
หวัข้อ รายละเอียด 1. นิคมแหลมฉบงั 2. ศรีราชา 3.WHA2 มาบปู 4. ระยอง 5.อมตะนคร 6. เวลโกร 7. บางพลี 8. กิ,งแก้ว 9. บางนา 10. สาํโรง 11. บางปู 12. ร ่มเกล้า 13.ลาดกระบงั 14.กรงุเทพ 15.ธญัญบรุี 16.ลาดหลมุแก้ว 17.สมทุรสาคร 18. อยธุยา

เงื,อนไขในการยื,นซองประมูลรถขนส่งสินค้า
1 รถบรรทุก / อตัราการใช้รถของบริษทั

 1.1   จาํนวนรถที,ใช้ประกอบการประมลู
                                   -            -   6 ล ้อ 7.2 เมตร  (นํ@ามนั)     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

          -   ปิคอพั หลงัคาสงู  (นํ@ามนั)     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1.2    จาํนวนเที,ยวในการวิ,ง / เดือน
         -   6 ล ้อ 7.2 เมตร  (นํ@ามนั)     25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
         -   ปิคอพั หลงัคาสงู  (นํ@ามนั)     9 4 50 134 64 10 37 8 6 5 4 4 6 4 25 20 5 2
 1.3    อตัราการว่าจ้า งเสนอราคาต่อเที,ยว (ระยะทางตามเอกสารแนบ) แยกประเภทตามนี@
          1.3.1  ประเภท 6 ล ้อ 7.2 เมตร      เสนอราคา   =   บาท/เที,ยว   (ที,ราคาฐานนํ@ามนั 21.00-22.99 บาท/ลิตร)
          1.3.2  ประเภทปิคอพั  หลงัคาสงู  เสนอราคา   =   บาท/เที,ยว   (ที,ราคาฐานนํ@ามนั 21.00-22.99 บาท/ลิตร)
 1.4   ราคาที,เสนอรวมค่าทางด่วนแล้ว   และจะปรบัราคานํ@ามนัขึ@นหรือลง  ช่วงละ 2 บาท
 1.5   อตัราสิ@นเปลือง  
          - รถบรรทุก 6 ล้อ  ระยะทาง 1-10 กม.3.5 กม./ลิตร, ระยะทาง 11 ก.ม.ขึ@นไป 4.5 ก.ม./ลิตร
          - รถกระบะ 4  ล้อ  10 กม./ลิตร

