ส เน

ระเบยบองคการเภสชกรรม
วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏบตเก"ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน
พ.ศ. 2552
___________________________________
เพ("อใหการด*าเนนงานขององคการเภสชกรรมเป+นไปตามมาตรฐานการปฏบตท"เป+นสากลและ
สรางความโปรงใสในการบรหารจดการ ตามหลกการก*ากบด0แลก จการท"ด และเพ("อใหเก ดความชดเจน
ในแนวทางปฏบตเก"ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน
อาศยอ*านาจตามความในมาตรา 28 (2) แหงพระราชบญญตองคการเภสชกรรม พ.ศ. 2509
ผ0อ*านวยการองคการเภสชกรรมจ2งก*าหนดหลกเกณฑ
และแนวทางปฏบตเก"ยวกบความขดแยงทาง
ผลประโยชน ไวดงตอไปน3
ขอ 1 ระเบยบน3เรยกวา “ ระเบยบองคการเภสชกรรม วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏบต
เก"ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2552”
ขอ 2 ระเบยบน3ใหใชบงคบต3งแตวนถดจากวนประกาศเป+นตนไป
ขอ 3 ใหยกเลก ระเบยบองคการเภสชกรรม วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏบตเก"ยวกบ
ความขดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2551
ขอ 4 ในระเบยบน
“ผ0อ*านวยการ” หมายความวา ผ0อ*านวยการองคการเภสชกรรม
“ผ0ปฏบตงาน” หมายความวา พนกงานองคการเภสชกรรม
"ความขดแยงทางผลประโยชน" หมายความวา การขดกนแหงผลประโยชนสวนตนของ
ผ0อ*านวยการ หร(อผ0ปฏบตงานกบผลประโยชนขององคการเภสชกรรมไมวาทางตรงหร(อทางออม
“ญาต” หมายความวา ผ0บ7พการ ผ0ส(บสนดาน พ"นองรวมบดามารดา หร(อ รวมบดาหร(อ
มารดาเดยวกน ล7ง ป8า นา อา ค0สมรส ผ0บ7พการ หร(อผ0ส(บสนดานของค0สมรส บ7ตรบ7ญธรรมหร(อผ0รบบ7ตร
บ7ญธรรม
“บ7คคลในครอบครว” หมายความวา ค0สมรส บ7ตร บดา มารดา พ"นองรวมบดามารดา หร(อ
รวมบดาหร(อรวมมารดาเดยวกน
“ของขวญ” หมายความวา เงน ทรพยสนหร(อประโยชนอ("นใดท"ใหแกกนเพ("ออธยาศยไมตร
และใหหมายความรวมถ2ง เงน ทรพยสนหร(อประโยชนอ("นใด ท"ใหเป+นรางวล หร(อใหโดยเสนหา หร(อเพ(อ"
การสงเคราะห หร(อใหเพ("อเป+นสนน3*าใจ การใหสทธพเศษซ2"งมใชเป+นสทธท"จดไวส*าหรบบ7คคลท"วไปในการ
ไดรบการลดราคาทรพยสน หร(อการใหสทธพเศษในการไดรบบรการหร(อความบนเทงตลอดจนการออก
คาใชจายในการเดนทางหร(อทองเท"ยว คาท"พก คาอาหารหร(อส"งอ("นใดในลกษณะเดยวกนไมวาจะใหเป+น
บตร ต<ว หร(อหลกฐานอ("นใด การช*าระเงนใหลวงหนา หร(อการค(นเงนใหในภายหลง

