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เ^รงเดิม

๑) มติคณะรัฐมนตรีเมอวันท ตเ มกราคม IscSrsTo ให้ถีอปฏิบัติว่าช้าราขการชั้นผู้น้อยพึงงด 
การใหของขวญแก่ขาราขการขันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญขาหรือสมาชิกในครอนครัรขฏ^ซัๅราชกๆรชัน้ฏีใหqj 
เทือเสรีมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนช้าราขการใดยใม’ขัๅ1ภูน และสร้างหัดนคดิ 
ทึ๒■ถูกต้อง ทังยังเป็นข,องทางให้เกิดการประพถูดิมิชอนในวงราชการ และเพื่อเป็นการเสริมมาตรการสวัางค•าภูยม 
มัธยัสถ์และบีองกันการทุจริตและประพฤติมิขอนในวงราชการฏีกสถานหในกรณีประสงค์ชะแสดงดวามฐนพ ึ
หรีอความปรารถนาด ีควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรในหมู่ช้าราชกา,หร0ูดารใขั^น 
สวสดการใด ๆ ของสวนรวม เพอจัดหาของขวัญให้เป็นอันง'ดใดยเด็ดชาด และขอให้ช้าราชการการเฏึฐง
เ^!1?ขการ^น^หญ'ประพฤดิตนเป็น]พ>อ^างด้วยการงดรับ,ของขวญั11ละกำซบั^ต้บังคับับัญชาด้วย
ทงนีให้ถือว่าการฝ่านืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องชั้เป็นความผิดวิบัยอย่างหพื่งชั้งฝ่ายผู้รับแ'ละผู้ให ้(เอกสารแนบ ๑)

๒) รฺรเบยบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยการให้หรีอรับของขวัญชองเจัๅหน้าพื่ช0งวัแ ห ด \ร๕๔1£
ช้อ ๑๒ บัญญัติว่า “เพี่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก•ประชาชน^3ใบ่ในดา,1^
ความยนด การแสดงความปรารถนาด ีการแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสืยใจในใอกาสต่าง «1 ตามปกต ิ
ประเพณนยมใหเจาหนาทของรฐพยายามใชริฐการแดดง00ดใด0ใช้ยัดร0า0ห«J การลงนามในสมุดอวยพร 
หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ" (เอกสารแนบ la)

๓) สำนักงาน ก.พ.ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลชร0ิ0รรมช้า,าขการ 
พลเรอน:กรณการเรยไรและแนวหางการส่งเสริมการป^ยัดิดานป,ะนาดถูรู05รรนชา้รๅ^ดร. ดร
การให้หรือรับของขวัญหรีอประโยชน์อี่นใดโดยหัวหน้าส่วนราขดๅรและยัยัรยันยั^1ชา1*'องด.ๅรงตนเถูนแบบอยเๅง
ที่ดีพร้อมทั้งกำชับดูแลช้าราชการในอังกัดให้ประหฤติตนเก'ียายันการ1ร0ีใรและการให้หร0ูขันของขวัญ 
หรือประโยชน์อนใดให้ถูกต้องสอดคล้องกันกฏหมายและระ1ภูยนภู1่ค์'0าช0้ร (เอกสารแนบ ๓)

๕) พระราชบัญญตประกอบรัฐธรรมมุญว่าด้วยการบีฏงกันและปรานปรานด'ารทุารูด ห ด 10^๑ 
มาตรา ๑๒๘ บัญญ‘ตว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ใดรับทรัพย์สีนหรีอประโยชน์สื่นใดอันอาชค์านวลJเป็นเรินใด ้
จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สีนหรือประโยชน์อันควรได้ตานกฎหนาย หร0ูกฎ ช้อบังคับภู่ออกโดย0ๅยัยอัานาช 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การขับทขัหย่ตินหรูอประใยขยัภู่นใดใด05รรนจรรยาตามหยกัเกณ9r11ละจ.ๅนวน 
ทคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ดังนี ้(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดชากบุพดารู ผู้สีบสันดาน หรึอญาต ิ
ทเหัตามประเพณ ืหรือตามธรรมจรรยา ตามฐานาบุรูป (la) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามประเพณีชา^
อนชี่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการขับชากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสใม่เกิน 011000 นาห และ (01) ขับทขัหย์ติน

, หรอประโยชนอนใดทการใหนันเปนการให้ในลักบณะให้กับบุคคลทั่วไป ทังน ิหลักการรับทรัพย์สินชองเจ้าพนักงาน
ชองรัฐตามกฎหมาย ป.ป^. ใช้บังคับกับเจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน,งและทุกระดับ และให้ใช้บังดับกับการขับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้หันจากการเป็นเช้าหยักงานข0งขฐันา1เยัายังใน•-”0งปยีวั0ใด03^น 
และในมาตรา ๑๒๙ บัญญัติว่า การกระทำอำJเป็นการฝ่าผินบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถีอว่าเป็นการกระหัาคาานฎด 
ตอตาแหนงหนาหราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าภู่ในการฤติฐรรน (เอกสารแนบ ๔)
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d:) ยกเลิกไJระกาศกวะทรวงสาธารณสุข เร์อง การให้และวับของขวัญของข้าราชการร์นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖® (เอกสารแนบ ๕)

ข้อพิจารณา
คูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วขอเรียนวำ เพื่อเป็นการ 

เสรีมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำเป็นและสร้างห้ศนคติที่ใม่ถูกต้อง 
เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิขอบในวงราชการ 
เป็นสาเหตุหนื่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที ่
และประเทศชาต ิซึ่งข้าราชการการเมีองข้าราชกาวขั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และสมาชิกหรือบุคคลไนครอบครัวของบุคคลด้งกล่าวข้างด้น มีหน้าที่ในการเสรีมสร้างค่านิยมการแสดง 
ความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพ่ือที่จะพัฒนาทัศนคต ิจิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใน 
บังคับบัญชา และสมาขิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และบีองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ซึงเห้นควรจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร้อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการ 
ขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศให้กับหน่วยงานในสังกัดกวะทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ถึอปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัดต่อไป

ข้อเสนอ
ซึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอไดฺโปรดลุงนามฺในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ 

กฺระทรวงสาธารณสุขต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

(นายยงยศ ธรรมจุ(ชิ)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 
หัวหน้าภูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ชอน
ลงนามแล้'}

...T ...
(นายสุชุม กาญจนทิมาอ) 
นํลัคกระทรวงลาธารณสุข

๒ ๘ พ.ย. ๒ร)!อ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบ้ต๊การต่อต้านการทุจริต ได้นำยุทธศาสตร ์

แห่งชาต ิว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒£๖๔) ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ ซึ่งได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขฐงหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานของรัฐฺมีการดำเนินการอย่าง 
โปร่งใส มีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันความเส่ียง รวมทั้งสามารถยับย้ัง 
การทุจริตทอาจจะเกิดขึนได้อันจะส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งย้ัน โตยให ้
หน่วยงานกำหนด มาตรการ กลไก และวงระบบในการป้องกันการให้และรับสินบนทุกรูปแนน .เพื่อส่งเสริม 
ใหสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมประสิทธิภาพ และสนองตอบรับนโยบายของรัรนาลด้านกาว 
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินใทัมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปวานปวามกๅวทุจรตุ11ละน่ระพดุฐฏ ิ
ชอบในภาครัฐ

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องขับเคล่ือนยุทฐศาสตร์ขาดิว่าด้วยกาว 
ป้องกบและปราบปรามการทุจริต จงได้กำหนดให้การป้องกันการรับสินนนเป็นมาตรกาวดํๅกjัy ในการ 
ป้องกันการทุจริตและประพฤดิมิขอบ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระทรวงสาฐาวณสุข และให้การ 
ปฎิบตงานของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลควึวตนะ ปลอดจากการให้และรับสินนนทุกรูปแนน และ 
ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการันสินบนได้อย่างฏึปวะดทีธิภาพ จึงประกาศมาตรการป้องกันการัน
สินบน ดังนี้

©. มาตรการป้องกันการับสินบนในกระบวนการให้หรีอรับของขวัญหรือประโยขน์ยิ่นใต 
ด.๑ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า 

ด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒£๔๔ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๑.๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ทุกระดับ เรียก รับ หรือถามถึงการรับ 
ของขวญ หรอผลประโยชนอนใด นอกจากทรัพยสินอันควรไดตามกฏหมาย เวันแต่กระรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อนใดจากญาต ิซึ่งให้โดยเสน่หา ตามจำนวนที่เหมาะแกฐานะ ส่วนการรับของขวัญหรึอประโยชน ์
อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่ฏีมูลค่าในกาวรับแต่ละบุศดลแด,ละโ0กาส ใน่เดิน ๓)0๐๐ บๅห

ด.๓ ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะทุกระดับ แสดงความปรารถนาดีต่อกันใน 
โอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ กระแสดงการตอบรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเล่ือนตำแหน่งในระด้บ 
ที่สูงข้ึน โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน่แทนการให ้

หรือรับของขวัญทังน เพอให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสารารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของ 
ช้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ ศ ๒£๖๒



๒. มาตรการป้องกันการับสินบนในกระบวนการเบิกจำยยาตามสิทชิสวัสดิการ 
รักษาพยาบาลช้าราชการ

๒.© ให้โรงพยาบาลศรึรัตนะ ปฏีบ้ติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒(£๖0 
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

๒.๒ห้ามไมให้หน่วยงานที่ทำการจัดชื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างต0บ 
แทนทุกประ๓ทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล

๒.๓จัดช้ือหายาและเวชภัณท้ทีJ่Jใช่ยาต้องไข้งบประมาณแผ่นดินไนการจัดชื้0จัดจ้างถื0ว่า 
เป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์ชื้นจากการจัดชื้อจัดจ้าง 
เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่ 
จัดชื้อจัดจ้างต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงเกิดประโยชน์สูงสุดในการใข ้
งบประมาณแผ่นดิน

๒.๔การนํ้าส่วนลดส่วนแถมที่เกิดจากการจัดชื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วน0นที ่
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดช้ือจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค 
ให้แก1กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรชองรัฐ 
โดยตรงที่มือำนาจหน้าที่ในการจัดชื้อจัดจ้าง ถือเป็นการทำที่ฝิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดชื้อจัดจ้างและ 
เป็นการกระทำท่ีผดกฎหมาย

๒.๕การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกองทุนอื่นใดเพื่อมึเง่ือนไชแลกกับการจัดช้ื0จัดจ้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญ้ติประกอบ 
รัฐธรรมมูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรืต พ.ค. 13๔๖๑ มาดรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๑10,

๒.๖การท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ชองรัฐเรียกรับผลประโยชน์จุาก^ลัญญๅที่น์ๅกา, 
- จัดช้ือจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรีบสินบนตามประมวลกฎหฺมายมาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๔

๒.๗เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องปฏิน้ติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า 
ด้วยเกณท์จริยธรรมการจัดชื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณท์ที่ฏีใช่ยาชองกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒<£<£๗

๓. มาตรการป้องกันการับสินบนจากการจัดชื้อจัดจ้าง
๓.© เจ้าหน้าทของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องปฏิน้ติตามพระราชบัญญ้ตการจัดชื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒(£๖0 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒(£๖0 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางการปฏิบตงานเพื่อ 
ตรวจสอบบุคลากร ในหนวยงานดานการจัดชื้อจัดจาง พ.ศ, ๒๔๖0 และการจัดใท้มีแบบแสดงคว่ามบริสุทชื ้
ใจในการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัตแกังบางผลบรุะโยชน ์และการฏีต่วนใด้ 

เสียกับผูยนข้อเสนอหรอคู่สัญญาชองพัวหน้าเจ้าหน้าที่พัลดุ เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ตรวจรับพัลค ุ'

๓.๒ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องวางตัวเป็นกลางในการตำเนินการเที่ยวกับ 
การพัสด ุไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบกับการใช้ดุลยทินิขิในการปฏิป^หนัาที่

๓.๓เจาหนาทชองโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ 
ผลประโยชน์อื่น ไม่ว่าทางตรงหรืองทางย้อมจากผู้ชาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเที่ยวข้องที่ฏีความลัมพันย์กับ 

ทางวาชการ เกยวกบการพัสดุ เพอตนเอง หวอผู้อนโดยมิชอบ และจะต้องดำเนินการเที่ยวกับการพัสดุด้วย 
ความโปร่งใส ชื้อสัตย ์ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เที่ยวข้องโดยเคร่งครัดหากพัาหบา 

กลุ่มงานพัสด ุเห้นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการให้หรอรับสินบนให้รีบดำเนินการรวบรวมข้อเทจํจรงิ 
และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลศริรัตนะ โดยผ่านผู้บังคับบัญชา

๓.๔หากหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุเห็นว่าฏีการทุจริตหรือกล่าวหาว่า มิการให้หรือรับสินบนใหั 
รีบดำเนินการรวบรวมข้อเห็จจริงและจัดทำรายงานเสนอผู้อำบายการโรงพยๅบๅลศริริ'ตนะๅ;ดย^าน 
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชันขึ้นไปเพ่ือดำเนินการตรวจสอบข้อเห็จจริงV,ริอต•าเนิบกา,ทางริบุ'ยโดย^บ^



๔. มาตรการป้องกันการรับสินบน กรก็!เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องปฏิบ้ติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 

เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแกั!ขปัญหาการกระทำผิควินัยเจ้าหน้าที่ใน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการขัดทำ 
โครงการติกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาคามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการขัคหาพัสส ุ
ตามที่กฎหมายกำหนด

โรงพยาบาลศรีรัตนะได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนเชิงรุ'ก เพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไข 
ปัญหากระทำผิดวบัยของเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้ฏีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้ประจำปีงฺบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ในการบรรลุเป๋าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based) ได้แก่ (๑) ’มาตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการ 
จัดทำโครงการติกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฎิน้ติตาม 
ประกาศดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไง)ในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงออกประกาศน้ี 
เพื่อให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ถือปฏิบัติดังนี ้

๑) มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ่. ๒๕๒๓ 

และแก้ไขเพิ่มเดิมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุช ว่าด้วยหลักเกณทํการใช้ การเก็บรักษา 

การช่อมบำรุงรถส่วนราชก่าร และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัค
๑.๒การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการ 

เท่าบันหากจำเป็นไม,มสถานทเกบที่ปลอดภัย หรือราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออบุญาตห้วหน้าส่วน 
ราชการผู้มีอำนาจเป็นการชั่วคราวหรึอเป็นครั้งคราว

๑.๓ห้ามเจ้าหน้าที่น่ารถราชการไง)ใช้กิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งใน 
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ

๑.๔ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรพยาบาลศรีรัตนะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจและหน้าที่ 
ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง คำช่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ 
รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

๒) มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/ กลุ่มงานต่างๆ 

ในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าดอบแทนต่างๆ
๒.๒ ให้หน่วยงานฯ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามเงอนไขและเป้าประสงค ์การเบิกจ่าค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธาร{นสุช และ 
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกตัฏงและชัดเ1คูน

๒.๓ ให้มการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบิติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ 
ประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทริกาพฏิย่า

<ท) มาตรการขัดทำโครงการฟิกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา โดยมีแนวทางปฏีบํติดังนี ้
๓.๑ การจัดโครงการฟิกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา 

งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเคูนให้เป็นไปตานทลักเทณพ์ทั้[รงพยาบาลหนต

๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นคูริง ทั้งด้านกิจกรรมๆ 
จำนวนผู้เช้าอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยาช้อง

๓.๓ จดใหมระบปการตรวจสอบ ตดตาม และสรุปประเมินผลรายงาน การดำเนินโครงก่ารฯ โดยมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ



๔) มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวปฏิบ้ตดังนี้
๔.๑ มีกระบวนการประชาสัมพันธ ์หรือประกาศการจัดซ้อจัดจ้าง หรือหาพัสดุตามโครงการหรือ 

กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ทั้งหน่วยงานหรือสื่อต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญ้ติการ 
จัดซัอจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖o หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ เป็นไปตามจำนวนปริมาณและคุณภาพ 
เพื่อประโยชน์ตามวัตคุประสงค์โครงการๆ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม

๔.๓ มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และตำเนินงาน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอ้ือ 
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ชาย และผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน ์
ดังกล่าว

๔) มาตรการแนวทางปฏิบัติการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนอื่นใด 
เพึ่มเตมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไวัในขอบเชตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ' 

๕.๑โรงพยาบาลศรีรัตนะต้องตำเนินการจัดอื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญ้ติและกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญฺติฯ ภายใต้ของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐุนั้น ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐจะกำหนดไว้โนขยิบเขต์ของงาน 
หรือรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลึอดข้อเสนอไม่ได้

๕.๒ เมื่อดำเนินการจัดอื้อจัดจ้าง จนได้ผู้ชนะการจัดอื้อจัดจ้างหรือผู้โด้รับการคัดเลึอกแล้ว หากผู ้
ยี่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที ่

หน่วยงานของรัฐจะกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดlavทะของพัสดุให้หน่วยงานข่องรัฐแจ้ง
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวทำหนังสือแสดงเจตนาในทารไห้ส่านแถนพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน หรือ 
ส่วนธนใดๆต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี ้ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต้องหน่วยงานของรัฐ

๕.๓ ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนอื่นใดฯ มาใน 
ฉบับเดียวกันหรือแยกเป็นคนละฉบับก็ได้

๕.๔ พัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการได ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ฏีการ 
ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดอื้อจัดจ้าง และ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้หากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นทารรับ 

สินบน ให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ หรือตามข่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือคำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

.ร'.. Jประกาศ ณ วันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายพงศ'นาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
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เรอง ปรรกาศสัาสักงานปลัดกรรทรวงกาธารณสุข เรรง มาครุการป้องกันการV]จริค

และนเ'เไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ร้ฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ย์านวยการสำสัก ผู้สำนวยการถูนย ์ผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าถูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 
และนัวหน้ากลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไสัสำหนคนโยนายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิข 
ที่!ด้รับมอนหมายเป็นหิเศษในการป้องกันการทุ่ข่ริต. การบรหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้นละการแกัเขปัญหา 
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ร้ฐที่เป็นปัญหาสำค้ญและพบปอ!ยเพฺอเป็นการเสริมสรัางใท้เจ้าหน้าทร้ฐ 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีพฤตกรรมที่อสัตย์สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและ 
การกระทำผิด่วินยของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงจุก ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ ได้แก ่(๑) มาตรการ 
การใชัรถราขการ (to) มาตรการการเบิกด่าตอบแทน (๓) มาตรการกำรจัดทำโครงการขิกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประจุมและด้มมนา และ (๔) มาตรการการจัดหาหัสคุ ง5น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเรียนว่า เพื่อใท้บรรสุเป้าหมายของการดำเนินการคาม 
นโยบายสำคัญํเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นบิเศษด้านการป้องกันการทุจริตและแกัเขปัญหา . 
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนัก,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีประกาศมาตรการ 
ป้องกันการทุจริตและแกัเขการกระทำผิดวินัยที่งประกอบด้วย ๔ มาตรการดังกล่าว โดยให้เจ้าหน้าที่รัฐใน 
สังกัดสำนกงานปลัคืกระทรวงสาธารณสุขถือปฎน้ตตามประกาศคงกล่าวอยางเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกุยวุจ้อุงด่าเนินการอย่างเคร่งครัคต่อไปด้วย

2,) 1น.น ห้วห*^^ฏ^การห ๅ /
กระทพืลารฺาง■

- . ' :__ ,v (พยไพาล
1 ^ : รองปลัดกระทรวงสาธารณสข 1เภิ1’

(นายไพศาล ที่นลุ่ม)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏีนักิราชการแทน 

^ ปลัดกระทรวงสาธารณสุชบั^^^?

ที่ปรืเ

{ฬงเฯวิลุฑฎV วิรินฺหแวข)
นั01ฒ๗ช่เฒแแล่แแพนซ์!'นๆ^วิจุต็̂ y 

“อ ก.พ. bsbtei

ทราบ

(มายยงยศ ธรร^
••ะ*?นกรรทร่วง นารแพทย์ทรงคุญรุฏ ี(ต้านเวรกรรมป็คูงย์'’■ร

นม ^ i ‘wvniimiiovแท้กิมย์ปฏิน);ก*,ร,,;1£1,?1yfmทุ,^111 
ทาะทรวงลารุารทJสูง1 : .

■ะ-^.เวข้แธ .
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ประกาศส์าน้’กงานปลัหกระทรวงสารารณสุข 
เร์อง มาตรการบีองกันการทุจริตและแ^ขการกระทำผิตว้นยของฟ้าหนัา(เรุเ} 

ในสังกัดส์านักงานปลัตกระทรวงสารารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุขได้กัาหนตนโยบายสำกัญเร่งสิ่วนหรือภารกิจที่ไกัริบ 
มอบหมายเป็นพิเศษในกาวป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้และการนกัโขปัญหาการ 
กระทำผิตรินัยของฟ้าหน้าที่ริฐที่เป็นปัญหาสำกัญและพบปอย เพื่อเป็นกาวเสริมสริางให้ฟ้าหน้าที่ริ'ฐ่ในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาอารณสุขมีพสุดิกรรมชื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการ 
กระทำผิดวินัยของฟ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสำกัญที่พบปอย ๔ มาตรการ ได้แก,

(®) มาตรการการใช้รถราชการ 
0ธ) มาตรการการเบิกสิ่าตอบแทน
(๓) มาตรการการช้ดทำโครงการนิกอบรม ศึกษาดูงาน ประสุมและสัมมนา 
(๔) มาตรการการชัดหาพิ'สคุ
ดังนัน เพื่อให้บวรสุเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายสำกัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่โด้รับ 

มอบหมายเป็นพิเศษด้านการป้องกันการทุจริตและแกัโขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเชัาหนัาที่รัฐในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแกัโขการกวะทำผิดวินัย 
ซึ่งประกอบด้วย ๔ มาตรการดังกล่าว เพื่อให้ฟ้าหนัาที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอดรอ 
เป็นแนวทางในการปฏิน้ดิ โดยมีองค์ประกอบดังช้ 

นโยบายหลัก
«. ป้องกันไมให้เกิดการแสวงหามลประโยขนัสํวนตัวในดำแหปงหน้าที่สันมีทวรใด้โดยขอบ

ด้วยกฎหมาย
lo. ล่งเสริมให้ฟ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที ่
๓.. วเงเน้นการชัดหาห้สตุภาครัฐโดยการชัอ ช้าง เข่า แลกเปลี่ยน หรือโดยริซีลี่นใด 

ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณทํ วิธึปฏิบีด ิและมดิคณะรัฐมนตริที่เลี่ยวชัอง 
แนวทางปฏิน้ค

๓. ฟ้าหน้าท่ีรัฐด้องปฏิงคตามกฎหมายและระเบียบ ดังชั
๑.® ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริว่าด้วยรถราขการ พ.ศ.V)๔๒๓ และที่นกัโขเพื่มเดิม 
๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินคำตอบแทนการปฏิน้ดิงาน 

นอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๔๔©
๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการนิกอบรม การชัดงาน และการ 

ประสุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๔๔๙ และที่แกัโขเพื่มเดิม

๑.๔ ระเบียบ..



•to*

«>.๘ หระราชบัญซัดิการจัดซัอชัดชัางนละกทรนริทารท้สทุภาครึฐ ห.ศ.๒^o 
และระเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยการชัดเอชัดชัางและการบริหารพัสทุภาครึ'ฐ พ.ศ.!€><*๖๐

«.<* พระราชกฤนฎีกา มดิคณะรึ'ฐมนตรี ประกาศ ชัอน้งค้บ หลักเกณท ้และซึ่น ๆ
ที่เรเยวชัอง

๖. หปวยงานด้าเบินการตามเกณท้การควบทุมภายในและการบริหารความเส์ยง 
๓. หากพบว่ามีการกวะทำสดต้องดำเนินการทางวิบัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่าง

เคว่งคร’ึด
จึงประกาศมาเพื่อถิอปฎิป็ดิโดยเคว่งครีค

ประกาศ ณ วันพื ่bsl มกราคม พ.ศ.๒<*๖๒

Yr: 1(นายสุชุม กาญวนพิมาย) 
ปลัดกระทรวงสายารณสุข
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ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข3งพัสตุ ของสำนักงานปลัดกวะทรวง 
สาธารณสุข

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรี่องเดิม

๑. คพะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซัอจัดจ้างและการบรีหารพัสคุภาคริ'ฐ ไดิ'กำหนดHนวทาง 
ปฏิบัติกรณีการรับของแถม โดยหากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการริ'บ•บ3งแถมดังกล่าวเปน็'1J:uโยชบ ั
ต่อทางราชการกสามารถรับข3งแถมได โดยผู้ยี่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแสดงความจำนงไนการนริถูาคไบัแก่ 
หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐถึอปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าต้วยการริ'น11'งินหรู0ทริ'พย์สึน 
ทมีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. toitteto หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามหนังสือคณะกรรมการ 
วินิจฉัยปัญหาการจัดชัอจัดจ้างและการบรหารพัสคุภาครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวอ)0๔๐«.เอ/ว เอ«๔ ลงวันที ่
๒๙ พฤษภาคม ๒«๖๒ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ที่สอดคล้องกับหนังสือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดข้ึอจัดจ้างและการบริหารพัสคุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (ฦวจ) 0<£0«.๒/ว ๒๔๔ 
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๖๒ เพิ่มเติมเรื่องการจัดทำรายงานการรับของแถม (บริจาค) ตามแบบรายงานการรับ 
ของแถม (บริจาค) ของส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานป่ลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ 
สำนกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนทสุด ที่ สธ 0๒๑๗.0๑/ว๒๙รท๔ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๖๒ และหนังสือ 
สำนกงานปลดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนทสุด ท สธ 0๒๑๗/ว ๒๙๓๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๖๒ (เอกสาร 
หมายเลข ๒)

๓. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดชัอจัดจ้างและการบริหารพัสคุภาครัฐ แจ้งเรียน หนังสือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดขื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครั  ̂ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0๔0๔.๒/ว ๒๔๔ 
ลงวันที๒่๙ พฤษภาคม ๒๔๖๒ปรากฏว่าหน่วยงานภาครัฐเกิดปัญหาในทางปฏิบติในการดำเนินการรับของบรูธุาค 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรูอทรัพย์สํนที่มผู้บรูอาคให้หางรว^การห ด ๒๔๒๖อีกทั้ง 
หน่วยงานของรัฐมาอยู่ภายใต้ระเบียบ ๆ ก็ไม่มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการวินิจฉัย *1 
พิจารณาแล้วเหนว่าเพอใหการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเขย ส่วนสนับสทุน หรือส่วนอี่นใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงาน 
ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสคุของหน่วยงานของรัฐเนินให้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไ!)ในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนี่ง 
(๓) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสคุภาครัฐฺ พ,ด. ๒๔too ยกเลิกหนังสือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสคุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0๔0๔.๒/ว ๒๔๔
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๖๒

๔. คณะกรรมการวินิจฉัย ๆ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหา 
การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสคุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0๔0๔.๒/ว ๔๔๗ ลงวันที่ 0)๗ กันยายน ๒๔to๒ 
(เอกสารหมายเลข ๓) ดังนั้

๔๑ หน่วยงาน ...



