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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ใิ ช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านในกรณีหน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการที่มีมลู ค่างาน
ตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอย่างน้ อยให้ คานึงถึงวงเงินของการจัดซื ้อ
จัดจ้ างมาตรฐานป้องกันการทุจริต การจัดซื ้อจัดจ้ างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและความคล่องตัวในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื ้อจัดจ้ างจากคณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตเพื่อจัดทาข้ อตกลงคุณธรรม
2. ขอบเขต
ครอบคลุมแนวทางปฏิบตั งิ านตาม พรบ. การจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2
การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน และผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้ นาข้ อตกลงคุณธรรมซึง่ เป็ นเครื่ องมือพัฒนาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
ใช้ ในการป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชันในโครงการจัดซื ้อจัดจ้ างมาใช้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ของหน่วยงานภาครัฐ
3. นิยาม
ข้ อตกลงคุณธรรม (

Integrity Pact:IP) เป็ นข้ อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรร่วมกัน 3 ฝ่ าย ระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการ ภาคเอกชนที่สนใจเข้ ามาเป็ นผู้เสนอราคา หรื อเสนองานกับภาครัฐ และผู้
สังเกตการณ์ (Observer) ว่าจะไม่กระทาการใด ๆ ที่สอ่ ไปในทางทุจริต เช่นไม่เรี ยกรับเงินสินบนหรื อผลประโยชน์
อื่นใด และจะปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็ นธรรม โดยยอมรับให้ มีบคุ คลที่สามที่มา
จากภาคประชาสังคมเข้ ามามีสว่ นร่วมเป็ นผู้สงั เกตการณ์ ในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างนัน้ ตังแต่
้ การจัดทาร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จนถึงสิ ้นสุดสัญญา ซึง่ ผู้สงั เกตการณ์จะต้ องกากับดูแลความเสี่ยงใน
การทุจริตคอร์ รัปชันในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและการดาเนินงานตามสัญญา ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกัน ตอบข้ อกังวล และข้ อร้ องเรี ยนของผู้เสนอราคาหรื อผู้ท่ีเกี่ยวข้ องอื่น ๆ จ้ างให้ สาธารณชนทราบเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและความเป็ นธรรมของกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง สาระสาคัญของข้ อตกลงคุณธรรม ในสาระสาคัญ
ของข้ อตกลงคุณธรรมกาหนดเงื่อนไขที่ทกุ ฝ่ ายจะต้ องปฏิบตั ติ าม

กองการพัสดุ กรมทางหลวง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

วันที่จัดทา

เรื่อง

ก.ย. 60

ข้อตกลงคุณธรรม

วันที่บังคับใช้

หน้ า 2/5

4. ผังกระบวนงาน ข้ อตกลงคุณธรรม
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
เริ่ มต้ น
เสนอโครงการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง1

หน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการ

พิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริ ต

หน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการ

โครงการ/ ผู้สงั เกตการณ์

2

ลงนามพิจารณาข้ อตกลงคุณธรรม 3
เข้ าร่วมสังเกตการณ์ใน

ผู้สงั เกตการณ์

4

กระบวนการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง
รายงานผลการสังเกตการณ์ 5

ผู้สงั เกตการณ์

กรณีพบไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงคุณธรรม

กรณีไม่พบพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริ ต
คณะกรรมการความร่วมมือฯ

รับทราบรายงาน/ชี ้แจง

คณะกรรมการความร่วมมือฯ

6

หน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการ
กรณีไม่ชี ้แจง

ผู้สงั เกตการณ์
กรณีไม่พบการทุจริ ต

แจ้ งคณะกรรมการความร่วมมือฯ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง

คณะกรรมการความร่วมมือฯ

7

กรณีพบการทุจริ ต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง 8
ดาเนินการ
ผู้สงั เกตการณ์
ประเมินผลโครงการ
สิ ้นสุด

