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ที่มาของการจัดท าระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี  
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปอ้งกัน 
และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554  

การตอบแบบส ารวจเชิงประจักษ์ โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 



           ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิ
ชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

           (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป 

           (๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมอีคติ 

           (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัตโิครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554  

หมวด 9 การขัดกนัระหวา่งประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวม 

มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดด าเนินกจิการดังต่อไปนี้  

          (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี  

          (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี  

          (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ ส่วนท้องถิ่น 
หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมี ลักษณะเป็นการผูกขาด
ตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

          (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้
การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์
ทางราชการ หรือกระทบต่อความมอีิสระในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  

          เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. ก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
          ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ ด าเนินกิจการ
ของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกจิการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554  

หมวด 9 การขัดกนัระหวา่งประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวม 

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

          บทบัญญัตใินวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาแล้วยังไม่ถงึสองปีด้วยโดยอนุโลม  



การตอบแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
  EB 4  หนว่ยงานของท่านมกีารด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งด้วยความโปร่งใสอย่างไร 
           3)  มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
                และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

 
  EB 9  หน่วยงานของท่านมกีารด าเนนิการเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนในหนว่ยงานอย่างไร 
           1)  มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
           2)  มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
           3)  มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน 
                ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี หรือไม่ 
           4)  มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏบิัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 



          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘” 

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป 

          ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ และ
ผลประโยชน์ของทางราชการ  
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของส านักงาน
สถติิแห่งชาติ  
 “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล ซึ่งด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าท่ีซึ่งตนบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล  

          ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 

          หมวด 1 บทท่ัวไป  ข้อ 5 – ข้อ 14  (10 ข้อ) 

          หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ  
                       ข้อ 15 – ข้อ 17  (3 ข้อ) 

          หมวด 3 วธิีปฏิบัตเิพื่อควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ 
                       ข้อ 18 – ข้อ 20  (3 ข้อ) 

          หมวด 4 การแจ้งเบาะแส  ข้อ 21  (1 ข้อ) 

          หมวด 5 บทก าหนดโทษ  ข้อ 22 – ข้อ 24  (3 ข้อ) 

ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 



ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2558 

          โดยที่เป็นการสมควรมีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษ เก่ียวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

          จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป 
 

          ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ 
และผลประโยชน์ของทางราชการ  
  “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
  “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าท่ีซึ่งตนบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล  
 

          ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 



หมวด 1 
บทท่ัวไป 

ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๖ เจ้าหน้าท่ีต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 

ข้อ ๗ เจ้าหน้าท่ีต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือ เรียกรับ หรือ ยอมรับ ผลประโยชน์ใด ๆ  
         ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 

ข้อ ๘ เจ้าหน้าท่ีต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของก านัลหรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและ 
         ประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เล่ือนระดับ ต าแหน่ง หรือ ความดีความชอบพิเศษ 

ข้อ ๙ เจ้าหน้าท่ีต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมติรหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
         ในต าแหน่งงานใด ๆ ในส านักงานสถิติแห่งชาต ิหรือส านักงานสถิติจังหวัด 



หมวด 1 
บทท่ัวไป 

ข้อ ๑๑ ห้ามเจ้าหน้าท่ีใช้เวลาท าการของราชการ ปฏบิัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ  

ข้อ ๑๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง หรือ ครอบครัว  
           หรือ คนรู้จัก 

ข้อ ๑๓ ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด 
           ของผู้ใต้บังคับบัญชา  

ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าหน้าท่ีหัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ในการจัดหาของขวัญ 
           ตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา  

ข้อ ๑๐ ห้ามเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 



หมวด 2 
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซอ้นของบุคลากรในการปฏบิัติหน้าท่ีราชการ 

ข้อ ๑๕ ให้มคีณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ 
           หน้าที่ราชการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาต ิเป็นประธานกรรมการ  
           รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาต ิผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง และ ผู้ตรวจราชการกรม  
           เป็นกรรมการ โดยม ีผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับ 
           ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี 
           ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า 
           ส านักงานสถิติแห่งชาติภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 
           ราชการมีอ านาจหน้าท่ีติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทุกๆ  
           ๖ เดือน 



หมวด 3 
วิธปีฏบิัติเพื่อควบคุมและปอ้งกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบคุลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ข้อ ๑๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มหีน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้เสยี ความเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และการมีผลประโยชน์ 
          ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

          (๑) ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด มีหน้าท่ีตรวจสอบและ 
               รับรองต่อผู้มอี านาจแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าท่ีผู้จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็น 
               ผู้มีส่วนได้เสีย หรือมคีวามเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมผีลประโยชน์ในเรื่องท่ีต้องด าเนินการ 
                     ในกรณขีองผู้ตรวจราชการกรม หรือ ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ  
          และ สถิติจังหวัด ให้ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ประสงค์จะเสนอ 
          ชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน ส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและ 
          ด าเนินการตาม (๓) ต่อไป 

          (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ มหีน้าท่ีตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าท่ีท่ีจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มคีวามเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน  
               หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องท่ีต้องด าเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อ 
               ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
                     ในกรณขีองผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการ 
          ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

          (๓) ให้ผู้มหีน้าท่ีเสนอค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างาน ในภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
               ด้านกฎหมาย และ ด้านการพัสดุ มหีน้าท่ีเสนอแบบฟอรม์การตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อ 
               ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย 



หมวด 3 
วิธปีฏบิัติเพื่อควบคุมและปอ้งกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบคุลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ข้อ ๑๙ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ผู้มหีน้าท่ีเสนอค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างาน จัดส่ง 
           แบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ 
           คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี และ 
           คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิตแิห่งชาติต่อไป 

ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีมกีารรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา 
           จากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกนิ ๓,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตาม 
           ล าดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ และให้จัดส่งแบบรายงาน ไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เพื่อ 
           รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
           บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 



หมวด 4 
การแจ้งเบาะแส 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ที่  
           www.nso.go.th/ร้องเรยีน/ข้อเสนอแนะ โดยระบุ ช่ือนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝนืระเบียบ  
           วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่กระท า รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้าม ีโดยจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้ 



หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ใดฝ่าฝนืหรือไม่ปฏบิัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวนิัย 
           แก่เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นตามควรแก่กรณี  

ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติ 
           ตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ี มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระท า 
           ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปด าเนินการทางวนิัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