-๒-
๔๑ หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินกาวจัดชี่'อจัดจ้างภาบใตัพระราชบัญญ้ต ๆ และกฎกระทรวง 

ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญ้ต ฯ ภายใต้ขอบเขตของงานทรือรายละเอยดคุณลักษณะ10พาะ 
ของพัสคุขอฺงหน่วยงานของรัฐน้ัน ทั้งนั ้หน่วยงานของรัฐจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถนทิเดษ ส่วนขดเขย ส่วนสนับสบุน 
หรอส่วนอนใดเพิมเดิมจากทหน่วยงานของรัฐกำทนดใว้ในขฐนเขตขฎงงานพรูอรๆยละ1ฏึยดคณุก^ะะ 
ของพัสด ุเพื่อเป็นเงื่อนไขหรึอ่เป็นเกณท์ในการพิจารณาลัดเลือกข้อเสนอในใต้

๔.๒ เม่ือดำเนินการจัดซัอจัดจ้างตามข้อ ๔.® จนไต้ผู้ชนะการจัดชี่'อจัดจ้างหรือ^ที่ใด้รัน 
การคัดเลือกแต้ว ทากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะในัส่วนแถมพิเศษ ส,วนชดเขย ส่วนสนับสบุนหรอส่วนยื่นใด 
เพิมเดิมจากทหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานทวิฏ'5ายถะเฏ1)ดคณุลัภษณะเฉพาะของสค ุใท้ทน'วนงาน 
ของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายลังกล่าวทำหนังลือแสดงเอตนาในกาาใท้ส่วนแถน^^น ส่วนขดเขย ส่วนสนับสบุน 
หรือส่วนย่ืนใดเที่มเดิมต่อหน่วยงานของรัฐ นั้งนั ้ต้องไม่มีเง่ือนไขโด ๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ

๔๓ ให้หน่วยงานของรัฐรับตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนยื่นใด 
เพิ่มเดิมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอนเขตของงานทรูฏวายลร;เฏีอดคุณลัภนญ5,10พาะข0^คุ^ย

อมื่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฎส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสบุน หรือส่วนยื่นใดเพิ่มเดิม มาในอบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละอบันกึ!ด้

๔๔ พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี 
การควบคุมคูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชี่'อจัดจ้างแลร;กาวนรูหาว 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖0 ด้วย

ข้อพิจารณา
คูนย์ปฏิบัดิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณตุข ขอเรึยนว่า เห็นควรยกเดึกหนังสือ 

สำนกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนทสุด ที่ สธ 0๒๑๗.0๑/วเร๙๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๖๒ 
และหนงสือสำนกงานปลดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนทสุด ที่ สธ 0๒®๗/ว ๒๔0,๖ ลงวันที่ ๑® กรกฎาคม ๒๔๖๒ 
และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส่านักงานปลัดกวะหรวงลา5ๅวณสุข ราชการนริหาวส่วนกลาง แลร;ราชภาร
บรืหารส่วนภูมิภาค วับทราบแนวทางปฏีบ้ตในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนย่ืนใด
เพิมเดิมจากทหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอนเขตของฑนหรู0วายลร;เฐยดคณุลัภษณะ10พา1^0ง1จุ,สค ุ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และลือปฏินิตอย่างเคร่งครัด 

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดๆ;ปรดดำเนินกาวลัานั้ด่ฏใปลัาย จักเป็นพ,ร;คุณ 
๑) ลงนามในหนังลือถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกวะทรวงสาฐาวณสุช ราชกาวบริหาร 

ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค
๒) อบุญาตให้นำแนวทางปฏิบัดิๆ และเอกสารย่ืนใดที่เกี่ยวข้องเผยแพร่เว็บไชดํถูนย์ปฏิบัลืการ 

ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ลงนาม ตามข้อ •
อบุญาต ฅามข้อ ๒

^๗ fรร^^
(นายยงยศ ธรรมรุ่ดํบ 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนากๆร่นพทย ์

ปฏิป้ตราชการนทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
« ๗ (ท.ก. เร^เปิ

(นางสุชาฎา วรินทร่เวช)
บักวิเคราะห'นโยบายและนผนข้านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานน้องกันและปราบปรานการทุขรต ■



ส่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔0๕.๒/ว
ภูนข์ปฎํงติกา^๗^กา-!ทุจริต

วันท๊..ว
'.วลา31

,1;*::!ร:.!

วันที่
เวลา....1^;.^.,..'

ท้อง'!อ๗ล้'?.กา^าว'เา
นท.ฟ่ร#หนtL^น^1,,^,)*'สรญife
หลา................... .

เร์อง แนวทางปฏิบตในการรับใเยิงแถม

เรียน ปลัดกระทรวงสารารณสุข

คณ่ะกรรมการวินิจลัยปัญหาการจัดซ็อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสคุ’ภาทรัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ b กทม. ®0๔00

พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยกา:กองทกาง
‘"^-...Ml...
วันที่..£4/^.. 
ททา....^;,^.....,

. เนองจากปั^จุบันหน่วยงาน•บองรัฐที่ดำเนินการจัดชี่'อจัดจ้าง ยังมีประเด็นข้อสงสัยถึงแนวทาง 
การปฏํบฺตกรณการรับของแถมวา สามารถกระทำได้หรีอไม่ อย'างไ, หรีอทากสามารถกระทำไต ้จะต้องดำเนินการ 
อย่างไร จืงจะไม่จัดต่อพระราขบัญฤฐตการจัดชี่'อจัดจ้างและการนริหา,ทัสคุกากรัฐ ท(ทุ1 ๒๕๖0

คณะกรรมการวินิจลัยปัญหาการัจัดชี่'อจัดจ้างและกา,นรินา,ทํ'สคภุๅกรัฐ (คณะก,รมกา,ริปัอลัย)

^บมอบ^มา^จากคณะกรรมการน^ยบายกา^ด^อ^,ด^,างแล*!ก,1,^,1’1วหส^ก'ใกจัฐหิจารเนาแลัวเห็นว่า
เพอให้การรับของแถมของหน่วยงานขฺยิงรัฐเป็นไม่อย'างถูคสัอง เทมาะสม และเป็นไปไนแนาทางเคยีวสัน 
จีงอาลัยอำนาจตุามมาตรา ๒๔ วรรคทนง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหที่ง (๗) แห่งพระราขบัญ^กา,จัดชี่'อ 
จัดจ้างและการบริหา,พัสคุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖0 กำหนดแนวทางปฏีป็ข ิด้งที่'

๑. หุน,วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซัอจัดจ้างภายไต้พ,ะ,าขม่'ทุเ{ly^ทุ และกฎก,ะท,วง 
ระเบียบ และประกาศทออกตามความในพระราขบัญญ‘-ดิท ุที่' ทังย ์ภายใต้ขอบเขตของงานหรืยิรายละเฐ่ย์ค 
คุณลักษณะเอพาะของพัสคุของหน่วยงานของรัฐที;่น

๒. เมี่อดาเนินการจัดขอจัดจ้างตามข้อ ๑ จนไต้ผู้ชนะกา,จัดช่ีrอจัดจ้างหร0ิ,ฐได้รัน 
)หากผ้ยบข้ถเสบตรา.ๆo-JicikIm.ict «110.1 MOU..._____ "—า_________* 4 I

แสุคงความจ้านงในทา,นุฐจๆคใบัแสัทน่ายงาน^^^ที่'"งๆนข0ง 1̂' 
พุ้^กุ!!จ'ัน^นฬรุทรั:!ยัสินที่ปึผู้นริขุาฬิห้ทๅง,ๆ'ขกๆ, พ.พ. ๒๕๒๖ ฬรระเปึพบ

หน่วยง^MMV-. พน.ไนกกรฺจัพองฺฬจา.ทฺลังฺ^วฺห๊^ทิพธฺงฺรั^จงพิำเนินฺทฺารฺ^วฬนพัสดุและให้น่าพัสดุลงบัญชีหรึยิทะเบียนเที่0คานคุที ่คามร~ป็ยที่ก,ะพ,างกา,คสั^ด้^^“ 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖0 ด้วย

จงเรยนมาเพอโปรดทราบ และแจ้งใหหน่วยงานในสังกดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยาข0้งก0ืม่^นคค่ยไม่

ข้) เรียน ปลัดกระหรวงสา(ทรณสุข 
เที่อโปรดทรฺาบนสะท้จารณา 

จฺะเป็นพระคุณ พ่นVOTp-S'XilJ (มx่i'O .

(นางสุทธิมา หุ่นดี)
ผู้ย้ำนวยการกองกลาง

มิ.ย. เยึเร)!ฐ

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลชาบุการ
โทรลัพท์ 0 ๒๑๒๗ ๗000 ต่อ ๔๕๕{ท 
โทรสาร 0 ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ — ๖ 

lJ. Hv. (/

ขอแสดงความนับถึอ 1

{^
(นางสาวสุทธิรัตน ์รัตนโชดี)

อธิบดกรมบัญชีกลาง
ปฏิบตราชการแทนปลัดกระทรวงกา,คลัง - 

ประธานกรรมการวินิจลัย

(นายประพบธ ิตั้งศรีเกียรลิกุล)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ่ช 

หัวหน้ากสุ่มภารกิจด้านพัฒนาการ่แพทย์ 
ปฏิบัติราชการแทนปุลัถกระทรวงสาธารณสุข

b มิ.ย. ใ',^,1'; </



เ?ยน ท้วหน้าคูนฟัปฏnึาร»<อด้านกา7ทุ^(เ 
ทระทรวงสาธารtนธุชิ

^าโพ)

ทระทรวงสาธาร{นสุ

- ^6พ0เๆ

11^Vi (y
ft, I^;v^.

(นางสาวสุชาฎา วรินm'1™)
น้กริเคราะหํนโยบายนละแผน1|านา^|กๅร^1111^

ร> 0 มิ.ย. ฒ
โi เหีน‘ชอบ/ดำเนินการ

๘^'^-
0^ยยงยศ ธรร(คุ^)

fnwรพุ้นกระทร-}ร นาขแททย์ทรงคุณจุ่ย้(ด้านเวชทรรม{เองกัน)
ปฎบตรา,!)การแทนหวนนๅคุนกั^^^จ ุ

กระทรวงลาธา•กนสุช

« ๑ ม,ิย. เอณ)



^ A.'.-r* - -

นหสุส ่ บันทึกข้อความ แวพ

ส่วนราชการ....คูพ'^วรตMmทุ^.ก5ะท„ฒ3ณสขุ1ท5^^0...........
ท^.0^๑๙)^๙๓...............^mm^zziz~l
เรอง....แนว๓.งปฐน์ส.น๓.-}5ฬ0.งพถมรต.งสํๆ.นัทmปลัดกรฒร.ว,1สททรณสุร,....
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พิตว,ท,ท,.^^,๑'..^ะก.,รม_กา?รไชัย?ญหาโ1?^อจัดจำและกา,บรหารพ‘'ส^ภาค’รก^บัญชีกลาง

๘!^ว^4^ร?®ไม®ยำงไรไรีอห.

เ*8»นฬฺพ,ฺ๗;M.wmm, r^",;
บ’^''๓^ 4 m <** °**»» พ* mMI M«ZmM

๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๑) ดังนี ้ 1
...... น^งรัฐต้องดำฟ้นกา,ดั^อจัคจ้างภายโต้พระราชบัญซัสกา,ชัดนี้อจัดจัาง

พ,ว^ท^ดั^ดั! และกฎกระทรวง ระเบียนนละประกากที่ออกตามคไาม
ของรัฐบัน ญดีฯปทีฟ้ภายใตขอนเขตฃองงานห*อรายละเอียดๆณลักษ^

ทว,^,รทท,,^ ...^.ฟ้!ด",แนึนราฬ^??t1'ตามชัอ ๑-จนได้ผู้^ะการจัดขึ้อชัดจ้างหรอผู้ได้รัน
ทร?ท

1พ!!นร1เ^?^รอทางหช^,ก็ส^บของ????รร^!??1.^รวุ!งาไข®งรั5และใหัหน่วยงาพอง^®^
รุ????1อ^1ร้ร!นกางบรืจาคคัง ภรุ7พั^รรุรเุบียนๆมตามระเบียบก'ะทรว ล ั, ำ

...,....1°<‘ ?รุ^บัดิการต'รกุาร1!|จรต กระทรา'1สาธารณส,ุย ได้ทารีอกับสำนักการขัดกัน
รุ???!!??!รุ!กงานป'ป:ช'?นป'ะเด็นแนวทางกา,ป2บัดีก^มึการรั^รุ^^ดก์บรrุรุ???. ร1ุ1?ะผล?!ระโยขรนุววม.และชัอฟิจารณาของคณ ???รุรุรุรุการบรืหา,ท'้ถใึๆครั5 กรมบัญชีกลาง พ^™^ของสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข ดังนี้

.รลุ่วน,5?!กรหน่วยงานหรือรบุรืการในลังกั๗าบักงานบ่'สัดกระทรวงสาธารณสุข
รุ?!รุ?รุรุ^ภายใต้พรชุบัญ^การร0ุจัดขัางแล^และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตานควานในท,ะ,าชบัญญ*'5; ฯ นี ้นีง้นี ้ภายใตข้อบ1ขตขรุ^
หรอรายละเอียดคุณลักษณะ10ทาะขฐงท*'สตขุองส่วน,าชการ หน่ายงาน ทรืฏทน่ายบริภา, ในลังดัดลัาน่'กา,v 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี้น

๒.๒ ส่วนราชการ ...



๒.๒ ส่วนราขการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ'ย 
ดำเนินการจัดชึ่อจัดจ้างภายใตm้ะราชบัญญัต ิๆ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม 
ความในพระรา•ขบัญญัติ *1 นี ้ตามข้อ ๒.๑ จนได้ผู้ชนะการจัดชอจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้ชนะ 
การจํดซอจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายบันประสงค์ที่จุะให้ชองแกม และส่วนราชการ หน่วยงาน 
หรือหน่วยบริการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการรับชองแถมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก็สามารถรับ 
ของแถมได้โดยผู้ชนะการจัดซึ้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก จะด้องมึหนังลือแสดงความจ้านงในการบรอาด 
ให้แก'ส่วนราซการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ และให้ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ลือปฏิบัต ิ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์ลืนที่มผู้บริอาคให้ทางราชการ พ ต b(£(0๖ และ/หรือ 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สึนบรือาคชองหน่วยบรืการ พ ค lotfba, (เอกสาร 
หมายเลช cr) และในการรับชองบริจาคดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตรวจรับพัสคุ และน์าพัสคุลงบัญช ี
หรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัคชึ้อจัดจ้างและการบรืหารพิ'สคุภาครัฐ พ.ศ1 เ0<£t,0 

๒.๓ ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จะต้องจัดทำรายงานการรับของแถม (บริจาค) ตามแบบรายงานการรับของแถม (บริจาค) ของส่วนราชการ 
หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารหมายเลข ๔) ภายใต้พระราชบัญญัต ิ
การจัดชึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสคุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖0

ข้อพิจารณา
คูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เห็นควรแจ้งให้หน่วยงาน 

ไนลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร เขกาวบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รับทราบแนวทางปฏิบ้ติในกาวรับของแถมของสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข และลือปฏีน์ติอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอ
จีงเรืยนมาเพอโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอุได้โปรดดำเนินการดังนี ้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ
ต) ลุงนามุในหนัง?เอกึงหน่วยงานในลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 

ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค
พ อทุญาตให้น่าแนวทางปฏิบัติๆ ขึ้นเว็บไซต์ศนูย์ปฏบิัตกิารต่อด้านการทุจริต (ทะทรวง

ลาธารณ?เข

'!ะะะะะเ^^ซี

(นายยงยศ ธรรม-}ฒิ)

ที่ปรึกษากระทรวง นายแพทย์ทรงคุณๅดํ! (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ปฏิน้ติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิป็ติการต่อด้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข
- ลงนาmini ฬ.™
- .'Dv.nj'i-r) aJ Vi

(นาย!'ระ''"นธ ์ด้'ทร'ึ1 ’■ย'5''1'ไส^
รองันํลV■.กระทรวง?•าร'’วิพจ1ิ'

หัวหน้ากสุ่ม!า',งติ'3^’
น่ฏบ่ติกชกาา'^1’ป^กาะห'5''',''''1',ธา‘:“ณส'ข 

ffi 0 ท.ค. telbfe



ต่วนขี่พุ

ที่ กค {กวจ) ๐๔๐(tJo/ว

ศ'.'!!!)ฏ่พิกา'ฬ ai-nyii'v;-า v<.-.
?ซิ

vf<)l*D โป?เ?.^fo ว*ิ5^*1

1,รฺ!MiSiM.
'.ๆ ;Y'....

ก;ะทรวงสาธารณสย่

'รi!S&
คณะก')-)มการวินิจฉัย0ญหาการจัดซ้อ 
จัตจ้างและการบริหารท้สคุกากรัฐ 
กรมบัญซีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑0๔๐๐

พฤษภาคม ๒๔๖เอ ซั0ำนรเ|ทฺารุทเ)งกถา)
‘ท^บ....M?...
รันที่...^/

ร.^...."

๑70 ม๊!!ไ^.^^

เรี่อง แนวทางปฏิา')ติในการรับของแถม

เรัยน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เท่ีองจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐฺท่ีดำเนิบกาวจัด^กจัดจัๅ^ ยังมประเด็นข้อสงสัยถืงแนาหาง 
การปฏิบตกรถ่!การรับของแถมว่า สามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร หรือหากสามารถกระดำได ้จะต้องดำเนินการ ... 
อย่างไร จึงจะไม่ขัดต่อพระราชบัญญ้ติการจัดข้ึอจัดจ้างและการบริหารหัสคุกาครัฐ พ.ก. lo<t๖0

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดขื้อจัดจัางและการบาหๅวหัสคุกาสวัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซัอจัดจ้างและการบาหารหัสคุกากสั^หัถูๅรณาแสั-31^นา1า 
เพอใหการรับของแถมของหน่วยงานของรัฐเป็นไบเอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหที่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (ei) แห่งพระราชบัญญัติการจัดชี่;อ 
จัดจ้างและการบวิหารหัสคุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ กำหนดแนวทางปฏิบัต ิดังนี้

๑. หน่วยงานของรัฐุต้องดำเนินการชัดนี้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติๆ และกฎกวะทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกหามความในพระราขบัญญัติฯ นี ้หั้งน้ี ภายใต้ขอบเขตของงานหรือ้รายละเอียด 
คุณลักษณะเอพาะของvTสคุของหน่วยงานของรัฐนั้น

๒. เนึ่อดำเนินการจัดชี่'อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ขนะการจัดซัอจัดจ้างหรือผูได้รับ 
การคัดเลือกแลวทากqอนุขอ้.เสนอราอุ.นนฺประ.สุ.งค์ที่จุ.ะใหัขุ.องเถุถม และพ่วฺยงานของร'!!พิจารณาแลัวเที่นว่า 
111ร1ป^อ!1จ้ฤ.ไ1.คัไ[เย่ไวไบีนปร^โอา)นึ่ต่อทางร!ขุการุกสามารถรันของแถมได ้โดยคัยํ่นข้อเสนอจะต้องปิหบังลือ .

Q_วา!นวำนงในการบรจืาคให้'แก,หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐลือปกบัติดา"มระเนยบ'

รู่) สขน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

จะเป็นทระสุณ V'Uvff O-Jพ''-น (ห่น่■M .

(บางสุพธิมา หุ่นดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
“<? มิ.ย. เธ&เฮ
กองการพัสคุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขาบุการ
โทรศัพท์ 0 ๒๑๒ต' ๗๐๐0 ต่อ ๔๔๔๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ - ๖ 

tfi-sJu เ* K i/

ขอแสดงความนับลือ ‘

(นางสาวสุทธิรัตน ์รัตนโขติ)
อธิบดกรมบัญชีกลาง

ปฏีน์ติราขการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมกาววินิจฉัย

(a) «/>/»?.

Skr
(นายประขบธ ์ตั้งศรีเกียรติ!าถ)
รองปลัดกระทรวงลาธารณสุข 

าทัหน้ากลุ่มภารทจด้านหัตเนาการแพทย ์
ปฏิบํจัราขภารแทนปลักทระทรวงสาธารณสุ'ร 

Fb ฏิย พ- ✓



||}9«รยน ท้วห*ภูนย้ปฏีป็ร!การ*^นกา^,^

พะท3ว^ทธาร(นธุแ
-^6»1โ(พาก&าท}

.. Itพพา;
Uv/;ijkn )/b?a'jn hwv}) rtv&vVV
^1 เ^; vi^V?.

^ „ (นา1งสา'3สุชาฎา วรินทน์วข)
นักวเคราะห่นโขบ1ยนค;;นผนข์านาญกๅร-[ศษ

๑ 0 มิ.ย. bibb
^ 7 พนชซิบ/ดำ^nาร

('ทพ-'!พ รร-3<fjT;)
^r:^fy!r''i' 'a^ น 'ะแหหย์หรงคุทคุพ ึ(ต้า•น่ทร;กรรขป๋อ;ทัน) 

ปฏิน้หรา•แ)■.■ณเพหา11ก่าหุ1ฟ้1!|รุ่ฆ่?การด่อทัๅนก•15ทุ.^ห 
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ภายใด้พระราขปัญญัติกาวจัดข้อจัดจ้างและการบริหารพัสสุภาค?ฐ พ.ศ. taiTbo
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□ .มีเหตุผลความจำเป็น เหมาะสมที่ทางราชการพิงได้?บ □ รับทราบ
เนี่องจากมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน และดรงกับหน้าที่และป็านาจ □ ดำเนินการตรวจรับพิสตุ และนำพัสคุลงบัญชีหริอทะเบียนคุม
ชองหน่วยงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการชัดข้อจัดจ้าง
□ เพึนสมควรรับบริจาคในนามของส่วนราชการ และกาวบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. bdTbo

□ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
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นอง แนวทางุปฏิบัติในการรับส่วนนถมพิเคษ ส่วนชดเซย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนที่นใดเพิ'มเติม
จากทหน่วรเงานชองรัฐกัาหนดไว้ในชอบเชดชองงานหรอู,ๆยละ1ฐยดคณุ^1151พาะของ^ส(;1

1รืยน ปลัดกระทรวงสาธารณสุช

ชัางกึง หบังสือคณะแรรมการวินิจลัยป้ญหากาวจัดชื้อกัดว้'างแลร;การบรvู1าร1จุ'สคภุาค^ fjgyชื้คดุ 
ท กค (กวจ) ๐๔๐๔,lo/ว ๒๔๔ ลงวันที ่๒0; พดุษภาคม ๒๔๒๒

ฅามหนังกึอท่ีจ้างกึง คณะกรรมการวินิจลัยบีญหาการจัดชื้อจัดจัางและกา,11,นสัคภุาครัฐ 
ใดกำหนดแนวทางปฏิบ^กรณีการรับชองแถมโดย,,ากหม่วยงานข0,^พิจารณาแล้ว1-นว่าการ;บข0”1;^งก
เนินประโยชน์ต่อทางรุาขการก็สามา,กวับขอ,11กมไดโ้ดย01สนอจะต้องมีหนังถึอแวามคำูนง 
ในการบริจาคให้นก,หน่วยงานชองวัฐ และให้หน่วยงานชองรัฐถึอปฏิบัติดาม,ร;1บียบก,ร;ท,ว,การค^าด”้ย
การรับนนหรือทรัพย์ลิบที่กึผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ท. ๒^๖ หริอระเบียบที่น1ยวชัองชองหน่วยงานชอง^
ซึงภายหลังจากที่ได้ณียนนจังแนวทางปฏิบ5ั5ดังกส่าว ปรากฏว่าหน่วยงาบกากรฐัเกิดปืญห“โ“1Jฏินrัไนการดำเนินการรับของบริจาคตามรร;1น่ยบก,ะท„งการคล~ัวำด้วยการรับเงิบ^0ท^ย์ถึน^มี̂ บ"คู^ 
ให้ทางราชการ พ.ศ, ๒๔๒๖ อีกทงหน่วยงานชองรัฐพัเม•อยู•ภายใด้รร;เบียบา ก็ไม่มีแนวทางปฏิงรโนเรูองตังกล•าา
แต่อย่างได บัน

รห, *'*. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจัางและการบริหา,ตัลดุภาค^ (คณะก,,มกา,ริฎจนัย)

.^,?บ.?7มายขี!!กคณะกรรมการนโยบาชกา'!ชัด^ขัดจำงและกา,บรหา,!พ:สดรภาคว่^วา 
เทอให้การรับส่วนแถมพิเศบ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุบ หรือส่วนที่นใดเที่มเติมจากที่หน่วย;าบช0ง^ก.าหบ^ 
ในชอนชดของงานหรือรายละเอียดคณุตักบณร,153พาะข0งพัสคขุองหน.วยงานของร5ั1ป็นไปอยำง”ต้̂ ^ๅะส” 
และเนินไปไนแนวทางเดียวกับ จงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหที่ง (๒) ประกอบมาดรา ๒0; วรรคหที่ง่ (๓) 
และ (ev) แห่งพระราชบัญฺซัติการจัดชื้อจัดชัางและการบริหา,บัสตุกวคนฐั พ1ศ> ๒^0 ซึงยกเลิกหนังสือที่นัางอีง 
และกำหนดแนวทางปฏีป^ ดังบี

๑. มมวยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างกายโด้พระ,าชบัคุเ^า และกฏกระห,วง 
ระเบยบ ระกาศทูออกตามความในพระราชบัญญัตาิ กายโต้ชอบ10งงาบห10,ายก"-’ ด
คุณลักษณะเฉพาะชองบัสดุชองหบำยงาบช0ง,^^^
ส่วนซด^ยส่วนสนับสบุบหรูอส่วบฐบโ^บ155มจากบหีนำยงานของี̂ กหห้นดไวๆนขอบเข
รายละเอียดคุณลักษณะเนหาะชองบัสต ุเพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเนิบเกณห้โบกา,บีจา,ณๆดดัเ?[0กข0ั”นอ-^นั
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fe. เมอดำเนินกาวขัดซัอจัคจ้''พตามข้อ ®ขินได้'ผู้ชนะการขัดชึ้อขัคชัาง'หรือผู้ไต้วั'บการคัดเลือกแลัว 
หากผู้ยนชัอเสนอรายบันประสงค์ที่จะให้ส่วน11ถมพิเตษ ส่วนชตพอ ส่วนสบับสบุน หรือส่วนส์นใดเพ่ึม่เดิม 
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเฐอดคุ{นลักษณร,1ฎพาะของห้'สต ุ

ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายลงักส่าวท*า•หนังลือแสดงเจตนาในการให้ส่วน11ถมห้เศษ ส่วนชดพย 
ส่วนสนบสมุน หรอสวนอนใดๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนื ้ต้องไม่มืเงอนไขใดๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ

๓. ไห้หน่วยงานของรัฐตรวจรับส่วนแทมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสมุน หรือส่วนยื่นใด 
เพมเดิมจฺากทหนวยงานชองรฐกาหนดไว้ในชอนเชุดชอ,ร,รานหจุฏแบ1^'yjตุ

อนง เอกสาวการส่งมอบพ้'สคุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชอ 
ส่วนสนับสมุน หรือส่วนยื่นใดๆ มาในบิบับเดียวสัน หรือจะแยกเป็นคนละ0บับก็ใต้

๔. พัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานของรัฐขัดให้ฏ ี
การควบคุมดูแลพัสดุที่ยิยู่ในความครอบครอง ตามระเบียนกรร;ทรวงกา,คสงัว-าด้วยการชั"ผู้^^"^^ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. tedtoo ด้วย

จงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังสดัแลร;1จ้าV1นัาส่ส่^ยวชอังถ0ึ1เฏ1ิ3-|ต.0ใป

'ๆ เรียน ปสัคุกระหรวงสา(ทร{นสุข 
เที่ยไปรตหราบแทะพิจารณา 
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เ5ายเลขามุการ
โทรศัพท์ o ๒®เย๗ ๗๐00 ต่อ ๔๔๔๓ 
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Z ) เรียบ ห้วหน้ากุบยํปเ}{พ๊,ทา 
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ขอแสดงความนับถือ

'3ร*t-
(นางญาณ ึแสงศรีจันทร์)

ที่ปรืกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
รักษาราชการแทนอธิบดีกรนบัญขีกลาง 

ปฏินิตราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจชัย

^') rร'ท! ^ivlurAr 
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(นายยงยศ ธรรมรุฒิ)
.รองปถัดกระทรวงสาธาร,นลุช 

หวหนาทลม,การก-1}ดานห้'ฒนาค.1711^1'
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t ต ตส Uiw. ... (นางส'น,ิซาฎา วรินทร์เวช) 
14, ฅค ห้^สาาะห์นโ)(นายเพะแผนข้าน่าญคา,บี



แบบรายงานการรับส่วนแดมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเดิมจากที่หปวยงานของรัฐ 
กำหนดไรัในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเทพาะชองพ้’สต ุของส่านักงานปลัดกระทรวงสาอารณสุข 

ภายใต้พระราชบัญญ้ตการจัดชอจัดจ้างและการบริหารพัสคุภาครัฐ พ.ศ. to<tbo
หปวยงาน

วันที่..