9
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดาเนินงานตามข้ อตกลงคุณธรรม
1. หน่วยงานภาครัฐพิจารณาเสนอโครงการจัดซื ้อจัดจ้ าง
1.1 หน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการพิจารณาเสนอโครงการจัดซื ้อจัดจ้ างเพื่อ พิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะจัดทา
ข้ อตกลงคุณธรรมต้ องโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1) โครงการจัดซื ้อจัดจ้ างที่เป็ นภารกิจหลักของหน่วยงาน
2) โครงการจัดซื ้อจัดจ้ างที่มีมลู ค่าสูงอยูใ่ นระดับต้ นๆ ของ หน่วยงาน
3) โครงการจัดซื ้อจัดจ้ างที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณชนหรื อ เป็ นที่สนใจของประชาชน
1.2 เสนอโครงการที่ได้ คดั เลือกไว้ ตอ่ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต พิจารณาคัดเลือกโครงการ และผู้สงั เกตการณ์
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้ าหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด และคัดเลือก
ผู้สงั เกตการณ์จากบัญชีรายชื่อผู้สงั เกตการณ์ที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และ
องค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย) โดยเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์เฉพาะ
ด้ านเหมาะสมกับโครงการที่จะเข้ าร่วมสังเกตการณ์ และแจ้ งหน่วยงานเจ้ าของโครงการที่ได้ รับการคัดเลือก
3. หน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการที่ได้ รับการคัดเลือกจะต้ องดาเนินการ ดังนี ้
จัดให้ มีการลงนามข้ อตกลงคุณธรรม การลงนามในข้ อตกลงคุณธรรม สามารถกระทาได้ 3 วิธี ดังนี ้
3.1 หน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการ เชิญผู้ประกอบการที่คาดว่า จะเข้ าร่วมเสนอราคาในโครงการจัดซื ้อจัดจ้ าง
และผู้สงั เกตการณ์มาลงนาม ในข้ อตกลงคุณธรรมร่วมกัน
3.2 หน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการและผู้สงั เกตการณ์ลงนาม ในข้ อตกลงร่วมกันก่อน เพื่อให้ ผ้ สู งั เกตการณ์
สามารถเริ่มเข้ าร่วมสังเกตการณ์ ได้ ตงแต่
ั ้ การร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเมื่อมีการประกาศจัดซื ้อจัดจ้ าง
ก็ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเสนอราคาลงนามในข้ อตกลงคุณธรรมต่อไป
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการจัดซื ้อจัดจ้ างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เจ้ าหน้ าที่นาข้ อตกลงคุณธรรมที่
หัวหน้ าหน่วยงานเจ้ าของโครงการ ลงนามร่วมกับผู้สงั เกตการณ์อพั โหลดเป็ นไฟล์ PDF ไว้ ในระบบ เพื่อให้
ผู้เข้ าร่วมเสนอราคาทุกรายพิมพ์และลงนามในข้ อตกลงคุณธรรม และสแกน กลับเข้ าไปในระบบเพื่อใช้ เป็ น
เอกสารประกอบการเสนอราคา โดยหาก ผู้เข้ าร่วมเสนอราคารายใดไม่ลงนามในข้ อตกลงคุณธรรมจะไม่มี
สิทธิเข้ าร่วม ในการเสนอราคา
3.3 หากหน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการและผู้สงั เกตการณ์ยงั ไม่ได้ ลงนามในข้ อตกลงคุณธรรม กรณี
ประกาศจัดซื ้อจัดจ้ างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ หน่วยงานภาครัฐนาข้ อตกลงคุณธรรมอัพโหลดไฟล์
PDF ไว้ ในระบบเพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมเสนอราคาทุกรายพิมพ์ และลงนามในข้ อตกลงคุณธรรม
