
 

 

 

 

 
 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง                                         
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ จร.04/2564 
 

งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ าหน่ายเป็นเคเบิลใตด้ิน 
ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 ถนนราษฎร์ยนิดี  
ช่วงที่ 1 (Lot 5) (สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 - จดุตัดถนนธรรมนูญวิถี) 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ลงวันที่................................................ 
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หมายเหตุ: ใหใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไมนอยกวา 
      รอยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใชในงานกอสราง 



510602
Typewritten Text
หมายเหตุ: ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง

510602
Typewritten Text



510602
Typewritten Text
หมายเหตุ: ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



510602
Typewritten Text
หมายเหตุ: ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



510602
Typewritten Text
หมายเหตุ: ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



510602
Typewritten Text
หมายเหตุ: ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



510602
Typewritten Text
หมายเหตุ: ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



510602
Typewritten Text
หมายเหตุ: ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



510602
Typewritten Text
หมายเหตุ: ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



510602
Typewritten Text
หมายเหตุ: ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



510602
Typewritten Text
หมายเหตุ: ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



Windows
Typewritten Text
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