ข้อ ๒๔ ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
           ในวงราชการ มมีูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชารายงาน 
           ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามล าดับ เพื่อรายงานผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงาน 
           ที่มีอ านาจหน้าท่ีในเรื่องนั้น พจิารณาด าเนินการต่อไป 



เปรียบเทียบการปรับแก้ระเบียบฯ ระหว่าง พ.ศ. 2558 กับ พ.ศ. 2559 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

          ข้อ ๑๖ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานสถิติแห่งชาติภายในเดอืนกันยายนของทุกปี  
 
          ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการมี
อ านาจหน้าท่ีติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทุกๆ ๖ เดอืน  

           ข้อ ๑๖ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานสถิติแห่งชาติภายในเดอืนเมษายนและตุลาคมของทุกปี  



เปรียบเทียบการปรับแก้ระเบียบฯ ระหว่าง พ.ศ. 2558 กับ พ.ศ. 2559 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

           ข้อ ๑๘  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็น
ผู้ มีส่วนได้เสีย ความเกี่ยวข้องกับผู้ มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มท่ีแนบท้ายระเบียบนี้ 
           (๑) ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด มีหน้าท่ีตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานว่า
เจ้าหน้าท่ีผู้จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่อง
ท่ีต้องด าเนินการ 
                
              ในกรณขีองผู้ตรวจราชการกรม หรือ ผู้อ านวยการศูนย์ 
ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ สถิติ
จังหวัด ให้ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ท่ีประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพ่ือ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน ส่งแบบฟอร์มไปให้
บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและด าเนินการตาม (๓) ต่อไป   

          ข้อ ๑๘  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มหีน้าท่ีตรวจสอบและรับรอง
ความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบ ดังนี้ 
           (๑) ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด มีหน้าท่ีตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานว่า
เจ้าหน้าท่ีผู้จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่อง
ท่ีต้องด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้น
ก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 
                 ในกรณีท่ีศูนย์  ส านัก กลุ่มข้ึนตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และ ส านักงานสถิติจังหวัด ประสงค์จะ
เสนอชื่อรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการ
กรม ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงาน
สถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/
คณะท างาน ให้ศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงาน
สถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติจังหวัดจัดส่งแบบฟอร์มไปให้
บุคคลดังกล่าวรับรองตนเอง เพ่ือด าเนินการตาม (๓) ต่อไป 



เปรียบเทียบการปรับแก้ระเบียบฯ ระหว่าง พ.ศ. 2558 กับ พ.ศ. 2559 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

          (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าท่ีตรวจสอบและรับรอง
เจ้าหน้าท่ีท่ีจัดซ้ือจัดจ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือ
ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องท่ีต้องด าเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักบริหาร
กลาง 
                
              ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

          (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าท่ีตรวจสอบและรับรอง
เจ้าหน้าท่ีท่ีจัดซ้ือจัดจ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือ
ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องท่ีต้องด าเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักบริหาร
กลาง โดยให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ 
                ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุรับรอง
ตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
 



            โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติที่ประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ จึงให้แก้ไขระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วย
การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

            ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

            ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

            ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                     “ข้อ ๑๖ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติภายในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมของทุกปี”  

            ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๗ ของระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                     “ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ มอี านาจหน้าท่ีติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมนิผลการปฏิบัตติามระเบียบนี้ ทุก ๆ ๖ เดือน” 

ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



            ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๘ ของระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ ๑๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้  มีหน้าท่ีตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบ ดังนี้ 
                                 (๑)  ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัดมี
หน้าท่ีตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องนั้น 
ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมคีวามเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมผีลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้
นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 
                                    ในกรณีท่ีศูนย์/ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติ
จังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก กลุ่มขึ้นตรง
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ /คณะท างาน ให้ศูนย์/ส านัก กลุ่มขึ้น
ตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติจังหวัดจัดส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเอง เพื่อ
ด าเนินการตาม (๓) ต่อไป        
               (๒)  ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ มหีน้าท่ีตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีความ
เก่ียวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องด าเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์ม การตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง โดยให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ 
                                   ในกรณขีองผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ รับรองตนเอง   ในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง” 

ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



แบบฟอร์ม ผท.1 – ผท.6 



แบบฟอรม์ ผท.1 – ผท.6 

          ใช้เฉพาะกลุ่มพัสดุเท่านั้น 
แบบ ผท.1 

          ใช้ส าหรับผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ระดับต่ ากว่า ผอ.ศูนย์/ ส านัก 
                   ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด 

แบบ ผท.2 

          ใช้กรณีท่ี รสช. ผตก. ผอ.ศูนย/์ส านัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด  
                  ไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ 

แบบ ผท.3 

          ใช้ส าหรับผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ระดับต่ ากว่า ผอ.ศูนย์/ ส านัก 
                   ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด 

แบบ ผท.4 

          ใช้กรณีท่ี รสช. ผตก. ผอ.ศูนย/์ส านัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด  
                  ไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ 

แบบ ผท.5 

          ใช้กับทุกต าแหน่ง 
แบบ ผท.6 

แบบ ผท.2 และ แบบ ผท.3 ใช้ในเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง 

แบบ ผท.4 และ แบบ ผท.5 ใช้ในเรื่องการบริหารงานคุคคล 



แบบ ผท. 1  
แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย/แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  

ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

“ผท. 1” 

         ส าหรับ ผอ. กลุ่มพัสดุ  ใช้ตรวจสอบรับรองเจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ภายในกลุ่มพัสดุ ก่อนยื่นต่อผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง                    
(ใช้เฉพาะกลุ่มพัสดุเท่านั้น)  

วิธกีารกรอกแบบฟอร์ม 
1. เขียนที่……………………………………………….. 
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.….……. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต) 
3. ข้าพเจ้าชื่อ................................ นามสกุล………………..……………… 
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง……………………..….…………………. 
5. ได้มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว……………………………..ต าแหน่ง...................... 
6. ให้ปฏิบัติหน้าที่……………………………………………… 
7. ตามระเบียบ………………………………………………………………………….………………. 
8. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย……………………………… 
9. ลงชื่อ................................................... (ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ) 

 

ผท.1 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสด ุ
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาต ิ 

ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
  
  

 (เขียนที)่.................1........................................ 
 วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2....... 

เรียน ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  .  

                ข้าพเจ้าชื่อ......................3..............................................นามสกุล............................3............................................. 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหนง่..........................4............................................................สังกัด  กลุ่มพัสดุ  ส านักบริหารกลาง 
ได้มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว..........................5............................................ต าแหน่ง.......................5..................................
สังกัด กลุ่มพัสด ุ ส านักบริหารกลาง  ให้ปฏิบัติหน้าที่.....................................6............................................................................. 
ตามระเบียบ…………………..………..………7……………………………………..………………………………………………………..……………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย................................8............................................................................ 

                ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ  กับผู้ขาย ผู้ให้
เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

                หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
    
  

                      (ลงชื่อ).....................9........................... 
                             (ผู้อ านวยการกลุ่มพัสด)ุ 

 
  
หมายเหต ุ  :  แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะกลุ่มพัสด ุ
               :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม 
                  บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 
 

 



แบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท. 1  

“แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท. 1” 

         ส าหรับ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัสดุ  ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง  โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
พัสดุ กรอกรายละเอียดใน แบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท.1 ก่อนยื่นต่อ
ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ดังนี้ 

วิธกีารกรอกแบบฟอร์ม 
1. เขียนที่……………………………………………….. 
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.….……. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต) 
3. ข้าพเจ้าชื่อ................................ นามสกุล………………..……………… 
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง……………………..….…………………. 
5. ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่.......................................... 
6. ตามระเบียบ………………………………………………………………………….………………. 
7. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย……………………………… 
8. ลงชื่อ................................................... (ผู้ได้รับการแต่งตั้ง) 

        ในการมอบหมาย/แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในคราวเดียวกันหลายคน ให้แต่ละคน
จัดท าแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.1 ทุกคน คนละ 1 ฉบับ และให้ผู้อ านวยการ
กลุ่มพัสดุ ตรวจสอบและรับรองในผท.1 โดยให้กรอกชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง
ของทุกคน เรียงตามล าดับ ในช่องที่ 5 เพียง 1 ฉบับเท่านั้น 

        กรณีผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ได้รับการมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน    
การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ด าเนินการรับรองตนเองตามแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.1 
และให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองในผท.1 
 

 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.1 
 
  

(เขียนที)่................1........................................ 
 วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2....... 

 
เรียน ผู้อ านวยการกลุ่มพัสด ุ

                 ข้าพเจ้าชื่อ.......................3.......................................นามสกุล.....................................3........................................ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง...............................4.....................................................สังกัด กลุ่มพัสดุ   ส านักบริหารกลาง 
ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่...................................5...................................................................................................... 
ตามระเบียบ……………………………………6………………………………………..…………………….………………………………………………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย.....................................7....................................................................... 

                 ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ       
ผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

                 หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย     
ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  
  

                      (ลงชื่อ)..........................8.................................. 
                              (...............................................................) 

 
  
หมายเหต ุ  :  แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะกลุ่มพัสด ุ
               :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม 
                  บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผท. 2  
แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ  

ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

“ผท. 2” 

         ส าหรับ ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มข้ึนตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด                      
ใช้ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 

วิธีการกรอกแบบฟอร์ม 
1. เขียนที่……………………………………………….. 
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.…....…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต) 
3. ข้าพเจ้าชื่อ............................. นามสกุล………………………… 
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง……………….……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย................. 
5. ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด..............................................  
6. ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………….……………..ต าแหน่ง
......................... 
7. สังกัด.......................................... 

8.  กากบาทในเรื่องที่ได้มอบหมาย 
9. ตามระเบียบ………………………………………………………………………….………………. 
10. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย……………………………… 
11. ลงชื่อ...................(ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด) 
12. ลงชื่อ...................พยาน (ผอ.กลุ่มเจ้าของเรื่อง) 
13. ลงชื่อ...................พยาน (เจ้าหน้าท่ีในศนูย์/ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด) 

 

ผท.2 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ  
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาต ิ 

ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
  
  

 (เขียนที)่.................1........................................ 
 วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2....... 

 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวดั   

                  ข้าพเจ้าชื่อ.............................3..........................................นามสกุล.........................3........................................... 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง........................4..............................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย....................4........................................... 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด.................................5................................................................................................................ 
ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................6...........................................ต าแหน่ง.......................6........................................
สังกัด...........................7...................................เพ่ือแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
    คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา                                       8 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    อ่ืน ๆ .......................................................... 
ตามระเบียบ……………………………………………9……………..…………………………………………………………………….……………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย............................10............................................................................. 

                  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย 
ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

                  หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ /หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ                       
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว  

 (ลงชื่อ).............................11.................................... 
 (ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด) 

  

(ลงชื่อ).......................12............................พยาน                                  (ลงชื่อ)................. .....13.................................พยาน 
        (       ผอ.กลุ่ม เจ้าของเร่ือง          )                                       (เจ้าหน้าที่ในศูนย/์ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด) 

 

 หมายเหต ุ :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม 
                  บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 



แบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท. 2  

“แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท. 2” 

         ส าหรับ เจ้าหน้าที่  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ /ผู้ตรวจรับ โดยให้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ กรอกรายละเอียดในแบบ
รับรองตนเองแนบท้าย ผท.2 ก่อนยื่นต่อ ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง 
ผสช. และสถิติจังหวัด ดังนี้ 

วิธกีารกรอกแบบฟอร์ม 
1. เขียนที่……………………………………………….. 
2. วัน........เดือน..............พ.ศ.…..….(ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาตในเรื่อง
นั้นๆ) 
3. ข้าพเจ้าชื่อ............................. นามสกุล………………………… 
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง…………..…...…….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.................. 
5. ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด..............................................  

6.  กากบาทในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง 
7. ตามระเบียบ............................................................. 
8. ชื่อโครงการ/งาน/รายการท่ีขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย
................................... 
9. ลงชื่อ................................................... (ผู้ได้รับการแต่งตั้ง) 

         ในการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในคราวเดียวกันหลายคน ให้แต่ละคนจัดท า          
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ทุกคน คนละ 1 ฉบับ และให้ ผตก./ผอ.ศูนย์/
ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด ตรวจสอบและรับรองในแบบผท.2 
โดยให้กรอกชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งและสังกัดของทุกคน เรียงตามล าดับ ในช่องที่  
6 เพียง 1 ฉบับเท่านั้น 

 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 
  

(เขียนที)่................1........................................ 
 วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2....... 

 
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถติิจังหวัด 

                  ข้าพเจ้าชื่อ.................................3.....................................นามสกุล............................3................................. 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง........................4..............................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................4.............................. 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด..............................................5......................................................................................... 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
                            คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
                คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา                            6 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    อ่ืน ๆ .......................................................... 
ตามระเบียบ…………………………………………………7…………………………………………………..……………………………………………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย......................................8...................................................................... 

