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ปิดประกาศ.........ระกาศการปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค เลขที่ กจห. ….................../�� กจห. ….................../2560
เร#�อง  ปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างเหมาก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างส่วนภูมิภาค เลขถาน�จ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายน)*าและวางระบบท�อจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายน)*าการปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........า

                      ส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าคส่วนภูมิภาค เลขาขาส่วนภูมิภาค เลข/ราษฎร2ธาน�(ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��6)นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� เศษ) อ*าเภูมิภาค เลขที่ กจห.อเม#อง-พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����/นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� น จ้างเหมาก่อสร้างสถา6งหว6ดส่วนภูมิภาค เลข/ราษฎร2ธาน� 
                      ด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2

------------------------------- 
ด&วยการปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค (กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..) ม�ความปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างเหมาก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างส่วนภูมิภาค เลขถาน�

จ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายน)*าและวางระบบท�อจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายน)*าการปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าคส่วนภูมิภาค เลขาขาส่วนภูมิภาค เลข/ราษฎร2ธาน�(ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��6)นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� เศษ) อ*าเภูมิภาค เลขที่ กจห.อเม#อง-พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����/นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� น 
จ้างเหมาก่อสร้างสถา6งหว6ดส่วนภูมิภาค เลข/ราษฎร2ธาน� ด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 (e-Auction) ราคากลางของงานก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างในการปิดประกาศ.........ระกวด
ราคาคร6)งน�)เปิดประกาศ.........Cนเง นท6)งส่วนภูมิภาค เลข )น 708,340,000.- บาที่ กจห. ….................../ (เง นเจ้างเหมาก่อสร้างสถา9ดร&อยแปิดประกาศ.........ดล&านส่วนภูมิภาค เลขามแส่วนภูมิภาค เลขนส่วนภูมิภาค เลข��หม#�นบาทถ&วน) 

ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องม�ค/ณส่วนภูมิภาค เลขมบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่  ด6งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ.........น�)
๑. ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องเป�นผู้ป��มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�อาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�พร�บจ�างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����จะประกวดราค์จะเสนอราคาาด�วยว�ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�การที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��าง

อ�เล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo!กที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��รอน�กส
 
๒. ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ�กระบ%ชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ&�อไว�ในบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�รายชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ&�อผู้ป��ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl���)งงานของที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��างราชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการการ

แล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะได� แจ�งเว�ยนชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ&�อแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo�ว หร&อไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����ได�ร�บผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoของการส��งให�น�ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�บ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoหร&อบ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoอ&�นเป�นผู้ป��ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl���)งงานต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าามีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วระเบ�ยบ
ของที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��างราชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการการ 

๓. ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��ได�ร�บเอกส�ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�.หร&อค์จะเสนอราคาวามีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วค์จะเสนอราคา%�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วก�น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้0�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิ�เสธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����Fไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#ยอมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว
ข0)นศาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoไที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��ย เว�นแต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า#ร�ฐบาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoของผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาได�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ค์จะเสนอราคา4าส��งให�สล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะส�ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�.ค์จะเสนอราคาวามีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วค์จะเสนอราคา%�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วก�นเชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ#นว#าน�)น 

4. ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoประโยชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการน
ร#วมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วก�นก�บผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาา 
รายอ&�น แล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะ/หร&อ ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoประโยชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการน
ร#วมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วก�นก�บผู้ป��ให�บร�การต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoาดกล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoางอ�เล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo!กที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��รอน�กส
 ณ ว�นประกาศ
ประกวดราค์จะเสนอราคาาจ�างด�วยว�ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�อ�เล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo!กที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��รอน�กส
 หร&อไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��กระที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��4าการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข#งข�นราค์จะเสนอราคาา 
อย#างเป�นธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����Fรรมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว 

5. ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องผู้ป#านการค์จะเสนอราคา�ดเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo&อกผู้ป��มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ค์จะเสนอราคา%ณสมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วบ�ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�เบ&)องต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�นในการร�บจ�างงาน
ก#อสร�างของกปภ. ชั้นที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น��นที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ�� ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเ�จารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปร��อนไขที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ��ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0c$ในหล�กเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m'การข(�นที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้�ยนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้อ ๖ หมาย,$ม�
คุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้อ ๖ หมายถึง ผลงานก.ณสมบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้�ต�เบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้��องื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปรต$นในการร�บียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้จ$างื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปรงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปรานก0อสร$างื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปรของื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปร กปภ. ตามหล�กเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m'ที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ��แนบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้ที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ$ายประกาศประกว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cดราคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้อ ๖ หมายถึง ผลงานกา 

6. ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานประเภที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��เด�ยวก�นก�บงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����ประกวดราค์จะเสนอราคาาในค์จะเสนอราคาร�)งน�)  
ก�บส#วนราชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการการ/ร�ฐว�สาหก�จ/องค์จะเสนอราคา
กรของร�ฐ/เอกชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการน ในว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปรเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปร�นไม0น$อยกว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0c0า ๒๑๒,๕๐๒,๐๐๐ บียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้าที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ (รวมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ �┵ぅ䈥┸㙂䔥┰㡂㠥弱㜰㤰㔱漮瑤�9~1.ODT��������.4pt;
	ms��Ș�������file:///C:/Program%20File�
มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoค์จะเสนอราคา#าเพ��มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว) แล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะเป�นผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานก#อสร�างของส�ญญาเด�ยว ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้0�งเป�นค์จะเสนอราคา�#ส�ญญาโดยต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้ารงที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����ได�ด4าเน�นการแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo�วเสร!จ 

7. ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าามีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วข�อ ๖ หมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วายถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ0ง ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานก#อสร�างระบบจ#ายน)4าที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����เป�นโค์จะเสนอราคารงสร�าง ค์จะเสนอราคาสล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo. ค์จะเสนอราคา&อต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว� 
ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานก#อสร�างถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ�งน)4าใสแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะหอถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ�งส�ง แล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะระบบจ4าหน#ายต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานวางที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��#อ (ชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการน�ดร�บแรงด�น) โดยต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องแนบ
ส4าเนาส�ญญาแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�แสดงปร�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วาณงานแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะราค์จะเสนอราคาาก#อสร�าง พร�อมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วหน�งส&อร�บรองผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานของผู้ป��เสนอราค์จะเสนอราคาาพร�อมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้องย&�นข�อเสนอด�วย 

8. บ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoหร&อน�ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�บ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����จะเข�าเป�นค์จะเสนอราคา�#ส�ญญาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#อย�#ในฐานะเป�นผู้ป��ไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#แสดงบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�รายร�บ 
รายจ#าย หร&อแสดงบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�รายร�บรายจ#ายไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ�กต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องค์จะเสนอราคารบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ�วนในสาระส4าค์จะเสนอราคา�ญ 
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9. บ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoหร&อน�ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�บ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����จะเข�าเป�นค์จะเสนอราคา�#ส�ญญาก�บหน#วยงานของร�ฐซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้0�งได�ด4าเน�นการจ�ดซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้&)อจ�ดจ�าง
ด�วยระบบอ�เล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo!กที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��รอน�กส
 (e-Government Procurement : e-GP) ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��ะเบ�ยนในระบบอ�เล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo!กที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��รอน�กส

ของกรมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�กล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoางที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����เว!บไซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า
ศ�นย
ข�อมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoจ�ดซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้&)อจ�ดจ�างภาค์จะเสนอราคาร�ฐ 

10. ค์จะเสนอราคา�#ส�ญญาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องร�บแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะจ#ายเง�นผู้ป#านบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����Fนาค์จะเสนอราคาาร เว�นแต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า#การจ#ายเง�นแต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า#ล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะค์จะเสนอราคาร�)งซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้0�งมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoค์จะเสนอราคา#าไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#
เก�นสามีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วหมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว&�นบาที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�� ค์จะเสนอราคา�#ส�ญญาอาจจ#ายเป�นเง�นสดก!ได� 

ก*าหนดด�ส่วนภูมิภาค เลขถานท��ก�อส่วนภูมิภาค เลขร&าง ในวันที่...................ส�นที่ กจห. ….................../��...................สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว งหาคม 2560 ระหวันที่...................ส&างเวันที่...................สลา ๑๐.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอ*งเวันที่...................สลา ๑๑.๐๐ น. ณ การประปาสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว&วันที่...................สนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-........ม ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.......าคสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวาขาสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว/ราษฎร2ธาน� (ชั้นพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.........น. เป็นต้นไป������������������m 5.4pt 0cm 5.4pt;�6นพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.........น. เป็นต้นไป������������������m 5.4pt 0cm 5.4pt;
	ms��Ƞ เศษ) และก*าหนดร6บฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.........น. เป็นต้นไป������������������m 5.4pt 0cm 5.4pt;
	ms��Ƞ�����ą�หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบจ่ายQงค*าชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���)แจ้างเหมาก่อสร้างสถาง 
รายละเอ�ยดเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� �มเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ม ในว6นท��.........-.........เวลา..........-.........น. เปิดประกาศ.........Cนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&นไปิดประกาศ.........

การด�ส่วนภูมิภาค เลขถานท��ก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างเปิดประกาศ.........Cนภูมิภาค เลขที่ กจห.าระ/หน&าท�� ความร6บผ ดชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��อบของผ�&ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล#)อเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาท��จ้างเหมาก่อสร้างสถาะไปิดประกาศ......... 
ด�ส่วนภูมิภาค เลขถานท��ก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างด&วยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่นเอง และ/หร#อจ้างเหมาก่อสร้างสถาะด�ส่วนภูมิภาค เลขถานท��ก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างหร#อไม�ก9ได&โดย กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะถ#อว�าผ�&ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล#)อเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวด
ราคาได&ทราบส่วนภูมิภาค เลขถานท�� ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ลอดจ้างเหมาก่อสร้างสถานอ/ปิดประกาศ.........ส่วนภูมิภาค เลขรรคและปิดประกาศ.........Qญหาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�างๆ อย�างด�แล&ว เม#�อม�อ/ปิดประกาศ.........ส่วนภูมิภาค เลขรรคและปิดประกาศ.........Qญหาในเวลาท*างาน
จ้างเหมาก่อสร้างสถาะน*ามาอ&างให&พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����&นความร6บผ ด และ/หร#อจ้างเหมาก่อสร้างสถาะยกเปิดประกาศ.........Cนข&อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อส่วนภูมิภาค เลข�&ก6บ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ในภูมิภาค เลขที่ กจห.ายหล6งไม�ได&

ก*าหนดย#�นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2ในว6นท�� ..................ก�นยายน 
2560 ระหวันที่...................ส&างเวันที่...................สลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอ*งเวันที่...................สลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห&องปิดประกาศ.........ระกวดราคา ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��6)น 2 อาคารปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าว ว6ฒน2 
ส่วนภูมิภาค เลข*าน6กงานใหญ� การปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค และก*าหนดเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาในว6นท�� ...................ก�นยายน 2560 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6)งแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�
เวลา …................... - ….................. น. เปิดประกาศ.........Cนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&นไปิดประกาศ.........