-2“ประโยชนอ( " นใด” หมายความวา ส"งท"มม0 ลคา เชน การลดราคา การรบความบนเท ง
การรบบรการ หร(อการรบการฝ>กอบรม หร(อส"งอ("นใดในลกษณะเดยวกน
“ปกตประเพณนยม” หมายความวา เทศกาลหร(อวนส*าคญซ2"งอาจมการใหของขวญกน
และใหหมายความรวมถ2งโอกาสในการแสดงความย นด การแสดงความขอบค7ณ การตอนรบ การแสดง
ความเสยใจหร(อการใหความชวยเหล(อ ตามมารยาทท"ถ(อปฏบตกนในสงคมดวย
ขอ 5 การกระท* า หร( อ กรณด งต อไปน3 ใหถ( อ เป+ น ความข ดแย งทางผลประโยชน
(1) การใชขอม0ลขององคการเภสชกรรมเพ("อแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง หร(อผ0อ("น
(2) การด*ารงต*าแหนงกรรมการผ0จดการ ผ0จดการ หร(อเป+นผ0ถ(อห7 นในก จการท"เป+น
ค0สญญากบองคการเภสชกรรม หร(อกจกรรมท"มลกษณะเป+นการแขงขนกบองคการเภสชกรรม รวมท3ง
การเป+นผ0มสวนรวมในการผล ตยาและเวชภณฑหร( อผล ตภณฑใด ๆ อนมสภาพเป+ นการคาท*านอง
เดยวกบกจการขององคการเภสชกรรมไมวาจะท*าเพ("อประโยชนตนเองหร(อผ0อ("น เวนแตการด*ารงต*าแหนง
กรรมการผ0 จดการ ผ0 จดการ หร( อต* า แหนง บร หารอ( " น ๆ โดยองคการเภสชกรรมมอบหมายเป+ น
ลายลกษณอกษร
(3) การมบ7คคลในครอบครวเป+นผ0ด*ารงต*าแหนงกรรมการผ0จดการ ผ0จดการ หร(อ เป+น
ผ0ถ(อห7นรายใหญในกจการท"เป+นค0สญญากบองคการเภสชกรรม
ขอ 6 การรบหร(อการใหของขวญในกรณตอไปน3ใหถ(อเป+นความขดแยงทางผลประโยชน
(1) การรบของขวญจากบ7 ค คลอ( " นซ2 " งม ใชญาต หร( อบ7 ค คลในครอบครวท" ไมเป+ น ไป
ตามปกตประเพณนยม หร(อท"มราคาหร(อม0ลคาเกนกวาท"ก*าหนดไวในประกาศคณะกรรมการป8องกนและ
ปราบปรามการท7จรตแหงชาต
กรณมความจ*าเป+ นตองรบของขวญเพ( " อรกษาไมตร ม ตรภาพหร( อ ความสมพนธอนด
ผ0รบตองแจงขอเท@จจร งในแบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชนทนทท"สามารถกระท*าได เพ("อให
ผ0อ*านวยการวนจฉยวามความเหมาะสมและสมควรท"จะใหรบของขวญไวเป+นสทธของตนหร(อไม
หากวนจฉยวาไมสมควร ก@ใหเอาของขวญน3นตกเป+นสทธขององคการเภสชกรรม ส*าหรบผ0อ*านวยการ
ใหรายงานตอประธานกรรมการองคการเภสชกรรม
(2) การย นยอมหร( อร0 เห@ น เป+ น ใจใหบ7 ค คลในครอบคร วของตน ร บของขว ญซ2 " งม
ราคาหร(อม0ลคาเกนกวาท"ก*าหนดไวในประกาศคณะกรรมการป8องกนและปราบปรามการท7จร ตแหงชาต
จากผ0ใตบงคบบญชาหร(อผ0ท"เก"ยวของในการปฏบตหนาท"ของตน เพ("อกอใหเกดประโยชนแกผ0ให
กรณท"บ 7 ค คลในครอบครวของผ0 อ* า นวยการ หร( อ ของผ0 ปฏ บต งานไดรบของขวญไว
กอนแลว แตผ0อ*านวยการหร(อผ0ปฏบตงานไดทราบในภายหลง ใหด*าเนนการตามขอ 10 (1) (2) หร(อ (3)
แลวแตกรณ

