
1

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
2.  หมวดส่ิงกอสราง

    2.1 ปรับปรุงพ้ืนที่ลานจอดรถโดยสารอูบางเขน  1
621 ตรม. (ขดร.1)(งบประมาณ  1,500,000.-บาท)
    - ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
       รัฐ 3 หนวยงาน ออกแบบกอสราง (กจซ.)
    - ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
       รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)

 - แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ดําเนินการ
    ตามหลักเกณฑ และแนวทาง ป.ป.ช. กําหนด
 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
  ฉบับที่ 173 ขอ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน 
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559
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2

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
4.  หมวดยานพาหนะ

    4.1 รถ 6 ลอ หัวลากชวงส้ัน   (รถชางวิษณุ) 1
          (กซบ.สบด.) 
           (งบประมาณ  3,500,000.-บาท)

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

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก
      ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

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

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

 - สงตั้งเบิกจายเงิน
       - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559
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3

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน

    1. ชุมสายโทรศัพท 10 จุด พรอมติดต้ัง 1
        (ขดร.4.=1) (งบประมาณ  20,000.-บาท)

    2. ถังนํ้าสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 2
        (ขดร.4.=1,ขดร.8=1) เครื่องละ 15,000.-บาท
               (งบประมาณ  30,000.-บาท)
    3. ตูเซฟ  1
        (ขดร.2.=1) (งบประมาณ  46,000.-บาท)

    4. เครื่องบันทึกเสียง USB,SD 4
        (กสส.=4) เครื่องละ 35,000.-บาท
               (งบประมาณ  140,000.-บาท)

(รวมขอ 1-4 เปนเงิน 236,000.-บาท) 

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559
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4

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
5.  หมวดเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน (ตอ)

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

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 173  ขอ 12 โดยวิธีประกวดราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.) 
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559
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5

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
7.  หมวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมืส่ือสาร)

    1. วิทยุแบบประจําที่ 40 W (ขดร.1=1 ,ขดร.7=1 2
             ราคาเครื่องละ 30,000.-บาท
           (งบประมาณ  60,000.-บาท)
   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
       คุณลักษณะ  โดยใหคณะกรรมการดําเนินการ
       ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)
   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
   ฉบับที่ 173  ขอ 10 โดยวิธีตกลงราคา  (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.) 
       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)
 - สงตั้งเบิกจายเงิน (กบก.)

       - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน  อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559
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6

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว

   1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 1
เพ่ือทดแทนระบบคอมพิวเตอรเดิมที่จัดหาในป 2550
        (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.)

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

  - สงตั้งเบิกจายเงิน 
       - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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7

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว

   2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 1
เพ่ือทดแทนระบบคอมพิวเตอรที่จัดหาในป 2554
        (สทส.) (งบประมาณ  15,000,000.-บาท)

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

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก
      ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

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

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

  - สงตั้งเบิกจายเงิน 
       - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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8

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว

   3. โครงการจัดหาอุปกรณเก็บรักษาขอมูลจราจร 1
ทางคอมพิวเตอร เพ่ือทดแทนระบบเดิมที่จัดหาในป
2552 ตาม พรบ.คอมฯป 2550 (สทส.)
         (งบประมาณ  1,500,000.-บาท)
   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณ
ลักษณะ โดยใหกรรมการดําเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.

 -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 
 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
  ฉบับที่ 173 ขอ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน 
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

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

http://www.pdffactory.com


9

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว

   4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 1
Call Center เพ่ือทดแทนระบบเดิม (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.)

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

  - สงตั้งเบิกจายเงิน 
       - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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10

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว

         5. โครงการจัดหาอุปกรณสํารองขอมูล 1
San Storage  (สทส.)
         (งบประมาณ  815,000.-บาท)

   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณ
ลักษณะ โดยใหกรรมการดําเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.

 -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 
 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
  ฉบับที่ 173 ขอ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน 
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559
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11

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว

         6. อุปกรณเพ่ิมเประสิทธิภาพการทํางานและ 1
ความปลอดภัยการเขาถึงการทํางานจากภายนอก
(SSLVPN) (สทส.)
         (งบประมาณ  685,000.-บาท)
   -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณ
ลักษณะ โดยใหกรรมการดําเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.

