แผนที่1/6

แบบ ผ.ด.6
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ-าง ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค9การบริหารส&วนจังหวัดภูเก็ต
ข-อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

1 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
งบประมาณ 691,000.- บาท
2 เครื่องป*+มน้ําพร.อมอุปกรณ/ประกอบชุด Booster Pump
และงานติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 260,000.- บาท
3 อุปกรณ/จัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 2 จํานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 400,000.- บาท
4 อุปกรณ/ปGองกันเครือขาย (Firewall) แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 790,000.- บาท
5 ติดตั้งระบบกล.องโทรทัศน/วงจรปNดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(พื้นที่ตําบลรัษฏา) งบประมาณ 4,202,104.- บาท
6 โครงการติดตั้งไฟฟGาเสาสูงพร.อมอุปกรณ/จํานวน 13 จุด
งบประมาณ 9,920,000.- บาท
7 โครงการปรับปรุงทางเท.าและกอสร.างทอระบายน้ําถนนอนุภาษ
ภูเก็ตการและซอยเสนานิเวศน/ งบประมาณ 4,170,000.- บาท
8 โครงการปรับปรุงและติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษวัดแสนสุข
งบประมาณ 2,200,000.- บาท
9 ครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จํานวน 6 รายการ
งบประมาณ 109,300.- บาท
10 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง
งบประมาณ 188,000.- บาท
11 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟGา จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 350,000.- บาท
12 ชั้น รวมจํานวน 16 ชุด (รร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 133,600.- บาท

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

x

๑๑ มี.ค. ๕๙

x

๑ เม.ย. ๕๙

๒๒ มี.ค. ๕๙

x

-

-

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/

-

วงเงินตามสัญญา
/

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท-าย
วันที่

x

/

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไม&สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได-

x

ตามแผน

x

๓๑ มี.ค. ๕๙

๑๕ เม.ย. ๕๙

/

109,300.00

12/2559 ๑๐ ก.พ. ๕๙

๑๑ มี.ค. ๕๙

/

342,400.00

-

๒ มี.ค. ๕๙

/

7,600.00

แผนที่2/6

ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

13 ตู. รวมจํานวน 7 ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 280,800.- บาท
14 เครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร/ จํานวน 2 เครื่อง(รร.อบจ.บ.านตลาด
งบประมาณ 130,000.- บาท
15 ครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จํานวน 3 รายการ (รร.อบจ.บ.านตลาดเหนือฯ)
งบประมาณ 164,500.- บาท
16 โครงการพัฒนาระบบประปาภายในโรงเรียน (รร.อบจ.บ.านตลาด
งบประมาณ 1,582,000.- บาท
17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู. "อาคาร
ประสงค/" (รร.อบจ.บ.านตลาดเหนือฯ) งบประมาณ 2,500,000.- บาท
18 ตู.เก็บเครื่องนอน จํานวน 8 ตู. (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 354,400.- บาท
19 โตeะ-เก.าอี้ จํานวน 25 ตัว (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 112,500.- บาท
20 ครุภัณฑ/ดนตรี จํานวน 13 รายการ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
๑๐ มี.ค. ๕๙
งบประมาณ 2,448,000.- บาท
21 โครงการกอสร.างอาคารโรงจอดรถยนต/ และอาคารเก็บพัสดุ
งบประมาณ 6,000,000.- บาท
22 โครงการถนนสีขาว ชวงไสยวน - หาดราไวย/
งบประมาณ 15,190,000.- บาท
23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ*ลท/ติก ทางหลวงหมายเลข
4030 (กะรน-ปfาตอง) งบประมาณ 10,000,000.- บาท
24 โครงการกอสร.างสวนสาธารณะตําบลปfาตอง
งบประมาณ 3,000,000.- บาท
25 โครงการกอสร.างถนนลาดยางแอสฟ*ลท/ติกคอนกรีตสาย
พรุจําปา-นาสร.อย งบประมาณ 12,000,000.- บาท
26 โครงการปรับภูมิทัศน/บริเวณหน.าศาลเจ.าทาเรือ
งบประมาณ 7,000,000.- บาท

