
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ 
แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ 

......................................................... 
  ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียนส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนตาล ต้องไม่รับ หรือถามน าถึงการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์ จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่ เหมาะสม
ฐานะแห่งตน 

๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมีใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับ
จากแตล่ะบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขุนตาล มาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย 

3. ห้ ามให้ช้ าราชการและเจ้าหน้าที่ ของ โรงพยาบาลขุนตาล ให้ของขวัญแก่
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้
ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ขุนตาล ให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๔. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขุนตาล ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้
บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของข้า
รายการ และของขวัญขึ้นนั้นมีราคาหรือมูลค่า ไม่เกิน ๓.๐๐๐ บาท 

5.ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินตีแทนการให้ 
ของขวัญ เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคดีในการ 
ประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขุนตาล ในสังกัด 

   ประกาศ  ณ วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 25๖5 
 
 

(นายอุทิศ ศรีวิชัย) 
นายแพทย์ช านาญการ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลขุนตาล 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

......................................................... 
 

  โดยที่โรงพยาบาลขุนตาลมีความมุ่งมั่นในการบริหาราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริตโดยการรับสอนบน
หรือไม่โรงพยาบาลขุนตาลจึงได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อ
จัดจ้างเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขุนตาลเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริต
ตรวจสอบได้โดยมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ดัง  

1.ยึดถือกฎหมายกฎระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด  

2.วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  

๓.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  

๔.ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานส่วนราชการของราชการเป็นหลัก  

๕..ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  
6.ไม่เรียกรับยอมทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าโดยตรง (อ้อมจากผู้ขายผู้รับจ้างผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ ผู้อื่นโดยมิชอบ  

7.ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ข้อมูลภายในที่
เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พวกพ้อง  

8.ปฏิบัติต่อผู้ขายผู้รับจ้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม  

9.ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดจึงควบคุมตรวจสอบดูแลก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดกรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง
ให้ รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไขยกเว้น
หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม  

10.หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้นต่อไปเพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยโดยทันทีรายงานผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไขยกเว้นหรือด าเนินการอ่ืนที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม  

 



๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้นต่อไปเพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
 
   ประกาศ  ณ วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 25๖5 
 
 

                       
               (นายอุทิศ ศรีวิชัย) 
                                                     นายแพทย์ช านาญการ   
                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
.........................................................  

รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย
ส าคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
โรงพยาบาลขุนตาล ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึง
ได้ก าหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงพยาบาลขุนตาล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจ 
ต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริตโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. บุคลากรของโรงพยาบาลขุนตาล ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บุคลากรของโรงพยาบาลขุนตาล จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของโรงพยาบาลขุนตาล หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
ขุนตาล หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในลักษะอ่ืนใด 

๓. บุคลากรของโรงพยาบาลขุนตาล จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้สัญญาว่าจะท าให้หรือ
รับสินบน จากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท า
การ หรือประวิการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ โรงพยาบาลขุนตาล 
ทันท ี

5. โรงพยาบาลขุนตาล ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับ
หรือให้สินบน โดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

๖. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัตจ้าง
ทุกชนิดการด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

7. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่โรงพยาบาลขุนตาล เห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ จึง
ประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติ 

 
   ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 25๖5 
 
 

(นายอุทิศ ศรีวิชัย) 
นายแพทย์ช านาญการ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
 



 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
.........................................................  

ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไข
ปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงให้
เจ้ำหน้ำที่ รัฐในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีพฤติกรรมชื่อสัตย์และป้องกันกำรเกิดปัญหำ
กำรทุจริตและกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเชิงรุก โดยมีมำตรกำรตำมปัญหำส ำคัญที่พบบ่อย 
๔ มำตรกำร ได้แก่  

(๑) มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร  
(๒) มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน  
(๓) มำตรกำรจัดหำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ  
(๔) มำตรกำรจัดหำพัสดุ  

เพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมประกำศดังกล่ำวเป็นอย่ำงถูกต้องและเป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน โรงพยำบำลขุนตำล จึงออกประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุข เพ่ือให้บุคลำกรทุกกลุ่มงำนในสังกัด 
โรงพยำบำลขุนตำล ถือปฏิบัติดังนี้ 

1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑  กำรใช้ รถรำชกำร หรือรถส่วนกลำง ให้ ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนั ก

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรใช้ กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมบ ำรุงรถส่วนกลำงและรถรับรอง พ.ศ. 
๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด 

๑.๒ กำรเก็บรักษำรถรำชกำร ให้เก็บในสถำนที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนกลำงรำชกำร
เท่ำนั้นและหำกมีเหตุจ ำเป็นไม่มีสถำนที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีรำชกำรจ ำเป็นและเร่งด่วน ให้ท ำบันทึก 
ขออนุญำตหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว หรือเป็นครั้งครำว 

๑.๓ ห้ำมข้ำรำชกำรหรือบุคลำกรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น 
น ำไปใช้ ทั้งในเวลำรำชกำร และนอกเวลำรำชกำร หรือนอกสถำนที่ปฏิบัติงำน โดยเฉพำะสถำนที่ที่ไม่ 
เหมำะสมหรือไม่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชำ ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรใช้รถ กำรเบิกจ่ำยค่ำเชื้อเพลิง ค่ำ
ช่อมบ ำรุงโดยมีกระบวนกำรตรวจสอบ รับรอง และด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบโดยเคร่งครัด 

๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ ให้จัดท ำคู่มือ มำตรฐำน และกระบวนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนและโรงพยำบำล 

ส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัดโรงพยำบำลขุนตำล ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำง ๆ 
2.๒ ให้หน่วยงำนและกลุ่มงำนมีกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองกำรปฏิบัติงำน

ให้เป็นไปตำมเงื่อนไข และเป้ำประสงค์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ตำมระเบียบของกระทรวง
สำธำรณสุขและระเบียบเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนเก่ียวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน 
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2.๓ ให้มีกำรก ำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
เพ่ือใช้ประกอบในกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำมำตรกำรเบิกจ่ ำยค่ำตอบแทนให้มีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง 

๓. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมี
แนวทำง ดังนี้ 

๓.๑ จัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำต่ำงๆ ให้มีเป้ำหมำยและ
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนฝึกอบรมศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ ที่สอดคล้องกำรแก้ปัญหำและ
พัฒนำงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรอย่ำงชัดเจนจ ำนวนผู้เข้ำอบรม ระยะเวลำ และกำรจัดกำรต่ำงๆ    
ที่สอดคล้องและเป็นตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๓.๒ กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะต้องเป็นไปตำมผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นจริง ทั้งด้ำน
กิจกรรมจ ำนวนผู้เข้ำอบรม ระยะเวลำ และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

๓.3 จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม สรุปประเมินผลและรำยงำน กำรด ำเนิน
โครงกำรโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงำนและภำยนอกทุกโครงกำร 

๔. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.1 มีกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ หรือประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง หรือจัดหำพัสดุตำม

โครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำต่ำงๆ ก่อนด ำเนินกำรจัดหำ ทั้งในหน่วยงำน หรือสื่อสำรต่ำง ๆ ให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕'๖๐ หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๔.๒ มีกำรตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมจ ำนวน หรือ
ประมำณและคุณภำพ เพ่ือประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์โครงกำร และกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม 

๔.๓ มีกระบวนกำรป้องกัน ตรวจสอบ และกำรด ำเนินกำร กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือกำรเอ้ือประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ กับผู้รับจ้ำง ผู้ขำยและ/หรือผู้มีควำม
เกี่ยวข้องในประโยชน์ ดังกล่ำว 

ให้ทุกหน่วยงำน/กลุ่มงำน พัฒนำระบบ ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำร 
ด ำเนินงำน รวมทั้งกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ประชำชน และช่องทำงกำร
สื่อสำรร้องเรียนปัญหำ เพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรกระท ำผิดวินัย ตำมมำตรกำรในประกำศนี้ 
พร้อมสรุปำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ในสังกัดต่อผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขุนตำล ทุกสำม
เดือน 

   ประกำศ ณ วันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 25๖5 
 
 
 

(นำยอุทิศ ศรีวิชัย) 
นำยแพทย์ช ำนำญกำร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขุนตำล 
 



 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุของโรงพยาบาลขุนตาล 
.........................................................  

โรงพยาบาลขุนตาล พิจารณาแล้ว เพื่อให้กลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขุนตาล 
มีมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม
จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะคุณ ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุของโรงพยาบาลขุนตาล จึงก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมพิเศษ ส่วนชดเชน 
ส่วนนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเดิมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของโรงพยาบาลขุนตาล ที่สอดคล้องหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.๔๐๕.๒/ว ๔๕๗ ลงวันที ๑๗ กันยายน
๒๕๖๒) และไม่ขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมดังนี้ 

๑. กลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขุนตาล ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ 
พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้
ชอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ส่วนงาน 
และกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขุนตาล จะก าหนดเงื่อนไขส่วนแบบพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จากที่ส่วนราชการฯ ก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุเพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

2. เมื่อด าเนินจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑. จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ 
คัดเลือกแล้วหากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแบบพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ
ส่วนอ่ืนใด เพ่ิมเติมจากที่ส่วนงาน และกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขุนตาล ก าหนดไว้ใน ขอบเขตของ
งานหรือรยละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะพัสดุในส่วนราชการฯ แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวท าหนังสือ
แสดงเจตตาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมต่อส่วนงาน กลุ่ม
งานต่างๆ ในโรงพยาบาลขุนตาล ทั้งนี้ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อส่วนราชการ 

๓. กลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขุนตาล ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน 
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากท่ีส่วนราชการฯ ก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะพัสดุด้วยอนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเขย 
ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม มาใน ฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 

๔. พัสดุของกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขุนตาล ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดให้ส่วน 
ราชการฯ จัดให้มีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย 
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๕. กลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขุนตาล ต้องจัดท ารายงานการรับส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน 
หรือ รายละ เอี ยดคุณ ลั กษ ณ ะเฉพาะของพั สดุ  ต ามแบบรายงาน  การรับ ส่ วนแถม พิ เศษ                   
ของโรงพยาบาลขุนตาล  

 

   ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 25๖5 
 
 
 

(นายอุทิศ ศรีวิชัย) 
นายแพทย์ช านาญการ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
 












