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คำนำ 
 

  คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กำหนดและใช้เป็นแนวทางในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยให้พนักงาน
และผู้บริหารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุนระบบควบคุม
ภายในและระบบตรวจสอบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

การจัดทำและการทบทวนคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ ได้นำแนวทาง
ปฏิบัต ิท ี ่ด ีโดยดำเนินงานภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจัดตั ้งโรงงานไพ่                          
กรมสรรพสามิต พ.ศ.2535 ลงวันที่  26 ธันวาคม 2534 และตามประกาศโรงงานไพ่                              
เร่ือง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ลงวันที่  5  
กันยายน  2561 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทำให้เกิดการ
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยหัวหน้าส่วนบริหารงานกลางได้รับ
การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  
  ส่วนบริหารงานกลาง ฝ่ายอำนวยการ หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าคู ่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการนำไปประยุกต์ใช้ ให้
เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       ส่วนบริหารงานกลาง  
                                                                                  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
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ภาคผนวก 

- ประกาศนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2558 โรงงานไพ่               
กรมสรรพสามิต 

- ประกาศมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
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หลักการและเหตุผล 

  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ควรขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระอย่างเท่าเทียมกันเพื่อประโยชน์ของโรงงานไพ่เป็น
สำคัญ เนื่องจากผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนแ์ละอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานโรงงานไพ่เป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้พนักงานทุกระดับของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถือปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ของโรงงานไพ่ ให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อองค์กร 
  2. เพ่ือให้พนักงานของโรงงานไพ่ ใช้เป็นแนวทางในการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยใหผู้บ้ริหารและพนักงานได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
  3. เพ่ือให้สนับสนุนระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพ 
  

ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลใน
ฐานะผู้บริหารและพนักงาน ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์กับตนเอง กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์
ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 
 

องค์ประกอบของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
สถานการณ์หรือการกระทำที ่เข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโ ยชน์ ต้องมี

องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
• บุคคลดำรงตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบหรือมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ

หน่วยงานหรือส่วนรวม 
• เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้ดุลยพินิจ 
• เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม. 
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รูปแบบและขอบเขตของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่   

• การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits)  
คือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผล
ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงาน เช่น พนักงานโรงงานไพ่เรียกรับเงินจาก
ร้านค้าที ่มาติดต่อโรงงานไพ่ หรือเป็นเจ้าหน้าที ่จัดซื ้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า      
เป็นต้น 

• การดำเนินธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 
สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด 

• การรับงาน/ตำแหน่งภายนอกหน่วยงาน (Outside Employment or Moonlighting) 
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่บัญชีรับงานภายนอกและนำมาทำในเวลาราชการ จนไม่มีเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงงานไพ่มอบหมาย 

• การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)  
ตัวอย่างเช่น รู้ว่าโรงงานไพ่มีการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานแล้วมีพนักงานทำการติดต่อแบบ
ลับๆ กับร้านค้าภายนอกเพื่อให้เข้ามาทำการจัดซื้อจัดจ้างกับโรงงานไพ่โดยมีผลประโยชน์
ร่วมกัน 

• การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer’s Property for 
Private Usage) 
ได้แก่ การใช้รถของหน่วยงาน หรือใช้คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานทำงานส่วนตัว เป็นต้น 

• การรับผลประโยชน์จากการที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ 
อย่างเช่น หน่วยงานมีการรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ โดยมีหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่            
ที่เกี่ยวข้องหาผลประโยชน์โดยการรับเงินเพื่อแลกการพิจารณาการรับสมัครงาน 

• การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
เช ่น สิ ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เง ิน ทรัพย์ส ิน สิ ่งของ บริการหรืออื ่นๆที่ ม ีม ูลค่า)                 
ที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และผลประโยชน์จากการจ้างในราชการปกติ 

• การช่วยญาติให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ 
เช่น การเลือกคนสนิทหรือญาติมิตรให้ได้ตำแหน่งงานทำให้ปิดโอกาสคนอื่น ซึ่งอาจมี
ความสามารถมากกว่า ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ  
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ประโยชน์ที่จะได้รับ  

• โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตมีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
สอดคล้องกับแนวทาง สคร. 

• เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามคู่มือปฏิบัติงาน                 
ที่กำหนด 

 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
  แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  

• การรับผลประโยชน์ต่างๆ  
ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดจากบุคคลอื ่น นอกจากทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นอันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามจรรยาบรรณ ได้แก่กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์
ข้อใดๆ ดังต่อไปนี ้

➢ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดจากญาติ ซึ ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่
เหมาะสมกับฐานานุรูป 

➢ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่า
ในการรับแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกินสามพันบาท และการให้นั้นเป็นการให้
ในลักษณะที่ให้กับบุคคลทั่วไป 

 

• การดำเนินธุรกิจกับตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา 
หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ในการทำธุรกิจใดๆ กับ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การอนุมัติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ในนามโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

➢ หลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็น
ลักษณะที ่อาจทำให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เสียผลประโยชน์ หรือได้รับ                  
น้อยกว่าที่ควร 
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➢ หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน 
ลูกจ้างหรือเป็นหุ้นส่วนสำคัญ หรือถือหุ้นในลักษณะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถ ือหุ ้นผู ้ม ีอำนาจควบคุม ในกิจการที ่ดำเนินธุรกิจเกี ่ยวข้องกับโรงงานไพ่                           
กรมสรรพสามิต 

➢ ในกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติ เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่าง
เด ียวกันและเป็นการแข่งข ัน หรือรับงานจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต                     
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ 

➢ ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เข้าเสนอราคาหรือเป็น
คู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญา เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับโรงงานไพ่ 
 

• การรับงานหรือตำแหน่งภายนอกหน่วยงาน 
➢ การรับงานหรือตำแหน่งภายนอกหน่วยงานให้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ และไม่ให้

นำโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต หรือตำแหน่งของตนใน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
ไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ทำภายนอก 

➢ ผู้ที่รับงานหรือตำแหน่งภายนอกหน่วยงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู ้มี
อำนาจหน้าที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเสนอขอ
อนุมัติต่อผู้มีอำนาจก่อนการตัดสินใจหรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบกับ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
 

• การรู้ข้อมูลภายใน 
ไม่ให้เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต                 

ที่ตนได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
• การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

ไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต อาทิ ทรัพย์สิน เวลา เงินทุน 
ความลับทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ และชื่อกิจการ เพื่อการ
ดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภายนอกโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยไม่ได้รับการอนุมัติ 

• การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท 

ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที ่มีค่าทางการตลาด 
ระหว่าง 3,000 - 15,000 บาท และเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าตัดสิน 
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ว่าสมควรให้เจ้าหน้าที่ หรือส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กรเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือ
ตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป 
เช่น ของขวัญในการย้าย ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ฯลฯ 

• การช่วยญาติให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจไม่เลือกปฏิบัติ และมี
การตั้งคณะกรรมการสรรหาตำแหน่งงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 

การรายงานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  1. กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สำหรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน พนักงาน ให้รายงานเปิดเผยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดภายในเดือนกันยายนของทุกปี หรือเมื่อได้รับตำแหน่งใหม่หรือ
เม ื ่อม ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เก ิดข ึ ้นในระหว่างปี  และจัดส่งแบบรายงานให้กับ               
ส่วนบริหารงานกลาง ตามแบบรายงาน แบบที่ 1 – แบบที่ 3   
                   2. ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปีให้ส่วนบริหารงาน
กลางสอบทานและรายงานสาเหตุให้ทราบทันที และกรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ส่วน
บริหารงานกลางสอบทานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการ  
ได้รับทราบ ตามแบบรายงาน แบบที่ 4 
  3. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของตนมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือไม่ให้ปรึกษากับผู ้บังคับบัญชาหรือส่วนบริหารงานกลางแล้วแต่กรณี โดย        
ส่วนบริหารงานกลางจะแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานผู้นั้นและผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 
           4. ให้หัวหน้าส่วนบริหารงานกลางสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ผ่าน
การพิจารณาจากรองผู้อำนวยการแล้ว และให้ฝ่ายตรวจภายในตรวจสอบผลสอบทานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการเพ่ือทราบภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
  5. การจัดเก็บรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในผู้จัดเก็บเอกสารฉบับจริงและส่วนบริหารงานกลางจัดเก็บเอกสารฉบับสำเนาไว้
อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี 
  6. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินมากกว่า 500,000 
บาท(ห้าแสนบาท) ขึ ้นไปต้องกรอกแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื ่อใช้ในการ
ตรวจสอบระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุกับผู้เสนอ
ราคา ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื ้อจัดจ้างกับผู ้ เสนอราคา และระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า โดยเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น 
ตามแบบรายงาน แบบที่ 5 – แบบที่ 8 
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คำอธิบายการจัดทำ “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์” 
(แบบฟอร์มที่ 5 – 8) 

 

บทลงโทษผู้กระทำผิด 
• กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้บริหารหรือพนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนคำส่ัง

ตามมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interest) ถือเป็นความผิดทางวินัย ให้ดำเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับทางวินัยและ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น 
• กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้ผู้อำนวยการ โรงงานไพ่ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ เอกสาร แนวทางปฏิบัติ 
8 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่าง “เจ้าหน้าที่พัสดุ กับ 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง”     
 

   เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ “รายงานขอซื้อหรือ
จ้าง” และ “คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับ
งานพัสดุฯ” ต้องทำการเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (ตามแบบฟอร์มที่ 8) ก่อนนำเสนอผู้
มีอำนาจอนุมัต/ิลงนาม 

7 
 
 
5 
 

1) แบบรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่าง “เจ้าหน้าที่พัสดุ 
กับ ผู้เสนอราคา”  

2) แบบรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่าง “คณะกรรมการ
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง กับ ผู้
เสนอราคา”  

เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการพิจารณาผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำการเปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับผู ้เสนอราคาทุกราย (ตาม
แบบฟอร์มที ่ 7 และ แบบฟอร์มที ่ 5) ก่อนวัน
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

6 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่าง “คณะกรรมการตรวจรับ กับ 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า” 

เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ “สัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง” คณะกรรมการตรวจรับต้องทำการเปิดเผย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามแบบฟอร์มที่ 
6)  ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา 
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ส่วนบริหารงานกลาง 

พนักงาน 

ถูกต้อง 

มีความขัดแย้ง 

มีมูล 

ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ 

ส่วนบริหารงานกลาง 

ไม่มีความขัดแย้ง 

ส่วนบริหารงานกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น  

ออกแบบ/ทบทวนแบบรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

พนักงานกรอกแบบรายงาน    
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

เส 

สรุปผลการสอบทานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์รายงานตามลำดับชั้น 

รับทราบ 

ส่งรายงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

จบ  

เปิดเผยข้อมูล 

ดำเนินการสอบสวน
ต่อไป และรายงาน

ผู้อำนวยการ 

ยุติเรื่อง และรายงาน
ผู้อำนวยการ 

  

ไม่ถูกต้อง 

ไม่มีมูล 

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มประจำปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ม ีจำนวน                  

8 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
• แบบที่ 1 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
• แบบที ่2 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรองผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
• แบบที่ 3 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน พนักงาน  
• แบบที่ 4 แบบรายงานสรุปผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
• แบบที่ 5 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
• แบบที่ 6 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ 

   ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า 
• แบบที่ 7 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่พัสดุ กับผู้เสนอราคา 
• แบบที่ 8 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่พัสดุ กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
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แบบแสดงรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ................................................................................... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
     ขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศโรงงานไพ่ เรื่องมาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพ่ือให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง) 

     เมื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
     เดือนกันยายนของทุกปี เพื่อใช้แสดงในปีถัดไป 
     เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างปี 
   ข้าพเจ้าได้ยืดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยมิได้มี

การปฏิบัติพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด 

   ข้าพเจ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามคำสั่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ให้พนักงาน
ปฏิบัติตามคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 ดังนั้น (หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ใส่
เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง) 

            การใช้ข้อมูลของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผู้อื่น 

            การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานไพ่ หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับโรงงานไพ่     
เว้นแต่การดำรงตำแหน่งที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

     การมีคู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร เป็นผู้
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้น
สำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานไพ่ 

     การรับรองของขวัญจากบุคคลซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

     การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที ่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                      
จากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ 

     การให ้ของขว ัญที ่ม ีราคาหร ือม ูลค ่าเก ินกว ่าท ี ่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู ้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชา 

สำหรับผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
 

แบบที่ ๑ 
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   ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ..............................................................................................................  

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

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

   ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้  

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

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

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

   ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า รายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ  

 

        ลงชื่อ ......................................................... 

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

        วันที ่..........เดือน........................พ.ศ. ............ 

ผู้บังคับบัญชา 

  ข้าพเจ้าได้สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว      เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนว
ทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้  ดังนี้ ........................................................................................................... 

 

              ลงชื่อ ......................................................... 

