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บทน า 
 

การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) 
เป็นเรื่องที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน หากสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด                
ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปช่ันมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เราจึงควรมี
มาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์เกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดขึน้
แล้วก็ต้องควบคุม ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปช่ันหรือท าให้
ส่วนรวมเสียหาย 

 มาตรการหนึ่งในการป้องกันและจัดการกับปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมก็คือ การตรากฎหมายออกมาบังคับใช้ซึ่งนับวันก็จะมีกฎหมาย                      
ที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ออกมาใช้บังคับมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ รัฐธรรมนูญ                  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 122 และมาตรา 265 ถึงมาตรา 269 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 และ
มาตรา 103 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 และ ข้อ 6 

 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงผลเสียหายอันเกิดจากการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จึงได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการป้องกันการ                  
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้น เมื่อวันที่                 
3 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งได้จัดท าคู่มือแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติ ไปแล้วนั้น และเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ส านักงานฯจึงได้มีการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขึ้น 
และได้จัดท าคู่มือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของส านักงานสถิติแห่งชาติได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี และไม่ท าให้เกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร 

 กลุ่ม เจ้าหน้าที่จริยธรรม หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า  คู่มือว่าด้วยการป้องกันการ                              
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์                  
กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องการบริหารงานบุคคล                 
เพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร ต่อไป 
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ระเบียบส านกังานสถติิแห่งชาติ 

ว่าด้วยการป้องกนัการมผีลประโยชนท์ับซ้อนของบุคลากร 
ในการปฏบิตัหิน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
____________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมติที่ประชุมคณะท างานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๙ จึงให้แก้ไขระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๖ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี”   

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๗ ของระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีอ านาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ทุก ๆ  ๖ เดือน” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๘ ของระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบ ดังนี้ 

 
(๑) ผู้อ านวยการ... 
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(๑)  ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติ
จังหวัดมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าที่               
ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในเร่ืองนั้น ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ต้องด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 
               ในกรณีที่ศูนย์/ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส านักงานสถิติจังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน ให้ศูนย์/ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส านักงานสถิติจังหวัดจัดส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเอง เพ่ือด าเนินการตาม (๓) ต่อไป        

(๒) ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัด
จ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองาน หรือผู้ เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเร่ืองที่ต้องด าเนินการ                        
โดยยื่นแบบฟอร์ม การตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเอง          
ในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ 
               ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็น           
ผู้ตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ  โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ รับรองตนเอง   
ในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง” 

    
 

ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

         
          (นางนวลนภา  ธนศักดิ์) 

          รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ  รักษาราชการแทน 
         ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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แบบฟอร์มผท.1 –ผท.6  
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผท.  1 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 
ถึงความเกี่ยวขอ้งกับผูข้าย ผู้ให้เช่า ผูร้ับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมลู แนบทา้ยระเบียบส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
ว่าด้วยการป้องกนัการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

     (เขียนที่)............................................................ 
 วันที่.............เดอืน...................พ.ศ. ................. 

เรียน ผูอ้ านวยการส านกับริหารกลาง  .  

ข้าพเจ้าชือ่...................................................................นามสกุล........................................................................ 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง................................................................................สงักัด กลุ่มพัสดุ  ส านกับริหารกลาง 
ได้มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ต าแหน่ง.....................................................
สังกัด กลุ่มพัสด ุ ส านกับริหารกลาง  ให้ปฏิบัติหน้าที่........................................................................................................... 
ตามระเบียบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย..................................................................................................... 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ                 
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย 
และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

    (ลงชื่อ).............................................................  
                                     (ผู้อ านวยการกลุ่มพัสด)ุ 
 
 
 
หมายเหตุ   :  แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะกลุ่มพัสดุ 

 :  ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้อง 
    ร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท. 1 
 

(เขียนที่)............................................................. 
 วันที่.............เดอืน....................พ.ศ. ................. 

เรียน ผูอ้ านวยการกลุ่มพัสด ุ

ข้าพเจ้าชือ่..................................................................นามสกุล....................................................................... 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง................................................................................สงักัด กลุ่มพัสดุ  ส านกับริหารกลาง 
ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่................................................................................................................................ 
ตามระเบียบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย..................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 
 

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

 
หมายเหตุ   :  แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะกลุ่มพัสดุ 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผท. 2 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหนา้ที่เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ  
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบทา้ยระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ                 

ว่าด้วยการป้องกนัการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 

     (เขียนที่)............................................................. 
 วันที่.............เดอืน....................พ.ศ. ................. 

เรียน ผูอ้ านวยการส านกังานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด   

ข้าพเจ้าชือ่........................................................................นามสกุล.................................................................. 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง.......................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย......................................................... 
ศูนย์/ส านกั/ส านกังานสถิตจิังหวัด......................................................................................................................................... 
ได้เสนอชือ่ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ต าแหน่ง..........................................................
สังกัด..............................................................เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที ่

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย..................................................................................................... 

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

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ /หรือมีส่วนได้เสีย             
และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
       (ลงชื่อ).................................................................  
                                 (ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านกั/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด) 
 
 
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน      (ลงชื่อ)..............................................................พยาน 
        (       ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรือ่ง          )      (เจ้าหน้าที่ในศนูย์/ส านกั/กลุ่ม/ส านกังานสถิติจังหวัด) 

หมายเหตุ    :  ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท. 2 
 

 (เขียนที่)............................................................. 
 วันที.่............เดือน....................พ.ศ. ................. 

