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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว 

เร่ือง  ประกาศแกไ้ขวนัและเวลายืน่ซองสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานขา้มลาํหว้ยพะเนียงหลง 
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว  ไดป้ระกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานขา้มลาํหว้ย 
พะเนียงหลงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว  ตามประกาศลงวนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น 
 เน่ืองจาก ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เร่ืองสถานท่ีกลางสาํหรับเป็นศูนยร์วมข่าวการ
จดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้ ๑๑ กาํหนดใหมี้วนัหน่ึงวนัใดของการยืน่ซองสอบ
ราคาตอ้งกระทาํ ณ สถานท่ีกลางท่ีจงัหวดักาํหนด ส่วนระยะเวลาการรับซองท่ีเหลือ ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับซองสอบ
ราคาตามกาํหนดเวลา ณ ท่ีทาํการของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน นั้น เพื่อใหก้ารรับซองยืน่ซอง
สอดคลอ้งกบัประกาศของกรมส่งเสริม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าวจึงขอแกไ้ข วนัเวลาสถานท่ีรับซอง
ยืน่ซองดงัน้ี 
 ข้อความเดิมของกาํหนดยืน่ซองสอบราคา 

๑.ในวนัท่ี  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๘ ถึงวนัท่ี  ๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘  ระหวา่งเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง      
     ๑๖.๓๐  น.  ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว  อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
๒.ในวนัท่ี  ๔ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘ ยืน่ซองสอบราคาไดท่ี้ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ/จดัจา้งระดบั

ตาํบลท่ีอาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู ในเวลา  ๐๘.๓๐ น. –  ๑๖.๓๐ น.  
แก้ไขเป็น 
๑.ในวนัท่ี  ๒๑ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๘ ในวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘ และ  วนัท่ี ๔ กมุภาพนัธ์  

๒๕๕๘  ระหวา่งเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐  น. ยืน่ซองสอบราคา ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว  
อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

๒.ในวนัท่ี  ๓  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘ ยืน่ซองสอบราคาไดท่ี้ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ/จดัจา้งระดบั
ตาํบลท่ีอาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู ในเวลา  ๐๘.๓๐ น. –  ๑๖.๓๐ น.  
              สาํหรับรายละเอียดและขอ้ความอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศสอบราคาเดิมทุกประการ 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบทัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี     ๓๐     เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
     (ลงช่ือ) 
                (นายจรัส  ศรีรัตนกลู) 
               นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว 
     



 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว 

เร่ือง   ประกาศแกไ้ขวนัและเวลายืน่ซองสอบราคาโครงการจดัซ้ือ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว  ไดป้ระกาศสอบราคาโครงการจดัซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน      
(รถกระบะ) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว  ตามประกาศลงวนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น 

 เน่ืองจาก ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เร่ืองสถานท่ีกลางสาํหรับเป็นศูนยร์วมข่าวการ
จดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้ ๑๑ กาํหนดใหมี้วนัหน่ึงวนัใดของการยืน่ซองสอบ
ราคาตอ้งกระทาํ ณ สถานท่ีกลางท่ีจงัหวดักาํหนด ส่วนระยะเวลาการรับซองท่ีเหลือ ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับซองสอบ
ราคาตามกาํหนดเวลา ณ ท่ีทาํการของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน นั้น เพื่อใหก้ารรับซองยืน่ซอง
สอดคลอ้งกบัประกาศของกรมส่งเสริม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าวจึงขอแกไ้ข วนัเวลาสถานท่ีรับซอง
ยืน่ซองดงัน้ี 
 ข้อความเดิมของกาํหนดยืน่ซองสอบราคา 

๑.ในวนัท่ี  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๘ ถึงวนัท่ี  ๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘  ระหวา่งเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง      
     ๑๖.๓๐  น.  ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว  อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
๒.ในวนัท่ี  ๔ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘ ยืน่ซองสอบราคาไดท่ี้ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ/จดัจา้งระดบั

ตาํบลท่ีอาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู ในเวลา  ๐๘.๓๐ น. –  ๑๖.๓๐ น.  
แก้ไขเป็น 
๑.ในวนัท่ี  ๒๑ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๘ วนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘ และ  วนัท่ี ๔ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘  

ระหวา่งเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐  น. ยืน่ซองสอบราคา ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว  อาํเภอเมือง
หนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

๒.ในวนัท่ี  ๓  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘ ยืน่ซองสอบราคาไดท่ี้ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ/จดัจา้งระดบั
ตาํบลท่ีอาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู ในเวลา  ๐๘.๓๐ น. –  ๑๖.๓๐ น.  
              สาํหรับรายละเอียดและขอ้ความอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศสอบราคาเดิมทุกประการ 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบทัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี     ๓๐     เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
     (ลงช่ือ) 
                (นายจรัส  ศรีรัตนกลู) 
               นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว 
 



 
 


