TOR ประกอบการเสนอราคาให้บ ริ ก ารรถตู้ และรถกระบะสองแถว รับ -ส่งพนัก งาน
1. เป็ นบริษทั / ห้างหุน้ ส่วนจํากัด จดทะเบียนโดยคนไทย มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึน% ไป
2. มีประสบการณ์ธุรกิจรถรับส่งพนักงาน อย่างต่อเนื/องมากกว่า 3 ปี ขน%ึ ไป (มีเอกสารรับรองจากลูกค้า)
3. รถตูแ้ ละรถกระบะทีเ/ ข้าร่วมประมูลต้องได้มาตรฐานตามทีก/ รมการขนส่งทางบกกําหนด มีรายละเอียดดังนี%
3.1. รถตู้
จํานวน 3 คัน (ขนาดเครือ/ งยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,500 CC จํานวนทีน/ ัง/ ไม่เกิน 13 ทีน/ ัง/ และทีน/ ัง/
แถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน กว้างไม่น้อยกว่า 20 ชม)
3.2. รถกระบะ จํานวน 3 คัน (ขนาดเครือ/ งยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,400 CC จํานวนทีน/ ัง/ ไม่เกิน 12 ทีน/ ัง/ )
4. รถยนต์ใช้เชือ% เพลิงนํ%ามันดีเซล B7 เท่านัน%
5. การประกวดราคารถรับ-ส่งพนักงานต้องเสนอราคาทัง% รถตูแ้ ละรถกระบะให้ครบทุกสาย (ไม่ครบถือว่าสละสิทธิ)A
6. รถรับ-ส่งพนักงานทุกคัน (รถตูแ้ ละรถกระบะ) กําหนดให้ตดิ ตัง% ระบบ GPS Tracking โดย GPS ทีใ/ ช้งานต้อง
ได้รบั การอนุ ญาตจากขนส่งจังหวัด และมีระบบควบคุมความเร็ว GPS 24 ชัวโมง
/ แบบ Real Time
7. พนักงานขับรถต้องมีใบขับขีร/ ถสาธารณะไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึง/ ไม่เคยมีประวัตเิ สียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน
มีอายุระหว่าง 25-50 ปี
8. มีประกันภัยรถยนต์ชนั % 1 และ พรบ.คุม้ ครองผูโ้ ดยสารและบุคคลภายนอก (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
ขึน% ไปทุกทีน/ ัง/ ) กรณีเกิดอุบตั เิ หตุเป็ นเหตุให้พนักงานหยุดงาน ต้องชดใช้ความเสียหายทีเ/ กิดขึน% จากการหยุดงาน
ของพนักงานให้แก่บริษทั ฯ เช่น ค่าจ้าง ทีบ/ ริษทั จ่ายให้พนักงานตามจริง
9. รถทุกคันต้องมีชุดอุปกรณ์ประจํารถ ได้แก่
9.1. รถตู้ ( ชุดปฐมพยาบาลเบือ% งต้น, ค้อนทุบกระจก, ถังดับเพลิง, เข็มขัดนิรภัย, ป้ ายจํากัดความเร็ว, ผ้าม่าน,
เครือ/ งเสียง, ทีว,ี ป้ ายบอกสายรถ)
9.2. รถกระบะ ( ชุดปฐมพยาบาลเบือ% งต้น, ค้อนทุบกระจก, ถังดับเพลิง, เข็มขัดนิรภัย, ป้ ายจํากัดความเร็ว
ป้ ายบอกสายรถ)
10. พนักงานขับรถต้องได้รบั การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลทีไ/ ด้รบั มาตราฐานสากล และไม่เจ็บป่ วยด้วยโรคที/
เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ านขับรถ โดยมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปั จจุบนั ชัน% 1
11. มีการตรวจสอบประวัตอิ าชาญากรรมพนักงานขับรถทุกคน โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
12. สามารถเข้าตรวจสอบสถานประกอบการได้
13. การปรับเพิม/ หรือลดลงค่าเทีย/ วให้ถอื ค่านํ%ามันดีเซล B7 ทีร/ าคา 22 บาท/ลิตร +,- 3 บาท (ไม่ปรับขึน% หรือลง)
และคํานวณบนพืน% ฐานอัตราเฉลีย/ ราคาขายปลีกนํ%ามันดีเซล B7 ในตลาด อ้างอิงบริษทั ปตท. ในแต่ละช่วงเวลา
ทีใ/ ห้บริการ และกําหนดอัตราสิน% เปลืองนํ%ามันที/ 10 กิโลเมตร/ลิตร
14. กรณีมกี ารรวมสาย คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราว่าจ้างของสายไกล บวกเพิม/ ค่าสายครัง% ละ 150 บาท และในกรณีท/ี
จุดขึน% รถอยูใ่ นสายทีผ/ ่าน สามารถไปด้วยกันได้ จะไม่คดิ ราคาเพิม/ และไม่ถอื เป็ นการรวมสาย
15. อายุสญ
ั ญา 1 ปี ต่ออัตโนมัติ 1 ถึง 2 ปี หากผ่านการประเมินการให้บริการประจําปี มากกว่า 80 % ขึน% ไป
16. สามารถเข้าเริม/ ให้บริการตัง% แต่วนั ที/ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป
17. วงเงินประกันซองประมูล 30,000 บาท (สามหมืน/ บาทถ้วน) ณ วันทีย/ น/ื ซองประมูล ที/ บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส
18. การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเทีย/ ว (ไม่นับรวมไป-กลับ)
19. ราคาทีเ/ สนอเป็ นราคารวมหักภาษี ณ ทีจ/ ่าย 1%
20..วันนัดตรวจสภาพรถ หลังวันประกวดราคา (สถานทีต/ รวจสภาพรถ : บริษทั ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จํากัด)
โปรดเตรียมรถให้พร้อมตรวจทุกสายรถทีร/ ่วมเสนอราคา

