
 
 
  

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย  โทร.๐๕๕-673136 
 

ที ่ สท.๐๐๓๒.๓๐๑./              วันที่    27  ธันวาคม 2564      
 

เรื่อง  ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ด้วยโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดท าราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 
เป็นอาคาร คศล. 3 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ต าบลหาดเสี้ยว 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 + ก.115/ส.ค./60 และ
เอกสารเลขท่ี ข.88/ก.ค./64 จ านวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก ด้วยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น 
82,903,600.00 บาท (แปดสิบสองล้านเก้าแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีแนวทางในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลัก
ระบบคุณธรรม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้  
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเพ่ือน าเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยต่อไป 
 

     
  
 

 (นางภัทรพร   ปิลาผล) 
                                                                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
               √    อนุมัต ิ  ไม่อนุมัติ 
 
 
 

(นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
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แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  27  ธันวาคม 2564 
 
หัวข้อ :  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
           2.  บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร 
           3.  รายงานผลก าหนดราคากลางรายการจ้างก่อสร้างอาคารอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร    
คศล. 3 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยวิธีคัดเลือก 
            
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
……………………..-………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Link/ภายนอก :  ไม่มี ……………….-………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ............................... ........................................ 
              (นางภัทรพร   ปิลาผล)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
              วันที ่ 27  ธันวาคม 2564                                      วันที่  27  ธันวาคม 2564 
        

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันทื่  27  ธันวาคม 2564 

                  
 

 


