
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

  ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศแนวทางในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : 
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) มีข้ันตอนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการ รายชื่อ
หุ้นส่วนผู้จัดการรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้เสนอราคาทั้งหมดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ซึ่งไม่มีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลกรที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์การประเมินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

  ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นไปตามเกณฑ์การคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ดัชนีที่ 4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (EB 9) ซึ่งเป็นหัวข้อการ
ส ารวจว่าหน่วยงานมีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร มหาวิทยาลัยจึงได้
วางแนวทางและขั้นตอนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการก าหนดให้บุคลากรที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศ
แนวทางในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) พิจารณาลงนามรับรองตนเองในแบบรับรองไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในการด าเนินการเฉพาะกรณีต่อไปนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองตนเองในแบบ ได้แก่ 
1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ 
1.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
1.3 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
1.4 หัวหน้าส่วนราชการ 

2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับรอง
ตนเองในแบบ ได้แก่ 
2.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
2.3 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2.4 หัวหน้าส่วนราชการ 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองตนเองในแบบ ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 



3. คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
4. หัวหน้าส่วนราชการ 

การบริหารสัญญาซื้อขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองตนเองในแบบ ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
4. หัวหน้าส่วนราชการ 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 1.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา/วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วิธีพิเศษ มีขั้นการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
  1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ พิจารณาลงนามรับรอง
ตนเองในแบบว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการเสนอราคาครั้งนั้นหรือไม่ ในวันเปิดซองสอบราคา หรือวัน
พิจารณาผลการประกวดราคาฯ หรือวันพิจารณาผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
  ภายหลังจากคณะกรรมการฯ ลงนามในแบบรับรองฯ เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการตรวจสอบแบบรับรองว่าฯ มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ อย่างไร กรณีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้
เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน หรือเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หากมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้แจ้งคณะกรรมการ
ฯ ทันที ในวันพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี 
  1.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พิจารณาลงนามรับรองลงนามรับรองตนเองในแบบว่า เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเสนอราคาครั้งนั้นหรือไม่ ในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุแนบแบบรับรองฯ ไปพร้อมกับรายงานผลการเปิดซองสอบราคา หรือรายงานผล
การประกวดราคาฯ หรือรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
  1.3 หัวหน้าสว่นราชการ ลงนามรับรองลงนามรับรองตนเองในแบบว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์
ทับซ้อนในการเสนอราคาครั้งนั้นหรือไม่ ในขั้นตอนการพิจารณาสั่งการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างใน
ครั้งนั้น โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุแนบแบบรับรองฯ ไปพร้อมกับรายงานผลของคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรณี การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วิธีพิเศษ 

 
ผู้เกี่ยวข้อง   ขั้นตอน    ระยะเวลา 
 

1.กรรมการ   1.การพิจารณาผลการเปิดซอง 
    สอบราคา/ประกวดราคาอิเล็ก- 
    ทรอนิกส์ (e-bidding)/วิธีพิเศษ 
 
2.กรรมการ   2.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอ  1 วัน 
    ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    2.1 ลงนามรับรองตนเองตาม 
    แบบรับรองฯ 
 
3.เจ้าหน้าที่พัสดุ   3.ตรวจสอบแบบรับรอง 
    3.1 กรณีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - จัดเก็บเป็นหลักฐาน 
    3.2 กรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบริหารสัญญาซื้อขาย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พิจารณาลงนามในแบบรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ทับซ้อนใสการเสนอราคาครั้งนั้นหรือไม่ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการส่งแบบรับรอง ฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมกับส าเนา

สัญญาซื้อขาย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อได้รับแบบรับรองฯ ให้พิจารณาลงนามรับรองตนเองในแบบ

ว่า เป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการเสนอราคาครั้งนั้นหรือไม่ ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแบบ
รับรอง 

4.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อได้พิจารณาลงนามในแบบรับองฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบ
รับรองฯ คืนเจ้าหน้าที่พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม 

5. ภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับแบบรับรองฯ คืนจากคณะกรรมการ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการตรวจสอบแบบรับรองว่า ฯ มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ อย่างไร กรณีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้
เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน หากมีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แจ้งคณะกรรมการฯ ลาออกจากการเป็นคณะ
กรรมการฯ ทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ขั้นตอนรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรณี บริหารสัญญาซื้อขาย 
 

ผู้เกี่ยวข้อง   ขั้นตอน     ระยะเวลา 
 

1.เจ้าหน้าที่พัสดุ   1.ด าเนินการจัดท าสัญญา 
     
 
2.เจ้าหน้าที่พัสดุ   2.ส่งส าเนาสัญญาซื้อ/จ้าง    7 วัน 
    - ส่งแบบรับรอง 
 
3.กรรมการ   3.ลงนามรับรองตนเองตามแบบรับรองฯ  3 วัน 
      
4.กรรมการ   4.ส่งคืนแบบรับรองฯให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  3 วัน 
 
5.เจ้าหน้าที่พัสดุ   5.ตรวจสอบแบบรับรองฯ 
     5.1 กรณีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  1 วัน 
     -จัดเก็บเป็นหลักฐาน 
     5.2 กรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  3 วัน 
     -แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
     หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


