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สารบัญ

การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)
เป็นเรื่องที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หากสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด
ก็ยิ่ งมี โ อกาสก่ อ ให้ เ กิด หรือ น าไปสู่ก ารทุ จ ริต คอร์ รั ปชั่ น มากขึ้น เท่า นั้ น ดั งนั้ น เราจึ งควรมี
มาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์เกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดขึน้
แล้วก็ต้องควบคุม ตรวจสอบ เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าจะไม่นาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นหรือทาให้
ส่วนรวมเสียหาย
มาตรการหนึ่งในการป้องกันและจัดการกับปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ ส่วนรวมก็คือ การตรากฎหมายออกมาบังคั บใช้ ซึ่งนั บวัน ก็จะมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการขัด กันแห่งผลประโยชน์ออกมาใช้บังคับมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 122 และมาตรา 265 ถึงมาตรา 269
พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 และ
มาตรา 103 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 และ ข้อ 6
สานั กงานสถิติ แห่ งชาติ ได้ ตระหนักถึ งผลเสียหายอัน เกิ ดจากการขัดกั นระหว่า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จึงได้อ อกระเบี ยบ ว่าด้ วยการป้ องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้น เมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งได้จัดทาคู่มือแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงานทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติ ไปแล้วนั้น และเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น สานักงานฯจึงได้มีการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขึ้น
และได้จัดทาคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ทาให้เกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร
กลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ จ ริ ย ธรรม หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น การ
มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ เล่ ม นี้ จะเป็ น ประโยชน์
กับเจ้ าหน้ าที่ที่ จะต้อ งดาเนิน การในเรื่ องการจัด ซื้อจั ดจ้า ง และเรื่ องการบริ หารงานบุคคล
เพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร ต่อไป
กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม
9 ธันวาคม 2559
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ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
____________________

โดยที่เป็นการสมควรปรับ ปรุง ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติที่ประชุมคณะทางานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๕๙ จึงให้แก้ไขระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ ให้ผู้อานวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิ บัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
ประจาสานักงานสถิติแห่งชาติภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๗ ของระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๗ ให้ค ณะกรรมการควบคุม และป้ อ งกัน การมี ผ ลประโยชน์ทั บ ซ้ อ นของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีอานาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ทุก ๆ ๖ เดือน”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบ ดังนี้
(๑) ผู้อานวยการ...

(๑) ผู้อานวยการศูนย์/สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติ
จัง หวัด มีหน้าที่ต รวจสอบและรับ รองต่อผู้มีอานาจแต่ง ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานว่าเจ้าหน้าที่
ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็ นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ใ นเรื่ องที่ ต้ องด าเนิน การ โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้นั้ น รั บ รองตนเองในเบื้ อ งต้ น ก่ อนยื่ น ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นต่อไป
ในกรณีที่ศูนย์/สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และ
สานักงานสถิติจังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อานวยการศูนย์/สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้
เป็น คณะกรรมการ/คณะทางาน ให้ศูน ย์ /สานัก กลุ่ม ขึ้น ตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และ
สานักงานสถิติจังหวัดจัดส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเอง เพื่อดาเนินการตาม (๓) ต่อไป
(๒) ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัด
จ้ า งว่ าไม่ มี ความเกี่ ยวข้ องกั บผู้ เสนองาน หรื อผู้ เข้ าประกวดราคาทุ กรายในแต่ ละเรื่ องที่ ต้ องด าเนิ นการ
โดยยื่นแบบฟอร์ม การตรวจสอบและรับรองต่อผู้อานวยการสานักบริหารกลาง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเอง
ในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ
ในกรณีของผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อานวยการสานักบริหารกลางเป็น
ผู้ตรวจสอบและรับ รองต่อผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่ง ชาติ โดยให้ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ รับรองตนเอง
ในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง”
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางนวลนภา ธนศักดิ์)
รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ผท. 1

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
ถึงความเกี่ยวข้องกับผูข้ าย ผู้ให้เช่า ผูร้ ับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
(เขียนที่)............................................................
วันที่.............เดือน...................พ.ศ. .................
เรียน ผูอ้ านวยการสานักบริหารกลาง .

แบบฟอร์มผท.1 –ผท.6
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้าพเจ้าชือ่ ...................................................................นามสกุล........................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง................................................................................สังกัด กลุ่มพัสดุ สานักบริหารกลาง
ได้มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ตาแหน่ง.....................................................
สังกัด กลุ่มพัสดุ สานักบริหารกลาง ให้ปฏิบัติหน้าที่...........................................................................................................
ตามระเบียบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย.....................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ วและขอรับรองว่า บุคคลดั งกล่า วไม่ มี ความเกี่ ยวข้ องและ/หรือส่ วนได้เสี ยใดๆ
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย
และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ).............................................................
(ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ)

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะกลุ่มพัสดุ
: ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

5

ระเบียบฯ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับที่ 2)

ระเบียบฯ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับที่ 2)

6

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท. 1
(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผูอ้ านวยการกลุ่มพัสดุ
ข้าพเจ้าชือ่ ..................................................................นามสกุล.......................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง................................................................................สังกัด กลุ่มพัสดุ สานักบริหารกลาง
ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่................................................................................................................................
ตามระเบียบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย.....................................................................................................
ข้ า พเจ้ า ขอให้ คารั บ รองว่ า ไม่ มี ความเกี่ ยวข้ อ งและ/หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ยใดๆ กั บ ผู้ ข าย ผู้ ให้ เ ช่ า ผู้ รั บ จ้ า ง
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)...............................................................
(............................................................)

