แผนที่1/6

แบบ ผ.ด.6
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ-าง ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ของ องค;การบริหารส&วนจังหวัดภูเก็ต

งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

ข-อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

1 ตูรางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 9 ตู จํานวน 4 ชุด
งบประมาณ 520,000.- บาท
2 โครงการกอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน
(ร.ร.อบจ.บานนาบอน) งบประมาณ 13,980,000.- บาท
3 โครงการกอสรางสะพานตําบลกมลา
งบประมาณ 2,000,000.- บาท
4 โครงการพัฒนาระบบประปา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 4,380,000.-บาท
5 โครงการศูนยCอบรมจริยธรรมอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 55,000,000.- บาท
6 โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียนพรอมครุภัณฑC
(ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ) งบประมาณ 15,000,000.- บาท
7 โครงการตกแตงอาคารอเนกประสงคC 3 ชั้น (ร.ร.อบจ.
บานไมเรียบ) งบประมาณ 7,500,000.- บาท
8 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงคC (ร.ร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 2,434,760.- บาท
9 โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรือดานบน (ร.ร.อบจ.
สาธิต) งบประมาณ 1,390,000.- บาท
10 โครงการกอสรางสระวายน้ําโรงเรียนกะทูวิทยา
งบประมาณ 17,390,000.- บาท
11 โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนCอนุสรณCเมืองถลาง
งบประมาณ 10,000,000.- บาท

๑๐ มี.ค. ๕๘

x

สัญญา
/

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินตามสัญญา
สิ้นสุดวันที่

x

10-24 มี.ค. 58

/ 19/2558

/

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท-าย
วันที่

x

๒๐ เม.ย. ๕๘

๑๙ มิ.ย. ๕๘

/

/

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไม&สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได-

x

342,400.00

๑๘ พ.ค. ๕๘

/

ตามแผน

177,600.00
ยกเลิก (โอนงบไป
ตั้งจ&ายรายการใหม&)

๒๖ พ.ค. ๕๘

x

๑๘ มิ.ย. ๕๘

๒๘ ก.ย. ๕๘

/

28 ก.ย.-14 ต.ค. 58

x 42/2558

๑๐ ก.ค. ๕๘

๒๕ มิ.ย. ๕๙

x

14,919,000.00

ประกาศครั้งที่ 2

/
เปลี่ยนสถานที่ (เดิม
เปAน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา)

แผนที่2/6

ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

12 ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 109,000.- บาท
13 เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จํานวน 30 เครื่อง
งบประมาณ 360,000.- บาท
14 เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตตC จํานวน 10 เครื่อง
งบประมาณ 120,000.- บาท
15 ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 1,224,000.- บาท
16 เตียงเหล็ก (ร.ร.อบจ.บานตลาดเหนือ) จํานวน 4 เตียง
งบประมาณ 112,000.- บาท
17 ตูเก็บเอกสารแบบบานปLด (ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ) จํานวน 1 ตู
งบประมาณ 313,400.- บาท
18 เครื่องกรองน้ําพรอมอุปกรณC (ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ) จํานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 180,000.- บาท
19 ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC (ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ) จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 675,800.- บาท
20 โตMะพรอมเกาอี้ (ร.ร.อบจ.บานนาบอน) จํานวน 17 ชุด
งบประมาณ 166,600.- บาท
21 ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC (ร.ร.อบจ.บานนาบอน) จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 172,800.- บาท
22 เครื่องปรับอากาศ (ร.ร.อบจ.สาธิต) จํานวน 12 เครื่อง
งบประมาณ 444,000.- บาท
23 เครื่องขยายเสียงพรอมเครื่องแยกโซนลําโพง มิกเซอรCฯลฯ พรอมอุปกรณC

