แบบ ผ.ด.6

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
ของ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
สงประกาศ
ลําดับ

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่
x

1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสํารองไฟ

งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

สัญญา

ยื่นซอง

วันที่

งวดที่ 1 (ตุลาคม -มีนาคม)

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

x

8 มี.ค.53

x

8-24 มี.ค.53

x

16 มี.ค.53

x

7 เม.ย.53

x

วงเงินตามสัญญา
จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดทาย
วันที่

x

มีเงินเหลือ
จํานวน (บาท)

สาเหตุที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน

x

จํานวน 8 ชุดและเครื่องพิมพแบบเลเซอร
ขาว-ดํา จํานวน 5 เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอรสี
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 293,000.- บาท
2

จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน

สงรายละเอียดจัดหา

งบประมาณ 4,600,000.- บาท
3

จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน

ลาชา

16 มี.ค.53

x

7 เม.ย.53

x

สงรายละเอียดจัดหา

งบประมาณ 3,800,000.- บาท
4

จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด

ลาชา

25 มี.ค.53

x

เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 2 เครื่อง

25 มี.ค.53 19 เม.ย.53

x

25 พ.ย.52-

/

อยูระหวางประกาศ
ครั้งที่ 2

งบประมาณ 115,200.- บาท
5

ปรับปรุงอาคารเรียนชบาลายและอาคารเรียน
สายหยุด ของ โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ
งบประมาณ 1,003,000.- บาท

6

ปรับปรุงสะพานทาเทียบเรือเกาะมะพราว
หมูที่ 6 ตําบลเกาะแกว อําเภอเมือง ภูเก็ต
งบประมาณ 12,900,000.-บาท อบต.เกาะแกว
อุดหนุน 2,000,000.- บาท

7

กอสรางศูนยการเรียนรูชุมชนตนแบบตาม
โครงการภูมิปญญาแผนดินอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 5,000,000.- บาท

25 พ.ย.52

/

15 ธ.ค.52

3/53

11 ม.ค.53

7 เม.ย.53

/

697,549.00

-

305,451.00

-2สงประกาศ
ลําดับ

รายการ/จํานวน/วงเงิน

ยื่นซอง

วันที่

วันที่
x

8

กอสรางอาคารเรียนเด็กอนุบาล โรงเรียน

สัญญา
เลขที่

ลงวันที่

วงเงินตามสัญญา
สิ้นสุดวันที่

x

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดทาย
วันที่

x

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไมสามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการไดตามแผน

x

4 ธ.ค.52

/

23 ธ.ค.52

/

103/52

29 ธ.ค.52

3 ก.ค.53

/

6,080,000.00

22 ม.ค.53

/

22 ม.ค.53
8 ก.พ.53

/

6/53

24 ม.ค.53

11 มี.ค.53

/

339,000.00

339,000.00

/

1,000.00

21 ม.ค.53

/

21 ม.ค.534 ก.พ.53

/

4/53

17 ก.พ.53

4 มี.ค.53

/

471,004.37

471,004.37

/

995.63

อบจ.บานนาบอน จํานวน 1 หลัง
เงินงบประมาณ 3,163,000.- บาท
งบอุดหนุนไทยเข็มแข็ง 3,163,000.- บาท
9

กอสรางอาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น 12 หองเรียน
จํานวน 1 หลัง โรงเรียน อบจ.บานนาบอน
งบประมาณ 5,130,000.- บาท

10 ติดตั้งตูสาขาตูโทรศัพท จํานวน 1 ชุด เครื่อง
โทรศัพทสําหรับโปรแกรม KEY OPERATER
จํานวน 1 เครื่อง เครื่องโทรศัพท 50 เครื่อง
งบประมาณ 340,000.- บาท
11 ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษา ของ
โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (Sound Lab 1)
งบประมาณ 472,000.- บาท

ยกเลิกประกาศ
ครั้งที่ 2
26 มี.ค.53

12 ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 ของ
โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ
งบประมาณ 1,343,100.- บาท
13 จัดซื้อระบบปองกันเครือขายและระบบบันทึก

29 มี.ค.53

x

29 มี.ค.5321 เม.ย.53

x

1 ก.พ.53

x

1 ก.พ.5324 ก.พ.53

x

ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่องของหองสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
งบประมาณ 270,000.- บาท
14 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและ
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 9 ชุด ของ กองการ
ศึกษาฯและหองสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
งบประมาณ 360,000.- บาท
15 จัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 4 เครื่อง
งบประมาณ 150,000.- บาท

