ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน
เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ กาหนดให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย
พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หรือของผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้บังคับบัญชาทุกระดับดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ มเติม ประกอบกั บ มติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วัน ที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ พระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๔ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศโรงพยาบาลหั ว หิ น เรื่ อ ง การให้ แ ละรั บ ของขวั ญ
ของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒ โรงพยาบาลหัวหิน เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคล
ในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับและการ
แสดงความยิ นดีในโอกาสเลื่ อนตาแหน่ งในระดับสู งขึ้น อันเป็นสาเหตุห นึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสังกัด
โรงพยาบาลหัวหิน กระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่
ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ
จิตส านึ กและพฤติกรรมของผู้ อยู่ ในบั งคับ บัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้ เป็นไปในแนวทาง
ประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น โรงพยาบาลหัวหินจึงขอให้บุคลากรทุกระดับ
ที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพร
ในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ หรื อ การท าจิ ต อาสา แทนการให้ ข องขวั ญ และให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพรรา ชบั ญ ญั ติ
มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.256๔

(นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหิน

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 เพื่อให้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ การจัดทาบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
การจัดทาแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจาปี การบริหารจัดการร่วมในระดับต่างๆ แนวทางการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และด้านอื่นๆ ตลอดจนระบบการควบคุมกากับและการรายงาน และประกาศเกณฑ์
จริย ธรรมว่าด้ว ยการส่ งเสริมการขายยาของประเทศไทย ๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ สั่งใช้ยา
เภสัชกร บริษัทยา ผู้แทนยา สถานพยาบาล และสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการระบบยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา การสั่งใช้ยา และการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทยาและผู้แทนยาอย่างเหมาะสม ในการส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาลในระบบยาของประเทศต่อไป
เพื่ อน าหลั ก เกณฑ์ จ ริ ย ธรรมฯ ดัง กล่ าวไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ให้ เป็ น รูป ธรรม โรงพยาบาลหั ว หิ น
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จึ ง ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ จ ริ ย ธรรมว่ า ด้ ว ยจั ด ซื้ อ จั ด หายาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า
สาหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้
๑.วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดาเนินการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบีย บพัสดุของทางราชการ อย่ างถูกต้อง โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและของโรงพยาบาล
๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และการบริการใด
๒.๑ เป้าหมาย
๒.๑.๑.มี ร ะบบและกลไกลการจั ด การในการรั บ สิ่ ง สนั บ สนุ น ต่ า งๆ การจั ด สรรและ
การคัดสรรผู้รับ การสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานและแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพประชาชน
๒.๒ แนวทางปฏิบัติ
๒.๒.๑ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา
หรือฝึกปฏิบัติงานกาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้
ปฏิบัติดังนี้

/ก. ผู้บริหาร…

-2ก. ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา
ไม่พึงรับประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินและบริการจากบริษัทยาหรือผู้แทนยา อันนามาซึ่ง
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับการตัดสินใจสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยานั้น
ข. ผู้สั่งใช้ยา
๑. ไม่พึงรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สินจากผู้แทนยาหรือบริษัทยา เช่น ของขวัญ ตัวอย่างยา
เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัทยาให้แก่ผู้สั่งใช้ยาเป็นส่วนตัว ที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนวิทยากร
๒. ไม่พึงรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ จากบริษัทยาและผู้แทนยา
๓. ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ
๔. ผู้สั่งใช้ยาสามารถแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการใดที่
เกี่ยวข้องกับยาในทางวิชาการ โดยเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยานั้นในสถานะใด
๕. ผู้ สั่ ง ใช้ ย าสามารถรั บ การสนั บ สนุ น จากบริ ษั ท ยาไปประชุ ม .สั ม มนา.อบรม.ดู ง าน
หรือบรรยาย ทั้งในและต่างประเทศ อันก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัด
เพื่อส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและค่าที่พัก สาหรับตนเองเท่านั้น และเฉพาะช่วงเวลาของการดูงาน การประชุม หรือการ
บรรยาย ผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกากับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
๖. ผู้สั่งใช้ยา สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการ
กากับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
๗. ในการน าตั ว อย่ างยามาจ่ า ยให้ กั บ ผู้ ป่ ว ย.ผู้ สั่ ง ใช้ ย าพึ ง ค านึ ง ถึง ประโยชน์ แ ละความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบ
กากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบที่ตรวจสอบได้
๘. ผู้สั่งใช้ยาพึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา
ค. เภสัชกร
๑.ไม่ พึง เผยแพร่ เอกสาร.แผ่ น พับ .แผ่ นป้ ายที่ มีเ นื้อ หาเชิ งโฆษณาอวดอ้า งหรือ เป็ นการ
ส่งเสริมการขายยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน
๒.ในการนาตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย เภสัชกรในสถานพยาบาล พึงคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตน และพึง
จัดให้มีระบบกากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาของสถานพยาบาลซึ่งตรวจสอบได้
๓.พึงเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่ อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือก
ยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือก
รายการยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน โดยไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาของบริษัทใดบริษัท
หนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒.๒.๒ การรั บ การสนั บสนุน ในการไปประชุม สั มมนา อบรม ดู งาน หรือ บรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ กาหนดแนวทางดังนี้
/๑. กิจกรรม…

