
 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสด ุ
 
 
 

1. เรื่อง  

ข้อตกลงคณุธรรม 

  

 

      กองการพัสดุ      
 กรมทางหลวง          กระทรวงคมนาคม  

 
 



 

1.  วัตถุประสงค์   

   เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัใิช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานในกรณีหนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการท่ีมีมลูคา่งาน  

      ตามท่ีคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา   โดยอยา่งน้อยให้ค านงึถึงวงเงินของการจดัซือ้  

      จดัจ้างมาตรฐานป้องกนัการทจุริต การจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีความเส่ียงตอ่การทจุริตและความคลอ่งตวัในการด าเนินงาน  

      ของหนว่ยงานของรัฐ    เพ่ือประกอบการพิจารณาคดัเลือกโครงการจดัซือ้จดัจ้างจากคณะกรรมการความร่วมมือ  

      ป้องกนัการทจุริตเพ่ือจดัท าข้อตกลงคณุธรรม   

2.  ขอบเขต 

  ครอบคลมุแนวทางปฏิบตังิานตาม พรบ. การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560   หมวด  2  

      การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน  และผู้ประกอบการในการป้องกนัการทจุริต    และมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  3   

      กมุภาพนัธ์   2558   เห็นชอบให้น าข้อตกลงคณุธรรมซึง่เป็นเคร่ืองมือพฒันาโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  

      ใช้ในการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัในโครงการจดัซือ้จดัจ้างมาใช้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจดัซือ้จดัจ้าง  

       ของหนว่ยงานภาครัฐ       

3.  นิยาม 

   ข้อตกลงคณุธรรม ( Integrity Pact:IP)  เป็นข้อตกลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรร่วมกนั 3 ฝ่าย ระหวา่ง  

      หนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการ ภาคเอกชนท่ีสนใจเข้ามาเป็นผู้ เสนอราคา  หรือเสนองานกบัภาครัฐ และผู้  

      สงัเกตการณ์ (Observer)  วา่จะไมก่ระท าการใด ๆ ท่ีสอ่ไปในทางทจุริต เชน่ไมเ่รียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์  

      อ่ืนใด และจะปฏิบตัหิน้าท่ีของตนด้วยความซ่ือสตัย์  สจุริต โปร่งใสและเป็นธรรม  โดยยอมรับให้มีบคุคลท่ีสามท่ีมา  

      จากภาคประชาสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมเป็นผู้สงัเกตการณ์ ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างนัน้   ตัง้แตก่ารจดัท าร่าง  

       ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จนถึงสิน้สดุสญัญา  ซึง่ผู้สงัเกตการณ์จะต้องก ากบัดแูลความเส่ียงใน  

       การทจุริตคอร์รัปชนัในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและการด าเนินงานตามสญัญา  ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการ  

        ป้องกนั ตอบข้อกงัวล และข้อร้องเรียนของผู้ เสนอราคาหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ   จ้างให้สาธารณชนทราบเก่ียวกบั  

        ความโปร่งใสและความเป็นธรรมของกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง  สาระส าคญัของข้อตกลงคณุธรรม  ในสาระส าคญั  

        ของข้อตกลงคณุธรรมก าหนดเง่ือนไขท่ีทกุฝ่ายจะต้องปฏิบตัติาม  
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เสนอโครงการจดัซือ้/จดัจ้าง 

กรณีไมพ่บพฤติกรรมที่สอ่ไปในทางทจุริต 

    ลงนามพิจารณาข้อตกลงคณุธรรม 

 

4. ผังกระบวนงาน  ข้อตกลงคุณธรรม 
                ผู้รับผิดชอบ       กิจกรรม  

               

  

หนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการ 

 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริต 

 

หนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการ 

 

ผู้สงัเกตการณ์ 

 

 

ผู้สงัเกตการณ์ 

 
หนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการ 
 

ผู้สงัเกตการณ์ 
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ผู้สงัเกตการณ์  
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เร่ิมต้น 

