
  
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน 
เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการข้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ก าหนดให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย
พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  
หรือของผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้บังคับบัญชาทุกระดับด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๔ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข             
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง การให้และรับของขวัญ                  
ของข้าราชการข้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ข้อ ๒ โรงพยาบาลหัวหินเห็นสมควรส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ             
ในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคล         
ในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับและการ
แสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์             
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสังกัด
โรงพยาบาลหัวหิน กระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่
ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพ่ือที่จะพัฒนาทัศนคติ 
จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปในแนวทาง
ประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น โรงพยาบาลหัวหินจึงขอให้บุคลากรทุกระดับ
ที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพร
ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการท าจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ และให้ถือปฏิบัติตามพรรา ชบัญญัติ                      
มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.256๔  
 
 
 

 
(นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน 



  
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

 
  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการ 
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 เพ่ือให้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ การจัดท าบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา            
การจัดท าแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจ าปี การบริหารจัดการร่วมในระดับต่างๆ แนวทางการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และด้านอ่ืนๆ ตลอดจนระบบการควบคุมก ากับและการรายงาน และประกาศเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย ๒๕๕๙ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้สั่งใช้ยา             
เภสัชกร บริษัทยา ผู้แทนยา สถานพยาบาล และสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการระบบยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา การสั่งใช้ยา และการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทยาและผู้แทนยาอย่างเหมาะสม  ในการส่งเสริมให้เกิด        
ธรรมาภิบาลในระบบยาของประเทศต่อไป 

 เพ่ือน าหลักเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โรงพยาบาลหัวหิน          
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติจริยธรรมว่าด้วยจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา               
ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 

 ๑.วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะด าเนินการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุของทางราชการ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย            
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและของโรงพยาบาล 
 ๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และการบริการใด 
     ๒.๑ เป้าหมาย 
  ๒.๑.๑ .มีระบบและกลไกลการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนต่างๆ การจัดสรรและ             
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
หรือฝึกปฏิบัติงานก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้
ปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 

/ก. ผู้บริหาร… 
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 ก. ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา 
 ไม่พึงรับประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินและบริการจากบริษัทยาหรือผู้แทนยา อันน ามาซึ่ง
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการตัดสินใจสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยานั้น  
 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. ผู้สั่งใช้ยาสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม .สัมมนา.อบรม.ดูงาน          
หรือบรรยาย ทั้งในและต่างประเทศ อันก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัด
เพ่ือส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน           
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและค่าท่ีพัก ส าหรับตนเองเท่านั้น และเฉพาะช่วงเวลาของการดูงาน การประชุม หรือการ
บรรยาย ผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการก ากับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน   
 ๖. ผู้สั่งใช้ยา สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการ
ก ากับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
 ๗. ในการน าตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย .ผู้สั่งใช้ยาพึงค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบ
ก ากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 
 ๘. ผู้สั่งใช้ยาพึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 
 ค. เภสัชกร 
 ๑.ไม่พึงเผยแพร่เอกสาร.แผ่นพับ.แผ่นป้ายที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้างหรือเป็นการ
ส่งเสริมการขายยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 
 ๒.ในการน าตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย เภสัชกรในสถานพยาบาล พึงค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตน และพึง
จัดให้มีระบบก ากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาของสถานพยาบาลซึ่งตรวจสอบได้ 
 ๓.พึงเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือก
ยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือก
รายการยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน โดยไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาของบริษัทใดบริษัท
หนึ่งหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 ๒.๒.๒ การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้ 

/๑. กิจกรรม… 
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 ๑. กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไข
ข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๒. การสนับสนุนให้เป็นไปในนามโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยหน่วยงาน
จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้เป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้ 
 ก. การคัดเลือก ด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยจะได้รับ 
 ข. โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะก าหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับการสนับสนุน ให้มีความเหมาะสม 
 ค. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความเหมาะสม และเป็น
ธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน 
 ง. ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่
พัก ส าหรับตนเองเท่านั้นและจะต้องจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการ
บรรยายทางวิชาการให้ชัดเจน 
 จ. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งใน
และต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