สัญญา
/

เลขที่

วงเงินตามสัญญา

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

/

๒๙ มิ.ย. ๕๘

๒๖ ก.ค. ๕๘

x

๗ ก.ค. ๕๘

๖ ส.ค. ๕๘

x

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท-าย

สาเหตุที่ไม&สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได-

วันที่

/

81,500.00

๘ ก.ค. ๕๘

x

27,500.00

x

354,000.00

๖ ส.ค. ๕๘

x

6,000.00

x

22 พ.ค.-15 มิ.ย. 58 x 49/2558

มีเงินเหลือ

x

ตามแผน

๒๒ พ.ค. ๕๘

x

๔ มิ.ย. ๕๘

x

4-23 มิ.ย. 58

๑๗ มี.ค. ๕๘

x

17-31 มี.ค. 58

/ 20/2558 ๒๐ เม.ย. ๕๘

๒๐ พ.ค. ๕๘

/

118,500.04

๒๔ เม.ย. ๕๘

/

1,499.96

๒๖ มี.ค. ๕๘

/

๒๗ เม.ย. ๕๘

/ 41/2558 ๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๑ ก.ค. ๕๘

/

677,000.00

๑๗ มิ.ย. ๕๘

/

547,000.00

๒๖ มี.ค. ๕๘

/

๒๗ เม.ย. ๕๘

/ 41/2558 ๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๑ ก.ค. ๕๘

/

464,380.00

๑๗ มิ.ย. ๕๘

/

211,420.00

๓๐ มี.ค. ๕๘

/ 30 มี.ค.-20 เม.ย. 58

/ 21/2558 ๒๘ เม.ย. ๕๘

๒๘ พ.ค. ๕๘

130,900.00

๒๘ พ.ค. ๕๘

๒๖ มี.ค. ๕๘

/

๒๗ เม.ย. ๕๘

/ 41/2558 ๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๑ ก.ค. ๕๘

/

107,280.00

๑๗ มิ.ย. ๕๘

/

65,520.00

๒ ธ.ค. ๕๗

x

2-18 ธ.ค. 57

x

1/2558

๘ ม.ค. ๕๘

๗ ก.พ. ๕๘

x

374,400.00

๑๓ ก.พ. ๕๘

x

69,600.00

๒๙ ธ.ค. ๕๗

x 29 ธ.ค.57-15 ม.ค. 58 x

6/2558

๓ ก.พ. ๕๘

๕ มี.ค. ๕๘

x

275,000.00

๒๓ ก.พ. ๕๘

x

2,200.00

๑๑ พ.ค. ๕๘

/

/ 46/2558

๑๒ มิ.ย. ๕๘

๒๗ ก.ค. ๕๘

/

178,700.00

๒๕ มิ.ย. ๕๘

/

73,100.00

x 52/2558

35,700.00

ติดตั้ง (ร.ร.อบจ.สาธิต) จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 277,200.- บาท

24 ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 251,800.- บาท

11-27 พ.ค. 58

ประกาศครั้งที่ 2

แผนที่3/6

ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

25 เทรลเลอรCบรรทุกเรือ จํานวน 1 ตัว
งบประมาณ 330,000.- บาท
26 โครงการกอสรางสวนสาธารณะหนองน้ําบานในคลํา
งบประมาณ 6,000,000.- บาท
27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนCหาดสุรินทรC
งบประมาณ 17,500,000.- บาท
28 ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC (กองการศึกษา) จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 259,200.- บาท
29 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจรและออกซิเจนสําหรับ
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินฯ จํานวน 8 เครื่อง งบประมาณ 3,200,000.- บาท

30 เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันใชไดตั้งแตเด็กแรกเกิด
จนถึงผูใหญ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,500,000.- บาท

31 เครื่องตรวจวิเคราะหCคลื่นไฟฟWาหัวใจชนิดแสดงผลได 12 ลีด
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 220,000.- บาท
32 เครื่องตรวจภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (ABI) จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 550,000.- บาท
33 เครื่องตรวจสอบตรวจวิเคราะหCเครื่องชวยหายใจ จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 500,000.- บาท
34 เครื่องตรวจสอบคาแรงดันบวก แรงดันลบ จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 150,000.- บาท
35 เครื่องตรวจสอบวิเคราะหCเครื่องจี้ผาตัดดวยไฟฟWา จํานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 300,000.- บาท
36 เครื่องตรวจสอบวิเคราะหCเครื่องใหสารละลายทางเสนเลือด
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 330,000.- บาท
37 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจรและ
ออกซิเจน จํานวน 5 เครื่อง งบประมาณ 950,000.- บาท

สัญญา
/

เลขที่

วงเงินตามสัญญา

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

/

x

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท-าย
วันที่

x

/

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไม&สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได-