ผ�&ส่วนภูมิภาค เลขนใจ้างเหมาก่อสร้างสถาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อขอร6บ/ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล#)อเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ในราคา 
ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��/ดละ 171,200.- บาท (ค�าเอกส่วนภูมิภาค เลขาร 160,000.- บาท ภูมิภาค เลขที่ กจห.าษ�ม�ลค�าเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� �ม 11,200.- บาท) ได&ท�� กองจ้างเหมาก่อสร้างสถา6ดหา 
การปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค ระหวันที่...................ส&างวันที่...................ส�นที่ กจห. ….................../�� ...................สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว งหาคม 2560 ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอ*งวันที่...................ส�นที่ กจห. ….................../�� ...................สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว งหาคม 2560 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6) ง แ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่� เ ว ล า  ๐๘ .๓๐  น .  ถ� ง เ ว ล า  ๑๕ .๐๐   น .  ด� ร า ยละ เ อ� ย ด ไ ด& ท�� เ ว9 บ ไ ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลต้องมีคุณสมบัติ ดังต่2  www. pwa.co.th 
หร#อ www.gprocurement.go.th หร#อส่วนภูมิภาค เลขอบถามทางโทรศ6พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ท2หมายเลข 0 2551 8123-4 ในว6นและเวลา
ท*าการ ผ�&ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล#)อเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2เม#�อชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��*าระเง นแล&ว กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห. . จ้างเหมาก่อสร้างสถาะไม�ค#นให& 
ยกเว&นกรณ�ท�� กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ยกเล กโครงการ

ปิดประกาศ.........ระกาศ  ณ  ว6นท��.....................ส่วนภูมิภาค เลข งหาคม  พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����.ศ.  2560

(นายส่วนภูมิภาค เลขมชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��าย  มนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่2บ/ร�นนท2)
รองผ�&ว�าการ (ว ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��าการ) ร6กษาการแทน

ผ�&ว�าการการปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค



เอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 เลขที่ กจห. ….................../�� กจห. …........../2560
จ้างเหมาก่อสร้างสถา&างเหมาก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างส่วนภูมิภาค เลขถาน�จ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายน)*าและวางระบบท�อจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายน)*าการปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าคส่วนภูมิภาค เลขาขาส่วนภูมิภาค เลข/ราษฎร2ธาน�(ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��6)นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� เศษ) 

อ*าเภูมิภาค เลขที่ กจห.อเม#อง-พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����/นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� น จ้างเหมาก่อสร้างสถา6งหว6ดส่วนภูมิภาค เลข/ราษฎร2ธาน� ด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 (e-Auction) 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามปิดประกาศ.........ระกาศการปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค 

เลขท�� กจ้างเหมาก่อสร้างสถาห. …............./2560 ลงว6นท��................ส่วนภูมิภาค เลข งหาคม พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����.ศ. 2560
----------------------------------

การปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ.........น�) เร�ยกว�า “กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..” ม�ความปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะปิดประกาศ.........ระกวดราคา 
จ้างเหมาก่อสร้างสถา&างเหมาก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างส่วนภูมิภาค เลขถาน�จ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายน)*าและวางระบบท�อจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายน)*าการปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าคส่วนภูมิภาค เลขาขาส่วนภูมิภาค เลข/ราษฎร2ธาน� (ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��6)นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� เศษ) 
อ*าเภูมิภาค เลขที่ กจห.อเม#อง-พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����/นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� น จ้างเหมาก่อสร้างสถา6งหว6ดส่วนภูมิภาค เลข/ราษฎร2ธาน�  ด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 (e-Auction) ณ ส่วนภูมิภาค เลข*าน6กงานใหญ� 
การปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค โดยม�ข&อแนะน*าและข&อก*าหนดด6งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ.........น�)

๑.   เอกสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวารแนบที่ กจห. ….................../?ายเอกสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวารประกวันที่...................สดราคาจ?างด?วันที่...................สยวันที่...................ส ธ�การที่ กจห. ….................../างอ เลAกที่ กจห. ….................../รอน กสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว2
๑.๑   แบบร�ปิดประกาศ.........และรายการละเอ�ยด
๑.๒   แบบใบย#�นข&อเส่วนภูมิภาค เลขนอการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2
๑.๓   แบบใบแจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งปิดประกาศ.........ร มาณงานและราคา
๑.๔   หน6งส่วนภูมิภาค เลข#อแส่วนภูมิภาค เลขดงเง#�อนไขการซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล#)อและการจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2
๑.๕   แบบส่วนภูมิภาค เลข6ญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง
๑.๖   แบบหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6น

(๑)  หล6กปิดประกาศ.........ระก6นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลอง    
(๒)  หล6กปิดประกาศ.........ระก6นส่วนภูมิภาค เลข6ญญา
(๓)  หล6กปิดประกาศ.........ระก6นการร6บเง นค�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างล�วงหน&า
(๔)  หล6กปิดประกาศ.........ระก6นผลงาน

๑.๗   ส่วนภูมิภาค เลข�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รการปิดประกาศ.........ร6บราคา 
๑.๘   บทน ยาม

(๑)  ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาหร#อม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��ม�ผลปิดประกาศ.........ระโยชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��น2ร�วมก6น
(๒)  การข6ดขวางการแข�งข6นราคาอย�างเปิดประกาศ.........Cนธรรม

๑.๙   แบบบ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���เอกส่วนภูมิภาค เลขาร
(๑)  บ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���เอกส่วนภูมิภาค เลขารส่วนภูมิภาค เลข�วนท��  ๑
(๒)  บ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���เอกส่วนภูมิภาค เลขารส่วนภูมิภาค เลข�วนท��  ๒

๑.๑๐  รายละเอ�ยดการค*านวณราคากลางงานก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่าม BOQ (Bill Of Quantities)
๑.๑๑  ………………………………………….ฯลฯ..............................................................

๒/๒. ค/ณส่วนภูมิภาค เลขมบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ .....



- ๒ -

2.   ค/ณสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวมบ�ติของผู้ประสง ของผู้ประสงค์จะเสนอรา.?ประสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวงค2จะเสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวนอราคา
2.๑ ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องเป�นผู้ป��มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�อาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�พร�บจ�างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����จะประกวดราค์จะเสนอราคาาด�วยว�ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�การ

ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��างอ�เล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo!กที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��รอน�กส
 
2.๒ ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ�กระบ%ชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ&�อไว�ในบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�รายชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ&�อผู้ป��ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl���)งงานของ 

ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��างราชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการการแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะได� แจ�งเว�ยนชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ&�อแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo�ว หร&อไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����ได�ร�บผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoของการส��งให�น�ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�บ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoหร&อบ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoอ&�นเป�นผู้ป��ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl���)งงาน
ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าามีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วระเบ�ยบของที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��างราชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการการ 

2.๓ ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��ได�ร�บเอกส�ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�.หร&อค์จะเสนอราคาวามีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วค์จะเสนอราคา%�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วก�น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้0�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิ�เสธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F 
ไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#ยอมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วข0)นศาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoไที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��ย เว�นแต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า#ร�ฐบาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoของผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาได�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ค์จะเสนอราคา4าส��งให�สล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะส�ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�.ค์จะเสนอราคาวามีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วค์จะเสนอราคา%�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วก�นเชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ#นว#าน�)น 

2.4 ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoประโยชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการน
ร#วมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วก�นก�บผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอ
ราค์จะเสนอราคาารายอ&�น แล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะ/หร&อ ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoประโยชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการน
ร#วมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วก�นก�บผู้ป��ให�บร�การต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoาดกล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoางอ�เล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo!กที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��รอน�กส
 
ณ ว�นประกาศประกวดราค์จะเสนอราคาาจ�างด�วยว�ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�อ�เล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo!กที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��รอน�กส
 หร&อไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เป�นผู้ป��กระที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��4าการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข#งข�น
ราค์จะเสนอราคาาอย#างเป�นธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����Fรรมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว 

2.5 ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องผู้ป#านการค์จะเสนอราคา�ดเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo&อกผู้ป��มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ค์จะเสนอราคา%ณสมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วบ�ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�เบ&)องต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�นในการร�บจ�าง 
งานก#อสร�างของกปภ. ชั้นที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น��นที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ�� ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเ�จารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปร��อนไขที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ��ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0c$ในหล�กเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m'การข(�นที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้�ยน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้อ ๖ หมาย,$ม�คุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้อ ๖ หมายถึง ผลงานก.ณสมบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้�ต�เบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้��องื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปรต$นในการร�บียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้จ$างื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปรงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปรานก0อสร$างื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปรของื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศปร กปภ. ตามหล�กเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m'ที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ��แนบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้ที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ$ายประกาศประกว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cด
ราคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้อ ๖ หมายถึง ผลงานกา 

2.6 ผู้ป��ประสงค์จะเสนอราคา
จะเสนอราค์จะเสนอราคาาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานประเภที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��เด�ยวก�นก�บงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����ประกวดราค์จะเสนอราคาา 
ในค์จะเสนอราคาร�)งน�) ก�บส#วนราชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการการ/ร�ฐว�สาหก�จ/องค์จะเสนอราคา
กรของร�ฐ/เอกชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการน ในวงเง�นไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#น�อยกว#า ๒๑๒,๕๐๒,๐๐๐.- บียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา �;
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	m���Ɉ����Ę�7. ผลงานตามข้าที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ 
(รวมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ �┵ぅ䈥┸㙂䔥┰㡂㠥弱㜰㤰㔱漮瑤�9~1.ODT��������.4pt;
	ms��Ș�������file:///C:/Program%20File�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoค์จะเสนอราคา#าเพ��มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว) แล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะเป�นผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานก#อสร�างของส�ญญาเด�ยว ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้0�งเป�นค์จะเสนอราคา�#ส�ญญาโดยต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้ารงที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����ได�ด4าเน�นการแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo�วเสร!จ 

2.7 ผลงานต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามข&อ 2.6 หมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วายถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ0ง ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานก#อสร�างระบบจ#ายน)4าที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����เป�นโค์จะเสนอราคารงสร�าง ค์จะเสนอราคาสล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo. 
ค์จะเสนอราคา&อต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานก#อสร�างถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ�งน)4าใสแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะหอถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ�งส�ง แล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะระบบจ4าหน#ายต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานวางที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��#อ (ชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการน�ดร�บแรงด�น) โดยต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�อง
แนบส4าเนาส�ญญาแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�แสดงปร�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วาณงานแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะราค์จะเสนอราคาาก#อสร�าง พร�อมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วหน�งส&อร�บรองผู้ปล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงานของผู้ป��เสนอราค์จะเสนอราคาา
พร�อมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้องย&�นข�อเสนอด�วย 

2.8 บ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoหร&อน�ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�บ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����จะเข�าเป�นค์จะเสนอราคา�#ส�ญญาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#อย�#ในฐานะเป�นผู้ป��ไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#แสดงบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�
รายร�บรายจ#าย หร&อแสดงบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�รายร�บรายจ#ายไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ�กต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องค์จะเสนอราคารบถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ�วนในสาระส4าค์จะเสนอราคา�ญ 

