แผ่นที่1/7

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

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ส่งประกาศ

ลาดับ
ที่

รายการ/จานวน/วงเงิน

วันที่

ยืน่ ซอง
/

วันที่

x

1 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 214,000.-บาท
2 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน จานวน 1 คัน
งบประมาณ 555,000.-บาท
3 เครื่องดูดความชื้นอากาศ จานวน 4 เครื่อง
งบประมาณ 114,000.-บาท
4 โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จานวน 19 ชุด
งบประมาณ 199,500.-บาท
5 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน จานวน 3 ตู้
งบประมาณ 195,000.-บาท
6 โต๊ะคร่อมเตียง จานวน 35 ตัว
งบประมาณ 203,000.-บาท
7 โทรทัศน์กล้องวงจรปิด จานวน 66 ตัว พร้อมอุปกรณ์
งบประมาณ 9,500,000.-บาท
8 มอเตอร์ปั๊มน้า จานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 130,000.-บาท
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 12 เครื่อง
งบประมาณ 192,000.-บาท
10 ปั๊มน้าบาดาล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จานวน 1 ชุด
งบประมาณ 100,000.-บาท
11 เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 364,000.-บาท
12 ประตูกั้นทางเดิน จานวน 2 ชุด

สัญญา/บันทึกตกลงซือ้ ขาย
/

เลขที่

ลงวันที่

สิน้ สุดวันที่

x

๑๕ ก.พ. ๖๑

x

๒๒ ก.พ. ๖๑

๕ มี.ค. ๖๑

/

-

วงเงินตามสัญญา
/

จานวน (บาท)

x

เบิกเงินงวดสุดท้าย
วันที่

/
x

/ 17/2561

๒๓ มี.ค. ๖๑

๒๒ พ.ค. ๖๑

/

535,500.00

15/2561

๒๑ มี.ค. ๖๑

๕ เม.ย. ๖๑

x

190,800.00

มีเงินเหลือ

สาเหตุทไี่ ม่สามารถ

จานวน (บาท)

ดาเนินการได้
ตามแผน

แผ่นที่2/7
ส่งประกาศ

ลาดับ
ที่

รายการ/จานวน/วงเงิน

วันที่

ยืน่ ซอง
/

วันที่

x

13
14
15
16

งบประมาณ 112,000.-บาท
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จานวน 8 เครื่อง
งบประมาณ 120,000.-บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 9 รายการ
งบประมาณ 472,400.-บาท
ครุภณ
ั ฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทดแทนในกรณีที่อุปกรณ์สารอง
เกินจานวนทีก่ าหนด จานวน 4 รายการ งบประมาณ 500,000.-บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 192,000.-บาท

๗ มี.ค. ๖๑

17 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 380 Volt 2000 Watt จานวน 6 ชุด
งบประมาณ 771,000.-บาท
18 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA แบบเคลื่อนที่ จานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 140,000.-บาท
19 เครื่องสารองไฟฟ้าแบบต่อเนือ่ ง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 30 KVA จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 593,000.-บาท
20 เครื่องสารองไฟแบบต่อเนื่อง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 60 KVA จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 450,000.-บาท
21 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง จานวน 4 เครื่อง ๗ มี.ค. ๖๑
งบประมาณ 200,000.-บาท
22 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง ๗ มี.ค. ๖๑
งบประมาณ 400,000.-บาท
23 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จานวน 1 คัน
งบประมาณ 1,980,000.-บาท
24 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จานวน 1 คัน
งบประมาณ 982,000.-บาท
25 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 คัน
งบประมาณ 3,300,000.-บาท
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/
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/
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26 คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 7 เครื่อง
งบประมาณ 112,000.-บาท
27 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จานวน 1 คัน
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

งบประมาณ 1,375,000.-บาท
รถบรรทุกน้า ชนิด 6 ล้อ 4 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล จานวน 1 คัน
งบประมาณ 2,000,000.-บาท
รถขุดตีนตะขาบ จานวน 1 คัน
งบประมาณ 3,700,000.-บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 5 เครื่อง
งบประมาณ 110,000.-บาท
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 40 ชุด
งบประมาณ 152,000.-บาท
โทรทัศน์วงจรปิด จานวน 2 รายการ
งบประมาณ 220,000.-บาท
ตู้ จานวน 12 ตู้ (รร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 421,000.-บาท
ตู้เก็บอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
งบประมาณ 141,000.-บาท
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน จานวน 180 ชุด (รร.อบจ.บ้านนาบอน)
งบประมาณ 201,600.-บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED แบบ Network จานวน 10 เครื่อง
(รร.อบจ.บ้านนาบอน) งบประมาณ 120,000.-บาท
ตู้ จานวน 1 ตู้ (รร.อบจ.บ้านไม้เรียบ)
งบประมาณ 350,000.-บาท

38 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จานวน 16 เครื่อง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 643,200.-บาท
39 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จานวน 3 เครื่อง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

๒๘ มี.ค. ๖๑

/
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-
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วันที่
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/
x

งบประมาณ 153,600.-บาท
40 ตู้ จานวน 1 ตู้ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 195,000.-บาท
41 บอร์ด จานวน 2 รายการ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 678,000.-บาท
42 เครื่องแยกโซนพร้อมเครื่องขยายเสียง จานวน 4 รายการ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 186,700.-บาท
43 เครื่องเสียง จานวน 2 รายการ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 196,000.-บาท
44 โครงการปรับปรุงห้องผู้ปว่ ยพิเศษ (ชัน้ 4) เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 1,959,000.-บาท

