ
(บำท)

วิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง

ระบบฝึกปฏิบัติการจาลองสถานการณ์
ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส 21สถานการณ์
ครุภัณฑ์การศึกษา(หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่/
หุ่นจาลองโครงกระดูก
ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ (เครือ่ งควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดดา (Infusion pump)/ปั๊ม
ฉีดยา (Syringe Pump))

1 งาน

4,500,000.00

4,499,000.00

1,000.00

e-bidding

1 งาน

312,800.00

312,000.00

800.00

e-bidding

1 งาน

95,000.00

95,000.00

ค่าวัสดุ เครือ่ งเขียนและอุปกรณ์

รายการ

เป็นไป
ตำมแผน

P
P

0.00 เฉพาะเจาะจง
P

600,000.00

177,192.00

นางขวัญตา บุญวาศ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

422,808.00 เฉพาะเจาะจง

P

ไม่เป็นไปตำมแผน
(อธิบำยสำเหตุ
พอสังเขป)

