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เร่ือง ประกาศผลผ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ้ที่ได้รันการคัดเลือก

และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ 
ประจำไตรมาสท่ี ๑ (เดือนตุลาคม -  ธันวาคม ๒๕๖๒)
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วรรคหนึ่ง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและชองหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

ว ิทยาล ัยช ่างศ ิลปสุพรรณ ุบรื จึงขอประกาศผลชนะการจัดซ ื้อจัดจ้างหรือผู้ท ี่ได ้ร ับการ 
คัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางขวัญใจ พิมพิมล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป่
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เลขประจำตวัประชาซน

ขือ่ผูป้ระกอบการ รายการพสัดทุีจ่ดัซือ้จดัจา้ง จำนวนเงินรวม 
ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ
เหตุผลสนับสบุน

วันท่ี เลขท่ี
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