                  ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง  ผู้เสนองาน หรือผู้
ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

                  หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้
เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
   
  
  
                                                                (ลงชื่อ)............................9................................ 
                                                                        (............................................................) 

 
  
 หมายเหต ุ :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม 
                  บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผท. 3 
แบบฟอร์มการรับรองตนเองของ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด 

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล  
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

“ผท. 3” 

         ส าหรับ ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มข้ึนตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด                              
ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธาน/กรรมการ รับรองตนเอง โดยมิต้องให้ใคร
ตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการกรอกแบบฟอร์ม 
1. เขียนที่……………………………………………….. 
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.…....…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/
อนุญาต) 
3. ข้าพเจ้าช่ือ............................. นามสกุล………………………… 
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง……………….……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
................. 
5. ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด..............................................  

6.  กากบาทในเร่ืองท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
7. ตามระเบียบ............................................................. 
8. ช่ือโครงการ/งาน/รายการท่ีขอซื้อ เช่า/จ้าง หรอืจ าหน่าย
................................... 
9. ลงช่ือ................................................... 

 

ผท.3 
 

แบบฟอร์มการรับรองตนเองของ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวดั 
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล  

แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาต ิวา่ด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนของบุคลากร 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

  
  

 (เขียนที)่.................1........................................ 
 วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2....... 

 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวดั 

                 ข้าพเจ้าชื่อ.............................3...........................................นามสกุล...............................3.................................. 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง............................4.............................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................4.................................. 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด........................................................5...................................................................................... 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
                คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา                                  6 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    อ่ืน ๆ .......................................................... 
ตามระเบียบ…………………………………………………7…………………………………………………..……………………………………………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย......................................8..................................................................... 

                  ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง  ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการ
ประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

                  หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้
เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  
                                                                (ลงชื่อ)............................9................................ 
                                                                        (............................................................) 
 
 

 หมายเหต ุ :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม 
                  บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 



แบบ ผท. 4  
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะท างาน เก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“ผท. 4” 

         ส าหรับ ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด                      
ใช้ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน 

วิธกีารกรอกแบบฟอร์ม 
1. เขียนที่……………………………………………….. 
2. วัน......... เดอืน.................. พ.ศ.…...…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต) 
3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................  
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง………..…..……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.................. 
5. ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด..............................................  
6. ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………….……………............ 

7.  กากบาทและกรอกชื่อคณะกรรมการ/คณะท างานในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง 
8. ในการด าเนินการเพื่อ(สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติ 
     ราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ................................................... 
9. ลงชื่อ.....................(ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด) 
10. ลงชื่อ...................พยาน (ผอ.กลุ่มเจ้าของเรื่อง) 
11. ลงชื่อ...................พยาน (เจ้าหน้าท่ีในศนูย์/ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด) 

 

ผท.4 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะท างาน เก่ียวกับกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล 
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาต ิวา่ด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

  

 (เขียนที)่.................1........................................ 
 วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2....... 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด  

                  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................3............................................................................................. 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง........................4...................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................4................................... 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด.................................................5................................................................................................ 
ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...........................................6...............................................................................เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น  
      คณะกรรมการ.................................................... 
      คณะท างาน........................................................ 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ให้ระบุ)) ......................................... 
....................................................................................8.................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

                  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่
ต้องด าเนินการ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

                  หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ไดด้ าเนนิการ 
ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  
                                                 (ลงชื่อ)...............................9...................................... 
                                                 (ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./ สถิติจังหวัด) 
  
(ลงชื่อ)........................10............................พยาน                                  (ลงชื่อ).........................11..............................พยาน 
        (       ผอ.กลุ่ม เจ้าของเร่ือง          )                                       (เจ้าหน้าที่ในศูนย/์ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด) 

 
 

 หมายเหต ุ :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม 
                  บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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แบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท. 4  

“แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท. 4” 

          ส าหรับ เจ้าหน้าที่  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ /คณะท างาน                          
โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ /คณะท างาน กรอก
รายละเอียดในแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ก่อนยื่นต่อ ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/
ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช.  และ สถิติจังหวัด ดังนี้ 

วิธกีารกรอกแบบฟอร์ม 
1. เขียนที่……………………………………………….. 
2. วัน......... เดือน.................. พ.ศ.…...…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต) 
3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................  
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง……………..……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.................. 
5. ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด..............................................  

6.  กากบาทและกรอกชื่อคณะกรรมการ/คณะท างาน ในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง 
7. ในการด าเนินการเพื่อ(สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติ 
     ราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ................................................... 
8. ลงชื่อ................................................... (ผู้ได้รับการแต่งตั้ง) 

           ในการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในคราวเดียวกันหลายคน ให้แต่ละคนจัดท า           
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ทุกคน คนละ 1 ฉบับ และให้ ผตก./ผอ.ศูนย์/
ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด ตรวจสอบและรับรองในแบบผท.4 
โดยให้กรอกชื่อ-นามสกุล ของทุกคน เรียงตามล าดับ ในช่องที่ 6 เพียง 1 ฉบับ
เท่านั้น 

 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 
  

(เขียนที)่................1........................................ 
 วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2....... 

 
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถติิจังหวัด 

                  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................3............................................................................................. 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง.......................4................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย......................4...................................... 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด...................................5............................................................................................................ 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น  
    คณะกรรมการ................................................... 
    คณะท างาน....................................................... 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ให้ระบุ)) ........................................ 
.................................................................................7................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ                     
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ .ศ. ๒๕๕๘                
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

                  หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงาน       
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
   

  
           

                              (ลงชื่อ)................................8................................. 
                                      (.................................................................) 

 
  
 หมายเหต ุ :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม 
                  บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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แบบ ผท. 5 
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะท างาน เก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“ผท. 5” 

         ส าหรับ ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด                        
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน/คณะกรรมการ/คณะท างาน รับรองตนเอง โดยมิต้อง
ให้ใครตรวจสอบและรับรอง 

วิธกีารกรอกแบบฟอร์ม 
1. เขียนที่……………………………………………….. 
2. วัน......... เดอืน.................. พ.ศ.…...…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต) 
3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................  
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง………..…..……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.................. 
5. ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด..............................................  

6.  กากบาทและกรอกชื่อคณะกรรมการ/คณะท างานในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง 
7. ในการด าเนินการเพื่อ(สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติ 
     ราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ................................................... 
8. ลงชื่อ...................................................... 