เวยิน ...............................................................................................................(ผู้บังคับบัญชาซ้นต้น)

ด้วยเอื่อวันที่.........................................หน่วยงาน...........................................................

ได้รับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเดิม จาก .

..คังน้ี
0).

เ0.

01.

๔.
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หน่วยงาน 1
ได้ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเดิม จากที่กำหนดไว้ในชอบเขตชองงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเอพาะชองพัสค ุครบด้วน ถูกต้อง ตามเอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา เรียบรัอยแล้ว

ลงชี่อ. 
(.....

หัวหน้าพัสดุ

ข้อลังการชองผู้บังคับบัญชาซ้นด้น

□ รับทราบ
□ ดำเนินการตรวจรับพัสด ุและน่าพัสดุลงบัญขีหรีอทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒(1๖0
□ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ..............................

วันที่
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j สำน้กเลขาธิการคณะร้ฐมพเรี 

ทำเนียบร้ฐบาล กทม. ®๐๓0๐
ej7a/(.

f'C พฤศจิกายน loctto® .
เรอง ซอัเสนอแนะเพอบ้องกันการทุจริตหี่ยวกับการชัดftวัสดิการภายในของสกานพยานาลสงักัตก,v. 
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารารณสุข

plivi.
เวลา,,

สำ?กงาน ก-พ- ^เสนอ’ายงานผลการ^จา,ณาซั®เนะเพี่อบ้องกันการุทุจริตเกี่ยวกับ
ร^^-5^---^น

การทุจริตนห่งชาติ ไปเพ้อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตา๗าพาหนังถึ̂ ส่งมาด้วย7

1พ้^^,^,๒๖พฦ^กายน๒๕๖๑รัน™าบผลการพิจารณาข้อเสนอแนะ
๗ราบปรา^ารทุจ1ตแห'^.าด ึตาน่^น™าน ่ก.พเสนอ และแชังให้

คณะ กรรมการ ป้องกัน น ละป รา บบ ่รา 1;กา, ทุถูร ู111111 รดั
ทราบ /

จ็งเรืยนยืนยันมา ท) imii....0^vใ/. -
'เรียน ป*!กระทรวงสาธารณสุข _ พาเป็นทห

โปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราน(เ,ำ'[ป ขอแสดงความนับถีอ

ไเ
'ร sOj/T^i Qpnrrr^' (นายสุชุม กาญจนฟิมาย)

..... . ปกัตกระทุรางสาธุารณสุข1/1 ^ (นางสาวกรุณา จุฑานนท์) - $ £5.0,
(นางมยุรา กุสุมภ) ^อานวยการกองหัฒนจทธศ'’ล1,1ร์และติคตามนโยบายพิเศษ ปฎํป้ตราขการแร1น

ขาบุการรัฐมนครึว่าการกระทรวงสาธารณtพ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
r fe. 5.0. fe^bei So) เรียน ปกัคกระทรวงสาธารณสุข (!เ,)ทุ,™-^™™^mwIv.1m

ทร. ° fc'srfo ๙0๐0 ต่อ ๑๖๓๓ (อรษ5าน)1 ๑(£1010 (เสถึมใ(วั . ,
ไทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๔<5ทอ yl/ «4v^ MilJ
www.soc.go.th (นางสมจิตต ์เสบึวงฅ ์ณ อยุธยา)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt5S@soc.?o.th „ นักชัดการงานที่วไปจ้านาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
- ตเ ธื.ค. bi!b®๙.เร
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ดวนฑลดุ
- ท นร ๑J„.v___ ___ะeroswwra สานักงาน ก.พ.

ถนนตาาพท์ จังหวัดนพ!บุรี
\ฟ ่กันยายน tectfc.®

เร์อง ^เสนอแนะเพี่ององกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใพฒสทานพบาบาถิสังกัสขุ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ชัางถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนที่สุด ที่.น, 0๕๐๖/๒๖0๓® ลงวันที่ ๒๗ สงหาคม๒๕๖01 
ลึ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาฐารณสุข ที่ ๓ 0๒0๑.๐พ๒๕๘0๙ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕to0,

ตามหนังสือที่ชัางถึง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุวรีตแห■งา(าติ\ลัเสน01จุ[ยง 
ข้อเสนอแนะเพอป้องกันการทุวรูตเกี่ยวกันการรัตสรสัการภายจุนของสถานพยาบาลจุ-?ln7{;v1ววงสาธๅรณ^ข 

ต่อคณะรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี(นายริษเบุ เครืองาม)ส่งและปฎํบัดิราชการแทนนายกรัฐมนตรีจุด้ฏฅำส่ั, 
มอบหมายใหสำนักงาน ก.พ, เป็นหน่วยงานหลักในการรับเกี่องนึ้(ปพิชารณาร่วมกัน(าวิะทร-}งสา15ารณสขุแล1; 
หน่วยงานทเกยวข้อง เพี่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมช0งช0้เสน0ลงักต่าา ความแรังแด้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ไคพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุชรีตเกี่ยวกันการรัดสวัสติกๅาภายจุนาเ0^ 
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาฐารณสุ•นแส้ว และดำเนินการรัดประชุมเพื่0พธุารณาแนวทางแสะดวาม1ทนาะสน 
ของขอเสนอดงกลาวรวมกันกระทรวงสา0ารเนสุช เมี0่วันที ่01๙ กันยายน ๒๕๖๑ โดยสจุปผลการประชุมคีอ 
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการศึกษาแนวทางในการปรับปจุงแส้!ชระเบียนส้าบักนายกรัฐนนตร ีว่าด้วยการขัดสวัสติการ 
ภายในส่วนราชการ พ,ศ. ๒๕๙๗ เพอใหเป็นไปตามข้อเสน0ดังกล่าว สำหรับกระทรวงสารารณสุชจุด้ดำเนินการ 
แก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว และจะกำหนดระเบียบวิธิการรับนรีชาคเงินเชัาก0งทุนสวัสติกา,ช0งหปรนงาน 

ในลังกดสำนกงานปลัดกระทรวงสารๅรณตุช เพื่อป้องกันปัญหาการทุชรีต และดำกับติดตามการดำเนนงาน 
ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค0ย่างเช้มชัน รายละเ0ยดตามส่ิงที่ล่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต10จุปด้วย ชะช0นคุณยง

ขอแสดงความบับถึอ

(นางเมธึบี เทพมณี) 
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคดส
โทร. o ๒๕๕๗ ๑๘๙๖ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๙

สำเนา(เกด้อง

(นางสาวเทดิมขวัญ ทองข็ฆทรี)
ารพ์โอบ-; tun-UHvifณาpjr11,

V l I



* ^

ที่ สธ ๐๒๐๑.0๖/0เพ

ทานเางา’น n.Tv.
Tjjri.. ....±113.1.
?1ท1 2* ก.อ. 2561

เะะh.....^.:J^2L
ฅำนักงานปลัดfnะทรวงสา(ทรณสุ^ 
ถนนติวานนท์ พัหว้ค่นนทบุ่ร ื๑๑0๐๐

^กันยายน ๒£๖๑

ของสถานพยาบาลลังกัดnระท^^ง-1าฐๅรณตุ^
เรึยน เลขาธิการ ก.พ.

น้า* "*S!iS™n™n.v,.fbwli1»j|mTO„b.to/M<M%!(„J,&,,1011 651
ร่ง&มาด้วข 4,. รฺนน้มมท,™,,,^,,,0,,, วำท้1,พ่มม•1,™0™ม่,^ท,,1’,8ท„ง01011

พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด . *
๒. ระเบียบกระทุรวงสาธารณลุ-บ ว่าด้วยเงินบริจาคและท^ย์ลนิบจจุาคขฎงหน่วยบรกูๅร 

พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๓. ระเบียบกระทรวงสาธารณตุร, ว่าด้วยวธึปฎํบ้ตเกี่ยวกับการกัดชัฏกัดกาังและการหัสค ุโด^ก1ังิน 

บริจาคของหน่วยบริการใบลังกัดกระทรางสาธารณตุ^ พ.ศ.๖(£๖๑ จำนวน ๑ ชุด
_ ตามทุบังถีอที่อ้างถึง ลัาบักงาน ก.พ. ได้เขีญผู้แทนกระทรวงสาธารณลุร, เขัาร่วนประชุบเกี่ฃวก1ั,

^!!,ว!ดิา.^นข,องสถานไยาบ?ลังกัคกระทร',งสาธารณ^ ^นพ^ กนยายน๒๕๖๑ 
โ!กพ- บัน พกงาน ก.พ. มอบ
ร!ะ^!Tด้^นการ^น;^;อง ป.^.

ก-พ-ภายในพ^ too กันยายน๒๕๖๑ เพึ่อกัดทำรายงานมล 
"(นายว?ิ เครือง^)และ*ซัอ^าบักงานเลขาริการค^ ภาย่ใน่วันที่̂

1พรั3มส่งง^งานด้งกล่าวรานักงำนปเ1ก^ทรว^^^^^^^^^
เพอทวาบดวยวิายละเ3กด^^คูง,(ดา ที่y *

ม™-เมพ้เรม0นม0
พเรองเกยวกับการรับเงินบจุภูๅด โดยกัดรๅาระเบียบด่างช ุลัรที่'

___________ ด• ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดก,ะทรา4
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑
_1 _ b- ระเบียบกระพาวงลาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สืบบริจาคของหน'วยนจุกา,

โ^..1jr.,....a ๓-ร5:เนย้บมรุะม,ุ*ว-ลมุธารพสุข ว่าห้ยม่รปฎํม«้^01ทัมท1,,-»^ft((1,,10.ท,,6.0..ฟัช้น่มมมุม■10ม,ท,,,ua-,ft„,cm„01815ผ!1; ^ร่^^
บรจาคต่างๆ ^

/ ๕. ในส่วน....



•*-
_ ๔;โนส่ว.นข.องกา,บรจาคเงินเข้ากอง>3นสวัสดิการขธงหบ่วยงานใบสังกัดสำนักงานปลัต *'

^ท1^ส^า^\จะดำเนึนกา,ธอก,;ฟ้ยบมากำหนดวิฐการ’บบรจาคเที่อบ่^^ญหาการVI^๗น >
,^_1ว^เห้อ1ป็นแนวท.างแล1หลักการ^กด้อง เท้นคารกาVนดใmiองกา,รับ^^ .๗ากองทุนสวัสดีกา,^,ทชกพในระเบียบสำบักนายก^มนต-วา่ด้วยการชัดสวัสดิการภา-ยใ๗วน"7“”■7
พ.ศ. ๒4:๔๗ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดํๅ1ฎนกๅรต•0^^วย จะเปน็พวะคุณ

ขอแสดงความบันทอ

(นางพรรณพิมล ว้ปุลากร)
รองปลัดกรรทรวงสารารณสุข ปฏิป็หิราขการแทน 

ปลัดกระทรวงลาธารณสุข

กองกลาง
โทร. ๐ ๒๔๙0 ๑๔๖๙ 
โทรสาว o ๒๔๙0 ๑๔๙๑



ระเนียบกระทว-}
ว่าคัวยผินบำรุงร,องหบ่-}ยบริกา,ใ,}ลงักดัก^ท,วง?1า5ารณสุช 

ข ศ. b(tta0) . '

■ 1เล^นภัเ,,1 c;', M ร!า5^1ไ™ วรรคห้า แห่งขระรา1,บัญญ้หิว่รกา,งบป,ะมาณ พ;ศ b(t010
ค.!?ดร’้บอ^จากรัฐมนต"’า๓’ก’ะ^

ลานักงบประมาณ จึงวางระเบียบไว้บ^ตปไปบ ี "

๑-ร!เบีย^เรืยกวำ “'5ะเบียบกร“^สารารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุง•บองหน่วย•บริการ
ในลังเาดกระทรวงสาธารณส1ุ, w.Pl. 1

ข้อ b ระเนียบนึ๋ไห่ใช้บังคับตั้งแค่วับกัดจุากว้,}ป,ะกาศเ{|น(1รนุไ^
ข้อ ห! ให’้ยกเลิก

สา1™ท.*™ น.^{๑) ระเบียบกร;;ทรวงสาธารณสุร' ว่าด้วยเงิ^ารุงของหน่วยบริการใบสังกัดกระท,วง ลาธารณส1ุ, พ.ศ. bfLtnb

_______ , ~ J. . (๒> ระเบียบ'าวะทววงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินน่าไงของหน่วยบริการในสังกัดก,ะทราง
สาธารพส1ุ, (ทบับท้ b) พ.ศ. ๖๕๔๔ >1เพกงแฅกระทรวง

สาธารณส11 ก-หYi m „! m ^บกร”ทวว^าธาาณสุข ว่าด้วยเงํหน่าไงของหน่วยบริการใบสังกัดกระท,วง สาทารทJclข (0บบท ๓) Yt.PI. |ร<£(£๖

สาธารท,*. ^ ^ ยบก,ะ!ทรวงสาธาวณสุข ว่าด้วยเงินน่าไงของหน่วยบริการในสังกัดกระท,วง
สาธารพสุ1, (ฉบับท <£) ท.ศ, btJTdrb

ท%.,..,1... .ก1ั.ห.1..../*!)!คาว!;เ'3ยบ ข้ธบังคับ า1ว3ํด้าด้'’ยีนใดในส่วนที่กำหนดไวานระเบียบน้ีหรอชื่งขัดหริอแยัง กับระเบียบบี ให้ใช้ระเบียบบีแทบ ■"งพแยง
ข้อ ๙ วัธิปฏ่บ้ตอื่นใดชี่งมํได้กำหนดไว้[บ,ะเบฒีย์ให้ปฏิบัติตาม,ะเบ0ี1„องทว,,^ 
ข้อ ๕ [นระเบียบบี ว

''เงินบำรุง" ไต้แก'
1................ 8....._(ต)เงึ̂ น่วยบรืการได้^•ทบีบกรรมลิ^เนืองจากกา,ดำเป็นงว^ถ^อการคำเนินง.1น
ในกิจการ11องหนวยบริการ ยกเว้น

ต.๑ เงินงบประมาณรายจ่าย
.1-._- . ๑10 lllJri£)^°vl^v'น่วยนรํการได้รันหรีอจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการบับๆ

เข่น เงินค่าธรรมเนยมใบอ^ญาตสาธๆ,ณส1ุ, เงินค่า3,,มเบียนสมัด,ส31} เงินค่าปริบเปริยบเบีย1}ด^ เป็นคน

(b) เงินที่...



๒ -

ากการจำMนำยจุ่าบlo^vrfvitfสีบของหน่วยบริการ ยกเว้นทรัพย์สินทืเด้มาจากพนงบป,1รียิไภงส่วน

w ^เง๊นทึ๋!ด้วากการดำเนินงานของหน่วยบริการทื่รับจัดทำรับบริการ าบจ้างผถึห 
เพอจาหน่ายดามหลักเกณท์ วิธีก-ท และนอนไ•ขหี่ปลักก-ij-vmาสารา'รcufjๆกำหน51

bbuนทเด้รับจากกา,นสตงหธี0ล5ั1กจิก„มสา15า,ณสุพองหน่วยบริการ 
ตามหลกเกณท วิธีการ และเงอนไขที่ปลัดกระทร'Nสาราร(นสุ^าหน51

1 lo^V เงินท่ีเดัรับจากการจัดปร่ะทุม อบรม ลัมมนา ที่หน่วยบริการเป็นลัลั5! โ51^ซ ั
เงินบำรุง เพอประโยขน์ค่อการไห้บริการสารารณสขุ

^๘ ^รัน,3ากการจัดบริการพิเศษให้แก,ผู้ป่วยหรึอญาติผู้ป้าย เข่น บริการ
รทรับส่งผู้ป่วย การไข้บริการเกรื่องถ่ายเอกสาร เป็นลัน

ที่คำณันกา'

๒.๘ เงินทโคัรับจากการจํดบริการพิเศษให้แก,ผู้ป่ายหริฏ^ๅลัผู้ปาย เข•น นรกิาา 
เวย การไข้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นลัน

ะ ๒ ๙ เงิน^เด้รัฃจากก',ร^11ลักปวะกันหรือเงินคา่ปร’้น เนื่นิงขทกการธคสัญญา
รโดยเงนบารุงท้'งหมด หรือไขเงินปารุงสมหบ หังนี้ให้เป็นไปตามลัดส่วนร)อิงเงินปา^เห่า^น 

.■งุ่.-!V - -*1-. - ^๑๐เงินผลปร^ย,ชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่ไคัมาด้วยเงินปารุงหรอหริพอิลินทมผู้บริจาคให้หน่วยบริกุ^เที่อหาผลป,1,รุยขน'ร5ุ1ยมู-น^า^,^วัหะสงค์หรีอไฆใด้ะ“ 
หรือระบุวัตถประสงค์ไว้ไม่ขัดแจ้ง เข่น ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร เป็นด้น

๒.®® เงินส่วนลดค่าไข้บริการโทรลัทท์สาธารณะ
เงินรายรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งขาต ิส่านักงานหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาต ิและกองทุนประกันลังคม หรือกองทุนอนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายา*าลัายสา,บ้ีน^
fe s)(n เงิน'5ายรันอื่นที่กระทรวงลาธารณสุขส่าหนดโดยกวามเที่บขอบจากรัธมนตริ

วาการกระทรวงการคลัง
"หน่วยบริการ', หมายความว่า

. J (»>) โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานือนามัยเป็ลิมทระเกียรดี
หวยิVแวยกข็©พเนป็£}า40นแด่ป£|นัตงานในลั0ษ่ฌะเคบวกัน หรือ

^ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขปาเภอ หรือหน่วยงานอื่นใด 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณลุพ)งค์าเนินการและป,ะสาม,.1มเอื่ย,ลั.11กา,ส.,3.1,ณสุ,yp,,11^ป~ดกระท1วงสๅ3า ข 
ประกาศส่าหนค

"การสาธารณสุข" ได้แก ่การส่งเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมและก่าจัดโรค 
การรักษาพยาบาล การส้นพูสมรรทภาพ กาว ศึกษาวิจัยด้นคว้าและลัดเนา การขันสูตรและการวิเคราะห ้
ทาททยาศาสตร์การแพทย์ การคุ้มกรองผู้บริโภคด้านสาธารณส1ุ) ด้านระบบบริการสุขภาพ และด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
การอาชีวอนามัยและอนามัยสิงแวดด้อม พั้งบี้ให้รวมถึงการจัดขิกอบ,มเกึ่ยวภันเร์0งลงัส่ล*าา

ข้อ ๖ ...



. _, ^๖ ใท้หน่ายบรืการเก็บ'ะ'กษาเงิ̂ ^^า^^ำยได้ภายในวงนํนที่ก^1,,1

สิ่ท, ____ .ก’1’,ฝาก£!นา”า,แห,งป,ะเทศเทยหรอ0นาค‘1รพาพิ«ย์จะต้อิงํไมเกินวงเงินทีกวะทรวงสาธารณสุขทาหนด โหยความเห้นขอบของกระทรวงการค

ข ้๗^รน..?^^ไกา,??ง°อ^บเส^เานไหัแก'มู้ข์าระเงิน^"^^กา^บเงิน
110^^.. *1. ^บเส”?บเงิฬุทีใขุ่โบเส?จ?บเงินตามระเป็0บกระทรวงสาธารณสุข ว่าค้ายกา,J-y1*นและการออกโบเสร้จว่'บเงิบของทบ่วยบริกา,•1นสังกัดกระทรวงส"3“1”^
,. V  .........๘"า’1บ!า1ะ^นคำ’กษาพ£1า^าถ ริก-ทบัตรเครดิต ให้อยู่ในอำนารของ
»1ค"ร!!!ร1!ส.า-8ารณสุข หรือผูที่ไดร“บมอบห1ภย ตา^ลักเกณฑ' วิร้การ นพส์อ่นใร^ทพทหง
สาธารณสุขกาหนค

วิธีการ แทะเงื่อนไขทีปลัดกระทรวงสาธารณสุขก•าหนด ^0
(๑) การจ่ายเงินบำรุงเพื่อปฏิน้ตืราขการของหบ่วบบรูการgy

- , (1ธ) ก'1,*ยเงิบบัาไ^ลักษณะเงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนท้เกบนก'บคคลทีรุค้^ทา,หรอสนบสบุนบริการในงานค้านค้า,^ ค3้ฎ ”
(ก) ค้าใiการรักษาพยาบาล
(ข) ด้านการสาธารณสุข
(ค) ด้านการชันสูตรพลิกทพ
(ง)งาบด้านฺอีนที^Vขภยหรือกระทรวงสาธา,ณสุขก♦าใค1้สูเน 

■ (ฟ ก'1”'ายพินบัาใ'’เพอเป็นค่าบริการท-!งการแพทย์ไห้แก่หน่วยบริกาท1รอืหปวยงาน-น
อ.ุเ^เซ็บป่ว^ก^การบริการผ่าค้ดปสู่กทายอรั^

หรอจาเบนห้องได้รับการรักบาค้อ1นองตาน,ทุ,า^ข03แหท^พ่»ก^ๅ

(๔) การจ่ายเงินบำรุงเพ่ือเป็นค่าร้างลูกว้างค้ากราว หรือลูกร้างราอกาบ
(๔) การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าร้าง11ส;;ก่ๅตฒแ71นแโ|พบักงๅนกระ;ทรวงสๅ3ๅรณ313
(๖)กาาจ่ายพํนบัารุงเพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงขีพของทบักงานก,ะท,วํงส”ั’,04ส1ุ1 
(rt) กาาจ่ายเงิบบำรุงไห้แก,พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตานลทิธิป,ะ{0ขน^ก’ะ"^3

สาธารณสุขทำหนด
(๘) การจ่ายเงินบำรุงเป็งjค่าซ่อมแขน ค้อเดิม หรือปรับปรุงนัาน1รัก หรืออาคารท1ีรัก 
(๙) การจ่า6Jเงินร!ารุงเพื่อขึ้อครุภัณท ฺทีดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ

__ ,1, , (๑๐’ คารจ่ายเงินบำรุงเพื่อช่วยเหลีอให้แก่บุคลากรด้านสาธา,ณสุขทีใด้ร้นกวาน1ฐ0V1าย
จากการไห้บริการสาธารณสุข

(งง®)) การจ่าย.,.



