ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จา่ ย
การจัด!!อจัดจัางทีม่ ใิ ช่งานก่อสร้าง

๑.
๒.
๓.
๔.

ซือ่ โครงการ การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุม่ งานบริการ สำนักบริการและจัดซือ้ องค์การขนส่งมวลซนกรงเทพ
วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร ๑๐,๗๑๒,๐๐๐.-บ^ท
1
วุน้ ทีก่ ำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
/'..เ^ .^ ?.!^ .....
๔.๑ ฃสมก. ๑ - ๐๑ ใบทำงาน พกส.
จำนวน ๑๒,๐๙๐ เล่ม เล่มละ ๑๔.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘๑,๓๔๐.๐๐ บาท
๔.๒ ฃสมก. ๑ - ๐๒ ใบทำงาน พฃร.
จำนวน ๑๖,๑๙๐ เล่ม เล่มลุะ ๒๒.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔๖,๑๘๐.๐๐ บาท
๔.๓ สมุดประจำรถ
จำนวน ๘,๔๔๐๐ เล่ม เล่มละ ๑๔.๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๒,๓๘๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๖๔๙,๙๑๐.๐๐ บาท่
๔. แหล่งทีม่ าราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาทีเ่ คยซือ้ ครัง้ หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ
- ฃสมก. ๑ - ๐๑ ใบทำงาน่.พกส., ฃสมก. ๑ - ๐๒ ใบทำงาน พฃร., สมุดประจำรถ ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๑๒/๒๔๖๔
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๔
๖. รายซือ่ ผูร้ บั ผิดขอบกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางสาวจำรัส นิม่ อนงค์
หัวหน้ากลุม่ งานบริการ สำนักบริการและจัดซือ้
๖.๒ นางสาวกัญญารัตน์ รีละชาติ
พนักงานธุรการ ๔ กลุม่ งานบริการ สำนักบริการและจัดซือ้
๖.๓ นางสาวติราณี พรมบุตร

พนักงานธุรการ ๓ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ลำดับที่
รายการ
จำนวน
รายละเอียด
๑ ฃสมก. ๑-๐๑ ใบทำงาน พกส. ๑๒,๐๙๐ เล่ม เล่มหนึง่ มี ๑๐๐ แผ่น กระดาษปรูฟ๊ ขนาด ๘.๔ X ๑๓.๔ นิว้
ปรุฉกี ด้านล่างขวา พิมพ์หน้าปกเข้าเล่ม ปกทากาวด้านข้าง
ห่อละ ๑๐ เล่ม (ตามแบบและข้อความตามตัวอย่าง)
๒ ฃสมก. ๑-๐๒ ใบทำงาน พขร. ๑๖,๑๙๐ เล่ม เล่มหนึง่ มี ๔๐ ซด ขุดละ ๓ แผ่น แผ่นที่ ๑ กระดาษปอนด์
สีซมพู ๔๐ แกรม แผ่นที่ ๒ และแผ่นที่ ๓ กระดาษปรูฟ๊
ขนาด ๘.๔ X ๑๓.๔ นิว้ พิมพ์หน้าปกเข้าเล่ม ปกทากาว
ด้านข้าง ห่อละ ๑๐ เล่ม (ตามแบบและข้อความตามตัวอย่าง)
๓

สมุดประจำรถ

๘,๔๔๐ เล่ม เล่มหนึง่ มี ๑๐๐ แผ่น กระดาษปรูฟ๊ ขนาด /\๔ พิมพ์ ๒ หน้า
พิมพ์ตราองค์การ เข้าเล่ม ปกทากาวด้านหัว ห่อละ ๑๐ เล่ม
พิมพ์หน้าปก (ตามแบบและข้อความตามตัวอย่าง)

"รับผดชอบผู้โดยสาร บริการเพึ๋อสังคม"

แบบ ขสมก. 1-02

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ใบ ทำงาน พ ฃ ร. ('ใบประจำรถ ไ

7 \ฒเ
00(3|(ฑ3ขเ ขฬส่ฟ้•©ล®ใ น*ชุ
เที่ย วที่
(ขา)

โ ไ ประเภทรายเดือ น
1111 ประเภทรายวัน
0 ประเภททดลองงาน
0เขต...................
............... ........กอง....................สาย....................
01 1..................

