
                        

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป งานพัสดุ โรงพยาบาลสันติสุข  จ.น่าน  โทร. 054-602-042     .   
    . 

ที่ นน ๐๐๓๒.3๐๑/1281                     วันที่      18  ธันวาคม   ๒๕63                      .      
                      .                                                      

เร่ือง   ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน 
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ 
หน่วยงาน 
                             . 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ในโรงพยาบาลสันติสุข 
 

  ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามความ ข้อ 1.4 ตระหนักถึง
ความส าคัญในการป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา ตามมาตรา 13  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
ท่ีบัญญัติว่า ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในงานนั้น   ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนท่ีสุดท่ี 0217/ว 3001  ลงวันท่ี 
16 ตุลาคม 2560  เรื่อง ขอส่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 (ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2560) และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี และผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2 แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100 ,000 บาท 
และวงเงินเกิน 100,000 บาท นั้น  
 

  ในการนี้ จึงขอส่งประกาศดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสันติสุข ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขออนุญาตน าเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันติสุข http://santisukhos.net/web/ หัวข้อ ITA EB4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาต
น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

 
(นายกฤษ   ใจวงค์) 

             นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที 
                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

http://santisukhos.net/web/%20หัวข้อ


 
 
 
 
 
 



 
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน(วงเงินไม่เกิน 100,000บาท) 

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และกรรมการตรวจรับพัสดุ 

----------------------------------- 

ข้าพเจ้า................................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี) 

ข้าพเจ้า................................................................................................ (เจ้าหน้าท่ี) 

ข้าพเจ้า................................................................................................ (ผู้ตรวจรับพัสดุ) 

 ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ตามท่ีระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถด าเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ   

 นี้ได้โดยอนุโลม 

 

 

ลงนาม ................................................................. (หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี) 

 

(หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี) ลงนาม ................................................................. (เจ้าหน้าท่ี) 

 

(เจ้าหน้าท่ี) 
ลงนาม ................................................................. (ผู้ตรวจรับพัสดุ) 

 

(ผู้ตรวจรับพัสดุ) 



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

ข้าพเจ้า................................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี) 

ข้าพเจ้า................................................................................................ (เจ้าหน้าท่ี) 

ข้าพเจ้า................................................................................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ข้าพเจ้า................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ข้าพเจ้า................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

 ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ตามท่ีระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถด าเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ  นี้ได้โดย
อนุโลม 

ลงนาม ................................................................. 

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ลงนาม ................................................................. 

(เจ้าหน้าท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 

(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ลงนาม ................................................................. 

(กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ลงนาม ................................................................. 

(กรรมการตรวจรับพัสดุ) 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน      :  โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
 

วัน/เดือน/ปี       :   18  ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

หัวข้อ               :   EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางแผนระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 
           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

        1. หนังสือเวียนขอส่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
        2. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน 
            หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 
        3. แบบแสดงบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
Link ภายนอก : ……ไม่มี…………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข              
        วันท่ี 18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี 18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
   

 
(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
วันท่ี  18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 