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

                              ประธานกรรมการโรงงานไพ่ 

             วันที ่..........เดือน........................พ.ศ. ............ 
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แบบแสดงรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ..................................................................................... ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
        ขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศโรงงานไพ่ เรื่องมาตรการป้องกัน

ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพ่ือให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง) 
    เมื่อรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

     เดือนกันยายนของทุกปี เพื่อใช้แสดงในปีถัดไป 
     เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างปี 
     ข้าพเจ้าได้ยืดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานโรงงานไพ่ โดยมิได้มี

การปฏิบัติเหตุการณ์ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใด 

     ข้าพเจ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามคำสั่งโรงงานไพ่ เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 ดังนั้น (หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ใส่เครื่องหมาย √ ลง
ในช่องว่าง) 

     การใช้ข้อมูลของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน 

     การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานไพ่ หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับโรงงานไพ่ 
กรมสรรพสามิต เว้นแต่การดำรงตำแหน่งที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

     การมีคู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เป็นผู้
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้น
สำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

     การรับของขวัญจากบุคคลซึ ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวของตน            
รับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

     การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ 

     การให ้ของขว ัญที ่ม ีราคาหร ือม ูลค ่าเก ินกว ่าท ี ่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแก่ผู ้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชา 

สำหรับรองผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

แบบที่ ๒ 
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           ซึ่งมีรายละเอียด............................................................................................................. ........... 

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

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

   ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้  

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

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

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

   ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า รายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ  

 

        ลงชื่อ ......................................................... 

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

        วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ............ 

ผู้บังคับบัญชา 

  ข้าพเจ้าได้สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว      เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ และมีข้อเสนอ
แนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้  ดังนี้ .......................................................................................... 

 

              ลงชื่อ ......................................................... 

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

                              ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ 

           วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ............ 
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แบบแสดงรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 

 
ข้าพเจ้า ชื่อ............................................................................................ ตำแหน่ง ..................................................................  
ส่วนงาน .................................................................................. ฝ่าย ......................................................................................... 
        ขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศโรงงานไพ่ เรื่องมาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพ่ือให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง) 

     เมื่อรับตำแหน่งในโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
     เดือนกันยายนของทุกปี เพื่อใช้แสดงในปีถัดไป 
     เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างปี 
     ข้าพเจ้าได้ยืดมั ่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานโรงงานไพ่  กรม

สรรพสามิตโดยมิได้มีการปฏิบัติเหตุการณ์ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด 

     ข้าพเจ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามคำสั ่งโรงงานไพ่ เรื ่อง ให้
พนักงานปฏิบัติตามคู ่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 ดังนั ้น (หากมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง) 

     การใช้ข้อมูลของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองหรือผู้อื่น 

     การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีส่วนได้
เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานไพ่ หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
โรงงานไพ่     เว้นแต่การดำรงตำแหน่งที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

     การมีคู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร เป็นผู้
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้น
สำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานไพ่ 

     การรับรองของขวัญจากบุคคลซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวของตน      
รับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

     การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ 

     การให ้ของขว ัญที ่ม ีราคาหร ือม ูลค ่าเก ินกว ่าท ี ่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแก่ผู ้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชา 

สำหรับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสว่น พนักงาน 

แบบที่ ๓ 



 

 

คู่มือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โรงงานไพ่ 
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   ซึ่งมีรายละเอียด................................................................................. ....................................... 

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

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

   ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้  

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

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

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

   ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า รายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

        ลงชื่อ ......................................................... 

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

        วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ............ 

ผู้บังคับบัญชา 

  ข้าพเจ้าได้สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว      เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ และมีข้อเสนอ
แนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้  ดังนี้ ..........................................................................................  

 

              ลงชื่อ ......................................................... 

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

                         ตำแหน่ง ...................................................
                    วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ............ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คู่มือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โรงงานไพ่ 
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แบบรายงานสรุปผลสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
 

  รายงานพนักงานในสังกัด ส่วนงาน.................................................................. ที ่มีความขัดแย้ง             
ทางผลประโยชน์ ตามคำสั ่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื ่อง ให้พนักงานปฏิบัติตามคู ่มือความขัดแย้ง              
ทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563       ประจำปี      รับตำแหน่งใหม ่     ระหว่างปี ดังรายชื่อต่อไปนี้  

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง มีความขัดแย้งฯ ไม่มีมีความขัดแย้งฯ 
     
     
     
     

            

                 ลงชื่อ..................................................... 

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

           ตำแหน่ง........................................................... 

            วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ............ 
การนำเสนอ 

. 

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

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

หัวหน้าฝ่าย 
วันที่ .............................................................................. 

 

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

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

    รองผู้อำนวยการ  
วันที่ .............................................................................. 

 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

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

        ลงชื่อ ......................................................... 

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

                        ผู้อำนวยการโรงงานไพ่  

        วันที ่................................................................ 
 

แบบที่ 4 



 

 

คู่มือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โรงงานไพ่ 
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แบบรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
           (ของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง) 

 
เรื่อง / โครงการ/งาน/ ...................................................................... 

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

  ข้าพเจ้า ชื่อ.............................................................. นามสกุล........................................................................
ตำแหน่ง.......................................................... ระดับ. ................................... สังกัด. ................................................... 