 พิจารณาคดัเลอืก 

โครงการ/ ผู้สงัเกตการณ์ 

 
เข้าร่วมสงัเกตการณ์ใน 

กระบวนการจดัซือ้/จดัจ้าง 

รายงานผลการสงัเกตการณ์ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

รับทราบรายงาน/ชีแ้จง 

กรณีพบไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงคณุธรรม 

ประเมินผลโครงการ 

สิน้สดุ 

กรณีพบการทจุริต 

กรณีไมพ่บการทจุริต 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ด าเนินการ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม 

1. หนว่ยงานภาครัฐพิจารณาเสนอโครงการจดัซือ้จดัจ้าง   

    1.1  หนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการพิจารณาเสนอโครงการจดัซือ้จดัจ้างเพื่อพิจารณาคดัเลือกโครงการท่ีจะจดัท า 
           ข้อตกลงคณุธรรมต้องโดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 
             1)  โครงการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นภารกิจหลกัของหนว่ยงาน   
             2)  โครงการจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีมลูคา่สงูอยูใ่นระดบัต้นๆ ของ  หนว่ยงาน  
  3)  โครงการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณชนหรือ  เป็นท่ีสนใจของประชาชน   
     1.2  เสนอโครงการท่ีได้คดัเลือกไว้ตอ่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริต    
2.  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริต พิจารณาคดัเลือกโครงการ และผู้สงัเกตการณ์  
     คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริตพิจารณาคดัเลือกโครงการท่ีเข้าหลกัเกณฑ์ตามท่ีก าหนด และคดัเลือก    
     ผู้สงัเกตการณ์จากบญัชีรายช่ือผู้สงัเกตการณ์ท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั และ  
     องค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย)  โดยเป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและ   ประสบการณ์เฉพาะ  
     ด้านเหมาะสมกบัโครงการท่ีจะเข้าร่วมสงัเกตการณ์  และแจ้งหนว่ยงานเจ้าของโครงการท่ีได้รับการคดัเลือก  
3.  หนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการท่ีได้รับการคดัเลือกจะต้องด าเนินการ ดงันี  ้
      จดัให้มีการลงนามข้อตกลงคณุธรรม การลงนามในข้อตกลงคณุธรรม สามารถกระท าได้ 3 วิธี ดงันี ้ 
       3.1  หนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการ เชิญผู้ประกอบการท่ีคาดวา่  จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการจดัซือ้จดัจ้าง  
              และผู้สงัเกตการณ์มาลงนาม ในข้อตกลงคณุธรรมร่วมกนั  
       3.2  หนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้สงัเกตการณ์ลงนาม  ในข้อตกลงร่วมกนัก่อน เพ่ือให้ผู้สงัเกตการณ์ 
              สามารถเร่ิมเข้าร่วมสงัเกตการณ์ ได้ตัง้แตก่ารร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเม่ือมีการประกาศจดัซือ้จดัจ้าง  
              ก็ให้ผู้ เข้าร่วมเสนอราคาลงนามในข้อตกลงคณุธรรมตอ่ไป   
   ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการจดัซือ้จดัจ้างผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เจ้าหน้าท่ีน าข้อตกลงคณุธรรมท่ี 
   หวัหน้าหนว่ยงานเจ้าของโครงการ ลงนามร่วมกบัผู้สงัเกตการณ์อพัโหลดเป็นไฟล์ PDF ไว้ในระบบ เพ่ือให้  
              ผู้ เข้าร่วมเสนอราคาทกุรายพิมพ์และลงนามในข้อตกลงคณุธรรม และสแกน  กลบัเข้าไปในระบบเพ่ือใช้เป็น 
              เอกสารประกอบการเสนอราคา โดยหาก  ผู้ เข้าร่วมเสนอราคารายใดไมล่งนามในข้อตกลงคณุธรรมจะไมมี่ 
              สิทธิเข้าร่วม ในการเสนอราคา  
 3.3 หากหนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้สงัเกตการณ์ยงัไมไ่ด้ลงนามในข้อตกลงคณุธรรม กรณี  
                    ประกาศจดัซือ้จดัจ้างผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้หนว่ยงานภาครัฐน าข้อตกลงคณุธรรมอพัโหลดไฟล์  