- a:-

^ต่

จากเงิน'นำ^ f<คto) กา5จา[นงน^าใงตๅwylf1ช้ห1กข 1ะเบิยบ หริอกณ1.j>jyน^ก•าา11งหเ^าย^

MTO*m„กก«1พก^^๗า,ง‘4ก1,ย“้“”",ห50ห"^"”"ใ"<0 “ <•' - «(.พ

^ธุาเา™งก-หร8ิMfo

ชองกระท'ทงการกีลัง ะ บทกระ;ทรวงสารารณสุขกำทนด โตยคาานเV{นชอบ

ท^!I }ต้อ»ค^^ห้นชอบจากกระทรวงกา,คลังทอน 1

หร—ิ

ข้อ 5)5) รายจ่ายต่อไปน้ึ ท้ามจ่ายจาก1งิน
(&า) รายจ่ายใ!;ลักษณะบ่าเหน้จนำนาญ
(๒)ค่าใซ้จ่ายในการเดินทๆ^11.5,เห(11
พ,ร?!^คสื1่อสรำงที่มีวงเงิน^ ‘"๐ล้าพ™

ข้อ 81๒ กำ,ร!!กยาชองของทางราขการ จในการอบุพัทํกา,กํอหย์ผูกพับใท้เป็นไปตามกฏห1กฏ ระเบีฒ

จากสำนักงนประมาณก'อน แทะ;หากเป็นtแลก่ธสร้างทเกีนกว่า 0, ป ีใท้ขอกทนเห้นขอบ

ณ11!ห1ก™หลุ»ใน,นันห1,ก,11,,.วม5 . . ™'’’'"'”'’”“'?”'^'')“’'’-''?»ท)1หางท™หหก'

สำนักงบประนาณ (ารนบัญขํกลาง และสำนักง่า11ก,,01,^,,- การเป็กจ่ายเงินบ่ารุงใท้รายงาบสํอ
ท^^^ พะสำบัทงานกา,ด,วจเงิน๗บดีบ ^

^^๓ทส์น^๗^พ^าทก^^
ประจ่าจแลวใท้ส่งงบกาง่เๅ^ลงไลป้ป้บัดี‘ป็นอยาาพืนละฟ้อปีตบัญข ีวันรประนาณ น1ฬหสำบักงานการตรวจเงินแผนดิพร้^อิ^

เมื่อสำนักงาน...



.** r

. 1, ^๗า5™'1นกา,ด,วจเงินแผ่นดินไต้"™ทธบรับรองการเงินนลัวใทัหนํวขบริการ
ส่งงบการเงินท้วฺ'บวองแลูำใพ้กรมบัญชีกลางแล๗า,7^1J^j,j;ljncuY1ราบภายในสามลิบว1ั
การตรวจเงินแผ่นดินได้วับวองง'นกาวเงิม

5อ -/ ฟ้อรนเต้อนหนี่งๆ ให่'หน่วยบริการจัด■ทำวายงาบวับจ่าขเงิมบ*ารุบัม,ะหา■าง15เอนบนั 
ตามแบบท้ายบียบใ1พวัอม^วาบ,วมใมสำคัญซึจ่า่ยและ1อกสารลิ่นดันเป็นหลัก5าม^

วันสนเดีอนถัดไป เพอเก็บไว้โต้ส่านักงานการตรวจเงนแผ่นดินหรีอส์าบักงาบกา,ล,,,เจุม11^มJjม 
แล้วแต่กรเปิตรวจสอบ ง

ขพใต้หน่วยบริการส่งส่าเบาวาย,าบกา,วับจา่ยเงมิตามขัอ 918, ป,ะจ่าเดีอบฏึมาคม 
และกันยายนใต้กรมบัญชีกลางและสำนักงบประบาnjy1,ามกา^มวันสิ“นเดี0นลัด■1ป

®t> ^'1V'รับกวพีาเองไรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตำบลและสถานีอนามยเ0ลิมV(ระเกึยรติ
ใต้กระทุรวงสารารณสุขมอบหมายให้สำนักงาบลา13ารณสขุจ่'4vr7ดเ{(มหปวยงๅม7บฐดขอบ กำทับคูแล11ละได้สำแนะมำ 
ในการจ่ายเงินน่ารงให้ถกด้สงตาแร"เาๆ*ท I wfniiJ1.<'>.1า.  .‘I."____________  _ "

ข้อ 1๑๘ ใพ้ปสัตกระทรวงสารารณสุขเป็นผู้รักษาการไห้เป็นไปตามระเบียบย์ และให้มีย์าบา, ออกข้อบังคับหรือสำสั่งในทางปฏีบ้ตแด'ด0้4\บ่จัดหรฒุ^17บร;-^0บ-“
ข้อ 01๙ บรรดาข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวงลา5า,ณสขุ ซ็งออกไดยอาคั,,0ำบา, . 

ตามุระเบียบกระทรวงสารารณสุข วำด้วยเงินน่ารุงของหน่วยบริการในสังบัดกระท่,,4ลา0ๅ,ณสุ, พ ศ b<Co)to 
ระเบูยบกวะทรวงสาธารถ^ตุข ว่าด้วยเงินน่ารุงของหนำยบริการในบังคัดกระทรวงลา5า,ณสุ,(กบับสั่ ]0)ท ด irtVfY 
ระเนยบกระทรวงสารารณสุข ว่าด้วยเงินน่ารุงของหนำยบริการไนลังคัดกระท734ลา5า,{มสุ,(นบันห ้0$ท ด 
และระเบียบกระทรวงสารารณสุข ว่าด้วย1งินปๅรุง,0411มำยบรุก,,ใมสัง^1กวะทววงสา0าร{ฃสุ^0^. «j^ 
ท^<£๖ให้ใช้บังคับได้ต่อไปฺเท่าท้พขัดหรือแย้งคับระเบียบย ์สั่ฟ้จนกว่าขะบีข้อบังคับประกาศ หรือหลักเกณห้
วธกาว และเงอนไพปลัดกระทรวงสาราวณสุขสำหนดในัออกดามระญึยบนี่[

บร'5คาหบั'5สือล้งการหรออบุญาตตามระเบียบกวะทรวงสารารณ'สุข ว่าด้วยเงินน่ารุง 
จองหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาฐๅ,ณสุ, ทด Ig^w, ระเบียบกระทรวงลา5ๅ,ณสุ, ว่าด้วยเงินน่าจุง 
จองหูนวยบริการในสังกัดกระทรวงสา5ารณสุ, (ฎบับที ่(0) ท ด (0^0•,1/ ระเบียบกระทรวงสารารณสุข ว่าด้วย 
เงินบารุงของุหนวยบ,กาวในสังคัดกระทรวงลารา,(มสุ, (นบันที่ 01) ท ด (0^ร-, และระเบียบกระทรวงสารา,ณสุ, 
ว่าด้วยเงินน่าจุงของหน่วยบริการ่ในสังกัดกรง-ท,วงลา0ว,ณตุ, (0บันที ่๔) ท ด ใข้ใด้ต่อไป,นกว่า
จะดำเนินการตามหนังสึอส่ังการหรืออสุญาด11คัว1ลรุ,ทร0ุ,มกว่วจ่ะฏีท174£0สั่งกา,11ร0ุ0บุสPุด^ม0jj-!4ที่, 

ประกาศ ณ วันที ่ มกราคม ท.ศ. I. เ0(ราอ๑

o:xs7ia ^

(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารารณสุข



หน่วยบริการ............................................
รายงานการรับ - จ่ายเงินน่าจุง 

ประจ่าเดือน..............................ท.ศ.................

รายการ เดือนข้

บาท ส.ต.
แต่ด้นปี

บาท fl.n.
เงินรายรับ

ค่ายา
ค่าVIองพิเศษ 
ค่าอาหาร 
เงินบริจาค
ค่าดอกเบึ้ยเงินฝากธนาคาร 
ค่าน่าๅ[งรดวัคซีน 
ค่าตรวจรักษาและบริการ 
รายรับอ่ืน

เงินรายจ่าย
ค่าจ้างฃ์วคราว 
ค่าตอบแทน 
ค่าพสอย 
ค่าวัสค ุ
ค่ากรุภัณฟ่
ค่าที่ดินและส่งก่อสร้าง 
รายจ่ายอื่นๆ

รวมรายรับ

รวมรายจ่าย 
รายรับสูงกว่า (ตรกว่า) รายจ่าย

บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน 
เงินบำรุงคงเหลือยกไป



รายการที่จะต้องจ่าขตามใบส่ังหจ0ุ#ญญๆ

ที่..

- กาวิสคุ
- ค่าครุภัณฑ์
- คำเวใเภัณฑ์และเตมิภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าสา(รารญปการที่ไม่อาจเบิกจากงบป,ะมาณ

- ค่าไฟท้า
- คำประปา
- ค่าส่งไปรษณีย์

' ค่ารักษาพยาบาลผู้มิรายได้บ้ออ 
ค่าอื่นๆ

รวม

... บาท 

... บาท 
.. บาท 
.. บาท 
.. บาท 
.. บาท 
. บาท 
. บาท 
. บาท 
. บาท 
. บาท 
บาท 
บาท

เรียน

พรอมน 1คสํงใบสำลัญถู่จ่ายมาต้าอ 
ตามรายละเอียดที่แบบ

ฉบับ เป็นเงิน บาท

(หากมิวายการอื่น!ป,ดเฟํมลงไปด้าย)

......................................เจ้าหนัาที่การเงิน

......................................บัวหน้าหฺน่วยบรีการ



ระเบิยบกระทรว.1สา5ารณสุข 
ว่าด้วยนบบร้จาคุนละvifv(ย์ลิบบริถูา(ๆข31จกุา1 

พ.ศ. locTooi

1,.. ........ โคฺยที่เป็บการสมควรกำหน,าระ1บยีบว-า5ทยการรับบ^าคเาบแล5.,irY1^^0ผน่วยบ..7
ไนสัาด้คกระทร สาธารณฺสุข เป็นไนด้วยค1วาบนียบร“อย โป{ส ตรวจสอบน^ฐ้ป1.ถึทจภุพ

,111.vn. ^1!!ร1า^^!า-ฆโ_นขัอ * วร,ค”1 แห,ง^เบีขน^ระขรวงิสาธารณสุ่ขว่าตัวขเจนุฃำ
ของกระทรวงการคลังงึ.ทาง1ะ1{Jt,* Wtnj

....น....9 -ขัอ.๑ ,ะเปิย_เ)^ยกว,า "ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าายนํบบรจาคนละทรัV,ข'ลิบ^จาค
ของหน่วยบริการ พ.ศ. bcttoai'

ข้อ ๒ ระเบียบสัห้ใข้บังลับตั้งแต่วับลัดจากวันประกาคเป็นด้นไป
.^ส.่^..^..^๓.รา^บียคับ หรอตำส่ังสื่นใดใ^
หรือขึงขัดหรือแย้งกับระเบียบiflviไข7้ะเปยบฎแัทน 

ข้อ ๔ ไนระเบียบน้ี
,.11._1_ริจ1ค” หมายถ,ีง เาบทีมัด้บอบไหัหนำยบริทารเบีอใขานกิจการของทบ่วยบวัการ เดขระบุวัคถุประสงค์หรือไนไข้,รบุวตัสุประสงค'ทร0ุ,5,^จุ่:ดจ1ุ,,ะสงคไว1ั3..ค11.ง
J , T_„ 'ทรัพย์กิน’, หมายถึง ลังหาริมทรัพย์และอลังหาริบทรัหย์ร่เมืยู่'นธนไนัหน,วยบจกุา,เพอไชัประโtrชน์ไนกิจการ■นองหน่วยนจกุา, จ

“หน่วยบริการ’, หมายถึง
,.^๘,?..^...-น.......A *>.โ1ง1ยาบ,าส }รผย^''^'บ^บสุขภาพตำบล สลาบีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
หรอทเรยกขอเปนธย่างฏนแต่ป0นห^วนไน^'(1หรุคู

,1.. ........ ......... (te) สำบี^าบสา3ารณสุขวังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเกธ หรือหน่วยงานชื่นไก
^!_1™1รา,ณสุขบีบการนละประสานงานเ?เยวกับการสาธารณสุขตานชื่ป^
สารารณสุขประกาคกำหนด 1 |,4จ

ของหน่วยบริการ "คณะกรรมภาร'1 หมายถึง คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์ลึนชื่ฏียู่นรุ,)าค

"ท้าทม้าส่^ราชการ" •เพายถึง ปลัดกระทรวง อธิบด ีหรือมู้ลัารงดำแหนงเทียนทำ3รูนติ
ท,^^ท^-...รั.. ".1!รลั5'ก,ะทา3าโณ^^น^กษาการใท้เป็นไปตา1'”เม้^ซ ั^ะใทมีย์านาจ เมการวนิจล่ยขิขาคเกียวกับป้ญหาการปฎิบีรุ,คามระเฐ่ยนฐั

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ

..1, . ข้อ^ใผ้ากณะกรรมการบริหารเงินบรืจากแล^รุทย์ถิบบจ1ุ,าฅข0^.^1—^ด„้{1
ร?ร!!^?^,88™!)*'**™^ร็^!)?1???!^๓?า,า!ก1ร1เ^ยณ3'1ข.ฑซก3าช1ัเทนภาคปาะชพรุ1รบากฺร1นั\.หรือเจ้าหนัาทีการพินของหน่วยบรืกา,หร0ื^ฐปรุ1งานดั1^กา,.น^4^ \

Wsw
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ข้อ พ ใพ้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าV(ด้'ฟ้
(ร>) ๆา'นเผนกาวร์'บบริจา(ๆเงินและทิรัV(ย์สินที่มีฝับรริาค 
(te) พิจารณาการrบบรีจาคเงินนลรทรัพย์สนทป็ยูบริจาค
(๓) วิา^แผนการใขจ่าเแงินแลรทรัทย์สึนท่ีฏิผู้นค
(ttf) พทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัทย์สินที่ฏีผู้นริจาท
(๕) ตดหานและตรวจสอบกาวรับ _ จ่ายเงิน/ทรัทย์สินบงิจาท

. (๖) แพ่พั้*พะอบุกํร™การดำเป็นการพองที่เ?เยวข้อง
ทังป ็การดำเพิการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินจาทข้า;ต้นงิพ้ตอดคล0้^บห1ิ1,ทา4 

การพัฒนาของหน่วยบริการ

หมวด to
การรับเงินหรือทรัหย์ลึน 

ส่วนที่ ๑ 
หสักการท้วน!

ข้อ ๘ การรับเงินหรือทรัพย์ลิบที่มีผ้บริจาคใต้เป็นไปตามหลัทฺเกณท้ตง้ด1้อ'{ปซั
(•ท) ต้อ■เพิจารพาถึงผลได้!ผลเสียและมลประใยขน์จองหน่วยบจุกาวที่จะใต้ข้บ 
(๒) ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสต้ครใจและไม่เป็นไปเที่อแลกเปสื่ยน^ประ■[ยจน' 

หรือมํเงอนไขผูกพันที่จะพ่'ประโยขน'แก่^ใดโดยเอพาะ
(๓) ต้องคำนึงถงประโยขน์และภาระที่จะเกิดชันกับหน่ายบริการ^โนข้จจุป'น

และในอนาคต
, J1,£) ๙ ^ามทบ่ายบรืการรับเงินหรือทรัพย์สินที่ชับริจาคระบุเงื่อนไขของการบรัจาต

อันป็นการะหรือข้อเริยกร้องแทห่น่วยบรุกา,เกินกาๅนข้า1{เน

ในการรับบริจาคที่กินจากเอกจนเพ0ัโข้ปวะโนจน่โน11นว่ยน^หากใม่ฏีแมนงานห่รืฐโกร่^การ
ชัดเจนรองรับการใข้ประโยขนในที่ดินตามวัตทุประสงต้จองผู้ที่แสดงกาานป,1;กงต้จ5;ยกที่กินโ^แกหน-วยบจกุๅร 
ห้ามหน่วยบริการรับบริจาคที่ดินด้งกท่าา

ส่วน ที่ to 
การรับเงินบริจาค

ข้อ ด๐ การรับเงินบริจาคของหน่วยบริการใต้รับโต้ด้งฎ้ 
(<ท) เงินสด
(b) เข็คหรือคร้าฟท์ที่ธนาคารสังจ่าย 
(cn) ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(ร:) รับเงินบริจาคโดยวิฐอี่นๆ เข่น ผ่านบัตรเดบิดหรือบัตรเครดิต^
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ส,.!ไ!!^ย1กา?ดบัญไ1งินฝ:ก1นาไารที่เป็น^าคารพาณิชย์ป«^00^^ ชีอนัญซ ีบัญชีนนบริจาคของฺ๙.อ.ทฒ่รทาร)" เที่อรองรัพงินนริจาคขิอิงหปิว่ย่บริกา,
๘4-..,,!!!๒.รขบ^ด!้บ?^1ราค1หั0“กใบเ^ะ:ะ^^ร. ะ.ะ^ะstz

!!ร^จาคกำหระส^นก?รบริจาคไวั พระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน^ใบัซคัเจน 
กร(ตม่สามารทรจซีอผู“บริถูาค tนใบเส?จ?บฝ็̂ า

,^,.,ร.๘^,..."1!^!บเงินานฃ้บ”าค^ต้องอ0ก1บเส5ฬบเพพ^หรร^
ส่งให้นัวหน้าการเงินเพอนาเสน0เรัาVIบาหน่วยบริการท,าบ . . ^งวหน้าหน่วยบริการท,าน 

ส่วนท่ี ๓
การรับบริจาศทรัพย์สินที่เป็นอสังหารินพรัพน์

■ . ..*r,wilia»>’1«^. *น ’A^rn^hmiwjkaMHlทนวยบริการให้พท่ยบริการด•า^นการด้-งห•0ไป^ เหแท
(๑)ตรวจสอบกรรมสิท^หรือสิทธิครปิบครฎ.1รเ3.1fJ•นรจุาครวม^งภา,ะดิตหัน^-.น 

๘4-....ร..^...., 9. {,0, ป«ท^อ*อาพุา งานส่อสร้าง ที่ดินทรีออาคา,r.นก•อส่รัางทรั8น์รสินทรับบริจาคโคยเทียบเดิยงรากานระเมินงานของก,1]ที่ดิน>1-อรากากลาง(ยราดู^
111,., , . (๗กา]ร้บบร้™อาคาร1งานส่อสร้างที่ผู้บริจาคได้ส่อสร้างเอ4ในที่ดินชึ่รพน'วยบริก1ร
รเรี1บรั^;อนานราชกา สื ่ น่วยบ ที่

.1,,,1,....ก;จาคอาคาร งานส่อสร้างที่ผู้บริจาคได้ก่อสรัา41องในทีด่ิน in
ใร!rร!!ร^!.,®.-^
มิหคักประกันการก่อสรัา43ย์ารหที่ง0ย*า^ด^ย-1- ผูจก

๘.พ..-- (<ะ)’|ออ'1ฆค^วห^าสวน,าชกา,5ส่อบคารร้บบริจาคโคยส่งข้อมูลในการรับบริจาค

๘!!!ไ!,!!!?รมจำ4^ที่^««๗นเอทสา,^^;^^^^^^^
ข้อ 0,๔ กรเนีรับบริจาคอาคาร •ทนก่อสรัา4ให้คำเนินการตานเ^นไ^งฎั

(0,)จะตองก่อลรฺา4อาคาร4านก0่สรัาฬา111พบ๗ลน11”^<1กระทรวงสา15111
-•-,1..,’«,.,1., !๒^71ม1ีาวามจำฟ้น’'15;ใชัแบบเฝลฆท้เมใช,แบบแปลนตา^พจะด้องเน้นแบบแปลน
1รรไ!ไ!^!!?!.!!^ยหย^าขา๘!!ไ!,:ไ!!!ไ?ไรเตละสาข11 กส.ห:1ายมาประกอบกพพิจารณาดจ้ย่ พ^^^ที่จะรับบริจาครับรองวำได้ตรวจส0นศูรบั,0^1111บบเฝสนคู”:องแ7 ’ fM' 4 "Jt\
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(๓) ทัวหนัาหน่ๅยบริการท้จะร\้JVl^qๅคจะต0้ท'นuvfa1น)บ,ท1 
•ทนกอสรางดวย และ*เทกมีปัญหาใหปริกษากองแบบแผน กรนสนับสบุนบริการสุร(ภาห เป็นกรณี!ป

ข้อ®๔อาคารงานก่อสร้างทรับบริจาคไม่ว่าอะปลูกสร้างโนVเลินซึง่เป็นviราชหัสทุหริอในv!ดินอื่น
ให้แข้งกรมธนารักษ ์หรือสำนักงานธนารักษ์พนที่ที่มิอำนาจหน้าห่ีเกี1่)ากับหะเป็นนห1้าชหัสท ุภาน'!น ๓๐ -yu 
นับแด่วัน•ที่ปลูกสร้างเสร็จ เพื่อดำเนินการชันพะเป็นนที่ราชหัสตุ

ข้อ ๓๖ ผู้บริจาคที่มีความประสงค์จะลิดตั้งขฺอผู้บริจาคหรีธชี่อส์น เป็นชี่ออาคารหริยิทรัหย์สิน 
พบริจาคให้พ่วยบริการถอปฏีบตตามหลักเกณ*)ร วิรีการ แสะนอนไจที่กำหนดใว้ตามนัยระเป็นบกระพรางลาฐารณทุช 
ว่าด้วยการตั้งชื่อหน่วยบริการ อาคาร หรอทรัพย์สิน ของหน่วยบริการที่ใด้รับจากผู้บริจาคหรินที่ใลัลัคลร้าง 
หริอชัอจากเงินท่ีได้รับบริจาค พ.ศ. toward

ข้อ ๓๗ กาวออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอลังหาริมทรัพย์ให้หนํวนบริการ 
ออกหนังสือรับรองการบริจาคและระบุดามมลค่าที่ได้ดำเนินการแลัวในช้ฎ 91๓ เพื่อไห้บริหัทหริ{(ห้างหุ้นล่าน 
นิด้บุคคล น์าไปดำเนินการลดหย่อนภาษ็เงินได้ตามประมวลรัษฎากว ในการน ิสำหรับบุคคลรวรมดาช่ืงไม่ลามารถ 
น่าไปขอลดหย่อนภาชิเงินได้ ให้หน่วยบริการประสานงานและดำเนินการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราขการแลัวแด่กรณี 
ออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอบุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาคหริฏดำเนินการเที่ฎชฏเคงฺเองราช§{1จุนnr1,pj 
ดามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริจาคดังกล่าวต่อไป

ส่วนที ่๔
การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์

ข้อ ๓๘ กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์ลินที่เป็นลังหาริมทรัพย์ให้แก่หน่วย.บริการ ให้หน่วยบริการ 
ดำเนินการลังต่อไปนี้

(ต) ตรวจสอบกรรมสิทธึ้ สิทธิครอบครอง แสะภาระดิดพันในทรัพย์สิน 
(๒) ประเมนราคาทรัพย์สินที่รับบริจาค

กรณีที่บริชิ'ทหรีอห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงได้บริจาคประสงค์จะน้าไปดำเนินกา,ชฐลตหน0่น 
ภาชิเงินไต้ดามประมวลรับฎากรต้องเป็นการบริจาคทรัพย์สินใหม่ที่!ม่ผ่านการใชังานมาก่ฐน

ข้อ ๓๙ การออกหลักฐานการรับบริจาค ให้หน่วยบริการออกหนังสือรับรองตามมูลค่า 
ที่ได้ดำเนินการแล้วในข้อ ๓๘

หมวด ๓
การไข้เงิน การจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๒0 การใช้เงินบริจาคและดอกผลที่เกิดชันจะป่าไปก่อหนี้ผกพันหรซิจำชิไลัnmวะ

^.:■นั̂
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_ fa •1^M1,1,^.1flua11
การจ่ายหรีอก่ชิvmผูทพันเงินบริจา?Itเอwบว่ยบจุกา,ตา^ระเบีย^

พส์,๓-?กเาน การจำยเงิน ก-'รเ^ร‘'กษาพํนการบัญช ีสื ่ดที่ไ ได้ก น^นระเบียบส ัใหถึอป^ต^กฉ^ยแล

1______ .*1๖*^บ่^^การจัดทำรายงานการรับ.จ่ายเงินบริจากและส่^^ภร^

ของสำนราชการด้นบังกัดเพอรายงานกรมบัญชีกลางภาย,1น ๖0กันบ่'A *,.)

. w ■^ „ ข้อ ๒*'1ท้หบ่^บรํก''•รเก็บรวนรวนหลักฐานทงหิมด และรน 
เทือพานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ทราจส0•0'1ป V \

ประกาศ {น วันที ่\sJo เมษายน พ.ศ. bitto®
m

เส^

(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ■น



ระเบียบกระทรวงสา3ารณสุข
วาค้วยวิธึปฏิบดเกยๆกบnๆจุธุJ้71“^ค ุ

โดยใชเงิบบริวาคขฏ4หน่วยบริการในสังกัดกๆพูบๆๆงสๅ;5ๆวณสุ
พ.ศ. ๒(t๖0)

โศยขี่เป็นุการสมการเห่อให้การชัดซอิรัค^11ละ(าาวหัสคโุตยใข์เงินบริจาค ฑมสงัคอกผ0 
ของเงินบริจาค โดยน,ไช้เงํนบริจากร่วนกับเงินงบป,ะมาณ เป็นไปด้วยคๆานทสั0งดัว ใปร่งใส ด,ว,ส0นใด ้
แลสิรพิภาพจึงข์าเป็นต้พฐ,^ป็ยบก^ทง๓รารณสุขว่าด้วย่ริริปฏิน้ด้^ยวกับกา,กั,4,กัด^^ก่^"' 
โดยใช้เงินบริจาคข่องุหบ่วยบริกา,ในสังกัดก,#v1,วงสา,5า,ณส1ุ,

อาลัยอำนาจตามความในข้อ toto วรรคสอง ชองระเบียบกระทรวงสา0ๆ,ณสุนว,าด้วยเงินนริ,,ด 
และทรพย์สินบริจาคของหน่วยบริกา, ท.ด. bctto® รัฐมนครุว่าการกระทรวงสาธารณสุขจีงวาง,ร;เป็ยบใข้ ด้ง^

5® ^ ระเบึยบกวำ ำะเบียบก.ระทาวงสาธารณสุฟาด้วยวิธปฏีบีหเกยวกับกา,จตชึ่อข้ตจาง
และกาวลัสดุโดยฺใชเงินบริจาคของหน่วยบริกา,ในสังกัดก,ะน,,งสๆ5ก,wส1ุ, พ ด

"'*uwri-w »NVVH*II unn^mcn-uwwuiv In บพาๅง^แ
ของเงินบริจาค โดยไมใช้เงินบริจาคร่วมกับเงินงบประมาณของหน่วยบริกา,ในสังกัดก,1;ท,วงสูา0,,ณสุ1,

^ ชัอ/‘1'!'ปลัตก’ะท”'5สฺ2ธา,ณ?!,1'เ.ฟิน|รักษาการใพ้เป็นไปตาฆวะเบียบซแัติ*ไ^อำนาจ
ไนการวินิจฉัยชขาดเกยวกับปัญหาการปฏิบัดตาบ,ร;เบั๋ยบน

หมวด A 
ข้อความท้วไป

ส่วนที่ A 
นิยาม

ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
"หน่วยบริการ“ หมายกึง หน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงๆ•พ่นayนว่าด้ๆเนเรนนริรเ'เต.

