หนังสื อเชิญชวนประกวดราคา บริษัท เฌอร่ า จากัด (มหาชน)
เลขที่ SHERA-0006
เรื่ อง ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้ างออกแบบ ทาแบบรายละเอียด สร้ าง
และดาเนินการติดตั้งระบบ Re-Stacker System (M17 & M18)
โรงงาน เฌอร่ า ลพบุรี
ด้วย บริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการสรรหาผู ้
รับจ้างออกแบบ ทาแบบรายละเอียด สร้างและดาเนินการติดตั้งระบบ Re-stacker System (M17 & M18) โรงงาน
เฌอร่ า ลพบุรี
สถานที่ส่งมอบ
บริ ษัท เฌอร่ า จากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002) เลขที่ 59 หมู่ ที่ 12 ถนนสายสระบุรี -หล่ มสั ก กม.16
ตาบลช่องสาริ กา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
ขอบเขตของงาน
เพื่อสรรหาผูร้ ับจ้างออกแบบ ทาแบบรายละเอียด สร้าง และดาเนิ นการติดตั้งระบบ Re-stacker System (M17
& M18) ตาม SCOPE ใน TOR # MEC-09-20 ลงวันที่ 25.2.2564 ของทาง บมจ. เฌอร่ า โดยผูร้ ับจ้างสามารถติ ดต่อ
คุ ณ วัฒ นา เตชะวิ ญ ญู ธ รรม (วิ ศ วกรผู ้รั บ ผิ ด ชอบโครงการ) Tel : 089-677-3324 เพื่ อ สอบถามรายละเอี ย ด
ประกอบการเสนอราคาตามที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด
ระยะเวลาดาเนินงาน

ต้อ งออกแบบ (Design) และจัด ท ารายละเอี ย ดแบบ (Detail Drawing) โดยจะต้อ งแล้ว เสร็ จ จน
Approved ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับ PO และลงนามในสัญญาฯ ต้องสามารถส่ งมอบงาน สร้าง ประกอบ
และทดสอบเครื่ องจักร ให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วัน หรื อเร็ วกว่า หลังจากที่ได้รับการอนุมตั ิ Assembly & Detail
จากผูว้ า่ จ้างแล้ว (หรื อตามที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา)
คุณสมบัตเิ บื้องต้ นของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายที่ จดทะเบียนในประเทศไทยก่อนวันยื่นซองเสนอราคาไม่
น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่ งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานราชการอื่น
ออกให้ ซึ่ งรับรองไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาและต้องมีประสบการณ์ในการสร้างเครื่ องจักร
และมีเอกสารอ้างอิงการสร้างเครื่ องจักรที่เคยทามาก่อนมาประกอบ
2. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่ทางผูว้ า่ จ้าง
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในครั้งนี้

ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนดังกล่าวในข้อ 1 ถึง 3 ทุกประการ หากพบว่าผูเ้ สนอราคา
รายใดมีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ครบตามดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคาราย
นั้นๆ และจะถือว่าเป็ นผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
กาหนดการยื่นซองเอกสารเสนอราคาแบบปิ ดผนึ ก ระหว่าง วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง วันศุกร์ ที่ 26
มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ณ บริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) เลขที่ 2426/3 ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120
ผูส้ นใจสามารถติ ด ต่อ สอบถามหรื อขอรั บ รายละเอี ยดเพิ่ ม เติ มได้ที่ คุ ณ นพพล วงศ์ค าหาร ฝ่ ายจัด ซื้ อ
บริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) เลขที่ 2426/3 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
ห รื อ ส อ บ ถ าม ท างโ ท ร ศั พ ท์ ห ม าย เล ข 02-291-2888 ต่ อ 9867 Tel. 063-206-4640 ห รื อ ท าง E-mail:
noppol_v@shera.com ระหว่างวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง วันศุกรที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา
17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากท่านยังไม่เคยทาธุรกรรมกับบริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) ต้องนาส่ งเอกสาร
บริ ษทั เช่น หนังสื อรับรองบริ ษทั , ภ.พ.20 และประสบการณ์ ทางาน (ถ้ามี) มาประกอบการขอรับรายละเอียดงาน
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ผูส้ นใจจะยื่นประกวดราคาไม่ติดต่อขอรั บรายละเอี ยดงาน บริ ษทั เฌอร่ า จากัด (มหาชน) ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับการยืน่ เอกสารเสนอราคางาน/โครงการดังกล่าว
จึงประกาศมาเพื่อทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

(นายนพพล วงศ์คาหาร)
วิศวกรจัดซื้อกลาง

