
 

037 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ป 2564 

จากผลการจัดทำการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจำป 

2564 ดังนี้ 

1. จัดใหมีการใชแบบรายงานบันทึกตรวจสอบผูมีสวนไดสวนเสีย ผูมีประโยชนรวมกัน ซ่ึงเปนแบบฟอรม 
ตรวจสอบผลประโยชนรวมในเรื่อง COI  นำมาตรวจสอบในกระบวนการตางๆ ของการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 

 

 รายละเอียดแบบฟอรมปรากฏตามเอกสารแนบทาย หนา 3-5  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. กิจกรรมการจัดอบรม เรื่องการจัดซ้ือจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560  

กิจกรรรมนี้เปนกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง นอกจากพนักงาน เจาหนาท่ี 

พัสดุของมหาวิทยาลัยฯ จะไดรับประโยชนในการเขารวมอบรมแลว ยังสามารถสื่อสารไปยังกลุมบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย และผูรับบริการของมหาวิทยาลัยดวย  
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(1)  ระบุช่ืองานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ และจ านวนหน่วยนับ
(2)  ระบุเลขท่ีคุมประกาศ 
(3)  ระบุช่ือ บริษัท/ห้าง/ร้าน  ท่ีย่ืนข้อเสนอ
(4)  ใส่เคร่ืองหมาย  ✓ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
     หรือใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(5)  ใส่เคร่ืองหมาย  ✓ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
(6)  ใส่เคร่ืองหมาย  ✓ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบบัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ หรือใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบบัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ
(7)  ระบุช่ือ-นามสกุล กรรมการผู้จัดการท้ังหมดของบริษัทฯ ท่ีย่ืนข้อเสนอ
(8)  ระบุช่ือ-นามสกุล หุ้นส่วนผู้จัดการท้ังหมดของห้างหุ้นส่วนฯ ท่ีย่ืนข้อเสนอ
(9)  ใส่เคร่ืองหมาย ✓ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบบัญชีรายช่ือผู้มีอ านาจควบคุม หรือใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบบัญชีรายช่ือผู้มีอ านาจควบคุม
(10)  ระบุช่ือ-นามสกุล ผู้มีอ านาจในการด าเนินการในกิจการของ บริษัท/ห้าง/ร้าน ท่ีย่ืนข้อเสนอ
(11)  ระบุช่ือ-นามสกุล หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดใน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่ีย่ืนข้อเสนอ
(12)  ใส่เคร่ืองหมาย ✓ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(13)  ระบุช่ือ-นามสกุล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ท่ีย่ืนข้อเสนอ
(14) ใส่เคร่ืองหมาย ✓ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือใส่เคร่ืองหมายในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
(15)  ใส่เคร่ืองหมาย ✓ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบส าเนาแสดงการลงทะเบียนระบบ e-GP
       หรือใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบส าเนาแสดงการลงทะเบียนระบบ e-GP
(16)  ใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่องผ่าน หากตรวจสอบแล้วว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีย่ืนข้อเสนอ
       หรือใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องไม่ผ่าน หากตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีย่ืนข้อเสนอ
(17)  ใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่องผ่าน หากตรวจสอบแล้วว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ท่ีย่ืนข้อเสนอไม่เป็นผู้ท้ิงงาน
       หรือใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องไม่ผ่าน หากตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ท่ีย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงานตามรายช่ือผู้ท้ิงงาน
(18)  ใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่องผ่าน หากตรวจสอบแล้วว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ท่ีย่ืนข้อเสนอไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติของ ป.ป.ช.
       หรือใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องไม่ผ่าน หากตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ท่ีย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของ ป.ป.ช.
(19) ระบุต าแหน่งคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างแต่ละคณะตามวิธีการจัดหา เช่น
      วิธี e-bidding     คือ  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      วิธีคัดเลือก          คือ  คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
      วิธีเฉพาะเจาะจง   คือ  คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20)  ระบุช่ือ-นามสกุล ของประธานกรรมการและ ช่ือ-นามสกุล ของกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคนตามท่ีได้รับการแต่งต้ัง
(21)  ระบุช่ือ-นามสกุล ของประธานกรรมการและ ช่ือ-นามสกุล ของกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนท่ีได้รับการแต่งต้ัง
(22)  ระบุช่ือ-นามสกุล หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจ
(23)  ระบุช่ือ-นามสกุล หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 
(24) ระบุช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ตามท่ีได้รับมอบหมาย
(25)  ระบุช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ีของส านักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ (กรณีวงเงินเกินอ านาจตามท่ีหน่วยงานได้รับมอบอ านาจ)
(26)  ใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่องผ่าน หากตรวจสอบรายช่ือของผู้ท่ีมีหน้าท่ีตามข้อ 20 - 25 แล้วไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอ
(27)  ใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่องไม่ผ่าน หากตรวจสอบแล้วพบว่ารายช่ือของผู้ท่ีมีหน้าท่ีตามข้อ 20 - 25 เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอ พร้อมระบุรายละเอียดประกอบผลการตรวจสอบ
(28)  ลงลายมือช่ือผู้ตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วม
(29)  ระบุช่ือ-นามสกุล ผู้ตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วม
(30)  ระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วม

หมายเหตุ : แบบฟอร์มรายงานบันทึกผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน สามารถปรับเปล่ียนขนาดเป็น A4 หรือ A3 ได้ตามจ านวนของผู้ย่ืนข้อเสนอ

รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มรายงานบันทึกผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
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....................................✓.............................

......
....................................✓.............................

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

.......
ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
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....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........ นำงสำวหน่ึง  สองสำม
....................................................................

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

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

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

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

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

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

........

บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
....................................✓.............................

......
....................................✓.............................

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

........

- ช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ใน บจก. หรือ บมจ.
นำยเอ  บีซี นำงสำวหน่ึง  สองสำม

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

ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20)
....................................✓.............................

......
....................................✓.............................

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

........
ส าเนาแสดงการลงทะเบียนระบบ e-GP (ถ้ามี)

....................................✓.............................
......

....................................✓.............................
......

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

ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน O ผ่ำน   O ไม่ผ่ำน O ผ่ำน   O ไม่ผ่ำน O ผ่ำน   O ไม่ผ่ำน
ตรวจสอบผู้ท้ิงงาน O ผ่ำน   O ไม่ผ่ำน O ผ่ำน   O ไม่ผ่ำน O ผ่ำน   O ไม่ผ่ำน

- ช่ือหุ้นส่วนผู้จัดกำร

รายงานบันทึกผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

........บริษัท เอบีซี จ ำกัด....... .......ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หน่ึงสองสำม ....... .....................................................................

- ช่ือกรรมกำรผู้จัดกำร

- ช่ือผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรในกิจกำร

- ช่ือหุ้นส่วนใน หสน. หรือ หุ้นส่วนไม่จ ำกัด  
ควำมรับผิดใน หจก.



ตรวจสอบผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ

O ผ่ำน   O ไม่ผ่ำน O ผ่ำน   O ไม่ผ่ำน O ผ่ำน   O ไม่ผ่ำน

2.1) รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการ  2.2) รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  2.3) รายช่ือหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี  2.4) รายช่ือเจ้าหน้าท่ี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1. นำยกอ  ไก่ 1. นำงสำววันจันทร์ สีเหลือง 1. นำงพร ประเสริฐ 1. นำงสำวสมใจ  ใฝ่ดี
2. นำยขอ ไข่ 2. นำงวันอังคำร  สีชมพู 2. นำยขยัน ย่ิง 2. นำงสำวซ่ือสัตย์  ซ่ือตรง
3. นำงงอ งู 3. นำยวันพุธ  สีเขียว

สรุปผลการตรวจสอบ O ผ่ำน

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

1 / ม.ค. / 2564

2) การตรวจสอบผู้มีหน้าท่ีด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ี ตามมาตรา 13

O ไม่ผ่ำน เน่ืองจำก...................................................................................................................................................................................

         ลงช่ือ.....ซ่ือสัตย์.....ซ่ือตรง....... ผู้ตรวจสอบ
(นำงสำวซ่ือสัตย์  ซ่ือตรง)
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