-3๑. กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไข
ข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น
๒. การสนับสนุนให้เป็นไปในนามโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยหน่วยงาน
จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้เป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้
ก. การคัดเลือก ดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยจะได้รับ
ข. โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะกาหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับการสนับสนุน ให้มีความเหมาะสม
ค. การพิจ ารณาคัดเลื อกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความเหมาะสม และเป็น
ธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น
ง. ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่
พัก ส าหรั บ ตนเองเท่านั้น และจะต้องจากัดเฉพาะช่ว งเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการ
บรรยายทางวิชาการให้ชัดเจน
จ. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งใน
และต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๓ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปในโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ก. ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับ
การให้ความรู้
ข. การจั ด ประชุม วิช าการโดยได้ รับ การสนั บสนุ นงบด าเนิน การ วิ ทยากร หรือ ข้อ มู ล
วิชาการ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมทาการเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง
๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๑ เป้าหมาย
๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๒ แนวทางปฏิบัติ
๓.๒.๑ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ
โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็น หลักฐานอ้างอิงได้ และคานึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็น
สาคัญ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับจริยธรรมและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการวิจัยยาในร่างกายของมนุษย์
/(๒) ก่อนนา…

-4(๒) ก่อนนายาตัวอย่างมาใช้ ผู้สั่งใช้ยาต้องเสนอแนวทางติดตามประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของยาตัว อย่าง รวมถึงการจั ดการเมื่อยาตัวอย่างหมดลงต่อคณะกรรมการฯ และดาเนินการตาม
แนวทางที่กาหนดนั้น
(๓) กาหนดให้ หั ว หน้ าคลั งยาและสารเคมี/ หั ว หน้าคลั ง พัส ดุ/ หั ว หน้าคลั งยาและและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แพทย์แผนไทย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้อง
จัดทาบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง ชนิด
ประเภท จานวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจะต้ องจัดทาสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบไว้
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
(๔) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบ
พึงคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน
๔. การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๔.๑ เป้าหมาย
การกาหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสาหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาแก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน
๔.๒ แนวทางปฏิบัติ
๔.๒.๑ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่อนุญาตให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิตนั กศึ กษาที่ศึ กษาหรื อฝึ กปฏิบั ติงานในโรงพยาบาลหั ว หิ น จัง หวั ดประจวบคีรีขั นธ์ เพื่อการโฆษณายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(๒) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดสถานที่ของสานักงานกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องและกาหนดเวลาตามวันและเวลาราชการ ที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอข้ อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่
เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว และมีการบันทึกเป็นหลักฐานว่า มีผู้ให้และรับข้อมูล ประกอบด้วยใครบ้างและได้
เข้ามาให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไร
๕. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๕.๑ เป้าหมาย
๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้
จาหน่ายในรูปแบบการทางานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดาเนินการอย่างเป็นระบบ

