หนังสื อเชิญชวนประกวดราคา บริษัท เฌอร่ า จากัด (มหาชน)
เลขที่ MHP-000493
เรื่ อง ประกวดราคาจ้ างเหมาก่อสร้ างอาคาร Autoclave M17-18 และอาคาร RM
บมจ.เฌอร่ า โรงงานลพบุรี
ด้วยบริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการจัดหาผูร้ ับจ้าง
สาหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร Autoclave M17-18 และอาคาร RM โรงงานเฌอร่ าลพบุรี
สถานที่ส่งมอบสิ นค้ า
บริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) สาขา 00002 เลขที่ 59 หมู่ 12 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ตาบลช่องสาริ กา อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
ขอบเขตของงาน
เพื่อจัดหาผูร้ ับเหมาในงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์และความชานาญ ในงานรับจ้ างออกแบบและก่ อสร้ างก่ อ
อาคารสายการผลิต และอาคารคลังวัตถุดิบ ตามลาดับ (สถานที่ส่งมอบสิ นค้ า ที่ บมจ.เฌอร่ า โรงงานลพบุรี) โดยการ
ออกแบบเป็ นอาคารโครงสร้ างเหล็ก PEB ทั้งนี้ทางผูว้ า่ จ้างจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมขอบเขตการทางาน (TOR) และผูป้ ระสานที่
หน้างานให้กบั ผูร้ ับจ้าง และผูร้ ับจ้างเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่ องจักรกลต่างๆ รวมถึงแรงงานในการ
ทางานทั้งหมด
ระยะเวลาดาเนินงาน
ให้เริ่ มมีการดาเนิ นการก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเอกสารการสั่งจ้าง พร้อม
ได้ลงนามในสัญญาจ้างฯระหว่างคู่สัญญา และมีการส่ งมอบพื้นที่การทางานให้ผูร้ ับจ้างแล้ว และต้องดาเนิ นการให้
แล้วเสร็ จ ภายใน 150 วันทางาน นับจากวันที่เริ่ มเข้าดาเนินการ
คุณสมบัตเิ บื้องต้ นของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยก่อนวันยื่นซองเสนอราคาไม่น้อย
กว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่ งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานราชการอื่นออกให้
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
กาหนดการยื่นซองเอกสารเสนอราคาแบบปิ ดผนึ ก ภายใน วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ก่ อนเวลา 15:00 น. ณ อาคารมหพันธ์ฯ บริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) เลขที่ 2426/3 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 เท่ านั้น
ผูส้ นใจสามารถติ ดต่อสอบถาม หรื อขอรับรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกานต์ บุญสาราญ ฝ่ ายจัดซื้ อ บริ ษทั
เฌอร่ า จากัด (มหาชน) เลขที่ 2426/3 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-291-2888 ต่ อ 9843 หรื อทาง E-mail: karn_b@shera.com ระหว่ างวันที่ 14 มกราคม
พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 17:00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากท่านยัง
ไม่เคยทาธุรกรรมกับบริ ษทั เฌอร่ า ต้องนาส่ งเอกสารบริ ษทั เช่น หนังสื อรับรองบริ ษทั , ภ.พ.20 และประสบการณ์ทางาน
(ถ้ามี) มาประกอบการขอรับรายละเอียดงานดังกล่าว
ในกรณี ที่ไม่ติดต่อขอรับรายละเอียดงาน บริ ษทั เฌอร่ า ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับการยื่นเอกสารเสนอราคา
ประมูลสิ นค้าดังกล่าว
จึงประกาศมาเพื่อทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
นายกานต์ บุญสาราญ
ผูจ้ ดั การจัดซื้อกลาง