x

๒๙ ก.ค. ๕๘

x

29 ก.ค.-18 ส.ค. 58

x 56/2558

๘ ก.ย. ๕๘

๗ พ.ย. ๕๘

x

169,060.00

๒๓ ก.ค. ๕๘

x

๑๘ ส.ค. ๕๘

x 63/2558

๑๘ ก.ย. ๕๘

๒๒ มี.ค. ๕๙

x

5,980,000.00

๒๖ มี.ค. ๕๘

/

๒๗ เม.ย. ๕๘

/ 41/2558 ๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๑ ก.ค. ๕๘

/

172,620.00

ตามแผน

ประกาศครั้งที่ 2

๑๗ มิ.ย. ๕๘

/

86,580.00

แผนที่4/6

ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/
x

38 Set Esophagoscope จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 491,000.- บาท
39 เครื่องชวยหายใจสําหรับเด็กแรกเกิดแบบความถี่สูง (High frequency
ventilator) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,100,000.- บาท
40 Cervical Retractor Set (C-Spine) จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 1,040,000.- บาท
41 Greenberg Universal Retractor & Handrest Kit set จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 715,000.- บาท
42 Retractors (Craniotomy) จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 1,600,000.- บาท
43 หุน CPR ACLS จํานวน 1 ตัว
งบประมาณ 540,000.- บาท
44 เครื่องจี้หามเลือดและตัดเนื้อเยื้อดวยความถี่สูง จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 950,000.- บาท
45 ชุดเครื่องมือสองตรวจหลอดลม (Bronchoscope) จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 420,000.- บาท
46 Hoist รางเดินสําหรับผูป{วยที่ไมสามารถชวยตัวเองได-กายภาพ
บําบัด จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 1,000,000.- บาท
47 เครื่องรักษาโรคจอประสาทตา แบบ Pattern ชนิดแสงสีเขียว
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,800,000.- บาท
48 เครื่องกระตุนแทนการฝ}งเข็มเพื่อใชในโครงการอดบุหรี่ จํานวน
3 เครื่อง งบประมาณ 165,000.- บาท
49 เครื่องวัดกMาซคารCบอนไดออกไซดCทางลมหายใจ จํานวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 180,000.- บาท
50 ชุดอุปกรณCทางการแพทยCในการผาตัดศีรษะ/ระบบสมอง จํานวน
1 ชุด งบประมาณ 1,600,000.- บาท

วันที่

สัญญา
/
x

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินตามสัญญา
สิ้นสุดวันที่

/
x

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดท-าย
วันที่

/
x

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไม&สามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการไดตามแผน

แผนที่5/6

ส&งประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/
x

51 เครื่องควบคุมการใหสารละลายดวยกระบอกฉีดยา (Syringe Pump)
จํานวน 9 เครื่อง งบประมาณ 558,000.- บาท
52 เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา (Infusion Pump)
จํานวน 14 เครื่อง งบประมาณ 812,000.- บาท
53 เครื่องชวยหายใจแบบเคลื่อนที่ (Ventilator transport) จํานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 285,000.- บาท
54 เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทํางานของหัวใจขณะออกกําลังกาย
(Exercise Stress Test) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,970,320.- บาท

55 เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเตนของหัวใจทารกในครรภCชนิด
เด็กแฝดฯ จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 800,000.- บาท

56 เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของผูป{วย (Hyper-Hypothermia)
จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 1,000,000.- บาท
57 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 140,000.- บาท
58 เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร
(Pulse Oximeter) จํานวน 6 เครื่อง งบประมาณ 180,000.- บาท

59 ตูอบเด็กแรกเกิดหรือเด็กคลอดกอนกําหนด (Incubator) จํานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 550,000.- บาท
60 เตียงเคลื่อนยายผูป{วยแบบ hydraulic จํานวน 5 เตียง
งบประมาณ 750,000.- บาท
61 เตียงทารกแรกเกิดพรอมเบาะและตูวาง (Crip เด็ก) จํานวน
10 เตียง งบประมาณ 110,000.- บาท
62 เตียงไฟฟWา จํานวน 16 เตียง
งบประมาณ 2,400,000.- บาท
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63 ที่นอนลมปWองกันแผลกดทับ จํานวน 10 ชุด
งบประมาณ 120,000.- บาท
64 เครื่องรักษาดวยคลื่นอัลตราซาวนC (ultrasound therapy) จํานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 259,360.- บาท
65

เครื่องใหการรักษาดวยกระแสไฟฟWาดวยการกระตุนกลามเนื้อและระบบประสาทพรอม
เครื่องดูดสูญญากาศ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 300,000.- บาท

66 เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา ขนาดไมนอยกวา 580 ลิตร จํานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 5,000,000.- บาท
67 กลองวงจรปLด (กองการศึกษา,หองสมุดฯ)
งบประมาณ 500,000.- บาท
68 โครงการกอสรางสนามฟุตซอลบานพรุจําปา
งบประมาณ 12,000,000.- บาท
69 เครื่องคอมพิวเตอรC จํานวน 7 เครื่อง
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x
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x
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/

21,000.00

งบประมาณ 105,000.- บาท
70 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนCวงจรปLดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 19,698,000.- บาท เงินสะสม 9,302,000.- บาท

เพิ่มเติม ตามบ/ชโอน
4/58 ลว.24 มี.ค. 58