2.9 บ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoหร&อน�ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�บ%ค์จะเสนอราคาค์จะเสนอราคาล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����จะเข�าเป�นค์จะเสนอราคา�#ส�ญญาก�บหน#วยงานของร�ฐซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้0�งได�ด4าเน�นการจ�ดซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้&)อ
จ�ดจ�างด�วยระบบอ� เล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo!กที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��รอน�กส
  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoงที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��ะเบ�ยนในระบบ
อ�เล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCo!กที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl��รอน�กส
ของกรมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�กล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoางที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl����เว!บไซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า
ศ�นย
ข�อมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoจ�ดซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้&)อจ�ดจ�างภาค์จะเสนอราคาร�ฐ 

2.10 ค์จะเสนอราคา�#ส�ญญาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า�องร�บแล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะจ#ายเง�นผู้ป#านบ�ญชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ�ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����Fนาค์จะเสนอราคาาร เว�นแต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า#การจ#ายเง�นแต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้า#ล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoะค์จะเสนอราคาร�)ง 
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้0�งมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว�ล็กทรอนิกส์ �"Tabl�����������������쿨ַ꿨ַ��뀀ַ뿌ַ����������È�����F�com.sun.star.lang.XCoค์จะเสนอราคา#าไมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว#เก�นสามีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วหมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้ว&�นบาที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ �"Tabl�� ค์จะเสนอราคา�#ส�ญญาอาจจ#ายเป�นเง�นสดก!ได� 

๓.   หล�กฐานการเสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวนอราคา
ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องเส่วนภูมิภาค เลขนอเอกส่วนภูมิภาค เลขารหล6กฐาน แยกเปิดประกาศ.........Cน ๒ ส่วนภูมิภาค เลข�วน ค#อ
๓.๑   สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว&วันที่...................สนที่ กจห. ….................../�� ๑ อย&างน?อยติของผู้ประสง?องม�เอกสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวารด�งติของผู้ประสง&อไปน�6

(๑)  ในกรณ�ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาเปิดประกาศ.........Cนน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ บ/คคล
(ก)  ห&างห/&นส่วนภูมิภาค เลข�วนส่วนภูมิภาค เลขาม6ญ หร#อห&างห/&นส่วนภูมิภาค เลข�วนจ้างเหมาก่อสร้างสถา*าก6ด ให&ย#�นส่วนภูมิภาค เลข*าเนาหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อร6บรอง

การจ้างเหมาก่อสร้างสถาดทะเบ�ยนน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ บ/คคล บ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���รายชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อห/&นส่วนภูมิภาค เลข�วนผ�&จ้างเหมาก่อสร้างสถา6ดการ ผ�&ม�อ*านาจ้างเหมาก่อสร้างสถาควบค/ม พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร&อมร6บรอง
(ข)  บร ษ6ทจ้างเหมาก่อสร้างสถา*าก6ดหร#อบร ษ6ทมหาชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��นจ้างเหมาก่อสร้างสถา*าก6ด ให&ย#�นส่วนภูมิภาค เลข*าเนาหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อร6บรองการ 

จ้างเหมาก่อสร้างสถาดทะเบ�ยนน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ บ/คคล หน6งส่วนภูมิภาค เลข#อบร คณห2ส่วนภูมิภาค เลขนธ  บ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���รายชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อกรรมการผ�&จ้างเหมาก่อสร้างสถา6ดการ ผ�&ม�อ*านาจ้างเหมาก่อสร้างสถาควบค/ม และบ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���ผ�&ถ#อห/&น
รายใหญ� พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร&อมร6บรองส่วนภูมิภาค เลข*าเนาถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&อง



3/(2) ใน.....
- 3 -

(๒)  ในกรณ�ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาเปิดประกาศ.........Cนบ/คคลธรรมดาหร#อคณะบ/คคลท��ม ใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���
น ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ บ/คคลให&ย#�นส่วนภูมิภาค เลข*าเนาบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รปิดประกาศ.........ระจ้างเหมาก่อสร้างสถา*าต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6วปิดประกาศ.........ระชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��าชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��นของผ�&น6)น ส่วนภูมิภาค เลข*าเนาข&อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กลงท��แส่วนภูมิภาค เลขดงถ�งการเข&าเปิดประกาศ.........Cนห/&นส่วนภูมิภาค เลข�วน (ถ&าม�) 
ส่วนภูมิภาค เลข*าเนาบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รปิดประกาศ.........ระจ้างเหมาก่อสร้างสถา*าต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6วปิดประกาศ.........ระชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��าชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��นของผ�&เปิดประกาศ.........Cนห/&นส่วนภูมิภาค เลข�วน พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร&อมท6)งร6บรองส่วนภูมิภาค เลข*าเนาถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&อง

(๓)  ในกรณ�ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาเปิดประกาศ.........Cนผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาร�วมก6นในฐานะ
เปิดประกาศ.........Cนผ�&ร�วมค&า ให&ย#�นส่วนภูมิภาค เลข*าเนาส่วนภูมิภาค เลข6ญญาของการเข&าร�วมค&า ส่วนภูมิภาค เลข*าเนาบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รปิดประกาศ.........ระจ้างเหมาก่อสร้างสถา*าต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6วปิดประกาศ.........ระชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��าชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��นของผ�&ร�วมค&า และในกรณ�ท��
ผ�&เข&าร�วมค&าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)������������������������������������������������sายใดเปิดประกาศ.........Cนบ/คคลธรรมดาท��ม ใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���ส่วนภูมิภาค เลข6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��าต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ไทย ก9ให&ย#�นส่วนภูมิภาค เลข*าเนาหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อเด นทาง หร#อผ�&ร�วมค&าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)������������������������������������������������sายใดเปิดประกาศ.........Cน
น ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ บ/คคล ให&ย#�นเอกส่วนภูมิภาค เลขารต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามท��ระบ/ไว&ใน (๑)

(๔)  ส่วนภูมิภาค เลข*าเนาใบทะเบ�ยนพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����าณ ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��ย2 ส่วนภูมิภาค เลข*าเนาใบทะเบ�ยนภูมิภาค เลขที่ กจห.าษ�ม�ลค�าเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� �ม
(๕)  บ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���เอกส่วนภูมิภาค เลขารส่วนภูมิภาค เลข�วนท��  ๑  ท6)งหมดท��ได&ย#�นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบในข&อ ๑.๙ (๑)

๓.๒   สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว&วันที่...................สนที่ กจห. ….................../�� ๒ อย&างน?อยติของผู้ประสง?องม�เอกสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวารด�งติของผู้ประสง&อไปน�6
(๑)  หน6งส่วนภูมิภาค เลข#อแส่วนภูมิภาค เลขดงเง#�อนไขการซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล#)อและการจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 

โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องลงนาม พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร&อมปิดประกาศ.........ระท6บต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รา (ถ&าม�)
(๒)  หน6งส่วนภูมิภาค เลข#อมอบอ*านาจ้างเหมาก่อสร้างสถาซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งปิดประกาศ.........�ดอากรแส่วนภูมิภาค เลขต้องมีคุณสมบัติ ดังต่มปิดประกาศ.........tต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามกฎหมายในกรณ�ท��ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2 

จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคามอบอ*านาจ้างเหมาก่อสร้างสถาให&บ/คคลอ#�นท*าการแทน
(๓)  หล6กปิดประกาศ.........ระก6นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามข&อ ๕
(๔)  ส่วนภูมิภาค เลข*าเนาหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อร6บรองผลงานก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร&อมร6บรองส่วนภูมิภาค เลข*าเนาถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&อง ส่วนภูมิภาค เลข6ญญาและ

บ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���ปิดประกาศ.........ร มาณงานและราคาค�าก�อส่วนภูมิภาค เลขร&าง พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร&อมท6)งร6บรองส่วนภูมิภาค เลข*าเนาถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&อง
(๕)  บ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���รายการก�อส่วนภูมิภาค เลขร&าง (หร#อใบแจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งปิดประกาศ.........ร มาณงาน) โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องกรอกปิดประกาศ.........ร มาณว6ส่วนภูมิภาค เลขด/ 

ให&ครบถ&วนแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ไม�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องกรอกรายละเอ�ยดของราคา
(๖)  แบบใบย#�นข&อเส่วนภูมิภาค เลขนอการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2
(๗)  บ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���เอกส่วนภูมิภาค เลขารส่วนภูมิภาค เลข�วนท�� ๒ ท6)งหมดท��ได&ย#�น ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบข&อ ๑.๙ (๒) 

                                                                                                               
๔.   การเสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวนอราคา

๔.๑  ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องย#�นข&อเส่วนภูมิภาค เลขนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบท��ก*าหนดไว&ในเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวด
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2  และหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อแส่วนภูมิภาค เลขดงเง#�อนไขการซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล#)อและการจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 โดยไม�ม�เง#�อนไขใดๆ ท6)งส่วนภูมิภาค เลข )น และจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องกรอกข&อความให&ถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องครบถ&วน รวมท6)งลงลายม#อ 
ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อของผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาให&ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��6ดเจ้างเหมาก่อสร้างสถาน

๔.๒  ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องกรอกปิดประกาศ.........ร มาณว6ส่วนภูมิภาค เลขด/ ในบ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���รายการก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างให&ครบถ&วน  
(โดยผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาย6งไม�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องกรอกรายละเอ�ยดของราคา)

๔.๓  ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องก*าหนดย#นราคาไม�น&อยกว�า ...๑๕๐...วันที่...................ส�น น6บแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ว6น
ย#นย6นราคาส่วนภูมิภาค เลข/ดท&ายโดยภูมิภาค เลขที่ กจห.ายในก*าหนดย#นราคา ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาหร#อผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องร6บผ ดชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��อบ
ราคาท��ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่นเส่วนภูมิภาค เลขนอไว& และจ้างเหมาก่อสร้างสถาะถอนการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาม ได&

๔.๔  ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องเส่วนภูมิภาค เลขนอก*าหนดเวลาด*าเน นการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามส่วนภูมิภาค เลข6ญญาท��จ้างเหมาก่อสร้างสถาะจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง 
ให&แล&วเส่วนภูมิภาค เลขร9จ้างเหมาก่อสร้างสถาไม�เก น...570....วันที่...................ส�น น6บถ6ดจ้างเหมาก่อสร้างสถาากว6นลงนามในส่วนภูมิภาค เลข6ญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง หร#อว6นท��เร �มท*างานต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามส่วนภูมิภาค เลข6ญญา

๔.๕  ก�อนย#�นเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอ
ราคาควรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รวจ้างเหมาก่อสร้างสถาด�ร�างส่วนภูมิภาค เลข6ญญา แบบร�ปิดประกาศ......... และรายละเอ�ยด ฯลฯ ให&ถ��ถ&วน และเข&าใจ้างเหมาก่อสร้างสถาเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาท6)งหมด 
เส่วนภูมิภาค เลข�ยก�อนท��จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กลงย#�นข&อเส่วนภูมิภาค เลขนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามเง#�อนไขในเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2