เรียน ผตก./ผอ.ศนูย์/ส านกั/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิตจิังหวัด 

ข้าพเจ้าชือ่.........................................................................นามสกุล................................................................. 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง.........................................................สงักัดกลุ่ม/ฝ่าย....................................................... 
ศูนย์/ส านกั/ส านกังานสถิตจิังหวัด......................................................................................................................................... 
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย..................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 
 

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

 

หมายเหตุ    :  ความเกี่ยวขอ้งและ/หรอืผู้มสี่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการ ีผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่นอ้งรว่ม
บิดามารดาเดียวกนั พี่นอ้งรว่มบิดาหรอืรว่มมารดาเดียวกนั บุตรบุญธรรม 

 

 

 

 

 

ผท. 3 
 

แบบฟอร์มการรับรองตนเองของ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านกั ผอ.กลุ่มข้ึนตรง ผสช. และสถติิจังหวัด 
ที่ได้รับการแต่งต้ังเปน็กรรมการ/ผู้ตรวจรับ ถึงความเกีย่วข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผูเ้สนองาน หรือผู้ชนะการประมูล  

แนบทา้ยระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกนัการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนของบุคลากร 
ในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

                (เขียนที่)............................................................. 
 วันที่.............เดอืน....................พ.ศ. ................. 

เรียน ผูอ้ านวยการส านกังานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้าพเจ้าชือ่.........................................................................นามสกุล.................................................................. 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง.........................................................สงักัดกลุ่ม/ฝ่าย....................................................... 
ศูนย์/ส านกั/ส านกังานสถิตจิังหวัด......................................................................................................................................... 
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย..................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่ า ไม่มี ความเกี่ ยวข้องและ/หรือส่วนได้ เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ รับจ้ าง                        
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 
 

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

 
 
 

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

 



9                                                                        ระเบียบฯ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับที่ 2)                             ระเบียบฯ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับที่ 2)                                                                      10 
 

ผท. 4 

 
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะท างาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล 
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถติิแห่งชาต ิว่าด้วยการป้องกนัการมีผลประโยชนท์ับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 (เขียนที่)............................................................. 
 วันที่.............เดอืน....................พ.ศ. ................. 

เรียน  ผูอ้ านวยการส านกังานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................... 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง............................................................สังกัดกลุม่/ฝ่าย.................................................... 
ศูนย์/ส านกั/ส านกังานสถิตจิังหวัด......................................................................................................................................... 
ได้เสนอชือ่ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................เพือ่แต่งตั้งให้เป็น 

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

 คณะท างาน........................................................................... 
ในการด าเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตัง้/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัตริาชการ/อื่นๆ (ให้ระบ)ุ) ............................... 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ 
ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้
ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

    (ลงชื่อ)................................................................ 
          (ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านกั/กลุม่ขึน้ตรง ผสช./ สถิตจิังหวัด ) 
 
 
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน      (ลงชื่อ)..............................................................พยาน 
        (       ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรือ่ง          )      (เจ้าหน้าที่ในศนูย์/ส านกั/กลุ่ม/ส านกังานสถิติจังหวัด) 
 
 
หมายเหตุ  :   ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 
 

แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท. 4 
 

(เขียนที่)............................................................. 
 วันที่.............เดอืน....................พ.ศ. ................. 

เรียน ผตก./ผอ.ศนูย์/ส านกั/กลุ่มขึน้ตรง ผสช./สถิตจิังหวัด 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................... 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง..........................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย...................................................... 
ศูนย์/ส านกั/ส านกังานสถิตจิังหวัด......................................................................................................................................... 
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น 

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

 คณะท างาน........................................................................... 
ในการด าเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตัง้/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัตริาชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ............................... 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

        (ลงชื่อ)................................................................... 
                               (.................................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ  :   ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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ผท. 5 

 
แบบฟอร์มการรับรองตนเองของรสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านกั ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด 

เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล แนบท้ายระเบียบส านกังานสถิติแห่งชาต ิว่าด้วยการป้องกนัการมี
ผลประโยชนท์ับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 (เขียนที่)............................................................. 
 วันที่.............เดอืน....................พ.ศ. ................. 

เรียน ผูอ้ านวยการส านกังานสถิติแห่งชาต/ิผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................ 
ข้าราชการพลเรอืนสามัญต าแหน่ง..........................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย...................................................... 
ศูนย์/ส านกั/ส านกังานสถิตจิังหวัด......................................................................................................................................... 
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น 

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

 คณะท างาน........................................................................... 
ในการด าเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตัง้/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัตริาชการ/อื่นๆ (ให้ระบ)ุ) ............................... 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

        (ลงชื่อ).................................................................... 
                                             (.................................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ  :   ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 

 

 

 

ผ.ท. ๖ 
 

แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา 

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

ข้าพเจ้า........................................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
สังกัด ศูนย์/สานัก/กลุ่ม.............................................................................โทร...................................................... 
ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี ้ 

๑.  ของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี้  
    ได้รับของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ โดยมีลักษณะเป็นการให้แก่

ข้าพเจ้าโดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่าเกินกวา่ ๓,๐๐๐ บาท  
    ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หา แต่มีจ านวนเกินกวา่          

ความเหมาะสมตามฐานานุรูป  
    อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................. 

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

......................................................................................................................................... 
๒.  ผู้ให้ของขวญัหรือประโยชน์อื่นใด  

    หนว่ยงานภาครัฐ  
    หนว่ยงานภาคเอกชน  
    ประชาชน  
    ญาต ิ 
    อื่น ๆ .......................................................  

๓.  เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  
เทศกาลต่าง ๆ  

   วันขึ้นปีใหม ่ 
   สงกรานต ์ 
   ตรุษจีน  

อื่น ๆ ..........................................................  
โอกาสส าคัญ  

เกษียณอายุราชการ  
การขอบคุณ  
การแสดงความยินด ี 
การแสดงความเสียใจ  
การต้อนรับ  

   การให้ความช่วยเหลือ  
   อื่น ๆ ........................................................  

กรณีอื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………… 
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-๒- 

 

๔.  การด าเนินการเกี่ยวกบัของขวัญหรอืประโยชนอ์ื่นใดที่ได้รับ 
 ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 

 ส่งคืนแก่ผู้ให้ 

 ส่งมอบให้แก่ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 อื่น ๆ ................................................................................ 
5.   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ  

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย 
วิธีการกรอกแบบ ผท.1 – ผท.6 
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วิธีการกรอกแบบฟอร์ม ผท.1 – ผท.6 
 

แบบ ผท.1 ใช้ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มพัสดุ
เท่าน้ัน โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ให้เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กรอกรายละเอียดใน 
แบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท.1 ก่อนยื่นต่อผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 

  

ขั้นตอนท่ี 2  ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ตรวจสอบและรับรองผู้ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ กรอกรายละเอียดในแบบ ผท.1 ก่อนยื่นต่อผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      กรณีผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ได้รับการมอบหมาย/แต่งตั้ง ให้ด าเนินการรับรองตนเองโดยกรอก
รายละเอียดตามขั้นตอนที่ 1 และให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง โดยกรอก
รายละเอียดตามขั้นตอนที่ 2 
 

ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ต่อไป 

      ในการมอบหมาย/แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในคราวเดียวกันหลายคน ให้แต่ละคนจัดท าแบบรับรองตนเอง
แนบท้ายผท.1 โดยกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่ 1 ทุกคน คนละ 1 ฉบับ และให้ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ 
ตรวจสอบและรับรองในขั้นตอนที่ 2 โดยให้กรอกชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของทุกคน เรียงตามล าดับ ใน
ช่องที่ 3 และ 4 เพียง 1 ฉบับเท่านั้น 

    (เขียนท่ี).................1........................................ 
 วันท่ี.....2......เดือน........2........พ.ศ.......2....... 

เรียน ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  .  

ข้าพเจ้าช่ือ.....................3...........................................นามสกุล............................3................................... 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง.........................4.....................................................สังกัด กลุ่มพัสดุ  ส านักบริหารกลาง 
ได้มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว..........................5.........................................ต าแหน่ง......................5............................
สังกัด กลุ่มพัสดุ  ส านักบริหารกลาง  ให้ปฏิบัติหน้าท่ี.....................................6.................................................................... 
ตามระเบียบ……………………………7……………………………………..…………………………………………………………………………………. 
ช่ือโครงการ/งาน/รายการท่ีขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย............................8....................................................................... 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ                 
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับมอบหมาย/แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย 
และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
   (ลงช่ือ).........................9.................................  
                                                    (ผู้อ านวยการกลุ่มพสัดุ) 

(เขียนท่ี)................1........................................ 
 วันท่ี.....2......เดือน........2........พ.ศ.......2....... 

เรียน ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ 

ข้าพเจ้าช่ือ.......................3....................................นามสกุล.............................3................................... 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง..............................4.............................................สังกัด กลุ่มพัสดุ  ส านักบริหารกลาง 
ได้รับมอบหมาย/แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี...................................5......................................................................................... 
ตามระเบียบ……………………………………6……………………………………..………………………………………………………………………. 
ช่ือโครงการ/งาน/รายการท่ีขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย..................................7.............................................................. 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

  (ลงช่ือ).........................8.................................... 
                        (...............................................................) 
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แบบ ผท.2 และ แบบ ผท.3  ใช้ตรวจสอบและรับรองในเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับศูนย์/ส านัก/                     
กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และส านักงานสถิติจังหวัด 

แบบ ผท.2 ใช้ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าท่ีระดับต่ ากว่าผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และ 
สถิติจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 

แบบ ผท.3 ใช้ส าหรับ รสช./ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นประธาน/กรรมการ รับรองตนเอง โดยมิต้องให้ใครตรวจสอบและรับรอง 

โดยให้ ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และส านักงานสถิติจังหวัด ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ให้เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ กรอกรายละเอียดในแบบรับรอง 

ตนเองแนบท้าย ผท.2 ก่อนยื่นต่อ ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติ
จังหวัด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. เขียนที่……………………………………………….. 
      2. วัน......... เดือน.................. พ.ศ.…...…. (ลงวนัที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนญุาตในเร่ืองนั้นๆ) 
      3. ข้าพเจ้าชื่อ............................. นามสกุล………………………… 
      4. ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง……………………..…...……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย............................ 
      5. ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด..............................................  
      6.  กากาบาทในเร่ืองที่ได้รับการแต่งตั้ง 
      7. ตามระเบียบ............................................................. 
      8. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย.................................................. 
      9. ลงชื่อ................................................... (ผู้ได้รับการแต่งตั้ง) 

 

ขั้นตอนท่ี 2  ให้ ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด ตรวจสอบและรับรอง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ ซึ่งได้รับรองตนเองตามขั้นตอนที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว โดยกรอกรายละเอียดในแบบ ผท.2 ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

      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. เพ่ือแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  กากาบาทในเร่ืองที่ได้มอบหมาย 
      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.กลุ่มเจ้าของเร่ือง) 
      13. ลงชื่อ...........................พยาน (เจ้าหน้าที่ในศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./ส านักงานสถิติจังหวัด) 

ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ต่อไป 

      ในการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในคราวเดียวกันหลายคน ให้แต่ละคนจัดท าแบบรับรองตนเอง              
แนบท้ายผท.2 โดยกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่ 1 ทุกคน คนละ 1 ฉบับ และให้ ผตก./ผอ.ศูนย์/
ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด ตรวจสอบและรับรองในขั้นตอนที่ 2 โดยให้กรอกชื่อ-
นามสกุล ต าแหน่งและสังกัดของทุกคน เรียงตามล าดับ ในช่องที่ 3 และ 4 เพียง 1 ฉบับเท่านั้น 

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

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

ข้าพเจ้าช่ือ.............................3........................  ..........นามสกุล........... .........3............... .................. 
ข้าราชการพลเรอืนสามญัต าแหนง่.......................4.............................สงักัดกลุ่ม/ฝ่าย.....................4............................. 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิตจิังหวัด.............................................5.................................................................................... 
ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งใหป้ฏิบัติหน้าที่เป็น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างทีป่รกึษา                         6 

 คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

 อื่น ๆ ......................................................... 
ตามระเบียบ…………………………………………………7……………………………………………..………………………………………………. 
ช่ือโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย..................................8........................................................... 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 

  (ลงช่ือ)............................9................................ 
          (............................................................) 

   (เขียนท่ี)...............1.............................................. 
 วันท่ี......2.....เดือน.........2.........พ.ศ. ......2......... 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด   

ข้าพเจ้าชื่อ.................................3........................................นามสกุล.............................3...................................... 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง..............................4....................................สังกัดกลุม่/ฝ่าย......................4..................................... 
ศูนย์/ส านัก/ส านกังานสถิติจังหวัด......................................5.................................................................................................................. 
ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................6.............................................ต าแหน่ง........................6......................................... 
สังกัด.............................7.....................................เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา                              8 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 อื่น ๆ ........................................................... 
ตามระเบียบ……………………………………………9……………..………….……………………..…………………….….……………………………………………. 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการท่ีขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย................................10................................................................................. 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและ /หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 

   (ลงชื่อ).............................11....................................  
                          (ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มข้ึนตรง ผสช./สถิติจังหวดั) 
 

(ลงชื่อ).......................12...........................พยาน                    (ลงชื่อ).......................13...................................พยาน 
        (       ผอ.กลุม่ เจ้าของเร่ือง          )                                            (เจ้าหน้าท่ีในศูนย์/ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด) 
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แบบ ผท.4 และแบบ ผท.5 ใช้ตรวจสอบและรับรองในเร่ืองการบริหารงานบุคคล 
แบบ ผท.4 ใช้ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าท่ีระดับต่ ากว่าผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และ 

สถิติจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน 

แบบ ผท.5 ใช้ส าหรับ รสช./ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นประธาน/คณะกรรมการ/คณะท างาน รับรองตนเอง โดยมิต้องให้ใครตรวจสอบ    
และรับรอง 

โดยให้ ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และส านักงานสถิติจังหวัด  ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ให้เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน กรอกรายละเอียดในแบบ

รับรองตนเองแนบท้าย ผท.4 ก่อนยื่นต่อ ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช.  และ   
สถิติจังหวัด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      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. ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น   กากาบาทและกรอกชื่อคณะกรรมการ/คณะท างาน  
          ในเร่ืองที่ได้รับการแต่งตั้ง 
      7.  ในการด าเนินการเพ่ือ(สรรหา/บรรจ/ุแต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ        

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

 

ขั้นตอนท่ี 2 ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด ตรวจสอบและรับรอง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน กรอกรายละเอียดในแบบ ผท.4
ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      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. ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………….……………............ 
      7. เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น  กากบาทและกรอกชื่อคณะกรรมการ/คณะท างานในเร่ืองที่ได้รับการแต่งตั้ง 
      8. ในการด าเนินการเพ่ือ(สรรหา/บรรจ/ุแต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ                  

(ให้ระบุ)) ................................................... 
      9. ลงชื่อ.............................(ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด) 
      10. ลงชื่อ...........................พยาน (ผอ.กลุ่มเจ้าของเร่ือง) 
      11. ลงชื่อ...........................พยาน (เจ้าหน้าที่ในศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./ส านักงานสถิติจังหวัด) 

ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ต่อไป 

      ในการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในคราวเดียวกันหลายคน ให้แต่ละคนจัดท าแบบรับรองตนเองแนบ  
ท้ายผท.4 โดยกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่ 1 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 ฉบับเท่านั้น 

      เม่ือได้ด าเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล เรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวม              
แบบผท.1 – แบบผท.5 พรอมส าเนาหนังสือการขออนุมัติ/อนุญาต ส่งให้กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม 
ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

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

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................3....................................................................................... 
ข้าราชการพลเรอืนสามญัต าแหนง่.......................4..................................สงักัดกลุ่ม/ฝ่าย......................4................................ 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิตจิังหวัด....................................5...................................................................................................... 
ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งใหเ้ป็น 

 คณะกรรมการ...................................................          6 

 คณะท างาน........................................................ 
ในการด าเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ....................................... 
.................................................................................7........................................................................................ .............................
............................................................................................................................................................................ ............................
................................................................................ ........................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 

                (ลงช่ือ)................................8.................................                              
   (.................................................................) 
 

(เขียนท่ี)....................1......................................... 
 วันท่ี......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 านกังานสถิติจังหวัด....................................................5................................................................................... 
ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...........................................6......................................................................เพื่อแต่งตั้งให้เป็น 

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

 คณะท างาน............................................................ 
ในการด าเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบ)ุ) ................................ 
....................................................................................8.........................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้
เสียใดๆ ในเร่ืองท่ีต้องด าเนินการ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพิม่เติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองท่ีได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 

          (ลงชื่อ).............................9................................... 
      (ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/กลุ่มข้ึนตรง ผสช./ สถิติจังหวัด) 
 

(ลงชื่อ)........................10............................พยาน                     (ลงชื่อ)..........................11.................................พยาน 
        (       ผอ.กลุม่ เจ้าของเร่ือง          )     (เจ้าหน้าท่ีในศูนย์/ส านัก/กลุม่/ส านักงานสถิติจังหวัด) 

7 
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แบบ ผท.6 ใช้ส าหรับเจา้หน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ทุกคร้ังที่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยให้ด าเนินการ
กรอกรายละเอียดในแบบ ผท.6 ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด กรอกรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ขั้นตอนท่ี 2 จัดส่งแบบผท.6 ให้กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม โดยเร็ว 

 

ตัวอย่างการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตัวอย่างที่ 1 ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะด าเนินการจัดซ้ือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ านวน 3 คน ให้ด าเนินการดังน้ี 

ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ต้องจัดท าแบบผท.2 เพื่อให้สถิติจังหวัดลงนาม จ านวน 1 ฉบับ 
พร้อมแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 3 ฉบับ 
ดังน้ี 
1. แบบผท. 2 
 

ผท.2 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ  
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

     (เขียนที)่     ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      .   
 วันที ่  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                    เพ่ือแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ       ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                                              . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย       จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร                                         . 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ               
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ                  
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชา                 
ทราบโดยเร็ว 

 

   (ลงชื่อ)                            
                                               (        นางสมใจ  ใจงาม         ) 
 

(ลงชื่อ)          ปัญญา  เปน็เลศิ              พยาน                 (ลงชื่อ)           สุนิสา  ประเสริฐ                 พยาน 
        (          ผอ.กลุ่ม เจ้าของเร่ือง            )                  (เจ้าหน้าที่ในศูนย์/ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด) 

หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 

แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา 

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

ข้าพเจ้า..........................3......................................ต าแหน่ง.....................3.................................... 
สังกัด ศูนย/์ส านัก/กลุ่ม............................4........................................โทร.......................4.......................................... 
ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี ้……....5…….... 

๑. ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี ้

 ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ โดยมีลักษณะเป็นการให้แก่
ข้าพเจ้า  โดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท 

 ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หา  แต่มีจ านวนเกินกว่า                        
ความเหมาะสมตามฐานานุรูป 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................. 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

๒. ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานภาคเอกชน 

 ประชาชน 

 ญาติ 

 อ่ืน ๆ ................................................................................ 
๓. เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 

 เทศกาลต่าง ๆ 

 วันขึ้นปีใหม่ 

 สงกรานต์ 

 ตรุษจีน 

 อ่ืน ๆ ................................................................................ 

 โอกาสส าคัญ 

 เกษียณอายุราชการ 

 การขอบคุณ 

 การแสดงความยินด ี

 การแสดงความเสียใจ 

 การต้อนรับ 

 การให้ความช่วยเหลือ 

 อ่ืน ๆ ................................................................................ 
 กรณีอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ……………………………..………………………………………..………………… 

 

-2- 
 

๔. การด าเนินการเก่ียวกับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ 

 ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 

 ส่งคืนแก่ผู้ใช ้

 ส่งมอบให้แก่ส านักงบประมาณ 

 อ่ืน ๆ ................................................................................ 
๕. ความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

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

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

___________ 
 
 
 

 



23                                                                      ระเบียบฯ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับที่ 2)                             ระเบียบฯ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับที่ 2)                                                                      24 

 

2. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของนายสมชาย ชาติชาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของนางสมสุดา  พิกุลทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 
 

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

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

ข้าพเจ้าชื่อ          นางสมสุดา                  นามสกุล          พิกุลทอง                                         . 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง         พนักงานสถิติ                             สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย          -                    . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                       . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ     ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย     จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร                                      . 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 
 

         (ลงชื่อ)                     . 
   (     นางสมสุดา  พิกุลทอง       ) 
 
 

 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 
 

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

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

ข้าพเจ้าชื่อ          นายสมชาย                 นามสกุล          ชาติชาย                                           . 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง        นักวิชาการสถิติช านาญการ             สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย          -                     . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                       . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ     ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย     จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร                                      . 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 
 

         (ลงชื่อ)       สมชาย   ชาติชาย            . 
   (      นายสมชาย  ชาติชาย       ) 
 
 

 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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4. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของนางสาวนดิา  บ้านกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ 2 ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยแต่งตั้งสถิติจังหวัดเป็น
ประธาน และมีคณะกรรมการอีก 2 คน 

ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะต้องด าเนินการ ดังน้ี 
1. ให้สถิติจังหวัดจัดท าแบบ ผท.3 เพื่อรับรองตนเอง 

1.1 แบบ ผท.3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 
 

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

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

ข้าพเจ้าชื่อ          นางสาวนิดา                 นามสกุล          บ้านกลาง                                        . 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง         ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                 สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย               -                     . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                       . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ     ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย     จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร                                      . 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 
 

         (ลงชือ่)           นิดา   บ้านกลาง               . 
   (       นางสาวนิดา  บ้านกลาง        ) 
 
 

 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 

ผท.3 
 

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

แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 

                (เขียนที)่     ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      .       
วันที ่  28   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                                                                  . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ     ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย        จัดซื้อวัสดุส านักงาน                                                  . 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะ
การประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

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

 
 

(ลงชื่อ)                            
            (        นางสมใจ  ใจงาม         ) 

 
 
 

หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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2. คณะกรรมการอีก 2 คน จัดท าแบบ ผท.2 เพื่อให้สถิติจังหวัดลงนาม จ านวน 1 ฉบับ 
พร้อมแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 2 ฉบับ 

2.1 แบบ ผท.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.2 แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของนายอภิชาติ  สมใจ 
 