■«•«^•เ* " ' 1 *^--และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ

และการบริหารพัสดกากรัฐ
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___ ^ "ผู้อำนวยกา1}" หมูายรง ผู้ย์านวยการ หร0ิV{เรียกชี่ออยำงส่ึนของท้วหนัาหนํวยนรทา,
ตามระเบียบกระทรวงสา0ารณสุขวำด้วอ1งนิบจจุาคและท5-พย'สีนบรจาค11)ยิงหไ.วยบริกๅร

. „ . “หัวหน้าส่วนราชกาว” หมายถ็ง ท้'วหน้าส่วนราขการตามระ1บีย11กระท,วงสา■0ว,ณ-ข
วาด้วยเงนบริจาคและทรัพย์ลิมบจุจวP,,10งหไ^วยบจกุาว

JT V “การชัดซั®ขัคจ้าง” หมายความว่า การดำเบีนการเพื่อให้ได้มาชี่งารัสคุของหนํวอนจุกว, 
โดยการซึอ จาง เข่า แลกเปลขน

14 หมายความวา ^นอํ', งานบริการ งานก่อตร้าง งานจ้างทปรึกษา และงานจ้างออกแบน
หรึอควบคุมงานก่อสร้าง

ฟ่ «1 > ะ^^คา" หมาย1,วา1ฑ,า นส้ๆ คใ'กัณท ์พื่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สนสิ่นใต รวมทั้งงานบริการ
ทีรวมอยู่ไนสนค้านนด้วย แด่มูลค่าของงานบริการด้องไม่สูงกวำมูลคำของสินด้ว^น

“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของแทะการรับขน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาท่ไขย์ขวกบุคคอ5,รนควทจ0ุฎสิบnุf1ล แคใม่ทมาอคววนyjมสิงกว,^วงถูก^วง 
ของหน่วยบริการ การรับขนในกาวเดีนทางไปราชการ'หริอไปปฏิบัลิงานข่0งทปวอนริกา, ง่วน^ง^ปจุกนว 
งานจ้างออกแบบหรีอควบคุมงาบก่อสร้าง แสะการจ้างแรงงานดามประมวลกฏหนาอแพ่งและyyuสูข^

“งานก่อสร้าง" หมายควาIทำ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาราร{มูปไกค หริอส่ิงปถูกสร้างอีนใด 
และการข่อมแขม ตอเดิม ปรับปรุง รอถอน หริอการกวะทำอนพื่มิลักษณะทำนองเคียวกันต่ออาคาร สารารเมูปไภค 
หรอสิงปลูกสรางด้งกล่าว รวมทังงานปริการทรวมอผู่ในงาบก่อสร้างทั้นด้วอ แต่มูลค่าของงางงปรfิ>ารด้องไม่สูงกว่ามูลค่ว 
ของงานก่อสร้างนั้น

"อาคาร" หมายความว่า สิงปฺลูกสร้างถาวรทีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใข้ส0อได ้1ข่น อาคารทีทำการ 
โรงพยาบาล^โรงเรียน สนามก็หา หรีอสิงปลูกสร้างอย่างอื่นทีฏีลักษณะทำนอง1ลิอวลัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น »| 
ข'}ลรางุซ็นเพอประโยขน์ไขสอยล่าหรับอาคา,นั้น ว เข้น เสา5ง รั้ว ทํอระบายนั้า หอลังนั้า ถฺนน ประปา ไพ่รเา 
หรีอสิ่งอนๆ ชี่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เข่น เครื่องปรับอากาค ลิพ่พ ่หรือเครื่องเรีอน

“สาธาร{มูปไกค" หมายความว่า งานลันเกี่ยวกับการประปา การไพ่ทำ การสื่อสาร การโท่รคมนาคม 
การระบายป่า การขนส่งหางพ่อ ทางนั้า ทางบก ทางอากาค หรึอทางราง หรึอการอ่ืนทีเกี่ยวข้องชี่งล่าเนินกา, 
ในฺระดับพนดิบ ใต้พนดิน หรีอเหนิอทั้นดิน

"งานจ้างที่ปรึกษา' หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลอรรมดาหริอนิลิบุคคลเพื่อเนิน 
ผู้ใหคาปรึกษาหรอฺแนะน่าแก่หน่วยบริการในด้านจุควก,,ม สลานิดยกรรม ลังเมือง กฎหมาย เท,ษJคาสคร ึ
การเาน การคลัง สิ่งแวดลัอม ฺวิทยาคาสฺตร ึเทคโนโลย ีสาธารณสุข คิลปวัฒนธรรม การคิกษาริลัย หรึอด้านอื่น 
ทีอ่ยู่โนภารก็จของรัฐหรือของหน่วยบริการ

"งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา 
หรีอนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง - ^

"การบริหารพัสดุ" หมายความว่า การเก็บ การบันทิก การเปกจำส'^รชีน่การิติวจรสโ>5 
การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ / /1

I ('
>•วฺ.
ร;;;'.?;

&
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ห^วยงานของรั5”หมายถึง หน่วยงานใ'อ',’รตาพกป็หมายว่าด้'วยการรัดร์'อจัศจ้างแทะ กาาบวิหารหัสดุภาดรฐ

__ , . “ราคา^ง“ หม''เ1ศวามว,า าากาเหี่อใขัเบินฐานสำหรับฟรืยบเทียบราคาที่ผู้ส์นขัอเสน0
ไต้อนเสนอไว้ชงสามารถชัคข็อจ้คจ้า4ต้จริงตๆนส•-1หัน ดง้หัฏไปที

(๑) ,าคา^ด้มาจากการ1‘'านาพตามหลักเกณท์ทีคณะกรรมการราคากดางและซ้นทะเบียน
ผู้ประกอบกาวกำหนด

(๒) ราคาทึ๋ได้น่าจากฐานข้อมูลราคาชัางรงชองหัสดุที่กรมที'ญฺขิกสางจห้ทีๅ
(๓) ราคารุทดรฐานV{สำนักงบประมาณหรือทน่ายงานทสา4ซ้นหัาทนค
(or) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากหัองดลาด 
พ ราคาท่ีเคยซัอหรึอจ้ารครังหลังสุดภายในระยะเวลาสองป็งบประมา{ที 

ในกรณืทมึราคาดาม น)ใหัไข้ราคาคาม (ด) ก่อน ในกรณีท้ไม่มีราคาตาม (8,) แค่มีราคาดาม น) 
หริอ (๓) ใหไข้ราคาคาม (b) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใข้ราคาใดดาม (Id) หรือ ((ท) ให้คำบึงสืงประใยชน่ 
ของหน่วยบริการเป็นสำด้ญ ในกรณีที่ไม่มีราคาดาม น) น) นละ น) ใหๆข้ราคาตาม น) หรอื น) โดยจะใข้ร้าคาใด 
ตาม (๕.) หริอ น) ให้คำบึงกงประโยฺขน์ชองหน่วยบริการเป็นสำคัญ

'‘เงินบริจาค” หมายถึง เงินบริจาคคามระเบียบกระทรวงสายารณสุชว่าด้วยฝ็นบ่รืชาคแสะ 
ทรัพย์สินบริจาค'นองหน่วยบริการ

ส่วนที่ ๒
ผู้มีอำนาจและการมอบสำนาจ

ข้อ (rt ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจคำเบีนกาวดามระเบียบที่
ข้อ ๘ การสังซัอหรีอสั่งจ้างและการลงนามในข้อตกลงหรือหัญญา ให้เป็นอำนาจชองห้าหนัา

ขอ ๙ ห้าหบาส่วนราชการอาจมอบอำนาจในการคำเนินการดามระเบียบที่ให้แก่ผู้อำนวยการ 
หริอผู้ดำรงตำแหน่งชื่นตามความเหมาะสมก็โด้

ส่วนราชการ

หมวด ๒ 
การชึ้อหรือจ้าง
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หรือควบคมงานก่!ส็^กา1ฅำเนินการใบหมวดชื่!เมโซับังลั1,กับ4านชัา<1พิ่ปรึกษาและงานจ้าง0อกแบบ 

4,.___, T ในก,<บี̂ ฏีกา^’อชั^เพื่อ^ทำพัสคุเอง ใทัผู้อำนวยการแต่งด้งผัควบทุม
Ii! r.-กา,ชั๗าเองนน'เ^แหคณะกรรมกา,ต,วจกา,ป5บัดิ̂ พ^นัาทเซนเดียวทบคณะmรมกา•3ต,วคูร้-^ลค ุเวันนต่หน่วยบริการท่ีกำหนหใฒิบผิคชอบโต’10หาะอย.ู11^
ร. ^ V*®. *to การแบ่^อหรือแบ่งจำงโดยลดวฺ0เงินที่คู^อหรปุีจ้า4นคส”ิ กัน “รย์าบาจ
ไนกาวสังชีอส์'งจ้างเปลยนแปลง,ly สุร;กร-ทำมิได้

กร {นีใดจะเป็นการแบ่งซ็'5หร0ื11ปงจ้างใ^จาวณา^^1จ1ุ^อ«า^ค|ง1รน 
และความคุ้มค่าร;ฏงVทงราขการเป็นต่าค้■ญ

ส่วนที ๒
กวะบวนกาวซัอหรือจ้าง

การจัดทำรืางซอบเขตร)องงานหร0ืรา0ล-1ฐ1,ตคุณ^กษณ5,10^5,11องสจหุจ0ุ11บบ^ปรายการงา^ยส

ขอ 01{ท ในการขอหรือจ้างทีมพการจ้างค่อสร้าง ให้ผู้ย์านวยการแต่ง^งค(นะลรรมทาร^[นมา 
คณะหนJIหรือจะให้เจ้าหนัาทีหร0ืบคุคล^ดบกุคลห^}ง^บธด110บ-[นกๅดทำ^างข0บเขหช0ง4ๅนห^อ
รายละเอียดคุณลักษณะเอพาะ,,0งบ่'สทุทีจะซอัทร0ืซัาง รามห์งก*าหนดหลักเกณทํการพิจาร(นาลัต1ถ0ึก 
ข้อเลนอด้วย

เทีอให้การกำหนดรายละเอียดคุณลัทบณ่ะ10พา5,1,0งบ-่J,ตุ •011ร0ูจ้ๅง-มาตร^าน
และเป็นประโยะน์ต่อหางราชการ หากลัถคุทีจะซ้อหรือจ้างใหมีประmnrfาหนค๓ต,5า^ลิตภัณบ่อตุลาUfnfljuลัร
ใหกาหนครายละเอียดคุณลักษณะเอพา1,ช0งบ่,พคุทจํะ^0yจ0ุ^าง หร0ืรายการในการค่ยลร้างหานyา,|เร2าน 
ผลิคภัณทํอุตสาหกรรม หรือเพื่อควานสะดวกจะระบุเอพาะหมายเลขมาตรฐาน^ล ัหจ0ุในกรฏีพสิตุรูเ055^0 
หรือจ้างใดยังไม่มึประกาศก•าหบดมาตรฐานผพติบ่'ณหํ'จุ,,สาหก,,ม11,11•ฐ^ด|้บการจตทะ1บียนผลิ(|«ณ^“ 
กวะทรวงอุตสาหกรรมแล้วให้ก,าหนดรายละเฐยดตุณ่บ่'กนณะ10พาะ11041*'สตุ-}015^011-0^4หจอุวๅ{|^“ 
ในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับวายละเอียดคุณบ่'กน่ณะ10พกะดานร{ู,1,บใุนคู•ฐ0^011รอูใบ1111”“.30^
ทกระทรวงอุตสาหกรรมจ้ดบ่าชี้น *

ในการจ้างก่อสร้าง ให้ผ้ย์านวยการแต่งดั้งคณะกรรมการชึ้บมาดณะห{{ง หรือจะให้เจ้าหนัาท ี
หรือบุคคลใดบุคคลหซึ่งจัดทำแบบJปรายการงานบ0่ลร้าง หร0ืจะค่าเนินกา,จ้างดามดาามในพมาก ๔ งานจ้^
ออกแบบหรือควบคุมงานบ0่สร้างกั1ด้

^องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประทุมของคณะกรรมการตามวรรคหซึ่ง 
และวรรคสาม ใหนำข้อ 5)CV ข้อ ร)๘ และข้อ ๑๘ มาใข้บังด้บใดย0บุใลม
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รายงานขอซ็อหรีอขอจ้-แ
๑๔^การ^หรือชัางแค่ละว้รนอกจากการซัอที่ดินหรือสิ่งปถูกสรัางหานข้อ01๕ 

ไหพาหน้าท้ขัคทำ,าอriนขอชัอหรือขอข้างimjอ^านวยการ^พอความ1ท้ฬณโดยวห11^:^ 
ตานรายการดังค่อไปน

(๑) 1หตุผลและความจำเป็นทึ๋ด้องซัอหรีอขา้ง
Jb) ,ษอบเขตของ',านหรือาายละเอียดฺคุณลักษณะเอพาะของดัลหหรือแบนรป 

รายการงานก่อสข้างทจะขอหรือข้าง แล้วแห่กรณี
(๓) ราคากลางของดัสคุสิ่จะซัอหรือข้าง 
(๔) วงเงินท่ีจะฃ้อหรือข้าง
(๕) ก่าหนคเวลาที่ตัองการไช้พัสตุฟ้นหรือใลังานน้ันแล้าเอรืภู '
(๖) หลักเกณที่การพิจารณาดัคเลึอกข้อเสนอ
(rt) ขอเสนออนๆ เข'น การขออบุมตแห่งด้งคณะกรรนการห่างๆ ที่จำเป็นในการซัอหรือจ้าง

นละหนังสอเชิญ่ชวน
การขอหรือข้างกรฝ็จำเป็นเร่งด่วนล้นเ{เองนาจากฺเกิห1หตกุารณี^น,อๅขค้ๅหหนาย 

หรือกรณีมิความจำเป็นด้องใช้ท้สคุด้นโคยอุกเธน หรือกรณีการขึ้อหรือจ้างท่ีมิวงเงินเสกนัอยไม่เกิน «00,000 บ้าท 
ซึ่งไม่อาจ่ทำรายงานคานปกดีได้ เข้าหนัาที่หรือผู้ที่ข้บผิคชอบในการปฏิป็ดีงานด้นจะทำาาองานหๆนววรหห^^ 
เอพาะรายการที่เพินว่าจฺำเป็นกึได้

ข้อ ๑<t ไนการซึ่อทดินหรือสงปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ขัดทำรายงานเสนอผู้'ย์านวยฺการ ใคยเสนอ 
ผ่านทํ'วหน้าเข้าหน้าที่ดามรายการดังห่อไปนี้

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขึ้อ
(to) รายละเอยดของทดินหรือสิงปลูกสร้างที่ต้องการขี้อ รวมด้งเนอที่แสะห้องที่ที่ด้องการ 
(๓) ราคาประฌินของทางราชการในห้องท่ีด้น
(«3ราคาชัอขายข£พที่ดินห่รือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบ่ริเวณที่จะซ่ึอคด้งหลังสุคประมเณ^ทฺราอ 
(๕) วงเงินที่จะชี่’อ
(๖) ข้อเสนออื่น ๆ เข้น การขออบุม้ดแห่งด้งคณะกรรมการห่างๆ ที่จำเป็นในการซึ’่อ 

ข้อ ๑๖ เที่อผู้ย์านวยการให้ความเห้นชอบดามรายงานท่ีเสนอตานข้อ tog หรือข้อ ต« แล้า 
ให้เจ้าหน้าที่ห่าเน้นกาวชึ้อหรือจ้างด้นห่อไน้โด้

คณะกรรมการซีอหรือข้าง.
ข้อ ๑ต) ในการห่าเน้นกาวข้ีอหรือจ้างแห่ละครั้ง ให้ผู้อานวยการแห่งด้งคณะกรรนการน้ีอหรือข้างขึ้น 

เพึ่อปฎํน้ดิการตามระเบียบนี้ ขํร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรนการ แล้วแห่กรณ ีดิอ 
(๑) คณะกรรมการชึ้อหรือจ้าง 
(๒) คณะกรรมการตรวจร้บพัสดุ

ให้คณะกรรมการซ้ึอห่รือจ้างแต่ละคณะ ร''^งาบผลการพิจารณพ่อผู้จำนวยห่า'ในJBJJJJJPสา^ก่วฺ^บ้^V 
ล้ามิเหตุท่ีทำให้การรายงานล่าช้าให้เสนอผู้อำนวยการพิจารณาขอาอ1วลาไห้หา1jอ าทvlาMi .M§\ \

\ 1\ \ _ J- /\ \ *๙4»/
เ^
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น^ก,,,,ท,^.:.!LT! ค.ณะ7รม๓/อห!อชัางตาฆข้0 ๑๗ พ*"*"ท»ปพํกอนด้วย ประ!ทนmรมกา7 «,1 ทน

ลารารณสุข โดยให้คำนึงถํงลักษณ^าท้และความรับ^1,ฒขอ^ด้^บ1’ต.^งเภู
.....„_1]’ณีจำเป็น^ธ^อป’ะ\ยขน์ขธงหนำย^ก''’^แต่งต๎าบุลคลอนร่วมเนินกรรมการด้วยก็ได้นต่จำนวนกรรมการท์\ป็นบุคคลสิ่นนน,ะต้0^มากกวำจำ1^™มวร

ะ;.^_ ในการซอหรือจ้างคfงเดียวกัน ห้านแต่ง^ผ้ที่เป็นกรรมกว,ร่ริกัาง เป็นกรรมกว,ต„,
รบพสตุ
- . ร .. กพะกรรนการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งซัข์านาญการหริอซทัรงคุณ^เ^ว^วน^ 

หรอวางนนๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ '๑๙การประชุมของคณะกรรมการแหส่ะคณ่ะต้องฏีทรรมการมาป•ระ1เม\ป่นั{,1,กว่า^ร,(}ง

พงจ่าบวนกรรมการห์งหมดใหป้ร5:3วนทรรมกา,แค5;ก,^กา711ต.ละคนฏเลียงหป็งในการลง1

ต้องอ^ด้วยทุกคร์งในการประชุมหากประ0านทรรมการ•11;สาม1,ถปฏิบ5ั.หน้าท้1ต1้ท้:ย1์, ะ’
ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประฐานกรรนการเม

JJWJ)04คณะกรรมการให้ถือเลึย11)าามาก ถ้าคะแนนเลียงเห่ากันให้ประฐานกรรนการออก^ะร 
เหิมขนรกเสียงหบึงเป็นเสยงซ1ีทด เว้นแห่คณะกรรมการตรวจรับหัสตุให้ถ0ิม-เอกยันท ์

ใ^,แfใ<9 {hi วแช้า t rt\ 'า<1ทาเาเmAเท*lu ^»¥.?_.V.  

ให้เป็นไปดามกฎหมายว่าด้วยวิรปฎิปริ!รา1,กา,ทางปกคร0ร

ะ ะ ห''กป'3“ร''นหรือก■ะรนการทราบวำตนเป็นผู้มีส่วนไต้เสียกับผู้ยี่นข้อเสนอหรือห่สัญญาในการซี0
หรอจ้างครงนัน ใงเประธานหรือกรรมการผูบันลาออกจากการเป็นประฐานทริกกรรมการ,;นก{1,ะกร,มกา, 
ทตนได้รับการแต่งต้ังนั้น และให้รายงานผู้อำนวยการทราบเพื่อกังการตามบึเปนกมคา,ห่อ1ป

วิรการซื้อหรือจ้าง
ขอ loo การซื้อหรือจ้าง ในหมวดนึ้ไห้ใช้วิธึคามบึกัาหนดใว้ในระเป็ยนนี้
ข้อ te® เมื่อผู้อำนวยการให้ความเร่!นขอบรายงาน1,อซื0้1,ยว้างตามซ0ี mit 1,ซ0ีว0้ 0)(t 

แลวนดกรณแลว ใหคณะกรรมการซื้อหรือว้าง คำเนินการด้งห่อใปน
(ต) จ้คฺห้าหนังลือเข็ญชวนผู้ประกอบการบึมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนใ1เร่!หน,ายนรูการ 

กำหนดรายใดรายหนง หรือหลายรายให้เข้ายื่นข้อเสนอราคา หรือให้เข้ามาเจ่รจาต่อรองราคา นั้งนั้หากเหึนว่า 
ผู้ประกอบการรายทื่เหึนสมควรซื้อหรือว้างเสน0ราคาถูงกว้าราคา\น^0งตลๆค หรือราคาร่!ประมาณใด้ 
หรอราคาทคณะกรรมการเร่!นสมควรให้ต่อรองราคาองเน่าร่เถูะปา’;ว้

(to) จ้คห้วรายงานผลการหิจารณๆและความเร่!นหรัอมด้ายเอกสารหเ.ด้ว้ปใว้นั้.1หนต 
เสนอผู้อำนวยการผ่านห้วหนาเจ้าหน้าร่!เร่1อหิจารณาให้ความเร่!นขอน หั้งนึ ้รายงานผลPาว่หถูวีริณ^ดงftp'qว 
ให้ประกอบด้วยราบกาวอย่างน้อยด้งต่อไปน้ั / v\

(ก) รายการหัสคุบึ'งะซื้อหรือว้าง 
(ข) ราบช่ีอผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอ•ของ!!

ง่จเาาช’ิ”ใ
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(ค) วายข่ือผู้ยื่นข้อเลนอที่ฝานกา'รคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์'j-ajifu 
(ง) หลักเทณคัการพิจารณาคัดเลือกข้ธเสนอ
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พข้อมเหตุผล

สนับสบุนในการพิจารณา
กรณีเชิญผู้ประกอบการมาเสใJอราคาหลายรายให้กำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบผู้มีผ{ท)ระโยชนร่วมคัน 

และหลักเกณท์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในหนังลือเชิญชวนให้ชัดเจน
ข้อ 1๘0 กรณีวงเงินในการจัคซัอขัดข้างคข้งหยื่งไม่เกิน ๕00,000 บาท ให้เข้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคา 

กับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหวือวับข้าง!?นโดยตวง แล้วกำเนินการคามข้อ loco วรรคหไ}ง (to)
ข้อ tom เมื่อผู้ย์านวยกาวให้ความเหึนขอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีย์านาจอทุมีตส่ังชัอ 

หวือส่ังจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ขนะการซ้อหวือข้างในระบบเควือข่ายสารสนเทศของหน่วยบวืการ 
และให้จดประกาศโดยเป็ดเผย ณ สถานที่ปีดประกาศของหน่วยบริการนั้น และแข้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 
เป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ข้อ ๒๕ กรณีที่(ด้เชิญผู้ประกอบการมาเสนอราคาหลายวาย ใบการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ให้หน่วยบริการกำเนินการโดย'พิจารณาถึงประโยขน์ของหน่ายบริการและวัดทุประสงค์ของการใข้งานเป็นสำคัญ 
ดามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) การช้ึอหวือข้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเอหาะของพัสดุที่เป็นมาดรฐาน 
และมีคุณภาพคีเพิยงพอตามความต้องกาวใข้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยบริการแล้ว กรณีนี้หน่วยบริการ 
สามารถ่ใข้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาด่ําสุด่เป็นผู้ขนะการนี้อหวือข้างหวือเป็นผู้โต้รับการคัดเลือก 

(๒) การซ้อนรือจางที่มีความวับข้อน มีเทคโนโลยีสูง ห่วือมีเทคนิคเซพาะ ข้าเป็นต้องคัทลือกพัสดุ 
มีคุณภาพดีดามความต้องการใช้งานของหน่วยบริการนั้น และเป็นประโยขน์ต่อหน่วยบริการมากที่สุด 
กรณีนี้หน่วยบริการสามารถใข้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ย่ืนด้งนี้

(ก) ด้บทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(ข) มาตรฐานของสินล้าหวือบริการ
(ค) บริการหลังการขาย
(ง) พัสดุที่วัฐต้องการส่งเสริมหวือสนับสบุน
(จ) การประเมินผลการปฎิบ้ตงานของผู้ประกอบการ
(ซ) ข้อเสนอด้านเทคนิคหวือข้อเสนอยื่น

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อ,เสนอที่มีคุณกาพและคุณสมบัติคูกต้อ'5ครบส้วบ ซ้งใต้คะแนนรวมสู*สุด 
1ป็นผู้ชนะการซ้อหวือข้างหวือเป็นผู้ได้วับการคัดเลือก แต่หากหน่วยบริการไม่อาวเลือก"เข้เก,(บรร^พ!ร™กอบ

1?-..สน1«ท.%าด้|ททแห์|ร็5£;ๅใ'เjmรพิจุๆรณาให้ใข้เกณฑ์ราคา น/,/'''-------- v'-
ให้หน่วยบริการแจ้งเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเล็อกแ ละนี้าหนักขฐงแต่ล

nmS
และจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

ในหนังสือเชิญชวนด้วย
ร!ะเกณ'1

t \ 
พ''

๕
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กา!จ่ายIงินส่วงหน้า
ข้อ fa* กา■รจ่ายเงินค่าพัสดุลำพ่นัาใทัแก่^ประกอบการที่เป็นคํสัญญาจะกระทำi3ไค ้เข้นนต่ 

ผู้ย์านวยการเหนว่ามีความจ่าเป็นจะต้องจ่าย และมีการก่าหนดเงี่อนไขไว้ในหนังลึอเจึญจาน ให้กวะทำได ้
เอหาะกรณีและตามหลักเกณท ํด้งต่อไปนี้

(m) การชื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายใต้ไม่เกินรัอยละห้าลิบของราคาชื้อ
หรือร่าคาจ้าง

(๖) การชื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทค หรือจากหน่วยงาบอืนในต่างประเทศ 
ชื้งด้องดำเนินการผ่านองค่การระหว่างประเทศ หรือการชื้อเคร์องฏีอวิทยาศาสตร ์หรือพัสดุอี่นที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังประกาศก่าหนด ชึ่งจ่าเป็นต้องชื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงในต่างประเทศให้'จ่ายได้ 
ดามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือคามเง๋ึอนไขที่ผู้ขายก่าหนค แล้วแต่ก่รฝ็