/๕.๑.๒ มีนโยบาย…

-5๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น
ความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย คานึงถึงประสิทธิผล และความ
คุ้มค่าที่ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับ
๕.๒ แนวทางปฏิบัติ
๕.๒.๑ กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งเน้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่ว นเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้ นเพื่อให้ ได้ย าและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย คานึงถึงประสิ ทธิผ ล
และความคุ้มค่าประชาชนผู้รับบริการจะได้รับ
(๒) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดจนกระบวนการให้ดาเนินการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และประกาศโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(๓) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน พึงแสดงการมีส่ วนได้ส่ว นเสียกับ
บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหินทราบ
(๔) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานจะประกาศผลการดาเนินงาน เป็น
ระยะๆ และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหินทราบเป็นระยะ
๖. ระบบการตรวจสอบ
๖.๑ เป้าหมาย
มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ
๖.๒ แนวทางปฏิบัติ
(๑) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการ
สนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจาหน่าย โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลหัวหิน
(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีรายงาน ทุกปีต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล
๗. ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหิน

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหัวหิน
ด้ว ยโรงพยาบาลหั ว หิ น มีค วามมุ่ง มั่น ในการบริห ารราชการอย่า งซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ สั ง คม และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ
ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่
โรงพยาบาลหัวหิน จึงได้กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจั ดจ้างของโรงพยาบาลหัวหิ นเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการกาหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด
2. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
4. คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง
ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
5. ดาเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุด
6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ
7. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องตน
9. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรืและเป็นธรรม
10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กาชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นโดยทันทีเพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดาเนินการอื่นที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบดาเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทารายงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นขึ้นไป
เพื่อดาเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือดาเนินการทางวินัยโดยทันที
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหิน

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรู ปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่ว นรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ย วเนื่องกับ จริย ธรรมของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสี ยหายต่อการบริห ารงาน
และภาพลักษณ์ขององค์กร
โรงพยาบาลหัวหิน จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่น คุณธรรม
ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ จึงได้จัดทามาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค
และทรัพย์สินบริจาค เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่ที่เป็นการเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน และเพื่อเป็นการสร้าง
ความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ นหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด โดยธรรมจรรยาของ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ
ให้ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาล
หัวหินถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. การรับบริจาคทรัพย์สิน หรือเงินสนับสนุน ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลักสาคัญ
๒. การให้หรื อรับบริจาคทรัพย์สิน หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่น ใจว่า เงิน บริ จ าคหรื อสิ่ งของสนับสนุ นนั้น ไม่ได้ถูก นาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการ
ติดสินบน
๓. คานึ งถึ งความเป็ น ธรรมและปกป้อ งเจ้ าหน้าที่ ที่ป ฏิเสธการรับหรือ การให้ สิ นบนที่ เป็ น
เงินบริจาค หรือทรัพย์บริจาค หากผู้ใดพบเห็นการกระทาที่เป็นการเข้าข่ายอันเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรีบ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๔. ให้ผู้บังคับบัญชา กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.256๔

(นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหิน

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน
เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลหัวหิน
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้กาหนดมาตรการส าคัญเร่งด่ว นหรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในการปูองกัน การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่
รั ฐ ในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี พ ฤติ ก รรมซื่ อ สุ จ ริ ต และปู อ งกั น การเกิ ด ปั ญ หาทุ จ ริ ต
และการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสาคัญที่พบบ่อย 4 มาตรการ ได้แก่
ข้อ 1 มาตรการการใช้รถราชการ กาหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของโรงพยาบาลหัวหิน
จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลาง
และรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยต้องมี การจัดทาเอกสารครบถ้วนตามที่ระเบียบกาหนด เช่น บันทึกการใช้รถ
แบบคาขอใช้ร ถ เป็ น ต้น มี ร ะบบควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิ ง ระบบควบคุมการบารุงรักษา ระบบ
ควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่นารถราชการไปใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไป และกลับระหว่างที่ทางานกับ
บ้านพัก การนารถราชการไปจอดในที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้รถราชการไปในกิจการ หรือภารกิจ
ที่มิใช่ราชการ เป็นต้น
ข้ อ 2 มาตรการการเบิ ก ค่ า ตอบแทน ก าหนดให้ ก ารเบิ ก ค่ า ตอบแทนของเจ้ า หน้ า ที่
ที่ปฏิบัติงาน ต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ..2544 เช่น หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่ าตอบแทนแนบท้าย
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบ
ท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2548 หรื อ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการจ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 เป็นต้น หรือการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 โดยในการเบิกค่าตอบแทนไม่ว่าในกรณี ใด ๆ นอกจาก
จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว จะต้องมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงาน
จริง การควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาที่เหมาะสมกับภาระงาน มีระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเวร
หรือการเรียกเวรเสริมให้ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อปูองกันมิให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็จหรือทุจริต
ในการเบิกค่าตอบแทนหรือไม่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เป็นต้น
ข้อ 3 มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กาหนดให้ การดาเนินการ และการเบิกจ่ายเงินต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลั งว่า ด้ว ยการเบิ กค่าใช้จ่า ยในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549
/และที่แก้ไข...

