
ระยะทาง
(km.) รถ 6 ล ้อ 7.2 ม. ปิ� กอพั หลงัคาสูง

1  บริษทั เอส เค บี เทค. (ประเทศไทย) จาํกดั บางเสาธง 2
2  บริษทั ย.ูที.ที. เอน็จิเนียริ,ง จาํกดั บางเสาธง 2
3  บริษทั นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั บางเสาธง 7
4  บริษทั เลน็ตสั เทค็โนโลยีส ์(ไทย) จาํกดั บางเสาธง 12
5  บริษทั มิตซูบิชิ โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั บางโฉลง 15
6  บริษทั ไทยซมัมิท โอโตโมทีฟ จาํกดั บางโฉลง 19
7  บริษทั เอส.เอส. ออโตพารท์ อินเตอรเ์ทรด จาํกดั บางปู 21
8  บริษทั เจ.เอน็.ที. อินดสัเตรียล คอรเ์ปอเรชั ,น จาํกดั เทพารกัษ์ 26
9  บริษทั บางป ูอินเตอรโ์มดลั ซิสเตม็ จาํกดั (BISCO) นิคมบางปู 31
10  บริษทั บอนซอง อิเลคทรอนิคส ์จาํกดั บางเม ืองใหม่ 35
11  บริษทั นิซเซอิ มิซูกิ จาํกดั เทพารกัษ์ 35
12  บริษทั ไทยโตโย เดนโซ จาํกดั กบินทรบ์ุร ี 39
13  บริษทั เทคโนพลาสอตุสาหกรรม จาํกดั บ้านเก่า 42
14  บริษทั เวิลด ์ซีโบ-เทค จาํกดั ดอนหวัฬ่อ 44
15  บริษทั มารอูิ ซมั (ไทยแลนด)์ จาํกดั ต.ศาลาแดง 44
16  บริษทั โทแอคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ดอนหวัฬ่อ 45
17  บริษทั ไทย นิปปอน เซอิกิ จาํกดั ดอนหวัฬ่อ 45
18  บริษทั ฟทุาบะ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ดอนหวัฬ่อ 46
19  บริษทั กรีน ทู จาํกดั บางทราย 46
20  บริษทั วาโก้ ซงัโย (ประเทศไทย) จาํกดั ดอนหวัฬ่อ 46
21  บริษทั ดีเอสไอ เลเซอร ์เซอรวิ์ส จาํกดั หนองไม้แดง 47
22  บริษทั เค.เอส. โมลดพ์ารท์ จาํกดั ต.วงัตะเคียน 49
23  บริษทั สยาม เอโต้ จาํกดั สาธร 50
24  บริษทั เอช.เอม็.ออโตพารท์ จาํกดั บางมด 50
25  บริษทั นิปโป เมค็คาทรอนิกส ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั ต.ศาลาแดง 51
26  บริษทั ซายสมายล ์จาํกดั บางรกั 54
27  บริษทั ศภุกิจ โลจิสติกส ์จาํกดั สาขา 3 โกดงัที, 2 พระสมุทรเจดีย ์ 55
28  บริษทั ซิกซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั พระสมุทรเจดีย ์ 55
29  บริษทั บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) พานทอง 62
30  บริษทั ริเก้น ประเทศไทย จาํกดั บางกระดี, อ.เม ือง 75
31  บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) บ้านกลาง อ.เม ือง 77
32  บริษทั เอส.เอส. ออโตพารท์ อินเตอรเ์ทรด จาํกดั คลองสอง 78
33  บริษทั โซดิก (ประเทศไทย) จาํกดั นวนคร 87
34  บริษทั ไทยคามาย่า จาํกดั เครือสหพฒัน์ 91
35  บริษทั ยเูซน็ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั LLC3 หนองขาม 92
36  บริษทั ไทยโคบาชิ จาํกดั เครือสหพฒัน์ 93
37  บริษทั ไทยซมัมิท เคเบิKล แอนด ์พารท์ จาํกดั นิคมปิ, นทอง 2 94
38  บริษทั ยเูอม็ที อินเตอรเ์นชั ,นแนล จาํกดั ปิ, นทอง 3 97
39  บริษทั ไทยซมัมิท แหลมฉบงั โอโตพารท์ จาํกดั นิคมแหลมฉบงั 98

ดีเซล 21.00-22.99

บริษทั ไทยซมัมิท คอมโพเน้นท ์จาํกดั
THAI SUMMIT COMPONENT CO., LTD.

149  หมู ่17  ถนนบางนา - ตราด  ตาํบลบางเสาธง  อําเภบางเสาธง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10570

แบบฟอรม์ใบเสนอราคางานประมลูว่าจ้างขนส่งสินค้ารายเที,ยว
           ราคานํKามนัฐาน = 21.00 - 22.99  ณ วนัที, 15 กนัยายน 2563

ลาํดบั ลกูค้า เขตหลกั



ดีเซล 21.00-22.99

บริษทั ไทยซมัมิท คอมโพเน้นท ์จาํกดั
THAI SUMMIT COMPONENT CO., LTD.