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะกลุ่มพัสดุ
: ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ผท. 2
แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผูอ้ านวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชือ่ ........................................................................นามสกุล..................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง.......................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.........................................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิตจิ ังหวัด.........................................................................................................................................
ได้เสนอชือ่ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ตาแหน่ง..........................................................
สังกัด..............................................................เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย.....................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลั ง ปรากฏว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและ /หรื อ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ).................................................................
(ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด)
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน
( ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรือ่ ง
)

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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ผท. 3

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท. 2
(เขียนที่).............................................................
วันที.่ ............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิตจิ ังหวัด
ข้าพเจ้าชือ่ .........................................................................นามสกุล.................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง.........................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิตจิ ังหวัด.........................................................................................................................................
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย.....................................................................................................
ข้ า พเจ้ า ขอให้ คารั บ รองว่ า ไม่ มี ความเกี่ ยวข้ อ งและ/หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ยใดๆ กั บ ผู้ ข าย ผู้ ให้ เ ช่ า ผู้ รั บ จ้ า ง
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)...............................................................
(............................................................)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มสี ่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่นอ้ งร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่นอ้ งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

แบบฟอร์มการรับรองตนเองของ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ ถึงความเกีย่ วข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผูเ้ สนองาน หรือผู้ชนะการประมูล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผูอ้ านวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชือ่ .........................................................................นามสกุล..................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง.........................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิตจิ ังหวัด.........................................................................................................................................
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย.....................................................................................................
ข้ า พเจ้ า ขอให้ ค ารั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ กั บ ผู้ ข าย ผู้ รั บ จ้ า ง
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)...............................................................
(............................................................)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท. 4

ผท. 4
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะทางาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผูอ้ านวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง............................................................สังกัดกลุม่ /ฝ่าย....................................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิตจิ ังหวัด.........................................................................................................................................
ได้เสนอชือ่ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................เพือ่ แต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ.......................................................................
 คณะทางาน...........................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตัง้ /โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ...............................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มี ความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ
ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้
ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)................................................................
(ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุม่ ขึน้ ตรง ผสช./ สถิตจิ ังหวัด )
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน
( ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรือ่ ง
)

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิตจิ ังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง..........................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย......................................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิตจิ ังหวัด.........................................................................................................................................
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น

คณะกรรมการ.......................................................................

คณะทางาน...........................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตัง้ /โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ...............................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มี ความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ ตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)...................................................................
(.................................................................)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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ผท. 5
แบบฟอร์มการรับรองตนเองของรสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................

เรียน ผูอ้ านวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง..........................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย......................................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิตจิ ังหวัด.........................................................................................................................................
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ.......................................................................
 คณะทางาน...........................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตัง้ /โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ...............................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มี ความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ ตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)....................................................................
(.................................................................)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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ผ.ท. ๖

แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
(เขียนที)่ .............................................
วันที่...........เดือน.............พ.ศ.............
ข้าพเจ้า........................................................................ตาแหน่ง..............................................................
สังกัด ศูนย์/สานัก/กลุ่ม.............................................................................โทร......................................................
ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี้
๑. ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี้
ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ โดยมีลักษณะเป็นการให้แก่
ข้าพเจ้าโดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หา แต่มีจานวนเกินกว่า
ความเหมาะสมตามฐานานุรูป
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
๒. ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
ประชาชน
ญาติ
อื่น ๆ .......................................................
๓. เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
เทศกาลต่าง ๆ
วันขึ้นปีใหม่
สงกรานต์
ตรุษจีน
อื่น ๆ ..........................................................
โอกาสสาคัญ
เกษียณอายุราชการ
การขอบคุณ
การแสดงความยินดี
การแสดงความเสียใจ
การต้อนรับ
การให้ความช่วยเหลือ
อื่น ๆ ........................................................
กรณีอื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………
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-๒๔. การดาเนินการเกี่ยวกับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
 ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
 ส่งคืนแก่ผู้ให้
 ส่งมอบให้แก่สานักงานสถิติแห่งชาติ
 อื่น ๆ ................................................................................
5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

คาอธิบาย
วิธีการกรอกแบบ ผท.1 – ผท.6
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วิธีการกรอกแบบฟอร์ม ผท.1 – ผท.6
แบบ ผท.1 ใช้ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มพัสดุ
เท่านั้น โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กรอกรายละเอียดใน
แบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท.1 ก่อนยื่นต่อผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ ดังนี้
(เขียนที่)................1........................................
วันที.่ ....2......เดือน........2........พ.ศ.......2.......
เรียน ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ
ข้าพเจ้าชื่อ.......................3....................................นามสกุล.............................3...................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง..............................4.............................................สังกัด กลุ่มพัสดุ สานักบริหารกลาง
ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่...................................5.........................................................................................
ตามระเบียบ……………………………………6……………………………………..……………………………………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย..................................7..............................................................
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ).........................8....................................
(...............................................................)