(๓) กาวบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือกาวจ้ดชื้อฐานข้อมูลสำเรืจรูป 
ที่มีลักษ{นะจะต้องบอกรับเป็นสมาขิกก่อน และมีกำหนดการออกเป็นวาระด้งเช่นวารสาร หรือการบอกรับ 
เป็นสมาขิกเพื่อการไข้ประโยชน์เรียกค้น่หาข้อมูลข่าวสารจากแหลงข้อมูลต่าง ๆ โดยอาลัยระบบเครือข่าย 
สารสนเทศให้จ่ายไค้เท่าที่จ่ายจริง

(๔) การช้ือหรือการจ้างให้จ่ายได้ไม่เกินรัอยละลิบห้าของราคาชื้อหรือราคาจ้าง แต่พังน้ี 
จะต้องกำหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในหนังสือเขิญชวนด้วย

ข้อ ๖๖ การจ่ายเงินค่าพัสดุลวงหน้าคามข้อ ๖๔ (๑) (๖) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส่วนกาวจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๖๔ (๔) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนำ 

พันรบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าปวะกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น 
และไห้หน่วยบริการคืนหนังสือคํ้าประกันด้งกล่าวให้แก,คู่สัญญา เมื่อหน่วยบริการได้หักเงินที่ไค้จ่ายล่วงหน้า 
จากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแค่ละงวดครบถ้วนแล้วทั้งน้ีให้กำหนคเป็นเงื่อนไขไว้ไนสัญญาด้วย

ส่วนที ่๓ 
การเช่า

ข้อ ๒๗ การเช่าลังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหารีมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวดนี ้
ใหัผู้อำนวยการพิจารณาดำเนินการไต้ตามความเหมาะสมและจ่าเป็น โดยสำหรับกาวเช่าลังหาริมทรัพย์ 
ให้นำข้อกำหนดเที่ยวกับการชื้อมาใช้โคยอบุโลม

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสัพาริมหรัพน์แ[^(รท?มทรัพย ์
ให้กระทำได้เฉพาะกรณีการเช่าชี่งมีระยะเวลาไม่เกิน๓ปีคามหลักเกณฑ์ด้งต่อไปนี้
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การเข่าอลังหาริมทรัพย์
ข้อ เ0๘ การเข่าอสังหาริมทรัพย ์ให้กระทำได้ในทรณ ีดังต่อไปนี ้

((ท) เข่าพึ่ตินฺเพื่อใข้ประโยชน์ไนราชการ
(Id) เข่าสทาบที่เพื่อใข้เป็บที่ทำการในกรฝ็ที่ไม่รสถานพื่ชยิงหน''}ยน่ริการ หรือร 

นตใม่เพิยงพอนละถ้าสถานที่เข่าบันกว้างขวางพอ ชะใข้เป็นที่พักชองผู้ชึ่งฏีสิทํชิเบิกท่าเข่าบัานตามระเบียน 
ชองทางราชการกได้

(๓)เข่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีลิทธิเบิกท่าเข่าที่พักตามระเบียบชอ}ทางราชการ 
ในกรถืเท่ีด้องการประหลัดเงินงบประมาถ}

(๔)เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสคุขอ}หน่วยบริการในกรถํ}ที๒่'รสถานที่เที่บเพืยงพอ 
การเข่าให้ดำเนินการพรจาดก่ลงราคาลับผูไห้เข่าโดยตรง
ข้อ 10๙ ก่อนดำเนินการเข่า ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานเส่นอผู้อำนวยการเพ่ือชอความเที่นชอบ 

โดยเสนอผ่านพัวหน้าเจ้าหน้าที่ดามรายการด้งต่อไปนี้
(<ท) เหตุผลและความจ้าเป็นที่จะต้องเข่า 
(๒) ราคาค่าเข่าที่ผู้ไห้เข่าเสนอ
(๓) รายละเอียดของอลังหาริมทรัพย์ที่จะเข่า เข่น สภาพชองสถานที่บริเวณท่ีต้องการใช้ 

พ?อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเข่าคร์งหลังสุด เป็นด้น
(๔) อัตราค่าเข่าของอลังหาริมทรัพย์ ชี่งมึชนาดและสภาพใกล้เคียงลับที่จะเข่า (ล้ามี) 

ข้อ ๓๐ อัตราค่าเข่าอสังทาริมทรัพย์รวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเข่าดามที่จะอำหนดไว้ 
ในสcัyญาให้เป็นไปดามหลักเกณทํและอัคราที่กระทรวงการคลังอำหนด

หมวด ๓ 
งานจ้างท่ีปรึกษา

ส่วนที่ ร) 
บททั่วไป

ข้อ ๓ร) การจ้างที่ปรึกฬา เป็นงานให้บริการห้รอเป็นผู้ให้ค่าปรึกษาหวือแนะน์าแก่หน่วยบริการ 
โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับถูนย์ข้อมูลที่ปรึกํษากระทรวงการคลังเว้นแต่จะนิVเนังสีอรับรอง 
จากภูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กวะทรวงการคลัง ว่าไม่มีทปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น
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ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้าพี่ปริกษา

การจัดทำร่างใ)อบเขตข่องงานจ้าพี่ปริกษา
ข้อ ๗ะ)ในงานจ้าพี่ปริกษาให้ผู้อํ'นทยการแต่งด้งคณะกรรนการชันพาคณะหฺที่ง หืริอจะให้เจ้าหน้พี ่

หริอบุคคลใดบุคคลหนี่งจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าพี่ปริกษไรวนด้งส่าVเนตหลักเกณ1ที่การพิจารณาค้ดเลึอกข้อํเตนอ 
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการปุระชุมของคณะกรรมการดามวรรคหที่งให้ทำข้อ <r«rl 

.ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ มาใข้บังคับโดยอบุโลม

รายงานขอจ้างที่ปริกษา
ข้อ รท๓ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน‘นอจ้าพี่ปรีก'*''เ*'น®ชั^านว*)กา‘5 

เพื่อขอความเห้นขอบ โดยเสนอผ่านห้วหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการคังด่อใปนี ้
(๑) เหตุผลและความจ้าเป็นที่ด้องจ้างที่ปรึกษา 
(t>) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
(๓) คุณสมบัดของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา 
(๖) กำหนดเวลาแล้วเสรึจของงานจ้างที่ปรึกษา 
(๗) หลักเกณท์กาวพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อเสนออื่นๆ เข่น การขออบุมัติแต่งด้งคณะกรรมการด่างา ที่ร์าเป็นในการจา!ทปรึกษา 

การออกเอก่สาวการจ้างที่ปรึกษาและหนังลือเชิญขาน
เมื่อผู้สำนวยการให้ความเห็นชอบรายงานดามว่รรคหนี้งแล้าให้พาหน้าที่ค์า1นินก''าจ้'น*,'®^พี่^

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๓๔ ในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละคด้ง ให้ผู้สำนวยการแต่งด้งคณะกรรมกาา 

ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาชิน เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนิ พ้อมกับกำหนดระยะเวลาในการทอารณาของกณะกรรมการ 
แล้วแต่กรณ ีคิอ

(๑) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
(๖) คณะกรรมกาวดรวจรับพัสตุในงานจ้างที่ปรึกษา 

ให้คณะกรรมกาวการดำเนินงานจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิอารณาต่อผู้สำนา®การ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ล้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าข้า ให้เสนอผู้ย์านายการพิอารณาขอา®ลา^ 
ตามความจ้าเป็น
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ใบกรณีข์าเป็นmอเพ่ือประโย■บน'หน่-3tฌรการจะแห่ง!?งบุคคลแนร่วมเป็นกรรมทารห้วยกึเด้ 
แต,่รานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่บนั้แจะค้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมกๅรคามวรรคหนี่ง

^คณะกรรมการห่าเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกค{นะ ควรแห่งตั้งผู้ข์านาญการหรึอผู้ทรงคุณรุท็เ 
เกี่ยวกับงานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ข้อ ๓๖ องห่ประชุมของคณะกรรมการ มดิของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสยในเร์อง 
ชี่งที่ประชุมพิจารณาให้นากวามตามข้อ มาใข้บังคับโดยอบุโลม

วิธีการจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๓๗ การจ้างที่ปรึกษา ในหมวดนั้โห้ใข้วิธีดามที่กำหนดฺไวัโนระเบียบนี ้
ข้อ ๓๘ ฌอผู้อำนวยการให้ความเห้นชอบรา{พานข่อจ้างที่ปรึกษาตามช้ยิ ๓๓ แล้วให้คณะกรรมกาว 

ห่าเนินงานจ้างที่ปรึกษา ห่าเนินการด้งห่อไปนี้
(๑)จัดทำหนังสือเจญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัดตรงดามส์อนไขที่หฺน่วยบรึการห่าหนด 

รายใดรายหนี้ง หรึอหฺลายรายให้เข้าส์นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา
(๖) กรณีเชิญชวนที่ปรึกษารายหนี้งรายใดเข้าเสนอราคา ให้พิจารณาข้อ.เสนอชองที่ปรึกษา 

และเจรจาตอรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพื่อให้โด้ข้อเสนฺอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ห่อหปวยํปริกาว 
มากที่สุด และสอดุคล้องกับวัคสุประสงค์ชองการจ้างครั้งนั้น

(๓) จัดทำวายงานผ่ลกาวพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการด้งห่อไปนี ้
(ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา
(ข) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอชองที่ปรึกษาทุกราย 
(ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านกาวคัดเสือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณข์การพิจารณาคัดเสือกข้อเสนอ พรึอมเก๓‘ท์กาวให้คะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเสือกชอเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอชองที่ปรึกษาทุกราย 

พรัอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
กรณีเชิญที่ปรึกษามาเสนอราคาหลายรายให้กำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเสือกข้อเสนอ ในหนังสือเชิญชวนให้ชัดเจน
ข้อ ๓๙ให้น์ากวามในข้อ ๒๓ มาใข้บังคับกับการประกาศผลผู้โด้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษา

โดยอบุโลม

เกณฑ์การพิจฺารณาคัดเสือกข้อเสนอ
ข้อ ๔๖ กรณีเชิญซวนที่ปรึกษาหลายรายเข้าเสนอราคาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

นอกจากให้พิชุารพาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย (๑) ผลงานและประสบการณ์ชองที่ปรึกษา(๒)วิ?การปริหาร 
และวิธีการปฎิบัดิงาน (๓) จำนวนบุคลากรํที่ร่วมงาน (๔) ประเภทชองท่ีปรึกษาที่รัชิต้องการส่งเสธีมหรึอ 
สนับสบุน และ {๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและศวิรให้น์าหีน้กิงิด้รห่ณ์ป็นี ้

(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือห่าเนินงานประจ้า งา^รม,าดฺรีฐไม่Jเรึ
ดามหลักวิชาชีพอยู่แล้วหรืองานVที่ม่ชับช้อนให้หน่วยบริการคัดเสือกผู้ยื่นข้อเสนอทผ่!ณเกัณฺฑ์ด้แ&
และให้คัดเสือกจากรายทเสนอราคาตาสุด Mm 

ชิ^
yy
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(to) กรณีงานชัาพี่ปรึกษาที่เป็นไปต•ฒIทตรฐานของหน่วยงานของ?ฐหรีอทนทื่ซับซัอน 
ไหหน่วยบริการคัตเลือกผู้ส์นข้อเสนอที่ผ่านเกณท้ด้านคุ(นภาพนล้วนละใหคัคเดึอกขากรายห้1คักะนนนรวน 
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุค -

(๓) กรณีงานข้างที่ปรึกษาที่มีควานชันช้อนมาก ไท้หน่วยบริการด้คนืเอกผู้ส์นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณท์ด้านคุณภาพแล้วนละให้คัดเลือกจากรายที่1ด้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุค

ค่าจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๔® ชัดว่าค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปดามความเหมาะสมและประVเย้,ศโดยคัาป็ง 

ลิงองค์ประกอบต่างคุ เข่น ลักษณะของงานที่จะข้าง ชัดราค่าข้างของงานในลักษณะเดียวล้นที่หปวยงานรเองรึฐที่น 
เคยข้าง.จ้านวนคน - เดือน (man - months) เท่าที่จ้าเป็น คัขนีค่าครองชีพ เป็นด้น น่ต่ท้งช ้จะด้องไม่เล้นกวา 
ชัดวาคำจ้างที่ปรึกษาตามท่ีรัฐมนดรีว่าการกวะทรวงการกลังล้าหนด (ล้ามี) ด้วย

ค่าจ้างลํวงหห้า
ข้อ ate ไนกรณึที่มีความจ้าเป็นด้องจ่ายเงินค่าข้างล่วงหน้วให้จ่ายได้โม่เกนร้อยละสินหาวเอวค่'พาว 

ดามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นภู่สัญญาจะตองห้าหนังส็อคํ้าประกนวเอวรนากาวกาอโนห้า8^'1,'*''^^,'^วิ*
^รพ^าไปนนแพิ;ไพณวยปริการดีนVพ้วสึอคrTประกันคัวกล่^ห้แล้ถู่สัญญาฟ้อ11น่วิพ]mวิโ^^น^ด ้
จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายดามผลวานแต่ละววคกวนล้านเ1ล้า ท้งนี้ให้กำหนดเป็นเงื่อนไจไร้โนหนัวสิอเริญวเาน 
และในสัญญาด้วย

ส์าหรับกาวจ้างหน่วยงานของรัฐให้จ่ายเงินค่าข้าวส่ววหห้าโด้โม่เกินร้อยอ8ห้าล้นว,®วิก่าล้า®*,1นล้'พ' 
และ'โม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหนัาที่รันโปก์โด้

หมวด ๔
งานข้างออกแบบหวือควบคุมฺวานก่อสร้าง

ส่วนที ่® 
บทที่วไป

ข้อ ๔๓ในกรณีหน่วยบริการใดไม่มีหน่วยวานออกแนนหวือดา.นคุนวานก่®สวิ'*ว ิห่วือมีแต่โม่สานาวิอ 
ออกแบบหรึอควบคุมงานก่อสร้างโล้เอว อาจขอความร่วมมีอล้นกวินโยวิาอิดาวิแส8ล้วิเนื®ว ิกวิม่ดีสห้าดว ิ
หรอหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหห้วยวานออกแนบหวือดานคุนวิานด0ืส^าวิด0่น^

ข้อ ๔๔ ^ให้บริการจ้างออกแบบหรึอควบคุมวานก่อสร้างที่เป็นซ่ึล้เนเโเาล้นหม่า“นริกา1
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ป่ระกอบการวานก่อสร้างโนวานนั้นโนสด,น"8ล้วิต่^-------

(๓) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ^โห้บริการจะด้อวไม่เป็นมู้รับจ้าวว?
เป็นคู่สัญญากับหน่วยบริการนั้น ^ ^ J

(to) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม ดีอ ผู้ให้บริการจะล้อวโม่เf
ของหน่วยบริการในงานที่ดนเอวเป็นผู้โห้บริการ
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ข้อ oSt ผู้ใหับริการข้างออกแบบVเรือควบคุนง■นเก่อสร้างที่เป็นบุคคลธฑมํคาจะด้อฟ็สัญฺชา?flviย 
และเป็นผู้ที่ได้ร้บใบอบุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยทรรน•หรือวิศวกรรมสำหร้บงานฺว่าข้างดามที่ก่าหนค 
โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี

ผู้ให้'บริการที่เป็ไณิดิบุคคล กร'ฌภrrตุ้ขัดmrหวือบุ้นส่วน?ขัดกาวของนิติบุคคลน้ัน ชะด้องเป็นคนไทย 
และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือร)[นเป็นทนไทยเกินร้อยล่ะห้าสบชองทุนการขัดตั้งบิลิบุกคลา5น

ข้อ ๔๖ ผู้ว่าข้างหรือหน่วยงานชองรัฐอื่น นำแบบแปลนฺรายละเอยดงานข้างไปคำเนินการก่อสร้าง 
นอก■เหนือรากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงสัญญาได้

ข้อ ๔๗ ห้ามผู้ให้รJริกาวข้างออกแบบงานท่อสร้างนำแบบแปลนรายละเอียดงานข้างท่ีโด้ห้าสัญญา 
กับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดำเนินการท่อสร้างอีก เว้นแต่จะได้รับอบุญาตเป็นลายลักษณ์ชัก'พรจากผู้ว่าจ้างก่อน 

• ข้อ ๔๘ ระหว่างคำเนินการดามสัญญาข้าง ผู้ว่าจ้างอาจชอให้ผู้ให้บริการข้างออกแบบงานก่อสร้าง 
เปลี่ยนแปลงแกัใชรายละเอียดเด็ก ๆ น้อย ๅ ใบส่วนห้ใม่กวะทบต่อโครงสร้างที่สำกัญ แลฺะเป็นไปดามมาตรฐาน 
งานท่อสร้างที่ผู้ไห้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่กัดค่าไข้จ่ายเพื่มอีก 

ข้อ ๔๙ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องขัดผู้ควบคุมงานที่มีความเและมีความข้าน'!ญ 
งานท่อสร้างให้เหมาะสมกับ.สภ่าพงานก่อสวางนน คุ

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งวายชี่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการห่ร็อผู้แทนให้ผู้ว่าจ้าง 
ให้ความเห้นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฎบัติงานคามความในวรรคหนี่^ ผู้ให้บริการควบคุม 
งานก่อสร้างจะด้องเสนอชี่อผู้ควบคุมงานปฎิบ้ดงานแทนผู้ที่ปฎิน้ติงานแทนในกรณีด้งกล่าวจะด้พ่ใด้ร้บความอีนยอน 
จากผู้ว่าจ้าง

ส่วนที ่เ0
กวะบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การขัดทำว่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๔0 ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้ผู้ย์านวยการแต่งตั้งคพะกรรมกาว 

ขึ้นมาคณะหน่ึง หรือจะให้เข้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผดชอบขัดห้าร่างขอบเขตของงานจ้างกรก)1นน 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากัดเลือกข้อเสนอ

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประทุมของคณะกรรมการตามวรรคทนง 
ให้นำข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ร)๙ มาใข้บังคับโดยอบุโลน

รายงานขอจ้างออกแบบหรือควํบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๔๑ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้า.ท่ีจ้ตห้าราองานขอจ้างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอผู้อำน่วยการเพี่อขอความเห้นขอบ โดยเสนอผ่านห้วหน้าเ^าห^าพี่ตูา^วาอ^ 
ด้งต่อไปนึ ้ /^ '

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบ''
(to) ขอบเขตของงานข้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้'1 
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุ\เงา,นกอสราง-;;.';ง' /

^สืลึแ^
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(a:) วงเงินค่าก่อส?างโดยประมาณ
(๕) ค่าจ้างออกแบบทรึอควบคุมงานก่อส?างโดยประมาณฺ
(๖) กำหนดเวลาแล้วเสรึจรเองงานจ้างออกนบบหวือควบคุมงานกอส?าง
(ฟ) หลักเกณฑ์กาวพิจารณาคัดเลือกจ้อเสนอ
(๘) ข้อเสน่ออื่น ๆ เข่น การชออบุเรพิแด่งดั้งคณะกรรมการด่างา ที่จ้าเป็นในงานจ้างออกแบบ 

หวือควบคุมงาบุก่อสร้าง หวือหนังลือเชิญขวน
เมื่อผู้อำนวยการให้ความเที่นขอบรายงานตามวTJคหที่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่าเนินกาวจ้''ง

ต่อโปเด้

คณะกรรมการดำเนินงาน่จ้างออกแบบหวือควนคุมงานก่อสวืา'’
ข้อ (£๒ ในการดำเนินการจ้างออก่แบบหวือควบคุมงานก่อสร้างแด่ค*ค^ง ให้ผู้อำนวยกาว 

แต่งดั้งคณะกรรมการด่าเนินงานจ้างออกแบบหวือควบคุมงาบก่ยสร้างซนัเ^อน้ป็นั^กา,ดามระเ^ยบ^พ 
กำหนดระยะเวลาในการพิจาวณาข.องค.พะกววบกาว แล้วแด่กรณ ีคังบี ้ ำ

(ด) คณะกรรมการด่าเนินงานจ้างออกแบบหวือควบคุมงาบก0่สร้าง 
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสคุในงานจ้างออกแบบหวอควบคุมงาบอ่®สาาง 

ให้คณะกรรมกาวด่าเนิบงานจ้างออกแบบหวือควบคุ11งาบส่®สร้างแต'สะคณะ,า®',านผ® 
การพิจารณาต่อผู้อำนวยกาวภายใบระยะเวสาที่ก่าหบค ล้ามื่เหคุที่ห้าให้การรายงาบส่าว1า^ท่ี1สบ^าบ่ายกาว 
พิจารณาขยายเวลาได้ดานควาบจ้าเป็น

ข้อ <£«ท คณะกรรมกาวดำเนินงานจ้างออกแบบหวือควบคุมงาบก่อสร้างคาบ,จ้อ แด่สะคณะ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ร) คน และกรรมการอย่างน้อย to คบ ชี่งแต่งด้งจากข้าราว!การ คุกจ้างประจ้า 
พนักงานราขการ หวือพนักงานกระทรวงสารารณคุข โดยให้ค่านิงลืงลักบณะหบาหแสะครามร้บผสร1®บ 
ของผู้ขโด้รับแต่งด้ังเป็นล้าคัญ .. .

นอกเหนิอจากกรณีดาบวรรคหมื่ง จะแต่งด้ังผู้ข่าบาญการหวือคุหรงคุแ,ใ,®ที1่“บMคคส^"'บ่บ่®^
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วย!ป็ด้ „ J

ข้อ ๕๔ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มคิของคณะกรรมการ และกาวนิส่วนได้เสยใบ1วือง
ชึ่งที่ประชุมพิจารณา ไห้น่าข้อ ร)๙ มาไข้บังคับโดยอบุโลม
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กร{นีที่ได้เชิญผู้ให้บริการ!ภเสนอวาคาทลายรายให้หน่วยบริการต'ทจสอบกาพ้พลประโพน 
ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานค่าง ๆ •ย&งผูให้บริการแล้วลัดเลือกผู้ให้บริการท้น]มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ?!นเอกสาว 
ครบล้วน ถูกต้อง มีคุณสมนัต ิและข้อเสนอเป็นไปตามท้อนไพี่หน่วยบริการกำหนดไว้ในหนังสอเชิญชวน

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท้จจริงเขั๋มเติมจากผู้ให้บริการรายใคล้ใต ้
แค่จะให้ผูให้บริการฺรายใดเปํล่ียนแปลงสาระสำลัญที่เส่นอไว้แล้วมิใด ้และหากคณะกรรมการเท้นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบล้วนตามนอนไพหน่วยบริการกำหนดไว้ในหบั'อเร่]ญรํ)วน ให้คณะกรรมการดัดวายซีอ 
ชองผู้ให้บริการรายนั้น่ออกจากกาวเสนอในครั้งนั้น

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบล้วน หรือเสนอวายละเอียดแดกค่าง 
ไปจากนอนไขท้หน่วยบริการกำหนดไว้ในหนังลือเชีญชวนในสํวนท้มิไขส้าร*สํ''ดัญ และความแดกค่วงน้ันใม่มี 
ผลห้าให้เกิดกาวได้เปรียบเลืยเปรียบค่อผู้ให้บริการรายอื่นหว้อเป็นก''วผํดหลวด'‘ลืกนัอย ให้พิจารณ่าผ่อนปรน 
กาวต้ดสิท!ร้ัผู้ไห้บริการวายนั้นและพิจารณาในนั้นดอนต่อไม่

พิจารณาลัดเลือกข้อเสนอชองผูให้บริการรายหื่คูกต้อ',ดามารรกล04 อื่',มีป็พกาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยบริการ แล้วให้เสนอจ้างจากวายท้ใด้คะแน่นคุพการามากหี่จิด111’8ดัดต้าต้ม 

(๓)จัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยให้นำความในข้อ วรรคหน,(๓)มาไชบังลับ
โดยอบุโลม

(๔) อัดราค่าจ้างออกแบบหรีอควบคุมงานก่อสร้า', ให้เป็นไปตามอดราท้กำหนดไว ้
ดามกฎหมายว่าด้วยการดัดชื้อดัดจ้า',และการน่ริหารนัลคุกากร้ร ‘

ข้อ ๕ei ให้นำความในข้อ ๒๓ มาใช้บังลับกับการประกาศผลผู้ใด้ร้ปการคดเลือกไน4านดัาง 
ออกแบบหรีอควบคุมงานก่อสร้าง โดยอบุโลม

หมวด ๕
การห้าสัญญาและหลักประกัน

ส่วน่ท่ี ๑ 
สัญญา

การทำสัญญาหรีอข้อดกลง J,. ,
ข้อ ๕๘ ทารลงนามในข้อตกลงหวีอสัญญาและการแกัใชสัญญาดามร*เปึลปนี เป็นอานา,1

V_____ พ_ «__________ ‘ '^.ของหัวหน้าส่วนราชการ 
ข้อ ๕๙ 

และการบริหารทัสคุภาคร้ฐ

ทารลงนามไนข้อตnลงหวอสัญญาพล^การแfไพเสญญาหาพ!??เนยนพ เนนย เพ
ให้หน่วยบริการห้าสัญญาคามแบนสัญญาอื่กำ’,นดไว้ไนกCP1ป/1^^^^^^^^?\

“ (ISfn
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การvhสัญญารายใดfaจำเป็นต้องHsfทามหรือรายการนตกต่างไปจากนพ)สัญญา?ทน')รรทห{เง
โดยมึสาระสำค้ญฅามทึ่กำ•หนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทำให้หน่ายบริการเถียเปรืยน กึให้กระทำใต้ เว้นแต่. 
vnhยบริการเท้นว่าจะมึปัญหาในเทางเสียเปรียบหรือไม่รัดทุมพอ กึให้ส่งร่างสัญญา'นั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด 
พิจารณาให้ความเหึบชอบก่อน เว้นแต่กาวทำสัญญาตามแบบที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ทวานเห้นชอบ 
มาแล้ว กึให้กระทำได้

กรณีทึ่วงเงินไม,เกิน *0๐,000 บาท หน่วยบริการอาจอัดทำช้อดกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำสัญญา 
ตำมวรรคหนงกึใต้

ในกรณีที่กาวอัดซัออัดจ้างมีวงเงินเด็กน้อยไม่เกิน ร)๐๐1๐๐๐ บาท จะไม่ทำจ้อดกลง 
เป็นหนังสือไว้ต่อกันกิใด ้แต่ต้องมีหลักฐานในการอัดชี่'ออัดจ้างนั้น

