แผ่นที่1/5

แบบ ผ.ด.6
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
ส่งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูง พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 5 จุด งบประมาณ 2,530,000.- บาท
2 เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร จํานวน 38 เครื่อง
งบประมาณ 171,000.- บาท
3 ถังออกซิเจนแบบพกพา จํานวน 38 ถัง
งบประมาณ 304,000.- บาท
4 อุปกรณ์ช่วยชีวิต จํานวน 14 อัน
งบประมาณ 378,000.- บาท
5 กลองสองทางไกล
กล้องส่องทางไกล จํจานวน
านวน 38
8 ตว
ตัว
งบประมาณ 133,000.- บาท
6 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย

สัญญา
/

26 พ.ย. 56

x

15 ม.ค. 57

x 16/2557 12 ก.พ. 57

6 มี.ค. 57

x

24 มี.ค. 57

x

26 มี.ค. 57

/ 26 มี.ค.-21 เม.ย. 57

4 ชั้น 24 ห้อง (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ) งบประมาณ 14,000,000.- บาท

11 เคาน์เตอร์พยาบาล ยาว 6 เมตร จํานวน 2 ตัว
งบประมาณ 140,000.- บาท

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

x

สําหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ งบประมาณ 3,300,000.- บาท

7 รถยนต์ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งตัวถังไม้
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,120,000.- บาท
8 รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,119,000.- บาท
9 รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า
210 แรงม้า จํานวน 1 คัน งบประมาณ 6,800,000.- บาท
10 ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสําหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ขนาด

เลขที่

วงเงินตามสัญญา

/

/

จํานวน (บาท)

x

19 เม.ย. 57

x

เบิกเงินงวดสุดท้าย
วันที่

/
x

2,435,500.00

มีเงินเหลือ

สาเหตุท่ไี ม่สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได้
ตามแผน

แผ่นที่2/5
ส่งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/
x

12 เครื่องเฝ้าติดตามสภาวะของผูป้ ว่ ยวิกฤติ ชนิดข้างเตียง (Bedside Monitors)
จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 1,700,000.- บาท

13 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด
จนถึงผู้ใหญ่ จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 2,000,000.- บาท

14 Syring Pump จํานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 124,000.- บาท
15 เครื่องตรวจขั้วจอประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์สแกนความเร็วสูง
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,900,000.- บาท
16 ชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลม (Bronchoscope) จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 415,380.- บาท
17 เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแสดงผลได้ 12 ลีค
(EKG Recorder)จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 220,000.- บาท
18 เตียงตรวจสูตินารี จํานวน 1 เตียง
งบประมาณ 250,000.- บาท
19 เครื่องป้องกันลิ่มเลือด Intermittent Pneumatic compression(IPC)
จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 156,000.- บาท
20 เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าด้วยการกระตุน้ กล้ามเนือ้ และระบบประสาท
พร้อมเครื่องดูดสูญญากาศ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 160,000.- บาท

21 เตียงไฟฟ้า จํานวน 5 เตียง
งบประมาณ 700,000.- บาท
22 เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ (VENTILATOR TRANSPOT)
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 285,000.- บาท
23 SET Direct Laryngoscopes (DL) จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 249,610.- บาท
24 Set sinus จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 204,380.- บาท

วันที่

สัญญา
/
x

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินตามสัญญา
สิ้นสุดวันที่

/
x

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท้าย
วันที่

/
x

มีเงินเหลือ

สาเหตุท่ไี ม่สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได้
ตามแผน

แผ่นที่3/5
ส่งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

สัญญา
/
x

25 เครื่องสร้างความถี่วิทยุเพื่อทําผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 850,000.- บาท
26 Piezoceramic ultrasonic Hand-piece formegatron s3 systemdiameter
12 mm,length 129 mm.จํานวน 2 ชุด งบประมาณ 592,900.- บาท

27 Sterilizing Tray จํานวน 3 กล่อง
งบประมาณ 105,000.- บาท
28 เครื่องคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 282,000.- บาท
29 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall
งบประมาณ 300,000.- บาท
30 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทยี ู
จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ 111,900.- บาท
31 รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แบบเครนพับสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า

12 มี.ค. 57

x

31 มี.ค. 57

x

11 ก.พ. 57

x

3 มี.ค. 57

x

18 ก.พ. 57 x

10 มี.ค. 57

x

12 เมตร จําํ นวน 1 คันั งบประมาณ 2,600,000.- บาท

32 รถเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกําลังไม่น้อยกว่า
200 แรงม้า จํานวน 1 คัน งบประมาณ 3,500,000.- บาท