4/4.6 ผ�&.....
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๔.๖  ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องย#�นเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 จ้างเหมาก่อสร้างสถา�าหน&าซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองถ�งปิดประกาศ.........ระธานคณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามโครงการ โดยระบ/ไว&ท��หน&าซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองว�า 
“ เอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา& า งด&วยว ธ� การทางอ เล9 กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2  เลขท��  
กจห. …........../2560” ย#�นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อคณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามโครงการ ในวันที่...................ส�นที่ กจห. ….................../��..............ก�นยายน 2560 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6)งแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�เวลา ๙.๓๐ น. ถ�งเวลา ๑๐.๓๐  น.  ณ ห&องปิดประกาศ.........ระกวดราคา ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��6)น 2 อาคารปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าว ว6ฒน2 ส่วนภูมิภาค เลข*าน6กงานใหญ� 
การปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค

เม#�อพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����&นก*าหนดเวลาย#�นเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2แล&ว จ้างเหมาก่อสร้างสถาะไม�ร6บ
เอกส่วนภูมิภาค เลขารเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� �มเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ มโดยเด9ดขาด

คณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะด*าเน นการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รวจ้างเหมาก่อสร้างสถาส่วนภูมิภาค เลขอบค/ณส่วนภูมิภาค เลขมบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ของผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา 
แต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ละรายว�าเปิดประกาศ.........Cนผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��ม�ผลปิดประกาศ.........ระโยชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��น2ร�วมก6นก6บผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายอ#�น หร#อเปิดประกาศ.........Cนผ�&ม�
ผลปิดประกาศ.........ระโยชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��น2ร�วมก6นระหว�างผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาก6บผ�&ให&บร การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ลาดกลางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามข&อ ๑.๘ (๑) 
ณ ว6นปิดประกาศ.........ระกาศปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2หร#อไม� พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร&อมท6)งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รวจ้างเหมาก่อสร้างสถาส่วนภูมิภาค เลขอบข&อเส่วนภูมิภาค เลขนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามข&อ ๓.๒ 
และแจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ละรายทราบผลการพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาเฉพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����าะของต้องมีคุณสมบัติ ดังต่น ทางไปิดประกาศ.........รษณ�ย2ลงทะเบ�ยนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อบร6บ
หร#อว ธ�อ#�นใดท��ม�หล6กฐานว�า ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาร6บทราบแล&ว

หากปิดประกาศ.........รากฏต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อคณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคาก�อนหร#อในขณะท��ม�การเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาด&วยว ธ�การทาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2ว�า ม�ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาหร#อผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคา กระท*าการอ6นเปิดประกาศ.........Cนการข6ดขวางการแข�งข6น
ราคาอย�างเปิดประกาศ.........Cนธรรมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่าม ข&อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6ดรายชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาหร#อผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอ
ราคารายน6)นออกจ้างเหมาก่อสร้างสถาากการเปิดประกาศ.........Cนผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาและ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาลงโทษผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาหร#อ 
ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาด6งกล�าวเปิดประกาศ.........Cนผ�&ท )งงาน

ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��ไม�ผ�านการค6ดเล#อกเบ#)องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&น เพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ราะเหต้องมีคุณสมบัติ ดังต่/เปิดประกาศ.........Cนผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา 
ท��ม�ผลปิดประกาศ.........ระโยชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��น2ร�วมก6นก6บผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายอ#�น หร#อเปิดประกาศ.........Cนผ�&ม�ผลปิดประกาศ.........ระโยชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��น2ร�วมก6นระหว�างผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2  
จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาก6บผ�&ให&บร การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ลาดกลางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ณ ว6นปิดประกาศ.........ระกาศปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 หร#อเปิดประกาศ.........Cนผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��กระท*าการอ6นเปิดประกาศ.........Cนการข6ดขวางการแข�งข6นราคาอย�าง 
เปิดประกาศ.........Cนธรรม หร#อเปิดประกาศ.........Cนผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��ไม�ผ�านค/ณส่วนภูมิภาค เลขมบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ทางด&านเทคน คอาจ้างเหมาก่อสร้างสถาอ/ทธรณ2ค*าส่วนภูมิภาค เลข6�งด6งกล�าว  
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อห6วหน&าหน�วยงานท��จ้างเหมาก่อสร้างสถา6ดหาพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6ส่วนภูมิภาค เลขด/ภูมิภาค เลขที่ กจห.ายใน ๓ ว6น น6บแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ว6นท��ได&ร6บแจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งจ้างเหมาก่อสร้างสถาากคณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคา 
การว น จ้างเหมาก่อสร้างสถาฉ6ยอ/ทธรณ2ของห6วหน&าหน�วยงานท��จ้างเหมาก่อสร้างสถา6ดหาให&ถ#อเปิดประกาศ.........Cนท��ส่วนภูมิภาค เลข/ด

หากปิดประกาศ.........รากฏต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อคณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคาว�า กระบวนการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา ด&วยว ธ�การทาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขบข&อข6ดข&องจ้างเหมาก่อสร้างสถานไม�อาจ้างเหมาก่อสร้างสถาด*าเน นการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ.........ให&แล&วเส่วนภูมิภาค เลขร9จ้างเหมาก่อสร้างสถาภูมิภาค เลขที่ กจห.ายในเวลาท��ก*าหนดไว& คณะกรรมการ
ปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะส่วนภูมิภาค เลข6�งพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6กกระบวนการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา โดยม ให&ผ�&แทนผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����บปิดประกาศ.........ะหร#อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อส่วนภูมิภาค เลข#�อส่วนภูมิภาค เลขารก6บ
บ/คคลอ#�น และเม#�อแก&ไขข&อข6ดข&องแล&ว จ้างเหมาก่อสร้างสถาะให&ด*าเน นกระบวนการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ......... จ้างเหมาก่อสร้างสถาากข6)นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อนท��ค&างอย��ภูมิภาค เลขที่ กจห.ายใน
เวลาของการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��ย6งเหล#อก�อนจ้างเหมาก่อสร้างสถาะส่วนภูมิภาค เลข6�งพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6กกระบวนการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา แต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องส่วนภูมิภาค เลข )นส่วนภูมิภาค เลข/ดกระบวนการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา
ภูมิภาค เลขที่ กจห.ายในว6นเด�ยวก6นเว&นแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่� คณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคาเห9นว�ากระบวนการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะไม�แล&วเส่วนภูมิภาค เลขร9จ้างเหมาก่อสร้างสถาได&โดยง�าย 
หร#อข&อข6ดข&องไม�อาจ้างเหมาก่อสร้างสถาแก&ไขได& ปิดประกาศ.........ระธานคณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะส่วนภูมิภาค เลข6�งยกเล กกระบวนการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา 
และก*าหนดว6น เวลาและส่วนภูมิภาค เลขถานท�� เพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����#�อเร �มต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&นกระบวนการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาใหม� โดยจ้างเหมาก่อสร้างสถาะแจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งให&ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคา 
ท/กรายท��อย��ในส่วนภูมิภาค เลขถานท��น6)นทราบ

คณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคาส่วนภูมิภาค เลขงวนส่วนภูมิภาค เลข ทธ wในการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6ดส่วนภูมิภาค เลข นใจ้างเหมาก่อสร้างสถาด*าเน นการใดๆ ระหว�างการปิดประกาศ.........ระกวด
ราคาเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����#�อให&การปิดประกาศ.........ระกวดราคาฯ เก ดปิดประกาศ.........ระโยชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��น2ส่วนภูมิภาค เลข�งส่วนภูมิภาค เลข/ดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..

๔.๗  ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��ได&ร6บการค6ดเล#อกให&เปิดประกาศ.........Cนผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องปิดประกาศ.........ฏ บ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ 
ด6งน�)

5/(1)  ปิดประกาศ.........ฏ บ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ .....
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(๑)  ปิดประกาศ.........ฏ บ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามเง#�อนไขท��ระบ/ไว&ในหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อแส่วนภูมิภาค เลขดงเง#�อนไขการซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล#)อและการจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วย 
ว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ท��ได&ย#�นมาพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร&อมก6บซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองข&อเส่วนภูมิภาค เลขนอทางเทคน ค

(๒)  ราคาส่วนภูมิภาค เลข�งส่วนภูมิภาค เลข/ดของการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&อง
เร �มต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&นท�� 708,340,000.- บาที่ กจห. ….................../

(๓)  ราคาท��เส่วนภูมิภาค เลขนอจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องเปิดประกาศ.........Cนราคาท��รวมภูมิภาค เลขที่ กจห.าษ�ม�ลค�าเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� �ม และภูมิภาค เลขที่ กจห.าษ�อ#�นๆ (ถ&าม�) 
รวมค�าใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&จ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายท6)งปิดประกาศ.........วงไว&ด&วยแล&ว

(๔)  ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาหร#อผ�&แทนจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องมาลงทะเบ�ยนเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����#�อเข&าส่วนภูมิภาค เลข��กระบวนการ 
เส่วนภูมิภาค เลขนอราคา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามว6น เวลา และส่วนภูมิภาค เลขถานท��ท��ก*าหนด

(๕)  ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาหร#อผ�&แทนท��มาลงทะเบ�ยนแล&วต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&อง LOG IN เข&าส่วนภูมิภาค เลข��ระบบ 
(๖)  ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาหร#อผ�&แทนท�� LOG IN แล&ว จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องด*าเน นการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา

โดยราคาท��เส่วนภูมิภาค เลขนอในการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�*ากว�าราคาส่วนภูมิภาค เลข�งส่วนภูมิภาค เลข/ดในการปิดประกาศ.........ระกวด
ราคาฯ  และจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องเส่วนภูมิภาค เลขนอลดราคาข6)นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�*า (Minimum Bid) ไม�น&อยกว�าคร6)งละ 1,000,๐๐๐.- บาที่ กจห. ….................../ จ้างเหมาก่อสร้างสถาากราคา
ส่วนภูมิภาค เลข�งส่วนภูมิภาค เลข/ด ในการปิดประกาศ.........ระกวดราคาฯ  และการเส่วนภูมิภาค เลขนอลดราคาคร6)งถ6ด ๆ ไปิดประกาศ......... ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องเส่วนภูมิภาค เลขนอลดราคาคร6)งละไม�น&อยกว�า 
1,000,000.- บาที่ กจห. ….................../ จ้างเหมาก่อสร้างสถาากราคาคร6)งส่วนภูมิภาค เลข/ดท&ายท��เส่วนภูมิภาค เลขนอลดแล&ว 

(๗)  ห&ามผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาถอนการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา และเม#�อการปิดประกาศ.........ระกวดราคาฯ 
เส่วนภูมิภาค เลขร9จ้างเหมาก่อสร้างสถาส่วนภูมิภาค เลข )นแล&ว จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องย#นย6นราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อผ�&ให&บร การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ลาดกลางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ราคาท��ย#นย6นจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รงก6บราคา 
ท��เส่วนภูมิภาค เลขนอหล6งส่วนภูมิภาค เลข/ด 

(๘)  ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��ได&ร6บค6ดเล#อกให&เปิดประกาศ.........Cนผ�&ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��นะราคา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องร6บผ ดชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��อบ 
ค�าใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&จ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายในการให&บร การเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 และค�าใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&จ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายในการเด นทางของผ�&ให&บร การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ลาดกลาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ท6)งน�)จ้างเหมาก่อสร้างสถาะแจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งให&ทราบในว6นเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา

(๙)  ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องมาเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา ในวันที่...................ส�นที่ กจห. ….................../��.................ก�นยายน 2560 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6)งแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�เวลา.......................น. เปิดประกาศ.........Cนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&นไปิดประกาศ......... ท6)งน�) จ้างเหมาก่อสร้างสถาะแจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งน6ดหมายต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบแจ้างเหมาก่อสร้างสถา&ง ว6น เวลา และส่วนภูมิภาค เลขถานท��เส่วนภูมิภาค เลขนอราคา 
(บก.๐๐๕)  ให&ทราบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ.........

