
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลค็ทรอนกิส ์
เรื่อง กาํหนดวัน เวลา  สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลค็ทรอนกิส ์

โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนเจรญิลาภ 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลสิชล ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล็คทรอนิกสแ์ละได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคณุสมบัติหรือผา่นข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้าง  
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนเจริญลาภ  น้ัน 

  คณะกรรมการดาํเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  ขอประกาศ 
ให้ทราบถึงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และเง่ือนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูลในวันที ่๑ ธันวาคม พ.ศ.  2554 
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง  ๑๐.๓๐  น. ณ  เทศบาลตําบลสิชล 

2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา 
3. ราคาเริ่มต้นในการประมูล  ๓๑๐,000 บาท   
4. ระยะเวลาในการประมูล   30  นาที 
5. ช่วงราคาประมูลขั้นตํ่า   -      บาท 
6. ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดการประมูล      -   นาที 
 
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 
    

ลงช่ือ……จิราภรณ์  สรงชล………ประธานกรรมการ 
           (นางสาวจิราภรณ์  สรงชล) 
 
   ลงช่ือ………ภารณี  คิดดี....……….กรรมการ 
               (นางสาวภารณี  คดิดี) 
 
   ลงช่ือ……พรศักด์ิ  พราหมทอง…..กรรมการ 
            (นายพรศักด์ิ  พราหมทอง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลค็ทรอนกิส ์
เรื่อง กาํหนดวัน เวลา  สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลค็ทรอนกิส ์

โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนวิริยะพานชิ 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลสิชล ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล็คทรอนิกสแ์ละได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคณุสมบัติหรือผา่นข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้าง  
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนวิริยะพานิช  น้ัน 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  ขอประกาศ 
ให้ทราบถึงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และเง่ือนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูลในวันที ่๑ ธันวาคม พ.ศ.  2554 
ระหว่างเวลา 10.40 น. ถึง  ๑๑.๑๐  น. ณ  เทศบาลตําบลสิชล 

2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา 
3. ราคาเริ่มต้นในการประมูล  ๗๘๐,000 บาท   
4. ระยะเวลาในการประมูล   30  นาที 
5. ช่วงราคาประมูลขั้นตํ่า   -      บาท 
6. ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดการประมูล      -   นาที 
 
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 
    

ลงช่ือ……จิราภรณ์  สรงชล………ประธานกรรมการ 
           (นางสาวจิราภรณ์  สรงชล) 
 
   ลงช่ือ………ภารณี  คิดดี....……….กรรมการ 
               (นางสาวภารณี  คดิดี) 
 
   ลงช่ือ……พรศักด์ิ  พราหมทอง…..กรรมการ 
            (นายพรศักด์ิ  พราหมทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลค็ทรอนกิส ์
เรื่อง กาํหนดวัน เวลา  สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลค็ทรอนกิส ์

โครงการขยายแนวเขตประปา หมู่บ้านสราญชนม์(ถนนรถไฟ) 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลสิชล ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล็คทรอนิกสแ์ละได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคณุสมบัติหรือผา่นข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้าง  
โครงการขยายแนวเขตประปา หมู่บ้านสราญชนม์(ถนนรถไฟ)  น้ัน 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  ขอประกาศ 
ให้ทราบถึงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และเง่ือนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูลในวันที ่๑ ธันวาคม พ.ศ.  2554 
ระหว่างเวลา 11.20 น. ถึง  ๑๑.๕๐  น. ณ  เทศบาลตําบลสิชล 

2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา 
3. ราคาเริ่มต้นในการประมูล  ๓๔๐,000 บาท   
4. ระยะเวลาในการประมูล   30  นาที 
5. ช่วงราคาประมูลขั้นตํ่า   -      บาท 
6. ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดการประมูล      -   นาที 
 
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 
    

ลงช่ือ……จิราภรณ์  สรงชล………ประธานกรรมการ 
           (นางสาวจิราภรณ์  สรงชล) 
 
   ลงช่ือ………ภารณี  คิดดี....……….กรรมการ 
               (นางสาวภารณี  คดิดี) 
 
   ลงช่ือ……พรศักด์ิ  พราหมทอง…..กรรมการ 
            (นายพรศักด์ิ  พราหมทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลค็ทรอนกิส ์
เรื่อง กาํหนดวัน เวลา  สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลค็ทรอนกิส ์

โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนกังสะวิบลูย์ 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลสิชล ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล็คทรอนิกสแ์ละได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคณุสมบัติหรือผา่นข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้าง  
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนกังสะวิบูลย์  น้ัน 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  ขอประกาศ 
ให้ทราบถึงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และเง่ือนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูลในวันที ่๑ ธันวาคม พ.ศ.  2554 
ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง  ๑๒.๓๐  น. ณ  เทศบาลตําบลสิชล 

2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา 
3. ราคาเริ่มต้นในการประมูล  ๔๐๐,000 บาท   
4. ระยะเวลาในการประมูล   30  นาที 
5. ช่วงราคาประมูลขั้นตํ่า   -      บาท 
6. ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดการประมูล      -   นาที 
 
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 
    

ลงช่ือ……จิราภรณ์  สรงชล………ประธานกรรมการ 
           (นางสาวจิราภรณ์  สรงชล) 
 
   ลงช่ือ………ภารณี  คิดดี....……….กรรมการ 
               (นางสาวภารณี  คดิดี) 
 
   ลงช่ือ……พรศักด์ิ  พราหมทอง…..กรรมการ 
            (นายพรศักด์ิ  พราหมทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลค็ทรอนกิส ์
เรื่อง กาํหนดวัน เวลา  สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลค็ทรอนกิส ์

โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนขอจิตตเ์มตต ์
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลสิชล ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล็คทรอนิกสแ์ละได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคณุสมบัติหรือผา่นข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้าง  
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนขอจิตต์เมตต์  น้ัน 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  ขอประกาศ 
ให้ทราบถึงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และเง่ือนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูลในวันที ่๑ ธันวาคม พ.ศ.  2554 
ระหว่างเวลา 12.40 น. ถึง  ๑๓.๑๐  น. ณ  เทศบาลตําบลสิชล 

2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา 
3. ราคาเริ่มต้นในการประมูล  ๕๐๐,000 บาท   
4. ระยะเวลาในการประมูล   30  นาที 
5. ช่วงราคาประมูลขั้นตํ่า   -      บาท 
6. ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดการประมูล      -   นาที 
 
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 
    

ลงช่ือ……จิราภรณ์  สรงชล………ประธานกรรมการ 
           (นางสาวจิราภรณ์  สรงชล) 
 
   ลงช่ือ………ภารณี  คิดดี....……….กรรมการ 
               (นางสาวภารณี  คดิดี) 
 
   ลงช่ือ……พรศักด์ิ  พราหมทอง…..กรรมการ 
            (นายพรศักด์ิ  พราหมทอง) 
 

 
 