1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.…..….……. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้าชื่อ............................. นามสกุล…………………………
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………………….………………….
5. ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที…่ ……………………………………………
6. ตามระเบียบ………………………………………………………………………………….……………….
7. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย…………………………………………
8. ลงชื่อ................................................... (ผู้ได้รับการแต่งตั้ง)
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้อานวยการกลุ่มพัส ดุ ตรวจสอบและรับรองผู้ ได้รับ มอบหมาย/แต่ง ตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ กรอกรายละเอียดในแบบ ผท.1 ก่อนยื่นต่อผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
ดังนี้
(เขียนที่).................1........................................
วันที.่ ....2......เดือน........2........พ.ศ.......2.......
เรียน ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง .
ข้าพเจ้าชื่อ.....................3...........................................นามสกุล............................3...................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง.........................4.....................................................สังกัด กลุ่มพัสดุ สานักบริหารกลาง
ได้มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว..........................5.........................................ตาแหน่ง......................5............................
สังกัด กลุ่มพัสดุ สานักบริหารกลาง ให้ปฏิบัติหน้าที่.....................................6....................................................................
ตามระเบียบ……………………………7……………………………………..………………………………………………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย............................8.......................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มี ความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย
และ/หรือมีผ ลประโยชน์ทับซ้อนกับ ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ).........................9.................................
(ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ)

1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน........... เดือน..................... พ.ศ.……………. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้าชื่อ............................. นามสกุล…………………………
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………………….………………….
5. ได้มอบหมาย/แต่งตั้งให้ นาย/นาง/นางสาว………………….……………..ตาแหน่ง............................
6. ให้ปฏิบัติหน้าที่………………………………………………
7. ตามระเบียบ………………………………………………………………………………….……………….
8. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย…………………………………………
9. ลงชื่อ................................................... (ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ)
กรณีผู้อานวยการกลุ่มพัส ดุ ได้รับ การมอบหมาย/แต่ง ตั้ง ให้ ดาเนิน การรับ รองตนเองโดยกรอก
รายละเอียดตามขั้นตอนที่ 1 และให้ผู้อานวยการสานักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง โดยกรอก
รายละเอียดตามขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ต่อไป
ในการมอบหมาย/แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในคราวเดียวกันหลายคน ให้แต่ละคนจัดทาแบบรับรองตนเอง
แนบท้ายผท.1 โดยกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่ 1 ทุกคน คนละ 1 ฉบับ และให้ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ
ตรวจสอบและรับรองในขั้นตอนที่ 2 โดยให้กรอกชื่อ-นามสกุล และตาแหน่งของทุกคน เรียงตามลาดับ ใน
ช่องที่ 3 และ 4 เพียง 1 ฉบับเท่านั้น
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แบบ ผท.2 และ แบบ ผท.3 ใช้ตรวจสอบและรับรองในเรื่องการจัด ซื้อจัดจ้าง ส าหรับศูนย์/ส านัก/
กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสานักงานสถิติจังหวัด
แบบ ผท.2 ใช้ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ระดับต่ากว่า ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และ
สถิติจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
แบบ ผท.3 ใช้สาหรับ รสช./ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นประธาน/กรรมการ รับรองตนเอง โดยมิต้องให้ใครตรวจสอบและรับรอง
โดยให้ ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสานักงานสถิติจังหวัด ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ กรอกรายละเอียดในแบบรับรอง
ตนเองแนบท้าย ผท.2 ก่อนยื่นต่อ ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติ
จังหวัด ดังนี้
(เขียนที่)......................1.......................................
วันที่.....2......เดือน........2..........พ.ศ. ......2.........
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิตจิ ังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ.............................3........................ ..........นามสกุล........... .........3............... ..................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง.......................4.............................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.....................4.............................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิตจิ ังหวัด.............................................5....................................................................................
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างทีป่ รึกษา
6
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ .........................................................
ตามระเบียบ…………………………………………………7……………………………………………..……………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย..................................8...........................................................
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ ผู้ขาย ผู้ให้เ ช่า ผู้รับจ้าง
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)............................9................................
(............................................................)

1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน......... เดือน.................. พ.ศ.…...…. (ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาตในเรื่องนั้นๆ)
3. ข้าพเจ้าชื่อ............................. นามสกุล…………………………
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………………..…...……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย............................
5. ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................
6.  กากาบาทในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ตามระเบียบ.............................................................
8. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย..................................................
9. ลงชื่อ................................................... (ผู้ได้รับการแต่งตั้ง)
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ขั้นตอนที่ 2 ให้ ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด ตรวจสอบและรับรอง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ ซึ่งได้รับรองตนเองตามขั้นตอนที่ 1
เรียบร้อยแล้ว โดยกรอกรายละเอียดในแบบ ผท.2 ดังนี้
(เขียนที่)...............1..............................................
วันที่......2.....เดือน.........2.........พ.ศ. ......2.........
เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ.................................3........................................นามสกุล.............................3......................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง..............................4....................................สังกัดกลุม่ /ฝ่าย......................4.....................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด......................................5..................................................................................................................
ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................6.............................................ตาแหน่ง........................6.........................................
สังกัด.............................7.....................................เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
8

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อื่น ๆ ...........................................................
ตามระเบียบ……………………………………………9……………..………….……………………..…………………….….…………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย................................10.................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มี ความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลัง ปรากฏว่า ผู้ไ ด้รับ การแต่ งตั้ง ให้ป ฏิบั ติหน้ าที่มี ส่ว นเกี่ ยวข้ องและ /หรื อมี ส่วนได้เ สีย และ/หรือ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ).............................11....................................
(ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด)
(ลงชื่อ).......................12...........................พยาน
( ผอ.กลุม่ เจ้าของเรื่อง
)