-3(3) การใหของขวญท"ม ราคาหร( อม0 ลคาเก นกวาท"ก *าหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
ป8องกนและปราบปรามการท7จร ตแหงชาต แกผ0บงคบบญชาหร(อบ7คคลในครอบครวของผ0บงคบบญชา
ท3งน3การรบหร(อการใหของขวญตาม (1) ถ2ง (3) ถาเป+นไปตามปกตประเพณนยมและม
ราคาหร(อม0ลคาไมเกนกวาท"ก*าหนดไวในประกาศคณะกรรมการป8องกนและปราบปรามการท7จรตแหงชาต
ใหสามารถกระท*าได
ขอ 7 ผ0บงคบบญชาตองไมแตงต3งหร(อมอบหมายใหผ0ท"อาจจะมความขดแยงทางผลประโยชน
ในเร("องใด เป+นกรรมการหร(อเป+นผ0พจารณาเก"ยวของในการใหขอม0ล ใหความเห@น หร(อมอ*านาจส"งการใน
เร("องน3น ๆ เวนแตไมทราบขอม0ลมากอน
ขอ 8 กรณท"ม การกระท* าท" เป+ น ความข ดแย งทางผลประโยชน ใหผ0 อ* า นวยการหร( อ
ผ0ปฏบตงานผ0น3นรายงานขอเท@จจรงตอผ0บงคบบญชาทนทท"สามารถกระท*า ได และใหระงบการกระท*าอน
เป+นเหต7ท"มาของความขดแยงทางผลประโยชน
ขอ 9 ใหผ0อ*านวยการและผ0ปฏบตงานท7กคนจดท*ารายงาน ตามแบบรายงานความขดแยงทาง
ผลประโยชนท"ก*าหนด เป+นประจ*าในเด(อนกนยายนของท7กปB หร(อเม("อไดรบต*าแหนงใหม หร(อเม("อปรากฏ
ความขดแยงทางผลประโยชนข23นในระหวางปB
ขอ 10 การรายงานความขดแยงทางผลประโยชน ใหด*าเนนการดงน3
(1) ผ0อ*านวยการเสนอรายงานตอประธานกรรมการองคการเภสชกรรม ตามแบบรายงาน
ความขดแยงทางผลประโยชนหมายเลข 1
(2) ผ0ปฏบต งานต3งแตระดบผ0อ*านวยการฝCาย จนถ2งรองผ0อ*านวยการ ใหรายงานความ
ขดแยงทางผลประโยชนเป+นรายบ7คคลตอผ0บงคบบญชาตามล*าดบจนถ2งผ0อ*านวยการ ตามแบบรายงาน
ความขดแยงทางผลประโยชนหมายเลข 1
(3) ผ0ปฏบตงานต3งแตระดบผ0อ*านวยการกองหร(อเทยบเทาลงมา ใหรายงานความขดแยง
ทางผลประโยชน ตามแบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน ดงน3
1. กรณไมมความขดแยงทางผลประโยชนใหรายงานในภาพรวม ใหหวหนา
หนวยงานจดท* า รวบรวมรายงานความขดแยงทางผลประโยชนของผ0 ปฏ บต งานในสงกด เสนอตอ
ผ0บงคบบญชาตามล*าดบจนถ2งผ0อ*านวยการ ตามแบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชนหมายเลข 2
2. กรณมความขดแย งทางผลประโยชน ให รายงานเป+ น รายบ7 ค คล ใหห วหน า
หนวยงานรวบรวมรายงานความขดแยงทางผลประโยชนของผ0ปฏบตงานในสงกด เสนอตอผ0บงคบบญชา
ตามล*าดบ จนถ2งผ0อ*านวยการ ตามแบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชนหมายเลข 3
ใหจดเกบรายงานของผอานวยการ รองผอานวยการ ผเชยวชาญพเศษ ผช!วยผอานวยการ
ไวทสานกอานวยการ สาหรบผปฏบตงานอ(น ใหจดเกบรายงานดงกล!าวไวทหน!วยงานตนสงกดระดบฝ,าย
/ สานก / สถาบน / โรงงาน อย!างนอยเป0นเวลา 2 ป2

-4ขอ 11 ใหสานกตรวจสอบภายในจดทาสร5ปรายงานการดาเนนงานเกยวกบกรณความขดแยง
ทางผลประโยชน: เสนอผอานวยการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการองค:การเภสชกรรม
ขอ 12 ใหผอานวยการมอานาจวนจฉยช<ขาดป=ญหาทเกดข><นจากการปฏบตตามระเบยบน<
ประกาศ ณ วนท" 17 สงหาคม พ.ศ. 2552
(นายวทต อรรถเวชก7ล )
ผ0อ*านวยการองคการเภสชกรรม
หมายเหต5 เหต5ผลในการออกระเบยบฉบบน<ค(อ เพ(อใหมความชดเจนยงข><นในการปฏบตเพ(อให
เป0นไปตามระบบการกากบดแลกจการทด จ>งจาเป0นตองออกระเบยบน<

แบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน หมายเลข 1
(สาหรบ ผอานวยการ ผปฎบตงานระดบ ผอ.ฝ,าย /ผอ.สานก /ผอ.สถาบน / ผจดการโรงงาน
หร(อเทยบเท!าข><นไป )
************************************
เรยน ............................................................................
ตามระเบยบองค:การเภสชกรรม ว!าดวย หลกเกณฑ:และแนวทางปฎบตเกยวกบความขดแยง
ทางผลประโยชน: พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วนท 17 สงหาคม พ.ศ. 2552 กาหนดใหผอานวยการ และ
ผปฎบตงาน ย>ดถ(อและปฎบตไปแลวน<น
ขาพเจา...........................................................รหส..............ตาแหน!ง..................................
สงกด.....................................................................ขอรายงานความขดแยงทางผลประโยชน:
ประจาป2 .............
รบตาแหน!งใหม!
เม(อมรายการความขดแยงทางผลประโยชน:ระหว!างป2
ไม!มความขดแยงทางผลประโยชน:
มความขดแยงทางผลประโยชน: มรายละเอยด ดงน<
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ขาพเจาไดแกป=ญหาแลว ดงน<
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
จ>งเรยนมาเพ(อโปรดทราบ และพจารณาดาเนนการต!อไป
ลงช(อ .................................................. ผรายงาน
(..................................................)
ตาแหน!ง...................................................
........./....................../................

แบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน หมายเลข 2
สาหรบผปฎบตงานในตาแหน!งผอานวยการกอง / ผจดการสาขาภาค หร(อเทยบเท!าลงมา
กรณไม!มความขดแยงทางผลประโยชน:
***************************
เรยน ......................................................
ตามระเบยบองค:การเภสชกรรม ว!าดวย หลกเกณฑ:และแนวทางปฎบตเกยวกบความขดแยง
ทางผลประโยชน: พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วนท 17 สงหาคม พ.ศ. 2552 กาหนดใหผอานวยการ และ
ผปฎบตงาน ย>ดถ(อและปฎบตไปแลวน<น
แผนก/กล5!มงาน .....................................................กอง/งาน.......................................................
ฝ,าย/ สานก/สถาบน ................................................................. ไดตรวจสอบขอมลผปฏบตงานในสงกด
แลว ขอรายงานขอมล
ประจาป2 .............
รบตาแหน!งใหม!
ว! าผปฏบตงานในสงกดตามบญชรายช( อทแนบมาพรอมน< จานวน .............คน ย( นยนไม!ม ความ
ขดแยงทางผลประโยชน: ทอาจทาใหการปฏบตงานหนาทรบผดชอบไม!เป0นไปอย!างเทยงธรรม ลาเอยง
เขาขางผลประโยชน:ส!วนตนหร(อผอ(น รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย
จ>งเรยนมาเพ(อโปรดทราบ

ลงช(อ............................................. ผรายงาน
(...........................................)
ตาแหน!ง.............................................
........./......................./.............

เอกสารแนบทาย
แบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน: หมายเลข 2
ประจาป2 .............
รบตาแหน!งใหม!
ลาดบ

รหส

ช(อ – สก5ล

ตาแหน!ง

ลายม(อช(อย(นยนไม!มความ
ขดแยงทางผลประโยชน:

ลงช(อ............................................. ผรายงาน
(...........................................)
........./......................./.............

แบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน หมายเลข 3
กรณมความขดแยงทางผลประโยชน:
(สาหรบ ผปฏบตงานผอานวยการกอง / ผจดการสาขาภาค หร(อเทยบเท!าลงมา)
************************************
เรยน ............................................................................
ตามระเบยบองค:การเภสชกรรม ว!าดวย หลกเกณฑ:และแนวทางปฏบตเกยวกบความขดแยง
ทางผลประโยชน: พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วนท 17 สงหาคม พ.ศ. 2552 กาหนดใหผอานวยการ และ
ผปฏบตงาน ย>ดถ(อและปฏบตไปแลวน<น
ขาพเจา...........................................................รหส..............ตาแหน!ง.........................................
สงกดแผนก/กล5!มงาน .....................................................กอง/งาน..........................................................
ฝ,าย/ สานก/สถาบน .....................................................................................................ขอรายงานความ
ขดแยงทางผลประโยชน:
ประจาป2 .............
รบตาแหน!งใหม!
เม(อมรายการความขดแยงทางผลประโยชน:ระหว!างป2
มความขดแยงทางผลประโยชน: มรายละเอยด ดงน<
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ขาพเจาไดแกป=ญหาแลว ดงน<
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
จ>งเรยนมาเพ(อโปรดทราบ และพจารณาดาเนนการต!อไป
ลงช(อ .................................................. ผรายงาน
(..................................................)
ตาแหน!ง...................................................
........./....................../................

