
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564  

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน 
ตุลาคม ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 94 รายการ เป็นเงิน 899,677.90                
(แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) 
    
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
  
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 53 รายการ เป็นเงิน 507,947.99 
(ห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
  
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  31  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน
ธันวาคม ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 57 รายการ เป็นเงิน 692,616.50                
(หกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) 
  
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
  
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน
มกราคม ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 62 รายการ เป็นเงิน 647,463.37               
(หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 
  
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
  
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 88 รายการ เป็นเงิน 1,370,100.76 
(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) 
  
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
  
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน
มีนาคม ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 98 รายการ เป็นเงิน 610,290.20                
(หกแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) 
  
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
  
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน
เมษายน ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 80 รายการ เป็นเงิน 2,114,402.48 
(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสองบาทสี่สิบแปดสตางค์) 
    
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
  
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน
พฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 88 รายการ เป็นเงิน 1,279,927.70 
(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
  
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
  
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน
มิถุนายน ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 73 รายการ เป็นเงิน 3,633,341.81 
(สามล้านหกแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 
    
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
  
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ตอ้งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน
กรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 51 รายการ เป็นเงิน 2,572,303.88 
(สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามบาทแปดสิบแปสตางค์) 
    
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน 
สิงหาคม ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 54 รายการ เป็นเงิน 2,575,571.91 
(สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) 
   
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
  
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   64000 

ที…่……………………………..…………….……..………   วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

  ตามท่ี คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน
กันยายน  ในปีงบประมาณ 2564 ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 67 รายการ เป็นเงิน 1,872,285.15 
(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) 
   
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
      ลงชื่อ                                      (เจ้าหน้าที่) 
                (นางสาวปิยนุช      น้อยคง) 
  
 
      ลงชื่อ                                    (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
               (นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ) 
 
        เห็นชอบ     
        ไม่เห็นชอบ  
 
  
      ลงชื่อ 
               (นายมนตรี คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