(ลงชื่อ).......................13...................................พยาน
(เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.…....…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้าชื่อ............................. นามสกุล…………………………
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………………..…...……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย............................
5. ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................
6. ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………….……………..ตาแหน่ง............................
7. สังกัด..........................................
8. เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  กากาบาทในเรื่องที่ได้มอบหมาย
9. ตามระเบียบ………………………………………………………………………………….……………….
10. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย…………………………………………
11. ลงชื่อ...........................(ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด)
12. ลงชื่อ...........................พยาน (ผอ.กลุ่มเจ้าของเรื่อง)
13. ลงชื่อ...........................พยาน (เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สานักงานสถิติจังหวัด)
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ต่อไป
ในการแต่ง ตั้ง ให้ ป ฏิบัติหน้ าที่ ในคราวเดียวกันหลายคน ให้แต่ล ะคนจัด ท าแบบรับ รองตนเอง
แนบท้ายผท.2 โดยกรอกรายละเอียดตามขั้น ตอนที่ 1 ทุกคน คนละ 1 ฉบับ และให้ ผตก./ผอ.ศูนย์ /
สานัก /ผอ.กลุ่ม ขึ้นตรง ผสช. หรือ สถิติจัง หวัด ตรวจสอบและรับรองในขั้น ตอนที่ 2 โดยให้กรอกชื่อ นามสกุล ตาแหน่งและสังกัดของทุกคน เรียงตามลาดับ ในช่องที่ 3 และ 4 เพียง 1 ฉบับเท่านั้น
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แบบ ผท.4 และแบบ ผท.5 ใช้ตรวจสอบและรับรองในเรื่องการบริหารงานบุคคล
แบบ ผท.4 ใช้ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ระดับต่ากว่า ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และ
สถิติจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน
แบบ ผท.5 ใช้สาหรับ รสช./ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นประธาน/คณะกรรมการ/คณะทางาน รับรองตนเอง โดยมิต้องให้ ใครตรวจสอบ
และรับรอง
โดยให้ ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสานักงานสถิติจังหวัด ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ/คณะทางาน กรอกรายละเอียดในแบบ
รับรองตนเองแนบท้าย ผท.4 ก่อนยื่นต่อ ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และ
สถิติจังหวัด ดังนี้
(เขียนที่).....................1........................................
วันที่....2.......เดือน.......2...........พ.ศ.......2.........
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิตจิ ังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................3.......................................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง.......................4..................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย......................4................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิตจิ ังหวัด....................................5......................................................................................................
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ...................................................
6
 คณะทางาน........................................................
ในการดาเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) .......................................
.................................................................................7.....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าไม่ มี ความเกี่ ยวข้องและ/หรือ ส่วนได้เ สียใดๆ ในเรื่องที่ ต้องดาเนินการ ตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เ สียในเรื่องที่ ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)................................8.................................
(.................................................................)

1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน......... เดือน.................. พ.ศ.…...…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………………..…...……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย............................
5. ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................
6. ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น  กากาบาทและกรอกชื่อคณะกรรมการ/คณะทางาน
ในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ในการดาเนินการเพื่อ(สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ
(ให้ระบุ)) ...................................................
8. ลงชื่อ...................................................
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ขั้นตอนที่ 2 ผตก./ผอ.ศูนย์/ ส านัก/ผอ.กลุ่ม ขึ้นตรง ผสช. หรือสถิ ติจัง หวัด ตรวจสอบและรับ รอง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน กรอกรายละเอียดในแบบ ผท.4
ดังนี้
(เขียนที่)....................1.........................................
วันที่......2.....เดือน.........2.........พ.ศ.........2........
เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................3..............................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง........................4...................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................4.........................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด....................................................5...................................................................................
ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...........................................6......................................................................เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ........................................................
7
 คณะทางาน............................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ................................
....................................................................................8.........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มี ความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้
เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียใน
เรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ).............................9...................................
(ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./ สถิติจังหวัด)
(ลงชื่อ)........................10............................พยาน
( ผอ.กลุม่ เจ้าของเรื่อง
)

(ลงชื่อ)..........................11.................................พยาน
(เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุม่ /สานักงานสถิติจังหวัด)