149  หมู ่17  ถนนบางนา - ตราด  ตาํบลบางเสาธง  อําเภบางเสาธง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10570

แบบฟอรม์ใบเสนอราคางานประมลูว่าจ้างขนส่งสินค้ารายเที,ยว
           ราคานํKามนัฐาน = 21.00 - 22.99  ณ วนัที, 15 กนัยายน 2563

40  บริษทั ไทยซมัมิท ฮารเ์นส จาํกดั (มหาชน) นิคมแหลมฉบงั 98
41  บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั นิคมแหลมฉบงั 99
42  บริษทั สยาม พงุซาน เมทลั จาํกดั นิคมแหลมฉบงั 99
43  บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั รงัสิต คลองหนึ,ง 99
44  บริษทั ย-ูชิน (ประเทศไทย) จาํกดั ปลวกแดง 102
45  บริษทั เอสอีที (ไทยแลนด)์ จาํกดั บ่อวิน 103
46  บริษทั ชานน แอส็ซี, จาํกดั วงัน้อย 104
47  บริษทั ไทยอซุุย จาํกดั บางปะอิน 106
48  บริษทั ไทย ซูกิโมโต จาํกดั บางปะอิน 107
49  บริษทั เอน็แอนดอ์ี (ประเทศไทย) จาํกดั บางปะอิน 107
50  บริษทั อาโตไรซ ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั ปลวกแดง 108
51  บริษทั เอสอีดบับลิวเอส-คอมโพเนนท ์จาํกดั ปลวกแดง 108
52  บริษทั เอสอีเอพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ปลวกแดง 110
53  บริษทั ฟจิู ออโต้เทค (ประเทศไทย) จาํกดั ปลวกแดง 110
54  บริษทั โทย ูอินดสัทรีส ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั ปลวกแดง 111
55  บริษทั พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ,ง อยธุยา จาํกดั อทุยั 111
56  บริษทั ไทยไฟน์ ชินเตอร ์จาํกดั ปลวกแดง 115
57  บริษทั ไพโอแลค (ประเทศไทย) จาํกดั ปลวกแดง 117
58  บริษทั เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ปลวกแดง 117
59  บริษทั วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั ปลวกแดง 119
60  บริษทั เทคโน เรซิน เซอรวิ์ส จาํกดั อทุยั 119
61  บริษทั เอ.อาร.์เอส. เซมิซึ จาํกดั อ.เม ือง 121
62  บริษทั มาสโปรแอมเทคคอรป์อเรชั ,น จาํกดั หนองแค จ.สระบุร ี 134
63  บริษทั อเูบะ เทคนิคอล เซน็เตอร ์(เอเชีย) จาํกดั ตะพง จ.ระยอง 157
64  บริษทั ศิริวิทย ์สแตนเลย ์จาํกดั โคราช 276

เงื,อนไข
1.  กรณีใช้แรงงานยกของ คิดเพิ,ม.............................บาท / คน / เที,ยว
2. กรณีพ่วงรบั เมด็พลาสติก/ แม่พิมพ ์กลบับริษทั   ในพืKนที,โซนเดียวกนั  คิดเพิ,ม  ดงันีK
     2.1   นํKาหนัก  ต ั Kงแต่       25 - 1,000 kg.    คิดเพิ,ม ........................... บาท
     2.2   นํKาหนัก  ต ั Kงแต่  1,001 - 1,500 kg.    คิดเพิ,ม ........................... บาท
     2.3   นํKาหนัก  ต ั Kงแต่  1,501 - 2,500 kg.    คิดเพิ,ม ........................... บาท
3. กรณีส่งงานเกิน 1 จดุ  ในโซนเดียวกนั ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร  คิดเพิ,ม 100 บาท/เที,ยว
4. กรณีส่งงานเกิน 1 จดุ  ในโซนเดียวกนั ระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร      คิดเพิ,ม 200 บาท/เที,ยว
5. กรณีส่งงานเกิน 1 จดุ ต่างโซนในเส้นทางเดียวกนั ให้คิดราคาเที,ยวไกลสุด บวกเพิ,ม 500 บาท/เที,ยว
6. อตัราสิKนเปลือง   - รถบรรทุก 6 ล ้อ  ระยะทาง 1-10 กม. 3.5 กม./ลิตร,   ระยะทาง 11 ก.ม.ขึKนไป 4.5 ก.ม./ลิตร
                                 - รถกระบะ 4  ล ้อ  10 กม./ลิตร
7. กรณีรบังานกลบั (กรณีเป็นสินค้าที,ไม ่ใช่เมด็พลาสติกหรอืแม่พิมพ)์ ปริมาณมากกว่า 50% ของพืKนที,บรรจสิุนค้า
    ของรถ หรอืมากกว่า  50% ของนํKาหนักบรรทุกรถ  จะคิดเพิ,มค่ารบังานกลบั 20 % ของค่าเที,ยวนั Kนๆ
8. ราคาที,เสนอมานีKรวมค่าทางด่วน , รบัภาชนะเปล่ากลบัแล้ว และจะปรบัราคานํKามนัขึKนหรอืลง  ช่วงละ 2 บาท
9. ผ ูช้นะการประมูลจะต้องยื,นเงินประกนัการทาํงาน (แบงคก์ารนัตี)  250,000 บาท ในวนัที,ทาํสญัญา 
    และคืนให้เม ื,อให้บริการครบ 4 เดือน
10. อายุสญัญา ใช้ระยะเวลา  2 ปี และจะต่อสญัญาอตัโนมติัอีก 1  ปี หากผลการประเมินผ ูใ้ห้บริการประจาํปีผา่น 80%


