
ล าดบั วงเงนิที่จะซ้ือจะจา้ง ระยะเวลาที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง หมายเหตุ
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 30,000.00                ต.ค.60-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)
ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 30,000.00                 ต.ค.60-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 200,000.00              ต.ค.60-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
3. วัสดคุอมพิวเตอร์ 30,000.00                

3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 30,000.00                 ต.ค.60-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
4. วัสดกุ่อสร้าง 50,000.00                ต.ค.60-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
5. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 5,000.00                  ต.ค.60-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
6. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000.00                ต.ค.60-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 27,800.00                

1.1 โต๊ะท างาน 2 ตัว ๆ ละ 4,000.-บาท 8,000.00                   ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
1.2 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 ตัว ๆ ละ 3,500.-บาท 7,000.00                   ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
1.3 เกา้อี้ส านักงาน 2 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท 3,400.00                   ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
1.4 ตู้กระจกบานเล่ือน 2 ตู้ ๆ ละ 4,700.-บาท 9,400.00                   ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง

โครงการที่จะจดัซ้ือจดัจา้ง

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงานเคหะและชุมชน

ประจ าปงีบประมาณ 2561 
ส านักงานเทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  



2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,400.00                  
2.1 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้ ๆ ละ 9,400.-บาท (มาตรฐานฯ) 9,400.00                   ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง

3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -                         

4. ครุภัณฑ์ส ารวจ -                         

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29,700.00                
5.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ 1 ชุด ๆ ละ 22,000.-บาท (มาตรฐานฯ) 22,000.00                 ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
5.2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 7,700.00                   ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
1 เคร่ือง ๆ ละ 7,700.-บาท (มาตรฐานฯ)

6. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม - - -
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)
ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง - - -

6.2 งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1. อาคารตา่ง ๆ 450,000.00              

1.1 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน ม.4 450,000.00                ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง



2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค 3,724,500.00            
2.1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว ม.3 318,000.00                ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายไพบูลย์ แกว้พิมพ์ เชื่อมต่อบ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ 2)
2.2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 716,600.00                ม.ค.61-ก.ย.61 ประกาศเชิญชวน(e-bidding)
(สายล าเหมืองศาลเจ้าปู่บ้านถึงถนนใหญ)่
2.3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 306,700.00                ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายสุวรรณ เรือนกณุา)
2.4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 70,800.00                 ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
(ซอยบ้านสามหลัง)
2.5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 176,000.00                ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายสม สีเขียว)
2.6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 187,400.00                ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
(สายบนทางไปทุ่งบน)
2.7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 294,500.00                ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
(สายปากทางหมู่บ้านถึงบ้านนายประเสริฐ ใจค า)
2.8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านปันง้าว หมู่ 7 467,400.00                ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายถวิล ถาอรุณ)
2.9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านหัวหนอง หมู่ 8 74,800.00                 ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
(สายหน้าสวนนางรสวรรณ ยางนอก)
2.10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านหัวหนอง หมู่ 8 132,800.00                ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
(หน้าบ้านนางแสงเทียน เมืองสอน จนถึงทางระบายน้ าสายหลัก)
2.11 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านปันง้าว หมู่ 7 298,300.00                ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง
(บ้านนายรัตน์ ฟูทอง)
2.12 วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 681,200.00                ม.ค.61-ก.ย.61 ประกาศเชิญชวน(e-bidding)
(สายประปาหมู่บ้านส่งเข้าถึงในหมู่บ้าน)



3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 50,000.00                
3.1 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมฌาปนสถาน 50,000.00                 ม.ค.61-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง

6.3 งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 300,000.00              

1.1 ค่าบริหารจัดการขยะ 300,000.00                ต.ค.60-ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง


