แผนที่1/6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ%าง ป)งบประมาณ 2558 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
หนวยงาน องค9การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ9ที่ดินและสิ่งกอสร%าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา

ลงนาม

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การสงมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

(หนวยนับ)

ใช%วิธี

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(ล%านบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)

หมายเหตุ

(ล%านบาท)
1

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตูรางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 9 ตู

4 ชุด

สอบราคา

แผนงาน การศึกษา

โครงการกอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

12 หองเรียน (ร.ร.อบจ.บานนาบอน)

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการกอสรางสะพานตําบลกมลา

1 โครงการ

E-Auction

โครงการพัฒนาระบบประปา อําเภอถลาง

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

สอบราคา

1 โครงการ

E-Auction

๑๐ มี.ค. ๕๘

๒๐ เม.ย. ๕๘

๑๘ พ.ค. ๕๘

342,400.00

/

งาน บริหารงานคลัง
2
3

ยกเลิก (โอนงบไป
ตั้งจายรายการใหม)

งาน ไฟฟFาถนน
4

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟFาถนน

จังหวัดภูเก็ต

5

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการศูนยMอบรมจริยธรรมอิสลามประจํา

งาน ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

จังหวัดภูเก็ต

แผนงาน การศึกษา

โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

พรอมครุภัณฑM (ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ)

6
7
8

แผนงาน การศึกษา

โครงการตกแตงอาคารอเนกประสงคM 3 ชั้น

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ)

แผนงาน การศึกษา

โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงคM

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ร.ร.อบจ.สาธิต)

9

แผนงาน การศึกษา

โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรือดานบน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ร.ร.อบจ.สาธิต)

10

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการกอสรางสระวายน้ําโรงเรียนกะทูวิทยา

๒๖ พ.ค. ๕๘

๑๐ ก.ค. ๕๘

/

14,919,000.00

/

๒๘ ก.ย. ๕๘

เปลี่ยนสถานที่ (เดิม

งาน กีฬาและนันทนาการ
11

แผนงาน เคหะและชุมชน

ประกาศครั้งที่ 2

เปน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา)

โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนMอนุสรณMเมืองถลาง

1 โครงการ

E-Auction

ครุภัณฑMคอมพิวเตอรM

3 รายการ

สอบราคา

๒๒ พ.ค. ๕๘

๒๙ มิ.ย. ๕๘

๘ ก.ค. ๕๘

81,500.00

/

เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ

30 เครื่อง

สอบราคา

๔ มิ.ย. ๕๘

๗ ก.ค. ๕๘

๖ ส.ค. ๕๘

354,000.00

/

งาน สวนสาธารณะ
12

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

13

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประกาศครั้งที่ 2

แผนที่2/6

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ9ที่ดินและสิ่งกอสร%าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ

การเบิก-จาย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การสงมอบ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน

(หนวยนับ)

ใช%วิธี

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(ล%านบาท)

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

หมายเหตุ

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล%านบาท)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

14

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตตM

10 เครื่อง

สอบราคา

๑๗ มี.ค. ๕๘

๒๐ เม.ย. ๕๘

๒๔ เม.ย. ๕๘

118,500.04

/

ครุภัณฑMคอมพิวเตอรM (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

4 รายการ

สอบราคา

๒๖ มี.ค. ๕๘

๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๗ มิ.ย. ๕๘

677,000.00

/

4 เตียง

สอบราคา

1 ตู

สอบราคา

เครื่องกรองน้ําพรอมอุปกรณM (ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ)

1 เครื่อง

สอบราคา

ครุภัณฑMคอมพิวเตอรM (ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ)

3 รายการ

สอบราคา

๒๖ มี.ค. ๕๘

๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๗ มิ.ย. ๕๘

464,380.00

/

17 ชุด

สอบราคา

๓๐ มี.ค. ๕๘

๒๘ เม.ย. ๕๘

๒๘ พ.ค. ๕๘

130,900.00

/

ครุภัณฑMคอมพิวเตอรM (ร.ร.อบจ.บานนาบอน)

3 รายการ

สอบราคา

๒๖ มี.ค. ๕๘

๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๗ มิ.ย. ๕๘

107,280.00

/

เครื่องปรับอากาศ (ร.ร.อบจ.สาธิต)