จ้อ ๖๐ การห้าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดท่าปรับ 
เป็นรายวันในอัดวาตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐ร) - ๐.๖๐ ชองราคาพัสตุที่อังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่กาวจ้าง 
ชี่งต้องการผลสำเรึจของงานนั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดท่าปรับเป็นรายวันเป็นจ้านวนเงินดายด้วในอัตรา 
ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างฺนั้น แค่จะต้องไม่ตฺากว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงาบก่อสร้างสา!ภรญปโภค่ 
ที่มึผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นวายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒* ชองราคางานจ้างนั้น แค่อาจจะ 
กำหนดขั้นสูงสุดชองการปรับกึใด้

ในการห้าสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยบริการเที่นว่า ล้าไม่กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะ 
เกิดความเสียหายแก่หน่วยบรืการให้หน่วยบริการผู้อัดห้าสัญญากำหนดค่าปรับไว้โนสัญญาเป็นร'น)วันโนอัตรา 
หรือจ้านวนเงินดายตัวในอัดวาร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.®© ของราคางานจ้างนั้น

กาวกำหนดค่าปรับดามวรรคหนื่งและวรรคสองใบอัตราห่รือเป็นจ้านวนเงินเท่าใดให้ผู้อัานวยการ 
คำนึงสีงราคา กำหนดระยะเวลาชองการใจ้งาน และลักษณะของพิ'สคุชี่งอาจมีผลกระทบต่อการ่ที่ถู่สัญญา 
ของหน่วยบริการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติดามสัญญา หรีอกร่ะทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน้ 
สาธารณะ แล้วแต่กรณี

ในกรณีกาวอัดหาสีงของที่ประกอบกันเป็นร!ค ล้าขาดส่วนประกอบส่วนหนี่งส่วนไดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสม^รณ์ แน้ถู่สัญญาจะส่งมอบส่งของภายในกำหนดดานสัญญา แค่อังขาด 
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาไดส่งมอบส่วนประกอบที่อังขาดน้ันเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไมได้ส่งมอบส่งของนั้นเลย 
ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด

ในกรณีที่กาวอัดหาสิ่งของคิดวาคารวมทั้งค่าติดท้ังหรือทดลองด้วย ล้าติดทั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากำหนดตามสัญญาเป็นจ้านวนวันเท่าใดไห้ปรับเป็นรายวันไนอัดวิาที่กำหนดร,0งร'1ด'11'1งทนด

ทั้งนี้ให้กำหนดเรืองค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย

เะความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยบริภารเป็นส่าด้ญ



* HIST) -

ข้อ ๖๖ ใท้หนำยบริกาวส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหปังลึอ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หซึ่งล้าไ/บาท 
ซ้นไป ใ'ต้สำปักงานการตววจเงินแผ่นดินและกวนสรรหากวภายใน (no วัน ปับแต่วันท้าสัญญา หรือข้อตกลง

ข้อ'๖๓ สัญญาหรือข้อตกลงฺเป็นหบังสึอท้Iต้ลงนามแล้วจะแล้พใมใด้ เว้นแต่ในกวเป็ด้งต่อไปซ์" 
ให้อยูในคุลพินิจข้องผู้มีย้านาจท่ีจะพิจารณาอบุมีตใสัแล้พใด้

(®) ในกรณีที่มีความจำเป็นตองแล้ใ1ยสัญญาหรือข้อตกลงํ ทากการแล้ใไทรนไม่ท้าให ้
หน่วยบริการเสยประโยชน์

(๖) เป็นกาวแล้ใไแพื่อประโยชน์แก่หน่วยบริการหรือประโยชน์สาอาวพะ 
ในกรณีการแล้ใชสัญญาพื่หน่วยบริการเพื่นว่าจะมีปัญหาในทางเสยประโยชน์ห่รือไม่วัคทุมพอล ้

ให้ส่งร่างสัญญาพื่แล้ไขปันไปให้สำปักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้กวามเห้นขอบก่อน
การแล้ใชสัญญฺาหรื*)ข้อตกลงดามวรรคหซึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิปัดิต่ามกฎหมายว่าล้วยํ 

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอนพื่เกี่ยวข้อง หากมีความข้าเป็นต้องเพื่มหรือลดวงเงิน ห่รือเพึ่มหรือลดระยะเวลา 
ส่งมอบหรือระยะเวลาในการท้างานให้ดกลงพวัอมกันไป

ในกรณีพื่มีการแล้ไชสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพื่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามํสัญญาหรือข้อดกลงเดิม 
.และวงเงินพื่เพ่ิมซ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอบุมติสังซ้อหรือส่งข้างเปลี่ยน.แน่ต•’’ไป 
จะต้องคำเนินrmให้ผู้มีอำนา^บัติสังฃ้อVล้อสั่งข้างตามวงฝ็นรวมดังกล่าวเป็นผู้อุมุนิติการแล้ใชสัญญพุ่ว็อช้อตกพุดวย 

ไนกรณีที่มีการแล้ไชสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีย์านาจอ'สุนิติสั่งซ้อหรือสั่งข้าง 
ดามวงเงินเดิมเป็นผู้อบุมติการแล้ไชสัญญาหรือข้อตกลง

ข้อ ๖๔ การแล้ไชสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตทุประลงค์เดิมชองสัญญา 
หรือข้อตกลงนั้น โดยหไท่ยบริการต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชองพัสคุ หรือรายละเอียดชองงาน รวมทง 
ราคาชองพัสคุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที'!ะท้าการแกไ’พนั้นก่อนแล้ไ,ยดัญญาหรื®ขอ้ตก{พ่สั่')ย 

ในกรณีทีเป็นการจัดซ้อข้ดข้างทีเกี่ยวกับความนั้นกงแข้งแรง หรืองานเทคนิคเอพาะอม่,ไง 
จะต้องได้รับการวับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกฺรผู้ข้านาญการ หรือผู้ทรงคุณๅฒิ ซึ่งวับมีด่ชอบหรือสามารถ 
รับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการชองงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเอพรยอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

ส่วนท ี๒ 
หลักประกัน

หลักประกันสัญญา .
ข้อ ๖๔ หลักประกันสัญญาให้ไข้หลักประกันอย่างหซึ่งอย่างใด ดังต่อไปน 

(a) เงินสด ■
(๖) เซีคหรือดราฟทํทีรนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเซ็คหรือคราห่ท้ลงวันทีทีใข้เซ็ค 

หรือดราฟท้นั้นข้าระต่อเข้าหน้าท ีหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หบังสอคำประกับของธนาคารภายในประเทศ 
(๔) หนังสอตั้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินท,นห^

ไห้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีชย์และประกอบใรกิอคาประกันดานปร?คาค 
ตามรายซึ่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเพศ,ไทยแข้งเวียน'ไพ้พราน 

(๔) พันธบัตรวัชิบาลไทย
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ข้ธ ๖๖ หลักประกันสัญญา ให้กัาหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มใบชัตราร้อยดะห้า,บธงวงเงิน 
งบประมาณหวือราคาพัสตุที่จํดชึ๋'อจัดจ้างครั้งบั้น เร้นแต่การจ้ดซึ้อจ้คจ้างที่ผ้จำนวยการเหึนว่ามีความลัาลัญ 
เป็นพิเศษ จะกำหนคดัตราสูงกว่าร้อยละห้าแตไม่เกินร้อยละสิบก์1ค้

ในการห้าสัญญาจัหซ้อชัดจ้างที่ม็ระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน เท ป ีแทะพ้สทุบั้นไม่ต้องมี 
การ'ประกันเพื่อ(ทามช์ารุดบํกพว่อง เช่น พัสคุ่ใข้ส์พ,ปถึองํ ให้จำหนดหลักประกันในอัตราร้อยล่ะห้า,ยองราคาพัดค, 
ทึ่ส่งมอบในแต่'ลณีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันน้ึเป็นการคำประกันตลอดอายุสัญญา นละหากใน่ปีต่อไปร่าคาพัสดุ 
ที่ส่งมอบแดกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปร้บปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปบั้นก่อนควบรอบปี 
ในกรท่ง่ที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพื่มซ้นและภู่สัญญาไม่ม่าหลักประกันมาเพื่มให้ครบจ*านวานฑยใน «>๕วัน 
ก่อนการส่งมอบพัสคุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้หน่วยบริการหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายา]องปีบั้นที่หน่วยบวืกาว 
จะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนท่ีเพื่มซ้น

การจำหนดหลักประกันดามวรรคหที่ง จะต้องระบุไร้เป็นส์อนไขในหนังสือเชิญขวนให้เช้าลี่นชัอเสนอ 
หวือในสัญญาด้วย

ในกรเนที่ภู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสู่งกว่าที่จำหนดไว้ในหนังสืยเชิญขานหร0ีสัเชญ'1
ให้อบุโลมรับได้

ข้อ ๖๗ ในกรเนีที่หน่วยงานของรัฐเป็นเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลัก'ประสัน 
ข้อ ๖๘ ให้หน่วยบริการคืนหลักประกันให้แก่ภู่สัญญา หวือผู้คำประสันโดยเรีว และอย่างช้า 

ต้องไม่เกิน «1<£ วัน นับถัดจากวันที่ภู่สัญญาพันจากข้อผูกพันตามสัญญาแสัว
การจ้ดซ้อจัคจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช่ารุดบกหร่องให้คืนหสักน่ร5'สัปใหแย่คู่ท้ญญ"' 

พิอผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพั?เดุชึ่งหน่วยบ่รํ การได้รับนอนไว้แสัว แต่บั้งนี ้จะต้องระบุไว้เป็นที่อนใขในสัญญาด้าอ 
การคืนหลักประกันที่เป็นหนัพือคํ้าประกันของ!รนาคไร บริษัทเงินบุบหริอบริพัทเงินทุบหลักทรัพย 

ในกรณีที่ภู่สัญญาไม่มารับกายในจำหนดเวลาข้างต้น ให้รบส่งดฺบอบบหนงสือคาม่รขสันให้แส่คูสัญญฺ'' 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเรีวพร้อมสับแจ้งให้ธนาคาร บริชัทเงินทุนหวือบริษัทเงินไ}นฺหสักพรัพอ ผูคาประสัน 
ทราบด้วย

ข้อ ๖๙ ใบการทำสัญญาหากมีการแกใขสัญญาและมีผลทำให้วงเงินดานสัญญานนเปลี่สน,แปส4 
ไปจากเดิมในกรณีเพ่ืมซ้น ภู่สัญญาต้องนำหลักประสันสัญญามาวางเท้าสับางเงินหสักประกนสัญญาบั้^ห้*’ปีนนน 

OTVI ลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานำมามอบไว้เพ่ือเป็นหลกประสันการปป้นคค''นสัญ^า^,'^^ 
หวือเสื่อมค่าลง หวือมีอายุไม่ครอบคสุมลงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอา0,สัญญา ไม่ว่าด้วยเหดุใด,! กึดาน 
รวมถืงส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหดุให้ระยง'เวลาแล้วเลร็จหรือรันครบกำหนดคาาน^น^^นก^"'น^''โ',"'กพง 
คามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ภู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หวือหลกปร•'กนเพนเดนให้นข้านานครบสัาบ 
ดามมูลค่าที่กำหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยบริการกำหนด

หลักประสันการรับเงินลวงหนัา

เมอหน่วยบริการได้ห้กเงินท็จย
หวือนำหลักประกันมาวางเท้าสับมูลค่าของเงนพต้องหก ถูสญญาสา 
แต่บางส่วนได ้บั้งนี ้จะต้องระบุไวเป็นเลี่อนไขในหนังสือเชิญขวนแล
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หลักประกันผลงาน
ข้อ ต!® ในการข้างงานก่อสร้างที่หน่วยบริการกำหนตแน่งการๆ}าร*:เงินค่าข้างออกเป็นทค 

และมีความประสงฅ์ใท้ร็3การห้'กเงินประกันผลงานในแต่ละทดให้กำหนตการหักเงินตานอตราที่หน่วยบริกๆifrtาหนค
ของนนที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกันในกรลิ]ที่เงินน่ระกํนผลงานถูกหักไร้แลัาเป็น^านวน\น่^าโ1วำ

ชัดราที่หน่วยบริการกำหนดคู่สัญเ1เามีลทริที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยภู่สัญญาขะต้องนำหนังสึจ่(ร้าประกัน 
ของรนาคารก่ายในประIVIศมา(ร้าประกันivrurrmTกนนโดยมีอายุการคาประกันดามที่ผู้วาข้างจะกำหนดกั!ด้

.^ข้อ ต)te ใบการข้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของร้ฐที่แน่งการข้าระเงินออกเป็นงวด ให้^เาข้างหักเงิน 
ที่จะจ่ายแต่ละคร์งในชัดราไม่ค๎ากว่าร้อยละห้าแต่โม่เกินร้อยละสิบๆ)องเงินค่าข้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน 
หรึอจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที\่Jรึกษาใข้หนังสือ(ร้าประกันของธนาคารภายในประเทคที่ฏีอา{เการ(ร้าประกัน- 
ดามที่ผู้ว่าข้างจะกำหนดมาวาง(ร้าประกันแทนเงินที่หักใร้กัโต้■ที่งนั้ให้กำหนดเป็นเงื่อนใๆ(ไร้ในสัญญาต้วย

หมวด ๕
การบริหารสัญญาและการตรวจรับหัสตุ

ข้อ ๗๓ การบรึหารสัญญาและการดววจรับพัสด ุในระเบียบน้ัโห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
เพท',-,)toการจัดขึ้อจัดข้างและการบริหารหัสคุภาครัฐ

หมวด ๖ 
การทิ้งงาน

ข้อ ๗๔ การทิ้งงาน ในระเบียบน้ึให้เป็นไปดามกฎหมายว่าด้วยการข้ดทิ้อข้ดข้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัจ

หมวด ๗ 
การบริหารหัสตุ

ข้อ ๗๔ การบริหารหัสต ุในระเบียบน้ิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัคซัอจัดข้างและ 
การบริหารหัสตุ•ภาครัฐ

ประกาศ ณ วันที ่\ร0 เมษายน พ.ศ. ^๔๖®

(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร) [
รัฐมนตรีว่าการกวะทรวงสาธารณสุข {ช้^^■เน



ด่วน.ที่สุด

ท็ นว 01๐๑๒.๒? ต์านักงาน ก.ท.
ถนนติวานนท ์ชังหวัดนนทบุรี ๑31000

ตุลาคม ๒(£๖ต

เรื่อง ข้อเสนอแนะเทือ'ป้องกันการทุจรีตเกี่ยวก้นกาวชัดสวัสติกาวภายในของสถานทขานๆลสังทัดทๅ(ะVเรว4 
สา3าวณสุขเพิ่มเติม

เรียบ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสีอสำนักงาน ก.พ. ด่วนพิ่สุด พิ ่นว 61001๒.๒/๒๙ ลงวันที ่๒๗ กันยายน ๒(£๖๑

ถึงที่ส่งมาด้วย สใปผลกาวพิจารพาหรอผลการด่าเนินกาวเกี่ยวกันข้ยิเสนอแนะเพึ่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ 

การชัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสังกัดกวะทรวงสารารณสุข

ตามหนังสึอที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ 
การชัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสารารณสุข และด่าเนินการขัดประาเมเพื่อพิจารณา 
แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าวร่วมกับกระทรวงสารารณสุข เมื่อวันที ่๑๔ กันยายน ๒(£๖๑ 
รวมทั้ง ล่งสรุปผลการประทุมดังกล่าวต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการขัดสวัสดิการภายใน 
ของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เท้นด้วยในหลักการและได้ขัด'ด่าสรุปผลกาวพิจารณาหรือ 
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้งกล่าว ด้งรายละเอียดตามถึงที่ส่งมาด้วย

จิงเรียนมาเพื่อโปรด่พิจารณาด่าเนิบการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิง

ขอแสดงความนับถีอ

(นางเมธิน ีเทพมณิ)
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักวิชัยและพัด)นาระบบงานบุคคล 
โทร. ๐ ๒<£๔๗ ๑๘๔๖ 
โทรสาร ๐ ๒<£๔๗ ๑๘๖๙

Vr-
(นางสาวเนิถิเกเวัญ ทองชันทนิ 

ข้ทวิ(คราะด่ป{เ'นารแลรนNนข้านาญกวรพิเพ 
า’



ส์งที่ส์ง)ภด้วย

สรุปผลการพิจารณาหรีอผลการดำเนินการ๓ยวกับซัอเสนอแนะเพื่อ•ป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ 

การจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ต. ข้อเสนอแนะด้านการจัดด้งกองทุนสวัสดิการ 

ต.« ข้อเสนอแนะด้อสำปักงาน ก.พ.

ข้อเสนอแนะดํอสำปักงาน ก.พ. แนวทางการดำเนินการของสำปักงาน ก.พ.
สำนักงาน ท.พ. เท้นด้วยในหลักกาว โดยที่

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตวึ ว่าด้วยกาวจัด 
สวัสดิการกายในส่วนราชการ พ.ศ. WTaTrt ข้อ ๒๕ 
กำหนดให้คณะกรรมกาวสวัสดิการภายใน 
ของส่วนราชการพิจารณาวายงานผลการสอบบัญชี 
กองทุนสวัสดิการและประเมินผลการจัดสวัสดิการ 
และให้คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชกาว 
ส่งสำเนารายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการ 
สวัสดิการข้าราชการโดยเรึว และข้อ เท๓ ดำหนดให ้
คณะกรรมการสวัสดิการจัดสำรายงานเสน่อ 
คณะกรรมกาวปีละคเง รายงานนึ้ให้กล่าวถึงผลงาน 
ใไณีที่ผ่านมา แสะคำซัแจงเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ 
และแผนงานที่จะทำในจต่อโป ปัญหาหรืออุปสรรค 
ที่สำคัญในการดำเนินการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเร่งดำเนินการดำกับติดตาม 
และดรวจสอบให้ส่วนวาชกาวรายงานผลการค้าเนินการ 
จัดสวัสดิการภายใเก)องส่วนวาชกาวอย่างเข้มข้น 

ด้งนึ ้สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างกาวดิก'พาข้อมูล 
เที่อปรับปรุงแก้ใชระเปิยบสำนักนายกรัฐมนต, 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนวาชกา'ร พ.ศ 
๒๕๔๗ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสรึจภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓

ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไชระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ให้มิความครอบคลุมถึงกรณีคำแนะนำชองภูนย์ประสานการจัด 
สวัสดิการข้าราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 
๓๐๑๒.๗/๑๔ ลงวันที่ ๒๑ ๓พายน ๒๕๔๙ เรือง แนวปฏิบัต ิ
การจัดสวัสดิการภายในหปวยงานชองส่วนราชการ ดลอดจน 
ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์การจัดสวัสดิการ 
ชองหน่วยงานราชการในปัจจุบัน

ในวะหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการให้ส่วนราชกาว ซึ่งอยู่ 
ภายใต้ระเบียบฯ โดยเฉพาะอย่างยิง กรณีการจัดด้งกองทุน 
สวัสดิการภายในส่วนราชการทุกแห่ง จะต้องดำเนินการ 
ให้ถูกต้องตามระเบียบๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณ ี
ส่วนราชการเดียวกัน ซึ่งมีหน่วยงานม่อยหลายแห่ง ซึ่งมีข้อจำกัด 
หางด้านจำนวนชองบุคลากรที่มีน้อย และเกิดความไม่คุ้มค่ 
ในเรืองค่าใช้จ่ายสำหรับกาวตรวจสอบบัญชีเป็นผล ทำให ้
ไม่สามารถดำเนินการจัดสวัสดิการโดยปฏิบัติตามระเบียบๆได้ 
อย่างถูกต้องครบถ้วน อาจพิจารณาให้ดำเนินกาวจัดสวัสดิการ 
ร่วมกันชองหน่วยงานย่อยภายใต้ส่วนวาชกาวเดียวกันได ้ตาม 
ข้อ ๙ ของวะเบีฒสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ 
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เข้น การจัดด้งกองทุน 
สวัสดิการภายในส่วนราชกาวชองโรงพยาบาล ซึ่งด้งอยู่ใน 
เขตจังหวัดเดียวกัน การจัดด้งกองทุนสวัสดิการภายใน 
ส่วนราชการของโรงเรียนซึ่งด้งอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน เป็นด้น



k>

ต.to ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข
ให้ส่วนราชการและทปวยงานในสังกัดทุกแห่งที่มีกาวขัด

สวัสดิการภายในส่วนราชการ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรึว่าด้วยการขัดสวัสดิการภายใน 
ส่วนราชกาว พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการขัดสวัสดิการ 
ภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกวะทรวง 
สาธารณสุชที่ขังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒<£<£๔ 

กรท]หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข่น 
โรงพยาบาลชี่งมีข้อจำกัดทางด้านขัานวนทุคลาก'5Vเมิจำนวน 
น้อย และเกิดความไม่คุ้มค่าในเร่ืองค่าใช้จำยสำหรับ 
การตรวจสอบบัญข ีเข้นผลทำให้ไม่สามารถดำเนินกาวขัด 
สวัสดิการโดยปฏิบัติตามระเบียบๆ ได้อย่างถูกด้อง ครบด้วน 
อาจพิจารณาดำเนินการโดยให้มีการขัดสวัสดิการว่วมกันชอง 
หน่วยงานย่อยในรูปแบบการขัดตั้งกองทุนสวัสดิการภาอใน 
ส่วนราชกาวของโรงพยาบาล ซี่งตั้งอยู่ในเขตขังหวัดเดียวกัน 
หวีออาจพิจารณาดำเนินการขัดสวัสดิการ โดยแต่งตั้งใท้ม ี
คณะอทุกรรมกาวสวัสดิการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
สาธารณสุขขังหวัด ตั้งนี ้เพื่อให้กาวขัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
ของสถานพยาบาลทุกแห่ง เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐบนด* 
ว่าด้วยการขัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ค. >0(£๔๗ แล: 
ระเบียบคณะทรวมการสวัสดิการ สำนักทนงลัะvimnธารณสุข 
ว่าด้วยทารจํดสวัสดิการภายในหน,วองานส่วนภู,มิภาค 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุชทขังพวัดไม^ 
คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. te<£<£<๔ อย่างเคร่งครัด

แนวทางการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข
รายงานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขป ี๒<£<£๘ 

พบว่า สำนักrณปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาล 
.นสังกัด จำนวน ๘๘๐ แห่ง และมีโรงพยาบาลที่ม ี
กาวตั้งอทุกรรมการสวัสดิการๆ จำนวน ๔๖๓ แห่ง 
ซึ่งกาวปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบา สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำกับติดตาม 
อย่างเข้มข้นต่อไป

การขัดตั้งคณะอทุกรรมการสวัสดิการสำนักงาน 
ปลัดกวะทรวงสาธารณสุข นั้น หากมีข้อจำกัด 
‘ มเรื่องบุคลากร และควรขัดโดยร่วมกันหลายหน่วยงาน 
กระทรวงสาธารณสุข เห้นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว 
ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัด่กระทรวง 
สาธารณสุขได้เคยแต่งตั้งคณะอทุกรรมการสวัสดิการ 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกวะทรวงสาธารณสุข รวมตั้ง 

ขังหวัด ได้แก ่ดำลังคณะกรรมกาวสวัสดิการ 
สำนักงานปลัดกวะทรวงสาธารณสุข พื ่toMo<£๔๘ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอทุกรวมกาวสวัสดิการสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขขังหวัดน่าน ลงวันร ่
b ทุมภาพันส ํ๖๔๔๙



to. ขอเสนอแนะด้านที่มาของเงินบริจๅคนละ:ทบได้อ่ี■น ๆ ที่เข้า^กองทุนสวัสดิการ
๒.ด วัยเสนอแนะต่อสำนักงาน ก.พ.