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และสแกนกลับเข้ าไปในระบบเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการเสนอราคา หากผู้เสนอราคารายใดไม่ได้ ลงนาม
ในข้ อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิเข้ าร่วมในการเสนอราคา และหน่วยงานภาครัฐพิมพ์เอกสารของผู้เสนอราคา
ทุกรายให้ หวั หน้ าหน่วยงาน และผู้สงั เกตการณ์ลงนามเป็ นเอกสารประกอบการเสนอราคาต่อไป
4. ผู้สงั เกตการณ์ผ้ ไู ด้ รับการคัดเลือกจะต้ องดาเนินงานตามแนวทางการปฏิบตั งิ านของผู้สงั เกตการณ์ที่คณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจิตได้ กาหนดไว้ ดงั นี ้
4.1 ลงนามรักษาข้ อมูลเป็ นความลับและไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
- ผู้สงั เกตการณ์ต้องลงนามในหนังสือการรักษาข้ อมูลเป็ นความลับและไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียเพื่อให้ สว่ น
ราชการเก็บไว้ เป็ นเอกสารประกอบการลงนามข้ อตกลงคุณธรรม
4.2 ประชุมหารื อร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับโครงการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
เพื่อจัดทาแผนการปฏิบตั งิ านของผู้สงั เกตการณ์
4.3 รวบรวมและศึกษาข้ อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื ้อจัดจ้ างที่ได้ รับมอบหมาย โดยหน่วยงานภาครัฐเจ้ าของ
โครงการจะต้ องให้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4.4 เข้ าสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างตามแผนการปฏิบตั งิ านที่ได้ มีการกาหนดไว้
5. ผู้สงั เกตการณ์รายงานผลการสังเกตการณ์
5.1 รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาเดือนในกรณีที่ไม่พบเห็นพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจิตหรื ออาจนาไปสูก่ าร
ทุจริต ให้ รายงานผลการปฏิบตั งิ านที่ผ้ สู งั เกตการณ์ได้ ดาเนินการต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริตผ่านองค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย)
5.2 รายงานการแจ้ งเตือนการทุจริต ในกรณีที่พบว่าหน่วยงานภาครัฐหรื อผู้เข้ าร่วมเสนอราคา/ผู้ทาสัญญา มิได้
ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงคุณธรรม หรื อได้ กระทาการใด ๆ ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุณธรรมกาหนด หรื อพบเห็น
พฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริตหรื ออาจนาไปสูก่ ารทุจริตได้ ผู้สงั เกตการณ์ต้องดาเนินการดังนี ้
5.2.1 แจ้ งหน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการทราบ เพื่อให้ มีการชี ้แจงหรื อแก้ ไขในระยะเวลาที่กาหนด
รวมทังแจ้
้ งต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตผ่านองค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย)
เพื่อทราบ
5.2.2 หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ชี ้แจงหรื อแก้ ไข ให้ ผ้ สู งั เกตการณ์แจ้ งต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตผ่านองค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อพิจารณาดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
6. หน่วยงานภาครัฐเจ้ าของโครงการชี ้แจงข้ อเท็จจริงพร้ อมแนบเอกสารประกอบส่งคณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด

กองการพัสดุ กรมทางหลวง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

วันที่จัดทา

เรื่อง

ก.ย. 60

ข้อตกลงคุณธรรม

วันที่บังคับใช้

หน้ า 5/5

7. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตตรวจสอบข้ อเท็จจริงแล้ วพบว่ามีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริตหรื อ
นาไปสูก่ ารทุจริตได้ จริง คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตก็จะรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DHI) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
เพื่อดาเนินการต่อไป
8. ผู้สงั เกตการณ์ประเมินผลโครงการ
8.1 ในกรณีที่โครงการจัดซื ้อจัดจ้ างมีระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 1 ปี ให้ จดั ทารายงานการประเมินผลโครงการเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตผ่านองค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังสิ ้นสุดโครงการ
8.2 ในกรณีที่โครงการจัดซื ้อจัดจ้ างมีระยะเวลาดาเนินการเกินกว่า 1 ปี ให้ จดั ทารายงานการประเมินผลโครงการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตผ่านองค์กรคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย) ทุก 6 เดือน
และทุกสิ ้นปี งบประมาณ จนกว่าจะสิ ้นสุดโครงการ
เอกสารอ้ างอิง
- พรบ.การจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2
- คูม่ ือการดาเนินงานตามข้ อตกลงคุณธรรม โดยกรมบัญชีกลาง