     หวัหน้าหน่วยงาน .........................................................................................  

     ประธาน คณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการ /คณะทำงาน 

     พนักงานผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ........................................................................................................) 

ตามคำสั่ง เรื่อง ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 

  ข้าพเจ้า ขอรายงานว่า 

  ข้าพเจ้า ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง.......................... 

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

  ข้าพเจ้า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ............................. 

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

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

        ลงชื่อ ......................................................... 

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

        วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ............ 

ผู้บังคับบัญชา 

  ข้าพเจ้าได้สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว      เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนว
ทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้  ดังนี้ ........................................................................................................... 

         ลงชื่อ .......................................................... 

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

                     หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/ผู้อำนวยการ 

 

แบบที่ ๕ 

* ก่อนพิจารณาผลการจดัซ้ือจดัจา้ง  



 

 

คู่มือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โรงงานไพ่ 
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แบบรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
         (ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง/ผู้ให้เช่า)  
เรื่อง / โครงการ/งาน/ ...................................................................... 

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

  ข้าพเจ้า ชื่อ.............................................................. นามสกุล......................................................................  
ตำแหน่ง..........................................................ระดับ..................................... สังกัด..................................................... 

     หัวหน้าหน่วยงาน .........................................................................................  

     ประธาน คณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการ /คณะทำงาน 

     พนักงานผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................................................................) 

ตามคำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 

  ข้าพเจ้า ขอรายงานว่า 

  ข้าพเจ้า ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจรบัพัสด ุ................................................... 

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

  ข้าพเจ้า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจรับพัสด ุ....................................................... 

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

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
        ลงชื่อ ......................................................... 

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

        วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ............ 

ผู้บังคับบัญชา 

  ข้าพเจ้าได้สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว      เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนว
ทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้  ดังนี้ ............................................................................................................ 

         ลงชื่อ ......................................................... 

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

                  หัวหนา้ฝ่ายอำนวยการ/ผู้อำนวยการ 

 

แบบที่ ๖ 

* ก่อนเสนอลงนามในสัญญา  



 

 

คู่มือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โรงงานไพ่ 
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แบบรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
          (ของเจ้าหน้าที่พัสดุ กับผู้เสนอราคา) 

เรื่อง / โครงการ/งาน/ ...................................................................... 

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

  ข้าพเจ้า ชื่อ........................................................... นามสกุล...........................................................................
ตำแหน่ง............................................................ระดับ..................................... สังกัด..................................................... 

     หัวหน้าหน่วยงาน ......................................................................................... 

     ประธาน คณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการ /คณะทำงาน 

     พนักงานผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................................................................) 

ตามคำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 

  ข้าพเจ้า ขอรายงานว่า 

  ข้าพเจ้า ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับกับคู่ค้าหรือคู่สัญญา ............................................. 

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

  ข้าพเจ้า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับกับคู่ค้าหรือคู่สัญญา คือ ........................................... 

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

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

        ลงชื่อ ......................................................... 

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

        วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ............ 

ผู้บังคับบัญชา 

  ข้าพเจ้าได้สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว      เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนว
ทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้  ดังนี้ ............................................................................................................ 

         ลงชื่อ ......................................................... 

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

                หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/ผู้อำนวยการ 

 

แบบที่ ๗ 

* ก่อนพิจารณาผลการจดัซ้ือจดัจา้ง  



 

 

คู่มือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โรงงานไพ่ 
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แบบรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
          (ของเจ้าหน้าที่พัสดุ กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง) 

เรื่อง / โครงการ/งาน/ ...................................................................... 

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

  ข้าพเจ้า ชื่อ............................................................... นามสกุล.......................................................................
ตำแหน่ง..........................................................ระดับ...................................... สังกัด.....................................................
    หัวหน้าหน่วยงาน ........................................................................................  

     ประธาน คณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการ /คณะทำงาน 

     พนักงานผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................................................................) 

ตามคำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2563 

  ข้าพเจ้า ขอรายงานว่า 

  ข้าพเจ้า ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับกับคณะกรรมการฯ ............................................... 

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

  ข้าพเจ้า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับกับคณะกรรมการฯ คือ ............................................. 

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

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

        ลงชื่อ ......................................................... 

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

        วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ............
ผู้บังคับบัญชา 

  ข้าพเจ้าได้สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว      เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนว
ทางแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้  ดังนี้ ............................................................................................................ 

         ลงชื่อ ......................................................... 

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

                                    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/ผู้อำนวยการ 

แบบที่ ๘ 

* เสนอพร้อมลงนามในค าส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการ  


