หนังสื อเชิญชวนประกวดราคา บริษัท เฌอร่ า จากัด (มหาชน)
เลขที่ MHP-000475
เรื่ อง ประกวดราคาสารเคมี Epoxy ประจาปี 2564
ด้วยบริ ษัท เฌอร่ า จากัด (มหาชน) มี ค วามประสงค์จะประกวดราคาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ประกวดราคา
สารเคมี Epoxy ประจาปี 2564
สถานที่ส่งมอบ
1.บริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) สาขา 00002 เลขที่ 59 หมู่ 12 ถนนสายสระบุรี -หล่มสัก กม.16 ตาบลช่ อง
สาริ กา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15220
ขอบเขตของงาน
เพื่อสั่งซื้ อสารเคมี Epoxy สำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตโดยมีปริ มำณกำรใช้งำนประมำณ 500 กิโลกรัม/ปี
ต่ อ ชนิ ด ของสำรเคมี ที่ ใช้จำนวนมำกที่ สุ ด ตำมอัต รำส่ วนที่ ผ สมเพื่ อใช้งำน โดยปริ ม ำณประมำณกำรทั้งปี 1,000
กิโลกรัม/ปี โดยผูย้ นื่ ประกวดรำคำจะต้องเคยทดสอบกำรใช้งำนของสำรเคมี Exopy เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผลการประมูลที่ได้จะมีอายุ 1 ปี เพื่อใช้ในการสั่งซื้ อตลอดปี 2564 ตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือนมกราคม ถึง วันที่ 31
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 หรื อระยะเวลำที่มำกกว่ำ ด้วยเงื่อนไขตำมที่ยนื่ ประกวดรำคำเสนอมำ
คุณสมบัตเิ บื้องต้ นของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
1. ผูม้ ีสิทธิ์เสนอราคาอาจเป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุคลธรรมดาก็ได้ แต่ตอ้ งจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา
รายละเอียดเพิม่ เติมให้เป็ นไปตามขอบเขตของงานที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
2. กรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิ ติบุคคล ต้องเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยก่อนวันยืน่ ซอง
เสนอราคาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่ งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่ วยงาน
ราชการอื่นออกให้ ซึ่งรับรองไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยนื่ เอกสารประกวดราคา
3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็ นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทางราชการ
4. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่ เข้ าเสนอราคาให้แก่ทางผูว้ ่าจ้าง
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในครั้งนี้
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ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนดังกล่าวในข้อ 1 ถึง 3 ทุกประการ หากพบว่าผูเ้ สนอราคาราย
ใดมีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ครบตามดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้นๆ
และจะถือว่าเป็ นผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
กาหนดการยื่นซองเอกสารเสนอราคาแบบปิ ดผนึ ก ภายในวันที่ 22 เดื อนธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.
ณ บริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002) 59 หมู่ 12 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก กม.16 ตาบลช่องสาริ กา อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15220
ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามหรื อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธี รภัทร์ วงษ์กุหลำบ ฝ่ ายจัดซื้ อพื้นที่
บริ ษ ัท เฌอร่ า จากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002) 59 หมู่ 12 ถนนสายสระบุรี -หล่ ม สั ก กม.16 ตาบลช่ อ งสาริ ก า
อ าเภอพัฒ นานิ ค ม จัง หวัด ลพบุ รี 15220 หรื อ สอบถามทางโทรศัพ ท์ ห มายเลข 063-206-4641 หรื อ ทาง E-mail:
teeraphat_w@shera.com ระหว่างวันที่ 16 เดือนธันวำคม ถึง 22 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากท่านยังไม่เคยทาธุ รกรรมกับบริ ษทั เฌอร่ าฯ ต้องนาส่ งเอกสารบริ ษทั เช่ น
หนังสื อรับรองบริ ษทั , ภ.พ.20 และประสบการณ์ทางาน (ถ้ามี) มาประกอบการขอรับรายละเอียดงานดังกล่าว
ในกรณี ที่ไม่ติดต่อขอรับรายละเอียดงาน บริ ษทั เฌอร่ าฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับการยื่นเอกสารเสนอราคา
งาน/โครงการดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2563

(นายธีรภัทร์ วงษ์กุหลาบ)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ โรงงานลพบุรี
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