หนังสือการรั กษาข้ อมูลเป็ นความลับและไม่ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หนังสือฉบับนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อแสดงว่าข้ าพเจ้ า....... ..........(ชื่อผู้สงั เกตการณ์)... .......... .........ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตให้ เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการ..........
......................... ...(ขื่อ
โครงการ).....................ของ...................(ชื่อหน่วยงานเจ้ าของโครงการจัดซื ้อจัดจ้ าง).......................ขอรับรองว่า
1. ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้สงั เกตการณ์และสมาชิกในครอบครัวโดยตรง ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียหรื อมีความสัมพันธ์
กับ.......................(ชื่อหน่วยงานเจ้ าของโครงการจัดซื ้อจัดจ้ าง)........................หน่วยงานเจ้ าของโครงการ.................. .
(ชื่อโครงการ)................บุคคลหรื อนิตบิ คุ คล บริษัทและกรรมการบริษัทที่เข้ าร่วมเสนอราคา
2. ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้สงั เกตการณ์จะรักษาข้ อมูลความลับทางการค้ า ดังนี ้
2.1 ไม่นาเอกสารและข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ รับจากการเป็ นผู้สงั เกตการณ์ของโครงการไปเปิ ดเผย เว้ นแต่ที่
เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ทิ ี่กล่าวไว้ ในข้ อตกลงคุณธรรม
2.2 ไม่นาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับโครงการไปใช้ ในการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว หรื อนาไปใช้ ในทางที่
มิชอบ หรื อให้ เป็ นประโยชน์แก่บคุ คลอื่น
2.3 หากข้ าพเจ้ าเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับทางการค้ าโดยมิได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต จะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้ อมูล
หรื อการใช้ ข้อมูลความลับนัน้

ลงชื่อ..........................................................
(ผู้สงั เกตการณ์)
(..........................................................)
วันที่...............................................................

ตัวอย่ าง ข้ อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)ความร่ วมมือป้องกันและต่ อต้ านการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้ าง
ภาครัฐ (สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์ การมหาชน/หน่ วยงานของรัฐ
และภาคเอกชน)
(หน่วยงานภาครัฐ)................................มีความประสงค์จะดาเนินการจัดทาสัญญา
จัดซื ้อจัดจ้ าง
“(โครงการ).................” ภายใต้ กระบวนการที่กาหนดตามกฎหมายและ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐตลอดจนความร่วมมือป้องกัน และต่อต้ านทุจริตในการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ เพื่อให้ เกิดการใช้ เงินงบประมาณ อย่าง
คุ้มค่าและปฏิบตั กิ ารจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยความโปร่งใสและเป็ นธรรมยิ่งขึ ้น จึงกาหนด
ให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ร่วมลงนามใน
ข้ อตกลงคุณธรรมนี ้เท่านัน้ เป็ นผู้มีสิทธิ์เข้ าร่วม กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐในโครงการนี ้
ดังนัน้ เพื่อการดาเนินการโครงการความร่วมมือป้องกันและต่อต้ านการทุจริต ในการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐประสบ
ผลสาเร็จข้ าพเจ้ าผู้ประกอบการ(บริษัท)....................... ผู้ซงึ่ เข้ าร่วมในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐจึงได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญในการ ต่อต้ านทุจริตในการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ จึงได้ ร่วมทาข้ อตกลงคุณธรรมความร่วมมือ ป้องกันและ
ต่อต้ านการทุจริตในการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ เห็นพ้ องต้ องกันให้ มีผ้ สู งั เกตการณ์ (ชื่อผู้สงั เกตการณ์) ...............................
ในความร่วมมือป้องกันและต่อต้ านการทุจริต ในการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐสาหรับการดาเนินการตามโครงการข้ างต้ น
หน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและผู้สงั เกตการณ์จงึ ร่วมทาข้ อตกลงคุณธรรม ร่วมมือปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กาหนด
ดังนี ้
1. หน่ วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐมีเจตจานงอันแรงกล้ าที่จะใช้ หลักการทางคุณธรรมเป็ น เครื่ องช่วยให้ เกิดความร่วมมือและร่วมใจ
ระหว่างทุกฝ่ ายอันจะเกิดผลให้ การดาเนินโครงการข้ างต้ นปลอดจากการทุจริต หรื อการกระทาโดยมิชอบทังปวง
้ เพื่อให้ การ
ใช้ เงิน งบประมาณสาหรับการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็ นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้ จริง จึงขอให้ คามัน่ สัญญา ในการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงคุณธรรมไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1.1 เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐตามขันตอนที
้
่กาหนด เช่น ( 1)แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างของ
โครงการ(2)ขอบเขตของงาน ( TermsofReference : TOR) (3) ประกาศจัดซื ้อจัดจ้ าง พร้ อมเปิ ดเผยข้ อมูลราคากลาง ( 4)
รายชื่อผู้รับ/ซื ้อ เอกสาร(5)รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการเสนอราคา(6)รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน (7) รายชื่อผู้
ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตแิ ละข้ อเสนอด้ านเทคนิค ( 8) รายชื่อ และราคาของผู้เสนอราคาทุกราย ( 9) รายชื่อผู้ชนะการ
เสนอราคาและราคาที่ตกลงซื ้อ หรื อจ้ าง (10)สัญญา (11)การแก้ ไขสัญญา (12)การส่งมอบงาน (13)การตรวจรับงาน (14)
การจ่ายเงิน ( 15) ข้ อร้ องเรี ยนและผลการพิจารณาข้ อร้ องเรี ยน โดยเผยแพร่ไว้ ใน เว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์e-GPเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถมีสว่ นร่วม ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐได้
1.2 ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ประกอบการซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมเสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ให้ ข้อมูลเดียวกันกับผู้เสนอ
ราคาทุกราย กรณีที่มีความจาเป็ นต้ องกาหนด รายละเอียดเพิ่มเติมหรื อมีการแก้ ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็ นสาระสาคัญ ซึง่
มิได้ กาหนด ไว้ ในเอกสารตังแต่
้ ต้น ให้ หน่วยงานภาครัฐจัดทาเป็ นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม รวมทังแจ้
้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ู
ที่ได้ รับหรื อได้ ซื ้อเอกสารประกวดราคาไปแล้ วทุกรายทราบ และไม่ให้ ข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้เสนอ

