-๑ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญการขนสงทางบก ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง)
ปร ะเ ด็ นยุ ท ธ ศา ส ตร ที่ ๔ :
พั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานและ
ระบบการขนสงใหครอบคลุมทุก
พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชน อยาง
ทั่ ว ถึ ง พอเพี ย งและประชาชน
สา มา รถ เข า ถึ ง ระ บ บ ข นส ง
สาธารณะเพิ่มขึ้น

งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดซื้อรถยนต
โดยสารใช3เชื้อเพลิงก@าซ
ธรรมชาติ (NGV) จํานวน
๓,๑๘๓ คัน

๑๓,๑๖๒.๒๐๐

งบประมาณป4
๒๕๕๙
(ล3านบาท)
๑,๗๓๕.๕๕๐

๙๖๓.๗๗๒

๔๖๗.๔๓๙

วงเงินโครงการ
(ล3านบาท)

(ในระยะเบื้องต3น จัดซื้อรถ
โดยสารปรับอากาศ
จํานวน ๔๘๙ คัน)

๒. โครงการจัดหาอูและ
สถานีบริการก@าซธรรมชาติ
(โครงการอูจอดรถโดยสาร
ของ ขสมก.)

สถานะป6จจุบัน/
คาดวาจะแล3วเสร็จเมื่อใด/
ป6ญหาอุปสรรค (ถ3ามี)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
องค5การไดนําราง TOR โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงก=าซธรรมชาติ (NGV) พรอม
ซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส5 ประกาศในเว็บไซต5
ของกรมบัญชีกลางและขององค5การ เพื่อฟJงคําวิจารณ5 หรือขอเสนอแนะ หรือมีความเห็นเปKนลายลักษณ5
อักษรจากสาธารณชนครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม – 17 พฤษภาคม 2559
องค5การไดมีประกาศเลขที่ 04/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ขายเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส5 ระหวางวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 มีผูซื้อ จํานวน 11 ราย ยื่น
เอกสารวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2559 มี ผู ยื่ น เอกสาร จํ า นวน 3 ราย และเสนอราคาดวยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส5 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีผูเสนอราคา จํานวน 2 ราย ไดแก กลุมนิติบุคคลรวมทํางาน
กิจการรวมคา เจวีซีซี โดยบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท เบสท5ริน
กรุ=ป จํากัด ซึ่งกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท เบสท5ริน กรุ=ป จํากัด เปKนผูเสนอราคาต่ําสุด และได
นําเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค5การ พิจารณาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการ
บริหารกิจการองค5การมีมติใหไปจัดทําขอมูลเพิ่มเติมและนําเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค5การอีก
ครั้งในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค5การมีความเห็นชอบแลว
องค5การประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส5 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559
ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค5การ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มี
มติใหองค5การจัดซื้อจัดจางกับกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท เบสท5ริน กรุ=ป จํากัด ซึ่งเปKนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด เปKนเงินรวมทั้งสิ้น 3,389.710 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาดวาจะลงนามสัญญาเดือน สิงหาคม 2559 และรับรถโดยสารครบจํานวน 489 คัน ภายใน 90 วัน
(เดือนพฤศจิกายน 2559)
๑. ดําเนินการในป4งบประมาณ ๒๕๕๗
องค5การไดรับเงินงบประมาณ ๒๒๑.๕๒๕ ลานบาท เพื่อดําเนินการพัฒนาปรับปรุงและกอสรางอูจอด
รถโดยสาร จํานวน ๖ อู ไดแก
- อูพระประแดง (ขสมก.)
- อูพระประแดงใตทางดวน (ทล.)
- อูนครอินทร5 (ทช.)
- อูปู[เจาสมิงพราย (ทช.)
- อูกัลปพฤกษ5 (ทช.)
- อูบรมราชชนนี (ทล.)
ผลการดําเนินงาน ดังนี้

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

๑๗.๘๐๘
๑๒.๓๓๕
๑๒.๘๖๘
๖๖.๐๐๐
๓๘.๒๖๐
๓๔.๒๕๔

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

-๒แผนยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วงเงินโครงการ
(ล3านบาท)