(๑๐)  ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาส่วนภูมิภาค เลขามารถศ�กษาและท*าความเข&าใจ้างเหมาก่อสร้างสถาในระบบและว ธ�การ
เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาของผ�&ให&บร การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ลาดกลางอ เล&กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ท��แส่วนภูมิภาค เลขดงไว&ในเว9บไซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลต้องมีคุณสมบัติ ดังต่2 www.gprocurement.go.th     และ 
ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องท*าการทดลองว ธ�การเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาก�อนถ�งก*าหนดว6นเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��เว9บไซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลต้องมีคุณสมบัติ ดังต่2ของผ�&ให&บร การ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ลาดกลางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6)งแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ว6นท�� ๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่/ลาคม ๒๕๕๕ เปิดประกาศ.........Cนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&นไปิดประกาศ.........

๕.   หล�กประก�นซอง
ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องวางหล6กปิดประกาศ.........ระก6นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลอง พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร&อมก6บการย#�นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองข&อเส่วนภูมิภาค เลขนอด&าน

เทคน ค จKานวันที่...................สน 35,654,219.- บาที่ กจห. ….................../ (เง นส่วนภูมิภาค เลขามส่วนภูมิภาค เลข บห&าล&านหกแส่วนภูมิภาค เลขนห&าหม#�นส่วนภูมิภาค เลข��พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6นส่วนภูมิภาค เลของร&อยส่วนภูมิภาค เลข บเก&าบาทถ&วน) 
โดยหล6กปิดประกาศ.........ระก6นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องม�ระยะเวลาการค)*าปิดประกาศ.........ระก6นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6)งแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ว6นย#�นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองข&อเส่วนภูมิภาค เลขนอทางด&านเทคน ค ครอบคล/ม 
ไปิดประกาศ.........จ้างเหมาก่อสร้างสถานถ�งว6นส่วนภูมิภาค เลข )นส่วนภูมิภาค เลข/ดการย#นราคา โดยหล6กปิดประกาศ.........ระก6นให&ใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&อย�างหน��งอย�างใดด6งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ.........น�)

๕.๑  เง นส่วนภูมิภาค เลขด
๕.๒  เชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��9คท��ธนาคารส่วนภูมิภาค เลข6�งจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายแก� การปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค โดยเปิดประกาศ.........Cนเชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��9คลงว6นท��ท��ย#�นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองข&อ

เส่วนภูมิภาค เลขนอทางด&านเทคน คหร#อก�อนหน&าน6)นไม�เก น ๓  ว6นท*าการของทางราชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��การ
๕.๓  หน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6นของธนาคารในปิดประกาศ.........ระเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6นด6งระบ/ในข&อ 

๑.๖ (๑) 

6/5.4 หน6งส่วนภูมิภาค เลข#อ.....
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๕.๔  หน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6นของบร ษ6ทเง นท/น หร#อบร ษ6ทเง นท/นหล6กทร6พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ย2ท��ได&ร6บอน/ญาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ 
ให&ปิดประกาศ.........ระกอบก จ้างเหมาก่อสร้างสถาการเง นท/นเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����#�อการพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����าณ ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��ย2และปิดประกาศ.........ระกอบธ/รก จ้างเหมาก่อสร้างสถาค)*าปิดประกาศ.........ระก6นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามปิดประกาศ.........ระกาศของธนาคารแห�ง
ปิดประกาศ.........ระเทศไทย  ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งได&แจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งเว�ยนชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อให&ส่วนภูมิภาค เลข�วนราชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�างๆ ทราบแล&ว โดยอน/โลมให&ใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6น 
ด6งระบ/ในข&อ ๑.๖ (๑)  

๕.๕  พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6นธบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รร6ฐบาลไทย
หล6กปิดประกาศ.........ระก6นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามข&อน�) กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะค#นให&ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาหร#อผ�&ค)*าปิดประกาศ.........ระก6น

ภูมิภาค เลขที่ กจห.ายใน ๑๕ ว6น น6บถ6ดจ้างเหมาก่อสร้างสถาากว6นท��ได&พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาในเบ#)องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&นเร�ยบร&อยแล&ว เว&นแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายท��ค6ดเล#อกไว&  
ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�*าส่วนภูมิภาค เลข/ดจ้างเหมาก่อสร้างสถาะค#นให&ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อเม#�อได&ท*าส่วนภูมิภาค เลข6ญญาหร#อข&อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กลง หร#อเม#�อผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาได&พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����&นจ้างเหมาก่อสร้างสถาากข&อผ�กพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6น
แล&ว

การค#นหล6กปิดประกาศ.........ระก6นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองไม�ว�ากรณ�ใด  ๆ จ้างเหมาก่อสร้างสถาะค#นให&โดยไม�ม�ดอกเบ�)ย

๖.  หล�กเกณฑ์และสิทธิ์ใ2และสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว ที่ กจห. ….................../ธ Oในการพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.........น. เป็นต้นไป������������������m 5.4pt 0cm 5.4pt;
	ms��Ƞ จารณาราคา
๖.๑  ในการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2น�) กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6ดส่วนภูมิภาค เลข น

ด&วยราคารวมเปิดประกาศ.........Cนเกณฑ์ตัดสิน��h/��H����2ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6ดส่วนภูมิภาค เลข น
๖.๒  หากผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายใดม�ค/ณส่วนภูมิภาค เลขมบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ไม�ถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามข&อ ๒ หร#อย#�นหล6ก

ฐานการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาไม�ถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&อง หร#อไม�ครบถ&วนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามข&อ ๓  หร#อย#�นเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2ไม�ถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามข&อ ๔ แล&ว คณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะไม�ร6บพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาข&อเส่วนภูมิภาค เลขนอของผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2  
จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายน6)น เว&นแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�เปิดประกาศ.........Cนข&อผ ดพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ลาด หร#อผ ดหลงเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à�����ยงเล9กน&อย หร#อผ ดพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ลาดไปิดประกาศ.........จ้างเหมาก่อสร้างสถาากเง#�อนไขของ
เอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ในส่วนภูมิภาค เลข�วนท��ม ใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���ส่วนภูมิภาค เลขาระส่วนภูมิภาค เลข*าค6ญ ท6)งน�) เฉพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����าะในกรณ�ท��
พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาเห9นว�าจ้างเหมาก่อสร้างสถาะเปิดประกาศ.........Cนปิดประกาศ.........ระโยชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��น2ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. เท�าน6)น

๖.๓  กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ส่วนภูมิภาค เลขงวนส่วนภูมิภาค เลข ทธ wไม�พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาราคาของผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา โดยไม�ม�การผ�อนผ6น
ในกรณ�ด6งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ.........น�)

(๑)  ไม�ปิดประกาศ.........รากฏชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายน6)น ในบ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���ผ�&ร6บเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวด
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 หร#อในหล6กฐานการร6บเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2ของ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..

(๒)  เส่วนภูมิภาค เลขนอรายละเอ�ยดแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�างไปิดประกาศ.........จ้างเหมาก่อสร้างสถาากเง#�อนไข ท��ก*าหนดในเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคา
จ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง ด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ท��เปิดประกาศ.........Cนส่วนภูมิภาค เลขาระส่วนภูมิภาค เลข*าค6ญ หร#อม�ผลท*าให&เก ดการได&เปิดประกาศ.........ร�ยบเส่วนภูมิภาค เลข�ยเปิดประกาศ.........ร�ยบระหว�าง  
ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายอ#�น

๖.๔  ในการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6ดส่วนภูมิภาค เลข นการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 หร#อในการท*า 
ส่วนภูมิภาค เลข6ญญา คณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคา หร#อ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ ให&ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���)แจ้างเหมาก่อสร้างสถางข&อเท9จ้างเหมาก่อสร้างสถาจ้างเหมาก่อสร้างสถาร ง ส่วนภูมิภาค เลขภูมิภาค เลขที่ กจห.าพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� ฐานะ 
หร#อข&อเท9จ้างเหมาก่อสร้างสถาจ้างเหมาก่อสร้างสถาร งอ#�นใดท��เก��ยวข&องก6บผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาได& กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ ท��จ้างเหมาก่อสร้างสถาะไม�ร6บราคาหร#อไม�ท*าส่วนภูมิภาค เลข6ญญา 
หากหล6กฐานด6งกล�าวไม�ม�ความเหมาะส่วนภูมิภาค เลขม หร#อไม�ถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&อง

๖.๕  กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ทรงไว&ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งส่วนภูมิภาค เลข ทธ ท��จ้างเหมาก่อสร้างสถาะไม�ร6บราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�*าส่วนภูมิภาค เลข/ด หร#อราคาหน��งราคาใด หร#อราคาท��เส่วนภูมิภาค เลขนอ
ท6)งหมดก9ได& และอาจ้างเหมาก่อสร้างสถาพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาเล#อกจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง ในจ้างเหมาก่อสร้างสถา*านวน หร#อขนาด หร#อเฉพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����าะรายการหน��งรายการใด หร#ออาจ้างเหมาก่อสร้างสถาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะ
ยกเล กการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง ด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2โดยไม�พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาจ้างเหมาก่อสร้างสถา6ดจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างเลยก9ได& ส่วนภูมิภาค เลข/ดแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�จ้างเหมาก่อสร้างสถาะพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณา 
ท6)งน�)เพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����#�อปิดประกาศ.........ระโยชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��น2ของทาง กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..เปิดประกาศ.........Cนส่วนภูมิภาค เลข*าค6ญ และให&ถ#อว�าการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6ดส่วนภูมิภาค เลข นของ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..เปิดประกาศ.........Cนเด9ดขาด ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอ
ราคาหร#อผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะเร�ยกร&องค�าเส่วนภูมิภาค เลข�ยหายใด ๆ ม ได& รวมท6)ง กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..จ้างเหมาก่อสร้างสถาะพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณายกเล กการปิดประกาศ.........ระกวด
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 และลงโทษผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาเปิดประกาศ.........Cนผ�&ท )งงาน ไม�ว�าจ้างเหมาก่อสร้างสถาะเปิดประกาศ.........Cนผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคา 
ท��ได&ร6บการค6ดเล#อกหร#อไม�ก9ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่าม หากม�เหต้องมีคุณสมบัติ ดังต่/ท��เชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อได&ว�าการเส่วนภูมิภาค เลขนอราคากระท*าการโดยไม�ส่วนภูมิภาค เลข/จ้างเหมาก่อสร้างสถาร ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ เชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���น การเส่วนภูมิภาค เลขนอ
เอกส่วนภูมิภาค เลขารอ6นเปิดประกาศ.........Cนเท9จ้างเหมาก่อสร้างสถา หร#อใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อบ/คคลธรรมดา หร#อน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ บ/คคลอ#�นมาเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาแทน เปิดประกาศ.........Cนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&น



