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ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  จริยธรรมในการบริหารและการจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น 

ตามโครงการพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีจริยธรรมในการบริหารและการจัดทำแผนความต้องการยา 
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ เพื่อป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
บริหารและการจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออก 
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี ้ เร ียกว ่า “ประกาศสำนักงานหล ักประกันส ุขภาพแห ่งชาติ  เร ื ่อง 
จริยธรรมในการบริหารและการจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น 
ตามโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป        . 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง

สำนักงานสาขาด้วย 
“ผู ้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู ้ปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

หรือสำนักงานสาขา 
“ผู้ขาย” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีหน้าที่ในการจัดหายา เวชภัณฑ์ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือผู้ขายอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายหรือนำเข้ายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย ์

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์ 
และอุปกรณท์างการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ และให้รวมถึงคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
กับการจัดทำแผนการต่อรองราคา  
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หมวด ๑  
ข้อปฏิบัติในการบริหารและการจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์         

ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ 
______________ 

ข้อ ๔ สำนักงานต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรายการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการ 

ข้อ ๕ สำนักงานต้องกำหนดให้ผู้จัดทำแผนประมาณความต้องการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแสดงตนว่ าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ขาย 
ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ข้อ ๖ ผู ้จัดทำแผนประมาณการความต้องการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ต้องประมาณการโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และแสดงแหล่งข้อมูลต่อสาธารณะได้ 

ข้อ ๗ ผู ้จัดทำแผนประมาณการความต้องการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ต้องเปิดเผยตนว่ามีส่วนเกี ่ยวข้องกับผู ้ขายในสถานะใด เมื ่อแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับยา เวชภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษต่อสาธารณะ 

ข้อ ๘ สำนักงานต้องสนับสนุนให้คณะอนุกรรมการกำกับติดตามให้เกิดการจัดหายา เวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถนำมาตรฐานจริยธรรมของผู ้ขายมาประกอบ 
การคัดเลือก และจะต้องกำกบัให้เกิดการจัดหาในราคาสุทธิและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  

ข้อ ๙ สำนักงานต้องไม่สนับสนุนคณะอนุกรรมการรับเงินสนับสนุนในลักษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนจากผู้ขายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   

ข้อ ๑๐ สำนักงานต้องสนับสนุนคณะอนุกรรมการแสดงตนว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ขาย
ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   

ข้อ ๑๑ สำนักงานต้องสนับสนุนคณะอนุกรรมการให้มีแนวทางการในการพิจารณาตัดสินใจ 
เลือกรายการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือ ราคายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
เหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน มาตรฐาน คุณภาพ ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการและราคาให้
สอดคล้องกับการใช ้งบประมาณเพื ่อให ้เก ิดประโยชน์ ส ูงส ุด ทั ้งต ่อผ ู ้ป ่วยและประเทศในภาพรวม 
และคณะอนุกรรมการต้องสามารถแสดงเหตุผลของการตัดสินใจได้  ทั้งในกรณีที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบต่อ
สาธารณะได ้

หมวด ๒  
ข้อห้ามปฏิบัติในการบริหารและการจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น          

ตามโครงการพิเศษ  
_____________ 

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการแผนความต้องการยา 
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ หารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน
จากผู้ขาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้   
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(๑) เงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะ
เดินทางและค่าท่ีพักวิทยากรเท่านั้น  

(๒) ของขวัญ ของที ่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่นใดอันอาจคำนวณเป็นเง ินได้ 
ที่มีผู้มอบให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน เว้นแต่              

(๒.๑) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะบุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกำหนด 

(๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของหน่วยงาน 

หมวด ๓ 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมในการบริหารและการจัดทำแผนความต้องการยา 

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ  
________________ 

ข้อ ๑๓ สำนักงานต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศหรือเครื่องมือที่เอื้อต่อการทำงาน การบันทึก
ข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งภายในสำนักงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงข้อมูลที่จำเ ป็น 
ให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส และการตรวจสอบกลับได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

ข้อ ๑๔ สำนักงานต้องควบคุมกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการของผู้ขายในสำนักงาน 
โดยจะต้องดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ที ่กำหนด และจะต้องมีผู ้เข้าร่วมรับฟังไม่น้อยกว่า ๒ คน 
และมีการสรุปรายละเอียดการนำเสนอและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่สำนักงานจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ห้ามเชื่อมโยงถึงชื่อ
ทางการค้าของเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ หรือชื่อผู้ขายที่เป็นการโฆษณา
แอบแฝง 

ข้อ ๑๖ การให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
จะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้บริหาร 

ข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

            (นายจเด็จ ธรรมธัชอารี) 
         เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๑๓



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 28 มีนาคม 2565 
หัวข้อ: แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม
 การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม
 การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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