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

x

-

/

เลขที่

๓๑ มี.ค. ๕๙

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท-าย
วันที่

x

10/2559

/

วงเงินตามสัญญา
/

๔ ก.พ. ๕๙

๑๕ มี.ค. ๕๙

/

/

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไม&สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได-

x

354,400.00

๒๓ ก.พ. ๕๙

/

ตามแผน

-

แผนที่3/6

ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

27 รถบรรทุกน้ํา ชนิด 6 ล.อ จํานวน 1 คัน
งบประมาณ 1,800,000.- บาท
28 รถยนต/โดยสารชนิดสองแถว ตัวถังไม. จํานวน 2 คัน
งบประมาณ 2,600,000.- บาท
29 ตู.เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 520,000.- บาท
30 มานอากาศ (Air Curtain) จํานวน 6 เครื่อง
งบประมาณ 111,000.- บาท
31 เครื่องสํารองไฟฟGาแบบตอเนื่อง จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 592,750.- บาท
32 แบตเตอรี่ จํานวน 5 รายการ
งบประมาณ 1,698,800.- บาท
33 เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 13 เครื่อง
งบประมาณ 208,000.- บาท
34 จอภาพ LCD หรือ LED จํานวน 17 เครื่อง
งบประมาณ 130,900.- บาท
35 กล.อง CCTV พร.อมไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 995,100.- บาท
36 Set ทําคลอด จํานวน 3 ชุด
งบประมาณ 180,000.- บาท
37 กล.องสําหรับผาตัดสองกล.องทางชองท.อง จํานวน 1 ชิ้น
งบประมาณ 199,100.- บาท
38 เครื่องชวยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร.อมระบบผลิตอากาศอัด
ภายในตัวเครื่องเคลื่อนย.ายได. จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,000,000.- บาท

39 เครื่องดมยาสลบ จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 1,500,000.- บาท
40 เครื่องตรวจสมรรถภาพทางปอด จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 450,000.- บาท

-

๒๓ ก.พ. ๕๙

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

x

-

/

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/

23 ก.พ.-9 มี.ค. 59

วงเงินตามสัญญา
/

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท-าย
วันที่

x

-

/ 16/2559

/

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไม&สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได-

x

๒๘ ม.ค. ๕๙

๒๗ ก.พ. ๕๙

/

108,000.00

๒๕ มี.ค. ๕๙

๒๔ เม.ย. ๕๙

/

495,400.00

29 ก.พ. 59

/

ตามแผน

3,000.00

แผนที่4/6

ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/
x

41 เครื่องตัดเฝrอก พร.อมเครื่องดูดฝุfนเฝrอก จํานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 360,000.- บาท
42 เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทํางานของหัวใจขณะออกกําลังกาย
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,500,000.43 ชุด upgrade Auto stitching ของเครื่องเอeกซเรย/ทั่วไป จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 1,500,000.- บาท
44 ชุด upgrade NX RIS Connectivity ของเครื่อง CR จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 150,000.- บาท
45 ด.ามกรอ PAP-QD SU PANA MAX PLUS QD STD HANDPIECE
จํานวน 20 ด.าม งบประมาณ 276,000.- บาท
46 ด.ามกรอฟ*น DYNA LED (แบบมีไฟ) M600LG-QD STD HEAD W/QDJ.M4 COUPLING จํานวน 6 ด.าม งบประมาณ 162,000.- บาท

47 ด.ามกรอฟ*น EPB-EC-CONTRA ANGLE จํานวน 20 ด.าม
งบประมาณ 134,000.- บาท
48 ด.ามกรอฟ*น EX-68 STRAIGHT HANDPIECE จํานวน 20 ด.าม
งบประมาณ 126,000.- บาท
49 ด.ามกรอฟ*น PAP-QD MU PANA MAX PLUS QD MINI HANDPIECE
จํานวน 9 ด.าม งบประมาณ 124,200.- บาท
50 เปลเข็นชนิดนอน ปรับนั่งได.รถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 5 คัน
งบประมาณ 900,000.- บาท
51 แผนรับภาพ X-Ray ของเครื่อง CR ขนาด 14"x17" จํานวน 3 อัน
งบประมาณ 165,000.- บาท
52 รถเก็บผ.า จํานวน 4 คัน
งบประมาณ 140,000.- บาท
53 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง (ห.องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ)
งบประมาณ 137,000.- บาท
54 ครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จํานวน 5 รายการ (ห.องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ)
งบประมาณ 569,700.- บาท