12 เครื่อง

สอบราคา

๒ ธ.ค. ๕๗

๘ ม.ค. ๕๘

๑๓ ก.พ. ๕๘

374,400.00

/

1 ชุด

สอบราคา

๒๙ ธ.ค. ๕๗

๓ ก.พ. ๕๘

๒๓ ก.พ. ๕๘

275,000.00

/

๒๕ มิ.ย. ๕๘

178,700.00

/

งาน โรงพยาบาล
15

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

16

แผนงาน การศึกษา

เตียงเหล็ก (ร.ร.อบจ.บานตลาดเหนือ)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
17

แผนงาน การศึกษา

18

แผนงาน การศึกษา

ตูเก็บเอกสารแบบบานปYด (ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
19

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

20

แผนงาน การศึกษา

โตZะพรอมเกาอี้ (ร.ร.อบจ.บานนาบอน)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
21

แผนงาน การศึกษา

22

แผนงาน การศึกษา

23

แผนงาน การศึกษา

เครื่องขยายเสียงพรอมเครื่องแยกโซนลําโพง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

มิกเซอรM ฯลฯ พรอมอุปกรณMติดตั้ง (ร.ร.อบจ.สาธิต)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑMคอมพิวเตอรM

3 รายการ

สอบราคา

๑๑ พ.ค. ๕๘

๑๒ มิ.ย. ๕๘

เทรลเลอรMบรรทุกเรือ

1 ตัว

สอบราคา

๒๙ ก.ค. ๕๘

๘ ก.ย. ๕๘

169,060.00

/

โครงการกอสรางสวนสาธารณะหนองน้ําบานในคลํา

1 โครงการ

E-Auction

๒๓ ก.ค. ๕๘

๑๘ ก.ย. ๕๘

5,980,000.00

/

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนMหาดสุรินทรM

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

24

งาน บริหารงานคลัง
25

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

26

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน สวนสาธารณะ

27

แผนงาน เคหะและชุมชน

ประกาศครั้งที่ 2

แผนที่3/6

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ9ที่ดินและสิ่งกอสร%าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ

การเบิก-จาย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การสงมอบ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน

(หนวยนับ)

ใช%วิธี

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(ล%านบาท)

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล%านบาท)

งาน สวนสาธารณะ
28

แผนงาน การศึกษา

ครุภัณฑMคอมพิวเตอรM (กองการศึกษา)

3 รายการ

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจร

8 เครื่อง

ประกวดราคา

งาน โรงพยาบาล

และออกซิเจนสําหรับงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินฯ

30

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

ใชไดตั้งแตเด็กแรกเกิดจนถึงผูใหญ

31

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจวิเคราะหMคลื่นไฟฟFาหัวใจชนิดแสดงผลได

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

12 ลีด

32

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (ABI)

1 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องตรวจสอบ ตรวจวิเคราะหMเครื่องชวยหายใจ

1 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องตรวจสอบคาแรงดันบวก แรงดันลบ

1 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องตรวจสอบวิเคราะหMเครื่องจี้ผาตัดดวยไฟฟFา

1 เครื่อง

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจสอบวิเคราะหMเครื่องใหสารละลายทาง

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

เสนเลือด

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต

5 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

ชีพจรและออกซิเจน

แผนงาน สาธารณสุข

Set Esophagoscope

1 ชุด

สอบราคา

1 เครื่อง

ประกวดราคา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
29

งาน โรงพยาบาล
33

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

34

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

35

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

36
37
38

งาน โรงพยาบาล
39

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องชวยหายใจสําหรับเด็กแรกเกิดแบบความถี่สูง

งาน โรงพยาบาล

(High frequency ventilator)

40

แผนงาน สาธารณสุข

Cervical Retractor Set (C-Spine)

1 ชุด

สอบราคา

41

แผนงาน สาธารณสุข

Greenberg Universal Retractor & Handrest Kit set

1 ชุด

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

๒๖ มี.ค. ๕๘

๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๗ มิ.ย. ๕๘

172,620.00

/

หมายเหตุ

แผนที่4/6

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ9ที่ดินและสิ่งกอสร%าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ

การเบิก-จาย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การสงมอบ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน

(หนวยนับ)

ใช%วิธี

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(ล%านบาท)

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล%านบาท)

งาน โรงพยาบาล
42

แผนงาน สาธารณสุข

Retractors (Craniotomy)

1 ชุด

สอบราคา

หุน CPR ACLS

1 ตัว

สอบราคา

เครื่องจี้หามเลือดและตัดเนื้อเยื้อดวยความถี่สูง

1 เครื่อง

สอบราคา

ชุดเครื่องมือสองตรวจหลอดลม (Bronchoscope)