                    PDF ไว้ในระบบเพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้าร่วมเสนอราคาทกุรายพิมพ์ และลงนามในข้อตกลงคณุธรรม   
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        และสแกนกลบัเข้าไปในระบบเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา หากผู้ เสนอราคารายใดไมไ่ด้ลงนาม  
                   ในข้อตกลงคณุธรรมจะไมมี่สิทธิเข้าร่วมในการเสนอราคา และหนว่ยงานภาครัฐพมิพ์เอกสารของผู้ เสนอราคา          
                    ทกุรายให้หวัหน้าหนว่ยงาน และผู้สงัเกตการณ์ลงนามเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคาตอ่ไป  
4.  ผู้สงัเกตการณ์ผู้ได้รับการคดัเลือกจะต้องด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบตังิานของผู้สงัเกตการณ์ท่ีคณะกรรมการ  
     ความร่วมมือป้องกนัการทจุิตได้ก าหนดไว้ดงันี  ้
      4.1  ลงนามรักษาข้อมลูเป็นความลบัและไมมี่สว่นได้สว่นเสีย  
  - ผู้สงัเกตการณ์ต้องลงนามในหนงัสือการรักษาข้อมลูเป็นความลบัและไมมี่สว่นได้สว่นเสียเพ่ือให้สว่น  
                        ราชการเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการลงนามข้อตกลงคณุธรรม  
      4.2  ประชมุหารือร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัโครงการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ  
             เพ่ือจดัท าแผนการปฏิบตังิานของผู้สงัเกตการณ์  
      4.3  รวบรวมและศกึษาข้อมลูรายละเอียดโครงการจดัซือ้จดัจ้างท่ีได้รับมอบหมาย โดยหนว่ยงานภาครัฐเจ้าของ  
              โครงการจะต้องให้ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
       4.4  เข้าสงัเกตการณ์ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างตามแผนการปฏิบตังิานท่ีได้มีการก าหนดไว้  
5.   ผู้สงัเกตการณ์รายงานผลการสงัเกตการณ์ 
      5.1  รายงานผลการปฏิบตังิานประจ าเดือนในกรณีท่ีไมพ่บเห็นพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุิตหรืออาจน าไปสูก่าร  
              ทจุริต ให้รายงานผลการปฏิบตังิานท่ีผู้สงัเกตการณ์ได้ด าเนนิการตอ่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการ  
              ทจุริตผา่นองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย)  
      5.2   รายงานการแจ้งเตือนการทจุริต ในกรณีท่ีพบวา่หนว่ยงานภาครัฐหรือผู้ เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ท าสญัญา มิได้  
              ปฏิบตัติามข้อตกลงคณุธรรม หรือได้กระท าการใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงคณุธรรมก าหนด หรือพบเห็น  
              พฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุริตหรืออาจน าไปสูก่ารทจุริตได้ ผู้สงัเกตการณ์ต้องด าเนินการดงันี ้ 
              5.2.1  แจ้งหนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการทราบ เพ่ือให้มีการชีแ้จงหรือแก้ไขในระยะเวลาท่ีก าหนด  
                        รวมทัง้แจ้งตอ่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริตผา่นองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย)  
                        เพ่ือทราบ  
   5.2.2  หากหนว่ยงานดงักลา่วไมชี่แ้จงหรือแก้ไข ให้ผู้สงัเกตการณ์แจ้งตอ่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนั  
                        การทจุริตผา่นองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) เพ่ือพิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
6.  หนว่ยงานภาครัฐเจ้าของโครงการชีแ้จงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารประกอบสง่คณะกรรมการความร่วมมือ  
      ป้องกนัการทจุริตทราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
 

 

 

 

กองการพัสดุ  กรมทางหลวง 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

เรื่อง 

ข้อตกลงคุณธรรม 

 

วันที่จัดท า 

ก.ย. 60 

 