 ๒.๒.๓ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปในโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
 ก. ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับ
การให้ความรู้ 
 ข. การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูล
วิชาการ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมท าการเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง  
 ๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 ๓.๑ เป้าหมาย 
   ๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   ๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติ 
   ๓.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ 
โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ และค านึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับจริยธรรมและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการวิจัยยาในร่างกายของมนุษย์ 

/(๒) ก่อนน า… 
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 (๒) ก่อนน ายาตัวอย่างมาใช้ ผู้สั่งใช้ยาต้องเสนอแนวทางติดตามประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของยาตัวอย่าง รวมถึงการจัดการเมื่อยาตัวอย่างหมดลงต่อคณะกรรมการฯ และด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดนั้น 

    (๓) ก าหนดให้หัวหน้าคลังยาและสารเคมี/ หัวหน้าคลังพัสดุ/ หัวหน้าคลังยาและและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แพทย์แผนไทย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้อง
จัดท าบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง ชนิด 
ประเภท จ านวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจะต้องจัดท าสรุปรายงานเพ่ือการตรวจสอบไว้
เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น 

 (๔) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบ         
พึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

 ๔. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 ๔.๑ เป้าหมาย 
 การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาแก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ 
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ แนวทางปฏิบัติ 
    ๔.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่อนุญาตให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย  หรือเข้าพบนิสิต- 
นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการโฆษณายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   (๒) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดสถานที่ของส านักงานกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องและก าหนดเวลาตามวันและเวลาราชการ ที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่
เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว และมีการบันทึกเป็นหลักฐานว่า มีผู้ให้และรับข้อมูล ประกอบด้วยใครบ้างและได้
เข้ามาให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไร 

 ๕. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 ๕.๑ เป้าหมาย 
   ๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้
จ าหน่ายในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 
 

/๕.๑.๒ มีนโยบาย… 
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   ๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น
ความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล และความ
คุ้มค่าท่ีประชาชนผู้รับบริการจะได้รับ 
 ๕.๒ แนวทางปฏิบัติ 
    ๕.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    (๑) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งเน้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล         
และความคุ้มค่าประชาชนผู้รับบริการจะได้รับ 
       (๒) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดจนกระบวนการให้ด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และประกาศโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
       (๓) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหินทราบ 
       (๔) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานจะประกาศผลการด าเนินงาน เป็น
ระยะๆ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหินทราบเป็นระยะ 

 ๖. ระบบการตรวจสอบ 
     ๖.๑ เป้าหมาย 
  มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ 

     ๖.๒ แนวทางปฏิบัติ 
      (๑) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการ
สนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจ าหน่าย โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลหัวหิน  
      (๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีรายงาน ทุกปีต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

 ๗. ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่    ๘     มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔       
 

 
 

        (นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน 



  
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหัวหิน 

 
  ด้วยโรงพยาบาลหัวหิน มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลัก          
ธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ                     
ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่ 
โรงพยาบาลหัวหิน จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหัวหินเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง 

ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์ 

สูงสุด 
6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง             

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ 
7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องตน 
9. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุ            

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรืและเป็นธรรม 
10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไป 
เพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๘    มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

        (นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน 

 
 
 
 



  
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

 
  ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน             
และภาพลักษณ์ขององค์กร 

โรงพยาบาลหัวหิน จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม 
ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค
และทรัพย์สินบริจาค เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่ที่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน  และเพ่ือเป็นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ              
ให้ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาล           
หัวหินถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การรับบริจาคทรัพย์สิน หรือเงินสนับสนุน ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลักส าคัญ 

๒. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สิน หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง  
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนนั้น ไม่ได้ถูกน า ไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการ            
ติดสินบน 

๓. ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือการให้สินบนที่เป็น             
เงินบริจาค หรือทรัพย์บริจาค หากผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เป็นการเข้าข่ายอันเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรีบ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

๔. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง          
โดยเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด     

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.256๔  
 
 
 

 
(นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน 



 

 
 