ส เน

ระเบยบองคการเภสชกรรม
วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏบตเก"ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน
พ.ศ. 2553 (ฉบบท" 2)
--------------------------------------------------------------------------------

เพ0"อใหการรายงานเก"ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน เป2นไปอยางเหมาะสมย"งข45น ผ6อ7านวยการ
จ4งไดก7าหนดหลกเกณฑและแนวทางปฏบตเก"ยวกบความขดแยงทางผลประโยชนไวดงน5
ขอ 1 ระเบยบน5เรยกวา “ระเบยบองคการเภสชกรรม วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏบตเก"ยวกบ
ความขดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ใหใชระเบยบน5ต5งแตวนถดจากวนประกาศเป2นตนไป
ขอ 3 ใหยกเล กความในขอ 4 แหงระเบยบองคการเภสชกรรม วาดวย หลกเกณฑและแนวทาง
ปฏบตเก"ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2552 และใหใชความตอไปน5แทน
ขอ 4 ในระเบยบน
“ผ6อ7านวยการ” หมายความวา ผ6อ7านวยการองคการเภสชกรรม
“ผ6ปฏบตงาน” หมายความวา พนกงานประจ7า พนกงานทดลองงาน ล6กจางตามสญญาจาง
"ความขดแยงทางผลประโยชน" หมายความวา การขดกนแหงผลประโยชนสวนตนของ
ผ6อ7านวยการ หร0อผ6ปฏบตงานกบผลประโยชนขององคการเภสชกรรมไมวาทางตรงหร0อทางออม
“ญาต” หมายความวา ผ6บ>พการ ผ6ส0บสนดาน พ"นองรวมบดามารดา หร0อ รวมบดาหร0อมารดา
เดยวกน ล>ง ป?า นา อา ค6สมรส ผ6บ>พการ หร0อผ6ส0บสนดานของค6สมรส บ>ตรบ>ญธรรมหร0อผ6รบบ>ตรบ>ญธรรม
“บ>คคลในครอบครว” หมายความวา ค6สมรส บ>ตร บดา มารดา พ"นองรวมบดามารดา หร0อรวม
บดาหร0อรวมมารดาเดยวกน
“ของขวญ” หมายความวา เง น ทรพยส นหร0อประโยชนอ0"นใดท"ใหแกกนเพ0"ออธยาศยไมตร
และใหหมายความรวมถ4ง เง น ทรพยส นหร0อประโยชนอ0"นใด ท"ใหเป2นรางวล หร0อใหโดยเสนหา หร0อเพ0"อการ
สงเคราะห หร0อใหเพ0"อเป2นสนน57าใจ การใหสทธพเศษซ4"งมใชเป2นสทธท"จดไวส7าหรบบ>คคลท"วไปในการ ไดรบการ
ลดราคาทรพยส น หร0อการใหส ทธพ เศษในการไดรบบร การหร0อความบนเท งตลอดจนการออกคาใชจายในการ
เดนทางหร0อทองเท"ยว คาท"พก คาอาหารหร0อส"งอ0"นใดในลกษณะเดยวกนไมวาจะใหเป2น บตร ตCว หร0อหลกฐาน
อ0"นใด การช7าระเงนใหลวงหนา หร0อการค0นเงนใหในภายหลง
“ประโยชนอ0"นใด” หมายความวา ส"งท"มม6ลคา เชน การลดราคา การรบความบนเท ง การรบ
บรการ หร0อการรบการฝFกอบรม หร0อส"งอ0"นใดในลกษณะเดยวกน
“ปกตประเพณนยม” หมายความวา เทศกาลหร0อวนส7าคญซ4"งอาจมการใหของขวญกน และ ให
หมายความรวมถ4งโอกาสในการแสดงความยนด การแสดงความขอบค>ณ การตอนรบ การแสดงความเสยใจหร0อ
การใหความชวยเหล0อ ตามมารยาทท"ถ0อปฏบตกนในสงคมดวย
ประกาศ ณ วนท" 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(นายวทต อรรถเวชก>ล)
ผ6อ7านวยการองคการเภสชกรรม

