
                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลปาย ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร ๐-๕๓๖๙-๙๒๑๑ 
ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑/1497                                วันที ่  5   กรกฎาคม ๒๕๖5 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน (แบบ สขร.1) บนเว็บไซต์ของ

โรงพยาบาล 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 

  ตามท่ีกลุ่มงานพัสดุมีภารกิจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
เผยแพร่ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น  

  อนึ่ง ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ซึ่งจะต้องมีการายงานสรุปผลก าด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความสอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ ตามมาตรฐาน
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานพัสดุ จึงขออนุญาต 
เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ตามแบบ สขร. 1 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลปาย http://www.paihospital.net และปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
ปาย   

         
 

 
 (นายอุตกฤษฏ์  ตานันท์)             

       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

 
       ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต   
               

 
 

                 (นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต) 
                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย       
 
 
 
 



 

                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลปาย ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร ๐-๕๓๖๙-๙๒๑๑ 
ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑/1659                                วันที่     2    สิงหาคม  ๒๕๖5 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกรกฎาคม (แบบ สขร.1) บนเว็บไซต์ของ

โรงพยาบาล 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 

  ตามท่ีกลุ่มงานพัสดุมีภารกิจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
เผยแพร่ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น  

  อนึ่ง ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ซึ่งจะต้องมีการายงานสรุปผลก าด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความสอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ ตามมาตรฐาน
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานพัสดุ จึงขออนุญาต 
เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 ตามแบบ สขร. 1 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลปาย http://www.paihospital.net และปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
โรงพยาบาลปาย   

         
 

 
 (นายอุตกฤษฏ์  ตานันท์)             

       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

 
       ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต                 

 
 
 

                 (นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต) 
                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย       
 
 
 



 

                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลปาย ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร ๐-๕๓๖๙-๙๒๑๑ 
ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑/1898                                 วันที่    2   กันยายน  ๒๕๖5 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม (แบบ สขร.1) บนเว็บไซต์ของ

โรงพยาบาล 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 

  ตามท่ีกลุ่มงานพัสดุมีภารกิจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
เผยแพร่ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น  

  อนึ่ง ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ซึ่งจะต้องมีการายงานสรุปผลก าด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความสอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ ตามมาตรฐาน
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานพัสดุ จึงขออนุญาต 
เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน สิงหาคม 2565 ตามแบบ สขร. 1 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลปาย http://www.paihospital.net และปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
ปาย   

         
 

 
 (นายอุตกฤษฏ์  ตานันท์)             

       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

 
       ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต      
            

 
 

                 (นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต) 
                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย       
 
 
 



                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลปาย ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร ๐-๕๓๖๙-๙๒๑๑ 
ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑/2033                                 วันที่    12   กันยายน  ๒๕๖5 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกันยายน (แบบ สขร.1) บนเว็บไซต์ของ

โรงพยาบาล 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 

  ตามท่ีกลุ่มงานพัสดุมีภารกิจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
เผยแพร่ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น  

  อนึ่ง ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ซึ่งจะต้องมีการายงานสรุปผลก าด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความสอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ ตามมาตรฐาน
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานพัสดุ จึงขออนุญาต 
เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน กันยายน 2565 ตามแบบ สขร. 1 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลปาย http://www.paihospital.net และปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
ปาย   

         
 

 
 (นายอุตกฤษฏ์  ตานันท์)             

       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

 
       ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต      
            

 
 

                 (นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต) 
                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย       
 
 