วันที่บังคับใช้ 
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7.  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริตตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบวา่มีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุริตหรือ  
     น าไปสูก่ารทจุริตได้จริง คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริตก็จะรายงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่  
     ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.)  ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ  
      ปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DHI)  ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ  (สตง.) 
      เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
8.  ผู้สงัเกตการณ์ประเมินผลโครงการ 
     8.1  ในกรณีท่ีโครงการจดัซือ้จดัจ้างมีระยะเวลาด าเนินการไมเ่กิน 1 ปี ให้จดัท ารายงานการประเมินผลโครงการเพ่ือ  
   เสนอตอ่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริตผา่นองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) ภายใน  
  ระยะเวลาไมเ่กิน 1 เดือน หลงัสิน้สดุโครงการ  
     8.2   ในกรณีท่ีโครงการจดัซือ้จดัจ้างมีระยะเวลาด าเนินการเกินกวา่ 1 ปี ให้จดัท ารายงานการประเมินผลโครงการ  
   เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริตผา่นองค์กรคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) ทกุ 6 เดือน  
   และทกุสิน้ปีงบประมาณ จนกวา่จะสิน้สดุโครงการ  
    

เอกสารอ้างอิง 
      -   พรบ.การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560   หมวด 2 
      -   คูมื่อการด าเนินงานตามข้อตกลงคณุธรรม โดยกรมบญัชีกลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการพัสดุ  กรมทางหลวง 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

เรื่อง 

ข้อตกลงคุณธรรม 

 

วันที่จัดท า 
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หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หนงัสือฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือแสดงวา่ข้าพเจ้า....... ..........(ช่ือผู้สงัเกตการณ์)... .......... .........ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริตให้เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในโครงการ.......... ......................... ...(ข่ือ
โครงการ).....................ของ...................(ช่ือหนว่ยงานเจ้าของโครงการจดัซือ้จดัจ้าง).......................ขอรับรองวา่ 

1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้สงัเกตการณ์และสมาชิกในครอบครัวโดยตรง ไมมี่สว่นได้สว่นเสียหรือมีความสมัพนัธ์
กบั.......................(ช่ือหนว่ยงานเจ้าของโครงการจดัซือ้จดัจ้าง)........................หนว่ยงานเจ้าของโครงการ.................. .
(ช่ือโครงการ)................บคุคลหรือนิตบิคุคล บริษัทและกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมเสนอราคา 

2. ข้าพเจ้าในฐานะผู้สงัเกตการณ์จะรักษาข้อมลูความลบัทางการค้า ดงันี ้ 
2.1 ไมน่ าเอกสารและข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้รับจากการเป็นผู้สงัเกตการณ์ของโครงการไปเปิดเผย เว้นแตท่ี่

เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัท่ีิกลา่วไว้ในข้อตกลงคณุธรรม  
2.2 ไมน่ าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั หรือน าไปใช้ในทางท่ี

มิชอบ หรือให้เป็นประโยชน์แก่บคุคลอ่ืน  
2.3 หากข้าพเจ้าเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัทางการค้าโดยมิได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริต จะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อมลู
หรือการใช้ข้อมลูความลบันัน้ 

 

ลงช่ือ.......................................................... 
                        (ผู้สงัเกตการณ์) 
      (..........................................................)  
วนัท่ี............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซือ้จัดจ้าง
ภาครัฐ (ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/หน่วยงานของรัฐ  

และภาคเอกชน) 
 