งบประมาณป4
๒๕๕๙
(ล3านบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
๑) อูพระประแดง (ขสมก.)
ไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒) อูพระประแดงใต3ทางดวน (ทล.)
ไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๓) อูนครอินทร (ทช.)
ไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
๔) อูปูIเจ3าสมิงพราย (ทช.)
ไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๕) อูกัลปพฤกษ (ทช.)
องค5 การไดวาจาง บริ ษัท ชนาธิ ป เวิ ลด5ไวด5 กรุ=ป จํ ากัด กอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคาร
สํานักงาน อูกัลปพฤกษ5 ตามสัญญาเลขที่ จ.๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีกําหนดระยะเวลา
๒๐๐ วั น (ตั้ ง แตวั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๗ ถึ ง วั น ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘) เปK น เงิ น คาจางทั้ ง สิ้ น
๓๕,๘๖๕,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยแบงงวดงานเปKน ๗ งวด
องค5 ก ารไดทํ า บั นทึ ก ขอตกลงวาดวยการขยายเวลาการกอสรางอู จอดรถโดยสารและอาคาร
สํานักงานอูกัลปพฤกษ5 เลขที่ จ.๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ขยายเวลาออกไปอีก ๙๐ วัน
ตั้งแตวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องจากอุปสรรคการตอกเสาเข็มกอสราง
สะพานขามคลองสวนเลียบในบริเวณแนวทอก=าซ (NGV) การปรับแบบกอสรางแนวคันกั้นน้ํา และการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการฯ ไดรายงานความคืบหนาและปJญหาอุปสรรคในการกอสราง อูพระประแดงและ
อูกัลปพฤกษ5 (ตามหนังสือที่ ขดร.๕-๕๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) วา ไดแจงใหผูรับจาง
สงผลการตรวจสอบแนวระบบระบายน้ําและทํารายการปริมาณงานเพิ่ม-ลด สงใหผูควบคุมงานตรวจสอบ
เพื่อใหเปKนไปตามขอกําหนดการกําหนดราคากลาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อดําเนินการให
แลวเสร็จตอไป
ขณะนี้อยูระหวางบริษัท ชนาธิป เวิลด5ไวด5 กรุ=ป จํากัด ดําเนินการกอสราง โดยดําเนินการไปแลว
๕ งวด เหลืออีก ๒ งวด คาดวาจะแลวเสร็จเดือน กันยายน ๒๕๕๙
๖) อูบรมราชชนนี (ทล.)
องค5 การไดวาจาง บริ ษัท ชนาธิ ป เวิ ลด5ไวด5 กรุ=ป จํ ากัด กอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคาร
สํานักงาน อูบรมราชชนนี ตามสัญญาหลักเลขที่ จ.๘๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และบันทึก
ขอตกลงเลขที่ จ.๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีกําหนดระยะเวลา ๓๔๐ วัน (ตั้งแตวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘) เปKนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
โดยแบงงวดงานเปKน ๑๑ งวด

สถานะป6จจุบัน/
คาดวาจะแล3วเสร็จเมื่อใด/
ป6ญหาอุปสรรค (ถ3ามี)

-๓แผนยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วงเงินโครงการ
(ล3านบาท)