1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน......... เดือน.................. พ.ศ.…...…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………………..…...……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย............................
5. ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................
6. ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………….……………............
7. เพื่อแต่งตั้งให้เป็น  กากบาทและกรอกชื่อคณะกรรมการ/คณะทางานในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. ในการดาเนินการเพื่อ(สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ
(ให้ระบุ)) ...................................................
9. ลงชื่อ.............................(ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด)
10. ลงชื่อ...........................พยาน (ผอ.กลุ่มเจ้าของเรื่อง)
11. ลงชื่อ...........................พยาน (เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สานักงานสถิติจังหวัด)
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ต่อไป
ในการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในคราวเดียวกันหลายคน ให้แต่ละคนจัดทาแบบรับรองตนเองแนบ
ท้ายผท.4 โดยกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่ 1 ทุกคน คนละ 1 ฉบับ และให้ ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/
ผอ.กลุ่ม ขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจัง หวัด ตรวจสอบและรับ รองในแบบผท.4 โดยให้กรอกชื่อ -นามสกุล
ของทุกคน เรียงตามลาดับ ในช่องที่ 6 เพียง 1 ฉบับเท่านั้น
เมื่อได้ดาเนินการในเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้าง การบริหารงานบุ คคล เรี ยบร้อยแล้ว ให้ รวบรวม
แบบผท.1 – แบบผท.5 พรอมสาเนาหนังสือการขออนุมัติ /อนุญาต ส่งให้กลุ่มเจ้าหน้าที่จ ริยธรรม
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
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แบบ ผท.6 ใช้สาหรับเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ทุกครั้งที่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยให้ดาเนินการ
กรอกรายละเอียดในแบบ ผท.6 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด กรอกรายละเอียด ดังนี้
แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
(เขียนที)่ ..................1..........................................
วันที่.....2......เดือน.......2..........พ.ศ........2..........
ข้าพเจ้า..........................3......................................ตาแหน่ง.....................3....................................
สังกัด ศูนย์/สานัก/กลุ่ม............................4........................................โทร.......................4..........................................
ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี้ ……....5……....
๑. ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี้
 ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ โดยมีลักษณะเป็นการให้แก่
ข้าพเจ้า โดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท
 ได้ รั บ ของขวั ญหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห า แต่ มี จานวนเกิ น กว่ า
ความเหมาะสมตามฐานานุรูป
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
๒. ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 หน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงานภาคเอกชน
 ประชาชน
 ญาติ
 อื่น ๆ ................................................................................
๓. เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 เทศกาลต่าง ๆ
 วันขึ้นปีใหม่
 สงกรานต์
 ตรุษจีน
 อื่น ๆ ................................................................................
 โอกาสสาคัญ
 เกษียณอายุราชการ
 การขอบคุณ
 การแสดงความยินดี
 การแสดงความเสียใจ
 การต้อนรับ
 การให้ความช่วยเหลือ
 อื่น ๆ ................................................................................
 กรณีอื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………..………………………………………..…………………
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ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัว อย่ า งที่ 1 ส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นนทบุ รี จะด าเนิ น การจั ด ซื้ อ หมึ ก เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร โดยมี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจานวน 3 คน ให้ดาเนินการดังนี้
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ต้องจัดทาแบบผท.2 เพื่อให้สถิติจังหวัดลงนาม จานวน 1 ฉบับ
พร้อมแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จานวน 3 ฉบับ
ดังนี้
1. แบบผท. 2
ผท.2
แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

-2๔. การดาเนินการเกี่ยวกับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
 ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
 ส่งคืนแก่ผู้ใช้
 ส่งมอบให้แก่สานักงบประมาณ
 อื่น ๆ ................................................................................
๕. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...........................................................................................................

1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน......... เดือน.................. พ.ศ.…...….. (ให้ลงวันที่ที่รายงาน)
3. ข้าพเจ้า.........................................ตาแหน่ง…………………..…………
4. สังกัดศูนย์/สานัก/กลุ่ม..................................โทร...............................
5. ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี้
1.  กากบาทในเรื่องลักษณะที่ได้รับ
2.  กากบาทในเรื่องผู้ให้
3.  กากบาทในเรื่องเหตุผลของการรับ
4.  กากบาทในเรื่องการดาเนินการ
5. เขียนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ..............................
ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งแบบผท.6 ให้กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม โดยเร็ว

___________

เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
ได้เสนอชื่อ
1. นายสมชาย ชาติชาย
ตาแหน่ง
นักวิชาการสถิติชานาญการ
.
2. นางสมสุดา พิกุลทอง
ตาแหน่ง
พนักงานสถิติ
.
3. นางสาวนิดา บ้านกลาง
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
.
สังกัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
.
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
.
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว และขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มี ความเกี่ยวข้อ งและ/หรือ ส่วนได้เสียใดๆ
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลั งปรากฏว่ า ผู้ไ ด้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิ บัติห น้าที่มี ส่วนเกี่ยวข้ อ งและ/หรือ มีส่ วนได้เสีย และ/หรื อ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(
นางสมใจ ใจงาม
)
(ลงชื่อ)
(

ปัญญา เป็นเลิศ

ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรื่อง

พยาน
)

(ลงชื่อ)
สุนิสา ประเสริฐ
พยาน
(เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสัน ดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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3. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของนางสมสุดา พิกุลทอง
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2

(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นายสมชาย
นามสกุล
ชาติชาย
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

-

.
.
.

.
.

ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมสุดา
นามสกุล
พิกุลทอง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
พนักงานสถิติ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

-

.
.
.

.
.

ข้ า พเจ้ า ขอให้ ค ารั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ กั บ ผู้ ข าย ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ผู้ รั บ จ้ า ง
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้ า พเจ้ า ขอให้ ค ารั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ กั บ ผู้ ข าย ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ผู้ รั บ จ้ า ง
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

(ลงชื่อ)
(

สมชาย ชาติชาย
นายสมชาย ชาติชาย

.
)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

(ลงชื่อ)
(

นางสมสุดา พิกุลทอง

.
)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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4. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของนางสาวนิดา บ้านกลาง
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2
(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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ตัวอย่ างที่ 2 สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยแต่งตั้งสถิติจัง หวัดเป็น
ประธาน และมีคณะกรรมการอีก 2 คน
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้สถิติจังหวัดจัดทาแบบ ผท.3 เพื่อรับรองตนเอง
1.1 แบบ ผท.3
ผท.3

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นางสาวนิดา
นามสกุล
บ้านกลาง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

-

.
.
.

(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

.
.

ข้ า พเจ้ า ขอให้ ค ารั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ กั บ ผู้ ข าย ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ผู้ รั บ จ้ า ง
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

นิดา บ้านกลาง

(ลงชือ่ )
(

นางสาวนิดา บ้านกลาง

แบบฟอร์มการรับรองตนเองของ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
ทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

.
)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

-

.
.
.

.
.

ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะ
การประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย
ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(

นางสมใจ ใจงาม

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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2. คณะกรรมการอีก 2 คน จัดทาแบบ ผท.2 เพื่อให้สถิติจังหวัดลงนาม จานวน 1 ฉบับ
พร้อมแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จานวน 2 ฉบับ
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2.2 แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของนายอภิชาติ สมใจ

2.1 แบบ ผท.2
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2

ผท.2
แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
ได้เสนอชื่อ
1. นายอภิชาติ สมใจ
ตาแหน่ง
นักวิชาการสถิติชานาญการ
.
2. นางสาววิภาพร คงบุญ
ตาแหน่ง
พนักงานสถิติ
.
สังกัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
.
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
.
ข้าพเจ้าได้ ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มี ความเกี่ยวข้อ งและ/หรือ ส่วนได้เสียใดๆ
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลั งปรากฏว่ า ผู้ไ ด้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิ บัติห น้าที่มี ส่วนเกี่ยวข้ อ งและ/หรือ มีส่ วนได้เสีย และ/หรื อ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้า จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(
นางสมใจ ใจงาม
)
(ลงชื่อ)
(

อนุชิต มาดี
ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรื่อง

พยาน
)

(ลงชื่อ)
วิมลรัตน์ เลิศหล้า
พยาน
(เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นายอภิชาติ
นามสกุล
สมใจ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย จัดซื้อวัสดุสานักงาน

-

.
.
.

.
.

ข้ า พเจ้ า ขอให้ ค ารั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ กั บ ผู้ ข าย ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ผู้ รั บ จ้ า ง
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผูร้ บั จ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)

.
(

นายอภิชาติ สมใจ

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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ตัวอย่างการบริหารงานบุคคล

2.2 แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของนางสาววิภาพร คงบุญ
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2
(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้าชื่อ
นางสาววิภาพร
นามสกุล
คงบุญ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
พนักงานสถิติ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย จัดซื้อวัสดุสานักงาน

-

สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ต้องจัดทาแบบ ผท.4 จานวน 1 ฉบับ พร้อมแนบแบบรับรอง
ตนเองแนบท้ายผท.4 ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จานวน 3 ฉบับ ดังนี้

.
.
.

ผท.4
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะทางาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

.
.

ข้ า พเจ้ า ขอให้ ค ารั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ กั บ ผู้ ข าย ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ผู้ รั บ จ้ า ง
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้ อนกับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

วิภาพร คงบุญ

ตัวอย่างที่ 1 สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมี
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จานวน 3 คน ให้ดาเนินการดังนี้

1. แบบผท.4

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด

(ลงชื่อ)

30

.

( นางสาววิภาพร คงบุญ )

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
ได้เสนอชื่อ ได้เสนอชื่อ 1. นางโสภา สมปอง
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
.
2. นายสมชาย ชาติชาย
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
.
3. นางสาวกนกวรรณ เจริญพร
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
.
เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
.
 คณะทางาน......................................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ..............................
เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการสามะโนอุตสาหกรรม 2560
.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มี ความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสีย
ใดๆ ในเรื่องที่ต้อ งดาเนินการ ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้อ งกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อ นของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้
ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

จารัส การซื่อ
ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรื่อง

พยาน
)

นางสมใจ ใจงาม

)

(ลงชื่อ)
วินัย คงดี
พยาน
(เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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2. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของนางโสภา สมปอง
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3. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของนายสมชาย ชาติชาย
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4

(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
โสภา สมปอง
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
.
 คณะทางาน.....................................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) .................................
เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการสามะโนอุตสาหกรรม 2560
.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
สมชาย ชาติชาย
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
.
 คณะทางาน.....................................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตัง้ /โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) .................................
เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการสามะโนอุตสาหกรรม 2560
.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มี ความเกี่ยวข้อ งและ/หรือ ส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่อ งที่ต้อ งดาเนินการ ตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้อ งกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อ นของบุคลากร ในการปฏิบัติห น้าที่ ราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มี ความเกี่ยวข้อ งและ/หรือ ส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่อ งที่ต้อ งดาเนินการ ตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้อ งกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อ นของบุคลากร ในการปฏิบัติห น้าที่ราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อ งและ/หรือ มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อ งและ/หรือ มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

(ลงชื่อ)
(

โสภา สมปอง
นางโสภา สมปอง

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

(ลงชื่อ)
(

สมชาย ชาติชาย
นายสมชาย ชาติชาย

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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4. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของนางสาวกนกวรรณ เจริญพร

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4
(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
กนกวรรณ เจริญพร
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
.
 คณะทางาน.....................................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ................................
เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการสามะโนอุตสาหกรรม 2560
.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มี ความเกี่ยวข้อ งและ/หรือ ส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่อ งที่ต้อ งดาเนินการ ตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้อ งกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อ นของบุค ลากร ในการปฏิบัติห น้าที่ราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อ งและ/หรือ มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

(ลงชื่อ)
(

กนกวรรณ เจริญพร
นางสาวกนกวรรณ เจริญพร

)
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ตัวอย่างที่ 2 สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะดาเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ โดย
แต่งตั้งสถิติจังหวัดเป็นประธาน และมีคณะกรรมการอีก 2 คน
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้สถิติจังหวัดจัดทาแบบ ผท.5 เพื่อรับรองตนเอง
1.1 แบบ ผท.5
ผท.5
แบบฟอร์มการรับรองตนเองของรสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
สมใจ ใจงาม
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ .
 คณะทางาน...........................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ..............................
.
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของสานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มี ความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้อ งดาเนินการ ตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้อ งกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

