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แบบรายงานรายการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

สําหรับผูปฏิบัติงานที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสด ุ
 

วันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. ................ 
 

เรียน ....................................... 
 

ขาพเจา .............................................................. เลขประจาํตัว ................... ตําแหนง .................................. 

สังกัด .............................. ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ ........................................................ 

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

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

และมีการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ดังนี้ 
 

ลักษณะการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ

ประโยชนสวนรวมท่ีเกิดข้ึน 
รายละเอียด 

 การดํารงตําแหนงบริหาร หรือเปนผูถือหุนในกิจการท่ี

เปนคูสัญญากับ กฟผ. หรือกิจการท่ีมีลักษณะเปนการ

แขงขันกับ กฟผ. หรือเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด หรือ

บริษัทมหาชนจํากัด เกินรอยละ 5 

ยกเวน กรณีไดรับมอบหมายจาก กฟผ. เพ่ือดํารง

ตําแหนงในกิจการอันเก่ียวเนื่อง 

 

 

 มีญาติเปนผูดํารงตําแหนงบริหารในกิจการท่ีเปน

คูสัญญากับ กฟผ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(โปรดระบุชื่อคณะกรรมการ) 
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ลักษณะการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ

ประโยชนสวนรวมท่ีเกิดข้ึน 
รายละเอียด 

 การเปนท่ีปรึกษาหรือมีสวนรวมในโครงการ หรือใน

ธุรกิจท่ีติดตอ หรือเสนอราคา หรือเปนคูสัญญากับ 

กฟผ. 

 

 

 

 

 

 อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยเม่ือเกิดเหตุการณการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมแลว ขาพเจาไดปฏิบัติ ดังนี้ 

 ถอนตัวจากการเปนกรรมการ 

 อ่ืน ๆ ............................................................................................................................................................. 

 

 ขาพเจารับทราบวาการฝาฝนประมวลจริยธรรม กฟผ. เขาลักษณะแหงความผิดทางวินัย ตองพิจารณาโทษวินัยตาม

ข้ันตอนการลงโทษ และความรายแรงของการกระทํา 
 

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตาง ๆ ท่ีใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ 
 

(......................................................................) 
 

ตําแหนง ................................................................. 
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หมายเหตุ 

1. แบบรายงานรายการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมนี้ใชกับผูปฏิบัติงานท่ีไดรับแตงต้ัง

เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

2. การรายงาน 

 ใหรายงานโดยตรงถึงผูบังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน 

3. กําหนดเวลารายงาน 

 รายงานเม่ือพบการขัดกันระหวางปฏิบัติหนาท่ี 

4. การจัดเก็บเอกสารรายงาน 

 ตนฉบับเก็บท่ีหนวยงานตนสังกัด 

 สําเนา เก็บท่ีกองธรรมาภิบาล (กธภ-ห.) ฝายกํากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (อกป.) จํานวน 1 ฉบับ และ

เก็บท่ีตนเอง 1 ฉบับ 
 

คํานิยามศัพท 

“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา 

อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม (ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543) 

“กรรมการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ” หมายความถึง คณะกรรมการ ตามคําสั่ง กฟผ. ท่ี ค. 172/2561 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และคณะกรรมการ ตามขอบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี 389 และ 390 และระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 356 วาดวย การจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง ไดแก 

• คําส่ัง กฟผ. ท่ี ค. 172/2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1. การซ้ือหรือจาง 

1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

1.3 คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 

1.4 คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุหรืองานจาง 

1.5.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจาง 

1.5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

2. การจางท่ีปรึกษา 

2.1 คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

2.2 คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

2.3 คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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2.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา หรือผูทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา 

3. การจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

3.1 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

3.2 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 

3.3 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3.4 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ 

3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง หรือผูทําหนาท่ีตรวจรับงานจาง 

4. การแลกเปล่ียน (ใหมีคณะกรรมการ กรณีการแลกเปล่ียนพัสดุกับเอกชน) 

5. การจําหนายพัสดุ 

5.1 การขาย 

5.1.1 วิธีทอดตลาด 

(1) คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 

(2) คณะกรรมการสงมอบ 

5.1.2 วิธีคัดเลือก 

(1) คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีคัดเลือก 

(2) คณะกรรมการสงมอบ 

5.1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 

(1) คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(2) คณะกรรมการสงมอบ 

5.2 การแลกเปลี่ยน (ปฏิบัติตามขอ 4) 

5.3 การโอน 

 คณะกรรมการพิจารณาการโอนพัสดุ 

5.4 การแปรสภาพและทําลาย 

 คณะกรรมการควบคุมการแปรสภาพหรือทําลาย 
 

• ขอบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี 389 และ 390 และระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 356 วาดวย การจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุท่ีเกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง 

1. การคดัเลือกคุณสมบัติเบ้ืองตนของผูประกอบการหรือพัสดุ (Pre-Qualification : PQ) 

 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการหรือพัสดุ 

2. การซ้ือ การจาง 

2.1 วิธีสอบราคา 

2.1.1 คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา 

2.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

2.1.3 คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรบังานจาง 
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2.2 วิธีประกวดราคา 

2.2.1 คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

2.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

2.2.3 คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรบังานจาง 

2.3 วิธีพิเศษ 

2.3.1 คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษ 

2.3.2 คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรบังานจาง 

3. การจางท่ีปรึกษา 

3.1 คณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

3.2 คณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง 

3.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจางท่ีปรึกษา 

4. การซ้ือท่ีดิน 

 คณะกรรมการจัดซ้ือท่ีติน 

5. การขายพัสดุคงเหลือจากงานโครงการ 

5.1 วิธีประกวดราคา 

5.1.1 คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

5.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

5.1.3 คณะกรรมการสงมอบ 

5.2 วิธีตกลงราคา 

5.2.1 คณะกรรมการพิจารณาราคาขาย 

5.2.2 คณะกรรมการสงมอบ 

6. การจําหนายเช้ือเพลิง 

 คณะกรรมการการจําหนายเชื้อเพลิง 

7. การจําหนายท่ีดิน 

7.1 คณะกรรมการดําเนินการขายท่ีดิน 

7.2 คณะกรรมการดําเนินการแลกเปลี่ยนท่ีดิน 