วัน .................ที่....................เดือ น......................พ.ศ................

ออกเวลา

กำหนดเวลารับ งาน.................น.
เวลารับ งานจริง .......................น.

ชื่อ พขร................................................................ เลขประจำคัว ........................................................

ประเภทรถ...................................

ลงชื่อ .......................................................................ผิ’จ ่ายงาน

เบอร์ข ้า งรถ..................................

ท่า ..................................................................

ท่า ..................................................................
ถึง เวลา

ลำคับ งาน............................................
คัน ที่..............................................-......

ตามรถคัน ที่ สถานที่ค ัด เสริม ลายมือ ชื่อ นายท่า

ถึง เวลา

ออกเวลา

1 1เป ็น วันทำงานปกติ
0 เป็นวันทำงานในวันหยุด
เ^ ]

เป ็น วันทำงานวันนักขัตฤกษ์

บัน ทึก เพิ่ม เติม เข้า หน้า ที่ก รณีร ถเสีย เวลา

ตามรถคัน ที่ สถานที่ค ัด เสริม ลายมือ ชื่อ นายท่า

จากเวลา

ถึง เวลา

รายการ

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
. 11
12
- 13
14
15
16

2

รถออกจ ากอ่‘น......................................................................
เวลา...... ......:...น.เลขไมล์เริ่ม ต ้น ............................................
ลงชื่อ .................................................................. นายท่า อ่

รถคัด เลิก จากท่า
เวลา.................... .........น.
ลงชื่อ ...............................................................นายท่า

รถถึง ท ่า ............................. -.
.
...1
เวลา.................................................................................น.
ลงชื่อ ......................................................................นายท่า

รถกลั บถึ งอ่■ง............................................. ......................
เวลา...................... น.เลขไมล์ส ิ้น สด..........................
ลงชื่อ ..............................................................นายท่าอ่

เวลาเลิก งาน......................................................น.
เวลาทำงานปกติ.............................................ชม.
เวลาทำงานล่ว งเวลา.....................................ชม.
รวมเวลาทำง ใน.!.................................................
รับ รองถูก ต้อ ง
ลงชื่อ ....................................จ ส ./.........................

ก าร เต ิม น ํ้า ม ัน
จ ำน วน ล ิต ร
ล าย ม ือ ช ื่อ
ค ร้ง ท ี 1
เว ล า .............. น. พ .เต ิม น ํ้า ม ัน

กรังที 2..............
เว ล า .. ............ น.

หมายเหต

1. ผู มัใาทึก รกเสีย เวลา

กำหนดให้เป็น นาย

ทา,ชาง,เจาหนาท, อบ. และหวหน่า งาน
ทั้ง นีข้ ึ้น อยู่ก ับ ประเภทของการเสีย เวลา
2. กรณีร ถออกนอกเส์น ทาง จะต้อ งแนบ
ใบสัญ ญาว่า จ้า ง ที่อ อกโคย สอร.

พ .เต ิม ใเาม ัน

เย็บ ติด กับ ใบประจำรถ

" "รับผดชอบผู้โคยสาร บริกไร{'หึอสังคม"

แบบ ฃสมก. 1.-01 (บช.ข.!)

อ ง ค ์ก า ร ข น ส ่ง ม ว ล ช น ก ร ุง เท พ
ใ!)ท ำงาน พกล'.
1 1 ประเภทราย(ดืค น
'
11111 ประเภท รายวัน
0
ประเภท ทดลองงาน
1 ขฬ{เษร1ใ10บ7ก;\
' เขต.
. กลม ...............สาย....................
' 00ภ31715ข
ราคาตั๋ว
ลายมือ ชื่อ
เลฺฃตั๋วม้วน

วัน ........... ...ที่..............เดือ น....... ............พ.ศ...............

ลำดับ งาน..............................
กำหนดเวลารับ งาน......................น.
คัน ที่...................................................
เวลารับ งานจริง ......................-......น.

ชื่อ พกส................................. :........................เลขประ จำตัว...................................................... ประเภทรถ........................................
ลงชื่อ .............. ........;........... :.......................... ทํจ่ายงาใ,

'-

ชื่อ

เบิกใหม่

พ.บัญ ชี
ค่าโดยสาร
เลขตั๋วเริ่มต้น
เที่ยว่ที่ (ขา) 1
2
3
4
5
6
7
- 8
9
10
" 11
12
-13
14
15
10
ยอดขาย ■ (ใบ)
ยอดเงิน (บาท)

;น์ค?จเา■ .ใรค่

พฃร.

