
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
เรื่อง  มาตรฐานขัน้ต่่าของนโยบายและแนวทางปอ้งกนัการทุจรติในการจดัซือ้จัดจ้างที่ผู้ประกอบการ 

ต้องจดัให้ม ี ตามมาตรา  19  แหง่พระราชบญัญตัิการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.  2560 

 
 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา  19  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  (คณะกรรมการ  ค.ป.ท.)   
จึงออกประกาศก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี  หากประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต   
เรื่อง  มาตรฐานขั้นต่่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ป ระกอบการ 
ต้องจัดให้มี  ตามมาตรา  19  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นก่าหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ

หรือวิชาชีพ  เช่น  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  กิจการร่วมค้า   
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยงานธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในก่ากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก่ากับ   
ของรัฐสภา  หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง   

“เจ้าพนักงานของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต่าแหน่ง 
หรือเงินเดือนประจ่า  ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าพนักงาน  
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่   หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและให้
หมายความรวมถึงกรรมการ  อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ
และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายก่าหนดให้ใช้อ่านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ่านาจทางปกครอง 
ที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย  แต่ไม่รวมถึงผู้ด่ารงต่าแหน่ง  
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

้หนา   ๓๔
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“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอราคา   
“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการก่ากับดู  และด่าเนิน

กิจกรรมของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอราคา 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานประจ่าภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน  พนักงานทดลองงาน  

และพนักงานที่มีสัญญาจ้างพิเศษ   
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  บุคคลหรือกลุ่มบุคลที่ได้รับผลกระทบจากการด่าเนินธุรกิจ  

ทั้งทางตรงและทางอ้อม  หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ  กับการด่าเนินธุรกิจ   
“การทุจริตคอร์รัปชัน”  หมายความว่า  การใช้อ่านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ  

เพ่ือประโยชน์ของบริษัท  ตนเอง  หรือผู้เกี่ยวข้อง  หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น  
รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันให้หมายรวมถึงสินบน  สิ่งของที่มีมูลค่า  สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ  และระหว่างบุคคลหรือกิจการในเอกชน
ด้วยกันเอง 

“การติดสินบน”  หมายความว่า  การเสนอ  การสัญญา  หรือการมอบ  รวมทั้งการเรียกร้อง  
หรือรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มีมูลค่า  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพ่ือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ  
หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ   

“สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด”  หมายความว่า  เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ที่ให้แก่กัน
เพื่ออัธยาศัยไมตรีที่ให้เป็นรางวัล  หรือให้เป็นสินน้่าใจ  การให้สิทธิพิเศษ  ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางหรือท่องเที่ยว  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร
ตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด   

ข้อ 4 ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่  500  ล้านบาทขึ้นไป  ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เหมาะสม  และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

ข้อ 5 แนวทางการก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าของนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี  จะต้องด่าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ผู้ประกอบการจะต้องมีการก่าหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ดังนี้ 

 (๑.๑) มีการก่าหนดนโยบาย  วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 (๑.๒) มีการก่าหนดหลักจรรยาบรรณธรุกจิ  (Code  of  Conduct)  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครอบคลุม   
 (2.1) กรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน  และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ  

โดยจะต้องห้ามมิให้  กรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน  ตลอดจนบุคคลที่สาม  ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการมีการติดสินบน  ประกอบด้วย  ไม่ให้  เสนอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
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หรือจูงใจให้ร่วมด่าเนินการใด ๆ  ทั้งในทางตรงและทางอ้อม  อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา  
หรือการสมยอมกันในการเสนอราคา  ต่อหน่วยงานของรัฐ  อันน่ามาซึ่งความได้เปรียบและได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา  ทั้งก่อน  
ระหว่างการเสนอราคา  และหลังการท่าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเพ่ือรักษาผลประโยชน์อื่นใด  
อันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

 (2.2) การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ  ประกอบด้วย  การช่วยเหลือทางการเมือง  การบริจาค
เพ่ือการกุศล  เพ่ือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตน  เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือธุรกิจที่ก่อให้เกิด  
ความได้เปรียบต่อธุรกิจของตน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่อาจเป็นช่องทางให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกระท่าการทุจริต  
เช่น  ค่าของขวัญ  ค่าต้อนรับลูกค้า  ซึ่งท่าให้เกิดการใช้อ่านาจอย่างไม่ถูกต้อง  เช่น  การให้สินบน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  การให้ของขวัญหรือบริการ  การให้เงินสดหรือสิ่งของทดแทนเงินสด  และการสมยอมกัน 
ในการเสนอราคา 

(๓) ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการป้องกัน 
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น 

 (3.1) จัดให้มีการสื่อสารประกาศหรือเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้กับคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
ให้รับทราบ   

 (3.2) จัดให้มีการอบรมหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย  
วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตที่บริษัทหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น   

 (3.3) จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับบุคคลภายนอกทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ  เช่น  ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน  เอกสารแผ่นพับ  
เป็นต้น   

(๔) มีการก่าหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับส่าหรับผู้กระท่าการทุจริต   
(๕) จัดให้มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแส  ของข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต  หรือพบการกระท่า 

ท่ีส่อทุจริต 
(๖) มีการก่าหนดหน่วยงานภายในที่ท่าหน้าที่รับผิดชอบในการด่าเนินการป้องกันการทุจริต  

ที่ชัดเจน   
ข้อ 6 ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่  

500  ล้านบาทขึ้นไป  ต้องแนบเอกสารที่เป็นนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา   
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ข้อ 7 หน่วยงานของรัฐก่าหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงาน  และประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่า  
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
พร้อมทั้ง  ต้องแนบเอกสารหลักฐาน  และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคา
ในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่  500  ล้านบาทขึ้นไป  ประกอบเป็นเอกสารการเสนอราคา  โดยผู้ประกอบการ
จะต้องมีการด่าเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของ  
ผู้เสนอราคา   

ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ประสงค์ พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙o    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๖๑