ราคารายหนึง่ รายใด ที่จะทาให้ ได้ รับประโยชน์ในขันตอนการเสนอราคาหรื
้
อการดาเนินการตามสัญญา เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เป็ นต้ น
1.3 กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ มีการดาเนินการใดๆกับผู้ประกอบการซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมเสนอราคา/ผู้ทา
สัญญาในลักษณะที่ก่อให้ เกิดข้ อสงสัยที่สอ่ ไปในทางทุจริต หรื ออาจนาไปสูก่ ารทุจริตในการปฏิบตั หิ น้ าที่ พร้ อมทัง้
มาตรการป้องกันมิให้ มีการ เรี ยก-รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดทังเพื
้ ่อตนเองและผู้อื่น
เพื่อกาหนด
เงื่อนไขหรื อผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อช่วยเหลือให้ ผ้ เู สนอราคารายใดได้ มีสิทธิเข้ าทาสัญญากับหน่วยงานภาครัฐเจ้ าของ
โครงการจัดซื ้อจัดจ้ างโดยไม่เป็ นธรรม หรื อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้ มีโอกาสเข้ าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็ น
ธรรม
1.4 อนุญาตและอานวยความสะดวกให้ ผ้ สู งั เกตการณ์เข้ าร่วมสังเกตการณ์ ในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
ตลอดระยะเวลาของโครงการในทุกขันตอนของ
้
การจัดซื ้อจัดจ้ าง ซึง่ รวมถึงขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้ ( 1) การกาหนดราคากลาง
หรื อการ เปิ ดเผยราคากลาง(2)การจัดทาร่างขอบเขตของงาน ( TOR) (3)การตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอราคา หรื อทุก
ขันตอนของการด
้
าเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง ( 4) การตรวจรับงาน ตามสัญญาจัดซื ้อจัดจ้ าง ทังนี
้ ้เจ้ าของโครงการต้ อง
กาหนดการประชุมและให้ ข้อมูล ที่เพียงพอเกี่ยวกับการประชุมใดๆ ที่มีขึ ้นระหว่างเจ้ าของโครงการกับผู้ทาสัญญา ให้ ผ้ ู
สังเกตการณ์ได้ ทราบ
1.5 กาหนดมาตรการและช่องทางที่สะดวกต่อการปฏิบตั สิ าหรับผู้ที่พบเห็นว่า กรรมการ เจ้ าหน้ าที่ หรื อผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อจัดจ้ างผู้ใดมิได้ ปฏิบตั ติ าม ข้ อตกลงฯ หรื อได้ กระทาการใดๆ ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงฯ กาหนด หรื อ
พบเห็น พฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริตหรื ออาจนาไปสูก่ ารทุจริตได้ ให้ สามารถแจ้ งหน่วยงาน ภาครัฐเจ้ าของโครงการ
นอกจากนี ้อาจแจ้ งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้พิจารณา เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติสานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นต้ น โดยเจ้ าของโครงการอาจพิจารณาดาเนินการ ทางวินยั ควบคูไ่ ปด้ วยก็ได้ หากผู้ที่เกี่ยวข้ องนันเป็
้ น
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
2. ผู้ประกอบการซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วมเสนอราคา/ผู้ทาสัญญาหรื อตัวแทน
ผู้ประกอบการซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมเสนอราคา/ผู้ทาสัญญา หรื อตัวแทน ซึง่ เสนอตัว เพื่อขอรับโอกาสในการดาเนินงาน
ตามโครงการข้ างต้ นให้ กบั หน่วยงานของรัฐตระหนัก ดีวา่ ผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ ธรรมเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในการร่วม
ป้องกันและต่อต้ าน ทุจริตในการจัดซื ้อจัดจ้ างเพื่อให้ การดาเนินโครงการดังกล่าวในทุกขันตอนปลอดจาก
้
การทุจริต หรื อ
การกระทาโดยมิชอบทังปวง
้ สมดังเจตจานงของหน่วยงานภาครัฐ
จึงขอให้ คามัน่ สัญญาในการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลง
คุณธรรมไว้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 ปฏิบตั ติ ามมาตรการและวิธีการดาเนินงานที่จาเป็ นเพื่อป้องกันการทุจริต
ภาครัฐและสนับสนุนให้
กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐเป็ นไปด้ วยความโปร่งใสและ เป็ นธรรม ดังนี ้
2.1.1 กาหนดให้ มีนโยบายต่อต้ านการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้ อมทัง้ สื่อสารนโยบายการต่อต้ านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้ ทวั่ ถึงทัง้ องค์กร
2.1.2 ปฏิบตั ติ ามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดซึง่ รวมถึงจัดทาบัญชีแสดง รายการรับจ่ายของโครงการที่
เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ ยื่นต่อกรมสรรพากรตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคสอง

2.2 ไม่ให้ เสนอให้ หรื อรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด หรื อจูงใจ ให้ ร่วมดาเนินการใดๆ ทังในทางตรงและ
้
ทางอ้ อม อันเป็ นการให้ ประโยชน์ในการ เสนอราคา หรื อการสมยอมกันในการเสนอราคา ต่อหน่วยงานภาครัฐ อันนามาซึง่
ความได้ เปรี ยบและได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื ้อ จัดจ้ าง หรื อการปฏิบตั ติ ามสัญญา ทัง้
ก่อน ระหว่าง การเสนอราคา และหลังการทา สัญญาจัดซื ้อจัดจ้ าง
2.3 ยินยอมและอานวยความสะดวกให้ ผ้ สู งั เกตการณ์ตามข้ อตกลงฯ นี ้เข้ าร่วม
สังเกตการณ์และตรวจสอบ
โครงการได้ ในขันตอนต่
้
างๆ เช่นเดียวกับหน่วยงานเจ้ าของ
โครงการรวมถึงการตรวจรับงานและการจัดทาบัญชีแสดง
รายการรับจ่ายของโครงการ
2.4 ผู้ทาสัญญาต้ องรับผิดชอบการกระทาของผู้รับเหมาช่วงใดๆ ของตน (ถ้ ามี) เสมือนเป็ นการกระทาด้ วยตนเอง
และต้ องจัดการให้ ผ้ รู ับเหมาช่วงเหล่านันต้
้ องมีหน้ าที่ ปฏิบตั เิ สมือนเป็ นผู้ร่วมลงนามในสัญญาฯ นี ้
2.5 ในกรณีที่พบว่าผู้เข้ าร่วมเสนอราคา/ผู้ทาสัญญาหรื อตัวแทนรายใดมิได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงฯ หรื อได้ กระทา
การใดๆ ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงฯ กาหนด หรื อ พบเห็นพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริตหรื ออาจนาไปสูก่ ารทุจริตได้ ให้ แจ้ ง
หน่วยงาน ภาครัฐเจ้ าของโครงการ นอกจากนี ้อาจแจ้ งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้พิจารณา
เช่น สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นต้ น
3. ผู้สังเกตการณ์ (Observer)
ผู้สงั เกตการณ์ที่มีความเป็ นอิสระ มีความเป็ นกลาง มีคณ
ุ ธรรม และมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะในทุก
ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับโครงการข้ างต้ น เป็ นเสมือนกลไก สาคัญในการร่วมป้องกันและต่อต้ านทุจริตในการจัดซื ้อจัดจ้ าง เพื่อให้
การดาเนินโครงการ ดังกล่าวในขันตอนต่
้
างๆ ปลอดจากการทุจริต หรื อการกระทาโดยมิชอบทังปวง
้ จึงขอ ให้ คามัน่ สัญญา
ในการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงคุณธรรมไว้ ดงั ต่อไปนี ้ 3.1 เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างตลอด
ระยะเวลาของ โครงการและทุกขันตอนของการด
้
าเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซึง่ รวมถึง ( 1) การกาหนด ราคากลาง หรื อการ
เปิ ดเผยราคากลาง ( 2) การจัดทาร่างขอบเขตของงาน ( TOR) (3)การตรวจสอบคุณสมบัตผิ ้ เู สนอราคา หรื อทุกขันตอนของ
้
การดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง (4) การตรวจรับงานตามสัญญาจัดซื ้อจัดจ้ าง
3.2 ปฏิบตั หิ น้ าที่โดยอิสระ ซื่อสัตย์และเป็ นกลาง ให้ การสนับสนุนด้ านความรู้ ที่เป็ นประโยชน์แสดงความคิดเห็น
โดยไม่มีสิทธิออกเสียงหรื อร่วมลงมติหรื อกระทาการ อันเป็ นเหตุในการขัดขวางกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
3.3 มีสิทธิขอข้ อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับโครงการโดยทังหน่
้ วยงานภาครัฐและ ผู้เข้ าร่วมเสนอราคา/ผู้ทาสัญญา
หรื อตัวแทนรายใดจะต้ องให้ ความร่วมมือในการ ให้ ข้อมูล ทังนี
้ ้ผู้สงั เกตการณ์จะต้ องรักษาข้ อมูลและเอกสารเป็ นความลับ
และไม่เปิ ด เผยความลับทางการค้ าที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับโครงการ
3.4
ให้ ข้อมูล แจ้ งเบาะแส ตรวจทานบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีแสดง
รายการรับจ่ายของโครงการตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 แก้ ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคสอง 3.5 จัดทารายงานผลการสังเกตการณ์ เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการ ความร่วมมือป้องกันการทุจริต และรายงานต่อสาธารณะ
3.6 ในกรณีที่พบว่า หน่วยงานภาครัฐ ผู้เข้ าร่วมเสนอราคา/ผู้ทาสัญญา
หรื อตัวแทนรายใดมิได้ ปฏิบตั ติ าม
ข้ อตกลงฯ หรื อได้ กระทาการใดๆ ที่ไม่เป็ นไปตาม ข้ อตกลงฯกาหนด หรื อพบเห็นพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต หรื ออาจ
นาไปสูก่ ารทุจริตได้ จะต้ องรี บแจ้ งหน่วยงานเจ้ าของโครงการทราบ เพื่อให้ มีการชี ้แจงหรื อแก้ ไขในระยะเวลา ที่กาหนด หาก

หน่วยงานดังกล่าวไม่ชี ้แจงหรื อแก้ ไข ให้ ผ้ สู งั เกตการณ์รายงาน
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตทันทีเพื่อ
ดาเนินการรายงานข้ อมูล สูส่ าธารณะและอาจแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้พิจารณา เช่น สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรม
สอบสวนคดีพิเศษ สานักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน เป็ นต้ น
บทลงโทษ
ในกรณีที่ผ้ ลู งนามฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงฯให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนิน การตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง
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