33 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 ตัว
งบประมาณ 3,850,000.- บาท
34 รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล
4 จังหวะ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 3,900,000.- บาท
35 รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า น้ําหนักใช้งานไม่น้อยกว่า
7,800 กิโลกรัม จํานวน 1 คัน งบประมาณ 3,400,000.- บาท

36 ตู้เก็บเครื่องนอน (รร.อบจ.สาธิต) จํานวน 6 ตู้
งบประมาณ 265,800.- บาท
37 กระดานไวท์บอร์ด (รร.อบจ.สาธิต) จํานวน 8 กระดาน
งบประมาณ 112,000.- บาท

25 ก.พ. 57

x 25 ก.พ.-11 มี.ค. 57 x

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินตามสัญญา
สิ้นสุดวันที่

/
x

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท้าย
วันที่

/
x

มีเงินเหลือ

สาเหตุท่ไี ม่สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได้
ตามแผน

แผ่นที่4/5
ส่งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

38 กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต) จํานวน 32 ตัว
งบประมาณ 380,000.- บาท
39 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ขนาด 4 ชั้น

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

สัญญา
/

x

x

31 ม.ค. 57

x 31 ม.ค.-17 ก.พ. 57

/

25 ก.พ. 57

x 25 ก.พ.-11 มี.ค. 57 x

25 ก.พ. 57

x 25 ก.พ.-11 มี.ค. 57 x

17 มี.ค. 57

/

8 เม.ย. 57

/

14 มี.ค. 57

x

14 มี.ค.-1 เม.ย. 57

/

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินตามสัญญา
สิ้นสุดวันที่

/

จํานวน (บาท)

x

งานก่อสร้างป้ายท่าเทียบเรือฯ งบประมาณ 6,500,000.- บาท

44 โครงการปรับปรุงห้องสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
(Negative Pressure) โรงพยาบาลอบจ.ภู
โ
เก็ต งบประมาณ 3,500,000.- บาท

45 โครงการก่อสร้างคลินิกวัณโรคและ HIV
งบประมาณ 1,300,000.- บาท
46 เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ)
จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ 111,900.- บาท
47 เครื่องคอมพิวเตอร์(รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ) จํานวน 7 เครื่อง
งบประมาณ 188,000.- บาท
48 เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)
จํานวน 8 เครื่อง งบประมาณ 200,000.- บาท
49 ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ํา ลานจอดรถภายในรร.อบจ.สาธิต
ร่วมพัฒนา งบประมาณ 1,390,000.- บาท
50 คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน 7เครื่อง
งบประมาณ 124,600.- บาท

วันที่

/
x

6/2557

13 มี.ค. 57

12 เม.ย. 57

x

370,000.00

9/2557

20 มี.ค. 57

19 เม.ย. 57

x

350,000.00

23 ห้อง (รร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ) งบประมาณ 14,000,000.- บาท

40 ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมซิงค์ (รร.อบจ.สาธิต) จํานวน 6 ชุด
งบประมาณ 330,000.- บาท
41 เครื่องปรับอากาศ (รร.อบจ.สาธิตฯ) จํานวน 12 เครื่อง
งบประมาณ 472,400.- บาท
42 เครื่องพิมพ์ (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ) จํานวน 6 เครื่อง
งบประมาณ 110,500.- บาท
43 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และ

เบิกเงินงวดสุดท้าย

มีเงินเหลือ

สาเหตุท่ไี ม่สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได้
ตามแผน

แผ่นที่5/5
ส่งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/
x

51 รถเก็บผ้า จํานวน 4 คัน
งบประมาณ 120,000.- บาท
52 ตู้สําหรับเก็บและชาร์จ แท็บเล็ต (กองการศึกษาฯ) จํานวน 12 ตู้
งบประมาณ 540,000.- บาท
53 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ซอยพะเนียง ติดตั้งระบบ
เติมอากาศ จํานวน 8 ชุด งบประมาณ 2,000,000.- บาท
54 ชั้นวางหนังสือฝาข้างไม้(ชั้นสูง) (กองการศึกษาฯห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติฯ) จํานวน 12 ตู้ งบประมาณ 180,000.- บาท
55 ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และยิมเนเซียม คสล.4 ชั้น
รร.อบจ.เมืองภูเก็ต งบประมาณ 25,000,000.- บาท

25 ธ.ค. 56

วันที่

สัญญา
/

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินตามสัญญา
สิ้นสุดวันที่

x

x 25 ธ.ค.56-13 ม.ค. 57 x

/

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท้าย
วันที่

x

4/2557

28 ม.ค. 57

27 ก.พ. 57

x

/
x

117,000.00

10 ก.พ. 57

x

มีเงินเหลือ

สาเหตุท่ไี ม่สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได้
ตามแผน