  (หนว่ยงานภาครัฐ)................................มีความประสงค์จะด าเนินการจดัท าสญัญา  จดัซือ้จดัจ้าง 
“(โครงการ).................” ภายใต้กระบวนการท่ีก าหนดตามกฎหมายและ  กฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐตลอดจนความร่วมมือป้องกนั และตอ่ต้านทจุริตในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการใช้เงินงบประมาณ  อยา่ง
คุ้มคา่และปฏิบตักิารจดัซือ้จดัจ้างด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมยิ่งขึน้ จงึก าหนด  ให้ผู้ประกอบการท่ีร่วมลงนามใน
ข้อตกลงคณุธรรมนีเ้ทา่นัน้ เป็นผู้ มีสิทธ์ิเข้าร่วม กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐในโครงการนี  ้ 
 ดงันัน้ เพ่ือการด าเนินการโครงการความร่วมมือป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริต  ในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐประสบ
ผลส าเร็จข้าพเจ้าผู้ประกอบการ(บริษัท).......................  ผู้ซึง่เข้าร่วมในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐจงึได้ตระหนกัถึง
ความส าคญัในการ ตอ่ต้านทจุริตในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ จงึได้ร่วมท าข้อตกลงคณุธรรมความร่วมมือ  ป้องกนัและ
ตอ่ต้านการทจุริตในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ   
 หนว่ยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ เห็นพ้องต้องกนัให้มีผู้สงัเกตการณ์  (ช่ือผู้สงัเกตการณ์) ............................... 
ในความร่วมมือป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริต  ในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐส าหรับการด าเนินการตามโครงการข้างต้น   
 หนว่ยงานภาครัฐผู้ประกอบการและผู้สงัเกตการณ์จงึร่วมท าข้อตกลงคณุธรรม  ร่วมมือปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
ดงันี ้ 
1. หน่วยงานภาครัฐ  
 หนว่ยงานภาครัฐมีเจตจ านงอนัแรงกล้าท่ีจะใช้หลกัการทางคณุธรรมเป็น  เคร่ืองชว่ยให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจ
ระหวา่งทกุฝ่ายอนัจะเกิดผลให้การด าเนินโครงการข้างต้นปลอดจากการทจุริต หรือการกระท าโดยมิชอบทัง้ปวง เพื่อให้การ
ใช้เงิน งบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามโครงการดงักลา่วเป็นไปอยา่งคุ้มคา่มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาตแิละประชาชนอยา่งแท้จริง จงึขอให้ค ามัน่สญัญา ในการปฏิบตัติามข้อตกลงคณุธรรมไว้ดงัตอ่ไปนี  ้ 
 1.1 เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐตามขัน้ตอนท่ีก าหนด  เชน่ ( 1)แผนการจดัซือ้จดัจ้างของ
โครงการ(2)ขอบเขตของงาน ( TermsofReference : TOR) (3) ประกาศจดัซือ้จดัจ้าง พร้อมเปิดเผยข้อมลูราคากลาง ( 4) 
รายช่ือผู้ รับ/ซือ้ เอกสาร(5)รายช่ือผู้ ย่ืนเอกสารการเสนอราคา(6)รายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีไมมี่ผลประโยชน์ ร่วมกนั (7) รายช่ือผู้
ผา่นการพิจารณาคณุสมบตัแิละข้อเสนอด้านเทคนิค ( 8) รายช่ือ และราคาของผู้ เสนอราคาทกุราย ( 9) รายช่ือผู้ชนะการ
เสนอราคาและราคาท่ีตกลงซือ้ หรือจ้าง (10)สญัญา (11)การแก้ไขสญัญา (12)การสง่มอบงาน (13)การตรวจรับงาน (14) 
การจา่ยเงิน ( 15) ข้อร้องเรียนและผลการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยเผยแพร่ไว้ใน  เว็บไซต์หนว่ยงานและเว็บไซต์e-GPเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปสามารถมีสว่นร่วม ในการตรวจสอบกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐได้  
 1.2 ปฏิบตัติอ่ผู้ประกอบการซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมเสนอราคาทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  เชน่ ให้ข้อมลูเดียวกนักบัผู้ เสนอ
ราคาทกุราย กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องก าหนด  รายละเอียดเพิ่มเตมิหรือมีการแก้ไขคณุลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นสาระส าคญั ซึง่
มิได้ก าหนด ไว้ในเอกสารตัง้แตต้่น ให้หนว่ยงานภาครัฐจดัท าเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเตมิ  รวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้
ท่ีได้รับหรือได้ซือ้เอกสารประกวดราคาไปแล้วทกุรายทราบ  และไมใ่ห้ข้อมลูท่ีเป็นความลบัหรือท่ีเป็นประโยชน์กบัผู้ เสนอ