(ลงชื่อ)
(

นางสมใจ ใจงาม

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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2. คณะกรรมการอีก 2 คน จัดทาแบบ ผท.4 เพื่อให้สถิติจังหวัดลงนาม จานวน 1 ฉบับ
พร้อมแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จานวน 2 ฉบับ
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2.2 แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของนางจาเนียร แกล้วกล้า

2.1 แบบ ผท.4
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4
ผท.4
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะทางาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด

(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
ได้เสนอชื่อ ได้เสนอชื่อ 1. นางจาเนียร แกล้วกล้า
ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
.
2. นางโสภา สมปอง
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
.
เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ .
 คณะทางาน............................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ..............................
.
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของสานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มี ความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสีย
ใดๆ ในเรื่องที่ต้อ งดาเนินการ ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้อ งกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อ นของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้
ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรื่อง

นางสมใจ ใจงาม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
จาเนียร แกล้วกล้า
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ .
 คณะทางาน.....................................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ..................................
.
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของสานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มี ความเกี่ยวข้อ งและ/หรือ ส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่อ งที่ต้อ งดาเนินการ ตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้อ งกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อ นของบุคลากร ในการปฏิบัติห น้าที่ราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อ งและ/หรือ มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(

จำเนียร แกล้วกล้ำ
นางจาเนียร แกล้วกล้า

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

)

นิศรา อินทชัย

(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พยาน

(ลงชื่อ)

)

(เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

พยาน

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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2.3 แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของนางโสภา สมปอง

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4
(เขียนที)่ สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
โสภา สมปอง
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ
.
 คณะทางาน.....................................................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ..................................
.
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของสานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มี ความเกี่ยวข้อ งและ/หรือ ส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่อ งที่ต้อ งดาเนินการ ตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้อ งกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อ นของบุคลากร ในการปฏิบัติห น้าที่ราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อ งและ/หรือ มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(

โสภา สมปอง
นางโสภา สมปอง

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ภาคผนวก
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หมวด ๑
บททั่วไป
_______________

ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
_______________

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อานวยการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น” หมายความว่ า ความทั บ ซ้ อ นระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ และผลประโยชน์ของทางราชการ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานสถิติแห่งชาติ
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับ
บัญชาหรือกากับดูแล ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกากับ
ดูแล
ข้อ ๔ ให้ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้

ข้ อ ๕ ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบนี้ โดยเคร่งครัด
ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเอง
และผู้อื่น
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ต้ องไม่ อาศัยโอกาสในการปฏิบั ติหน้าที่ รั บ หรือ เรียกรั บ หรื อ
ยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกานัลหรือจ่าย
ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน
ระดับ ตาแหน่ง หรือ ความดีความชอบพิเศษ
ข้อ ๙ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้อง
ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งงานใด ๆ ในสานักงานสถิติแห่งชาติ หรือสานักงานสถิติ
จังหวัด
ข้อ ๑๐ ห้ามเจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือผู้อื่น
ข้อ ๑๑ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทาการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ
ข้อ ๑๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน
หรือพวกพ้อง หรือ ครอบครัว หรือคนรู้จัก
ข้อ ๑๓ ห้ามเจ้าหน้าที่กระทาการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัว
เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ใน
การจั ด หาของขวั ญ ตามประเพณี นิ ย ม หรื อ วาระต่ า ง ๆ แก่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา หรื อ บุ ค คลใน
ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
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หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
_______________
ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็น
ประธานกรรมการ รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
และ ผู้ ตรวจราชการกรม เป็น กรรมการ โดยมี ผู้อานวยการกลุ่ม เจ้าหน้ าที่จริ ยธรรม เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๖ ให้ผู้อานวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงานผลการปฏิ บัติงาน โดย
วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงาน พร้ อ มข้ อ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนกันยายนของ
ทุกปี
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการควบคุมการและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีอานาจหน้าที่ติดตามสอดส่อง
การใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทุก ๆ ๖ เดือน
หมวด ๓
วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
_______________
ข้อ ๑๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ความเกี่ยวข้องกับผู้
มีส่วนได้เสีย และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบนี้
(1) ผู้อานวยการศูนย์ สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
และสถิ ติ จั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบและรั บ รองต่ อ ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการหรื อ
คณะทางานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ ไม่ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ
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ในกรณีของผู้ตรวจราชการกรม หรือ ผู้อานวยการศูนย์ สานัก กลุ่มขึ้นตรง
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และ สถิติจังหวัด ให้ผู้อานวยการศูนย์ สานัก กลุ่มขึ้นตรง
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการ/คณะทางาน ส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและดาเนินการตาม
(๓) ต่อไป
(๒) ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัด
จ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดาเนินการ
โดยยื่นแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
ในกรณีของผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อานวยการสานักบริหารกลางเป็นผู้
ตรวจสอบและรับรองต่อผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
(๓) ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน ในภารกิจที่
เกี่ ยวข้อ งกั บการบริ หารทรัพ ยากรบุค คล ด้ านกฎหมาย และ ด้ านการพั สดุ มี หน้ าที่ เสนอ
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งพิจารณา
ประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย
ข้ อ ๑๙ เมื่ อ ด าเนิ น การตามข้ อ ๑๘ แล้ ว ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สนอค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการหรือคณะทางาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม
เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติ
ต่อไป
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันควรได้ตาม
กฎหมายหรือโดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่ าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ และให้จัดส่ง
แบบรายงาน ไปยั ง กลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ จ ริ ย ธรรม เพื่ อ รวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป
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วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(ตามแบบฟอร์มต่าง ๆ )
แบบฟอร์ม
ผ.ท. 1*
ผ.ท. 2*

