ประกาศบรรษษท ปตท. จจากษด (มหาชน)
ทะเบบยนเลขทบท 0107544000108
เลขทบท 1110014141 ครษ งร ทบท 2

เรรร อง จจ างททรปรรกษาจจดททารายงานผลการปฏฏบตจ ฏตามมาตรการปจองกจนและแกจ ไขผลกระทบ
สฏงร แวดลจ อมและมาตรการตฏดตามตรวจสอบผลกระทบสฏงร แวดลจ อม (ระยะกกอสรจ าง)
โครงการพจฒนาพร พนททรวงจ จจนทรร วลจ เลยร เพรรอเขตนวจตกรรมระเบทยงเศรษฐกฏจพฏเศษภาคตะวจน
ออก (EECi)
ดจ วยบรฏ ษจท ปตท. จทากจด (มหาชน) มทความประสงครททรจะประมมลเปป นลายลจกษณรอกจ ษร จจ างททรปรรกษาจจด
ททารายงานผลการปฏฏบตจ ฏตามมาตรการปจองกจนและแกจ ไขผลกระทบสฏงร แวดลจ อมและมาตรการตฏดตามตรวจสอบผล
กระทบสฏงร แวดลจ อม (ระยะกกอสรจ าง) โครงการพจฒนาพร พนททรวงจ จจนทรร วลจ เลยร เพรรอเขตนวจตกรรมระเบทยงเศรษฐกฏจพฏเศษภาค
ตะวจนออก (EECi)
สถานททรสงก มอบ ณ ตามเงรรอนไขขจ อกทาหนด ปตท.
กทาหนดสกงมอบ ตามเงรรอนไขขจ อกทาหนด ปตท.
ตามเงรรอนไขรายละเอทยดรมปแบบและเอกสารแนบทจ ายแจจ งความ ซรงร ถรอเปป นสกวนหนรงร ของแจจ งความ ดจงนท พ
-

เงรรอนไขทจวร ไป
6 แผกน
รายละเอทยดตามขจ อกทาหนด ปตท.
10 แผกน
แบบฟอรร มใบเสนอราคาและตจวอยกางหนจงสรอมอบอทานาจ
2 แผกน
ตจวอยกางแบบสจญญาคท พาประกจนธนาคาร
1 แผกน
คทารจบรองการมทคณ
ค สมบจตฏในการเขจ าททาธครกรรมกจบ ปตท.
1 แผกน
แผนงานการตฏดตามตรวจสอบผลกระทบสฏงร แวดลจ อม (ระยะ
1 แผกน
กกอสรจ าง) (เอกสารแนบ1)
- มาตรการปจองกจนและแกจ ไขผลกระทบสฏงร แวดลจ อมและ
37 แผกน
มาตรการตฏดตามตรวจสอบผลกระทบสฏงร แวดลจ อม (เอกสาร
แนบ2)
กทาหนดฟจ งคทาชท พแจงพรจ อมกจนททร หจ องประชคมสกวนจจดหาพจสดคและการพาณฏชยร ฝก ายกลยคทธรจดจ หาพจสดคและ
บรฏ หารสทานจกงาน
ชจนพ 1 อาคารจอดรถพนจกงาน ปตท. สทานจกงานใหญก วจนททร 19 มฏถนค ายน 2562 โดยลงทะเบทยนเขจ าฟจ งคทาชท พแจง เวลา
10:00-10:15 น. และชท พแจง เวลา 10:15 น. (ผมจชท พแจง น.ส. วณท ศรท สวค รจตนร รหจสพนจกงาน 530221 โทร.
025372000 ตกอ 14219 )
หากไมกมาฟจ งคทาชท พแจง ปตท. จะถรอวกา ผมจนนสละสฏ
จพ
ทธฏธในการเสนอราคาและไมกมทสทฏ ธฏธในการเสนอราคา
กทาหนดยรรนซองราคา ซองหลจกฐาน ซองเทคนฏค ในวจนททร 27 มฏถนค ายน 2562 เวลา 09:00-15:00 น.
ณ สถานททรดงจ นท พ
- สกวนจจดหาพจสดคและการพาณฏชยร ฝก ายกลยคทธรจดจ หาและบรฏ หารสทานจกงาน ชจนพ 1 อาคารจอดรถพนจกงาน
สทานจกงานใหญก ปตท. 555 ถนนวฏภาวดทรจงสฏต เขตจตคจกจ ร กรคงเทพฯ 10900 โทร. 0-2537-2066
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ผมจสนใจตฏดตกอขอซร พอรายละเอทยดไดจ ในราคาชคดละ 300.00 บาท (รวมภาษท มลม คกาเพฏรมแลจ ว) ตจงแตก
พ วนจ ททร
12 มฏถนค ายน 2562 จนถรงวจนททร 18 มฏถนค ายน 2562 ระหวกางเวลา 09:00 - 15:30 น. ยกเวจ นวจนหยคดราชการ
ณ สถานททรดงจ นท พ
- สกวนจจดหาพจสดคและการพาณฏชยร ฝก ายกลยคทธรจดจ หาและบรฏ หารสทานจกงาน ชจนพ 1 อาคารจอดรถพนจกงาน
สทานจกงานใหญก ปตท. 555 ถนนวฏภาวดทรจงสฏต เขตจตคจกจ ร กรคงเทพฯ 10900 โทร. 0-2537-2066 ()
ประกาศ ณ วจนททร 12 มฏถนค ายน 2562
( นางสาวสฏรฏญญา คงเจรฏ ญนคช )
ผมจจดจ การสกวนจจดหาพจสดคและการพาณฏชยร
ฝก ายกลยคทธรจดจ หาและบรฏ หารสทานจกงาน
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