แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ลําดับ
1
2
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ช่วงเวลา
รายการ/
ที่เริ่มจัดหา
จํานวน (หน่วย)
ต.ค.-ธ.ค.54 เก้าอี้พลาสติก จํานวน 2,000.- ตัว

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ต.ค.-พ.ย.54 แท่นบรรยาย จํานวน 1 ตัว (ทําจากไม้)
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
ต.ค.-พ.ย.54 พัดลม ตั้งพื้น 5 เครื่อง ติดผนัง 8 เครื่อง
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ต.ค.-ธ.ค.54 ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู้
กองแผน แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
ต.ค.-ธ.ค.54 เก้าอื้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
กองแผน แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
ต.ค.-ธ.ค.54 เครื่องโทรสาร แบบเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง
กองแผน แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
กองกิจการขนส่งแผนงาน บริหารงานทั่วไป
ต.ค.-ธ.ค.54 โต๊ะ,เก้าอี้ประชุม,ตู้ 5 รายการ
งาน บริหารทั่วไป
ต.ค.-ธ.ค.54 เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 4 เครื่อง กองกิจการขนส่งแผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
ต.ค.-ธ.ค.54 เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง กองกิจการขนส่งแผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
กองกิจการขนส่งแผนงาน สังคมสงเคราะห์
ต.ค.-ธ.ค.54 รถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ต.ค.-ธ.ค.54 รถยนต์ ชนิด 4 ล้อ 120 แรงม้า จํานวน 2 คัน
กองกิจการขนส่งแผนงาน สังคมสงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ต.ค.-ธ.ค.54 เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง
กองกิจการขนส่งแผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
กองกิจการขนส่งแผนงาน บริหารงานทั่วไป
ต.ค.-ธ.ค.54 กล้องถ่ายรูป จํานวน 1 เครื่อง
งาน บริหารทั่วไป
ต.ค.-ธ.ค.54 เครื่องตัดหญ้า แบบสายพาย จํานวน 1 เครื่อง
กองกิจการขนส่งแผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
ต.ค.-ธ.ค.54 ค่าจัดซื้อป้อมยามสําเร็จรูป
กองกิจการขนส่งแผนงาน สังคมสงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

แบบ ผ.ด.2

จํานวน (บาท)
900,000.00

กําหนดส่งมอบ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน (บาท)
(วัน)
สอบราคา
30 วัน

6,500.00

ตกลงราคา

20 วัน

39,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

9,500.00

ตกลงราคา

10 วัน

7,000.00

ตกลงราคา

10 วัน

13,000.00

ตกลงราคา

10 วัน

61,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

20,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

57,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

494,000.00

สอบราคา

60 วัน

2,200,000.00

E-Auction

60 วัน

5,000.00

ตกลงราคา

10 วัน

7,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

8,500.00

ตกลงราคา

10 วัน

35,000.00

ตกลงราคา

60 วัน

หน้า 2
ลําดับ
16

ช่วงเวลา
รายการ/
ที่เริ่มจัดหา
จํานวน (หน่วย)
พ.ย.54 เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
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พ.ย.54
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พ.ย.54
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พ.ย.54

21

พ.ย.54

22

พ.ย.54
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พ.ย.54
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พ.ย.54
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พ.ย.54
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พ.ย.54
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พ.ย.54
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พ.ย.54

29

พ.ย.54
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พ.ย.54

31 พ.ย.-ธ.ค.54
32 พ.ย.-ธ.ค.54

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 10 ตู้
พัสดุ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ จํานวน 1 เครื่อง
พัสดุ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 7 ตู้
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 4 ตู้
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 8 ตัว
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 9 ตัว
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
โต๊ไม้ขาเหล็ก 200 ตัว (1.00x1.00 ม.)
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แท่นบรรยาย จํานวน 2 แท่น ทรงโรบิน
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 500 แอมป์ จํานวน 1 เครื่อง
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้
กองช่าง แผนงาน การเกษตร
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการ 1 แหล่งน้ํา 1 ตําบล
งาน อนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างโครงการหรือเพื่อ
กองช่าง แผนงาน การเกษตร
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง"คลองสวยน้ําใส จังหวัดภูเก็ต"
งาน อนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และอบรมจริยธรรมทาง
กองการศึกษาฯแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พุทธศาสนาวัดเทพนิมิต ต.วิชิต อ.เมือง
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
กองสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข
เครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เครื่องพิมพ์ดีด จํานวน 2 เครื่อง
กองสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