  
 ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน  
เรื่อง  มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลหัวหิน 

     

  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจ            
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่
รัฐในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีพฤติกรรมซื่อสุจริตและปูองกันการเกิดปัญหาทุจริต              
และการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาส าคัญท่ีพบบ่อย 4 มาตรการ ได้แก่  

 ข้อ 1 มาตรการการใช้รถราชการ ก าหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของโรงพยาบาลหัวหิน 
จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง
และรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยต้องมีการจัดท าเอกสารครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด เช่น บันทึกการใช้รถ 
แบบค าขอใช้รถ เป็นต้น มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมการบ ารุงรักษา ระบบ
ควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไป และกลับระหว่างที่ท างานกับ
บ้านพัก การน ารถราชการไปจอดในที่อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้รถราชการไปในกิจการ หรือภารกิจ          
ที่มิใช่ราชการ เป็นต้น 
  ข้อ 2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ก าหนดให้การเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่                  
ที่ปฏิบัติงาน ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ..2544 เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบ
ท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
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 เพ่ือปูองกันมิให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็จหรือทุจริต         
ในการเบิกค่าตอบแทนหรือไม่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เป็นต้น 
  ข้อ 3 มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ก าหนดให้การด าเนินการ และการเบิกจ่ายเงินต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ      
พ.ศ. 2549 

/และที่แก้ไข... 
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และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี โดยในการควบคุมการเบิกจ่ายให้ค านึงถึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสม 
เป็นไปด้วยความประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยเพาะอย่างยิ่งจะต้อง มีการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
สัมมนา และเดินทางไปราชการจริง ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการเบิกจ่ายเงิน อันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน 
 ข้อ 4 มาตรการการจัดหาพัสดุ ก าหนดให้ในการจัดหาพัสดุต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดหาพัสดุจะต้องมีระบบควบคุมปูองกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อาศัยโอกาสที่มีอ านาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม           
หรือระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นจริง มีความโปร่งใส เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริต                   
ในกระบวนการจัดหาพัสดุและปูองกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดหาพัสดุ  
 ทั้งนี้ ให้ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุมิให้เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการและไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ      
ด้วยหน้าทีก่็ตาม  
 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของการด าเนินการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษด้านการปกกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาล
หัวหิน จึงขอประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการ
ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลหัวหินยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 นโยบายหลัก 
 1. ปูองกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 2. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 3. มุ่นเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้
สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ในการด าเนินการตามมาตรการข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้หน่วยงานและหน่วยบริการ ในสังกัดทุก
หน่วยงานจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง 
 2. หากพบว่ามีการฝุาฝืนมาตรการตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระท าผิดจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานตามล าดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ซึ่งฝุาฝืนมาตรการตามข้อ 1 
ถึงข้อ 4 แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยด้วย 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  ประกาศ ณ วันที่   ๘    มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔   

 

 
 (นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล) 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน 



 

 
 
  
 ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน  

เรื่อง  มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติม 
จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

     
ด้วย คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้ อ  จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว๔๕๗ ลงวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒            
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ถึงกระทรวงสาธารณสุข           
เพ่ือรับทราบและขอให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งต่อหน่วยงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติข้างต้น 

ในการนี้ โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ ขอประกาศมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนลด 
แถมพิเศษ ส่วนชดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ของงาน               
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ดังนี้ 

๑. โรงพยาบาลหัวหิน ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลหัวหินจะก าหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด       
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

๒. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืน
ใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ          
ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว ท าหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใด ต่อโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี ้ต้องไม่มีเงื่อนไขใดจากโรงพยาบาลหัวหินเด็ดขาด 

๓. ต้องตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจาก              
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุด้วย อนึ่ง             
เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด 
มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกคนละฉบับก็ได ้

4. พัสดุของโรงพยาบาลหัวหิน ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดก็ตาม ให้จัดให้มีการควบคุม ดูแล
พัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.,ศ.๒๕๖๐ ด้วย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  ประกาศ ณ วันที่   ๘    มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔   

 

 
 (นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล) 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน 