 

ผท.5 
 

แบบฟอร์มการรับรองตนเองของรสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด 
เก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาต ิวา่ด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
  

 (เขียนที)่.................1........................................ 
 วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2....... 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด  

                  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................3............................................................................................. 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง........................4...................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................4................................... 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด.................................................5................................................................................................ 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น 
                     คณะกรรมการ.................................................... 
      คณะท างาน........................................................ 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ให้ระบุ)) ........................................... 
....................................................................................7.................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

                  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่
ต้องด าเนินการ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

                  หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ไดด้ าเนนิการ 
ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  

                                                                (ลงชื่อ)............................8............................... 
                                                                        (............................................................) 
 
 

 

 หมายเหต ุ :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม 
                  บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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แบบ ผท. 6 
แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา 

“ผท. 6” 
         ส าหรับเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน  ใช้รายงานการรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกคร้ังที่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด โดยให้ด าเนินการกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

วิธีการกรอกแบบฟอร์ม 
1. เขียนที่……………………………………………….. 
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.….....….. (ให้ลงวันที่ที่รายงาน) 
3. ข้าพเจ้า.................................................
ต าแหน่ง……………………..…..………… 
4. สังกัดศูนย์/ส านัก/กลุ่ม.........................................โทร
................................... 
5. ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี้ 

            1.  กากบาทในเร่ืองลักษณะที่ได้รับ 
            2.  กากบาทในเร่ืองผู้ให้ 
            3.  กากบาทในเร่ืองเหตุผลของการรับ 
            4.  กากบาทในเร่ืองการด าเนินการ 
            5. เขียนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ.............................. 

 

ผท.6 
 

แบบฟอร์มรายงานการรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัควรไดต้ามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา 
 

(เขียนที่)...................1.......................................... 
วนัที่.....2......เดือน.......2..........พ.ศ........2.......... 

 

                  ข้าพเจ้า............................3.........................................ต าแหน่ง...........................3............................ 
สังกัด ศูนย/์ส านัก/กลุ่ม...............................4......................................โทร..........................4............................. 
ขอรายงานการรับของขวัญ ดงันี ้....5…... 
            1. ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี้ 
     ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ โดยมลีักษณะเป็นการให้แก่ 
                          ขา้พเจ้า  โดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลคา่เกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
     ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสนห่า แต่มีจ านวนเกินกว่า                         
                          ความเหมาะสมตามฐานานุรูป 
     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................. 
                          ........................................................................................................................................ 
                          ........................................................................................................................................  
           2. ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
     หน่วยงานภาครัฐ 
     หน่วยงานภาคเอกชน 
     ประชาชน 
     ญาติ 
     อ่ืน ๆ ...................................................................... 
          3. เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
    เทศกาลต่าง ๆ 
      วันขึ้นปีใหม่ 
      สงกรานต ์
      ตรุษจีน 
      อ่ืน ๆ ...................................................................... 
    โอกาสส าคัญ 
      เกษียณอายุราชการ 
      การขอบคุณ 
      การแสดงความยินด ี
      การแสดงความเสียใจ 
      การต้อนรับ 
      การให้ความช่วยเหลือ 
      อ่ืน ๆ ......................................................................  
   กรณีอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ……………………………..……………………………………….………………………………… 

-2- 
 

    4. การด าเนินการเก่ียวกับของขวญัหรอืประโยชนอ่ื์นใดที่ได้รับ 
    ยึดถือเป็นประโยชน์สว่นบุคคล 
    ส่งคืนแก่ผู้ให ้
    ส่งมอบให้แก่ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
    อ่ืน ๆ ................................................ 
    5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอ่ืน ๆ 
         .............................................................................................. 
         .............................................................................................. 
         .............................................................................................. 
         ..............................................................................................   
         ..............................................................................................   
         ..............................................................................................   
   



ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง 



ตัวอย่างที่ 1  
            ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะด าเนินการจัดซื้อ
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จ านวน 3 คน ให้ด าเนินการดังนี้ 
            ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ต้องจัดท าแบบผท.2 
เพ่ือให้สถิติจังหวัดลงนาม จ านวน 1 ฉบับ พร้อมแบบรับรอง
ตนเองแนบท้ายผท.2 ของผู้ ท่ี ได้ รั บการแต่ งตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการ จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

 

ผท.2 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ  
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชนท์ับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
    

(เขียนที่)   ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี   .                      
 วันที่  25 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด   

                ข้าพเจ้าชื่อ       นางสมใจ                   นามสกุล            ใจงาม                                               .                               
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง             สถิติจังหวัดนนทบุรี                 สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -                  .   
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด            ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                       . 
ได้เสนอชื่อ         1. นายสมชาย   ชาติชาย                 ต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ                        . 
                      2. นางสมสุดา   พิกุลทอง                ต าแหน่ง       พนักงานสถิติ                                         .                              
                      3. นางสาวนิดา   บ้านกลาง              ต าแหน่ง       ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                                 .                     
สังกัด             ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                    เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
     คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
                       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
     อ่ืน ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ        ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย        จัดซ้ือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร                                 . 

                ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ               
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ                  
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชา                 
ทราบโดยเร็ว 

       (ลงชื่อ)      สมใจ   ใจงาม                          

                                                                       (        นางสมใจ  ใจงาม        ) 
 

(ลงชื่อ)             พยาน                     (ลงชื่อ)            สุนิสา  ประเสริฐ     พยาน 

        (           ผอ.กลุ่ม เจ้าของเร่ือง           )                                 ( เจ้าหน้าที่ในศูนย/์ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด ) 
 

หมายเหต ุ :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถงึ คูส่มรส บุพการี ผูส้ืบสันดาน คูส่มรสของบุตร พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  
                 พ่ีน้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 



 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.2 

 
(เขียนที่)    ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี    .       
วันที ่ 25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรยีน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

              ข้าพเจ้าชื่อ          นายสมชาย                 นามสกุล           ชาติชาย                            . 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง     นักวิชาการสถิติช านาญการ        สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย          -             . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                       . 
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
    คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
       คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
    อ่ืน ๆ ............................................................... 
ตามระเบียบ     ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม                          . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย     จัดซ้ือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร                     . 

              ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์               
ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

              หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ มีผลประโยชน์               
ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

    (ลงชื่อ)          สมชาย   ชาติชาย          . 
                (      นายสมชาย  ชาติชาย       ) 
 
 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรอืผู้มสี่วนได้เสยี หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร  
                 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 

 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.2 

 
(เขียนที่)    ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี    .       
วันที ่ 25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรยีน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

              ข้าพเจ้าชื่อ          นางสมสุดา                 นามสกุล           พิกุลทอง                            . 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง        พนักงานสถิติ                    สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย           -             . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                       . 
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
    คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
       คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
    อ่ืน ๆ ............................................................... 
ตามระเบียบ     ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม                          . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย     จัดซ้ือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร                     . 

              ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์               
ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

              หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ มีผลประโยชน์               
ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

    (ลงชื่อ)        สมสุดา  พิกุลทอง       . 

              (      นางสมสุดา  พิกุลทอง        ) 
 
 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรอืผู้มสี่วนได้เสยี หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร  
                 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 

 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.2 

 
(เขียนที่)    ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี    .       
วันที ่ 25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรยีน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

              ข้าพเจ้าชื่อ          นางสาวนิดา                นามสกุล           บ้านกลาง                           . 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง       ผู้ช่วยพนักงานสถิติ             สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย           -              . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                       . 
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
    คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
       คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
    อ่ืน ๆ ............................................................... 
ตามระเบียบ     ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม                          . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย     จัดซ้ือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร                     . 

              ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์               
ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

              หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ มีผลประโยชน์               
ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

    (ลงชื่อ)          นิดา  บ้านกลาง       . 
              (    นางสาวนิดา  บ้านกลาง      ) 
 
 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรอืผู้มสี่วนได้เสยี หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร  
                 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 



ตัวอย่างที่ 2  
           ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะด าเนินการจัดซื้อ
จัด จ้ าง  โ ดยแต่ งตั้ ง ส ถิติ จั งห วัด เป็นประธาน  และ มี
คณะกรรมการอีก 2 คน 
           ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะต้องด าเนินการ 
ดังนี ้
1. ให้สถิติจังหวัดจัดท าแบบ ผท.3 เพ่ือรับรองตนเอง 
2. คณะกรรมการอีก 2 คน จัดท าแบบ ผท.2 เพ่ือให้สถิติ

จังหวัดลงนาม จ านวน 1 ฉบับ พร้อมแบบรับรองตนเอง
แนบ ท้ าย ผท . 2  ข อ งผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ก า รแต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการ จ านวน 2 ฉบับ 

 

 

ผท.3 
 

แบบฟอร์มการรับรองตนเองของ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด 
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการ

ประมูล  
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
   

  

(เขียนที่)   ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี   .                      
 วันที่  29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด   

                 ข้าพเจ้าชื่อ       นางสมใจ                   นามสกุล            ใจงาม                                              .                               
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง             สถิติจังหวัดนนทบุรี                 สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -                  .   
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด            ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                       . 
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
     คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
                       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
     อ่ืน ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ        ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย         จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                                          . 

                 ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ                 
ผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                 หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 
                           (ลงชื่อ)          สมใจ   ใจงาม       
                                   (         นางสมใจ  ใจงาม        ) 

 

 
 

หมายเหต ุ :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถงึ คูส่มรส บุพการี ผูส้ืบสันดาน คูส่มรสของบุตร พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  
                 พ่ีน้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 



 

ผท.2 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ  
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผูช้นะการประมลู แนบท้ายระเบยีบส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชนท์ับซ้อนของบุคลากรในการปฏบิัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
  

  
(เขียนที่)   ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี   .                      
 วันที ่ 29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด   

                ข้าพเจ้าชื่อ            นางสมใจ                     นามสกุล            ใจงาม                                                             .                                
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง               สถิติจังหวัดนนทบุรี                 สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย               -                                    .   
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                                            . 
ได้เสนอชื่อ         1. นายสมชาย   ชาติชาย              ต าแหน่ง         นักวิชาการสถิติช านาญการ                                               . 
                      2. นางสมสุดา   พิกุลทอง             ต าแหน่ง          พนักงานสถิติ                                                              .                               
สังกัด             ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                    เพื่อแต่งต้ัง/มอบหมายให้ปฏิบติัหน้าที่ 
     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
     คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
     คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
     อ่ืน ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ              ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม                                                       . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย           จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                                                                . 

                ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับ
จ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

                หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบโดยเร็ว 

 (ลงชื่อ)          สมใจ   ใจงาม 

            (       นางสมใจ  ใจงาม       ) 
 

(ลงชื่อ)            พยาน                          (ลงชื่อ)           สุนิสา ประเสริฐ      พยาน 

        (          ผอ.กลุม่ เจ้าของเรื่อง         )                                  ( เจ้าหน้าที่ในศูนย์/ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด ) 
 

หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรอืผู้มสี่วนได้เสยี หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดา 
                 มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือรว่มมารดาเดียวกัน บุตรบญุธรรม 

 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.2 

 
(เขียนที่)    ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี    .       
วันที ่ 29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรยีน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

              ข้าพเจ้าชื่อ          นายสมชาย                 นามสกุล            ชาติชาย                  . 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง     นักวิชาการสถิติช านาญการ        สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย          -     . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                              . 
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
    คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
    คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
    อ่ืน ๆ ............................................................... 
ตามระเบียบ       ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย         จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                    . 

              ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า 
ผู้รับจ้าง ผูเ้สนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

              หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ มี
ผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

                                          (ลงชื่อ)        สมชาย   ชาติชาย          . 
                                                   (       นายสมชาย  ชาติชาย        ) 
 
 
หมายเหตุ  :  ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร  
                พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พีน่้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 

 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.2 

 
(เขียนที่)    ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี    .       
วันที ่ 29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรยีน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

              ข้าพเจ้าชื่อ          นางสมสุดา                 นามสกุล            พิกุลทอง                  . 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง       พนักงานสถิติ               สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -          . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                              . 
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
    คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
    คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
    อ่ืน ๆ ............................................................... 
ตามระเบียบ       ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย         จัดซ้ือวัสดุส านักงาน                    . 

              ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า 
ผู้รับจ้าง  ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

              หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ มี
ผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

                                             (ลงชื่อ)       สมสุดา  พิกุลทอง       . 
                                                     (     นางสมสุดา  พิกุลทอง      ) 
 
 
หมายเหตุ  :  ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร  
                พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พีน่้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 



ตัวอย่างการบริหารงานบุคคล 



ตัวอย่างที่ 1  
            ส านักงานสถิติ จังหวัดนนทบุรี  จะด าเนินการ               
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์จ านวน 3 คน ให้ด าเนินการดังนี้ 
            ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด นนทบุ รี  ต้ อ ง จั ด ท า                   
แบบ ผท.4 จ านวน 1 ฉบับ พร้อมแนบแบบรับรองตนเอง
แนบท้ายผท.4 ของผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

 

ผท.4 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะท างาน เก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    

(เขียนที่)   ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี   .                      
 วันที่  30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด   

                ข้าพเจ้าชื่อ         นางสมใจ               นามสกุล             ใจงาม                                                .                               
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง             สถิติจังหวัดนนทบุรี                 สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -                  .   
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด            ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                       . 
ได้เสนอชื่อ         1. นางโสภา   สมปอง                              ต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ               . 
                      2. นายสมชาย   ชาติชาย                          ต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ               . 
                      3. นางสาวกนกวรรณ  เจริญพร                  ต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ                 .               
เพื่อแต่งตั้งให้เป็น 
                       คณะกรรมการ     สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว        . 
     คณะท างาน                                                              . 
ในการด าเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ให้ระบุ))                       . 
                  เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 2560                                                . 
                                                                                                                                               . 
                                                                                                                                               . 

                ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ                    
ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร                    
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
               หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้
ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  

                                                   (ลงช่ือ)        สมใจ  ใจงาม                                        
              (         นางสมใจ  ใจงาม         ) 
  

(ลงช่ือ) พยาน                 (ลงชื่อ)                 วินัย  คงดี                       พยาน 

        (         ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรื่อง            )                      ( เจ้าหน้าที่ในศูนย์/ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด ) 
 
 

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



 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.4 

 
(เขียนที่)    ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี    .       
วันที ่ 30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรยีน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

                ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)               โสภา  สมปอง                                                    . 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง       นักวิชาการสถิติช านาญการ            สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -            . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด        ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                   . 
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งต้ังให้เป็น  
                       คณะกรรมการ    สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว       . 
     คณะท างาน                                                           . 
ในการด าเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งต้ัง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ใหร้ะบุ))                 . 
                  เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 2560                                         . 
                                                                                                                                    . 
                                                                                                                                   . 

                ข้าพเ จ้าขอรับรองว่าไม่มีความเ ก่ียวข้องและ /หรือส่วนได้เสีย ใดๆ ในเรื่องที่ ต้องด าเนินการ                  
ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

                หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

   
  

                                       (ลงชื่อ)        โสภา  สมปอง                                                     
                                                (          นางโสภา  สมปอง           ) 
  
 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรอืผู้มสี่วนได้เสยี หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร  
                 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 

 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.4 

 
(เขียนที่)    ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี    .       
วันที ่ 30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรยีน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

                ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)             สมชาย  ชาติชาย                                                    . 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง       นักวิชาการสถิติช านาญการ             สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -             . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด        ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                     . 
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งต้ังให้เป็น 
                       คณะกรรมการ    สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว       . 
     คณะท างาน                                                           . 
ในการด าเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งต้ัง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ใหร้ะบุ))                   . 
                  เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 2560                                          . 
                                                                                                                                    . 
                                                                                                                                    . 

                ข้าพเ จ้าขอรับรองว่าไม่มีความเ ก่ียวข้องและ /หรือส่วนได้เสีย ใดๆ ในเรื่องที่ ต้องด าเนินการ                  
ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

                หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

   
    (ลงชื่อ)        สมชาย   ชาติชาย          . 

                                                    (       นายสมชาย  ชาติชาย        ) 
  
 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรอืผู้มสี่วนได้เสยี หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร  
                 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 

 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.4 

 
(เขียนที่)    ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี    .       
วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรยีน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

                ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)              กนกวรรณ  เจริญพร                                              . 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง       นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ            สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -               . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด        ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                     . 
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งต้ังให้เป็น 
                       คณะกรรมการ    สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว       . 
     คณะท างาน                                                           . 
ในการด าเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งต้ัง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ใหร้ะบุ))                   . 
                  เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 2560                                           . 
                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                     . 

                ข้าพเ จ้าขอรับรองว่าไม่มีความเ ก่ียวข้องและ /หรือส่วนได้เสีย ใดๆ ในเรื่องที่ ต้องด าเนินการ                  
ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

                หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

   
  

                                       (ลงชื่อ)     กนกวรรณ  เจริญพร                                                   
                                                (     นางสาวกนกวรรณ  เจริญพร     ) 
  
 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรอืผู้มสี่วนได้เสยี หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร  
                 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 



ตัวอย่างที่ 2  
            ส านักงานสถิติ จังหวัดนนทบุรี  จะด าเนินการ                 
สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ โดยแต่งตั้งสถิติจังหวัด
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการอีก 2 คน 
           ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะต้องด าเนินการ 
ดังนี ้
1. ให้สถิติจังหวัดจัดท าแบบ ผท.5 เพ่ือรับรองตนเอง 
2. คณะกรรมการอีก 2 คน จัดท าแบบ ผท.4 เพ่ือให้สถิติ

จังหวัดลงนาม จ านวน 1 ฉบับ พร้อมแบบรับรองตนเอง
แนบ ท้ า ยผท . 4  ขอ งผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ก า รแต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการ จ านวน 2 ฉบับ 

 

ผท.5 
 

แบบฟอร์มการรับรองตนเองของรสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถติิจังหวัด 
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

  

(เขียนที่)   ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี   .                      
 วันที่  30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด   

                ข้าพเจ้าชื่อ         นางสมใจ                นามสกุล          ใจงาม                                                  .                               
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง             สถิติจังหวัดนนทบุรี              สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย          -                       .   
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด      ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                             . 
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น 
                       คณะกรรมการ    สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ          . 
     คณะท างาน                                                              . 
ในการด าเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ให้ระบุ))                       . 
                  เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี               . 
                                                                                                                                               . 
                                                                                                                                               . 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ .ศ. 
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  

                                                   (ลงช่ือ)        สมใจ  ใจงาม  
                                           (         นางสมใจ  ใจงาม         ) 
  
 
 
 

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



 

ผท.4 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะท างาน เก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
   

(เขียนที่)   ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี   .                      
 วันที่  30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด   

                ข้าพเจ้าชื่อ                         นางสมใจ                   นามสกุล             ใจงาม                                               .                                
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง                     สถิติจังหวัดนนทบุรี                          สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -                      .   
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด                   ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                                     . 
ได้เสนอชื่อ          1. นางโสภา   สมปอง                              ต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ                                   . 
                      2. นายสมชาย   ชาติชาย                           ต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ                                   . 
เพื่อแต่งต้ังให้เป็น 
                       คณะกรรมการ      สรรหาและคัดเลอืกพนักงานราชการ         . 
     คณะท างาน                                                              . 
ในการด าเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งต้ัง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ใหร้ะบุ))                                              . 

        เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการของส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                       . 
                                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                . 

                ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

               หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  
                                               (ลงชื่อ)        สมใจ  ใจงาม                                      

                                                           (         นางสมใจ  ใจงาม         ) 
  

(ลงชื่อ) พยาน                          (ลงชื่อ)                   วินัย  คงดี                     
พยาน 
        (         ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรือ่ง            )                                ( เจ้าหน้าที่ในศูนย์/ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด ) 
 
 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรอืผู้มสี่วนได้เสยี หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดา 
                 มารดาเดียวกัน  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 

 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.4 

 
(เขียนที่)    ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี    .       
วันที ่ 30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรยีน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

                ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)              โสภา  สมปอง                                     . 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง    นักวิชาการสถิติช านาญการ        สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย        -        . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด       ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                     . 
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งต้ังให้เป็น 
                      คณะกรรมการ    สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ        . 
     คณะท างาน                                                           . 
ในการด าเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งต้ัง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ใหร้ะบุ))  . 
     เพื่อสรรหาและคัดเลอืกบคุคลเพือ่จ้างเป็นพนักงานราชการของส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      . 
                                                                                                                     . 
                                                                                                                     . 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ                  
ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

                หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้
ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

  
 
  

                                       (ลงชื่อ)        โสภา  สมปอง              .                                 
                                                (           นางโสภา  สมปอง           ) 
  
 
หมายเหตุ  :  ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร  
                 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 

 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.4 

 
(เขียนที่)    ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี    .       
วันที ่ 30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

เรยีน ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิติจังหวัด 

                ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)            สมชาย  ชาติชาย                                            
. 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง    นักวิชาการสถิติช านาญการ        สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย        -        . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด       ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                     . 
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งต้ังให้เป็น 
                      คณะกรรมการ    สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ        . 
     คณะท างาน                                                           . 
ในการด าเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งต้ัง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อ่ืนๆ (ใหร้ะบุ))  . 
     เพื่อสรรหาและคัดเลอืกบคุคลเพือ่จ้างเป็นพนักงานราชการของส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      . 
                                                                                                                     . 
                                                                                                                     . 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ                  
ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

                หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้
ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

  
  

(ลงชื่อ)        สมชาย   ชาติชาย          . 
                                           (       นายสมชาย  ชาติชาย        ) 
  
 
หมายเหตุ  :  ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร  
                 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 



การรับรอง 

1. ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน รับรองตนเองในแบบรับรองตนเองแนบท้ายแบบผท.2 
หรือ ผท.4 

2. ให้ ผตก. / ผอ.ศูนย์/ส านัก / ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด ตรวจสอบและรับรองผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน ในแบบผท.2 หรือ ผท.4 

วิธีด าเนินการ 

การรายงาน    
 

แบบผท.1 – ผท.5 เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งเรื่องการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารงานบุคคล 
 

ส่วนกลาง      ให้ กลุ่มพัสดุ รวบรวมแบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบผท.1 – ผท.3) พร้อมเอกสารหลักฐาน                       
                    ส่งให้กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนงาน 
                    ให้ กลุ่มการเจ้าหน้าท่ีและกลุ่มนิติการ รวบรวมแบบรายงานการบริหารงานบุคคล (แบบผท.4 – ผท.5)  
                    พร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งให้กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม ทุกครั้งที่มกีารด าเนินงาน 
 

ส่วนภูมิภาค    ให้ ส านักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด รวบรวมแบบผท.2 – ผท.5 พร้อมหนังสือขออนุมตัทิี่มรีายชื่อ 
                    ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ส่งให้กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 

ส าหรับแบบผท.6   ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน รายงานฯทุกครั้ง เมื่อมีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด  
                           โดยส่งแบบผท.6 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม โดยเร็ว 



แบบฟอร์มการรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ส านักงานสถิติจังหวัด.......................... 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ 

แบบ ผ.ท. 2 
แต่งตั้ง/มอบหมาย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
และ 

แบบ ผ.ท. 3 
ลงวันท่ี 

ให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

1 จัดเช่าอาคารเป็นที่ท าการส านักงานสถิตจิังหวัดพังงา ๓๐ พ.ย. ๕๙ คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ 1.นายจริศักดิ์ ยอดวิจารณ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
  (ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559)     2.นางสาวภัทรกร จงจิตร พนักงานสถิต ิ
      3.นางจิราภรณ์ นาควงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิต ิ
            
2 จัดเช่าใช้สญัญาณอินเตอรเ์น็ต ส าหรบัเครื่อง Tablet  ๓๐ พ.ย. ๕๙ คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ 1.นายจริศักดิ์ ยอดวิจารณ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
  จ านวน 7 หมายเลข (ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559)     2.นางสาวภัทรกร จงจิตร พนักงานสถิต ิ
      3.นางจิราภรณ์ นาควงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิต ิ
            

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ 

แบบ ผ.ท. 4 
แต่งตั้ง/มอบหมาย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
และ 

แบบ ผ.ท. 5 
ลงวันท่ี 

ให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

1 ด าเนินการสอบข้อเขียนในการประเมินความรู้ความสามารถและ ๑๓ ม.ค. ๖๐ เจ้าหน้าที่กองกลาง 1.นายพงศ์นที คงทวีกุล พนักงานสถิต ิ
  สมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการในต าแหน่ง     2.นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์ พนักงานสถิต ิ
  ผู้ช่วยพนักงานสถิต ิ     3.นางสาวปานเลขา หวานช่ืน ผู้ช่วยพนักงานสถิต ิ
            
2 ด าเนินการสอบข้อเขียนในการประเมินความรู้ความสามารถและ ๑๓ ม.ค. ๖๐ เจ้าหน้าที่คุมสอบ 1.นางสาววริยดา เพ็ชรเล็ก พนักงานสถิต ิ
  สมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการในต าแหน่ง     2.นางดารณี สุรการากลุ พนักงานสถิต ิ
  ผู้ช่วยพนักงานสถิต ิ       
            

แบบฟอร์มการรายงานการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานสถิติจังหวัด.......................... 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทาง  1) webintranet กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
                                                       2) เว็บไซต ์ethics.nso.go.th   การปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 




