หนังสื อเชิญชวนประกวดราคา บริ ษทั เฌอร่ า จํากัด (มหาชน)
เลขที" MHP-000476
เรื" อง ประกวดราคางาน Modify Hardware and Rebuild Software Feed In/Out FL3
ด้วยบริ ษทั เฌอร่ า จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการจัดหาผูร้ ับจ้าง
เปลี'ยนระบบและ/หรื อติดตั,งระบบ PLC, MHI, Drive และ Communication เพื'ออัพเกรดอุปกรณ์ PLC, HMI และ Drive
ของ Feed in และ Feed Out เครื' องจักร FL3
สถานที"ดาํ เนินการและส่ งมอบ
บริ ษทั เฌอร่ า จํากัด (มหาชน) สาขา 00002 เลขที' 59 หมู่ 12 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก กม.16 ตําบลช่องสาริ กา
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
ขอบเขตของงาน
เพื'อจัดหาผูร้ ับจ้างเปลี'ยนระบบและ/หรื อติดตั,งระบบ PLC, MHI, Drive และ Communication เพื'ออัพเกรด
อุปกรณ์ PLC, HMI และ Drive ของ Feed in และ Feed Out เครื' องจักร FLR โดยรายละเอียดงานเป็ นไปตามขอบเขตของ
งาน (Term of Reference : TOR) และเอกสารประกอบอื'นๆ ที'ผวู ้ า่ จ้างเป็ นผูก้ าํ หนดให้
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ'มเติม หรื อนัดหมายเพื'อเข้าดูหน้างาน สามารถติดต่อ คุณนพเก้า อาจ ทาง
โทรศัพท์ ที' 08-6868-2951
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตั,งและทดสอบให้แล้วเสร็จพร้อมส่ งมอบภายใน 60 วัน นับจากวันที'ได้รับเอกสารใบสั'งซื, อ/
สั'งจ้าง (PO) พร้อมลงนามในสัญญาว่าจ้างฯ (หากมี)
คุณสมบัตเิ บืGองต้ นของผู้มสี ิ ทธิLเสนอราคา
1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลตามกฎหมายที'จดทะเบียนในประเทศไทยก่อนวันยื'นซอง
เสนอราคาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ' งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงาน
ราชการอื'นออกให้ ซึ' งรับรองไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที'ยนื' เอกสารประกวดราคา
2. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี' ถูกระบุชื'อไว้ในบัญชี รายชื' อผูท้ ิ,งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื'อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี'ได้รับผลของการสั'งให้นิติบุคคลเป็ นผูท้ ิ,งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื'นที' เข้าเสนอราคาให้แก่ทางผูว้ ่าจ้าง
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในครั,งนี,
4. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูแ้ ทนจําหน่าย หรื อเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายที'ได้รับการแต่งตั,งให้มีสิทธิdในการจําหน่ายและ
บริ การหลังการขายจากตัวแทนจําหน่ายหรื อผูผ้ ลิตในงานที'จะประกวดราคา และมีผลงานในงานที' เปิ ดประกวดราคาใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ภายใน 2 ปี และเป็ นผลงานที' เป็ นคู่สัญญาเดียวโดยตรงกับส่ วน
ราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนอื'นที'น่าเชื'อถือ
ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเบื,องต้นครบถ้วนดังกล่าวในข้อ 1 ถึง 4 ทุกประการ หากพบว่าผูเ้ สนอราคาราย
ใดมีคุณสมบัติเบื, องต้นไม่ครบตามดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที'จะไม่รับพิ จารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั,นๆ
และจะถือว่าเป็ นผูท้ ี'ไม่มีสิทธิdเข้าเสนอราคา
กําหนดการยืน' ซองเอกสารเสนอราคาแบบปิ ดผนึก ภายในวันที' 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 12.00 น. ณ บริ ษทั
เฌอร่ า จํา กัด (มหาชน) สํา นัก งานใหญ่ เลขที' 2426/3 ถนนเจริ ญ กรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร 10120 เท่านั,น
ผูส้ นใจสามารถติ ดต่อสอบถามหรื อขอรับรายละเอียดได้ที' คุณนภัสวรรณ วรพาสน์พฤฒิ หน่วยงานจัดซื, อ
กลาง บริ ษทั เฌอร่ า จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที' 2426/3 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ ที' 086-3416825 หรื อทาง E-mail: napussawan_v@shera.com
ระหว่างวันที' 17 ถึงวันที' 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ตั,งแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ทั,งนี,หากท่านยังไม่เคยทําธุรกรรม
กับบริ ษทั เฌอร่ าฯ ต้องนําส่ งเอกสารบริ ษทั เช่น หนังสื อรับรองบริ ษทั , ภ.พ.20 และประสบการณ์ ทาํ งาน (ถ้ามี) มา
ประกอบการขอรับรายละเอียดงานดังกล่าว
ในกรณี ที'ไม่ติดต่อขอรับรายละเอียดงาน บริ ษทั เฌอร่ าฯ ขอสงวนสิ ทธิd ในการไม่รับการยื'นเอกสารเสนอราคา
งาน/โครงการดังกล่าว
จึงประกาศมาเพื'อทราบทัว' กัน
ประกาศ ณ วันที' 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

(นายธนวัช คีรีศรี )
รักษาการหัวหน้าหน่วยงานจัดซื, อ

