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

1  บริษทั ไทยซมัมิท ฮารเ์นส จาํกดั (มหาชน) นิคมแหลมฉบงั 17
2  บริษทั ซูมิโตโม  อีเลคตริก ซีสเตมส ์จาํกดั อมตะ ซิติ1 ระยอง 30
3  บริษทั เตอรจ์ิ1นชาง จาํกดั ( DJC ) อมตะ ซิติ1 ระยอง 34
4  บริษทั แอรโ์รคราส จาํกดั นิคมพฒันา ระยอง 47
5  บริษทั ลเูมน จาํกดั นิคมพฒันา ระยอง 47
6  บริษทั เค ซี พารท์ จาํกดั บ้านฉาง 50
7  บริษทั ไทยสตีลเคเบิ1ล จาํกดั (มหาชน) พานทอง 51
8  บริษทั กรงุเทพออโตไวด ์( BAC ) พานทอง 53
9  บริษทั ไทยชิงหลี  จาํกดั บางประกง 67
10  บริษทั ครีเอท โปร ( ไทยแลนด ์) บางโฉลง 90
11  บริษทั ไทยอิชิ จาํกดั บางพลี 93
12  บริษทั ไทยเชี@ยวชาญอตุสาหกรรม จาํกดั กิ@งแก้ว 95
13  บริษทั ไทยซมัมิท ออโตโมทีฟ บางโฉลง 97
14  บริษทั ซูเซอิ จาํกดั เทพารกัษ์ 98
15  บริษทั ทีเอส อินเตอรซ์ีส บางพลี 99
16  บริษทั นิเซอิ ฟจูิซาวา จาํกดั เทพารกัษ์ 102
17  บริษทั นิเซอิ มิซูกิ จาํกดั เทพารกัษ์ 107
18  บริษทั แอมพาสอินดสัตรี  จาํกดั นิคมบางปู 108
19  บริษทั แอมพาส เอม็พีเอม็   จาํกดั นิคมบางปู 108
20  บริษทั มรูาคามิ แอมพาส  จาํกดั นิคมบางปู 108
21  บริษทั บอนซอง อิเลคทรอนิค จาํกดั เทพารกัษ์ 109
22  บริษทั บีบีเค อีเลคตริก เสรีไทย กทม. 112
23  บริษทั เอส เอส สมาท จาํกดั ภาษีเจริญ กทม. 120
24  บริษทั ซินเนอรืยี@ จาํกดั นวนคร 150
25  บริษทั ไทยเซอิ  จาํกดั นวนคร 150
26  บริษทั ไทยสแตนเล ่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ปทุมธานี 151
27  บรษัทั บาซีส เทรดดิ1ง  จาํกดั พทุธมณฑล 160
28  บรษัทั ไทย โตโย เดนโซ จาํกดั กบินทบ์ุร ี 161
29  บริษทั เฮส เอม็ ออโตพารท์  จาํกดั สมุทรสาคร 180
30  บริษทั ยนิูตี1 อ ีเลคตริก จาํกดั บางปะหนั 200
31  บริษทั ศิริวิทย ์-สแตนเล ่ย ์ จาํกดั นครราชสีมา 288

เงื@อนไข
  1. กรณีใช้แรงงานยกของ คิดเพิ@ม.........................บาท / คน / เที@ยว
  2. กรณีส่งงานเกิน 1 จดุ  ในโซนเดียวกนั ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร  คิดเพิ@ม 100 บาท/เที@ยว
  3. กรณีส่งงานเกิน 1 จดุ  ในโซนเดียวกนั ระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร      คิดเพิ@ม 200 บาท/เที@ยว
  4. กรณีส่งงานเกิน 1 จดุ ต่างโซนในเส้นทางเดียวกนั ให้คิดราคาเที@ยวไกลสุด บวกเพิ@ม 500 บาท/เที@ยว
  5. อตัราสิ1นเปลือง   - รถบรรทุก 6 ล ้อ  ระยะทาง 1-10 กม. 3.5 กม./ลิตร,   ระยะทาง 11 ก.ม.ขึ1นไป 4.5 ก.ม./ลิตร
                                  - รถกระบะ 4  ล ้อ  10 กม./ลิตร
  6. กรณีรบังานกลบั ปริมาณมากกว่า 50% ของพื1นที@บรรจสิุนค้าของรถ หรอืมากกว่า  50% ของนํ1าหนักบรรทุกรถ
      จะคิดเพิ@มค่ารบังานกลบั 20 % ของค่าเที@ยวนั 1นๆ
  7. ราคาที@เสนอมานี1รวมค่าทางด่วน , รบัภาชนะเปล่ากลบัแล้ว และจะปรบัราคานํ1ามนัขึ1นหรอืลง  ช่วงละ 2 บาท
  8. ผ ูช้นะการประมูลจะต้องยื@นเงินประกนัการทาํงาน (แบงคก์ารนัตี)  250,000 บาท ในวนัที@ทาํสญัญา 
      และคืนให้เม ื@อให้บริการครบ 4 เดือน
  9. อายุสญัญา ใช้ระยะเวลา  2 ปี และจะต่อสญัญาอตัโนมติัอีก 1  ปี หากผลการประเมินผ ูใ้ห้บริการประจาํปีผา่น 80%

ดีเซล 21.00-22.99

บริษทั ไทยซมัมิท เคเบิ1ล แอนด ์พารท์ จาํกดั 
THAI SUMMIT CABLE & PARTS CO.,LTD.

150/14,16-20 หมู ่9 นิคมอุตสาหกรรมปิ,นทอง 2 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20110

แบบฟอรม์ใบเสนอราคางานประมลูว่าจ้างขนส่งสินค้ารายเที@ยว
           ราคานํ1ามนัฐาน = 21.00 - 22.99  ณ วนัที@ 15 กนัยายน 2563

ลาํดบั ลกูค้า เขตหลกั