๗/ในกรณ�.....
- ๗ -

ในกรณ�ท��ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายท��เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�*าส่วนภูมิภาค เลข/ด เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�*าจ้างเหมาก่อสร้างสถานคาดหมายได&ว�าไม�อาจ้างเหมาก่อสร้างสถา
ด*าเน นงานต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามส่วนภูมิภาค เลข6ญญาได& คณะกรรมการปิดประกาศ.........ระกวดราคา หร#อ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะให&ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายน6)นชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���)แจ้างเหมาก่อสร้างสถางและ
แส่วนภูมิภาค เลขดงหล6กฐานท��ท*าให&เชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อได&ว�าผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาส่วนภูมิภาค เลขามารถด*าเน นงานต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง ด&วยว ธ�การ 
ทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ให&เส่วนภูมิภาค เลขร9จ้างเหมาก่อสร้างสถาส่วนภูมิภาค เลขมบ�รณ2 หากค*าชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���)แจ้างเหมาก่อสร้างสถางไม�เปิดประกาศ.........Cนท��ร6บฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.........น. เป็นต้นไป������������������m 5.4pt 0cm 5.4pt;
	ms��Ƞ�����ą�หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบจ่ายQงได& กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ ท��จ้างเหมาก่อสร้างสถาะไม�ร6บราคาของผ�&เส่วนภูมิภาค เลขนอ 
ราคารายน6)น

๖.๖  ในกรณ�ท��ปิดประกาศ.........รากฏข&อเท9จ้างเหมาก่อสร้างสถาจ้างเหมาก่อสร้างสถาร งภูมิภาค เลขที่ กจห.ายหล6งจ้างเหมาก่อสร้างสถาากการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2ว�า ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��ได&ร6บการค6ดเล#อกเปิดประกาศ.........Cนผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��ม�ผลปิดประกาศ.........ระโยชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��น2ร�วมก6นก6บ 
ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายอ#�น หร#อเปิดประกาศ.........Cนผ�&ม�ผลปิดประกาศ.........ระโยชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��น2ร�วมก6นระหว�างผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคา ก6บผ�&ให&บร การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ลาดกลาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ณ ว6นปิดประกาศ.........ระกาศปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2  หร#อเปิดประกาศ.........Cนผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาท��
กระท*าการอ6นเปิดประกาศ.........Cนการข6ดขวางการแข�งข6นราคาอย�างเปิดประกาศ.........Cนธรรมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามข&อ ๑.๘ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ม�อ*านาจ้างเหมาก่อสร้างสถาท��จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6ดรายชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อผ�&ม�
ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาด6งกล�าวและ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาลงโทษผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายน6)นเปิดประกาศ.........Cนผ�&ท )งงาน

๗.   การที่ กจห. ….................../Kาสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว�ญญาจ?าง
ผ�&ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��นะการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง ด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 (ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง) จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องท*าส่วนภูมิภาค เลข6ญญา

จ้างเหมาก่อสร้างสถา&างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบส่วนภูมิภาค เลข6ญญาด6งระบ/ในข&อ ๑.๕ ก6บ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ภูมิภาค เลขที่ กจห.ายใน ๗ ว6น น6บถ6ดจ้างเหมาก่อสร้างสถาากว6นท��ได&ร6บแจ้างเหมาก่อสร้างสถา&ง และจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องวางหล6ก
ปิดประกาศ.........ระก6นส่วนภูมิภาค เลข6ญญาเปิดประกาศ.........Cนจ้างเหมาก่อสร้างสถา*านวนเง นเท�าก6บร&อยละ ๕ ของราคาค�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างท��ปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง ด&วยว ธ�การทาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ได&ให& กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ย�ดถ#อไว&ในขณะท*าส่วนภูมิภาค เลข6ญญา โดยใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&หล6กปิดประกาศ.........ระก6นอย�างหน��งอย�างใดด6งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ.........น�)

๗.๑  เง นส่วนภูมิภาค เลขด
๗.๒  เชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��9คท��ธนาคารส่วนภูมิภาค เลข6�งจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายให&แก� การปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค โดยเปิดประกาศ.........Cนเชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��9คลงว6นท��ท��ท*าส่วนภูมิภาค เลข6ญญา

หร#อก�อนหน&าน6)น ไม�เก น ๓ ว6นท*าการของทางราชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��การ
๗.๓  หน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6นของธนาคารภูมิภาค เลขที่ กจห.ายในปิดประกาศ.........ระเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6นด6งระบ/ 

ในข&อ ๑.๖ (๒)
๗.๔  หน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6นของบร ษ6ทเง นลงท/น หร#อบร ษ6ทเง นท/นหล6กทร6พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ย2ท��ได&ร6บอน/ญาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่

ให&ปิดประกาศ.........ระกอบก จ้างเหมาก่อสร้างสถาการเง นท/นเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����#�อการพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����าณ ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��ย2 และปิดประกาศ.........ระกอบธ/รก จ้างเหมาก่อสร้างสถาค)*าปิดประกาศ.........ระก6น ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามปิดประกาศ.........ระกาศของธนาคารแห�ง
ปิดประกาศ.........ระเทศไทยซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งได&แจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งเว�ยนชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อให&ส่วนภูมิภาค เลข�วนราชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�าง ๆ ทราบแล&ว โดยอน/โลมให&ใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6น 
ด6งระบ/ในข&อ ๑.๖ (๒)

๗.๕  พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6นธบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รร6ฐบาลไทย
หล6กปิดประกาศ.........ระก6นน�)จ้างเหมาก่อสร้างสถาะค#นให& โดยไม�ม�ดอกเบ�)ยภูมิภาค เลขที่ กจห.ายใน ๑๕ ว6น น6บถ6ดจ้างเหมาก่อสร้างสถาากว6นท��ค��ส่วนภูมิภาค เลข6ญญา 

พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����&นจ้างเหมาก่อสร้างสถาากข&อผ�กพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามส่วนภูมิภาค เลข6ญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างแล&ว

๘.  ค&าจ?างและการจ&ายเง น
  กรณ�จ้างเหมาก่อสร้างสถา&างแบบราคาเหมารวมและจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามการแบ�งงวดงานใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ข&อ  ๘.๑
  กรณ�จ้างเหมาก่อสร้างสถา&างแบบราคาเหมารวมเง นแบบแบ�งจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามผลงานใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ข&อ  ๘.๒

ข&อ ๘.๑ กรณ�จ้างเหมาก่อสร้างสถา&างแบบราคาเหมารวมและจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามการแบ�งงวดงาน
กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นค�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างโดยแบ�งออกเปิดประกาศ.........Cน...-...งวด ด6งรายละเอ�ยดปิดประกาศ.........รากฏในการแบ�งงวดงาน

และการจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นแนบท&ายปิดประกาศ.........ระกาศน�)
ข&อ  ๘.๒ กรณ�จ้างเหมาก่อสร้างสถา&างแบบราคาเหมารวมและจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นแบบแบ�งจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามผลงาน

8/ข&อ 8.2.3
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ข&อ ๘.๒.๑ เปิดประกาศ.........Cนการจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างแบบราคาเหมารวม โดยแบ�งงวดการจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นท/ก ๆ 
ระยะเวลาไม�น&อยกว�า ๓๐ ว6น และเบ กจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามผลงานท��ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างได&ด*าเน นการไปิดประกาศ.........แล&วต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบร�ปิดประกาศ.........และรายการ
ปิดประกาศ.........ระกอบแบบ การจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นน�)จ้างเหมาก่อสร้างสถาะจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นให&ไม�เก นจ้างเหมาก่อสร้างสถา*านวนเง นแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ละหมวดงานของบ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���แส่วนภูมิภาค เลขดงปิดประกาศ.........ร มาณ และราคา 
ค�าก�อส่วนภูมิภาค เลขร&าง ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งผ�&ว�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างและผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างได&ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กลงก*าหนดปิดประกาศ.........ร มาณและราคาให&เหมาะส่วนภูมิภาค เลขมส่วนภูมิภาค เลขอดคล&องก6บแบบร�ปิดประกาศ......... และ
รายการละเอ�ยดปิดประกาศ.........ระกอบแบบ โดยย�ดถ#อบ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���ราคากลางของผ�&ว�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างเปิดประกาศ.........Cนฐานในการปิดประกาศ.........ร6บบ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���ปิดประกาศ.........ร มาณ และ
ราคาค�าก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างด6งกล�าว หากม�ข&อข6ดแย&งในการปิดประกาศ.........ร6บปิดประกาศ.........ร มาณงานและราคาค�าก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างด6งกล�าว ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กลง 
ท��จ้างเหมาก่อสร้างสถาะถ#อปิดประกาศ.........ฏ บ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามความเห9นของผ�&ว�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างและให&ถ#อเปิดประกาศ.........Cนท��ส่วนภูมิภาค เลข )นส่วนภูมิภาค เลข/ด และเม#�อผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างได&ปิดประกาศ.........ฏ บ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ งานแล&วเส่วนภูมิภาค เลขร9จ้างเหมาก่อสร้างสถา
เร�ยบร&อยครบถ&วนถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามส่วนภูมิภาค เลข6ญญาท/กปิดประกาศ.........ระการและคณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รวจ้างเหมาก่อสร้างสถาการจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างได&ด*าเน นการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รวจ้างเหมาก่อสร้างสถาร6บมอบ
งานงวดส่วนภูมิภาค เลข/ดท&ายเร�ยบร&อยแล&ว ผ�&ว�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างก9จ้างเหมาก่อสร้างสถาะจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นท��เหล#อท6)งหมดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามส่วนภูมิภาค เลข6ญญา