งบประมาณป4
๒๕๕๙
(ล3านบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
องค5การไดจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการขยายเวลาการกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคาร
สํานักงาน อูบรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ เลขที่ จ.๔๖/๒๕๕๙ ลงวั นที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดย
คูสัญญาตกลงขยายเวลาการกอสรางออกไปอีก ๓๓ วัน นับตั้งแตวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากการออกแบบระบบไฟฟ_าภายในไมสอดคลองกับโครงสรางอาคาร ตองจัดทํา
รายละเอียด Shop Drawing พรอมรายการปริมาณราคา เพิ่ม-ลด รวมถึงการขออนุญาตกับการไฟฟ_า
นครหลวงและหนวยงานตางๆ
คณะกรรมการฯ ไดรายงานการติ ด ตามการกอสรางอู จอดรถโดยสารและอาคารสํ า นั ก งาน
อูบรมราชชนนี (ตามหนังสือที่ ขดร.๖/๑๐๖๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙) แจงวาผูรับจางยังไม
สามารถใหเขตการเดินรถที่ ๖ เขาใชพื้นที่ได เนื่องจากการดําเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ_า ประปา ยังไม
แลวเสร็จ
ขณะนี้อยูระหวางบริษัท ชนาธิป เวิลด5ไวด5 กรุ= ป จํากัด ดําเนินการกอสราง ความคืบหนาการ
กอสรางทั้งโครงการคิดเปKน รอยละ ๙๐ โดยดําเนินการไปแลว ๙ งวด เหลืออีก ๒ งวด คาดวาจะแลวเสร็จ
เดือน กันยายน ๒๕๕๙
๒. ดําเนินการในป4งบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
องค5การไดรับเงินงบประมาณ ๒๕๓.๘๙๑ ลานบาท (โดยดําเนินการในปlงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน
๕๘.๘๕๐ ลานบาท และผูกพันงบประมาณปl ๒๕๕๙ จํานวน ๑๙๕.๐๔๑ ลานบาท) โดยสํานักงบประมาณ
ไดปรับลด วงเงินของอูศูนย5ราชการฯ อีกรอยละ ๒๐ จํานวนเงินลดลง ๑๕.๔๔๗ ลานบาท คงเหลือวงเงิน
งบประมาณปl ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จํานวน ๒๓๘.๔๔๔ ลานบาท (โดยดําเนินการในปlงบประมาณ ๒๕๕๘
จํานวน ๔๓.๔๐๓ ลานบาท และผูกพันงบประมาณปl ๒๕๕๙ จํานวน ๑๙๕.๐๔๑ ลานบาท) เพื่อดําเนินการ
พัฒนาปรับปรุงและกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน จํานวน ๕ อู ไดแก
- อูบางบัวทอง (ขสมก.)
จํานวนเงิน ๑๐.๐๙๐
ลานบาท
- อูบางพลี (กคช.)
จํานวนเงิน ๒๘.๕๙๒
ลานบาท
- อูศูนย5ราชการ ฯ (กรมธนารักษ5) จํานวนเงิน ๖๑.๗๘๘
ลานบาท
- อูกําแพงเพชร ๒ (รฟท)
จํานวนเงิน ๘๙.๙๔๕
ลานบาท
- อูใตทางดวนรามอินทรา (กทพ.) จํานวนเงิน ๔๘.๐๒๙
ลานบาท
(รามอินทรา-ประดิษฐ5มนูธรรม)
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) อูบางบัวทอง (ขสมก.)
ไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒) อูบางพลี (กคช)
องค5การไดทําสัญญาจาง บริษัท ๑๐๕ แพลนนิ่ง แอนด5 คอนสตรัคชี่น จํากั ด กอสรางอูจอดรถ
โดยสารและอาคารสํานักงาน อูบางพลี ตามสัญญาเลขที่ จ. ๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

สถานะป6จจุบัน/
คาดวาจะแล3วเสร็จเมื่อใด/
ป6ญหาอุปสรรค (ถ3ามี)

-๔แผนยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วงเงินโครงการ
(ล3านบาท)

