ประกาศบรรษษท ปตท. จจากษด (มหาชน)
ทะเบบยนเลขทบท 0107544000108
เลขทบท 1130003922

เรรร อง จจดจจ างผผจรจบจจ างกกอสรจ างโครงการวางระบบจจาหนกายกก าซธรรมชาตตไปยจง บรต ษจท ซต
นหยวน แรรร เอตรรท (ประเทศไทย) จจากจด และ บรต ษจท เบสทร ซจคเซส เออนเตอรร ไพรสร (ไทย
แลนดร) จจากจด
ดจ วยบรต ษจท ปตท. จจากจด (มหาชน) มมความประสงครทมรจะประมผลเปอ นลายลจกษณรอกจ ษร จจดจจ างผผจรจบจจ างกกอ
สรจ างโครงการวางระบบจจาหนกายกก าซธรรมชาตตไปยจง บรต ษจท ซตนหยวน แรรร เอตรรท (ประเทศไทย) จจากจด และ บรต ษจท เบสทร
ซจคเซส เออนเตอรร ไพรสร (ไทยแลนดร) จจากจด
สถานทมรสงก มอบ ณ ตามขจ อกจาหนด ปตท.
กจาหนดสกงมอบ ตามขจ อกจาหนด ปตท.
ตามเงรรอนไขรายละเอมยดรผปแบบและเอกสารแนบทจ ายแจจ งความ ซซงร ถรอเปอ นสกวนหนซงร ของแจจ งความ ดจงนม น
-

เงรรอนไขทจวร ไป
6 แผกน
รายละเอมยดตามขจ อกจาหนด ปตท.
1 แผกน CD
แบบฟอรร มใบเสนอราคาและตจวอยกางหนจงสรอมอบอจานาจ
2 แผกน
ตจวอยกางแบบสจญญาคจ นาประกจนธนาคาร
1 แผกน
แนวทางการปฏตบตจ ตอยกางยจงร ยรนของผผจคจา ปตท.
4 แผกน
คจารจบรองการมมคณ
ค สมบจตตในการเขจ าทจาธครกรรมกจบ ปตท.
1 แผกน
ตจวอยกางสจญญาจจ างเหมากกอสรจ าง
7 แผกน
หนจงสรอชม นแจงเหตคผลไมกเขจ ารกวมการประมผลงาน
1 แผกน
กจาหนดฟจ งคจาชม นแจงพรจ อมกจนทมร หจ องทรายทอง ศผนยรปฏตบตจ ตการระบบทกอ เขต 3 และโรจนะ ระยอง วจนทมร
17 ตคลาคม 2561 โดยลงทะเบมยนเขจ าฟจ งคจาชม นแจง เวลา 09:45-10:00 น. และชม นแจง เวลา 10:00 น. (ผผจชม นแจง
น.ส. ธนภรณร ลตมร ชผเชร นอ รหจสพนจกงาน 550010 โทร. 02-5373227 )
หากไมกมาฟจ งคจาชม นแจง ปตท. จะถรอวกา ผผจนนสละสต
จน
ทธตธในการเสนอราคาและไมกมมสทต ธตธในการเสนอราคา
กจาหนดยรรนซองราคา ซองหลจกฐาน ซองเทคนตค ในวจนทมร 31 ตคลาคม 2561 เวลา 09:00-15:00 น.
ณ สถานทมรดงจ นม น
- สกวนจจดหาพจสดคและการพาณตชยร ฝก ายกลยคทธรจดจ หาและบรต หารสจานจกงาน ชจนน 1 อาคารจอดรถพนจกงาน
สจานจกงานใหญก ปตท. 555 ถนนวตภาวดมรจงสตต เขตจตคจกจ ร กรคงเทพฯ 10900 โทร. 0-2537-2066
ผผจสนใจตตดตกอขอซร นอรายละเอมยดไดจ ในราคาชคดละ 1,000.00 บาท (รวมภาษม มลผ คกาเพตรมแลจ ว) ตจงแตก
น วนจ ทมร
9 ตคลาคม 2561 จนถซงวจนทมร 16 ตคลาคม 2561 ระหวกางเวลา 09:00 - 15:00 น. ยกเวจ นวจนหยคดราชการ ณ
สถานทมรดงจ นม น
- สกวนจจดหาพจสดคและการพาณตชยร ฝก ายกลยคทธรจดจ หาและบรต หารสจานจกงาน ชจนน 1 อาคารจอดรถพนจกงาน
สจานจกงานใหญก ปตท. 555 ถนนวตภาวดมรจงสตต เขตจตคจกจ ร กรคงเทพฯ 10900 โทร. 0-2537-2066 ()
น.ส.รพพพร เวชววทยาขลลง
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ผผจมมสทต ธตยรนเสนอราคา จะตต องเปป นผผตทท อบ ยผยในทะเบบยนผผตคตา (Approved Vendor List) ของ

ปตท. ในกลลยมงาน งานกย อสรต างวางระบบจจาหนย ายกก าซธรรมชาตร มผลคย า 1-<50 ลต านบาท [580104]
ประกาศ ณ วจนทมร 9 ตคลาคม 2561
( นายรจกพงษร สธนเสาวภาคยร )
ผผจจดจ การสกวนจจดหาและบรต หารพจสดค
ฝก ายวตศวกรรมบจารคงรจกษาและบรต หารโครงการ
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