
1

จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

2.  หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ

    2.1 เสาธง สูง 12 เมตร  (ขดร.4)  1

          (งบประมาณ  100,000.-บาท)

   -  ขอความอนุเคราะหออกแบบกอสรางเสาธง 12 เมตร

  จากกรมโยธาธิการและผังเมือง (กจซ.)

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

   -  คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ

 ฉบับท่ี 173 ขอ 10 โดยวิธีตกลงราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560



2

จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1. กลองดิจิตอลพรอมบันทึกภาพวีดีโอ (ขดร.4=1) 1

          (งบประมาณ  50,000.-บาท)

    2. กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว  (ขดร.6=1) 1

          (งบประมาณ  79,000.-บาท)

    3. กลองถายวีดีโอ  (สพบ.=2) ตัวละ 70,000.-บาท 2

          (งบประมาณ  140,000.-บาท)

    4.  กลองถายรูปเพื่อทําบัตรพนักงาน  (สจท.=1) 1

          (งบประมาณ  45,000.-บาท)

  (รวมขอ 1-4 เปนเงิน 314,000.-บาท) 

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
 ฉบับท่ี 173 ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1.  จอโปรเจคเตอรพรอมเครื่อง  (ขดร.3=1) 1

          (งบประมาณ  23,000.-บาท)

    2.  เครื่องฉายโปรเจคเตอร  (ขดร.4=1) 1

          (งบประมาณ  17,000.-บาท)

    3.  เครื่องฉาย+จอภาพ แบบแขวนใชรีโมท 1

          ขนาด 100 นิ้ว  (ขดร.7=1)

          (งบประมาณ  50,000.-บาท)

    4.  เครื่องโปรเจคเตอร  (ขดร.5=1) 1

          (งบประมาณ  85,000.-บาท)

  (รวมขอ 1-4 เปนเงิน 175,000.-บาท) 

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
 ฉบับท่ี 173 ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1.  เครื่องพิมพบัตรสมารท PVC  (สจท.=1) 1

          (งบประมาณ  60,000.-บาท)

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

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

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1.  เครื่องนับธนบัตร   5

           (ขดร.1=1,ขดร.4=1,ขดร.5=1,ขดร.7=2)

           เครื่องละ 53,000.-บาท

          (งบประมาณ  265,000.-บาท)

    2.  เครื่องนับเหรียญ  (ขดร.7=1) 1

          (งบประมาณ  25,000.-บาท)

  (รวมขอ 1-2 เปนเงิน 290,000.-บาท) 

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
 ฉบับท่ี 173 ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1.  ตูทําน้ําเย็นสแตนเลส พรอมเครื่องกรอง 2

          (สพบ.=2) เครื่องละ 25,000.-บาท

          (งบประมาณ  50,000.-บาท)

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

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

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1.  เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง  (ขดร.2=1)  1

          (งบประมาณ  35,000.-บาท)

    2.  เครื่องสูบน้ํา ดีเซล ขนาด 10 นิ้ว  (ขดร.4=1) 1

          (งบประมาณ  450,000.-บาท)

    3.  เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 500 วัตต  (ขดร.4=1) 1

          (งบประมาณ  26,000.-บาท)

  (รวมขอ 1-3 เปนเงิน 511,000.-บาท) 

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

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

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560



8

จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1.  เครื่องโรเนียวดิจิตอล ความละเอียด 300x400   2

         จุดตอตารางนิ้ว (ขดร..3=1,ขดร.6=1)

          เครื่องละ 130,000.-บาท

          (งบประมาณ  260,000.-บาท)

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
 ฉบับท่ี 173 ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2560

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1.  เครื่องโทรสาร  4

          (ขดร.5=1,ฝรร.=3) เครื่องละ 18,000.-บาท

          (งบประมาณ  72,000.-บาท)

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

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

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1.  ชุดโตะรับรอง 6 ที่นั้ง พรอมเกาอ้ีหุมหนังเทียม 1
          (ขดร.2=1) (งบประมาณ  18,000.-บาท)

    2.  โตะผูบริหาร ผอ.ขดร.,ช.ผอ.ขดร. (ขดร.6=2) 2

         ตัวละ 11,000.-บาท

          (งบประมาณ 22,000.-บาท)