 -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
      (คณะกรรมการ) 
 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
  ฉบับที่ 173 ขอ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)
 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
 - กรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการ) 
 - สงตั้งเบิกจายเงิน 
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559
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12

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว

     7. โครงการที่พักพนักงานอูมีนบุร ี(กปด.12) 1
         (งบประมาณ  302,000.-บาท)
     8. โครงการที่พักผูโดยสารอูมีนบุร ี(กปด.12) 
         (งบประมาณ  1,803,000.-บาท)
     9. โครงการทาปลอยรถอูมีนบุร ี(กปด.12) 
         (งบประมาณ  1,147,000.-บาท)
     10. โครงการที่พักพนักงานอูสวนสยาม (กปด.22) 
         (งบประมาณ  467,000.-บาท)

(รวมขอ 7-10 เปนเงิน 3,719,000.-บาท) 

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559
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13

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว  (ตอ 1)

(รวมขอ 7-10 เปนเงิน 3,719,000.-บาท) 1
 - ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ
     3 หนวยงาน ออกแบบกอสราง (กจซ.)
 - ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
    รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  นําเสนออนุมัติการกําหนดราคากลาง (คณะกรรมการ)

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
 งานและรางเอกสารประกวดราคา

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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14

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว  (ตอ 2)

(รวมขอ 7-10 เปนเงิน 3,719,000.-บาท) 1

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก

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

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

  - สงตั้งเบิกจายเงิน 
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559
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15

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. (งบเงินอุดหนุน)

1. อูบางพลี 1
            (งบประมาณ  22,874,000.-บาท)

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

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก ดําเนินการในปงบประมาณ 2558
      ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

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

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

  - สงตั้งเบิกจายเงิน 
       - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559
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จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. (งบเงินอุดหนุน)

2. อูใตทางดวนรามอินทรา 1
    (รามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม)
            (งบประมาณ  38,423,000.-บาท)

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

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก ดําเนินการในปงบประมาณ 2558
      ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

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

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

  - สงตั้งเบิกจายเงิน 
       - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ปงบประมาณ 2559
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. (งบเงินอุดหนุน)

4. อูกําแพงเพชร 2 1
            (งบประมาณ  71,956,000.-บาท)

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

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก ดําเนินการในปงบประมาณ 2558
      ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

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

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

  - สงตั้งเบิกจายเงิน 
       - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน    อยางเปนทางการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559
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จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. (งบเงินอุดหนุน)

6. กอสรางอูจอดรถโดยสารอูเมกา บางนา (ขดร.3) 1
            (งบประมาณ  2,801,500.-บาท)

(ปรับลดตามหนังสือที ่งป.112/58 ลว.14 ส.ค.58)
 - ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ
     3 หนวยงาน ออกแบบกอสราง (กจซ.)
 - ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
    รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  นําเสนออนุมัติการกําหนดราคากลาง (คณะกรรมการ)

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
 งานและรางเอกสารประกวดราคา

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

จํานวน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559
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หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59
ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว  (ตอ)

6. กอสรางอูจอดรถโดยสารอูเมกา บางนา (ขดร.3) 1
            (งบประมาณ  2,801,500.-บาท)

    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก

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

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

  - สงตั้งเบิกจายเงิน 
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน
โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. (งบเงินอุดหนุน)

7. กอสรางทาปลอยรถและลานจอดรถอูใตทางดวน 1
         บางพลี-สุขสวัสด์ิ (ขดร.3)
            (งบประมาณ  4,669,300.-บาท)
 - ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ
     3 หนวยงาน ออกแบบกอสราง (กจซ.)
 - ทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภาค
    รัฐรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (กจซ.)
 -  นําเสนออนุมัติการกําหนดราคากลาง (คณะกรรมการ)

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ของงานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)
 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
 งานและรางเอกสารประกวดราคา

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ

จํานวน
หนวย  ต.ค.58  พ.ย.58  ธ.ค.58  ม.ค.59  ก.พ.59  ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59  ม.ิย.59  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559
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งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว  (ตอ)
7. กอสรางทาปลอยรถและลานจอดรถอูใตทางดวน 1
            (งบประมาณ  4,669,300.-บาท)

(ปรับลดตามหนังสือที ่งป.112/58 ลว.14 ส.ค.58)
    - แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก

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

       - กําหนดสงมอบ (บริษัท)
    - กรรมการตรวจรับ  (คณะกรรมการ)

  - สงตั้งเบิกจายเงิน 
 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือนแรกของปงบประมาณ
 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันที่ไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ
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