วันที่

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/
x

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

วงเงินตามสัญญา
/
x

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท-าย
วันที่

/
x

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไม&สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการไดตามแผน

แผนที่5/6

ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

55 ครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จํานวน 6 รายการ (รร.อบจ.บ.านไม.เรียบ)
งบประมาณ 192,800.- บาท
56 เครื่องเลนเด็ก จํานวน 2 ชุด (รร.อบจ.บ.านไม.เรียบ)
งบประมาณ 1,300,000.- บาท
57 ครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จํานวน 5 รายการ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 834,200.- บาท
58 โครงการกอสร.างสวนสาธารณะอําเภอถลาง โรงเรียนบ.านปfาครองชีพ
งบประมาณ 4,630,000.- บาท
59 กอสร.างศูนย/การเรียนรู.และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดีน
บ.านบอแร (กองการศึกษา) งบประมาณ 5,000,000.- บาท
60 กอสร.างศูนย/การเรียนรู.และอบรมจริยธรรมมัสยิดผดุงศาสน/บ.านหัว
(กองการศึกษา) งบประมาณ 4,000,000.- บาท
61 กอสร.างศูนย/สงเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดโฆษิตวิหาร
(กองการศึกษา) งบประมาณ 1,615,000.- บาท
กอสร.
างศูนย/สงเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดสะป‰าธรรมาราม
62
(กองการศึกษา) งบประมาณ 7,500,000.- บาท
63 กอสร.างศูนย/สงเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค/
(กองการศึกษา) งบประมาณ 2,000,000.- บาท
64 โครงการกอสร.างสวนสาธารณะตําบลรัษฎา
งบประมาณ 10,000,000.- บาท
65 ครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จํานวน 4 รายการ (รร.อบจ.บ.านนาบอน)
งบประมาณ 643,200.- บาท
66 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/รอบขุมน้ําสวนสาธารณะ อําเภอกะทู.
(โรงเหล.าเฟส 2) งบประมาณ 10,000,000 บาท
67 โครงการกอสร.างปรับปรุงภูมิทัศน/อนุสรณ/เมืองถลาง
งบประมาณ 32,000,000.- บาท
68 โตeะ-เก.าอี้ รวมจํานวน 72 ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 373,000.- บาท

๘ มี.ค. ๕๙

/

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/
x

8-22 มี.ค. 59

/

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

วงเงินตามสัญญา
/
x

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท-าย
วันที่

/
x

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไม&สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการไดตามแผน

แผนที่6/6

ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/
x

69 กระดานอิเลคทรอนิกส/ จํานวน 8 ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 712,000.- บาท
70 กอสร.างสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา (โรงเรียนวิชิตสงคราม)
งบประมาณ 12,000,000.- บาท
71 กอสร.างศูนย/กีฬาในรม อําเภอเมืองภูเก็ต (โรงเรียนวัดเทพนิมิต)
งบประมาณ 15,000,000.- บาท
72 กอสร.างศูนย/สงเสริมกีฬา ตําบลฉลอง
งบประมาณ 1,943,000.- บาท
73 กอสร.างสระวายน้ํา ตําบลปfาคลอก อําเภอถลาง
งบประมาณ 17,700,000.- บาท
74 ชุดระบบกล.องโทรทัศน/วงจรปNด
งบประมาณ 500,000.- บาท
75 โตeะ-เก.าอี้ รวมจํานวน 50 ตัว (รร.อบจ.บ.านนาบอน)
งบประมาณ 132,500.- บาท

วันที่

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/
x

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

วงเงินตามสัญญา
/
x

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท-าย
วันที่

/
x

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไม&สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการไดตามแผน

