แผนที่1/6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ*าง ป.งบประมาณ 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
หนวยงาน องค8การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ8ที่ดินและสิ่งกอสร*าง

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา
ใช*วิธี

1

แผนงาน สังคมสงเคราะห

รถบรรทุก (ดีเซล)

1 คัน

สอบราคา

1 ระบบ

ตกลงราคา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
2

3

แผนงาน สังคมสงเคราะห

เครื่องป()มน้ําพร-อมอุปกรณประกอบชุด Booster

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

Pump และงานติดตั้ง

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 2

1 เครื่อง

ตกลงราคา

อุปกรณปHองกันเครือขาย (Firewall) แบบที่ 2

1 เครื่อง

สอบราคา

1 โครงการ

E-Auction

13 จุด

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5

6

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ติดตั้งระบบกล-องโทรทัศนวงจรปMดในเขตพื้นที่จังหวัด

งาน บริหารงานทั่วไป

ภูเก็ต (พื้นที่ตําบลรัษฏา)

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการติดตั้งไฟฟHาเสาสูงพร-อมอุปกรณ

งาน ไฟฟHาถนน
7

8

9

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงทางเท-าและกอสร-างทอระบายน้ํา

งาน ไฟฟHาถนน

ถนนอนุภาษภูเก็ตการและซอยเสนานิเวศน

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการปรับปรุงและติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท-องถิ่น

วัดแสนสุข

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

6 รายการ

สอบราคา

เครื่องปรับอากาศ

6 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟHา

1 เครื่อง

ตกลงราคา

ชั้น (รร.อบจ.สาธิต)

16 ชุด

สอบราคา

งาน บริหารทั่วไป
10

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

11

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

12

แผนงาน การศึกษา

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป.)

การเบิก-จาย

(วัน/เดือน/ป.)

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

(วัน/เดือน/ป.)

(ล*านบาท)

ประมาณหรือ ตาม

ไปตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล*านบาท)

หมายเหตุ

แผนที่2/6

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ8ที่ดินและสิ่งกอสร*าง

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา
ใช*วิธี

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
13

แผนงาน การศึกษา

ตู- (ร.ร.อบจ.สาธิต)

7 ชุด

สอบราคา

2 เครื่อง

สอบราคา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
14

15

แผนงาน การศึกษา

เครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(รร.อบจ.บ-านตลาดเหนือฯ)

แผนงาน การศึกษา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รร.อบจ.บ-านตลาดเหนือฯ)

3 รายการ

สอบราคา

แผนงาน การศึกษา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมเพื่อการ

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เรียนรู- "อาคารอเนกประสงค" (รร.อบจ.บ-านตลาดเหนือฯ)

แผนงาน การศึกษา

ตู-เก็บเครื่องนอน (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

8 ตู-

สอบราคา

25 ตัว

สอบราคา

ครุภัณฑดนตรี (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

13 รายการ

E-Auction

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการกอสร-างอาคารโรงจอดรถยนต และอาคาร

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เก็บพัสดุ

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ(ลทติก ทางหลวง

1 โครงการ

E-Auction

งาน ไฟฟHาถนน

หมายเลข 4030 (กะรน-ปcาตอง)

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการกอสร-างสวนสาธารณะตําบลปcาตอง

1 โครงการ

E-Auction

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการกอสร-างถนนลาดยางแอสฟ(ลทติกคอนกรีต

1 โครงการ

E-Auction

งาน ไฟฟHาถนน

สายพรุจําปา - นาสร-อย

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณหน-าศาลเจ-าทาเรือ

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
16

17

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
18

แผนงาน การศึกษา

โตbะ-เก-าอี้ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
19

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

20

21

22

งาน สวนสาธารณะ
23

24

งาน สวนสาธารณะ

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป.)

การเบิก-จาย

(วัน/เดือน/ป.)

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

(วัน/เดือน/ป.)

(ล*านบาท)

ประมาณหรือ ตาม

ไปตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล*านบาท)

หมายเหตุ

แผนที่3/6

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ8ที่ดินและสิ่งกอสร*าง

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา
ใช*วิธี

25

แผนงาน สังคมสงเคราะห

รถบรรทุกน้ํา ชนิด 6 ล-อ

1 คัน

สอบราคา

รถยนตโดยสารชนิดสองแถว ตัวถังไม-

2 คัน

E-Auction

ตู-เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

1 ชุด

สอบราคา

6 เครื่อง

ตกลงราคา

1 ชุด

สอบราคา

แบตเตอรี่

5 รายการ

สอบราคา

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

13 เครื่อง

สอบราคา

จอภาพ LCD หรือ LED

17 เครื่อง

สอบราคา

กล-อง CCTV พร-อมไมโครโฟน

1 ชุด

สอบราคา

Set ทําคลอด

3 ชุด

สอบราคา

กล-องสําหรับผาตัดสองกล-องทางชองท-อง

1 ชิ้น

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
26

แผนงาน สังคมสงเคราะห
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

27

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

28

แผนงาน สาธารณสุข

มานอากาศ (Air Curtain)

งาน โรงพยาบาล
29

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องสํารองไฟฟHาแบบตอเนื่อง

งาน โรงพยาบาล
30

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

31

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

32

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

33

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

34

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

35

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

36

37

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องชวยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

งาน โรงพยาบาล

พร-อมระบบผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องเคลื่อนย-ายได-

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องดมยาสลบ

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป.)

19 ม.ค. 59

การเบิก-จาย

(วัน/เดือน/ป.)

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

(วัน/เดือน/ป.)

(ล*านบาท)

ประมาณหรือ ตาม

ไปตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล*านบาท)

หมายเหตุ

แผนที่4/6

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ8ที่ดินและสิ่งกอสร*าง

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา
ใช*วิธี

งาน โรงพยาบาล
38

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจสมรรถภาพทางปอด

1 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องตัดเฝjอก พร-อมเครื่องดูดฝุcนเฝjอก จํานวน

2 เครื่อง

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทํางานของหัวใจขณะ

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

ออกกําลังกาย

แผนงาน สาธารณสุข

ชุด upgrade Auto stitching ของเครื่องเอbกซเรย

1 ชุด

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

ทั่วไป

แผนงาน สาธารณสุข

ชุด upgrade NX RIS Connectivity ของเครื่อง CR

1 ชุด

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

ด-ามกรอ PAP-QD SU PANA MAX PLUS QD STD

20 ด-าม

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

HANDPIECE

แผนงาน สาธารณสุข

ด-ามกรอฟ(น DYNA LED (แบบมีไฟ) M600LG-QD

6 ด-าม

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

STD HEAD W/QD-J.M4 COUPLING

แผนงาน สาธารณสุข

ด-ามกรอฟ(น EPB-EC-CONTRA ANGLE

20 ด-าม

สอบราคา

ด-ามกรอฟ(น EX-68 STRAIGHT HANDPIECE

20 ด-าม

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

ด-ามกรอฟ(น PAP-QD MU PANA MAX PLUS QD

9 ด-าม

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

MINI HANDPIECE

แผนงาน สาธารณสุข

เปลเข็นชนิดนอน ปรับนั่งได-รถพยาบาลฉุกเฉิน

5 คัน

สอบราคา

แผนรับภาพ X-Ray ของเครื่อง CR ขนาด 14"x17"

3 อัน

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล
39

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

40

41

42

งาน โรงพยาบาล
43

44

45

งาน โรงพยาบาล
46

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

47

48

งาน โรงพยาบาล
49

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป.)

การเบิก-จาย

(วัน/เดือน/ป.)

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

(วัน/เดือน/ป.)

(ล*านบาท)

ประมาณหรือ ตาม

ไปตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล*านบาท)

หมายเหตุ

แผนที่5/6

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ8ที่ดินและสิ่งกอสร*าง

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา
ใช*วิธี

50

แผนงาน สาธารณสุข

รถเก็บผ-า

4 คัน

สอบราคา

เครื่องปรับอากาศ (ห-องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ)

3 เครื่อง

สอบราคา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (ห-องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ)

5 รายการ

สอบราคา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รร.อบจ.บ-านไม-เรียบ)

6 รายการ

สอบราคา

2 ชุด

สอบราคา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

5 รายการ

สอบราคา

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการกอสร-างสวนสาธารณะอําเภอถลาง

1 โครงการ

E-Auction

งาน สวนสาธารณะ

โรงเรียนบ-านปcาครองชีพ

แผนงาน การศึกษา

กอสร-างศูนยการเรียนรู-และอบรมจริยธรรมมัสยิด

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

กียามุดดีนบ-านบอแร (กองการศึกษา)

แผนงาน การศึกษา

กอสร-างศูนยการเรียนรู-และอบรมจริยธรรมมัสยิด

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ผดุงศาสนบ-านหัวควน (กองการศึกษา)

แผนงาน การศึกษา

กอสร-างศูนยสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัดสะป~าธรรมาราม (กองการศึกษา)

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการกอสร-างสวนสาธารณะตําบลรัษฎา

1 โครงการ

E-Auction

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รร.อบจ.บ-านนาบอน)

4 รายการ

สอบราคา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบขุมน้ําสวนสาธารณะ

1 โครงการ

E-Auction

งาน โรงพยาบาล
51

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

52

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

53

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

54

แผนงาน การศึกษา

เครื่องเลนเด็ก (รร.อบจ.บ-านไม-เรียบ)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
55

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

56

57

58

59

60

งาน สวนสาธารณะ
61

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

62

แผนงาน เคหะและชุมชน

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป.)

การเบิก-จาย

(วัน/เดือน/ป.)

เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

(วัน/เดือน/ป.)

(ล*านบาท)

ประมาณหรือ ตาม

ไปตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล*านบาท)

หมายเหตุ

แผนที่6/6

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ8ที่ดินและสิ่งกอสร*าง

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จํานวน
(หนวยนับ)

จัดหาโดย ประกาศสอบราคา
ใช*วิธี

63

งาน สวนสาธารณะ

อําเภอกะทู- (โรงเหล-าเฟส 2)

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการกอสร-างปรับปรุงภูมิทัศนอนุสรณเมืองถลาง

1 โครงการ

E-Auction

โตbะ-เก-าอี้ (ร.ร.อบจ.สาธิต)

72 ชุด

สอบราคา

กระดานอิเลคทรอนิกส (ร.ร.อบจ.สาธิต)

8 ชุด

สอบราคา

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป.)

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ

เงินงบประมาณ

(วัน/เดือน/ป.)

(ล*านบาท)

(วัน/เดือน/ป.)

ประมาณหรือ ตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล*านบาท)

งาน สวนสาธารณะ
64

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

65

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

66

67

68

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กอสร-างสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา

งานกีฬาและนันทนาการ

(โรงเรียนวิชิตสงคราม)

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กอสร-างศูนยกีฬาในรม อําเภอเมืองภูเก็ต

งานกีฬาและนันทนาการ

(โรงเรียนวัดเทพนิมิต)

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กอสร-างสระวายน้ํา ตําบลปcาคลอก อําเภอถลาง

1 โครงการ

E-Auction

ชุดระบบกล-องโทรทัศนวงจรปMด

1 โครงการ

สอบราคา

โตbะ-เก-าอี้ (รร.อบจ.บ-านนาบอน)

50 ตัว

สอบราคา

งานกีฬาและนันทนาการ
69

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

70

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมายเหตุ ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ดวนที่สุด ที่ ภก 0023.5/ว 4771 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการยกเว-นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด-วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนท-องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก-ไขเพิ่มเติม ข-อ 1 กําหนดวงเงินการซื้อหรือการจ-าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด-วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนท-องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก-เพิ่มเติม ดังนี้ 1. การซื้อหรือการจ-างโดยวิธีตกลงราคา ได-แก การซื้อหรือการจ-างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไมเกิน 500,000.- บาท

ไปตาม

หมายเหตุ