ข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน ก.พ แนวทางการสำเนินกาาของสำนักงาน ก.พ.
ใท้ท้จารณาตำเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกากี

หร็อตำสั่ง เพื่อกำหนดกรอบหลักเกณสํ เงื่อนไข หริอวิธีการ 
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริจาค การหาหรือกาวริ'บรายได้อื่น ๆ 
ของส่วนราชการเพ่ือน์าเข้า^กองทุนสวัสดิการ เพื่อบีองกัน 
ปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน ์(Conflict of interest) 
ระหว่างผลประโยชน์ของวัฐและประชาชนกับผลประโยชน ์
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐท่ีเป็นสมาขิกสวัสดิการ 
โดยในลักษณะการบริจาคเงินทรึอรายได้ที่เข้าสู่กองทุน 
สวัสดิการภายในของส่วนราชการ จะด้องไม่สัมพันธ์กับ 
การจ้ดซ้ึอจ้ดจ้าง ของส่วนราชการนั้น ๆ รวมถึงห้ามมิใท ้
ส่วนวาชกาวหาวายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
ทุกประเภทจากภาคเอกชน เข้ากองทุนสวัสดิการภายใน 
ของส่วนราชการ

สำนักงาน ก.พ. เห้นด้วยในหลักการตังกล่าว 
และสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจ้ดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ชี่งคาดว่าจะแล้วเสริจภายในจงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๓

๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาสารณสุข

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาสารณสุข แนวทางการสำเนินกาวของกวะทรวงสา(ทรณสุข

๒.๒.®) ห้ามมิให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งมีการขัดฃ้อจ้ดจ้างท้าการหาวายได้ในลักษณะผลประโยชน์ 
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากภาคเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงาน น่าเข้าเป็นวายได้ของกองทุนสวัสดิการ

๒.๒.๒ กรณีบริษัทผู้จำหน่ายยาและเวชภัณฑ ์หรือ 
ภาคเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน มิความประสงค ์
ที่จะบริจาคเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์แส่ทางราชการโดยส่วนรวม 
บริษัทผู้จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ สามารถบริจาคให้แส่ 
สถานพยาบาลได้โดยตรง ตามระเบียบกระทรวงกาวคลัง ว่าด้วย 
กาวรับเงินvtร็อทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางวาชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ 

๒.๒.พ กรณีที่บริษัทผู้จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ หรือ 
ภาคเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน มีการให้ส่วนลด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใด้ร 
การประสานงานกับสมาคม ผู้วิขัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ 
(Fhamaoeutral Research & ManiactLiHS fmxH&xx 
PReMA) ซึ่งเป็น ตัวแทนของบริษัทยา โดยม ี
การส่าหนดเกณฑ์ทางจริยธรรมเพื่อป้องกันปัญหา 
เรื่องการรับเงินของผู้มีส่วนได ้ส่วนเสยจากบริษัทยา 
บริษัทขายอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงมีเกณฑ์ 
จริยธรรมในการขัดซ่ึอขัดจ้างนั้งงานเภสัชกรรม 
ยาเวชภัณฑ ์และไม่ใข่ยา ซึ่งปัจอุบันกระทรวง 
สาธารณสุขให้ความสำคัญในเร่ืองตังกล่าวเป็นอย,างมาก 
แน้กระทั่งในกรณีที่บริษัทยามีกาวเขิญทุคลากร 
ทางการแพทย์ไปศึกษาชิงาน ต่างประเทศหรือ



๔

ข้อเสนอน'นะต่อกวะทรวงสาธารณสุข 
ส่วนแถม จากการจัดซัอค่ายาและเวชภัณฑ์ ห้ามมิให้
สถานขยาบาลตำเนินการนำเงินส่วนลดท่ีได้ดังกล่าว เข้าเป็น 
รายได,้บองกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล โดยต้องนำเงิน 
ดังกล่าวกลับดิบเข้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน

fe.lo.ar ให้กำหนดกรอบหรือหลักเกณท์การหา/การรับ 
รายได้อื่นๆ ของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพี่อป๋องกันปัญหาการขัดกันแห้งผลประโยชน์ (Conflict of 
interest) ระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและประชาขนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นสมาชิกสวัสดิการ 
โดยในลักษณะกาวบรืชาดเงิน/รายได ้ที่เข้าซึ่กองทุน 

สวัสดิการภายในชองสถานพยาบาล ชะต้องไม่สัมพันธ์กับการ 
จัดฃ้อจ้ดจ้างของสถานพยาบาลนั้น ๆ และในกรเนึอื่น ๆ เช่น 
กาวสนับสทุนทุนวิจัย ทุนการศึกษา ตลอดชนการฟิกอบรม 
และการศึกษาคูงานน้ังไบและต่างประเทก ซึ่งได้รับการ 
สนับสบุนโดยบริษัทผู้จำหน่ายยาและเวชกักเท์ ให้ผู้บริหาร 
สถานพยาบาลพิจารณาโดยยดประโยชน์ส่วนรามชปิงรัฐและ 
ประชาซนเป็นสำลัญ

แนวทางการตำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข
การจัดประชุม ภายในประเทด ด้องมีขนตอน 
ในกาวประสานงานกับคณะกรรมการบริหารของ 
โรงพยาบาลเพื่อตำหนดตัวทุคลากรทางการแพทย์ 
ในการไปศึกษาดูงานต่างประเทคหริอการจัด 
ประชุมภายในประเทศตามพึ่โด้วับเชิญ

นอกชากนี ้กระทรวงสาธารณสุขยังได้กำหนด 
ระเบียบกวะทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริชาด 
และทรัพย์สนบริจาคชองหน่วยบริการ พ.ศ. te<*๖® 
ซึ่งกำหนดให้การรับเงินหรือทรัพย์สนที่มีผู้บริจาคให ้
ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสยและผลประโยชน ์
ของหน่วยบริการที่ชะได้รับ ต้องเป็นการบริจาค 
ด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพี่อแลกเปล่ียนผล 
ประโยชน์หรือมีเที่อนไขผูกพันที่ชะไห้ประโยชน์แตํ 
ผู้ใดโดยเซพาะ และต้องคำนึงถึงประโยชน์ 
และภาระที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยบริการนั้งไนป๋ชชุนัน 
และอนาคต นอกจากนั้หน่วยบริการต้องส่งรายงาน 
มาที่หน่วยงานคลังของส่วนวาชการด้นสังกัด 
เพี่อวายงานกรมบัญขีกลาง และเก็บรวบรวม 
หลักฐานเพื่อให้สำนักงานกาวตรวจเงินแน่นด้น 
ตรวจสอบต่อไป

(ท. ข้อเสนอแนะด้านการใช้จ่ายเงินกองรไนสวัสดิการ 
(ท.« ข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน ก.พ.

ข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน ก.พ. แนวทางกาวดำเนินกาวชองสำนักงาน ก.พ.

๓.®.® พิจารณากำหนดวัตสุประสงตํ กรอบ/หลักเกณห้
หรือประเภทของการจัดสวัสดิการภายในต่วนรวชการ 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกาวจัดสวัสดิการ 
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. teirarcTl ให้มีความชัดเจนมากยงขึ้น 
เช่น กำหนดประ๓ทกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการว่า 
สวัสดิการประเภทใดบ้างที่สามารถจดให้นึการดำเนึนดารได้

สำนักงาน กพ. เห้นด้วยหลักการและสำนักงาน กท.
อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพี่อน่วันน่โงแก้ไช 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ิว่าด้วยการจัด 
สวัสดิการภายในส่วนวาชการ พ•ศ. fe<tr<rW ซึ่งคาดว่า 
ชะแล้วเสร็จภายในปึงบประมาพ พ.ศ. 'extto'n



ข้อเสนอนนะต่อส์านักงาน ก.พ. แนวทางการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.
หรือไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นด้น

๓.๑.๒ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือช์นตอนสำหรัน 
การด้าเนินการตามข้อ ๑0 (๙) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการรัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. textcCrt 
กรสํ]คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนวาชการของนต่ละ 

ส่วนราชการ ประสงค์จะจัดใพ้มีกิจกรรมห่รือสวัสดิกกวาJระเภทอืนใด 
ซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามข้อ ๑0 ต้องดำเนินกาวแจ้งมายัง 
คณะกรรมการสวัสดิการข้าวาชกาว (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อให้ม ี
การพิจารณาอบุมัดิและให้ความเห้นชอบก่อน ทั้งนึ ้เพื่อมิให ้
มีกาวใซัจ่ายเงินผิดประ๓ทหรือผิดวัดคุประสงฺค์ชองการรัดตั้ง 
กองทุนสวัสดิการ รวมถึงการก่าหนดให้การใข้จ่ายเงินสวัสดิการ 
นอกกรอบวัตคุประสงค์ต้องถีอว่าเป็นการกระทำผิด

๓.๑.๓ พิจารณากำหนดกรอบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
ธรรมาภิบาลในการบรีหารรัดการกองทุนสวัสดิการภายใน 
ส่วนราชการ โดยเอพาะอย่างยิงในกร{มีการใช้จ่ายเงินกองทุน 
สวัสดิการ เพื่อให้กาวรัดสรรสวัสดิการแก่สมาซิกกองทุนฯ 
เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม

๓.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธาร{บุข

ข้อเสนอนนะ แนวทางการดำเนินกาวของกระทรวงสาธารณสุข
๓.๒.๑ พิจารณากำหนดวัตคุประสงค ์กรอบหรือ 

หลักเกณฑ์หรือประเภทของการรัดสวัสดิการภายใน 
ส่วนวาชการ ดานระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรัดสวัสดิการภายใน 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกวะทรวง 
สาธารณสุขที่รังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒(£<£๙ 
ให้มีความชัดเจนมากยื่งซ้น เข่น กำหนดประเภทกิจกรรม 
หรือสวัสดิการว่า สวัสดิการประเภทใดบ้างที่สามารถรัดให้มี 
การดำเนินการได้หรือไม่สามารถดำเนินการได้

๓.๒.๒ กร{ป็ที่คณะอบุกรวมการสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน

คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
๖ ประการ คือ

๑. หลักนิติธรรม
๒. หลักคุณธรรม
๓. หลักความโปว่งใส
<£. หลักความมีส่วนร่วม
<£. หลักความรับผิดชอบ
๖. หลักความคุ้มค่า
โดยกำหนดระเบียบต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม



ข้อเสนอแนะ
ประสงค์จัดให้มิสวัสดิการภายในหน่วยงาน ที่นอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ตามข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ 
สำนักงานปลัดกระ'ทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยกาวจัดสวัสดิการ 
ภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขที่จังหวัดไม่มิคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ให้คณะอบุกรรมการสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน ดำเนินการ 
แจ้งความประสงค์ไปยังคณะกรรมกาวสวัสดิการ สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจะสามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อ 
ได้รับกาวพิจารณาอบุมิตและให้ความเหึนชอบ ทั้งที ่หากเป็น 
กวถJ็ชี่งมีการดำเนินการจัดสวัสดิการ โดยมิไต้รับการอบุนัดิ 
และความเห้นชอบหวือมีกาวใช้จ่ายเงินกอง่บุนสวัสดิการ 
นอกกรอบวัดสุประสงค์ที่กัาหนด ต้องถือว่าเป็นกาวกวะทำผิด 

๗ท๓ กำหนดกรอบห่วิอหลักเกณท์เก่ียวกับเรี่องธรรมาภบาล 
ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
ใดยเถพาะอย่างยงในกรณึการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ 
เพื่อให้กาวจัดสรรสวัสดิการนกํสมาชิกกองทุน*! เป็นไปด้วย 
ความเสมอภาคและเท่าเทียม

แนวทางการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข
สมาขิกทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความเทีนในกาวจัดสวัสดิการ 
มิความโปร่งใส สามารถดรวจสอบการดำเนินการ 
และการไข้เงินกองทุนสวัสดิการได ้และบริหาร 
ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัด คุ้มค่า 1เงหมาย 
บริการสมาชิกสวัสดิการเป็นหลัก

๔. ข้อเ^แนะด้านfทรตรวว์)สอบสถานะกองทุนสวัสดิการ โทรตรวรฟ้ญขีรายรับรายจ่ายของกองทุนสวัสด้การ 

๔.๑ ข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน ก.พ.

ข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน ก.พ. แนวทางการดำเนินการของสำนักงาน ก<พ.

๔๑.๑ พิจารถภดำเนิเJการตามอำนาจหน้าที่ของภูนย์ประสาน
การจัดสวัสดิการข้าราชกาว ตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตร ิว่าด้วยกาวจัดสวัสดิการภายในส่วนวาชการ 
พ.ศ. ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเพ่งครัดโดยเอพาะอย่า«!ง
การตำเนินกาวประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
ของส่วนราชการต่าง ๆ

๔.®.๒ประสานส่วนราชการแต่ละแห่งเพ่ือให้ดำเนนการ 
รายงานตกmดำเนินงาน ข้อมูลรายละพียดที่มาและการใช้จ่ายเงิน 
สวัสดิการภายในส่วนราชการ รวมถึงประเดินปัญหาและอุปสรรศ

สำนักงาน ก.พ. เห้นด้วยหลักกาวและระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตริ ว่าด้วยกาวจัดสวัสดิการภายใน 
ส่วนวาชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ «ท«ท กำหนดใท ้
คณะกรรมการสวัสดิการจัดทำวายงานเสนอ 
คณะกรรมการปีละคร์ง รายงานที่!ห้กล่าวถึงผลงาน 
ในจที่ผ่านมา และดำชิแจงเกี่ยวกับนโยบายโทรงการ 
และแผนงานที่จะทำในปีต่อไป ปัญหาห่ริออุปสรรท 
ที่สำคัญในการดำเนินการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ชิงสำนักงาน ก.พ. จะกำชับให้ส่วนวาชการจัดสวัสดิการ



ข้อเสนอแนะต่อสำนกงาน ก.พ. แนวทางการดำเนินการชองสำนักงาน ก.พ.
'ของการจัดสวัสดิการกาบในส่วนราชการไปฏื'งถูนสํป,ะสาน
การชัดสวัสดิการช้าราชการ สำนักงาน ก.พ. เพื่อสร้างกระนานการ 
ขั้นตอนการตรวจสอนเกี่ยวกันการใช้จุ่าบเงินส•รส้ดิทาว 

ชองแต่ละหน่วยงาน ว่าเป็นไปตามกรอบวัตสุประสงดํ 
ชองการจัดสวัสดิการกาบในส่วนราชการหร้อไม ่อย่างไร

๔.ด.๓ ดำเนินการตรวจสอบรายงานผลการจัดสวัสดิการ 
ชิานะชองกองทุนสวัสดิการ นัญขีราบรับ รายจ่ายของกองทุน 
สวัสดิการของส่วนราชการในแต่ละหน่วยงานโดยเนิพาะอย่างยง 
การตรวจสอบเงินรายได้ท่ีเช้า^กองทุนสวัสดิการชองหน่วยงาน 
ชองรัฐแต่ละแห่ง ในกร{บีเงินบริจาคและรายไต้อื่น ๆ ตามข้อ ®๙ 
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกาวจัดสวัสดิการ 
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗โดยใหส่วนวาชกาวแต่ละแห่ง 
จัดห่าบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงินบริจาคเพื่อกาวจัด 
สวัสดิการภายในส่วนราชการด้งกส่าวใหัชัดเจน ตลอดจนจัดห่า 
ฐานข้อมูลและประชาลัมห่'นธ์เผยแพร่ข้อมูลรำยงานผล 
การจัดสวัสดิการของหน่วยงาน ฐานะของกองทุนสวัสดิการ 
บัญชีรายรับ รายจ่ายชองกองทุนสวัสดิการของแต่ละ 
ส่วนราชการ บนเรึบใชด้ชองหน่วยงานชองรัฐแต่ละแห่ง 
เพื่อใทัสมาชิกและบุคคล■ทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

๔.ด.๔ กำหนดให้กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
แต่ละแห่ง ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงิน 
โดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 
(External Audit) ในอึกข้ันหนึ่ง ก่อนที่จะมีการรายงานผล 
การสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ 
ต่อคณะกรรมกาวสวัสดิการข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.) ที่งนึ ้
ในกร{นที่พบหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อการดำเนินการจัด 

สวัสดิการของส่วนราชการใด ๆ ให้คณะกรรมการสวัสดิการ 
ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. สอบสวนข้อเท่ีจจริงเกี่ยวกับ 
กาวดำเนินการของกิจการสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
คามอำนาจหน้าที่ในข้อ ๓๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ภายในส่วนวาชการให้เป็นไปตามระเบียนสำนัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยกาวจัดสวัสดิการภายใน 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และให้ส่วนราชกาวจัดห่า 
รายงานผลกาวจัดสวัสดิการภายในชองส่วนราชการ 
เสนอคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชกาวตามข้อ ๓(ท 
ของระเบียบดังกล่าว

สำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ 
การเงินโดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีซึ่งเป็น 
บุคคลภายนอก (External Audit) สำนักงาน ก.พ. 
ขอศึกษาในรายละเอียดเพ่ืมเดิมก่อนที่จะดำเนินการ 
ปรับปรุงแกัโขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วย 
กาวจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ข.ศ. ๒๔๔๗ 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสรีจภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๓



? 7

ข้อเสนอแนะต่อส์านักงาน ก.พ. แนวทางการดำเป็นการของสำนักงาน ก.พ.
ว่าด้วยการขัดสวัสดิการภายในส่วนวาชการ ข.ห. ๒๔๔๗
โดยภายหลังหากปรากฎว่าเป็นการกระทำความดึด ให ้
คณะกรรมกาวสวัสดิการข้าวาชการ (สำนักงาน ก.พ.) รายงานผล
การสอบสวนดังกล่าว ไปยังส่วนราชการด้นสังกัด และหน่วยงาน 
ด้านตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการปัองกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาควัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาด ิ(สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นด้น เพื่อดำเป็นการลงโทษ 
ผู้กวะทำความผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัยต่อไป

๔.๒ ข้อเสนอแนะสิ่อกระทรวงสาธารณสุข
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการดำเนินการของกระทรวงสารารพสุข

๔te.(ค ให้คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกวะทรวง 
สาธารณสุขประสานคณะอทุกรวมการสวัสด้การของสลาบบส'1บ'1ส 
แค่ละแห่ง ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธา'รพสุข 
ดำเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลวายละเอียดที่มา 
และกาวใช้จ่ายเงินสวัสดิการภายในส่วนราชการรวมลึ^ประเสึน
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้เป็นไปตามชั้นตอนและกลไกการดรวจสอบ 

ตามข้อ ๘ และข้อ ๑๔ของระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช้ดสว’ิสดิกาว 
ภายในหน่วยงานส่วนมูป็ภาคสังกัดสำนักงานปลัสกระร1รวง 
สาธารณสุขที่ขังหวัดไม่มึคณะกรรมการสวัสดิการ พ•ส- ’ท'*^๔ 
อย่างเคร่งควัด

คณะกรรมกาวสวัสดิการ สำนักงานปลัดกวะทรวง
สาธารณสุข จะกำกับติดตามกาวดำเนินการรายงาน 
ผลทกรตำเนินทน ข้อมูลรายละตียคที่มาและกกรใช้จ่าย 
เงินสวัสดิการภายในส่วนวิาขการ รวมถึงประเดิน 
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้เป็นไปตามชั้นตอน 

และกลไกการตรวจสอบตามข้อ ๘ และข้อ ®<*: 
ของระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการดำนักงาน 
ปลัดกวะทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการขัดสวัสดิการ 
ภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดดำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ขังหวัดไม่มิคณะกรรมการ 
สวัสดิการ พ.ศ. ๒๔๔๔ อย่างเคร่งควัด

๔.10.10 ให้คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตำเนินกาวตรวจสอบวายงานผลการขัดสวัสดิการ 
ฐานะของกองทุนสวัสดิการ บัญชีรายวับ รายจ่ายของกองทุน 
สวัสดิการของสถานพยาบาลแด่สะเ1ห่ง ใดยเปิพาะอย่างยิง 
การตรวจสอบเงินรายได้ที่เข้าซึ่กองทุนสวัสดิลาร ไนกรล ํ
เงินบริจาคและรายได้ที่น ๆ และกำหนดให้สถานพยานาล 
แค่ละแห่งที่ตำเนินกาวขัดสวัสดิการตามระเบียบ*' ต้องขัดทำ

คณะอทุกรรนกาวสวัสดิการา มิการรายงานข้อมูล
รายวับของกองทุนสวัสดิการ*' ในส่วนของเงินปริจาด 
ต่อคณะกรรมกาวสวัสดิการดำนักงานน่สัดกระv’รวง 
สาธารณสุข โดยไมใด้วะทุที่มาของเงินปริจาดดังกล่าว 

แต่ทราบข้อมูลในภายทลังว่า เงินบริจาคมาขาก 
บริษัทขายยา ด้งนั้น สำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขจึงแกัปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดเมิน



ชัยเสนอแนะสิ่อทระทรวงสา!ท'รณสุข แนวทางการตำเนินการของกระทรวงสา!ทรณสุข
บัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงินบรวาคเพี่อการจัดสวัสดิการ

ภายในของหน่วยงานให้ชัดเจน ตลอดวนจัดห้าฐานข้อมูล 
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลวายงานผลการจัดสวัสดิการ 
ของหน่วยงาน ฐานะของกองทุนสวัสดิการ บัญชีรายรับ วายจ่าย 
ของกองทุนสวัสดิการ บนเ1บไชต์ของหน่วยงานหรือสถานขยาบาล 
แด่ละแห้งเพ่ือให้สมาขิกและบุคคลท่ัวไ\Aดัรับทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริวาค 
และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ห.ค. tedfts® 
และแจ้งสมาคมผู้วิวัยและผสิตเภสัขภัณห้ 
ม่ให้บริจาคเงินเข้ากองทุบสวัสดิการภายใน 

ส่วนราชกาวเพ่ือให้เป็นไปดามหลักธรรมาภิบาล

๔.!ธ.๓ กำหนดให้กองทุนสวัสดิการที่จัดดงข๋ึนระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณลุขพื่ชังหวัดใม่ม ี

คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 10๔๔๔ ด้องได้รับการตรวจสอบ 
และรับรองบัญชีและการเงินใดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (External Audit) ในอีกช์นหน่ึง
ก่อนจะมีการรายงานผลการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน 
และผลการตรวจสอบการเงินและบัญช ีต่อคณะกรรมการ 
สวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ในกรเน ี
พื่พบหรือมีเหตุชันควรสงสัยต่อการดำเนินกาวชัดสวัสดิการ 
ของหน่วยงาน/สถานพยาบาลใด ๆ ให้คณะกรรมกาวสวัสดิการ 
สำนักงานปลัดกวะทรวงสาธารณสุขสอบสวนข้อเพื่จจริงเน้ีองด้น 
เกี่ยวกับการดำเนินกาวของกิจการสวัสดิการหน่วยงานด้งกล่าว 
ทั้งน้ีในกรเบีพื่ปรากฎว่าอาจเป็นการกระทำความผิด ให้พิจารณา 
ส่งเซ่ึองให้คณะกรรมการสวัสดิการข้าราขกาว (สำนักงาน ก.พ.] 
เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท้จ่จริงตามอำนาจหน้าที่ในข้อ ๓'» 
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน 
ส่วนราชการ ข.ศ. 'ธ๔๔rt โดยภายหลังหากปรากฏว่า เป็นการกระทำ 
ความผิดให้คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ (สำนักงาน ก.ข. 
รายงานผลการสอบสวนด้งกล่าวใปชังส่วนราชการด้นสังกัด 
และหน่วยงานด้านตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เข่น สำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคร ั
(สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราXJปราม

ในการดำเนินการดูแล ตรวจสอบ การดำเนินการ 
ของคณะอบุกรวมการ ลรัสดิก!ร สำนักงานปสัดกระทรวง 
สาธารณสุข ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ 
สำนักงานปลัดกวะทรวง สาธารณสุข ว่าด้วย 
กาวจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัด 

ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 10๔๔๔ ข้อ ๘ 
และข้อ «>๔ คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการโดยดลอด 
ในกาวจัดสวัสดิการในเขิงสุวกิจของคณะอบุกรวมกาว 
สวัสดิการ สำนักงานปลัดกวะทรวงสาธารณสุข 
ทุกโครงการต้องผ่านการพิจารณาอบุมัลิของ 
คณะกรรมกาวสวัสดิการ สำนักงานปลัดกวะทรวง 
สาธารณสุขก่อน หน่วยงานในส่วนภูมิภาคขิงลามารถ 
จัดสวัสดิการในเชีงสุวกิจได ้และดำหนดให ้
คณะอบุกรวมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกวะทรวง 
สาธารณสุข วายงานฐานะกองทุนสวัสดิการทุกโ 
และในอนาคตจากจำนวนคณะอบุกรวมการสวัสดิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เพื่มซ้น 
เป็นอย่างมาก คณะกรรมกาวสวัสดิการ สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีมาตรการตราจสอบ 
ควบคุม ดูแล ที่รัดทุมรงซ้น



(ร)o

ข้อเสนฺอแนะต่อกรรทรวงสารารณสุข แนวทางการดำเปินกาวของกวะทรวงสา5าร{นสุชฺ

กาวทุจริตแห่งชาต ิ(สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นต้น เพือดำเนินกา, 
ลงโทษผู้กวะทำความผิด^ง•หางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัยต่อไป

๔.๒.๔ เหัคณะกรรมกาวสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวง 
สารารณสุข วายงานผลการฅำเนินงาน ข้อมูลราบละเฐอคV{มา 
และการใช้จำยเงินสวัสดิการกาJJในสำน7ท)กา, รวมถึงกา,ราJJงาน 
ประเด็นปัญหาและอุ\Jสร,คขกงการวัดสวัลดิกา,กา1,ในสำนา^าาา 

เพอให้เป็นไปตานข้อ ๒๔ และข้อ 0า๓ ของระเบียบสำนักนายกวัฐมนต่ร ิ
ว่าด้วยกๅรขัดสวัสดิการกายในสํวนราชกา, พ 11 ^>๔๔๗ 
ไปย้'งคูนย์ประสานกาวรัดสวัสดิการข้าราชกา, สำนักงาน ก Y, 
เพื่อสร้างกระบวนการขนตอนการด,วจสอบเf{ยวกันกา,ใข้จุำอ 

เงินสวัสดิการของแต่ละหปวยงาน ว่าเป็นไปคามกรอบวัตสุประสงค ์
ของการขัดสวัสดิการภายในส่วนราชกา,ทริอไม่ อย่างไร

ระเบียบสำนักนายกร้ฐมนตรี ว่าด้วยการขัด
สวัสดิการภายในส่วนวาชการ พ.ค, (0๔๔๗ ข้อ 010, 
กำหนดให้คณะกรรมการสวัสดิการของส่วนราชกา,
จ๗ัาวายงานเสนอคณะกรรมการปิละครัง ชึ่งในปีต่อไป 
คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระท,วง 
สาธารณสุข จะดำเป็นกาวปฏิบัติตามระเบียบๆ 
อย่างเคร่งครัดต่อไป
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
»ทเน๊ขมรํชิบาล.กทม.®๐๓๐๐.

สิงหาคม ๒๕๖๑

1๙.

นอง ข้อเสนอแนะเพื่อป๋องกนการงาจริตเที่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในของสลานพยาบาล 
สงกัดกระทรวงสาธารณสุข,—.'..พ....,—s-

เรียน รีฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

สิ่งพื่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณ่ะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพุจริตแท่งชาต ิ'‘rr *‘7 ว’ั;-
ที่ปข๐00๓/๐๒๒๕ลงวันที่® สิงหาคน๒*๖๐
ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งซาคิใด้เสน3เรี่®'5 ข้อเสนอแนะ 

พี่อ์ป้ยีงกัน่การพุจ่ริดเที่ยวกับการจัดสวัสดิการกายในซยงสถานพยานา^,',1าดกระทรว^า3ารณ‘5ข 
ไปเพื่อสำเป้นการ ความละเอียดปรากฎตานส่าเนาหนังสือท่ีส่งนาด้วยน้ึ

รองนายกรัฐมนตร ี(นายวิษเบุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติวาขการแทนนายกรัฐมนตรี 
ได้ป้คำสั่งมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ- เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรียงนีใปหจารแ1ารานกบ

ห้คูงฺ.เลขาทรม่ว.ส; 
•พุซุ่ที่^23£^ 
วันห้.!ร^.ลคR 
เวสา....^:.'-?ย๊",^ '

.า? บ

^พฺ'r

คณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ปลัดกระทรวงสารทวเนสุซ 
ไปร ๆ:.!'':บ”.'.น่วยง•ทพี่'.ทยาข้องไปรๆ:.!อบ”.'.'เ!'ม!ง''■‘พี่'•ก1 

เนาสำเป้น!ฑร1เก ัปก่ง น!

. ขอแสดงความนับถึอ

^r\ f1
.พี่. ;rn-iก'!รารณพ,ุ®

กองวิเคราะห์เรี่องเสนอคพะรัฐมนตร ี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๓ (อรินราน) 
ไทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๑๔๙ 
vmMJicc.SQib

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)
ที่ปรีกขาประจำสำนักเลขาธการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติรา,ขการแหน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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