จํานวน (บาท)
6,000.00

กําหนดส่งมอบ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน (บาท)
(วัน)
ตกลงราคา
7 วัน

50,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

25,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

75,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

28,000.00

ตกราคา

15 วัน

12,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

38,500.00

ตกลงราคา

15 วัน

45,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

3,500.00

ตกลงราคา

7 วัน

540,000.00

สอบราคา

90 วัน

20,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

20,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

10,000,000.00

E-Auction

360 วัน

12,000,000.00

E-Auction

360 วัน

6,875,000.00

E-Auction

180 วัน

55,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

50,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

หน้า 3
ช่วงเวลา
ที่เริ่มจัดหา
33 พ.ย.-ธ.ค.54 เครื่องโทรศัพท์

ลําดับ

รายการ/
จํานวน (หน่วย)

34

พ.ย.-ธ.ค.54 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

35

พ.ย.-ธ.ค.54 จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว

36 พ.ย.-ธ.ค.54 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 9 ตู้
37 พ.ย.-ธ.ค.54 โต๊ะและเก้าอี้ โต๊ะทํางาน 3 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว
38 พ.ย.-ธ.ค.54 เครื่องโทรศัพท์ จํานวน 6 เครื่อง
39 พ.ย.-ธ.ค.54 พัดลมตั้งพื้น จํานวน 3 เครื่อง (24 นิ้ว)
40 พ.ย.-ธ.ค.54 เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง
(18,000 BTU)
41 พ.ย.-ธ.ค.54 เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
42 พ.ย.-ธ.ค.54 เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 2 เครื่อง

43 พ.ย.-ธ.ค.54 กล้องถ่ายรูป 1 กล้อง

44 พ.ย.-ธ.ค.54 ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 9 ตู้
45

พ.ย.-ธ.ค.54 เครื่องพิมพ์เช็คอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 เครื่อง

46 พ.ย.-ธ.ค.54 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 บีทียู
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ จํานวน 1 เครื่อง
47 พ.ย.-ธ.ค.54 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ จํานวน 2 เครื่อง

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
กองสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
กองสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สํานักปลัดฯ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดฯ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดฯ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดฯ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดฯ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดฯ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงานการศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน (บาท)
3,750.00

กําหนดส่งมอบ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน (บาท)
(วัน)
ตกลงราคา
7 วัน

73,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

7,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

45,000.00

ตกลงราคา

10 วัน

15,000.00

ตกลงราคา

10 วัน

7,500.00

ตกลงราคา

10 วัน

7,500.00

ตกลงราคา

10 วัน

28,500.00

ตกลงราคา

15 วัน

100,000.00

ตกลงราคา

10 วัน

9,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

32,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

180,000.00

สอบราคา

30 วัน

20,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

45,900.00

ตกลงราคา

15 วัน

57,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

หน้า 4
ช่วงเวลา
รายการ/
ที่เริ่มจัดหา
จํานวน (หน่วย)
48 พ.ย.-ธ.ค.54 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ จํานวน 3 เครื่อง
49 พ.ย.-ธ.ค.54 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(4 รายการ)
50 พ.ย.-ธ.ค.54 เก้าอี้ จํานวน 9 ตัว ตามโครงการห้องเรียนคุณธรรม
จริยธรรม อบจ.บ้านไม้เรียบ (คันติโกวิทบํารุง)
51 พ.ย.-ธ.ค.54 ตู้โชว์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ จํานวน 14 ชุด
52 พ.ย.-ธ.ค.54 โต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะกราบพระโรงเรียนบ้านไม้เรียบ
โครงการห้องเรียนคุณธรรมจริยธรรม
53 พ.ย.-ธ.ค.54 พระพุทธรูป จํานวน 1 รูป (พระพุทธชินราช)
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ
54 พ.ย.-ธ.ค.54 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ จํานวน 6 รายการ
55 พ.ย.-ธ.ค.54 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)
56 พ.ย.54-ม.ค.55ทุ่นลู่ตัดคลื่นพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 9 เส้น

ลําดับ

57 พ.ย.54-ม.ค.55ชุดเฝือก จํานวน 2 ชุด

58 พ.ย.54-ม.ค.55ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ จํานวน 2 ชุด

59

ธ.ค.54

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 2 เครื่อง

60

ธ.ค.54

61

ธ.ค.54

62

ธ.ค.54

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน 1 เครื่อง
(ไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู)
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 12 ชุด
(เครื่องพิมพ์ 8 เครื่อง
กล้องถ่ายรูป จํานวน 1 กล้อง

63

ธ.ค.54

เครื่องตัดกิ่งไม้ จํานวน 2 เครื่อง
(เครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะ)