9/53

12 มี.ค.53

27 มี.ค.53

x

320,000.00

320,000.00 x

40,000.00

-3สงประกาศ
ลําดับ

รายการ/จํานวน/วงเงิน

ยื่นซอง

วันที่

สัญญา

วันที่
x

เลขที่
x

ลงวันที่

วงเงินตามสัญญา
จํานวน (บาท)

สิ้นสุดวันที่
x

เบิกเงินงวดสุดทาย
วันที่

มีเงินเหลือ
จํานวน (บาท)

สาเหตุที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน

x

16 กอสรางอาคารอเนกประสงค โรงเรียน อบจ.
บานไมเรียบ จํานวน 1 หลัง
งบประมาณ 3,310,000.- บาท
17 โครงการหองสมุดมีชีวิตของ โรงเรียน อบจ.
บานตลาดเหนือ
งบประมาณ 5,500,000.- บาท
18 กอสรางสนามกีฬา บริเวณหาดสุรินทร อ.ถลาง
งบประมาณ 6,000,000.- บาท
19 จัดซื้อมูลี่พรอมติดตั้ง สําหรับหองสมุด

ยกเลิกประกาศ

เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 4 แหง

ครั้งที่ 2

งบประมาณ 500,000.- บาท

24 มี.ค.53

20 จัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการสวนพฤกษศาตร
ของ โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ
งบประมาณ 757,500.- บาท
21 จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ของ โรงเรียน

ยกเลิกประกาศ

อบจ.บานตลาดเหนือ โครงการติดตั้งระบบ

ครั้งที่ 1

เครือขายขอมูลสารสนเทศ

26 มี.ค.53

งบประมาณ 350,000.- บาท
22 จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมพรอมติดตั้ง
ของ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
งบประมาณ 2,965,000.- บาท
23 จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ของ โรงเรียน อบจ.
บานตลาดเหนือ
งบประมาณ 2,398,200.- บาท

25 มี.ค.53

/

25 มี.ค.5320 เม.ย.53

/

-4สงประกาศ
ลําดับ

รายการ/จํานวน/วงเงิน

ยื่นซอง

วันที่

วันที่
x

24 จัดซื้อตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติพรอมอุปกรณ

26 มี.ค.53

สัญญา

x

และการติดตั้ง

เลขที่
x

26 มี.ค.5319 เม.ย.53

x

30 มี.ค.5322 เม.ย.53

x

22 เม.ย.53

/

ลงวันที่

วงเงินตามสัญญา
จํานวน (บาท)

สิ้นสุดวันที่
x

เบิกเงินงวดสุดทาย
วันที่

มีเงินเหลือ
จํานวน (บาท)

สาเหตุที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน

x
สงรายละเอียดจัดซื้อ
ลาชา

งบประมาณ 594,820.- บาท (บอ.4/53)
25 จัดซื้อโทรทัศน จอ LCD ขนาดไมนอยกวา

30 มี.ค.53

x

32 นิ้ว จํานวน 137 เครื่อง

สงรายละเอียดจัดซื้อ
ลาชา

งบประมาณ 1.849,500.- บาท (บอ.4/53)
26 จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

24 มี.ค.53

/

5 มี.ค.53

/

จํานวน 12 รายการ
งบประมาณ 69,660,000.- บาท (บอ.4/53)
27 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว

ยกเลิกประกาศ

จํานวน 5 รายการ

ครั้งที่ 1

งบประมาณ 5,823,510.- บาท (บอ.4/53)

1 เม.ย.53

28 โครงการ อบจ.แหงการใหบริการดานภาษี

29 มี.ค.53

x

23 เม.ย.53

x

ศาลาแปดเหลี่ยม หองน้ําหองสวม(ช,ญ)

ลาชา

และปรับปรุงภูมิทัศน
งบประมาณ 2,200,000.- บาท (บอ.4/53)
29 จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
อุปกรณืชวยชีวิต(Rescue Board)ถังออกชิเจน
แบบพกพา,เปลหาม,อุปกรณ CPR จํานวน 6 ชุด
งบประมาณ 498,000.- บาท (บอ.4/53)

สงรายละเอียดจัดจาง

10 มี.ค.53

/

10 มี.ค.5324 มี.ค.53

/

