ประกาศบรรษษท ปตท. จจากษด (มหาชน)
ทะเบบยนเลขทบท 0107544000108
เลขทบท 1190031922

เรรร อง จจดจจ างแกจ ไขการทรรดของททอสทงกก าซฯ ในสถานนควบครมกก าซฯ BV#10
ดจ วยบรร ษจท ปตท. จจากจด (มหาชน) มนความประสงคคทนรจะประมมลเปป นลายลจกษณคอกจ ษร จจดจจ างแกจ ไขการ
ทรรดของททอสทงกก าซฯ ในสถานนควบครมกก าซฯ BV#10
สถานทนรสงท มอบ ณ ศมนยคปฏรบตจ รการระบบททอเขต 1 (จ.ชลบรรน)
กจาหนดสทงมอบ 270 วจนนจบถจดจากวจนทนรแจจ งใหจ เขจ าทจางาน
ตามเงรรอนไขรายละเอนยดรมปแบบและเอกสารแนบทจ ายแจจ งความ ซซงร ถรอเปป นสทวนหนซงร ของแจจ งความ ดจงนน น
-

เงรรอนไขทจวร ไป
6 หนจ า
รายละเอนยดตามขจ อกจาหนด ปตท.
27 หนจ า
แบบฟอรค มใบเสนอราคาและตจวอยทางหนจงสรอมอบอจานาจ
2 หนจ า
ตจวอยทางแบบสจญญาคจ นาประกจนธนาคาร
1 หนจ า
แนวทางการปฏรบตจ รอยทางยจงร ยรนของผมจคจา ปตท.
4 หนจ า
คจารจบรองการมนคณ
ร สมบจตรในการเขจ าทจาธรรกรรมกจบ ปตท.
1 หนจ า
CD การประเมรนการปฎรบตจ ยทรร างยจงร ยรน
1 แผทน
CD เอกสารแนบ ขจ อกจาหนด ปตท.
1 แผทน
ตจวอยทางสจญญาจจ างเหมา
6 หนจ า
กจาหนดฟจ งคจาชน นแจงพรจ อมกจนทนร หจ องประชรมอาคารคลจงพจสดร ชจนน 2 อาคารคลจงพจสดร 1 ศมนยคปฏรบตจ รการ
ชลบรรน วจนทนร 17 สรงหาคม 2561 โดยลงทะเบนยนเขจ าฟจ งคจาชน นแจง เวลา 10:00-10:30 น. และชน นแจง เวลา
10:30 น. (ผมจชน นแจง นาย ณรงควรฒร นรกลร ประดรษฐค รหจสพนจกงาน 490073 โทร. 081-1743084
(narongkavudh.n@pttplc.com) )
กจาหนดเขจ าดมสถานทนรจรร งพรจ อมกจนทนร สถานนควบครมกก าซ BV#10 RC0500 วจนทนร 17 สรงหาคม 2561
เวลา 13:00 น.
หากไมทเขจ ารจบฟจ งคจาชน นแจงและดมสถานทนร ปตท. จะถรอวทา ผมจนนสละสร
จน
ทธรธในการเสนอราคาและไมทมนสทร ธรธในการ
เสนอราคา
กจาหนดยรรนซองราคา ซองหลจกฐาน ซองเทคนรค ในวจนทนร 28 สรงหาคม 2561 เวลา 09:00-15:00 น.
ณ สถานทนรดงจ นน น
- สทวนจจดหาและบรร หารพจสดร ศมนยคปฎรบตจ รการชลบรรน เลขทนร 59 ม.8 ถ.บายพาส ต.นาปท า อ.เมรอง จ.ชลบรรน
ผมจสนใจตรดตทอขอซร นอรายละเอนยดไดจ ในราคาชรดละ 1,000.00 บาท (รวมภาษน มลม คทาเพรรมแลจ ว) ตจงแตท
น วนจ ทนร
7 สรงหาคม 2561 จนถซงวจนทนร 16 สรงหาคม 2561 ระหวทางเวลา 09:00 - 15:30 น. ยกเวจ นวจนหยรดราชการ ณ
สถานทนรดงจ นน น
น.ส.ดวงรรตนน สรนตตยานนทน
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- สทวนจจดหาและบรร หารพจสดร ศมนยคปฎรบตจ รการชลบรรน เลขทนร 59 ม.8 ถ.บายพาส ต.นาปท า อ.เมรอง จ.ชลบรรน
(น.ส. ดวงรจตนค สจนตรยานนทค โทรศจพทค 025372000 ตทอ 34877)
ประกาศ ณ วจนทนร 7 สรงหาคม 2561
( นางรจษฎา รรทงพรพฒ
จ นค )
ผมจจดจ การสทวนจจดหาและบรร หารพจสดร
ฝท ายวางแผนและสนจบสนรนปฏรบตจ รการระบบททอสทงกก าซ

น.ส.ดวงรรตนน สรนตตยานนทน
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสิน
จัดจ้างแก้ไขการทรุดของท่อส่งก๊าซฯ ในสถานีควบคุมก๊าซฯ BV#10
(PR 1190031922)
ใช้เกณฑ์ราคาต่ําสุดในการพิจารณาตัดสิน

(นายณรงควุฒิ นุกุลประดิษฐ์)