ราคารายหนึง่รายใด ท่ีจะท าให้ได้รับประโยชน์ในขัน้ตอนการเสนอราคาหรือการด าเนินการตามสญัญา  เพ่ือสนบัสนนุให้
เกิดการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม เป็นต้น  
 1.3 ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีการด าเนินการใดๆกบัผู้ประกอบการซึง่  เป็นผู้ เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ท า
สญัญาในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดข้อสงสยัท่ีสอ่ไปในทางทจุริต  หรืออาจน าไปสูก่ารทจุริตในการปฏิบตัหิน้าท่ี พร้อมทัง้ 
มาตรการป้องกนัมิให้มีการ เรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดทัง้เพ่ือตนเองและผู้ อ่ืน  เพ่ือก าหนด
เง่ือนไขหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพ่ือชว่ยเหลือให้ผู้ เสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าท าสญัญากบัหนว่ยงานภาครัฐเจ้าของ
โครงการจดัซือ้จดัจ้างโดยไมเ่ป็นธรรม หรือกีดกนัผู้ เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแขง่ขนัในการเสนอราคาอยา่งเป็น
ธรรม  
 1.4 อนญุาตและอ านวยความสะดวกให้ผู้สงัเกตการณ์เข้าร่วมสงัเกตการณ์  ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 
ตลอดระยะเวลาของโครงการในทกุขัน้ตอนของ  การจดัซือ้จดัจ้าง ซึง่รวมถึงขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้( 1) การก าหนดราคากลาง 
หรือการ เปิดเผยราคากลาง(2)การจดัท าร่างขอบเขตของงาน ( TOR) (3)การตรวจสอบคณุสมบตัิ ผู้ เสนอราคา หรือทกุ
ขัน้ตอนของการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ( 4) การตรวจรับงาน ตามสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง ทัง้นีเ้จ้าของโครงการต้อง
ก าหนดการประชมุและให้ข้อมลู ท่ีเพียงพอเก่ียวกบัการประชมุใดๆ ท่ีมีขึน้ระหวา่งเจ้าของโครงการกบัผู้ท าสญัญา  ให้ผู้
สงัเกตการณ์ได้ทราบ  
 1.5 ก าหนดมาตรการและชอ่งทางท่ีสะดวกตอ่การปฏิบตัสิ าหรับผู้ ท่ีพบเห็นวา่  กรรมการ เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องกบัการจดัซือ้จดัจ้างผู้ใดมิได้ปฏิบตัติาม  ข้อตกลงฯ หรือได้กระท าการใดๆ ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงฯ ก าหนด หรือ
พบเห็น พฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุริตหรืออาจน าไปสูก่ารทจุริตได้ให้สามารถแจ้งหนว่ยงาน  ภาครัฐเจ้าของโครงการ 
นอกจากนีอ้าจแจ้งไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้พิจารณา  เชน่ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริตแหง่ชาตสิ านกังาน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ส านกังานการ
ตรวจเงินแผน่ดนิ เป็นต้น โดยเจ้าของโครงการอาจพิจารณาด าเนินการ  ทางวินยัควบคูไ่ปด้วยก็ได้หากผู้ ท่ีเก่ียวข้องนัน้เป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 

2. ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ท าสัญญาหรือตัวแทน  
 ผู้ประกอบการซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ท าสญัญา หรือตวัแทน ซึง่เสนอตวั  เพ่ือขอรับโอกาสในการด าเนินงาน
ตามโครงการข้างต้นให้กบัหนว่ยงานของรัฐตระหนกั  ดีวา่ผู้ประกอบการท่ีมีคณุธรรมเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัยิ่งในการร่วม
ป้องกนัและตอ่ต้าน ทจุริตในการจดัซือ้จดัจ้างเพื่อให้การด าเนินโครงการดงักลา่วในทกุขัน้ตอนปลอดจาก  การทจุริต หรือ
การกระท าโดยมิชอบทัง้ปวง สมดงัเจตจ านงของหนว่ยงานภาครัฐ  จงึขอให้ค ามัน่สญัญาในการปฏิบตัติามข้อตกลง
คณุธรรมไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 2.1 ปฏิบตัติามมาตรการและวิธีการด าเนินงานท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกนัการทจุริต  ภาครัฐและสนบัสนนุให้
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ  เป็นธรรม ดงันี ้ 
  2.1.1 ก าหนดให้มีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตประพฤตมิิชอบ พร้อมทัง้  ส่ือสารนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต
ประพฤตมิิชอบให้ทัว่ถึงทัง้ องค์กร  
  2.1.2 ปฏิบตัติามมาตรการของรัฐอยา่งเคร่งครัดซึง่รวมถึงจดัท าบญัชีแสดง  รายการรับจา่ยของโครงการท่ี
เป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรัฐ ย่ืนตอ่กรมสรรพากรตามพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญู  วา่ด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเตมิฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคสอง  



 2.2  ไมใ่ห้เสนอให้หรือรับวา่จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด หรือจงูใจ  ให้ร่วมด าเนินการใดๆ ทัง้ในทางตรงและ
ทางอ้อม อนัเป็นการให้ประโยชน์ในการ  เสนอราคา หรือการสมยอมกนัในการเสนอราคา ตอ่หนว่ยงานภาครัฐ อนัน ามาซึง่  
ความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจดัซือ้  จดัจ้าง หรือการปฏิบตัติามสญัญา ทัง้
ก่อน ระหวา่ง การเสนอราคา และหลงัการท า สญัญาจดัซือ้จดัจ้าง  
 2.3 ยินยอมและอ านวยความสะดวกให้ผู้สงัเกตการณ์ตามข้อตกลงฯ นีเ้ข้าร่วม  สงัเกตการณ์และตรวจสอบ
โครงการได้ในขัน้ตอนตา่งๆ เชน่เดียวกบัหนว่ยงานเจ้าของ  โครงการรวมถึงการตรวจรับงานและการจดัท าบญัชีแสดง
รายการรับจา่ยของโครงการ  
 2.4 ผู้ท าสญัญาต้องรับผิดชอบการกระท าของผู้ รับเหมาชว่งใดๆ ของตน (ถ้ามี)  เสมือนเป็นการกระท าด้วยตนเอง
และต้องจดัการให้ผู้ รับเหมาชว่งเหลา่นัน้ต้องมีหน้าท่ี ปฏิบตัเิสมือนเป็นผู้ ร่วมลงนามในสญัญาฯ นี  ้ 
 2.5 ในกรณีท่ีพบวา่ผู้ เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ท าสญัญาหรือตวัแทนรายใดมิได้  ปฏิบตัติามข้อตกลงฯ หรือได้กระท า
การใดๆ ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงฯ ก าหนด หรือ  พบเห็นพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุริตหรืออาจน าไปสูก่ารทจุริตได้ให้แจ้ง
หนว่ยงาน ภาครัฐเจ้าของโครงการ นอกจากนีอ้าจแจ้งหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้พิจารณา  เชน่ ส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาตสิ านกังาน  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตใน
ภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ เป็นต้น 
 

