แผนที่1/5
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

1

ผลการดําเนินการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา

การเบิก-จาย

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

(วัน/เดือน/ป)

(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)

ใชวิธี

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)
13 ธ.ค. 59

16 ก.พ. 60

456,087.50

9 ก.พ. 60

24 มี.ค. 60

270,000.00

ครุภัณฑระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

4 รายการ

ตกลงราคา

(วัน/เดือน/ป)
30 พ.ย. 59

เครื่องปรับอากาศ

6 เครื่อง

ตกลงราคา

1 ก.พ. 60

(ลานบาท)
/

งาน บริหารทั่วไป
2

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

3
4

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

โครงการปรับปรุงและซอมแซมหลังคาอาคารสํานักงาน

งาน บริหารทั่วไป

อบจ.ภูเก็ต

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เครื่องปรับอากาศ

/

1 โครงการ ประกวดราคา
8 เครื่อง

ตกลงราคา

25 ม.ค. 60

9 ก.พ. 60

15 มี.ค. 60

380,000.00

/

ตูรางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 9 ตู

7 ชุด

สอบราคา

3 ก.พ. 60

15 มี.ค. 60

15 พ.ค. 60

462,320.25

/

รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ

1 คัน

E-Auction

5 เม.ย. 60

31 พ.ค. 60

/

รถยนต 4 ลอ เครื่องยนตดีเซล พรอมติดตั้งตัวถังไม

2 คัน

E-Auction

4 พ.ค. 60

27 มิ.ย. 60

/

เรือไฟเบอรกลาสพรอมเครื่องยนต

1 ลํา

สอบราคา

จอ LED ทัชสกรีน (กองการศึกษาฯ)

4 เครื่อง

สอบราคา

/

โปรแกรมสื่อการเรียนรู (กองการศึกษาฯ)

2 รายการ

ตกลงราคา

/

แผนงาน การศึกษา

โครงการกอสรางศูนยสงเสริมและพัฒนากิจกรรม

1 โครงการ

E-Auction

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

พระพุทธศาสนาวัดพระทอง (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน การศึกษา

เครื่องปรับอากาศ (ร.ร.อบจ.สาธิต)

16 ชุด

สอบราคา

งาน บริหารทั่วไป
5

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

6

แผนงาน สังคมสงเคราะห
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

7

แผนงาน สังคมสงเคราะห
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

8

แผนงาน สังคมสงเคราะห

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
9

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

10

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

11
12

2 มี.ค. 60

29 มี.ค. 60

27 เม.ย. 60

567,328.00

/

หมายเหตุ

แผนที่2/5
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา
ใชวิธี

การเบิก-จาย

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)

(วัน/เดือน/ป)

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

(วัน/เดือน/ป)

(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
13

แผนงาน การศึกษา

ตูเก็บเครื่องนอน (ร.ร.อบจ.สาธิต)

4 ชุด

ตกลงราคา

16 ก.พ. 60

24 ก.พ. 60

22 มี.ค. 60

196,800.00

/

ตูเก็บอุปกรณพรอมซิ้ง (ร.ร.อบจ.สาธิต)

4 ชุด

ตกลงราคา

16 ก.พ. 60

24 ก.พ. 60

22 มี.ค. 60

199,000.00

/

เครื่องเลนเด็ก (ร.ร.อบจ.สาธิต)

1 ชุด

สอบราคา

6 เครื่อง

ตกลงราคา

โครงการกอสรางโรงอาหาร (ร.ร.อบจ.บานนาบอน)

1 โครงการ

E-Auction

/

เครื่องขยายเสียง 1 ชุด (ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ)

22 รายการ สอบราคา

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
14

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

15

แผนงาน การศึกษา

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
16

แผนงาน การศึกษา

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ร.ร.อบจ.บานนาบอน)

7 มี.ค. 60

5 เม.ย. 60

5 พ.ค. 60

180,000.00

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
17

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

18

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

19

แผนงาน การศึกษา

/

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร (ร.ร.อบจ.บานตลาดเหนือ)

2 เครื่อง

ตกลงราคา

เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 30,000 บีทียู

8 เครื่อง

ตกลงราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

/

เครื่องดนตรี (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

21 รายการ E-Auction

/

กลองโทรทัศนวงจรปด 1 ชุด (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

6 รายการ

ตกลงราคา

/

เครื่องเลนเด็ก (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

8 รายการ

ตกลงราคา

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
20
21

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

แผนงาน การศึกษา

ชุดลําโพงขยายเสียงกลางแจง (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

20 ม.ค. 60

27 ม.ค. 60

22 ก.พ. 60

296,000.00

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
22

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

23

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

24

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมายเหตุ

แผนที่3/5
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

25
26

ผลการดําเนินการ

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา
ใชวิธี

ประกวดราคา

24 ชุด

ตกลงราคา

(วัน/เดือน/ป)
25 ม.ค. 60

แผนงาน การศึกษา

ชุดที่นั่งพักผอนสําหรับนักเรียนและผูปกครอง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ปายประชาสัมพันธ ชนิด LED FULL COLOR