ข&อ ๘.๒.๒ การจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ละงวด จ้างเหมาก่อสร้างสถาะจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเม#�อผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างเส่วนภูมิภาค เลขนอขอเบ ก ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง 
จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องเส่วนภูมิภาค เลขนอขอส่วนภูมิภาค เลข�งงานและเบ กเง นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อผ�&ว�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง โดยส่วนภูมิภาค เลข�งปิดประกาศ.........ร มาณงานและราคาท��ได&ก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างจ้างเหมาก่อสร้างสถาร งให&ผ�&ควบค/มงาน 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รวจ้างเหมาก่อสร้างสถาส่วนภูมิภาค เลขอบความถ�กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&อง และผ�&ว�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างจ้างเหมาก่อสร้างสถาะห6กเง นจ้างเหมาก่อสร้างสถา*านวนร&อยละ ๑๐ (ส่วนภูมิภาค เลข บ) ของเง นท��ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายในงวดน6)นเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����#�อปิดประกาศ.........ระก6น
ผลงาน  ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ ขอเบ กเง นปิดประกาศ.........ระก6นผลงานแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ละงวดค#น โดยผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องวางหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6นของ
ธนาคารภูมิภาค เลขที่ กจห.ายในปิดประกาศ.........ระเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6น หร#อพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6นธบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รร6ฐบาล หร#อพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6นธบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ร กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. หร#อพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6นธบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ร
ร6ฐว ส่วนภูมิภาค เลขาหก จ้างเหมาก่อสร้างสถาอ#�น เพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����#�อเปิดประกาศ.........Cนหล6กปิดประกาศ.........ระก6นแทนได& ผ�&ว�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างจ้างเหมาก่อสร้างสถาะค#นเง นปิดประกาศ.........ระก6นผลงาน และ/หร#อหล6กปิดประกาศ.........ระก6นด6งกล�าว 
ให&แก�ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร&อมก6บการจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง นงวดส่วนภูมิภาค เลข/ดท&าย

ข&อ ๘.๒.๓ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��*าระค�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างโดยว ธ�โอนเง นเข&าบ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���เง นฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)������������������������������������������������ากของผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง 
ท6)งน�)ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องน*าส่วนภูมิภาค เลข*าเนาส่วนภูมิภาค เลขม/ดธนาคารมาแส่วนภูมิภาค เลขดงชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อ และเลขท��บ6ญชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���แจ้างเหมาก่อสร้างสถา&ง กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ก�อนว6นท*าส่วนภูมิภาค เลข6ญญา

๙.   อ�ติของผู้ประสงราค&าปร�บ
ค�าปิดประกาศ.........ร6บต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบส่วนภูมิภาค เลข6ญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างข&อ ๑๖ จ้างเหมาก่อสร้างสถาะก*าหนดในอ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ราร&อยละ ๐.๒๕ ของค�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่าม

ส่วนภูมิภาค เลข6ญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อว6น

๑๐. การร�บประก�นควันที่...................สามชั้นพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.........น. เป็นต้นไป������������������m 5.4pt 0cm 5.4pt;Kาร/ดบกพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.........น. เป็นต้นไป������������������m 5.4pt 0cm 5.4pt;
	ms��Ƞร&อง
ผ�&ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��นะการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งได&ท*าข&อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กลงเปิดประกาศ.........Cนหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อ

หร#อท*าส่วนภูมิภาค เลข6ญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบด6งระบ/ในข&อ ๑.๕ แล&วแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�กรณ� จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องร6บปิดประกาศ.........ระก6นความชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��*าร/ดบกพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร�องของงานจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง 
ท��เก ดข�)นภูมิภาค เลขที่ กจห.ายในระยะเวลาไม�น&อยกว�า...๒...ปิดประกาศ.........� น6บถ6ดจ้างเหมาก่อสร้างสถาากว6นท�� กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ได&ร6บมอบงาน โดยผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องร�บจ้างเหมาก่อสร้างสถา6ดการ
ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล�อมแซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลมแก&ไขให&ใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&การได&ด�ด6งเด มภูมิภาค เลขที่ กจห.ายใน ๗ ว6น น6บถ6ดจ้างเหมาก่อสร้างสถาากว6นท��ได&ร6บแจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งความชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��*าร/ดบกพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ร�อง 
                   

๑๑. การจ&ายเง นล&วันที่...................สงหน?า  
ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอขอร6บเง นล�วงหน&า ในอ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ราไม�เก นร&อยละ ....๑๕.... 

ของราคาค�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างท6)งหมด แต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ท6)งน�)จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องส่วนภูมิภาค เลข�งมอบหล6กปิดประกาศ.........ระก6นเง นล�วงหน&าเปิดประกาศ.........Cนพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6นธบ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รร6ฐบาลไทย หร#อหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อ 
ค)*าปิดประกาศ.........ระก6นของธนาคารในปิดประกาศ.........ระเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบด6งระบ/ในข&อ ๑.๖ (๓) หร#อหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6นของบรษ6ทเง นท/น 
หร#อบร ษ6ทเง นท/นหล6กทร6พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ย2ท��ได&ร6บอน/ญาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ให&ปิดประกาศ.........ระกอบก จ้างเหมาก่อสร้างสถาการเง นท/นเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����#�อการพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����าณ ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��ย2 และปิดประกาศ.........ระกอบธ/รก จ้างเหมาก่อสร้างสถา 
ค)*าปิดประกาศ.........ระก6นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามปิดประกาศ.........ระกาศของธนาคารแห�งปิดประกาศ.........ระเทศไทย ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งได&แจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อเว�ยนให&ส่วนภูมิภาค เลข�วนราชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�างๆ ทราบแล&วโดย
อน/โลมให&ใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามแบบหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อค)*าปิดประกาศ.........ระก6นด6งระบ/ในข&อ ๑.๖ (๓) ให&แก� กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..ก�อนการร6บชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��*าระเง นล�วงหน&าน6)น

๑๑.๑  ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างท��ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะร6บเง นล�วงหน&าต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องย#�นความจ้างเหมาก่อสร้างสถา*านงก6บ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ภูมิภาค เลขที่ กจห.ายใน  ๖๐ 
ว6น น6บถ6ดจ้างเหมาก่อสร้างสถาากว6นลงนามในส่วนภูมิภาค เลข6ญญา   

๑๑.๒  กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะห6กเง นค�างานชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��ดใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&เง นล�วงหน&าท/กคร6)งท��ม�การร6บเง นงวด โดยห6กเง น 
คร6)งละ ๑๕ % ของเง นค�างานในงวดน6)นๆ โดยเร �มห6กเง นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6)งแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�เง นค�างานงวดแรกเปิดประกาศ.........Cนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&นไปิดประกาศ......... จ้างเหมาก่อสร้างสถานกว�าจ้างเหมาก่อสร้างสถาะครบ 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามจ้างเหมาก่อสร้างสถา*านวนเง นล�วงหน&าท��ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างได&ร6บไปิดประกาศ.........

9/(11.3)  ในกรณ�.....
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๑๑.๓  ในกรณ�ท��ม�การห6กเง นชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��ดใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ค#นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามข&อ ๑๑.๒  จ้างเหมาก่อสร้างสถานถ�งงวดส่วนภูมิภาค เลข/ดท&ายแล&วย6งไม�ครบ
จ้างเหมาก่อสร้างสถา*านวนเง นล�วงหน&าท��ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างขอร6บไปิดประกาศ......... กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะห6กเง นส่วนภูมิภาค เลข�วนท��ย6งไม�ครบจ้างเหมาก่อสร้างสถา*านวนน6)นท6)งหมดจ้างเหมาก่อสร้างสถาากเง นค�างานงวด
ส่วนภูมิภาค เลข/ดท&ายและ/หร#อจ้างเหมาก่อสร้างสถาากหล6กปิดประกาศ.........ระก6น การเบ กเง นล�วงหน&า

๑๒.  ข?อสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวงวันที่...................สนสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเว ที่ กจห. ….................../ธ Oในการเสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวนอราคาและอS�น ๆ
๑๒.๑  เง นค�าจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างส่วนภูมิภาค เลข*าหร6บงานจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างคร6)งน�)  ได&มาจ้างเหมาก่อสร้างสถาากเง นงบปิดประกาศ.........ระมาณ  เง นรายได? 

ปUงบประมาณ 2559
การลงนามในส่วนภูมิภาค เลข6ญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะกระท*าได&ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อเม#�อ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ได&ร6บอน/ม6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ เง นงบปิดประกาศ.........ระมาณปิดประกาศ.........ระจ้างเหมาก่อสร้างสถา*าปิดประกาศ.........� 2559 

เง นก�&จ้างเหมาก่อสร้างสถาาก.................-.................... และเง นชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���วยเหล#อจ้างเหมาก่อสร้างสถาาก……………..-...........……….แล&วเท�าน6)น ราคากลางของ
จ้างเหมาก่อสร้างสถา&างเหมาก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างส่วนภูมิภาค เลขถาน�จ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายน)*าและวางระบบท�อจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายน)*าการปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าคส่วนภูมิภาค เลขาขาส่วนภูมิภาค เลข/ราษฎร2ธาน� (ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��6)นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� เศษ) 
อ*าเภูมิภาค เลขที่ กจห.อเม#อง-พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����/นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� น จ้างเหมาก่อสร้างสถา6งหว6ดส่วนภูมิภาค เลข/ราษฎร2ธาน� ในการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2คร6)งน�) เปVนเง น 
708,340,000.- บาที่ กจห. ….................../  (เง นเจ้างเหมาก่อสร้างสถา9ดร&อยแปิดประกาศ.........ดล&านส่วนภูมิภาค เลขามแส่วนภูมิภาค เลขนส่วนภูมิภาค เลข��หม#�นบาทถ&วน)

๑๒.๒  เม#�อ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ได&ค6ดเล#อกผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายใดให&เปิดประกาศ.........Cนผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง และได&ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กลง 
จ้างเหมาก่อสร้างสถา&างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามการปิดประกาศ.........ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2แล&ว ถ&าผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องส่วนภูมิภาค เลข6�งหร#อน*าส่วนภูมิภาค เลข �งของมาเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����#�องาน
จ้างเหมาก่อสร้างสถา&างด6งกล�าวเข&ามาจ้างเหมาก่อสร้างสถาากต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�างปิดประกาศ.........ระเทศ และของน6)นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องน*าเข&ามาโดยทางเร#อในเส่วนภูมิภาค เลข&นทางท��ม�เร#อไทยเด นอย�� และ
ส่วนภูมิภาค เลขามารถให&บร การร6บขนได& ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามท��ร6ฐมนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ร�ว�าการกระทรวงคมนาคมปิดประกาศ.........ระกาศก*าหนด ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��ง  
เปิดประกาศ.........Cนผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องปิดประกาศ.........ฏ บ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามกฎหมายว�าด&วยการส่วนภูมิภาค เลข�งเส่วนภูมิภาค เลขร มพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����าณ ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��ย2นาว�  ด6งน�)