งบประมาณป4
๒๕๕๙
(ล3านบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
มีกําหนดระยะเวลา ๒๔๐ วัน (เริ่มตั้งแตวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘) เปKนเงิน
คาจางทั้งสิ้น ๒๘,๑๔๕,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยแบงงวดงานเปKน ๖ งวด
องค5การไดจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการขยายเวลาการกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคาร
สํานักงานอูบางพลี เขตการเดินรถที่ ๓ เลขที่ จ.๖๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากการ
ปรั บ แบบกอสรางอาคารใหเหมาะสมกับ พื้ นที่ และเพิ่ มงาน-ลดงาน โดยคู สั ญ ญาตกลงขยายเวลาการ
กอสรางออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการตรวจการจางไดรายงานความคืบหนาการกอสรางทั้งโครงการคิดเปKน รอยละ ๗๖
โดยดําเนินการกอสรางไปแลว ๔ งวด เหลืออีก ๒ งวด (ตามหนังสือที่ ขดร.๓ (บก.)/๑๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ขณะนี้อยูระหวางบริษัท ๑๐๕ แพลนนิ่ง แอนด5 คอนสตรัคชั่น จํากัด ดําเนินการกอสราง คาดวาจะ
แลวเสร็จเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
๓) อูศูนยราชการ ฯ (กรมธนารักษ)
ยกเลิกการกอสราง เนื่องจากไมสามารถดําเนินการไดตามเวลาที่กําหนดจึงตองโอนงบประมาณ
รายจายประจําป* 2559 คืน
๔) อูกําแพงเพชร ๒ (พื้นที่ ๙ ไร) (รฟท.)
องค+การไดวาจาง บริษัท วีอาร+พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด+ เทรดดิ้ง จํากัด กอสรางอูจอดรถโดยสารและ
อาคารสํานักงาน อูกําแพงเพชร ๒ ตามสัญญาเลขที่ จ.๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ มีกําหนด
ระยะเวลา ๓๖๐ วัน เปKนเงินคาจางทั้งสิ้น ๔๘,๐๙๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
องค5การไดมีหนังสือที่ ขสมก.๒๘๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๙ เรื่อง ยืนยันรับเงื่อนไข
การเชาที่ดินบริเวณยานพหลโยธิน ขนาด ๗.๓ ไร (๑๒,๕๙๔.๕๖ ตารางเมตร) และขอชําระคาเชาพื้นที่ใน
อัตราตามหลักเกณฑ5ที่การรถไฟแหงประเทศไทยกําหนด โดยขอใหการรถไฟแหงประเทศไทยเรงรัดการสง
มอบพื้นที่ดังกลาว
คณะกรรมการฯไดรายงานความคื บ หนาการกอสราง อู รามอิ นทรา-ประดิ ษ ฐ5 มนู ธ รรม และอู
กําแพงเพชร ๒ (ตามหนังสือที่ ขดร.๘/๑๑๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙) แจงวาการรถไฟแหง
ประเทศไทยยังไมไดทําสัญญาเชาพื้นที่ และสงมอบพื้นที่ใหองค5การ
คณะกรรมการฯไดรายงานความคืบหนาการกอสราง อูกําแพงเพชร ๒ (ตามหนังสือที่ ขดร.๘/
๑๑๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) วาเจาหนาที่การรถไฟแหงประเทศไทยไดชี้จุดพื้นที่กอสรางให
บริษัท วีอาร5พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด5 เทรดดิ้ง จํากัด รับทราบ เพื่อบริษัทฯ จะไดสํารวจและจัดทํารายละเอียด
ใหสถาปนิกผูออกแบบไปดําเนินการปรับแบบใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่การรถไฟแหงประเทศไทยปรับ
ลดลงจากเดิมเปKน ๗.๓ ไร (๑๒,๕๙๔.๕๖ ตารางเมตร) ตอไป
การรถไฟแหงประเทศไทย ใหเขาใชพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยอยูระหวางบริษัท
วีอาร5พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด5 เทรดดิ้ง จํากัด ดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
๕) อูใต3ทางดวนรามอินทรา (รามอินทรา – ประดิษฐ5มนูธรรม) (กทพ.)

สถานะป6จจุบัน/
คาดวาจะแล3วเสร็จเมื่อใด/
ป6ญหาอุปสรรค (ถ3ามี)

-๕แผนยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วงเงินโครงการ
(ล3านบาท)

งบประมาณป4
๒๕๕๙
(ล3านบาท)

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
บริ ษัท เจ.บราเธอร+ คอนสตรั คชั่ น จํา กัด ไดสงมอบงานกอสรางอู จอดรถโดยสาร อูใตทางดวน
รามอินทรา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยองค+การจะเขาใชพื้นที่ไดในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
ซึ่งการกอสรางอูใตทางดวนรามอินทรา (รามอินทรา-ประดิษฐ+มนูธรรม) ไดเสร็จสิ้นแลว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ :
พัฒนาการบริหารจัดการระบบ
ขนสงและการจราจร

๑. โครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนดของพนักงาน
ขสมก.

๕๐๒.๓๐๙

๖๐.๐๐๐

ในปlงบประมาณ ๒๕๕๙ องค5การไดจัดทําโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ซึ่งผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ หารกิจ การองค5 ก ารแลวในการประชุ มครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่ ๑๖ กั นยายน
๒๕๕๘ โดยมีเงื่อนไขผลตอบแทนพิเศษปlละ ๒ เทาของเงินเดือนคาจางสุดทาย และใชงบประมาณของ
องค5การ ซึ่งกําหนดใหพนักงานประจําสํานักงานเขาโครงการฯ เดือนละ ๕ คน ปlละ ๖๐ คน คาใชจาย
ประมาณ ๖๐ ลานบาท
องค5การมีหนังสือที่ ขสมก.311/2559 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ5 2559 หารือกระทรวงการคลัง
กรณีพนักงานขับรถและพนักงานเก็บคาโดยสารสามารถเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด จะขัดตอ
หลักเกณฑ5หรือไม
คณะกรรมการตามคําสั่งองค5การที่ 872/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติใหชะลอการดําเนินงานเนื่องจากองค5การขาดสภาพ
คลองทางการเงิน

สถานะป6จจุบัน/
คาดวาจะแล3วเสร็จเมื่อใด/
ป6ญหาอุปสรรค (ถ3ามี)