2 รายละเอียด / เงื,อนไขของการประมูล
2.1   รถทุกคนัจะต้องมี GPS โปรแกรมติดตามสามารถ Print ออกมาประกอบการวางบิลได้ 
         กรณีทะเบียนใหมต่้องติดต ั @งภายใน  15  วนั , กรณีเสีย ให้แก้ไขภายใน 7 วนั
2.2   GPS ทางผูร้บัจ้างต้องให้ User /Password กบัผูว้ ่าจ้างภายใน 15 วนั หลงัจากที,เซน็ต ์สญัญา ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.3   มี Seal  Lock  ทุกเที,ยว  โดยผูร้บัจ้างเป็นผูเ้สียค่าใช้จ ่าย ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.4   มีค ่าประกนัสินค้า (กรณีชาํรดุเสียหาย)  ผ ูว้ ่าจ้างจะปรบัตามสภาพความเป็นจริง
         -   6 ล ้อ 7.2 เมตร  (นํ@ามนั)     1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
         -   ปิคอพั หลงัคาสูง  (นํ@ามนั)     300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
2.5   การอาํนวยความสะดวกหรือเคลียรเ์ส้นทางที,ส ่งสินค้าให้ล ูกค้าถอืเป็นความรบัผิดชอบของ
         ผ ูร้บัจ้าง รวมถงึเม ื,อเกิดค่าใช้จ ่ายระหว่างการจดัส่ง
2.6   การรบัประกนัการส่งสินค้าให้ทนักาํหนดเวลาส่งมอบตามใบส ั ,งงานหรือตารางการขนส่งสินค้า ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.7  กรณีรบัภาชนะเปล่าหรือบรรจุภณัฑ์ของลูกค้ากลบั ให้ถอืเป็นค่าบริการรวมในเที,ยวนั @นๆ   หากเกิดปัญหาไมร่บั
        ภาชนะกลบัโดยไมไ่ด้แจ้งผ ูว้ ่าจ้างทราบก่อนออกจากบริษทัล ูกค้า ผ ูว้ ่าจ้างขอสงวนสิทธิ_ ในการจ่ายค่าเที,ยวนั @นๆ
2.8   ผ ูร้บัจ้างต้องรบัผิดชอบในกรณีสินค้าหรือภาชนะสูญหายตามเอกสารบิลส่งสินค้า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า 2 เท่า
2.9  พนักงานขบัรถทุกคนจะต้องมีโทรศพัท์มอืถอืและต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาที,ยงัปฏิบตัิงาน
       และให้แจ้งบอร ์Contact Center , ชื,อผ ูป้ระสานงาน  พร้อมเบอรส์าํรอง  สาํหรบัติดต่อได้ตลอด 24 ชั ,วโมง
2.10  มีรถทดแทนทนัที สามารถ Support ได้ไมเ่กิน 1 ชั ,วโมง กรณีรถเสียหรือเกิดอ ุบตัิ เหตุ   หากผูร้บัจ้างไมส่ามารถ
       จดัรถทดแทนมาให้บริการภายในกาํหนดเวลาตามใบส ั ,งงานหรือตารางขนส่งสินค้าที,ผ ูว้ ่าจ้างกาํหนด ผูร้บัจ้างตกลง
       ให้ผ ูว้ ่าจ้างปรบัชั ,วโมงละ  1,000  บาท  (หนึ,งพนับาท)  และหากส่งสินค้าไมท่นักาํหนด  ผ ูร้บัจ้างจะต้องรบัผิดชอบ
       ชดใช้ค ่าปรบัตามที,ล ูกค้าทาํหนังสือร ้องขอมายงัผูว้ ่าจ้าง
2.11   กรณีเร ่งด่วนผูร้บัจ้างสามารถจดัหารถ Support ได้ ไมเ่กิน 2 ชั ,วโมง หลงัได้รบัแจ้งจากผูว้ ่าจ้าง ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.12   กาํหนดอายุของรถขนส่งไมเ่กิน 10 ปี นับจากวนัจดทะเบียน ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.13   กาํหนดให้ม ีการตรวจสารเสพติดของพนักงานขบัรถ  3  เดือน/คร ั @ง  โดยฝ่ายความปลอดภยัฯ ของผูว้ ่าจ้าง
          โดยผูร้บัจ้างจะเป็นผูจ้ดัเตรียมเครื,องมอื อ ุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติด  กรณีที,ตรวจพบสารเสพติด
          ให้ทางผูร้บัจ้างระงบัพนักงานขบัรถรายนั @นทนัทีจนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่า ไมใ่ช่สารเสพติด  และต้องจดัหา
         พนักงานขบัรถมาเปลี,ยนโดยทนัที  
2.14   ผ ูร้บัจ้างเป็นผูร้บัผิดชอบช่วยในการนําสินค้าขึ@นรถ และลงรถ เม ื,อถงึปลายทางเอง
           -   6 ล ้อ 7.2 เมตร  (ใช้นํ@ามนัดีเซล)     70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX 70 BOX
           -   ปิคอพั หลงัคาสูง  (ใช้นํ@ามนัดีเซล)     50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX 50 BOX
2.15   กรณีปฎิเสธการว่าจ้างของผูร้บัจ้าง  ผ ูว้ ่าจ้างสามารถคิดเสียหาย  2  เท่าของค่าจ้างที,เกิดขึ@นจริง ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.16   ผ ูร้บัจ้างต้องตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมของพนักงานขบัรถ และจะแจ้งผลกบัผ ูว้ ่าจ้างก่อนปัฏิบตัิงาน ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.17   บริษทัขนส่งต้องรบัผิดชอบจดัส่งสินค้าให้ล ูกค้าจนครบตามจาํนวนใบแจ้งขอใช้รถขนส่ง ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.18   พนักงานขบัรถต้องตรวจสอบชิ@นงาน  จาํนวน ให้ตรงตามเอกสารส่งงาน (ใบกาํกบัภาษี) และลงชื,อในเอกสารทุกคร ั @ง ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.19   กรณีรบังานดีกลบัจากลูกค้า / Supplier  จะทาํการจ่ายค่ารบังานกลบั 20 % ของค่าเที,ยวนั @นๆ   แต่ต้อง
          มีปริมาณงานกลบัมากกว่า 50 % ของพื@นที,บรรจุสินค้าของรถ หรือมากกว่า  50% ของนํ@าหนักบรรทุกรถ
          โดยฝ่ายจดัส่งจะเป็นผูต้รวจสอบและเซน็รบังาน
2.20   รถขนส่งจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  อ ุปกรณ์สาํหรบัขนส่งชิ@นงานต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
           เช่น  สลิงรดัชิ@นงาน , หมอนรองล้อ ฯลฯ  และ  พนักงานขบัรถขนส่งทุกคน  จะต้องมีอ ุปกรณ์ Safety
           ครบตามข้อกาํหนดลูกค้า เช่น  เสื@อสะท้อนแสง , รองเท้า Safety , หมวก  Safety 
2.21   พนักงานขบัรถต้องมีวฒุิการศึกษาข ั @นต ํ,า ม.3  หรือหากต ํ,ากว่าต้องได้รบัการยินยอมจากผูว้ ่าจ้างก่อน ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.22   พนักงานขบัรถต้องมีอายุไมเ่กิน  55  ปี และต้องมีสุขภภาพร่างกายที,สมบูรณ์สามารถยกภาชนะได้ตาม
          มาตรฐานที,ผ ูว้ ่าจ้างกาํหนด
2.23   ผ ูว้ ่าจ้างจะประเมินผลการให้บริการของผูร้บัจ้างในทุกๆ เดือน กรณีผลประเมินต ํ,าว่าเกรด B ติดต่อกนั
          3 เดือน หากผูร้บัจ้างไมม่ ีแนวทางแก้ไขปรบัปรงุการให้บริการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแต่ละเดือนที,ได้รบั
          ผลการประเมิน  ทางผูว้ ่าจ้างจะทาํการยกเลิกสญัญา เพื,อประมูลใหมแ่ละไมม่ ีสิทธิ_ ร ่วมประมูลคร ั @งถดัไป
2.24   ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ ผูว้ ่าจ้าง และลูกค้าของผูว้ ่าจ้าง อย่างเคร่งครดั ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
2.25   อายุสญัญา ใช้ระยะเวลา  2 ปี และจะต่อสญัญาอตัโนมตัิอีก 1  ปี หากผลการประเมินผูใ้ห้บริการรายปีผา่น 80% ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

