
จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
2.  หมวดส่ิงกอสราง

    1. ทําเขื่อนก้ันลํารางระบายนํ้า   (ขดร.1) 1
           (งบประมาณ  240,000.-บาท)
    - ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
       รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)

 - แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ดําเนินการ
    ตามหลักเกณฑ และแนวทาง ป.ป.ช. กําหนด
 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 110 ขอ 11  โดยวิธีสอบราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)
 - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
3.  หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ,เครื่องใชสํานักงาน

    1. ปมนํ้าไมตํ่ากวา 100 บาร สามารถปรับแรง 2
        ดันได   (กซบ.=2) 
           (งบประมาณ  60,000.-บาท)
    2. เครื่องแวคค่ัม  (กซบ.=2) 2
           (งบประมาณ  32,000.-บาท)
    3. ถังเชื่อมแกส+ถังลมพรอมสายเชื่อม พรอม 2
        อุปกรณติดต้ัง  (กซบ.=2)
           (งบประมาณ  28,000.-บาท)
    4. เครื่องสูบนํ้า ขนาดใหญ  (ขดร.1=1) 1
           (งบประมาณ  70,000.-บาท)
    5. เครื่องกรองนํ้า  (ขดร.7.=2,ขดร.8=1) 3
           (งบประมาณ  90,000.-บาท)

(รวมขอ 1-5 เปนเงิน 280,000.-บาท) 

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
       คุณลักษณะ  โดยใหคณะกรรมการดําเนินการ
       ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)
   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 110  ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.) 
 - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
    1. จอรับภาพโปรเจคเตอร ขนาดเสนทะแยงมุม 3
        150 น้ิว (ขดร.1=1,ขดร.2=1,ขดร.4=1) 
           (งบประมาณ  71,700.-บาท)
    2. เครื่องฉายโปรเจคเตอร   3
        (ขดร.1=1,ขดร.2=1,ขดร.4=1) 
           (งบประมาณ  110,700.-บาท)

(รวมขอ 1-2 เปนเงิน 182,400.-บาท) 
   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
       คุณลักษณะ  โดยใหคณะกรรมการดําเนินการ
       ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)
   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 110  ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.) 
 - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
       - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน

    4. กลอง CCTV .1 ชุด  8
        (ทุกเขตๆละ 2,000,000.-บาท) 
           (งบประมาณ  16,000,000.-บาท)

 - แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
   งานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน และ
   รางเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก
      ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

   รับซอง , คัดเลือกผูมีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา
   สรุปผล (คณะกรรมการ)
 - ทําสัญญา (สกม.)

       - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)
  - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)

       - เบิกจายเงิน  (สบก.)
 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน

    5. ชุดโตะ ประกอบดวยเกาอี ้4 ตัว (สพบ.=1) 1
           (งบประมาณ  20,000.-บาท)
    6. โตะประชุมตัว U พรอมเกาอี้ สนง.(ขดร.1=2) 2
           (งบประมาณ  460,000.-บาท)
    7. โตะประชุมตัว U (3 ชั้น ยาว 8 ม.)(ขดร.2=1) 1
           (งบประมาณ  37,500.-บาท)
    8. ชุดรับแขก  (สพบ.=4) 4
           (งบประมาณ  200,000.-บาท)
    9. Podiam Ampriflir  ( ขดร.1=1) 1
           (งบประมาณ  18,000.-บาท)
    10. โพรเด่ียมอคิลิค  (สพบ.=1) 1
           (งบประมาณ  12,000.-บาท)
    11. แทนประกาศหรือแทนบรรยาย (ขดร.1=1) 1
           (งบประมาณ  15,000.-บาท)

(รวมขอ 5-11 เปนเงิน 762,500.-บาท) 

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

     -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
        คุณลักษณะ  โดยใหคณะกรรมการดําเนินการ
       ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)
     - คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
        (คณะกรรมการ) 

  - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
  ฉบับที่ 110 ขอ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจซ.)