 

ผท.2 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ  
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

     (เขียนที)่     ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      .   
 วันที ่  28   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. นายอภิชาติ   สมใจ                       ต าแหน่ง        นักวิชาการสถิติช านาญการ                        . 
        2. นางสาววิภาพร   คงบุญ                  ต าแหน่ง        พนักงานสถิติ                                         .
สังกัด             ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                    เพ่ือแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ       ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                                              . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย        จัดซื้อวัสดุส านักงาน                                                  . 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ               
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ                  
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชา                 
ทราบโดยเร็ว 

 

   (ลงชื่อ)                            
                                               (        นางสมใจ  ใจงาม         ) 
 

(ลงชื่อ)           อนุชิต  มาด ี              พยาน                 (ลงช่ือ)           วิมลรัตน์  เลิศหล้า               พยาน 

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

หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 
 

(เขียนที)่     ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      .       
วันที ่  28   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559 

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

ข้าพเจ้าชื่อ          นายอภิชาติ                  นามสกุล          สมใจ                                             . 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ              สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย           -                     . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                       . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ     ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย     จัดซื้อวัสดุส านักงาน                                                . 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 
 

         (ลงชื่อ)                          . 
      (       นายอภิชาติ  สมใจ         ) 
 
 

 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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2.2 แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.2 ของนางสาววิภาพร  คงบญุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ตัวอย่างการบริหารงานบุคคล 

ตัวอย่างที่ 1 ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุร ีจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมี
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จ านวน 3 คน ให้ด าเนินการดังน้ี 

 ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ต้องจัดท าแบบ ผท.4 จ านวน 1 ฉบับ พร้อมแนบแบบรับรอง
ตนเองแนบท้ายผท.4 ของผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

1. แบบผท.4 

 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2 
 

(เขียนที)่     ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      .       
วันที่   28   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559 

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

ข้าพเจ้าชื่อ          นางสาววิภาพร               นามสกุล         คงบุญ                                            . 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง        พนักงานสถิติ                สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย             -                               . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด              ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                       . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 อื่น ๆ .................................................................... 
ตามระเบียบ     ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          . 
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซ้ือ เช่า/จ้าง หรือจ าหน่าย     จัดซื้อวัสดุส านักงาน                                                . 

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ รับจ้าง                  
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 
 

         (ลงชื่อ)          วิภาพร  คงบุญ            . 

      (    นางสาววิภาพร  คงบุญ   ) 
 
 

 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 

ผท.4 

แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะท างาน เก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

(เขียนที)่     ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      .   
 วันที ่  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 ได้เสนอชื่อ   1. นางโสภา   สมปอง                      ต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ              . 
                              2. นายสมชาย   ชาติชาย                  ต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ              .
             3. นางสาวกนกวรรณ  เจริญพร           ต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ               .               
เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น 

   คณะกรรมการ      สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว          . 

 คณะท างาน...................................................................................... 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) .............................. 
               เพ่ือสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 2560                                                   . 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสีย
ใดๆ ในเร่ืองที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ได้
ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
          (ลงชื่อ)                                                         

               (        นางสมใจ  ใจงาม        ) 
 

(ลงชื่อ)          จ ารัส  การซ่ือ               พยาน         (ลงชื่อ)                   วินัย  คงดี                     พยาน 

        (        ผอ.กลุ่ม เจ้าของเร่ือง          )         (เจ้าหน้าที่ในศูนย์/ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด) 
 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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2. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของนางโสภา สมปอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของนายสมชาย  ชาติชาย 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 
 

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

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)             โสภา  สมปอง                                                               . 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ           สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -                       . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด       ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                              . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น 

   คณะกรรมการ      สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว          . 

 คณะท างาน..................................................................................... 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ................................. 
               เพ่ือสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 2560                                                     . 
......................................................................................................................................................................................... ........
................................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเร่ืองที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

    (ลงชื่อ)              โสภา  สมปอง               
                                             (         นางโสภา  สมปอง          ) 

 
 
 

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

 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 
 

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

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)             สมชาย  ชาติชาย                                                           . 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ           สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -                       . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด       ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                              . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น 

   คณะกรรมการ      สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว          . 

 คณะท างาน..................................................................................... 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตัง้/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ................................. 
               เพ่ือสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 2560                                                     . 
......................................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเร่ืองที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

    (ลงชื่อ)      สมชาย   ชาติชาย           
                                             (       นายสมชาย  ชาติชาย        ) 

 
 
 

หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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4. แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของนางสาวกนกวรรณ  เจริญพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ 2 ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ โดย
แต่งตั้งสถิติจังหวัดเป็นประธาน และมีคณะกรรมการอีก 2 คน 

ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะต้องด าเนินการ ดังน้ี 
1. ให้สถิติจังหวัดจัดท าแบบ ผท.5 เพื่อรับรองตนเอง 

1.1 แบบ ผท.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 
 

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

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)             กนกวรรณ  เจริญพร                                                       . 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ             สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย            -                      . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด       ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                              . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น 

   คณะกรรมการ      สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว          . 

 คณะท างาน..................................................................................... 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ................................ 
               เพ่ือสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 2560                                                    . 
................................................................................................................................................................... ..............................
................................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเร่ืองที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

    (ลงชื่อ)              กนกวรรณ  เจรญิพร               

                                             (        นางสาวกนกวรรณ  เจริญพร          ) 
 
 
 

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

 

ผท.5 

แบบฟอร์มการรับรองตนเองของรสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/ส านัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด 
เก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

(เขียนที)่     ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      .   
 วันที ่  21   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)            สมใจ  ใจงาม                                                      .                     
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง        สถิติจังหวัดนนทบุรี                 สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย             -                    . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด        ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                          . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น 
                                    คณะกรรมการ      สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ    .           

