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ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 	วนภูมิภาคเขต 3�mH�)��มิภาคเขต 3�mH�)���*�′�ภูมิภาคเขต 3�mH�)��าคเขต 3
เลขที่ ��   16  /2560
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Â��n�/������	�.����
�	�	��*	���	��	��
*������:�������	��	��o��9�*���
��	���	���?*������	�
�*	�()*��4�*	�`�ตามิภาคเขต 3�mH�)���*�′เอกส่วนภูมิภาคเขต ารแนบ 10���:�����/������	�.����
�	�	�/��	�9��
\`��	�.��.	����
7)�7	��?��#��+����-':   6  มิภาคเขต 3�mH�)���*�′�ถุนายน 2560เวลา 09.30น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3�นของรัฐ พ.ศ. 2554�䄳潆ɀ�慄慴��Ė�file:///I:/w.%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%20west/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E09นายน  2560    เวลา 10.00 น.- 11.00 น5����:�9*���	��
���	��:�?*�
������*�������Q����4?*������������	���:�+
&
��
M
?	
�
* เมิภาคเขต 3�mH�)���*�′ �อย �นซองข$อเส่วนภูมิภาคเขต นอที่ างเที่ คน�ค  เร�ยบร$อยแล$ว  กร9ณาเข$าร%บฟังคำชี้แจงการสาธิตและทดสอบภาคสนาม จากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  Zงค-าชุม  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 14  มิถุนายน 2560เวลา 09.30น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3�นของรัฐ พ.ศ. 2554�䄳潆ɀ�慄慴��Ė�file:///I:/w.%E0%B8%AD%E0%B9%88%E�,แจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งการส่วนภูมิภาคเขต าธิตและทดสอบภาคสนาม จากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  ณ  ห้อ�ตและที่ ด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld)  �ͯݸઠ蠠Қ��è�����h�Click the Print File Directส่วนภูมิภาคเขต อบภูมิภาคเขต 3�mH�)��าค
ส่วนภูมิภาคเขต นามิภาคเขต 3�mH�)���*�′ จ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้ากกองเที่ คโนโลย�ส่วนภูมิภาคเขต ารส่วนภูมิภาคเขต นเที่ ศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 	วนภูมิภาคเขต 3�mH�)��มิภาคเขต 3�mH�)���*�′�ภูมิภาคเขต 3�mH�)��าคเขต 3  ณ  ห$องประชุม  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 14  มิถุนายน 2560เวลา 09.30น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3�นของรัฐ พ.ศ. 2554�䄳潆ɀ�慄慴��Ė�file:///I:/w.%E0%B8%AD%E0%B9%88%E9มิภาคเขต 3�mH�)���*�′การประปาส่วนภูมิภาคเขต 	วน
ภูมิภาคเขต 3�mH�)��มิภาคเขต 3�mH�)���*�′�ภูมิภาคเขต 3�mH�)��าคเขต 3  ในเวลา  11.00 น*
�5#���()*.�����@�������	�	���*���	�����.�����_���9�*����4��:�_��?*�����-	�
*	��-�����	����
2,138,940.-บาที่ ��&
�����.�����_�����*���'�������	�	����	.�����������������:�?*�����-	�
*	�
�-������4��\�Q.�� Â��������\
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