ผ.ท. 3*

ผ.ท. 4*

ผ.ท. 5*

ผ.ท. 6

ใช้ในกรณี
รั บ ร อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ซื้ อ
จัดจ้าง ภายใน กพด.
รับรองผู้ ได้ รับการเสนอชื่ อ
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
ค ณ ะ ท า ง า น / หั ว ห น้ า
เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ / เจ้ า หน้ า ที่
พัส ดุ / ผู้ ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ
และสถิ ติ จัง หวัด ใช้ รั บรอง
ต น เ อ ง ต่ อ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร
จังหวัด
รับรองตนเอง

รับรองผู้ ได้ รับการเสนอชื่ อ
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะทางาน และ
ส ถิ ติ จั ง ห วั ด ใ ช้ รั บ ร อ ง
ต น เ อ ง ต่ อ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร
จังหวัด
รับรองตนเอง

การรั บ ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิ น
หรือประโยชน์อื่นใด

ผู้รับรอง/ผู้รายงาน
ผอ.กพด.
ผ อ . ศู น ย์ / ส า นั ก /
ผอ.กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช./
สถิติจังหวัด

ใช้ เ ฉพาะ รสช./ผตก./
ผ อ . ศู น ย์ / ส า นั ก /
ผอ.กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช./
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะทางาน
ผ อ . ศู น ย์ / ส า นั ก /
ผอ.กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช./
สถิติจังหวัด

ใช้ เ ฉพาะ รสช./ผตก./
ผ อ . ศู น ย์ / ส า นั ก /
ผอ.กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช./
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะทางาน
ผสช./รสช./ผตก./
ผ อ . ศู น ย์ / ส า นั ก /
ผอ.กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช./
สถิติจังหวัด/ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย

การดาเนินการ
ใช้เฉพาะ กพด. เท่านั้น
- ให้ ศู นย์ / ส านั ก/กลุ่ ม ขึ้ นตรง ผสช. ที่ จ ะ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งแบบ ผ.ท. 2 หรือ
ผ.ท. 3 ให้ กพด. พร้ อ มบั น ทึ ก ที่ จ ะให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- เมื่อ กพด. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบ ผ.ท. 2 หรือ
ผ.ท. 3 ให้ กจธ. ต่อไป
- ก ร ณี ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด เ มื่ อ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งแบบ ผ.ท. 2 หรือ ผ.ท. 3
ให้ กจธ. ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

- ให้ กกจ. หรือ กนต. ส่งแบบ ผ.ท. 4 หรือ
ผ.ท. 5 ให้ รสช./ผตก./ผอ.ศู น ย์ / ส านั ก /
ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. รับรองผู้ที่จะได้รับการ
แต่งตั้ง หรือรับรองตนเอง
- เมื่ อ กกจ. หรือ กนต. ด าเนิน การจัดท า
คาสั่งแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบ
ผ.ท. 4 หรือ ผ.ท. 5 ให้ กจธ. ต่อไป
- ก ร ณี ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด เ มื่ อ
ดาเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ พนั ก งาน
ราชการ และลูก จ้างชั่วคราว เสร็จสิ้นแล้ ว
ให้ส่งแบบ ผ.ท. 4 หรือ ผ.ท. 5 ให้ กจธ. ทุก
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ส่ ง ให้ กจธ. เมื่ อ มี ก ารรั บ ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิ น
หรือประโยชน์อื่นใด

* หมายเหตุ : การรับรอง ให้ผู้รับรองตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในฐานะ สามี ภรรยา บุตร หรือพี่น้อง กับผู้มีส่วนได้เสียและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ หากภายหลังพบว่า ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ สามี ภรรยา บุตร หรือพี่น้อง กับผู้มีส่วนได้เสียและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ยื่นหนังสือขอถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
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หมวด ๔
การแจ้งเบาะแส
_______________
ข้ อ ๒๑ ให้ ผู้ พ บเห็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ แจ้ ง เบาะแสได้ ที่
www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ โดยระบุ ชื่อนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืน
ระเบียบ วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่กระทา รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ ามี โดยจะระบุชื่อผู้
แจ้งหรือไม่ก็ได้
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
_______________
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้ บังคับ บัญชาของเจ้าหน้ าที่ป ล่ อยปละละเลย จนเป็น เหตุใ ห้
เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้
เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระทาดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดาเนินการทาง
วินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ให้
ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลาดับ เพื่อรายงานผู้อานวยการสานักงานสถิติ
แห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น พิจารณาดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
นาวาอากาศเอก
(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)
รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
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การแจ้งเบาะแสที่ www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
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กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
2. ประกาศคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ได้กาหนดว่า
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ และจ านวนทรั พ ย์ สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3.1 ส่วนคาปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
3.2 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(1) ไม่นาความสัมพั นธ์ส่วนตัวที่ตนมี ต่อบุคคลอื่ น ไม่ ว่าจะเป็นญาติพี่ น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
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(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณี มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการ
กระท าดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ นแล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและ
คณะกรรมการจริย ธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริย ธรรมวินิจฉัยประการใด
แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน่ ว ยงานโดยตรงหรื อ หน้ า ที่ อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ
หรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือ
ชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
3.3 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่ ง หน้ า ที่ แ ละไม่ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรั บ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะ
เกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือกระทาการที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรือ อนุมัติ โ ครงการ การดาเนิน การ หรือ การทานิ ติกรรมหรื อสัญ ญาซึ่ ง
ตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวล
จริยธรรมนี้
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