 คณะท างาน........................................................................... 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) .............................. 
.              เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการของส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                 . 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเร่ืองที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

          (ลงชื่อ)                                                         
               (        นางสมใจ  ใจงาม        ) 

 
 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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2. คณะกรรมการอีก 2 คน จัดท าแบบ ผท.4 เพื่อให้สถิติจังหวัดลงนาม จ านวน 1 ฉบับ 
พร้อมแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 2 ฉบับ 

2.1 แบบ ผท.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของนางจ าเนียร  แกล้วกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผท.4 

แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะท างาน เก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แนบท้ายระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

(เขียนที่)     ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      .   
 วันที่   21   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 ได้เสนอชื่อ   1. นางจ าเนียร   แกล้วกล้า                ต าแหน่ง       เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส                  . 
                              2. นางโสภา  สมปอง                       ต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ              . 
เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น 

   คณะกรรมการ      สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ    .           

 คณะท างาน............................................................................ 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) .............................. 
.              เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการของส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                 . 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสีย
ใดๆ ในเร่ืองที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ได้
ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
          (ลงชื่อ)                                                         

               (        นางสมใจ  ใจงาม        ) 
 

(ลงชื่อ)            พยาน         (ลงชื่อ)         นิศรา  อินทชัย               พยาน 

        (         ผอ.กลุ่ม เจ้าของเร่ือง          )         (เจ้าหน้าที่ในศูนย์/ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานสถิติจังหวัด) 
 
หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 
 

(เขียนที)่     ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      .       
วันที ่  21   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)             จ าเนียร  แกล้วกล้า                                                        . 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง       เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส               สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย          -                         . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด       ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                              . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น 

   คณะกรรมการ      สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ    .           

 คณะท างาน..................................................................................... 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) .................................. 
.               เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการของส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                   . 
........................................................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเร่ืองที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

    (ลงชื่อ)        จ ำเนียร  แกล้วกล้ำ             
                                             (        นางจ าเนียร  แกล้วกล้า           ) 

 
 
 

หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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2.3 แบบรบัรองตนเองแนบท้ายผท.4 ของนางโสภา  สมปอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 
 

(เขียนที)่     ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี      .       
วันที่   21   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)             โสภา  สมปอง                                                               . 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง      นักวิชาการสถิติช านาญการ           สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย           -                        . 
ศูนย์/ส านัก/ส านักงานสถิติจังหวัด       ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                                                              . 
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น 

   คณะกรรมการ       สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ         .           

 คณะท างาน..................................................................................... 
ในการด าเนินการเพ่ือ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) .................................. 
.               เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการของส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี                   . 
.................................................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเร่ืองที่ต้องด าเนินการ ตามระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ได้ด าเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

    (ลงชื่อ)              โสภา  สมปอง               
                                             (         นางโสภา  สมปอง          ) 

 
 
 

หมายเหตุ  :  ความเก่ียวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พ่ีน้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม 
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ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

_______________ 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
            “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าท่ี และผลประโยชน์ของทางราชการ  
            “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

และลูกจ้างช่ัวคราวของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
            “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับ

บัญชาหรือก ากับดูแล ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือก ากับ
ดูแล  

ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
 
 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

_______________ 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเอง
และผู้อื่น 

ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือ เรียกรับ หรือ 
ยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ  ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 

ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของก านัลหรือจ่าย
ผลประโยชน์ท้ังที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน
ระดับ ต าแหน่ง หรือ ความดีความชอบพิเศษ  

ข้อ ๙ เจ้าหน้าท่ีต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้อง
ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งงานใด ๆ ในส านักงานสถิติแห่งชาติ  หรือส านักงานสถิติ
จังหวัด 

ข้อ ๑๐ ห้ามเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือผู้อื่น 

ข้อ ๑๑ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิใช่งานราชการ  

ข้อ ๑๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน
หรือพวกพ้อง หรือ ครอบครัว หรือคนรู้จัก 

ข้อ ๑๓ ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัว
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้ใต้บังคับบัญชา   

ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ใน
การจัดหาของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

_______________ 
   

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็น
ประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
และ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นกรรมการ โดยมี ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนกันยายนของ
ทุกปี  

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการควบคุมการและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีอ านาจหน้าที่ติดตามสอดส่อง
การใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทุก ๆ ๖ เดือน  

 
หมวด ๓ 

วิธีปฏิบัติเพ่ือควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร                             
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

_______________ 
 

ข้อ ๑๘  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ความเกี่ยวข้องกับผู้
มีส่วนได้เสีย และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

(1) ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
และสถิติจังหวัด  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ ไม่ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ 
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ในกรณีของผู้ตรวจราชการกรม หรือ ผู้อ านวยการศูนย์  ส านัก กลุ่มขึ้นตรง

ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ สถิติจังหวัด ให้ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรง
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติที่ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการ/คณะท างาน ส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและด าเนินการตาม 
(๓) ต่อไป          

(๒) ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าท่ีตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัด
จ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องด าเนินการ 
โดยยื่นแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 

ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็นผู้
ตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

(๓) ให้ผู้มีหน้าท่ีเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ในภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย และ ด้านการพัสดุ มีหน้าที่เสนอ
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งพิจารณา
ประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย 

ข้อ ๑๙ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่ เสนอค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการหรือคณะท างาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม 
เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ
ต่อไป 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันควรได้ตาม
กฎหมายหรือโดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้
เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามแบบท่ีแนบท้ายระเบียบนี้ และให้จัดส่ง
แบบรายงาน ไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติเพ่ือควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
(ตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ) 

 

แบบฟอร์ม ใช้ในกรณี ผู้รับรอง/ผู้รายงาน การด าเนินการ 
ผ.ท. 1* รั บ ร อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่                         

ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ        
จัดจ้าง ภายใน กพด. 

ผอ.กพด. ใช้เฉพาะ กพด. เท่านั้น 

ผ.ท. 2* รับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
ค ณ ะ ท า ง า น / หั ว ห น้ า
เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่
พัสดุ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
และสถิติจังหวัด ใช้รับรอง
ตน เ อ ง ต่ อ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร
จังหวัด 

ผ อ . ศู น ย์ / ส า นั ก /                         
ผอ.กลุ่ม ข้ึนตรง ผสช./                           
สถิติจังหวัด 
 

-  ให้ศูนย์/ส านัก/กลุ่มข้ึนตรง ผสช. ที่จะ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งแบบ ผ.ท. 2 หรือ 
ผ.ท . 3 ให้ กพด. พร้อมบันทึกที่จะให้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  เมื่อ กพด. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบ ผ.ท. 2 หรือ 
ผ.ท. 3 ให้ กจธ. ต่อไป 
-  ก ร ณี ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด  เ มื่ อ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งแบบ ผ.ท. 2 หรือ ผ.ท. 3 
ให้ กจธ. ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

ผ.ท. 3* รับรองตนเอง ใช้ เฉพาะ รสช./ผตก./              
ผ อ . ศู น ย์ / ส า นั ก /                           
ผอ.กลุ่ม ข้ึนตรง ผสช./       
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง               
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะท างาน 

ผ.ท. 4* รับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
ค ณ ะ ท า ง า น  แ ล ะ                  
ส ถิ ติ จั ง ห วั ด  ใ ช้ รั บ ร อ ง
ตน เ อ ง ต่ อ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร
จังหวัด 

ผ อ . ศู น ย์ / ส า นั ก /                          
ผอ.กลุ่ม ข้ึนตรง ผสช./        
สถิติจังหวัด 
 

-  ให้ กกจ. หรือ กนต. ส่งแบบ ผ.ท. 4 หรือ 
ผ.ท. 5 ให้ รสช./ผตก./ผอ.ศูนย์/ส านัก/               
ผอ.กลุ่มข้ึนตรง ผสช. รับรองผู้ที่จะได้รับการ
แต่งต้ัง หรือรับรองตนเอง  
-  เมื่อ กกจ. หรือ กนต. ด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบ 
ผ.ท. 4 หรือ ผ.ท. 5 ให้ กจธ. ต่อไป 
-  ก ร ณี ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด  เ มื่ อ
ด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เสร็จสิ้นแล้ว 
ให้ส่งแบบ ผ.ท. 4 หรือ ผ.ท. 5 ให้ กจธ. ทุก
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

ผ.ท. 5* รับรองตนเอง ใช้ เฉพาะ รสช./ผตก./               
ผ อ . ศู น ย์ / ส า นั ก /                           
ผอ.กลุ่ม ข้ึนตรง ผสช./         
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง                   
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะท างาน 

ผ.ท. 6 การรับของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด 

ผ ส ช . / ร ส ช . / ผ ต ก . /               
ผ อ . ศู น ย์ / ส า นั ก /                            
ผอ.กลุ่ม ข้ึนตรง ผสช./           
สถิติจังหวัด/ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย 

ส่งให้ กจธ. เมื่อมีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด 

* หมายเหตุ : การรับรอง ให้ผู้รับรองตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในฐานะ สามี ภรรยา บุตร หรือพี่น้อง กับผู้มีส่วนได้เสียและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ หากภายหลังพบว่า ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ สามี ภรรยา บุตร หรือพี่น้อง กับผู้มีส่วนได้เสียและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ย่ืนหนังสือขอถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 



45                                                                      ระเบียบฯ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับที่ 2)                             ระเบียบฯ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับที่ 2)                                                                      46 

 
หมวด ๔ 

การแจ้งเบาะแส 
_______________ 

   
 ข้อ ๒๑ ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ที่
www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ  โดยระบุ ช่ือนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืน 
ระเบียบ วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่กระท า รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามี โดยจะระบุช่ือผู้
แจ้งหรือไม่ก็ได้ 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

_______________ 
   
 ข้อ ๒๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นตามควรแก่กรณี  

 ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้
เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้
เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระท าดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปด าเนินการทาง
วินัยแก่ผู้บังคับบัญชาน้ันด้วย 

 ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ให้
ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามล าดับ เพื่อรายงานผู้อ านวยการส านักงานสถิติ
แห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

            นาวาอากาศเอก  
                                                    (สมศักดิ์   ขาวสุวรรณ์) 
                                         รองปลัดกระทรวงฯ  รักษาราชการแทน 
                                           ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 

 

 
 

การแจ้งเบาะแสที่ www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
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กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดว่า
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

 

3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
3.1   ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง 

การเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 9 ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังน้ี 
(1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
(4) การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

3.2   หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังน้ี 
(1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก 

เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลน้ัน หรือปฏิบัติต่อบุคคลน้ันต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

 
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง

ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซ่ึงก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน้าท่ี ท้ังน้ี ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้น้ันยุติการ
กระท าดั งกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บัง คับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยประการใด 
แล้วจึงปฏิบัติตามน้ัน 

(4) ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ
หรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือ
ชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

3.3   หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือยอมจะรับ ซ่ึงของขวัญ

แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะ
เกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

(2) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซ่ึง

ตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวล
จริยธรรมนี ้

 

4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

 

5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
 

6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 

 
 