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
หน่วยตรวจสอบ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน (บาท)
108,000.00

กําหนดส่งมอบ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน (บาท)
(วัน)
สอบราคา
15 วัน

32,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

6,930.00

ตกลงราคา

7 วัน

250,000.00

สอบราคา

15 วัน

22,220.00

ตกลงราคา

7 วัน

5,390.00

ตกลงราคา

7 วัน

164,000.00

สอบราคา

15 วัน

1,500,000.00

E-Auction

90 วัน

540,000.00

สอบราคา

30 วัน

46,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

13,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

62,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

28,500.00

ตกลงราคา

15 วัน

473,000.00

สอบราคา

30 วัน

7,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

36,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

หน้า 5
ลําดับ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ช่วงเวลา
รายการ/
ที่เริ่มจัดหา
จํานวน (หน่วย)
ธ.ค.54 เครื่องตัดหญ้า จํานวน 5 เครื่อง
(เครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะ)
ธ.ค.54 เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ธ.ค.54 โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน 4024 ช่วงผ่าน
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง
งาน ไฟฟ้าถนน
ธ.ค.54 โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนบ้านเหรียงพรุสมภาร
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
ตําบลเทพกระษัตรี อ.ถลาง
งาน ไฟฟ้าถนน
ธ.ค.54 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และอบรมจริยธรรมทาง
กองการศึกษาฯแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พุทธศาสนาวัดเทพกระษัตรี (วัดบ้านดอน) อ.ถลาง
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ธ.ค.54 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และอบรมจริยธรรมทาง
กองการศึกษาฯแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พุทธศาสนาวัดมงคลวนาราม (วัดในยาง) ต.สาคู อ.ถลาง
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ธ.ค.54 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และอบรมจริยธรรมและ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พิพิธภัณฑ์มัสยิดมูการ์ร่ม ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ธ.ค.54 ติดตั้งกันสาดหรือหน้าอาคารเรียน อบจ.สาธิตฯ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ธ.ค.54 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ธ.ค.54 โครงการปรับปรุงพื้นระเบียงและห้องเรียนของ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
อาคารเรียนแบบ 324/ล41 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ธ.ค.54 โครงการปรับปรุงห้องธุรการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ธ.ค.54 ค่าก่อสร้างโรงอาหารพร้อมที่ล้างอุปกรณ์งานครัว
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ธ.ค.54 วิทยุสื่อสารระยะใกล้ จํานวน 4 เครื่อง
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ธ.ค.54-ม.ค.55โต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จํานวน 5 ตัว
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ธ.ค.54-ม.ค.55เก้าอี้ จํานวน 30 ตัว
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ธ.ค.54-ม.ค.55รถเข็นอเนกประสงค์ จํานวน 2 คัน
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน (บาท)
42,500.00

กําหนดส่งมอบ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน (บาท)
(วัน)
ตกลงราคา
15 วัน

19,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

4,000,000.00

E-Auction

120 วัน

4,248,000.00

E-Auction

150 วัน

3,813,000.00

E-Auction

120 วัน

5,863,000.00

E-Auction

150 วัน

9,500,000.00

E-Auction

210 วัน

225,000.00

สอบราคา

60 วัน

800,000.00

สอบราคา

90 วัน

650,000.00

สอบราคา

90 วัน

679,800.00

สอบราคา

90 วัน

100,000.00

สอบราคา

60วัน

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

15,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

30,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

10,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

หน้า 6
ช่วงเวลา
รายการ/
ที่เริ่มจัดหา
จํานวน (หน่วย)
80 ธ.ค.54-ม.ค.55รถเข็นหนังสือห้องสมุด จํานวน 3 คัน
(ห้องสมุดเมือง,ห้องสมุดกะทู้,ห้องสมุดออสเตรีย)
81 ธ.ค.54-ม.ค.55แท่นบรรยาย จํานวน 2 ตัว

ลําดับ

82 ธ.ค.54-ก.พ.55เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
83 ธ.ค.54-ก.พ.55โต๊ะพร้อมเก้าอี้
(โต๊ะทํางาน 6 ตัว เก้าอี้ 16 ตัว)
84 ธ.ค.54-ก.พ.55ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด

85

ม.ค.55

เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง

86

ม.ค.55

87

ม.ค.55

88

ม.ค.55

89

ม.ค.55

90

ม.ค.55

91

ม.ค.55

92

ม.ค.55

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด
(เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง)
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด
(เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง)
รถยนต์บรรทุกเทท้าย จํานวน 1 คัน
(ขนาด 2 ตัน 130 แรงม้า)
รถยนต์บรรทุกเทท้าย จํานวน 2 คัน
(ขนาด 6 ตัน 200 แรงม้า)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนเทพกระษัตรี
เชื่อมถนนไปเชิงทะเล บริเวณตลาดสด ต.ศรีสุนทร
ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และอบรมจริยธรรมทาง
พุทธศาสนาประจําอําเภอถลาง (บริเวณวัดหม่านิก)
ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

93

ม.ค.55

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สวนพฤกษศาสตร์
โครงการต่อเนื่อง โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
94
ม.ค.55 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน (พื้นไม้)
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
95 ม.ค.-ก.พ.55 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 7 ชุด
(เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง)

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
กองสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
กองสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
กองกิจการสภาฯแผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน
กองการศึกษาฯแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
สํานักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

จํานวน (บาท)
30,000.00

กําหนดส่งมอบ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน (บาท)
(วัน)
ตกลงราคา
7 วัน

17,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

150,000.00

สอบราคา

30 วัน

43,200.00

ตกลงราคา

15 วัน

23,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

19,900.00

ตกลงราคา

7 วัน

243,000.00

สอบราคา

30 วัน

101,200.00

สอบราคา

30 วัน

1,050,000.00

E-Auction

90 วัน

3,654,000.00

E-Auction

90วัน

9,980,000.00

E-Auction

120 วัน

3,000,000.00

E-Auction

120 วัน

350,000.00

สอบราคา

60 วัน

112,500.00

สอบราคา

60 วัน

629,000.00

สอบราคา

90 วัน

179,100.00

สอบราคา

15 วัน

หน้า 7
ช่วงเวลา
รายการ/
ที่เริ่มจัดหา
จํานวน (หน่วย)
96 ม.ค.-ก.พ.55 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง

ลําดับ

97 ม.ค.-ก.พ.55 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 ชุด
98 ม.ค.-ก.พ.55 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดํา จํานวน 3 เครื่อง
99 ม.ค.-ก.พ.55 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8 รายการ
(เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
100 ม.ค.-ก.พ.55 สว่านไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
101 ม.ค.-ก.พ.55 ค่าจัดซื้อตู้ยามสําเร็จรูป
สําหรับกองการศึกษา
102 ม.ค.-มี.ค.55 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู
(จํานวน 1 เครื่อง)
103 ม.ค.-มี.ค.55 ชุดไฟวับวาบ จํานวน 3 ชุด

104 ม.ค.-มี.ค.55 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 6 ชุด
(เครื่องสํารองไฟ จํานวน 8 เครื่อง)
105 ม.ค.-มี.ค.55 เครื่องพิมพ์ขาว-ดํา ชนิดเลเซอร์ จํานวน 2 เครื่อง
106 ม.ค.-มี.ค.54 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
(18,000 บีทียู)
107 ม.ค.-มี.ค.54 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จํานวน 1 ชุด
(เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง)
108
ก.พ.55 โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 1 ชุด
109
ก.พ.55 โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4ฟุต
จํานวน 2 ชุด
110
ก.พ.55 โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้
จํานวน 1 ชุด
111 ก.พ.-มี.ค.55 จ้างที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบโครงการ
ออกแบบอาคารสํานักงานใหม่ อบจ.ภูเก็ต

เงินงบประมาณ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สํานักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
พัสดุ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
พัสดุ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ท่องเที่ยวฯ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
กองแผน แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
กองแผน แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
พัสดุ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
พัสดุ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
พัสดุ
งาน บริหารงานคลัง
สํานักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

จํานวน (บาท)
69,900.00

เงินนอกงบประมาณ
กําหนดส่งมอบ
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน (บาท)
(วัน)
ตกลงราคา
10 วัน

