
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงพยาบาลดงเจริญ อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (งานพัสดุ) โทร. 0 5603 9790                                           

ที ่  พจ 0032.211.1/6275 วันที่        10 พฤศจิกายน 2565 

เรื่อง    การด าเนินการในการปิด - ปลดประกาศ และ พยานรับรองการปิด - ปลดประกาศ ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ 
ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๙.  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) 
เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมิน  “ระบบงาน” โดยเฉพาะ
กระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงาน
และการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจน มีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้น การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 
และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกัน การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงานและในภาพรวมที่สะท้อนจากผลการประเมิน ซึ่ง
ล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็น ถึงคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติราชการที่มีคุณธรรม และมีธรร
มาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที ่ของรัฐต้องมี และยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดงเจริญ ได้พิจารณาแล้วเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัด จ้าง 
ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องโปร่งใส ให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๙. โดยจะต้องแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าหน่วยงานด าเนินการจั ดซื้อจัดจ้างด้วยความ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และ คุ้มค่าต่อการด าเนินการภาครัฐ โดยมีขั้นตอนการประกาศ ดังนี้  

• ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี  

• ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือราคากลาง  

• ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิกส์ 

• ประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศ
เผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และ 
วิธี เฉพาะเจาะจง  

• ประกาศเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี  



จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รวบรวมเอกสาร เจ้าหน้าที่ ปิด – ปลด และ พยานรับรองการ ปิด - ปลด
ประกาศ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙. ดังนี้  

๑. เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสาร  
๑.๑ นางสาวภัทราภรณ์  ผ่องศรี ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
๒. เจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศ  

๒.๑ ให้เจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ปิด – ปลดประกาศ  
๓. เจ้าหน้าที่ปลดประกาศ  

 ๓.๑ นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า ต าแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์  

๔. เจ้าหน้าที่พยานรับรองการ ปิด – ปลดประกาศ  
๔.๑ นางฉัตรวรีย์ มาชื่น ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๔.๒ นางสาวอธิศนันท์ ผลประเสริฐ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแนบมาพร้อมนี้ 
      
        
                                              (นางสาวภัทราภรณ์  ผ่องศรี) 
                                          นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ 
       - เพ่ือทราบ 
       - เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้น าเผยแพร่ตามระเบียบฯทางราชการ 
 
    
 (นายธนะพัฒน์  ภัทร์รัตนะวงศ์)                                                
    นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่                                             
          หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                        -  ทราบ 
        - อนุญาต 
 

                                                        (นางสาวปัทมา สายสุจริต) 
                                                      นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                    ผูว้่าราชการจังหวัดพิจิตร 
 
 
 

 

 

 



 

 

ค าสั่ง โรงพยาบาลดงเจริญ 
ที ่๗๖ /๒๕๖5  

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รวบรวม  ปิด – ปลด และพยานรับรองการ  ปิด – ปลดประกาศ ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

เพ่ือให้การด าเนินการในการ ปิด – ปลด ประกาศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ถูกต้อง ตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจะต้องแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าหน่วยงาน ที่
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ คุ้มค่าต่อการด าเนินการของภาครัฐ และ ขอ 
ยกเลิกค าสั่ง ที ่๑๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีขั้นตอนการประกาศ ดังนี้  

• ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ  
• ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือราคากลาง เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ  

• ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ  

• ประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,000,000 บาท ให้ก าหนดไม่

น้อยกว่า ๕ วันท าการ  
๒) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000,000 บาท ให้

ก าหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ  
๓) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 90,000,000 บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,000,000 บาท ให้

ก าหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันท าการ  
๔) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า ๕๐,000,000 บาทขึ้นไป ให้ก าหนดไม่น้อยว่า ๒๐ วัน

ท าการ  
• ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีคัดเลือก และ วิธีเฉพาะเจาะจง 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ  
• ประกาศเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ  

จึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้  

๑. เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสาร  

นางสาวภัทราภรณ์ ผ่องศรี ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ มีหน้าที่ ให้มีหน้าที่รวบรวมประกาศ ทุกประกาศแล้ว
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศทันทีในวันที ่บันทึกทะเบียนประกาศ  
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๒. เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ  

ให้เจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ปิดประกาศ มีหน้าที่ บันทึกทะเบียนประกาศทุกประกาศ โดยบันทึกรายการ
ลงทะเบียนประกาศทันทีในวันที่ ได้รับคู่ฉบับหรือส าเนาประกาศนั้น ทุกประกาศ แล้วบันทึกเลขล าดับที่ตาม
ทะเบียน ประกาศไว้ด้านบนประกาศฉบับที่ปิดประกาศให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่ออก  ประกาศหรือ
อย่างช้าภายในวันท าการถัดไป ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาเผยแพร่ก่อนการให้หรือ ขายเอกสารตามที่ก าาหนด ให้ผู้
ปิดประกาศและพยานบุคคลตามที่ได้รับการแต่งตั้งทันทีในวันที่บันทึกทะเบียนประกาศโดยให้ผู้ปิดประกาศ
พร้อมพยานบุคคลดังกล่าว ด าเนินการดังนี้ ลงชื่อและวันเดือนปีรับมอบในทะเบียนประกาศ  

- ลงชื่อและวันเดือนปีที่ปิดประกาศก ากับไว้ด้านบนประกาศฉบับที่จะน าไปปิดประกาศ  
- น าประกาศไปปิดประกาศในสถานที่ปิดประกาศ  
- ถ่ายภาพขณะปิดประกาศแล้วน าส่งให้งานพัสดุ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน การด าเนินการดังกล่าวให้

กระท าให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่ได้รับประกาศจากผู้บันทึกทะเบียนประกาศ หรืออย่างช้าภายในวันที่
ท าการถัดไป ทั้งนี้ให้กระท าก่อนการให้ หรือขายเอกสารที่ก าหนดไว้  

3. เจ้าหน้าที่ปลดประกาศ  
นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ให้ผู้ปลดประกาศพร้อมพยานบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งปลดประกาศแต่ละฉบับพร้อมลงชื่อ และวันเดือนปี ที่ปลดประกาศก ากับไว้ด้านล่างประกาศที่ปลด
และในทะเบียนประกาศ พร้อมลงชื่อและวันเวลาที่ไว้ในหลักฐาน  

๔. พยานรับรองการ ปิด – ปลด ประกาศ  

นางฉัตรวรีย์ มาชื่น ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

นางสาวอธิศนันท์ ผลประเสริฐ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  
มีหน้าที ่ 
• ตรวจสอบการลงชื่อและวันเดือนปี รับมอบในประกาศ  
• ตรวจสอบลงชื่อและวันเดือนปีที่ปิดประกาศก ากับไว้ด้านบนประกาศฉบับที่จะน าไปปิด ประกาศ  
• ตรวจสอบการน าประกาศไปติดประกาศ  
• ตรวจสอบการปลดประกาศแต่ละ ฉบับพร้อมตรวจสอบการลงชื่อและวันเดือนปีที่ปลด  

ประกาศก ากับไว้ด้านล่างประกาศที่ปลดและในทะเบียนประกาศ พร้อมลงชื่อและวันเวลา ใน
หลักฐาน  

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5  
 

 
(นางสาวปัทมา สายสุจริต) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ 

 


