แบบรายงานรายการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
สําหรับผูปฏิบัติงานที่ไดรบั แตงตั้งเปนกรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ................
เรียน .......................................
ขาพเจา .............................................................. เลขประจําตัว ................... ตําแหนง ..................................
(โปรดระบุชื่อคณะกรรมการ)
สังกัด .............................. ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ........................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
และมีการขัดกันระหวางประโยชนสว นตนและประโยชนสวนรวม ดังนี้
ลักษณะการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวมที่เกิดขึ้น
 การดํารงตําแหนงบริหาร หรือเปนผูถือหุนในกิจการที่
เปนคูสัญญากับ กฟผ. หรือกิจการที่มีลักษณะเปนการ
แขงขันกับ กฟผ. หรือเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด เกินรอยละ 5
ยกเว น กรณี ไ ด รั บ มอบหมายจาก กฟผ. เพื่ อ ดํ า รง
ตําแหนงในกิจการอันเกี่ยวเนื่อง

รายละเอียด

 มี ญ าติ เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห ารในกิ จ การที่ เ ป น
คูสัญญากับ กฟผ.
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ลักษณะการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวมที่เกิดขึ้น
 การเปนที่ปรึกษาหรือมีสวนรวมในโครงการ หรือใน
ธุ ร กิ จ ที่ ติ ด ต อ หรื อเสนอราคา หรื อเป น คูสัญ ญากับ
กฟผ.

รายละเอียด

 อื่นๆ

โดยเมื่อเกิดเหตุการณการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมแลว ขาพเจาไดปฏิบัติ ดังนี้
 ถอนตัวจากการเปนกรรมการ
 อื่น ๆ .............................................................................................................................................................
 ขาพเจารับทราบวาการฝาฝนประมวลจริยธรรม กฟผ. เขาลักษณะแหงความผิดทางวินัย ตองพิจารณาโทษวินัยตาม

ขั้นตอนการลงโทษ และความรายแรงของการกระทํา
ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตาง ๆ ที่ใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(......................................................................)
ตําแหนง .................................................................
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หมายเหตุ
1. แบบรายงานรายการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมนี้ใชกับผูปฏิบัติงานที่ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
2. การรายงาน
 ใหรายงานโดยตรงถึงผูบังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน
3. กําหนดเวลารายงาน
 รายงานเมื่อพบการขัดกันระหวางปฏิบัติหนาที่
4. การจัดเก็บเอกสารรายงาน
 ตนฉบับเก็บที่หนวยงานตนสังกัด
 สําเนา เก็บที่กองธรรมาภิบาล (กธภ-ห.) ฝายกํากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (อกป.) จํานวน 1 ฉบับ และ
เก็บที่ตนเอง 1 ฉบับ
คํานิยามศัพท
“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา
อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม (ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543)
“กรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ” หมายความถึง คณะกรรมการ ตามคําสั่ง กฟผ. ที่ ค. 172/2561
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และคณะกรรมการ ตามขอบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 389 และ 390 และระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 356 วาดวย การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง ไดแก
• คําสั่ง กฟผ. ที่ ค. 172/2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. การซื้อหรือจาง
1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
1.3 คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
1.4 คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูทําหนาที่ตรวจรับพัสดุหรืองานจาง
1.5.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง
1.5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง
2. การจางที่ปรึกษา
2.1 คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2.2 คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
2.3 คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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2.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา หรือผูทําหนาที่ตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
3. การจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
3.1 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
3.2 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก
3.3 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.4 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ
3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง หรือผูทําหนาที่ตรวจรับงานจาง
4. การแลกเปลี่ยน (ใหมีคณะกรรมการ กรณีการแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน)
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. ฉบับที่ 389 และ 390 และระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 356 วาดวย การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
1. การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการหรือพัสดุ (Pre-Qualification : PQ)
 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการหรือพัสดุ
2. การซื้อ การจาง
2.1 วิธีสอบราคา
2.1.1 คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา
2.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
2.1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
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2.2 วิธีประกวดราคา
2.2.1 คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
2.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
2.2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2.3 วิธีพิเศษ
2.3.1 คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ
2.3.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
3. การจางที่ปรึกษา
3.1 คณะกรรมการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
3.2 คณะกรรมการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
3.3 คณะกรรมการตรวจรับงานจางที่ปรึกษา
4. การซื้อที่ดิน
 คณะกรรมการจัดซื้อที่ติน
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. การจําหนายเชื้อเพลิง
 คณะกรรมการการจําหนายเชื้อเพลิง
7. การจําหนายที่ดิน
7.1 คณะกรรมการดําเนินการขายที่ดิน
7.2 คณะกรรมการดําเนินการแลกเปลี่ยนที่ดิน
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