69,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

39,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

30,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

5,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

96,100.00

ตกลงราคา

15 วัน

50,000.00

ตดลงราคา

15 วัน

90,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

128,400.00

สอบราคา

30 วัน

44,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

57,000.00

ตกลงราคา

10 วัน

30,600.00

ตกลงราคา

10 วัน

9,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

13,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

7,000,000.00

E-Auction

150 วัน

หน้า 8
เงินงบประมาณ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองการศึกษาฯแผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ก.พ.-มี.ค.55 ตู้ สําหรับใช้ที่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
จํานวน 26 ตู้
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ก.พ.-มี.ค.55 ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนชนิดเหล็ก จํานวน 2 ตู้ กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(ห้องสมุดเมือง,ห้องสมุดออสเตรีย)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ก.พ.-มี.ค.55 ตู้เก็บหนังสือพิมพ์ มี 4 ชั้น
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(ห้องสมุดเมือง)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ก.พ.-มี.ค.55 ชั้นวางอเนกประสงค์ 3 รายการ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(ห้องสมุดออสเตรีย)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ก.พ.-มี.ค.55 โต๊ะอเนกประสงค์แบบกลม เคลือบสี จํานวน 4 ตัว
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(ห้องสมุดถลาง)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ก.พ.-มี.ค.55 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 ตัว
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
สําหรับห้องสมุดออสเตรีย
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ก.พ.-มี.ค.55 โซฟาสําหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียติฯ จํานวน 9 ตัว กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
ขนาด 1 ที่นั่ง ห้องสมุดเมือง 5 ตัว ห้องสมุดออสเตรีย
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ก.พ.-มี.ค.55 โซฟา จํานวน 1 ชุด สําหรับกองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ก.พ.-มี.ค.55 เก้าอี้ จํานวน 8 ตัว
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(ห้องสมุดถลาง)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ก.พ.-มี.ค.55 เครื่องโทรสาร แบบเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(ห้องสมุดกะทู้)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ก.พ.-มี.ค.55 บอร์ดอลูมิเนียม จํานวน 1 บอร์ด
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(ห้องสมุดกะทู้)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ก.พ.-มี.ค.55 เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ก.พ.-มี.ค.55 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา
ก.พ.-มี.ค.55 จอรับภาพ จํานวน 1 จอ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา
ก.พ.-มี.ค.55 ติดตั้งม่าน มูลี่ ห้องพิเศษในโรงเรียน อบจ.สาธิตฯ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา
ก.พ.-มี.ค.55 โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ช่วงเวลา
รายการ/
ที่เริ่มจัดหา
จํานวน (หน่วย)
112 ก.พ.-มี.ค.55 ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9 ตู้

ลําดับ

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

จํานวน (บาท)
47,500.00

เงินนอกงบประมาณ
กําหนดส่งมอบ
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน (บาท)
(วัน)
ตกลงราคา
7 วัน

89,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

13,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

6,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

19,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

5,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

10,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

30,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

20,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

6,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

18,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

10,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

35,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

73,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

7,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

34,500.00

ตกลงราคา

15 วัน

115,500.00

สอบราคา

60 วัน

หน้า 9
ช่วงเวลา
รายการ/
ที่เริ่มจัดหา
จํานวน (หน่วย)
129
มี.ค.55 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานทึบ จํานวน 6 ตู้

ลําดับ

130 มี.ค.-เม.ย.55
131 มี.ค.-เม.ย.55
132

เม.ย.55

133 เม.ย.-พ.ค.55
134 เม.ย.-พ.ค.55
135 พ.ค.-มิ.ย.55
136 พ.ค.-มิ.ย.55
137 มิ.ย.-ก.ค.55
138 มิ.ย.-ส.ค.55
139 มิ.ย.-ส.ค.55

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองกิจการสภาฯแผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ชั้นวางหนังสือ ชั้นเหล็กปรับระดับได้ จํานวน 1 ตู้
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(จํานวน 1 ชุด ห้องสมุดกะทู้)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน
โรงเรียน พรุจําปา อ.ถลาง
งาน สวนสาธารณะ
ตู้เหล็กประกบไม้ ชั้นปรับระดับ จํานวน 12 ตู้
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(ห้องสมุดเมือง)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ จํานวน 1 ชุด สมเด็จพระเทพฯ กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ตู้เก็บเอกสาร สําหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(จํานวน 1 ตู้ ห้องสมุดกะทู้)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ชั้นวางอเนกประสงค์สําหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียติฯ กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(ห้องสมุดออสเตรีย)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
ตู้เก็บวารสาร ชนิด 3 ตู้ แบบรางเลื่อนพวงมาลัย
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
(ห้องสมุดเมือง)
งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
เครื่องปรับอากาศแบบตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า
กองการศึกษาฯแผนงาน การศึกษา
120,000 บีทียู ห้องสมุดกะทู้ จํานวน 1 เครื่อง
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน (บาท)
30,000.00

กําหนดส่งมอบ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน (บาท)
(วัน)
ตกลงราคา
15 วัน

19,500.00

ตกลงราคา

7 วัน

12,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

4,630,000.00

E-Auction

120 วัน

145,000.00

สอบราคา

30 วัน

15,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

5,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

19,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

98,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

23,500.00

ตกลงราคา

15 วัน

170,000.00

สอบราคา

30 วัน