(1)  แจ้างเหมาก่อสร้างสถา&งการส่วนภูมิภาค เลข6�งหร#อน*าส่วนภูมิภาค เลข �งของด6งกล�าวเข&ามาจ้างเหมาก่อสร้างสถาากต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�างปิดประกาศ.........ระเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อกรมเจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าท�า
ภูมิภาค เลขที่ กจห.ายใน ๗ ว6น น6บต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6)งแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ว6นท��ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างส่วนภูมิภาค เลข6�งหร#อซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล#)อขายของจ้างเหมาก่อสร้างสถาากต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�างปิดประกาศ.........ระเทศเว&นแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�เปิดประกาศ.........Cนของท��ร6ฐมนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ร�ว�าการ
กระทรวงคมนาคมปิดประกาศ.........ระกาศยกเว&นให&บรรท/กโดยเร#ออ#�นได&

(2)  จ้างเหมาก่อสร้างสถา6ดการให&ส่วนภูมิภาค เลข �งของด6งกล�าวบรรท/กโดยเร#อไทย หร#อเร#อท��ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���นเด�ยว 
ก6บเร#อไทยจ้างเหมาก่อสร้างสถาากต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�างปิดประกาศ.........ระเทศมาย6งปิดประกาศ.........ระเทศไทย เว&นแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�จ้างเหมาก่อสร้างสถาะได&ร6บอน/ญาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่จ้างเหมาก่อสร้างสถาากกรมเจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าท�าให&บรรท/กส่วนภูมิภาค เลข �งของน6)น 
โดยเร#ออ#�น ท��ม ใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���เร#อไทยซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องได&ร6บอน/ญาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่เชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���นน6)นก�อนบรรท/กของลงเร#ออ#�น หร#อเปิดประกาศ.........Cนของท��ร6ฐมนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ร�
ว�าการกระทรวงคมนาคมปิดประกาศ.........ระกาศยกเว&นให&บรรท/กโดยเร#ออ#�น

(3)  ในกรณ�ท��ไม�ปิดประกาศ.........ฏ บ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่าม (๑) หร#อ (๒) ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องร6บผ ดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามกฎหมาย  
ว�าด&วยการส่วนภูมิภาค เลข�งเส่วนภูมิภาค เลขร มการพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����าณ ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��ย2นาว�

๑๒.๓  ผ�&ปิดประกาศ.........ระส่วนภูมิภาค เลขงค2จ้างเหมาก่อสร้างสถาะเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��งได&ย#�นเอกส่วนภูมิภาค เลขารปิดประกาศ.........ระกวดราคาด&วยว ธ�การทาง
อ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. แล&วจ้างเหมาก่อสร้างสถาะถอนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6วออกจ้างเหมาก่อสร้างสถาากการปิดประกาศ.........ระกวดราคาฯ ม ได& และเม#�อได&ร6บการค6ดเล#อกให&เปิดประกาศ.........Cนผ�&ม�
ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาแล&ว ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องเข&าร�วมเส่วนภูมิภาค เลขนอราคา ด&วยว ธ�การทางอ เล9กทรอน กส่วนภูมิภาค เลข2  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามเง#�อนไขท��ก*าหนดในข&อ ๔ .๗ 
(๔)  (๕) (๖) และ (๗)  ม ฉะน6)น กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..จ้างเหมาก่อสร้างสถาะร บหล6กปิดประกาศ.........ระก6นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองจ้างเหมาก่อสร้างสถา*านวนร&อยละ ๒.๕ ของวงเง นท��จ้างเหมาก่อสร้างสถา6ดหาท6นท� และ
อาจ้างเหมาก่อสร้างสถาพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาเร�ยกร&องให&ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��ดใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ความเส่วนภูมิภาค เลข�ยหายอ#�น (ถ&าม�) รวมท6)งอาจ้างเหมาก่อสร้างสถาพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาให&เปิดประกาศ.........Cนผ�&ท )งงานได& หากม�พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����ฤต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ กรรม
เปิดประกาศ.........Cนการข6ดขวางการแข�งข6นราคาอย�างเปิดประกาศ.........Cนธรรม

๑๒.๔  ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคา ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แล��ง กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ได&ค6ดเล#อกแล&ว ไม�ไปิดประกาศ.........ท*าส่วนภูมิภาค เลข6ญญาหร#อข&อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กลง
ภูมิภาค เลขที่ กจห.ายในเวลาท�� กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ก*าหนด ด6งระบ/ไว&ในข&อ ๗ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. จ้างเหมาก่อสร้างสถาะร บหล6กปิดประกาศ.........ระก6นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองหร#อเร�ยกร&องจ้างเหมาก่อสร้างสถาากผ�&ออกหน6งส่วนภูมิภาค เลข#อ 
ค)*าปิดประกาศ.........ระก6นซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง แลองท6นท� และอาจ้างเหมาก่อสร้างสถาพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาเร�ยกร&องให&ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��ดใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ความเส่วนภูมิภาค เลข�ยหายอ#�น (ถ&าม�) รวมท6)งจ้างเหมาก่อสร้างสถาะพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� จ้างเหมาก่อสร้างสถาารณาให&เปิดประกาศ.........Cน 
ผ�&ท )งงานต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามระเบ�ยบของทางราชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��การ

๑๒.๕  กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ส่วนภูมิภาค เลขงวนส่วนภูมิภาค เลข ทธ ท��จ้างเหมาก่อสร้างสถาะแก&ไขเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� �มเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ มเง#�อนไขหร#อข&อก*าหนดในแบบส่วนภูมิภาค เลข6ญญาให&เปิดประกาศ.........Cน
ไปิดประกาศ.........ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามความเห9นของส่วนภูมิภาค เลข*าน6กงานอ6ยการส่วนภูมิภาค เลข�งส่วนภูมิภาค เลข/ด (ถ&าม�)    

10/13. การปิดประกาศ.........ร6บ.....
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๑๓.   การปร�บราคาค&างานก&อสิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.             ถึงเวร?าง
การปิดประกาศ.........ร6บราคาค�างานก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามส่วนภูมิภาค เลข�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รการปิดประกาศ.........ร6บราคาด6งระบ/ในข&อ ๑.๗ จ้างเหมาก่อสร้างสถาะน*ามาใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ใน

กรณ�ท��ค�างานก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างลดลงหร#อเพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à���� �มข�)น โดยว ธ�การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ.........น�).-     
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามหล6กเกณฑ์ตัดสิน��h/��H����2และส่วนภูมิภาค เลข�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รท��ปิดประกาศ.........ร6บราคาในรายละเอ�ยด การจ้างเหมาก่อสร้างสถา�ายเง น ก*าหนดว6นแล&วเส่วนภูมิภาค เลขร9จ้างเหมาก่อสร้างสถา 

และก*าหนดส่วนภูมิภาค เลข�งมอบงาน แนบท&ายปิดประกาศ.........ระกาศน�) 
ส่วนภูมิภาค เลข�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รการปิดประกาศ.........ร6บราคา (ส่วนภูมิภาค เลข�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รค�า K) จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องคงท��ท��ระด6บท��ก*าหนดไว&ในว6นแล&วเส่วนภูมิภาค เลขร9จ้างเหมาก่อสร้างสถาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามท��

ก*าหนดไว&ในส่วนภูมิภาค เลข6ญญา หร#อภูมิภาค เลขที่ กจห.ายในระยะเวลาท�� กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห.. ได&ขยายออกไปิดประกาศ......... โดยจ้างเหมาก่อสร้างสถาะใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ส่วนภูมิภาค เลข�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รของทางราชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��การท��ได&ระบ/ 
ในข&อ ๑.๗

๑๔.   มาติของผู้ประสงรฐานฝีมือช่าง��@��UมSอชั้นพิเศษ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.........น. เป็นต้นไป������������������m 5.4pt 0cm 5.4pt;&าง
เม#�อ กปิดประกาศ.........ภูมิภาค เลขที่ กจห..ได&ค6ดเล#อกผ�&เส่วนภูมิภาค เลขนอราคารายใดให&เปิดประกาศ.........Cนผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&าง และได&ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กลงจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างก�อส่วนภูมิภาค เลขร&าง 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามปิดประกาศ.........ระกาศน�)แล&ว ผ�&เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องต้องมีคุณสมบัติ ดังต่กลงว�าในการปิดประกาศ.........ฏ บ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ งานก�อส่วนภูมิภาค เลขร&างด6งกล�าว ผ�&ม�ส่วนภูมิภาค เลข ทธ เส่วนภูมิภาค เลขนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องม�  
และใชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��&ผ�&ผ�านการทดส่วนภูมิภาค เลขอบมาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่รฐานฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�������������������������������������������������ม#อชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���างจ้างเหมาก่อสร้างสถาากกรมพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����6ฒนาฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)�������������������������������������������������ม#อแรงงาน กระทรวงแรงงาน หร#อผ�&ม�ค/ณว/ฒ บ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ร
ระด6บ ปิดประกาศ.........วชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��. ปิดประกาศ.........วส่วนภูมิภาค เลข. และปิดประกาศ.........วท. ของแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ละส่วนภูมิภาค เลขาขาชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���าง  แต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�จ้างเหมาก่อสร้างสถาะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่&องม�ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���างจ้างเหมาก่อสร้างสถา*านวนอย�างน&อย ๑ คน ในแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�ละส่วนภูมิภาค เลขาขาชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���าง 
ด6งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่�อไปิดประกาศ.........น�)

๑๔.๑  ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���างต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่6)งและเด นส่วนภูมิภาค เลขายไฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.........น. เป็นต้นไป������������������m 5.4pt 0cm 5.4pt;
	ms��Ƞ�����ą�หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบจ่ายฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........-.........เวลา..........-.........น. เป็นต้นไป������������������m 5.4pt 0cm 5.4pt;
	ms��Ƞ�����ą�หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบจ่าย�าภูมิภาค เลขที่ กจห.ายในอาคาร
๑๔.๒  ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���างไม&ก�อส่วนภูมิภาค เลขร&าง
๑๔.๓  ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���างท�อและส่วนภูมิภาค เลข/ขภูมิภาค เลขที่ กจห.6ณฑ์ตัดสิน��h/��H����2
๑๔.๔  ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���างก�ออ ฐ
๑๔.๕  ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���างฉาบปิดประกาศ.........�น
๑๔.๖  ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ���างเชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ��#�อมท�อ HDPE

๑๕.   การปฏิบัติตามกฎ บ�ติของผู้ประสง ติของผู้ประสงามกฎหมายและระเบ�ยบ
ในระหว�างระยะเวลาการก�อส่วนภูมิภาค เลขร&าง ผ�&ร6บจ้างเหมาก่อสร้างสถา&างพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à�����งปิดประกาศ.........ฏ บ6ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ามหล6กเกณฑ์ตัดสิน��h/��H����2ท��กฎหมายและ

ระเบ�ยบได&ก*าหนดไว&โดยเคร�งคร6ด

การปิดประกาศ.........ระปิดประกาศ.........าส่วนภูมิภาค เลข�วนภูมิภาค เลขที่ กจห.�ม ภูมิภาค เลขที่ กจห.าค

ว6นท��             ส่วนภูมิภาค เลข งหาคม  พิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����à����.ศ.  2560
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