1 ปาย

E-Auction

รถบริการน้ํามัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ

1 คัน

สอบราคา

การเบิก-จาย

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)
6 ก.พ. 60

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

(วัน/เดือน/ป)

(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)

31 มี.ค. 60

213,600.00

/
/

งาน วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

27

แผนงาน เคหะและชุมชน

5 เม.ย. 60

22 พ.ค. 60

8 มิ.ย. 60

905,000.00

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
28

ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย บริเวณตําบลวิชิต

1 โครงการ ตกลงราคา

/

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุนทร

1 โครงการ ประกวดราคา

/

งาน บริหารทั่วไป

(มิตรภาพ 15)

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถเครนกระเชา

1 คัน

E-Auction

รถจักรยานยนต แบบเกียรอัตโนมัติ

2 คัน

ตกลงราคา

รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน

1 คัน

สอบราคา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3 รายการ

ตกลงราคา

23 ม.ค. 60

26 ม.ค. 60

เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ

10 รายการ สอบราคา

2 พ.ค. 60

29 มิ.ย. 60

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมชุดโปรแกรมระบบ

2 รายการ

สอบราคา

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ปฏิบัติการ

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เครื่องเสียงพรอมวัสดุอุปกรณ

1 ชุด

E-Auction

/

4 รายการ

ตกลงราคา

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

29
30

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
31

แผนงาน เคหะและชุมชน

10 เม.ย. 60

21 เม.ย. 60

8 มิ.ย. 60

102,000.00

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
32

แผนงาน เคหะและชุมชน

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
33

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

7 ก.พ. 60

113,950.00

/

งาน บริหารทั่วไป
34

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

/

งาน บริหารทั่วไป
35
36

งาน กีฬาและนันทนาการ
37 แผนงาน สาธารณสุข

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1 ก.พ. 60

15 ก.พ. 60

23 ก.พ. 60

116,540.00

/

หมายเหตุ

แผนที่4/5
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา
ใชวิธี

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

(วัน/เดือน/ป)

(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)

(วัน/เดือน/ป)

(ลานบาท)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
38

แผนงาน สาธารณสุข

โซฟา

19 ตัว

ตกลงราคา

/

โตะ

54 ตัว

ตกลงราคา

/

เครื่องสํารองไฟฟา

1 เครื่อง

ตกลงราคา

/

คอมพิวเตอรแมขาย

2 ชุด

สอบราคา

/

15 เครื่อง

ตกลงราคา

งาน โรงพยาบาล
39

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

40

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

41

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

42
43

14 ก.พ. 60

3 มี.ค. 60

17 มี.ค. 60

223,500.00

/

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network

งาน โรงพยาบาล

แบบที่ 1

แผนงาน สาธารณสุข

ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร จํานวน 3 รายการ

3 รายการ

สอบราคา

/

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง

1 เครื่อง

ตกลงราคา

/

1 ชุด

สอบราคา

/

1 โครงการ

E-Auction

/

1 คัน

E-Auction

/

1 โครงการ

E-Auction

/

โครงการกอสรางสวนสาธารณะและสนามเด็กเลนบานกูกู 1 โครงการ

E-Auction

งาน โรงพยาบาล
44

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

45

แผนงาน สาธารณสุข

อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Core Switch)

งาน โรงพยาบาล
46

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการแกไขปญหาน้ําทวมในจังหวัดภูเก็ต

งาน ไฟฟาถนน
47 แผนงาน เคหะและชุมชน

รถซอมบํารุงถนนแอสฟลทอเนกประสงคระบบอินฟาเรด

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
48

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการกอสรางสวนสาธารณะตําบลรัษฏา

งาน สวนสาธารณะ
49

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน สวนสาธารณะ

/

หมายเหตุ

แผนที่5/5
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา
ใชวิธี

50

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

(วัน/เดือน/ป)

(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)

(วัน/เดือน/ป)

(ลานบาท)
/

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล

1 โครงการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยการคาลัคกี้คอมเพล็กซ

1 โครงการ ประกวดราคา

งาน บริหารทั่วไป

เปนอาคารสํานักงาน อบจ.ภูเก็ต แหงใหม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

คอมพิวเตอรแมขาย

2 รายการ

สอบราคา

โครงการกอสรางสนามกีฬากลางอําเภอกะทู

1 โครงการ

E-Auction

/

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการกอสรางสนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต บริเวณ

1 โครงการ

E-Auction

/

งาน กีฬาและนันทนาการ

หมู 7 ต.รัษฎา

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เกาอี้ติดตั้งอัฒจรรย

2,000 ที่นั่ง E-Auction

/

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

E-Auction

งาน กีฬาและนันทนาการ
51
52

/
15 พ.ค. 60

23 มิ.ย. 60

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
53

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ
54
55

งาน กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ดวนที่สุด ที่ ภก 0023.5/ว 4771 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการยกเวนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 1 กําหนดวงเงินการซื้อหรือการจาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 และที่แกเพิ่มเติม ดังนี้ 1. การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไมเกิน 500,000.- บาท

หมายเหตุ