3 ขอให้ท่านยื,นซองลงกล่องประมูลรถขนส่งสินค้า  วนัที, 17-22 กนัยายน 2563   เวลา 9.00-16.00 น.
4 เงินประกนัซองรายละ  30,000 บาท (เงินสด) วนัเดียวกนักบัที,มายื,นซอง โดยติดต่อยื,นซองที,ฝ่ายจดัซื@อ
5 กาํหนดเปิดซองประมูลโดยคณะกรรมการ  วนัที,  22 กนัยายน 2563  เวลา 14.00 น.  ที, บมจ.ไทยซมัมิท ฮารเ์นส
6 หลงัจากเปิดซองประมูล ผ ูท้ี,ประมูลไมผ่า่น รบัเงินค่าประกนัซองคืนได้เม ื,อจบการประมูลแล้ว
7 สรปุข้อตกลงระหว่าง ผ ูว้ ่าจ้าง และ ผูร้บัจ้าง  ทาํสญัญาว่าจ้าง ภายในวนัที, 31 ต ุลาคม 2563 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ผูช้นะการประมูลจะต้องยื,นเงินประกนัการทาํงาน (แบงคก์ารนัตี) เป็นเชค็เงินสดจาํนวน 250,000 บาท ในวนัที,ทาํสญัญา
และทางบริษทัจะคืนให้หลงัจากให้บริการครบ 4 เดือน
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บริษทั ไทยซมัมิท ฮารเ์นส จาํกดั (มหาชน)
THAI SUMMIT HARNESS PUBLIC COMPANY LIMITED

202 หมู ่3 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ต.ทุ่งส ุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230

                                                                                                                       1.1    จาํนวนรถที,ใช้ประกอบการประมลู

                                                                                                                       1.2    จาํนวนเที,ยวในการวิ,ง / เดือน / คนั
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