ประกาศ
เรื อง ประกวดราคางานว่าจ้ างบริ การถังรองรับผ้ าอนามัยแบบอัตโนมัติ เครื องจ่ายนําสบู่ และเครื องจ่ายสเปรย์นําหอมในห้ องสุขา
ธนาคารมีความประสงค์จะประมูลว่าจ้ างผู้ให้ บริ การภายนอก เพือดําเนินการติดตังถังรองรับผ้ าอนามัย เครื องจ่ายนําสบู่ และเครื องจ่ายเปรย์
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
นําหอมในห้ องสุขา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคณ
1. เป็ นบุคคล คณะบุคคล หรื อนิติบคุ คลตามกฎหมายไทย
2. โดยมีทนุ จดทะเบียนไม่ตํากว่า 1 ล้ านบาท
3. มีฐานะการเงินมันคง และจดทะเบียนการค้ ามาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. ต้ องไม่เป็ นผู้เคยกระทําผิดสัญญากับทางราชการ หรื อทํางานเอกชนใดไม่เสร็ จสิน และเป็ นผู้กระทําผิดหรื อยังทําความตกลงกันไม่ได้
5. ต้ องเป็ นผู้มีอาชีพรับจ้ างงานประเภทเดียวกันกับงานทีเข้ าร่วมเสนอ
6. มีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญ และผลงานในงานทีเข้ าร่วมเสนอ
7. มีชือธนาคาร หรื อสถาบันการเงินทีให้ การสนับสนุนแก้ ผ้ เู สนอราคา
8. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืนทีเข้ าเสนอราคาให้ แก่ธนาคาร ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการจัดซือ /ปรับปรุง/บริ การในครังนี
9. ต้ องไม่เป็ นบุคคลทีถูกกําหนด ตามฐานข้ อมูลของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทีประกาศรายชือตาม พ.ร.บ. ว่าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้ างสูง
กําหนดชีแจง TOR วันที 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ. หน่วยงานสายงานบริ หารงานจัดซือ ตึกกลางชัน10 โซน A อาคาร
สํานักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รัชโยธิน
กําหนดยืนซองประกวดราคาและต่อรองราคา วันที 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ. หน่วยงานสายงานบริหารงานจัดซือ
ตึกกลาง ชัน10 โซน A อาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รัชโยธิน
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร TOR ได้ ที หน่วยงานสายงานบริ หารงานจัดซือ ชัน 10 โซน A ตังแต่บดั นีเป็ นต้ นไปจนถึง วันที 24 กรกฎาคม
หรื อติดต่อสอบถาม คุณภัทริ น ทองอยู่ โทรศัพท์หมายเลข 02-795-1364 หรื อ e-mail : s70318@scb.co.th ในวันและเวลาทําการธนาคาร
อนึง หากท่านเป็ นผู้เสนอราคารายใหม่ ซึงยังไม่เคยได้ รับใบสังจ้ าง/ซือสินค้ าหรื อบริ การจากธนาคาร โปรดติดต่อผู้ประสานงานของธนาคาร
ตามทีระบุไว้ ในประกาศชีชวนฉบับนี เพือรับและลงนามใน “สัญญาการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับ” และ "จรรยาบรรณ คูธ่ ุรกิจ (SCB Supplier Code of
Conduct)" พร้ อมส่งคืนธนาคาร และติดต่อขอรับ TOR ณ สถานทีทีกําหนดข้ างต้ นต่อไป
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