
ล าดับ วงเงินที่จะซ้ือจะจ้าง ระยะเวลาที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธกีารจัดซ้ือจัดจ้าง หมายเหตุ
ค่าใช้สอย
ประเภท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,387,980.00          

1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.2 ค่าจา้งเหมาบริการ 50,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.3 ค่าเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 121,980.00             ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.4 ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏบิติังานปกติฯ 1,176,000.00           ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.5 ค่าจดัท าประกันภยัรถราชการ    20,000.00               - -
1.6 ค่าเช่าทรัพยสิ์นหรือค่าใช้จา่ยเกีย่วกับที่ดินสาธารณะ 10,000.00               - -
1.7 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบยีน -                        - -
1.8 ค่าจา้งแรงงาน

2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร 10,000.00              
2.1 ค่ารับรอง 10,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 905,000.00            
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

3.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 200,000.00             
3.2 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง 500,000.00             ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3.3 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 5,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3.4 โครงการปกปอ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 50,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

โครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงานบริหารทั่วไป(ส านักปลัดและกองคลัง)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

1.   แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1งานบริหารทั่วไป



3.5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ 30,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3.4 โครงการเทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาลเคล่ือนที่ 20,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3.7 โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 30,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3.8 โครงการจดัท าวารสารประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององค์กร 60,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3.9 โครงการกิจกรรมการติดปา้ยประชาสัมพนัธ์กรณีพบเหน็ 10,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
การทจุริต
3.10 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่   -                        
3.11 โครงการศูนยป์ระสานราชการ (ศูนยบ์ริการร่วม) -                        

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 60,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)

ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน 140,000.00            

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิติังาน 80,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.2 ค่าจดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าหมูบ่า้น 30,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.3 เก้าอีพ้ลาสติก (มีที่วางแขน)  100 ตัว ๆ ละ 300.-บาท 30,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

3. วัสดุงานบา้นงานครัว 80,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

4. วัสดุก่อสร้าง 10,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

6. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 161,000.00            ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง



7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000.00              
8.1 วัสดุคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิติังาน 80,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

9. วัสดุอ่ืน 10,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน 28,500.00              

1.1 โต๊ะท างาน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 1 ตัว ๆ ละ 7,500.-บาท 7,500.00                 ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก 21,000.00               ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
อากาศ ขนาด 18000 บทียี ู1 เคร่ืองๆละ 21,000.-บาท (มาตรฐานฯ)

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000.00              

2.1 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 17,000.00               ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.-บาท (มาตรฐานฯ)

7. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม 10,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบนิ เคร่ืองจกัรกล
ยานพาหนะ เปน็ต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)



งบรายจ่ายอ่ืน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน 
รายจ่ายอ่ืน
ประเภท
1. ค่าจา้งทีป่รึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมนิผลหรือพัฒนาระบบตา่ง ๆ 10,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

    
ค่าใช้สอย
ประเภท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ -                       - -

1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบยีน -                        - -

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 120,000.00            
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 70,000.00               - -
2.2 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ 50,000.00               - -

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 20,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)
ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน 120,000.00            

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิติังาน 120,000.00             ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

2. วัสดุก่อสร้าง 10,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
4. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 5,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง



5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00              ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00              

6.1 วัสดุคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิติังาน 50,000.00               ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน 39,900.00              

1.1 ตู้ใส่แฟม้แขวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500.-บาท 18,000.00               ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.2 โต๊ะท างาน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 2 ตัว ๆ ละ 7,500.-บาท 15,000.00               ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.3 โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 1 ตัว ๆ ละ 3,500.-บาท 3,500.00                 ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.4 เก้าอีท้ างาน 2 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท 3,400.00                 ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

2. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - - -
1.2 งานบริหารงานคลัง

3. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 67,100.00              
3.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 60,000.00               ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
2 ชุด ๆ ละ 30,000.-บาท (มาตรฐานฯ)
3.2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 7,100.00                 ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
ขนาด A3 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,100.-บาท (มาตรฐานฯ)

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม - - -
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบนิ 
เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เปน็ต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ
หรือซ่อมกลาง)


