ประกาศบรรษษท ปตท. จจากษด (มหาชน)
ทะเบบยนเลขทบท 0107544000108
เลขทบท 1190034622 , 1190034623

เรรร อง จจดจจ างตรวจสอบ CIPS ,DCVG สสาหรจบททอสทงกก าซประธาน และททอยทอย
ออตสาหกรรมพร พนททรจงจ หวจดระยอง รวมความยาวประมาณ 98 กกโลเมตร
ดจ วยบรก ษจท ปตท. จสากจด (มหาชน) มทความประสงคคททรจะประมมลเปป นลายลจกษณคอกจ ษร จจดจจ างตรวจสอบ
CIPS ,DCVG สสาหรจบททอสทงกก าซประธาน และททอยทอยออตสาหกรรมพร พนททรจงจ หวจดระยอง รวมความยาวประมาณ 98
กกโลเมตร
สถานททรสงท มอบ ณ บมจ.ปตท. ศมนยคปฏกบตจ กการระบบททอเขต 3 555/6 ถ.สอขมอ วกท ต.หจ วยโปท ง อ.เมรอง จ.ระยอง 21150
กสาหนดสทงมอบ ตามระบอในขจ อกสาหนดของหนทวยงานผมจใชจ
ตามเงรรอนไขรายละเอทยดรมปแบบและเอกสารแนบทจ ายแจจ งความ ซซงร ถรอเปป นสทวนหนซงร ของแจจ งความ ดจงนท พ
-

เงรรอนไขทจวร ไป
6 แผทน
รายละเอทยดตามขจ อกสาหนด ปตท.
44 แผทน
แบบฟอรค มใบเสนอราคาและตจวอยทางหนจงสรอมอบอสานาจ
2 แผทน
ตจวอยทางแบบสจญญาคส พาประกจนธนาคาร
1 แผทน
แนวทางการปฏกบตจ กอยทางยจงร ยรนของผมจคจา ปตท.
4 แผทน
คสารจบรองการมทคณ
อ สมบจตกในการเขจ าทสาธอรกรรมกจบ ปตท.
1 แผทน
ขจ อกสาหนดดจ านความมจนร คงฯ
3 แผทน
รายละเอทยดแนบทจ ายใบเสนอราคา
1 แผทน
หนจงสรอแจจ งเหตอผลไมทเขจ าฟจ งคสาชท พแจงหรร อยรรนซอง
1 แผทน
กสาหนดฟจ งคสาชท พแจงพรจ อมกจนททร สทวนปฏกบตจ กการระบบททอเขต 3 555/6 ถ.สอขมอ วกท ต.หจ วยโปท ง อ.เมรอง จ.
ระยอง 21150 วจนททร 17 มกราคม 2562 โดยลงทะเบทยนเขจ าฟจ งคสาชท พแจง เวลา 09:30-10:00 น. และชท พแจง
เวลา 10:00 น. (ผมจชท พแจง นาย ดนจย ธนเมธท รหจสพนจกงาน 550061 โทร. 087-675-2686 )
หากไมทมาฟจ งคสาชท พแจง ปตท. จะถรอวทา ผมจนนสละสก
จพ
ทธกธในการเสนอราคาและไมทมทสทก ธกธในการเสนอราคา
กสาหนดยรรนซองราคา ซองหลจกฐาน ซองเทคนกค ในวจนททร 24 มกราคม 2562 เวลา 09:00-15:00 น.
ณ สถานททรดงจ นท พ
- สทวนจจดหาและบรก หารพจสดอ อาคาร 2 ชจนพ 4
สสานจกงานใหญท ปตท. 555 ถนนวกภาวดทรจงสกต เขตจตอจกจ ร กรองเทพฯ 10900
ผมจสนใจตกดตทอขอซร พอรายละเอทยดไดจ ในราคาชอดละ 500.00 บาท (รวมภาษท มลม คทาเพกรมแลจ ว) ตจงแตท
พ วนจ ททร
9 มกราคม 2562 จนถซงวจนททร 16 มกราคม 2562 ระหวทางเวลา 09:00 - 15:30 น. ยกเวจ นวจนหยอดราชการ ณ
สถานททรดงจ นท พ
- สทวนจจดหาพจสดอและการพาณกชยค ฝท ายกลยอทธคจดจ หาและบรก หารสสานจกงาน ชจนพ 1 อาคารจอดรถพนจกงาน
สสานจกงานใหญท ปตท. 555 ถนนวกภาวดทรจงสกต เขตจตอจกจ ร กรองเทพฯ 10900 โทร. 0-2537-2066 ()
น.ส.ธธมาพร เลล ารรรงเรร องเดช

Electronic Approved by นางรจษฎา รอทงพกพจฒนค on 8 มกราคม 2562

ประกาศ ณ วจนททร 9 มกราคม 2562
( นางรจษฎา รอทงพกพฒ
จ นค )
ผมจจดจ การสทวนจจดหาและบรก หารพจสดอ
ฝท ายวางแผนและสนจบสนอนปฏกบตจ กการระบบททอสทงกก าซ

น.ส.ธธมาพร เลล ารรรงเรร องเดช
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