    3.  โตะประชุมรูปตัง U พรอมเกาอ้ี (ขดร.3=1) 1

          (งบประมาณ  120,000.-บาท)

    4.  ชุดรับแขก  (ขดร.3=1,ขดร.6=1,ขดร.8=1) 3
         ชุดละ 27,000.-บาท

          (งบประมาณ 81,000.-บาท)

    5.  โพรเด่ียมอคิลิก 1
          (ขดร.6=1) (งบประมาณ 23,000.-บาท)

    6.  โพรเด่ียม 1
          (ขดร.7=1) (งบประมาณ 10,000.-บาท)

  (รวมขอ 1-6 เปนเงิน 274,000.-บาท) 

    (ตอหนา 2 )

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

   (ตอ จัดซ้ือเครื่องใชสํานักงาน 6 รายการ)

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
 ฉบับท่ี 173 ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1.  พัดลมไอน้ํา    (ขดร.6=1) 1

          (งบประมาณ  20,000.-บาท)

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

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

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1.  เครื่องสํารองไฟ คอมพิวเตอร   (ขดร.7=3) 3

          เครื่องละ 30,000.-บาท

          (งบประมาณ  90,000.-บาท)

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

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

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

    1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดต้ังพื้นหรือ

        แขวน พรอมติดต้ัง  

        - ขนาดไมตํ่ากวา 13,000 บีทียู (ขดร.7=2) 2

           เครื่องละ 23,000.-บาท 

          (งบประมาณ  46,000.-บาท)

        - ขนาดไมตํ่ากวา 18,000 บีทียู 

           (ขดร.3=1,ขดร.5=1,ขดร.7=2) 4

           เครื่องละ 28,000.-บาท 

          (งบประมาณ  112,000.-บาท)

        - ขนาดไมตํ่ากวา 24,000 บีทียู 9

          (ขดร.4=7,ขดร.7=2)

           เครื่องละ 33,000.-บาท 

          (งบประมาณ  297,000.-บาท)

        - ขนาดไมตํ่ากวา 25,000 บีทียู 35

  (ขดร.1=13,ขดร.3=6,ขดร.5=5,ขดร.6=9,ขดร.8=2)

           เครื่องละ 40,400.-บาท 

          (งบประมาณ  1,414,000.-บาท)

        - ขนาดไมตํ่ากวา 30,000 บีทียู 6

          (ขดร.3=4,ขดร.5=2)

           เครื่องละ 37,000.-บาท 

          (งบประมาณ  222,000.-บาท)

        - ขนาดไมตํ่ากวา 33,000 บีทียู (ขดร.3=6) 6

           เครื่องละ 32,000.-บาท 

          (งบประมาณ  192,000.-บาท)
      (ตอหนา 2)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

3.  หมวดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน

   (ตอ จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 7 รายการ)

        - ขนาดไมตํ่ากวา 36,000 บีทียู (ขดร.3=6) 6

           เครื่องละ 44,000.-บาท 

          (งบประมาณ  264,000.-บาท)

  (รวม 7 รายการ เปนเงิน 2,547,000.-บาท) 

 - ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ

พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 (กจซ.)

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ

   งานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)

 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน และ

   รางเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)

    - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก

   ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

   รับซอง , คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา

   สรุปผล (คณะกรรมการ)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

5.  หมวดเครื่องมือสื่อสาร

    1.  เครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่ 8 ชอง พรอม   1

     Mixer ขนาด 400 Watts,ลําโพง 2 ทาง ขนาด 

     8 นิ้ว , ขาต้ังลําโพง 2 ตัว (กสส.1)

          (งบประมาณ  65,000.-บาท)

    2.  เครื่องเสียงกลางแจงทาปลอยรถ 100 วัตต 2

         (ขดร.6=1,ขดร.8=1) ชุดละ 62,000.-บาท

          (งบประมาณ  124,000.-บาท)

    3.  เครื่องขยายเสียง ลําโพง ไมโครโฟนหองประชุม 1
          (ขดร.7=1)  (งบประมาณ  100,000.-บาท)

    4.  มิกเซอร 16 INPUT          (ขดร.4=2) 2
  ชุดละ 15,000.-บาท (งบประมาณ  30,000.-บาท)

  (รวมขอ 1-4 เปนเงิน  319,000.-บาท) 