3. ผู้สังเกตการณ์(Observer)  
 ผู้สงัเกตการณ์ท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง มีคณุธรรม และมีความรู้  ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะในทกุ
ด้านท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการข้างต้น เป็นเสมือนกลไก  ส าคญัในการร่วมป้องกนัและตอ่ต้านทจุริตในการจดัซือ้จดัจ้าง เพ่ือให้
การด าเนินโครงการ ดงักลา่วในขัน้ตอนตา่งๆ ปลอดจากการทจุริต หรือการกระท าโดยมิชอบทัง้ปวง จงึขอ  ให้ค ามัน่สญัญา
ในการปฏิบตัติามข้อตกลงคณุธรรมไว้ดงัตอ่ไปนี  ้ 3.1 เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างตลอด
ระยะเวลาของ โครงการและทกุขัน้ตอนของการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ซึง่รวมถึง ( 1) การก าหนด ราคากลาง หรือการ
เปิดเผยราคากลาง ( 2) การจดัท าร่างขอบเขตของงาน ( TOR) (3)การตรวจสอบคณุสมบตัผิู้ เสนอราคา หรือทกุขัน้ตอนของ
การด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง (4) การตรวจรับงานตามสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง  
 3.2 ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยอิสระ ซ่ือสตัย์และเป็นกลาง ให้การสนบัสนนุด้านความรู้  ท่ีเป็นประโยชน์แสดงความคดิเห็น
โดยไมมี่สิทธิออกเสียงหรือร่วมลงมตหิรือกระท าการ อนัเป็นเหตใุนการขดัขวางกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง   
 3.3 มีสิทธิขอข้อมลูเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการโดยทัง้หนว่ยงานภาครัฐและ  ผู้ เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ท าสญัญา
หรือตวัแทนรายใดจะต้องให้ความร่วมมือในการ  ให้ข้อมลู ทัง้นีผู้้สงัเกตการณ์จะต้องรักษาข้อมลูและเอกสารเป็นความลบั
และไมเ่ปิด เผยความลบัทางการค้าท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัโครงการ  
 3.4 ให้ข้อมลู แจ้งเบาะแส ตรวจทานบญัชีรายการรับจา่ยของโครงการ  เพ่ือสนบัสนนุการตรวจสอบบญัชีแสดง
รายการรับจา่ยของโครงการตามพระราชบญัญตัิ ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 
2542 แก้ไข เพิ่มเตมิฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคสอง  3.5 จดัท ารายงานผลการสงัเกตการณ์ เพ่ือ
รายงานตอ่คณะกรรมการ ความร่วมมือป้องกนัการทจุริต และรายงานตอ่สาธารณะ   
 3.6 ในกรณีท่ีพบวา่ หนว่ยงานภาครัฐ ผู้ เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ท าสญัญา  หรือตวัแทนรายใดมิได้ปฏิบตัติาม
ข้อตกลงฯ หรือได้กระท าการใดๆ ท่ีไมเ่ป็นไปตาม  ข้อตกลงฯก าหนด หรือพบเห็นพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุริต หรืออาจ
น าไปสูก่ารทจุริตได้ จะต้องรีบแจ้งหนว่ยงานเจ้าของโครงการทราบ เพ่ือให้มีการชีแ้จงหรือแก้ไขในระยะเวลา  ท่ีก าหนด หาก



หนว่ยงานดงักลา่วไมชี่แ้จงหรือแก้ไข ให้ผู้สงัเกตการณ์รายงาน  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุริตทนัทีเพ่ือ
ด าเนินการรายงานข้อมลู สูส่าธารณะและอาจแจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้พิจารณา เชน่ ส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาตสิ านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ส านกังานการตรวจเงิน  แผน่ดนิ เป็นต้น 
 
บทลงโทษ 
 ในกรณีท่ีผู้ลงนามฝ่ายใดไมป่ฏิบตัติามข้อตกลงฯให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนิน  การตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง 
 
ลงนาม..........................................................   ลงนาม..........................................................   

(หวัหน้าสว่นราชการ) (ผู้ เสนอราคาท่ีมีอ านาจลงนาม) 
ต าแหนง่........................................................  ต าแหนง่........................................................  
หนว่ยงาน.....................................................  หนว่ยงาน.....................................................  
วนัท่ี..............................................................  วนัท่ี..............................................................  
  
ลงนาม..........................................................   ลงนาม..........................................................   

(ผู้สงัเกตการณ์) (ผู้สงัเกตการณ์) 
ต าแหนง่........................................................  ต าแหนง่........................................................  
หนว่ยงาน.....................................................  หนว่ยงาน.....................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


