ประกาศ
เรือง การประมูลงานบริการขนย้ ายรถยนต์ จากโกดังเก็บรถยนต์ (TOR NO. 621238004670 -71-72)
1. จาก จ.นครราชสี มา ไป จ.ขอนแก่น
2. จาก จ.ชลบุรี (หุบบอน) ไป อ.วังน้ อย จ.พระนครศรีอยุธยา
3. จาก จ.นครสวรรค์ ไป อ.วังน้ อย จ.พระนครศรีอยุธยา 4. จาก จ.พิษณุโลก ไป อ.วังน้ อย จ.พระนครศรีอยุธยา
5. จาก จ.นครสวรรค์ ไป อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
6. จาก จ.พิษณุโลก ไป อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7. จาก อ.เมือง จ.ขอนแก่น ไป อ.วังน้ อย จ.พระนครศรีอยุธยา 8. จาก อ.วังน้ อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไป อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์เพือพิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ และแผนงานทีเหมาะสม ในการดําเนินงานบริการขนย้ ายรถยนต์ จากโกดังเก็บรถยนต์ ทั-งนี-การดําเนินงาน
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามแนวทางทีกําหนดในเอกสารข้อกําหนดการคัดเลือกฉบับนี- ผูเ้ สนอราคาจะต้องนําเสนอรายละเอียดของวัสดุ/ อุปกรณ์
และวิธีการดําเนินงานอย่างละเอียด ทั-งนี- “ธนาคาร” ได้จดั เตรี ยมรายละเอียดขอบเขตงานมาเพือประกอบการพิจารณาเท่านั-น ผูเ้ สนอราคาสามารถ
ยืนข้อเสนองานให้เป็ นไปตามที กําหนดหรื อมากกว่าหรื อดีกว่าทีกําหนดก็ได้

ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี?
1. เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย โดยมีทุนจดทะเบียนไม่ตากว่
ํ า 1 ล้านบาท
2. มีฐานะการเงินมันคง และจดทะเบียนการค้ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
3. ต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับงานทีเข้าร่ วมเสนอ และมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจนี-อย่างต่อเนืองมาไม่< 1 ปี
4. ต้องไม่เป็ นผูเ้ คยกระทําผิดสัญญากับทางราชการ หรื อทํางานเอกชนใดไม่เสร็ จสิ- น และเป็ นผูก้ ระทําผิดหรื อยังทําความตกลงกันไม่ได้
5. มีชือธนาคาร หรื อสถาบันการเงินทีให้การสนับสนุนแก่ผเู้ สนอราคา
6. มีลูกค้าอ้างอิงทีบริ ษทั ให้บริ การอยูป่ ัจจุบนั อย่างน้อย B ราย สําหรับให้ธนาคารสอบถามข้อมูล
7. มีบุคลากรหลักทีเป็ นพนักงานประจําในการบริ หารจัดการและควบคุมการปฏิบตั ิงาน
8. ต้องไม่เป็ นบุคคลทีถูกกําหนด ตามฐานข้อมูลของสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทีประกาศรายชือตามพ.ร.บ.ว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสู ง
กําหนดชี-แจง TOR วันที 7 สิ งหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สายงานบริ หารงานจัดซื-อ สํานักงานใหญ่ ชั-น 10 โซน A ห้องประชุม
10A04 ติดต่อคุณวรพร กุลทรัพย์ศกั ดิN โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-5827 , 061-4545-394
กําหนดยืนซองประกวดราคา วันที 15 สิ งหาคม 2562 ภายในเวลา 12.00 น. ณ สายงานบริ หารงานจัดซื-อ สํานักงานใหญ่ ชั-น 10
โซน A ติดต่อคุณวรพร กุลทรัพย์ศกั ดิN โทรศัพท์หมายเลข R-STUU-TVSW , 061-4545-394
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสาร TOR ได้ที สายงานบริ หารงานจัดซื-อ สํานักงานใหญ่ ชั-น XR โซน A ตั-งแต่บดั นี- เป็ นต้นไปจนถึงวันที
6 สิ งหาคม 2562 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2544-5827 , 061-4545-394 หรื อ e-mail : s63090@scb.co.thในวันทําการธนาคาร
อนึง หากท่านเป็ นผูเ้ สนอราคารายใหม่ ซึงยังไม่เคยได้รับใบสังจ้าง/ซื-อสิ นค้าหรื อบริ การจากธนาคาร โปรดติดต่อผูป้ ระสานงานของ
ธนาคารตามทีระบุไว้ในประกาศชี-ชวนฉบับนี- เพือรับและลงนามใน “สัญญาการไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับ” และ "จรรยาบรรณ คู่ธุรกิจ
(SCB Supplier Code of Conduct)" พร้อมส่ งคืนธนาคาร และติดต่อขอรับ TOR ณ สถานทีทีกําหนดข้างต้นต่อไป
ประกาศ ณ วันที 1 สิ งหาคม 2562
สายงานบริ หารงานจัดซื-อ
มีข้อซักถาม หรือ ข้ อร้ องเรียน เกียวกับกระบวนการจัดซื?อทัวไป สามารถส่ งคําถาม หรือ ข้ อร้ องเรียนมาที QR code นี?