45 เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ (รร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 238,600.-บาท
46 เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ (รร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 100,200.-บาท
47 เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 7 รายการ (รร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 536,700.-บาท
48 โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ จานวน 2 รายการ (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)
งบประมาณ 810,000.-บาท
49 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน 200 ชุด (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)
งบประมาณ 300,000.-บาท
50 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 5 รายการ (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)
งบประมาณ 620,400.-บาท
51 เครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพง จานวน 3 รายการ (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)
งบประมาณ 138,500.-บาท
52 ตู้เอกสาร จานวน 4 ชุด (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 680,000.-บาท

วันที่

สัญญา/บันทึกตกลงซือ้ ขาย
/
x
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/
x

จานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท้าย
วันที่
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วันที่
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/
x

53 โต๊ะ เก้าอี้ จานวน 2 รายการ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 121,000.-บาท
54 เครื่องขยายเสียง จานวน 4 รายการ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 135,500.-บาท
55 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 2 กล้อง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
56
57
58
59
60

งบประมาณ 100,000.-บาท
เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ จานวน 2 รายการ
งบประมาณ 350,000.-บาท
เครื่องเล่นสนาม จานวน 5 รายการ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 540,500.-บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 287,200.-บาท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จานวน 3 รายการ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 754,500.-บาท
Set standard 4.5, 6.5 mm. Screw set จานวน 1 ชุด
งบประมาณ 250,000.-บาท

61 คีมตัดเหล็กเส้นยึดกระดูก (Wire cutter, large, with multiplication, length
220 mm.) จานวน 1 ตัว งบประมาณ 120,000.-บาท
62 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Defibrillator AED) จานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 260,000.-บาท
63 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จานวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 248,000.-บาท
64 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลือ่ นย้ายได้ จานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 450,000.-บาท
65 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ชนิดสี) จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 930,000.-บาท
66 เครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลืน่ วิทยุความถีส่ ูงพร้อมเครื่องดูดควัน จานวน

วันที่

สัญญา/บันทึกตกลงซือ้ ขาย
/
x
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x

1 ชุด งบประมาณ 600,000.-บาท
67 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ จานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 260,000.-บาท
68 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จานวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 450,000.-บาท
69 เครื่องผลิตอากาศระบบก๊าซทางการแพทย์และชุดควบคุม จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 963,000.-บาท
70 เครื่องรักษาผ่าตัดต้อกระจก ด้วยแย็คเลเซอร์ (VISULAS YAG LASER)
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,340,000.-บาท
71 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดปริมาณความอิม่ ตัวของออกซิเจน
ในเลือด (NIBP Monitor) จานวน 4 เครื่อง งบประมาณ 560,000.-บาท

72 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติแบบพกพา จานวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 150,000.-บาท
73 เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 320,000.-บาท
74 ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก (SynSesm Instrument Set in SYNCASE)
จานวน 1 ชุด งบประมาณ 715,100.-บาท
75 ชุดเครื่องมือพืน้ ฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก (LC-DCP and
DCP Basic Instrument Set) จานวน 1 ชุด งบประมาณ 530,000.-บาท

76 เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จานวน 1 เตียง
งบประมาณ 110,000.-บาท
77 รถเข็นผู้ป่วย จานวน 2 รายการ
งบประมาณ 140,000.-บาท
78 รถเข็นวางเครื่องมือผ่าตัดแบบ 2 ชั้น จานวน 4 คัน
งบประมาณ 100,000.-บาท
ั ฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตัง้ สถานีปฏิบตั ิการควบคุมการ
79 ครุภณ

วันที่

สัญญา/บันทึกตกลงซือ้ ขาย
/
x

เลขที่

ลงวันที่

สิน้ สุดวันที่

วงเงินตามสัญญา
/
x

จานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท้าย
วันที่

/
x

มีเงินเหลือ

สาเหตุทไี่ ม่สามารถ

จานวน (บาท)

ดาเนินการได้
ตามแผน

แผ่นที่7/7
ส่งประกาศ

ลาดับ
ที่

รายการ/จานวน/วงเงิน

วันที่

ยืน่ ซอง
/
x

ทางานของ DRONE จานวน 3 รายการ งบประมาณ 500,000.-บาท

80 โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพือ่ ฟืน้ ฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 10,000,000.-บาท
81 อากาศยานไร้คนขับ จานวน 3 ชุด
งบประมาณ 18,000,000.-บาท
82 สถานีปฏิบัติการ จานวน 3 หลัง
งบประมาณ 1,300,000.-บาท
83 ชั้น (รร.อบจ.สาธิต) จานวน 3 รายการ
งบประมาณ 100,500.-บาท
84 รถดับเพลิง รถดับเพลิงกู้ภัย ชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ จานวน 1 คัน
งบประมาณ 98,000,000.-บาท
85 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาเภอกะทู้ (เฟส 2)
งบประมาณ 10,494,000.-บาท
86 โต๊ะ เก้าอี้ จานวน 41 ชุด (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)
งบประมาณ 233,700.-บาท
87 เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)
งบประมาณ 1,517,600.-บาท

วันที่

สัญญา/บันทึกตกลงซือ้ ขาย
/
x

เลขที่

ลงวันที่

สิน้ สุดวันที่

วงเงินตามสัญญา
/
x

จานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท้าย
วันที่

/
x

มีเงินเหลือ

สาเหตุทไี่ ม่สามารถ

จานวน (บาท)

ดาเนินการได้
ตามแผน