  -  ทําสัญญา (สกม.)
  -  ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
  -  กําหนดสงมอบ (บริษัท)
  -  กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)
  -  สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
  -  เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
    12. กลองถายรูป DSL 16 ลานพิกเซล 8
   (สพบ.=1,ขดร.1=1,ขดร.7=1,ขดร.8=1,ฝรร.=4) 
           (งบประมาณ  80,000.-บาท)
    13. กลองบันทึกภาพเคล่ือนไหว   1
         ชนิดเสียบสายไมโครโฟนไรสาย  (สพบ.=1)
           (งบประมาณ  35,000.-บาท)

(รวมขอ 12-13 เปนเงิน 115,000.-บาท) 
   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณ
ลักษณะ โดยใหกรรมการดําเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.
   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 110  ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.) 
 - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)

      - เบิกจายเงิน  (สบก.)
 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
    14. ชุมสายโทรศัพท (10 จุด)  (สพบ.=1) 1
           (งบประมาณ  40,000.-บาท)
    15. ตูสาขาโทรศัพท 24 Port 8 สายนอก 24 สายใน 1
         (ขดร.2=1)  (งบประมาณ  42,000.-บาท)
    16. เครื่องโทรสาร (สบก.=1,ขดร.7=2,ขดร.8=1,ขดร.4=1) 5
           (งบประมาณ  50,000.-บาท)

(รวมขอ 14-16 เปนเงิน 132,000.-บาท) 
   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณ
ลักษณะ โดยใหกรรมการดําเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.
   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 110  ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.) 
 - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)

      - เบิกจายเงิน  (สบก.)
 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
    19. เครื่องดูดฝุน  (สพบ.=1,ขดร.5=1) 2
           (งบประมาณ  30,000.-บาท)
    20. อุปกรณดับเพลิง  (ขดร.1=2) 2
           (งบประมาณ  60,000.-บาท)

(รวมขอ 19-20 เปนเงิน 90,000.-บาท) 

   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณ
ลักษณะ โดยใหกรรมการดําเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.
   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 110  ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.) 
 - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน

    21. เครื่องนับเหรียญ  (ขดร.6=1,ขดร.8=2) 3
           (งบประมาณ  131,610.-บาท)
    22. เครื่องนับธนบัตร  (ขดร.7=2) 2
           (งบประมาณ  107,800.-บาท)
    23. เครื่องนับธนบัตร (ขดร.5=1) 1
           (งบประมาณ  16,000.-บาท)
    24. ตูเซฟ  (ขดร.7=1) 1
           (งบประมาณ  39,900.-บาท)

(รวมขอ 21-24 เปนเงิน  295,310.-บาท) 

   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณ
ลักษณะ โดยใหกรรมการดําเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.
   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 110  ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา  (กจซ.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

 - ทําสัญญา (สกม.) 
 - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน

    25. เครื่องโรเนียวดิจิตอล  (ขดร.1=1,ขดร.2=1) 2
           (งบประมาณ  170,000.-บาท)

   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณ
ลักษณะ โดยใหกรรมการดําเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.
   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 110  ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.) 
 - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558
Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน

    26. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดต้ังพ้ืน  3
หรือแขวนพรอมติดต้ัง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ
 ขนาดไมตํ่ากวา 13,000 บีทีย ู(ขดร.7=3)
           (งบประมาณ  67,500.-บาท)
    27. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดต้ังพ้ืน  7
หรือแขวนพรอมติดต้ัง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ
ขนาดไมตํ่ากวา 18,000 บีทีย ู(สบก.=1,ฝรร.=4,
ขดร.4=1,ขดร.8=1) (งบประมาณ  198,800.-บาท)

    28. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดต้ังพ้ืน  24
หรือแขวนพรอมติดต้ัง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ
ขนาดไมตํ่ากวา 24,000 บีทีย ู (กสต.=4,ขดร.4=6,
ขดร.5=2,ขดร.6=6,ขดร.7=4,ขดร.8=2) 

(งบประมาณ  801,600.-บาท)
    29. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดต้ังพ้ืน  8
หรือแขวนพรอมติดต้ัง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ
 ขนาดไมตํ่ากวา 25,000 บีทีย ู(ขดร.1=8)

(งบประมาณ 308,000.-บาท)
 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

    30. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดต้ังพ้ืน  5
หรือแขวนพรอมติดต้ัง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ
 ขนาดไมตํ่ากวา 28,000 บีทีย ู(ขดร.5=5)
           (งบประมาณ  175,000.-บาท)
    31. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดต้ังพ้ืน  19
หรือแขวนพรอมติดต้ัง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ
 ขนาดไมตํ่ากวา 30,000 บีทีย ู  (บง.สบก.=2,
กฝอ.=6,กซบ.=1,ฝรร.=1,ขดร.6=1,ขดร.8=8)

           (งบประมาณ  708,700.-บาท)
    32. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดต้ังพ้ืน  2
หรือแขวนพรอมติดต้ัง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ
 ขนาดไมตํ่ากวา 36,000 บีทีย ู  (สทส.=2)
           (งบประมาณ  87,000.-บาท)

(รวมขอ 26-32 เปนเงิน  2,346,600.-บาท) 

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

 - แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
   งานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน และ
   รางเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก
      ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

   รับซอง , คัดเลือกผูมีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา
   สรุปผล (คณะกรรมการ)
 - ทําสัญญา (สกม.)

       - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)
  - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
  - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

7.  หมวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมือส่ือสาร)
    1. เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM มือถือชนิด 35
5 วัตต   (กสต.สบจ.=30,ขดร.8=5)
           (งบประมาณ  420,000.-บาท)
    2. วิทยุรับ-สง ส่ือสารติดรถยนต 25 วัตต 1
       (ขดร.6=1)  (งบประมาณ  24,000.-บาท)

    3. เครื่องรับ-สง วิทยุประจําที ่10 วัตต 1
       (ขดร.5=1)  (งบประมาณ  28,000.-บาท)

(รวมขอ 1-3 เปนเงิน  472,000.-บาท) 

   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณ
ลักษณะ โดยใหกรรมการดําเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.
   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 110  ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.) 

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

ปงบประมาณ 2558
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

 - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

7.  หมวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมือส่ือสาร)
    4. ชุดไมลประชุม  (ขดร.2=1) 1
           (งบประมาณ  50,000.-บาท)
    5. ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ แบบ 4 ตัว เปน 2
ไมลลอย   (ขดร.2=1,ขดร.8=1)
           (งบประมาณ  34,000.-บาท)
    6. ไมโครโฟนไรสาย(Sennhciser ew112-PG2) 1
(สพบ.=1)     (งบประมาณ  35,000.-บาท)

    7. เครื่องขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง 1
(ขดร.1=1)     (งบประมาณ  22,000.-บาท)

(รวมขอ 4-7 เปนเงิน  141,000.-บาท) 
   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณ
ลักษณะ โดยใหกรรมการดําเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.
   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 110  ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.) 

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558
Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

 - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
    1. กอสรางอูบางบัวทอง ขดร.7 1
           (งบประมาณ  10,089,833.-บาท)

 -  แตงต้ังคณะกรรมการจางออกแบบกอสราง (กจซ.)
 -  คณะกรรมการตรวจรับแบบกอสราง
 -  ผอก.อนุมัติแบบกอสราง
 -  ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
     รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง(กจซ.)
 -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  นําเสนออนุมัติการกําหนดราคากลาง 
    (คณะกรรมการ) 

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
 งานและรางเอกสารประกวดราคา
(คณะกรรมการ)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
    1. กอสรางอูบางบัวทอง ขดร.7 1
       - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก
         ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,

   รับซอง,คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา
    สรุปผล (คณะกรรมการ)
 -ทําสัญญา (สกม.)

      - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
     - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   2. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  1
                     อูกําแพงเพชร 2  (ขดร.7,8)
           (งบประมาณ  89,945,000.-บาท)

 -  แตงต้ังคณะกรรมการจางออกแบบกอสราง (กจซ.)
 -  คณะกรรมการตรวจรับแบบกอสราง
 -  ผอก.อนุมัติแบบกอสราง
 -  ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
     รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง(กจซ.)
 -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  นําเสนออนุมัติการกําหนดราคากลาง 
    (คณะกรรมการ) 

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
 งานและรางเอกสารประกวดราคา
(คณะกรรมการ)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   2. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  
                     อูกําแพงเพชร 2  (ขดร.7,8)

       - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก
         ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,

   รับซอง,คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา
    สรุปผล (คณะกรรมการ)
 -ทําสัญญา (สกม.)

      - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
     - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   3. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  1
                     อูบางพลี  (ขดร.3)
           (งบประมาณ  28,592,000.-บาท)

 -  แตงต้ังคณะกรรมการจางออกแบบกอสราง (กจซ.)
 -  คณะกรรมการตรวจรับแบบกอสราง
 -  ผอก.อนุมัติแบบกอสราง
 -  ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
     รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง(กจซ.)
 -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  นําเสนออนุมัติการกําหนดราคากลาง 
    (คณะกรรมการ) 

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
 งานและรางเอกสารประกวดราคา
(คณะกรรมการ)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   3. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  
                     อูบางพลี  (ขดร.3)

       - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก
         ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,

   รับซอง,คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา
    สรุปผล (คณะกรรมการ)
 -ทําสัญญา (สกม.)

      - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
     - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   4. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  1
                     อู รฟม.  (ขดร.4)
           (งบประมาณ  35,839,000.-บาท)

 -  แตงต้ังคณะกรรมการจางออกแบบกอสราง (กจซ.)
 -  คณะกรรมการตรวจรับแบบกอสราง
 -  ผอก.อนุมัติแบบกอสราง
 -  ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
     รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง(กจซ.)
 -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  นําเสนออนุมัติการกําหนดราคากลาง 
    (คณะกรรมการ) 

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
 งานและรางเอกสารประกวดราคา
(คณะกรรมการ)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   4. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  
                     อู รฟม.  (ขดร.4)

       - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก
         ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,

   รับซอง,คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา
    สรุปผล (คณะกรรมการ)
 -ทําสัญญา (สกม.)

      - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
     - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   5. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  1
อูใตทางดวนรามอินทรา (ลาดพราว-ประดิษฐมนูธรรม)

      ขดร.8  (งบประมาณ  20,040,000.-บาท)

 -  แตงต้ังคณะกรรมการจางออกแบบกอสราง (กจซ.)
 -  คณะกรรมการตรวจรับแบบกอสราง
 -  ผอก.อนุมัติแบบกอสราง
 -  ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
     รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง(กจซ.)
 -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  นําเสนออนุมัติการกําหนดราคากลาง 
    (คณะกรรมการ) 

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
 งานและรางเอกสารประกวดราคา
(คณะกรรมการ)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   5. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  
อูใตทางดวนรามอินทรา (ลาดพราว-ประดิษฐมนูธรรม)
      ขดร.8

       - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก
         ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,

   รับซอง,คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา
    สรุปผล (คณะกรรมการ)
 -ทําสัญญา (สกม.)

      - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
     - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   6. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  1
อูใตทางดวนรามอินทรา (รามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม)
      ขดร.8  (งบประมาณ  48,029,000.-บาท)

 -  แตงต้ังคณะกรรมการจางออกแบบกอสราง (กจซ.)
 -  คณะกรรมการตรวจรับแบบกอสราง
 -  ผอก.อนุมัติแบบกอสราง
 -  ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
     รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง(กจซ.)
 -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  นําเสนออนุมัติการกําหนดราคากลาง 
    (คณะกรรมการ) 

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
 งานและรางเอกสารประกวดราคา
(คณะกรรมการ)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   6. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  
อูใตทางดวนรามอินทรา (รามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม)
      ขดร.8

       - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก
         ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,

   รับซอง,คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา
    สรุปผล (คณะกรรมการ)
 -ทําสัญญา (สกม.)

      - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
     - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   7. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  1
                    อูศูนยราชการ      (ขดร.7)

      (งบประมาณ  77,235,000.-บาท)

 -  แตงต้ังคณะกรรมการจางออกแบบกอสราง (กจซ.)
 -  คณะกรรมการตรวจรับแบบกอสราง
 -  ผอก.อนุมัติแบบกอสราง
 -  ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
     รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง(กจซ.)
 -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  นําเสนออนุมัติการกําหนดราคากลาง 
    (คณะกรรมการ) 

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
 งานและรางเอกสารประกวดราคา
(คณะกรรมการ)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
หนวย  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  ม.ีค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  ม.ิย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   7. กอสรางอูจอดรถโดยสารพรอมสถานีเติมกาซ  
                    อูศูนยราชการ      (ขดร.7)

       - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก
         ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,

   รับซอง,คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา
    สรุปผล (คณะกรรมการ)
 -ทําสัญญา (สกม.)

      - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
     - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2558
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จํานวน
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งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   8. จัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ เพ่ือทด  1
แทนระบบคอมพิวเตอรที่จัดหาในป 2553
      สทส.  (งบประมาณ  5,000,000.-บาท)

 - แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
   งานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน และ
   รางเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก
      ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

   รับซอง , คัดเลือกผูมีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา
   สรุปผล (คณะกรรมการ)
 - ทําสัญญา (สกม.)

       - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)
  - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2558
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จํานวน
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งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
   9. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  1
      (Database Server)  เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม
      สทส.  (งบประมาณ  10,000,000.-บาท)

 - แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
   งานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน และ
   รางเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก
      ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

   รับซอง , คัดเลือกผูมีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา
   สรุปผล (คณะกรรมการ)
 - ทําสัญญา (สกม.)

       - ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)
  - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)
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จํานวน
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ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน

    3. ปริ้นเตอรสีอิ้งเจท ขนาดใหญ (สผอ.=1) 1
           (งบประมาณ  635,000.-บาท)
     -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
        คุณลักษณะ  โดยใหคณะกรรมการดําเนินการ
       ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)
     - คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
        (คณะกรรมการ) 

  - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
  ฉบับที่ 110 ขอ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจซ.)

  -  ทําสัญญา (สกม.)
  -  ออกใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง (กจซ.)
  -  กําหนดสงมอบ (บริษัท)
  -  กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)
  -  สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
  -  เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ
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