-2และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี โดยในการควบคุมการเบิกจ่ายให้คานึงถึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสม
เป็นไปด้วยความประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยเพาะอย่างยิ่งจะต้อง มีการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
สัมมนา และเดินทางไปราชการจริง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการเบิกจ่ายเงิน อันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน
ข้อ 4 มาตรการการจัดหาพัสดุ กาหนดให้ในการจัดหาพัสดุต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดหาพัสดุจะต้องมีระบบควบคุมปูองกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อาศั ย โอกาสที่ มีอ านาจหน้ า ที่ ไปแสวงหาประโยชน์ ใ ห้ กับ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรือ ทางอ้ อ ม
หรื อ ระบบควบคุ ม การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น จริ ง มี ค วามโปร่ ง ใส เพื่ อ เป็ น การปู อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในกระบวนการจัดหาพัสดุและปูองกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดหาพัสดุ
ทั้งนี้ ให้กากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุมิให้เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ว่ าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อ กระท าการหรือ ไม่ กระท าการและไม่ว่า การนั้ นจะชอบหรื อมิ ช อบ
ด้วยหน้าทีก่ ็ตาม
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของการดาเนินการตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษด้านการปกกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาล
หัวหิน จึงขอประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัย ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการ
ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลหัวหินยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
นโยบายหลัก
1. ปูองกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
2. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มุ่ น เน้ น การจั ด หาพัส ดุ ภ าครั ฐ โดยการซื้ อ จ้ า ง เช่ า แลกเปลี่ ยน หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใดให้
สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
1. ในการดาเนินการตามมาตรการข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้หน่วยงานและหน่วยบริการ ในสังกัดทุก
หน่วยงานจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง
2. หากพบว่ามีการฝุาฝืนมาตรการตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระทาผิดจะต้องถูกดาเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานตามลาดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ ซึ่งฝุาฝืนมาตรการตามข้อ 1
ถึงข้อ 4 แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทาผิดวินัยด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหิน

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน
เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม
จากที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ด้ ว ย คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
กรมบั ญ ชี ก ลาง ได้ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว๔๕๗ ลงวั น ที่ ๑๗ กั น ยายน ๒๕๖๒
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน
ของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัส ดุ ถึงกระทรวงสาธารณสุ ข
เพือ่ รับทราบและขอให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งต่อหน่วยงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติข้างต้น
ในการนี้ โรงพยาบาลประจวบคีรีขนั ธ์ ขอประกาศมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนลด
แถมพิเ ศษ ส่ ว นชดเขย ส่ ว นสนั บ สนุ น หรื อส่ ว นอื่ น ใดเพิ่ม เติม จากที่ ห น่ว ยงานของรั ฐ ก าหนดไว้ ข องงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ดังนี้
๑. โรงพยาบาลหัวหิน ต้องดาเนินการจั ดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุภ าครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้ข อบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลหัวหินจะกาหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้
๒. เมื่อดาเนิ น การจั ดซื้อจัดจ้ างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ ช นะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่น
ใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว ทาหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน
หรือส่วนอื่นใด ต่อโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดจากโรงพยาบาลหัวหินเด็ดขาด
๓. ต้อ งตรวจรั บ ส่ ว นแถมพิเ ศษ ส่ ว นชดเชย ส่ ว นสนั บสนุ น หรื อส่ ว นอื่ น ใดเพิ่ม เติม จาก
ที่ห น่ ว ยงานของรั ฐ กาหนดไว้ ในขอบเขตของงาน หรื อรายละเอีย ดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุ ด้ว ย อนึ่ ง
เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด
มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกคนละฉบับก็ได้
4. พัสดุของโรงพยาบาลหัวหิน ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดก็ตาม ให้จัดให้มีการควบคุม ดูแล
พัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.,ศ.๒๕๖๐ ด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหิน

