
เอกสารค าอธิบายช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
EB2  หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพือ่ส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 มีการด าเนินการ  

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

. 
            เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. บันทึกข้อความโรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ที่ จบ 0032.001/10410 ลงวันที่   0       
12    ธันวาคม   2562      เรื่อง  กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง (หลักฐานประกอบข้อ 1)     
   

2. ประกาศโรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เรื่อง กรอบแนวทางการด าเนินการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (หลักฐานประกอบข้อ 2 – 3)    

3. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ต่ ากว่า 5,000 บาท  (2,660.00 บาท) (หลักฐานประกอบ     
ข้อ 3.1) 

4. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด (34,959.00 บาท) (หลักฐานประกอบข้อ 3.1)  
5. ค าสั่งส านักงานโรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรีที่ 1839/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม

2560 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และผู้ปลดประกาศ (หลักฐานประกอบข้อ 3.1) 
6. บันทึกข้อความส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีที่ จบ 0032.001/6855  ลงวันที่ 6   

พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ส่งส าเนาหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ 
สธ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560  เรื่อง ขอส่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ.  2560 (หลักฐานประกอบข้อ 3.3)       

7. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ต่ ากว่า 5,000 
บาท  (2,660.00 บาท) (หลักฐานประกอบข้อ 3.3)       

8. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด 
(34,959.00 บาท) (หลักฐานประกอบข้อ 3.3)     

9. แนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง และผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างวงเงิน ต่ ากว่า 5,000 บาท (2,100.00 บาท) (หลักฐานประกอบข้อ 3.3)    

10. แนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง และผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างวงเงินสูงสุด (34,959.00  บาท) (หลักฐานประกอบข้อ 3.3)     

11. หลักฐานชุดใบส าคัญการเบิกจ่าย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ต่ ากว่า 5,000 บาท (2,660.00 บาท) (หลักฐานประกอบข้อ 3.3)   

12. หลักฐานชุดใบส าคัญการเบิกจ่าย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด (34,959.00 บาท) (หลักฐานประกอบข้อ 3.3)    



            เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ 
1. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อไปนี้ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน   

www.soidao.go.th          
1.1 กรอบแนวทางการด าเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (หลักฐาน
ประกอบข้อ 1)          
1.2 ค าสั่งมอบหมายการปิดประกาศ และปลดประกาศ (หลักฐานประกอบข้อ 3.1)  
1.3 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16  
ตุลาคม  2560  เรื่อง  ขอส่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.  2560 (หลักฐาน
ประกอบข้อ 3.3)          

2. PRINT SCREEN การเผยแพร่ข้อมูลต่อไปนี้ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน   
www.soidao.go.th          
2.1 กรอบแนวทางการด าเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (หลักฐาน
ประกอบข้อ 1)          
2.2 ค าสั่งมอบหมายการปิดประกาศ และปลดประกาศ (หลักฐานประกอบข้อ 3.1)  
2.3 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16  
ตุลาคม  2560  เรื่อง  ขอส่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.  2560 (หลักฐาน
ประกอบข้อ 3.3)          

 

 ไม่มีการด าเนินการ 
      ข้อ 3.1 การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ภายใน  30  วันท าการ ฯ ของโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้ง  2  โครงการ 

เนื่องจาก เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 
500,000  บาท จึงไม่ต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางฯ      
1   ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560           
2   ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว 132  ลงวันที่ 14   
มีนาคม  2561 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ           
 
3  ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0405.3.2/ว 453  ลงวันที่  3   
ตุลาคม  2561  เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
ค านวณราคากลางเก่ียวกบัการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ   
 
4  ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0433.2/ว 206  ลงวันที่  1  
พฤษภาคม  2562  เรื่อง  คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

http://www.soidao.go.th/
http://www.soidao.go.th/


 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ ( หลักฐานประกอบข้อ 3.1)  

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา  11 
2. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว 132  ลงวันที่ 14 มีนาคม  2561 เรื่อง

แนวทางการเปิดเผยราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ   
3. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0405.3.2/ว 453  ลงวันที่  3 ตุลาคม  2561  เรื่อง 

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ        

4. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0433.2/ว 206  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ      

 
 

      ข้อ 3.2 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในกรอบแนวทาง ของโครงการจัดซื้อจัดจ้างท้ัง  2  โครงการ 

เนื่องจาก ขณะนี้ยังไม่ครบก าหนดระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการรายงานตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง    โดยกรอบแนว 
ทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  เอกสารแผ่นที่ 2 วรรคแรก   ก าหนดให้
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  งบลงทุนทุก   3  
เดอืน  และงบด าเนินงานทุก  6  เดือน       

 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ ( หลักฐานประกอบข้อ 3.2)  

1. ประกาศโรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  เรื่อง  กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่   12  ธันวาคม    2562    

 
 
 
 
 
 

 