ระเบยบองคการเภสชกรรม
วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏบตเก"ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน
(ฉบบท" 3) พ.ศ. 2554
___________________________________
เพ1"อใหการรายงานเก"ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน เป3นไปอยางเหมาะสมย"งข56น คณะท7างาน
ดานก7 ากบการปฏ บต งานขององคกร (Compliance Unit) ไดมมต ใหทบทวนการรายงานความขดแยง
ทางผลประโยชน ในการประชDมคร6งท" 1/2554 วนท" 5 กรกฎาคม 2554 ใหปรบปรDงรHปแบบการรายงานใหม
ความแตกตางตามลกษณะงาน ผHอ7านวยการจ5งไดก7าหนดหลกเกณฑและแนวทางปฏบต เก"ยวกบความขดแยง
ทางผลประโยชนไวดงน6
ขอ 1 ระเบยบน6เรยกวา “ระเบยบองคการเภสชกรรม วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏบตเก"ยว
กบความขดแยงทางผลประโยชน (ฉบบท" 3) พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ใหใชระเบยบน6ต6งแตวนถดจากวนประกาศเป3นตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกความในขอ 10 แหงระเบยบองคการเภสชกรรม วาดวย หลกเกณฑและแนวทาง
ปฏบตเก"ยวกบความขดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2552 และใหใชความตอไปน6แทน
“ขอ 10 การรายงานความขดแยงทางผลประโยชน ใหด7าเนนการดงน6
(1) ผHอ7านวยการเสนอรายงานตอประธานกรรมการองคการเภสชกรรม ตามแบบรายงาน
ความขดแยงทางผลประโยชนหมายเลข 1
(2) ผHปฏบตงานต6งแตระดบผHอ7านวยการฝRาย จนถ5งรองผHอ7านวยการ ใหรายงานความขดแยง
ทางผลประโยชนเป3นรายบDคคลตอผHบงคบบญชาตามล7าดบจนถ5งผHอ7านวยการ ตามแบบรายงานความขดแยง
ทางผลประโยชนหมายเลข 1
(3) ผHปฏบตงานต6งแตระดบผHอ7านวยการกองหร1อเทยบเทาลงมา ใหรายงานความขดแยงทาง
ผลประโยชน ตามแบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน ดงน6
1. กรณไมมความขดแยงทางผลประโยชนใหรายงานในภาพรวม ตามแบบรายงานความ
ขดแยงทางผลประโยชนหมายเลข 2
2. กรณมความขดแยงทางผลประโยชนหร1อรบต7าแหนงใหม ใหรายงานเป3นรายบDคคล
ตามแบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชนหมายเลข 3
(4) ผHปฏบต งานท"ส งกดกองจดซ16อท"วไป กองจดซ16อและส7ารองวตถDด บ กองจดซ16อและส7ารอง
บรรจDภณฑ ฝRายบรหารพสดDและผล ตภณฑ ใหรายงานเป3นรายบDคคล ตามแบบรายงานความขดแยงทางผล
ประโยชน(ตามลกษณะงาน) หมายเลข 4
ใหหวหนาหนวยงานรวบรวมรายงานความขดแยงทางผลประโยชนของผH ปฏบต งานในสงกด
เสนอตอผHบงคบบญชาตามล7าดบจนถ5งผHอ7านวยการ
ใหจดเกUบรายงานของผHอ7านวยการ รองผHอ7านวยการ ผHเช"ยวชาญพเศษ ผHชวยผHอ7านวยการ ไวท"
ส7านกอ7านวยการ ส7าหรบผHปฏบตงานอ1"น ใหจดเกUบรายงานดงกลาวไวท"หนวยงานตนสงกดระดบฝRาย / ส7านก /
สถาบน / โรงงาน อยางนอยเป3นเวลา 2 ปV”
ประกาศ ณ วนท" 18 สงหาคม พ.ศ. 2554
(นายวทต อรรถเวชกDล)
ผHอ7านวยการองคการเภสชกรรม

แบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน หมายเลข 1
(ส7าหรบ ผHอ7านวยการ ผHปฏบตงานระดบ ผอ.ฝRาย /ผอ.ส7านก /ผอ.สถาบน / ผHจดการโรงงาน
หร1อเทยบเทาข56นไป )
************************************
เรยน ............................................................................
ตามระเบยบองคการเภสชกรรม วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏ บต เก" ย วกบความขดแยง
ทางผลประโยชน พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วนท" 17 ส งหาคม พ.ศ. 2552 ก7 า หนดใหผH อ7 า นวยการ และ
ผHปฏบตงาน ย5ดถ1อและปฏบตไปแลวน6น
ขาพเจา...............................................................รหส......................ต7าแหนง............................................
สงกด.....................................................................ขอรายงานความขดแยงทางผลประโยชน
ประจ7าปV .............
รบต7าแหนงใหม
เม1"อมรายการความขดแยงทางผลประโยชนระหวางปV
ไมมความขดแยงทางผลประโยชน
มความขดแยงทางผลประโยชน มรายละเอยด ดงน6
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ขาพเจาไดแกปZญหาแลว ดงน6
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
จ5งเรยนมาเพ1"อโปรดทราบ และพจารณาด7าเนนการตอไป
ลงช1"อ .................................................. ผHรายงาน
(..................................................)
ต7าแหนง...................................................
........./....................../................

แบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน หมายเลข 2
(ส7าหรบผHปฏบตงานในต7าแหนงผHอ7านวยการกอง / ผHจดการสาขาภาค หร1อเทยบเทาลงมา
กรณไมมความขดแยงทางผลประโยชน)
***************************
เรยน ......................................................
ตามระเบยบองคการเภสชกรรม วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏ บต เก" ย วกบความขดแยง
ทางผลประโยชน พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วนท" 17 ส งหาคม พ.ศ. 2552 ก7 า หนดใหผH อ7 า นวยการ และ
ผHปฏบตงาน ย5ดถ1อและปฏบตไปแลวน6น
แผนก/กลDมงาน .....................................................กอง/งาน.....................................................................
ฝR า ย/ ส7านก/สถาบน ................................................................. ไดตรวจสอบขอมH ลผH ปฏบต งานในสงกดแลว
ขอรายงานขอมHล
ประจ7าปV .............
รบต7าแหนงใหม
วาผH ปฏ บต งานในสงกดตามบญชรายช1 " อท" แ นบมาพรอมน6 จ7 า นวน .............คน ย1 นยนไมมความขดแยง
ทางผลประโยชน ท" อ าจท7 า ให การปฏ บต งานหน าท"ร บผ ดชอบไม เป3 น ไปอย างเท" ย งธรรม ล7 า เอ ยง
เขาขางผลประโยชนสวนตนหร1อผHอ1"น รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย
จ5งเรยนมาเพ1"อโปรดทราบ

ลงช1"อ................................................... ผHรายงาน
(.................................................)
ต7าแหนง.............................................
........./......................./.............

เอกสารแนบทาย
แบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน หมายเลข 2
ประจ7าปV .............
รบต7าแหนงใหม
ล7าดบ

รหส

ช1"อ – สกDล

ต7าแหนง

ลายม1อช1"อย1นยนไมมความ
ขดแยงทางผลประโยชน

ลงช1"อ.................................................. ผHรายงาน
(.................................................)
........./......................./.............

แบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน หมายเลข 3
กรณมความขดแยงทางผลประโยชน / รบต7าแหนงใหม
(ส7าหรบ ผHปฏบตงานผHอ7านวยการกอง / ผHจดการสาขาภาค หร1อเทยบเทาลงมา)
************************************
เรยน (หน.หนวยงาน) ............................................................................
ตามระเบยบองคการเภสชกรรม วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏบต เก"ยวกบความขดแยงทางผล
ประโยชน พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วนท" 17 สงหาคม พ.ศ. 2552 ก7าหนดใหผHอ7านวยการ และ ผHปฏบตงาน
ย5ดถ1อและปฏบตไปแลวน6น
ขาพเจา...........................................................รหส..............ต7าแหนง........................................................
สงกดแผนก/กลDมงาน .....................................................กอง/งาน..........................................................................
ฝRาย/ ส7านก/สถาบน .....................................................................................................ขอรายงานความขดแยง
ทางผลประโยชน
ประจ7าปV ................

