หนังสื อเชิญชวนประกวดราคา บริษัท เฌอร่ า จากัด (มหาชน)
เลขที่ MHP-000474
เรื่ อง ประกวดราคางาน Main Power High Volt for Sand 3
ด้วยบริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในการจัดหาผูใ้ ห้
บริ การติดตั้ง งาน Main Power High Volt for Sand 3 ณ บมจ.เฌอร่ า โรงงานลพบุรี
สถานที่ส่งมอบ
บริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) สาขา 00002 เลขที่ 59 หมู่ 12 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ตาบลช่องสาริ กา อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
ขอบเขตของงาน
เพื่อจัดหาผูใ้ ห้บริ การงานน้ าดื่มถังบริ การพนักงานให้แก่ผวู ้ ่าจ้าง โดยรายละเอียดงานเป็ นไปตามขอบเขตของ
งาน (Term of Reference : TOR) และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผวู ้ า่ จ้างเป็ นผูก้ าหนด ดังนี้
1. ดาเนินการติดตั้ง Main Power High Volt for Sand 3ตามรายละเอียดควาามต้องการตามแบบที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้
2. การติ ดตั้งเป็ นไปตามมาตรฐานการติ ดตั้งระบบไฟฟ้ าของวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยหรื อการไฟฟ้ านคร
หลวง
ระยะเวลาดาเนินงาน
ให้เริ่ มจัดส่ งสิ นค้าเป็ นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารสั่งจ้าง (PO) เว้นแต่กรณี ที่ไม่สามารถดาเนินการ
ได้เนื่ องจากติดปั ญหาซึ่ งเกิดจากฝ่ ายผูว้ ่าจ้างเอง ทั้งนี้ ผรู ้ ับจ้างจะต้องดาเนิ นงานแต่ละขั้นตอนให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
กาหนดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแผนการดาเนินงานที่ทางบริ ษทั ฯจะได้ส่งมอบให้กบั ผูร้ ับจ้างก่อนเริ่ มดาเนินการ

คุณสมบัตเิ บื้องต้ นของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยก่อนวันยืน่ ซอง
เสนอราคาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่ งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่ วยงาน
ราชการอื่นออกให้ ซึ่งรับรองไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยนื่ เอกสารประกวดราคา
2. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่ทางผูว้ ่าจ้าง
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในครั้งนี้

ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนดังกล่าวในข้อ 1 ถึง 3 ทุกประการ หากพบว่าผูเ้ สนอราคาราย
ใดมีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ครบตามดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้นๆ
และจะถือว่าเป็ นผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
กาหนดการยื่ นซองเอกสารเสนอราคาแบบปิ ดผนึ ก ภายในวันที่ 18 ธันวามคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น. ณ
บริ ษัท เฌอร่ า จากัด (มหาชน) สาขา 00002 เลขที่ 59 หมู่ 12 ถนนสายสระบุรี-หล่ มสั ก กม.16 ตาบลช่ องสาริกา อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15220
ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามหรื อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่ คุณธี รภัทร์ วงษ์กุหลาบ ฝ่ ายจัดซื้ อพื้นที่
บริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) สาขา 00002 เลขที่ 59 หมู่ 12 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก กม.16 ตาบลช่องสาริ กา อาเภอ
พัฒ นานิ ค ม จัง หวัด ลพบุ รี 15220 หรื อ สอบถามทางโทรศัพ ท์ ห มายเลข 036-770-011 ต่ อ 273 หรื อ ทาง E-mail:
teeraphat_w@shera.com ระหว่า งวัน ที่ 16 ธั น วาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 18 ธั น วามคม พ.ศ.2563 ตั้ง แต่ เวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากท่านยังไม่เคยทาธุรกรรมกับบริ ษทั เฌอร่ า ฯ ต้องนาส่ งเอกสารบริ ษทั เช่น
หนังสื อรับรองบริ ษทั , ภ.พ.20 และประสบการณ์ทางาน (ถ้ามี) มาประกอบการขอรับรายละเอียดงานดังกล่าว
ในกรณี ที่ไม่ติดต่อขอรับรายละเอียดงาน บริ ษทั เฌอร่ า ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับการยื่นเอกสารเสนอราคา
งาน/โครงการดังกล่าว
จึงประกาศมาเพื่อทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

(นายธีรภัทร์ วงษ์กุหลาบ )
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อพื้นที่ลพบุรี