0 า เป็นวันทำงานปกติ
เว] เป็นวันทำงานในวันหยุด
1 1 เป็นวันทำงานวันนักฃตฤกษ

ลายมือ ชื่อ

ลายมือชื่อ

นายท่า -

นายตรวจ

หมายเหตุ

.'

*

เวลาเลิกงาน....:.......................................น.

เวลาที่ทำงานป กต ิ....................'................................ ชม.

เวลาที่ทำงานล่วงเวลา................. ..1.........ะ.-. ............... .ชม.

ลงขื่อ......................................................นายท่า ผ่สั่งเลิก

รวมเวลาทำงาน......................................................... ชม.'

รับรองถกฬ้อง ลงขื่อ........................... : ส/....................

รวมเงินจาหน่ายต ั๋ว

โปรดฉืกใ ห ้ พก ส . เก็บเป็นหลักฺฐาน

ลงช อ ....-:...........................................

ไต้ร ัน เงิน นำต้ง

ใ•นกงานบญชีค่าโดยสาร

นาทไว!:ใล้ว

ลงช ื่อ ................1.’...................................... .
พนักงานการ เงินค่าโดยสาร
วันที.่ .............. /..................1............:...:.....

11,11IIถมุดประจำรถ

31^เ17\

ออคิการนนส่อมวล(/นกรอเกผ

(1) ชื่อ ผู้ได้รับ ใบอนุญ าตประกอบการขนส่ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (2) ประเภทการขนส่ง ประจำทาง (3) ใบอนุญ าตประกอบการขนส่งเลขที่
(4) สำนัก งานเลฃ่ท ี่................................................................................................... (5) หมายเลขเสันทาง.............................!................................................................
(6) หมายเลขทะเบียนรถ.......................................................................................... (7) หมายเลขข้างรถ..................................................................................................
(8)
ชื่อ และสกุล ของผู้ข ับ รถ

(9)1

เลขที่
วัน เดือ น ปี
ใบอนุญาตขับรถ

เวลาที่ทำการขนส่ง
(12)
(11)
เวลาออก
เวลาถึง

สถานที่ปฏิบัติงาน
(14)
(13)
จาก
ถึง

หมายเลขมาตรวัดระยะทาง
(15)
(16)
ออก
ถึง

-

'

(17)
ระยะทาง
รวม (ถม.)

(18) ชั่วโมง
การมาทำงานรวม
(ชม./นาที)

วรบนทกรวยละเอยด
รายการที่ 1 - 2
รายการที่ 3 - 1 0
รายการที่ 1 1 - 1 4
รายการที่ 1 5 - 1 6
รายการที่ 1 7 - 1 8

พิมพ์ข้อความที่ต้องบันทึกให้เรียบร้อยแล้ว
พนักงานจ่ายงานเป็นผู้บันทึกรายละเอียด และส่งมอบให้แก่พนักงานขับรถพร้อมใบเที่ยว
(หากมีการเปลี่ยนรถ หรือนำรถเข้าอู่เพื่อซ่อม ให้นายท่าอู่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดในรายการที่ 8 - 9 )
นายท่า เป็นผู้บันทึกรายละเอียด
พนักงานขับรถ เป็นผู้บันทึกรายละเอียด และเมื่อหมดเวลาทำงานพนักงานขับรถต้องส่งสมุดประจำรถคืนให้แก่นายท่า
และนายท่าจะต้องนำส่งผู้จัดการสาย หรือผู้ช่วยผู้จัดการสาย
ผู้จัดการสาย หรือผู้ช่วยผู้จัดการสาย เป็นผู้บันทึกรายละเอียดและลงลายมือชื่อกำกับ แล้วรวบรวมเอกสารส่งให้
หัวหน้าส่วนธุรการและระบบข้อมูล กองเดินรถ เพื่อนำเสนอหัวหน้ากองเดินรถ เพื่อทราบ และรวบรวมเอกสารเก็บเป็น
หลักฐานไว้ที่กองเดินรถที่ร้บผิดชอบ
สมุดประจำรถให้จัดทำวันละ 1 ใบ/คัน (ไม่ต้องทำสำเนา)