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
 ฉบับท่ี 173 ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

5.  หมวดเครื่องมือสื่อสาร

    1.  เสาอากาศ สถานีทาเรือ  (ขดร.4=1) 1

          (งบประมาณ  200,000.-บาท)

       2.  Frequency Counter (10 mHz-550 mHz) 1

         เครื่องนับความถ่ีวิทยุ (กสส.=1) 

          (งบประมาณ  20,000.-บาท)

  (รวมขอ 1-2 เปนเงิน  220,000.-บาท) 

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

 - ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามขอบังคับองคการ
 ฉบับท่ี 173 ขอ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจซ.)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

งบลงทุนที่จัดทําเปนโครงการ/แผนระยะยาว

   1.  โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก.

        ระบบ ERP

          (งบประมาณ  64,500,000.-บาท)

 - ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 (กจซ.)

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ

   งานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)

 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน และ

   รางเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)

    - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก

   ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

   รับซอง , คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา

   สรุปผล (คณะกรรมการ)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

งบลงทุนที่จัดทําเปนโครงการ/แผนระยะยาว

   2.  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและ

        อุปกรณตอพวง

          (งบประมาณ  36,500,000.-บาท)

 - ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 (กจซ.)

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ

   งานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)

 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน และ

   รางเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)

    - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก

   ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

   รับซอง , คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา

   สรุปผล (คณะกรรมการ)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

งบลงทุนที่จัดทําเปนโครงการ/แผนระยะยาว

   3.  โครงการจัดซ้ือระบบคอมพิวเตอรเครื่องแมขาย

          (งบประมาณ  5,850,000.-บาท)

 - ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 (กจซ.)

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ

   งานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)

 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน และ

   รางเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)

    - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก

   ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

   รับซอง , คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา

   สรุปผล (คณะกรรมการ)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

งบลงทุนที่จัดทําเปนโครงการ/แผนระยะยาว

   4.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย ระยะที่ 1

          (งบประมาณ  18,000,000.-บาท)

 - ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 (กจซ.)

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ

   งานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)

 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน และ

   รางเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)

    - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก

   ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

   รับซอง , คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา

   สรุปผล (คณะกรรมการ)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



22

จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

งบลงทุนที่จัดทําเปนโครงการ/แผนระยะยาว

   5.  โครงการจัดซ้ือระบบคอมพิวเตอรแมขาย

        ทดแทนระบบ Server M100e,M600

          (งบประมาณ  14,000,000.-บาท)

 - ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 (กจซ.)

 - แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ

   งานและรางเอกสารการประกวดราคา (กจซ.)

 - คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน และ

   รางเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)

    - แตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก

   ผูใหบริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ ,

   รับซอง , คัดเลือกผูมีสิทธ์ิเสนอราคา เสนอราคา

   สรุปผล (คณะกรรมการ)

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

งบลงทุนที่จัดทําเปนโครงการ/แผนระยะยาว

    6.  โครงการจัดหาอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณ 1

          เน็ตเวิคร 

          (งบประมาณ  1,959,000.-บาท)

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

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

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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จํานวน

หนวย  ก.ค.59  ส.ค.59  ก.ย.59  ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.60  ก.พ.60  มี.ค.60  เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60

ประมาณการ , การดําเนินการ ,การเบิกจายเงิน

งบลงทุนที่จัดทําเปนโครงการ/แผนระยะยาว

    7.  โครงการจัดซ้ือ Line Printer 1

          (งบประมาณ  1,400,000.-บาท)

   -  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

   โดยใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับพัสดุฯ

   และตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด (กจซ.)

   -  คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

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

 - ทําสัญญา (สกม.)

 - กําหนดสงมอบ (บริษัท)

 - กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ) 

 - สงต้ังเบิกจายเงิน 

 - เบิกจายเงิน  (สบก.)

 -ประมาณการเร่ิมตนดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม 

 -การเร่ิมตนดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ จะใชวันท่ีไดรับแจงจาก สํานักแผนงาน อยางเปนทางการ  ซ่ึงการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําไดตอเมื่อองคการไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําป 2560 แลวเทาน้ัน

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 ขั้นตอนการดําเนินการงบประจําป 2560


