
w 
a'J'U"a1"lfn1"a __ ~14~1J-~illJn:r~u~i-~~1'1JOTW~~jYJ_"l.fltiU;IJ'!J\J.~.~D\J.~b-~-~\J.'D1J1.i.'D~:J .1'Vl1~Ynl.o .~-~~o. .®~WlO .. 

~--~J5 .. o~®v.JI-.o~/] _b _~ -~~----- ---- ------ - - -- - ---- -------- ----- 1'U~-- --~Q ___ __ ~J~'!JJ~'!J .. ~~~~-------- - -- --- - -- --- ---- -- -- - - -- · 
b~el.:i __ __ ~~~-~~-~-~-'!Jl'YlD.~J~.o _ (!nfQgr_aphld. \J.1~."!J:1~m1''!J~-b.O.Wsi.~3-~_oJ.iltfl1).~~~!:l-~~}1.l~t~-~-fl1).~-~J?t1~ 

n1~"1J1tltnbb"~bd"l!nruevi'~iJ1"1itJ1"1J€l'lm~Vl~1'161151'Hl.J61"1J y.j _l"f_ \vc:ttJCS:: (CS:: ,X1:w m ~€1'1) 
' 

1'11:W~m~Vl~1'161151~ru61-u 1~bb~'lb1m.JtJ~~mPlm~Vl~1'161151~ru61-u b~€1'1 bnrusvi'<il~tl5~~:w 
' ' 

m~~(;l~€J~(;l~1bb"~m~~..:~b61~:wm~-u1t~tl1bb"~n"llnrusvi~:U1"1im-uB..:~m~Vl~1'161151~ru61-u y.j _l"f _ tvc:ttJcs:: ~tJ~~mPl 
' 

"'~1tJ~1"1!n'<il'<il11ib'Um~n b~:w~ (9)m~ l'l€ltJ~bP1~ <9loct ..:~ "'~ltJ~ <9lct y.jq~.n1fl:W tvctbct bb"~~ijmb't.ntJ~iJ~ 
1'11:Wbnrusvi '<il~ tJ5~~:wm~~ (;]~ €1~ (;1~1bb"~ m~~ ..:~ b61~:w m~-u1t1 tJ1 bb" ~b 1"1lfi rusvi ~ iJ1 "11 tJ1"UB'Im~Vl~1'161151~ru 61 -u 

' ' ' ' 

y.j_l"f_ lvctbct ~1tl"~bBtJ(;ll'l1:W~11..:~~€ln~~Vl~1'161151~ru61-u ~1'U~61(;1 ~ 615 olv<9lb'11/1 tv~tv "'~l'U~ ' ., 
' ' " 

<9l~ y.jq~mfl:W lvc:tbct bb"~~11'1~€lm~VJ'j'J'I61151dru~-u ~ 615 olv<9lb'11/1 metes:: "'~l'U~ (9)(9) iJ~tJ1tltJ \vc:tbct·1.TtJ 

PltJ~tJf1iJ~m~~eJ~1tJn1~Vl'<il~l'l m~Vl~1'161151~ru61-u -um~m..r:h 1~~(;l'Vll~eJBtJhJm1VJn cu d.J 1 q 

(I nfograph ic) bnrusvi'<il~tl5~~:w m~~ (;1~€1~ (;1~1 bb"~ m~~'~ b61~:w n 1~-u1 t1 tl1 bb" ~ b 1-un rusvi~:U1 "11 t1 1-umm~Vl~'.l'l 
61151~ru61-u y.j_l"f _ lvctbct (cs:: ,X1:w m ~eJ'I) b~€l?l~1'1n1~-r'U~bb"~m1:wb.rr11'<ilb~tl1fl'Ubnrusvi'<iJ~tl5~~:w"1 ' ~ 

bb"~btltJ1UI'l1:W:W~flru~-r~:wtJI'l~~eJltJ~ (9)\v ntJtl1tJ'W \vc:tbo ~-r'UVl~1'U:w11'l~m~u€l'lntJm~Vl'<il~l'l1tJm~'U1tJn1~ 
~ ' 

b'lln~1tJtJ11'11:W~Vl561161~m~-rn~1y.jtJ1'U1"-rr1~1"1!m~ 1'11:W~flru~m~:wm~ tJ.tJ."Il . b?ltJ€1 iJv ®.m.® "~1:uhi1~ 
~'Li 'UHI1'1J~ vl1n1<;i:5' ~~eJvl1n1';i'V11';i1f! 1;!. tJ~ m~tw~~~th~ 1fl'tiU ~ 1~\0leJ'U bb 'VI'U'VJ n'\J';i~b.fl'VI~1nu'i,;'VIfl1 
biJ1nv~VJtJa1a~m';iamtJvm1'U1~" m:w~bbtJ'IJ:IJly.j~mJd 1(;ltJ"UeJ 1 ~vl1tJ'l11~eJBtJL ~m1VJn (lnfographic) 

~tJ b~ mb y.j ~uu~u 1b1u 1~~"UeJ'I~tht~..:~1tJ bb"~~ BtJi] iJ~ 1'11:Wbn ru svl"il ~tJ 5~~:w "1 eJ~ 1'1bfl~ ..:~fl-r(;l ?11:W1~m~t~n~ 
~BB'U hlm1VJn (lnfographic) .rr1..:~~tJ 1~~b1'U1~~ ~tJ~tJ~iJ~ m~~ eJ ~1'Un1~'VJ'<il~l'l m~Vl~1'1?1 151~ru~-u 

" 1'11:W~'In~eJ ~~eJ~~61A1m1 (QR Code) Vl1tJ~11..:~~eJoU 

~'~b~titJ:W1b ~€11 '\J~(;]Vl~1'Ubb"~~"il1~ru1~1b iJtJm~l?i€11 tJ~1 t1 

('U1tl~'lb~€l..:~ n'<il~1~) 
' 

~1~u1~tJ~n~1~~~'Um~V1~1'1 tJ~llih1"1ln1~bb'VItJ 
tr1~U11"1tJ~tJf1iJ~m~~€l~1tJn1~Vl'<il~l'l 

~ ~ ' 

~eJijtJ 1 'W"1 bb'IJ1~~ ~viju 1 'W"1 bb 'IJ1'1Jv'IJ 

https:/ /moph.cc/ur3nQwJ07 https:/ /moph.cc/QtagBie60 







 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 4 กรกฎาคม 2565 
หัวข้อ: หนังสือส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
 และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข (4 ห้าม 3 ต้อง) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
 เผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ดังกล่าว ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข 
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
 และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข (4 ห้าม 3 ต้อง) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
 เผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ดังกล่าว ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข 
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  4  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  4  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  4  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  

 