รบต7าแหนงใหม

มรายการความขดแยงทางผลประโยชนระหวางปV

ขาพเจาย5ดม"นและปฏบตตนตามจรยธรรมและจรรยาผHบรหารและพนกงานองคการเภสชกรรม
พ.ศ 2552 และไมมพฤตกรรมท"กอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
ขาพเจามความขดแยงทางผลประโยชนตามระเบยบองคการเภสชกรรมดงน6
การใชขอมHลขององคการเภสชกรรมเพ1"อแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหร1อผHอ1"น
การด7ารงต7าแหนงกรรมการผHจดการ ผHจดการหร1อเป3นผHถ1อหDนส7าคญในกจการท"เป3นคHสญญา
หร1อกจการท"มลกษณะแขงขนกบองคการเภสชกรรม
การมบDคคลในครอบครวเป3นผHด7ารงต7าแหนงกรรมการผHจดการ ผHจดการหร1อเป3นผHถ1อหDนส7าคญ
ในกจการท"เป3นคHสญญากบองคการเภสชกรรม
การรบของขวญจากบDคคลอ1"นซ5"งไมใชญาต หร1อบDคคลในครอบครวของตน หร1อย นยอมหร1อ
รHเหUนเป3นใจใหครอบครวของตนรบของขวญท"ม ราคาหร1อมHลคาเก นกวาท"ก7าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ป]องกนและปราบปรามการทDจรตแหงชาต
การใหของขวญแกผHบงคบบญชาหร1อบDคคลในครอบครวผHบงคบบญชาเกนกวาท"ก7าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการป]องกนและปราบปรามการทDจรตแหงชาต
ซ5"งมรายละเอยดดงน6........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ขาพเจาไดแกไขเม1"อเกดเหตDการณความขดแยงทางผลประโยชนแลวดงน6................................
..............................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรบรองวารายละเอยดท"ใหไวเป3นความจรงทDกประการ
ลงช1"อ .................................................. ผHรายงาน
(..................................................)
............./............../..........

แบบรายงานความขดแยงทางผลประโยชน(ตามลกษณะงาน) หมายเลข 4
(ส7าหรบ พนกงานและลHกจางกองจดซ16อท"วไป กองจดซ16อและส7ารองวตถDดบ กองจดซ16อและส7ารองบรรจDภณฑ)
************************************
เรยน (หน.หนวยงาน) ............................................................................
ตามระเบยบองคการเภสชกรรม วาดวย หลกเกณฑและแนวทางปฏบต เก"ยวกบความขดแยงทางผล
ประโยชน พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วนท" 17 สงหาคม พ.ศ. 2552 ก7าหนดใหผHอ7านวยการ และ ผHปฏบตงาน
ย5ดถ1อและปฏบตไปแลวน6น
ขาพเจา...........................................................รหส..............ต7าแหนง........................................................
สงกดแผนก/กลDมงาน .....................................................กอง/งาน.........................................................................
ฝRาย/ ส7านก/สถาบน .....................................................................................................
เป3นหวหนาหนวยงาน......................................................................................................
เป3นพนกงาน/ลHกจาง ผHไดรบมอบหมายใหปฏบตหนาท".......................................................
.....................................................................................................................................
อ1"น ๆ (โปรดระบD)............................................................................................................
ขอรายงานความขดแยงทางผลประโยชน
ประจ7าปV .............
รบต7าแหนงใหม
มความขดแยงทางผลประโยชนระหวางปV ดงน6
ขาพเจาไมมความขดแยงทางผลประโยชนใด ๆท"เก"ยวของกบกระบวนงาน.............................
..............................................................................................................................................................
ขาพเจามความขดแยงทางผลประโยชนท"เก"ยวของกบกระบวนงาน........................................
..............................................................................................................................................................
ค1 อ .........................................................................................................................................................
.
ขาพเจาไดแกไขเม1"อเกดเหตDการณความขดแยงทางผลประโยชนแลว ดงน6.......................................................
..............................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรบรองวารายละเอยดท"ใหไวเป3นความจรงทDกประการ
ลงช1"อ .................................................. ผHรายงาน
(..................................................)
............./............../..........