1 ชุด

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

Hoist รางเดินสําหรับผูป{วยที่ไมสามารถชวยตัวเอง

1 ชุด

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

ได-กายภาพบําบัด

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องรักษาโรคจอประสาทตา แบบ Pattern

1 เครื่อง

ประกวดราคา

งาน โรงพยาบาล

ชนิดแสงสีเขียว

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องกระตุนแทนการฝ}งเข็มเพื่อใชในโครงการ

3 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

อดบุหรี่

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องวัดกZาซคารMบอนไดออกไซดMทางลมหายใจ

3 เครื่อง

สอบราคา

1 ชุด

สอบราคา

9 เครื่อง

สอบราคา

14 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล
43

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

44

แผนงาน สาธารณสุข

45

แผนงาน สาธารณสุข

งาน โรงพยาบาล
งาน โรงพยาบาล
46
47
48
49

งาน โรงพยาบาล
50

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

ระบบสมอง

51

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องควบคุมการใหสารละลายดวยกระบอกฉีดยา

งาน โรงพยาบาล

(Syringe Pump)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา

งาน โรงพยาบาล

(Infusion Pump)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องชวยหายใจแบบเคลื่อนที่ (Ventilator transport)

1 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทํางานของหัวใจขณะ

1 เครื่อง

สอบราคา

2 เครื่อง

สอบราคา

52
53

ชุดอุปกรณMทางการแพทยMในการผาตัดศีรษะ/

งาน โรงพยาบาล
54

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

ออกกําลังกาย (Exercise Stress Test)

55

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเตนของ

หมายเหตุ

แผนที่5/6

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ9ที่ดินและสิ่งกอสร%าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ

การเบิก-จาย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การสงมอบ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน

(หนวยนับ)

ใช%วิธี

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(ล%านบาท)

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล%านบาท)

งาน โรงพยาบาล
56
57

หัวใจทารกในครรภMชนิดเด็กแฝดฯ

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของผูป{วย

งาน โรงพยาบาล

(Hyper-Hypothermia)

2 เครื่อง

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ

2 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

6 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล
58

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

และชีพจร (Pulse Oximeter)

59

แผนงาน สาธารณสุข

ตูอบเด็กแรกเกิดหรือเด็กคลอดกอนกําหนด

งาน โรงพยาบาล

(Incubator)

แผนงาน สาธารณสุข

เตียงเคลื่อนยายผูป{วยแบบ hydraulic

5 เตียง

สอบราคา

เตียงทารกแรกเกิดพรอมเบาะและตูวาง (Crip เด็ก)

10 เตียง

สอบราคา

เตียงไฟฟFา

16 เตียง

ประกวดราคา

ที่นอนลมปFองกันแผลกดทับ

10 ชุด

สอบราคา

เครื่องรักษาดวยคลื่นอัลตราซาวนM

1 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

ประกวดราคา

60

งาน โรงพยาบาล
61

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

62

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

63

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

64
65
66
67

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

(ultrasound therapy)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องใหการรักษาดวยกระแสไฟฟFาดวยการกระตุน

งาน โรงพยาบาล

กลามเนื้อและระบบประสาทพรอมเครื่องดูดสูญญากาศ

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา ขนาดไมนอยกวา

งาน โรงพยาบาล

580 ลิตร

แผนงาน การศึกษา

กลองวงจรปYด (กองการศึกษา,หองสมุดฯ)

32 เครื่อง

สอบราคา

โครงการกอสรางสนามฟุตซอลบานพรุจําปา

1 โครงการ

E-Auction

7 เครื่อง

สอบราคา

งาน ศึกษาไมกําหนดระดับ
68

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ
69

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องคอมพิวเตอรM

๖ ก.พ. ๕๘

๑๐ มี.ค. ๕๘

๓๐ มี.ค. ๕๘

84,000.00

/

หมายเหตุ

แผนที่6/6

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ9ที่ดินและสิ่งกอสร%าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ

การเบิก-จาย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การสงมอบ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน

(หนวยนับ)

ใช%วิธี

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(วัน/เดือน/ป))

(ล%านบาท)

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

หมายเหตุ

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล%านบาท)

งาน โรงพยาบาล
70

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนMวงจรปYดในเขตพื้นที่

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จังหวัดภูเก็ต

1 โครงการ

E-Auction

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

