
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO.,LTD.

ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ จำากดั
เรื่อง  นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจดัจ้าง
-----------------------------------------------------------------------------

                บริษัท ธนารักษพ์ัฒนาสินทรพัย์ จำากัด (ธพส.) มีอดุมการณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
โดยยดึมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีการบริหาร
กจิการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยดึมั่นในหลักการการก ำากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และตอ่ต้านการทุจรติคอรร์ัปชัน สำาหรับกรรมการ ธพส. กรรมการชดุย่อย
ผู้บริหาร และพนักงานของ ธพส. ดังน้ี

                เพื่อให้มั่นใจว่า ธพส. มีนโยบายกำาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก ำาหนด ในการ
ดำาเนินการที่เหมาะสม เพือ่ป้องกันการทุจรติคอรร์ัปชันกับทุกกิจกรรมทางธรุกิจของ ธพส. และเพื่อให้การ
ตดัสินใจและการดำาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันไดร้ับ การพจิารณาและปฏิบัติ
อย่างรอบคอบ ธพส. จึงได้จดัทำา “นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ชดัเจนในการดำาเนินธุรกิจ

                ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบดว้ยกฎหมายสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น

               คอร์รัปชัน หมายถึง การให้ สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรพัย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสาร ข้อมูล เงิน หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงไม่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บุคคล ยกเว้นการกระทำา อันเป็นการให้
ได้มาหรือรกัษาไว้ซึ่งธรุกิจ หรือผลประโยชน์ใด ๆ อันมิชอบให้กับตัวเอง พวกพอ้ง หรือ ธพส. ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงการกระทำาใดที่ขัดหรือแย้ง กับจรรยาบรรณของ ธพส. การกระทำาดังกลา่วรวมถึง

                        ก. การให้และการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและการบรกิารในรูปแบบอื่นใด หมายถึงค่า
ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่จ่ายเพือ่เป็นค่าสิ่งของ การเลี้ยงรับรองตลอดทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวมีมูลคา่
ทางการเงินและรวมถึงสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้ การสละสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของหรือ
บริการที่ ธพส. พึงไดร้ับ หมายถึง การสละสิทธิ์ที่ ธพส. พึงไดร้ับประโยชน์จากลูกคา้ คู่คา้ และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง
ทางธุรกจิ ไมว่่าจะมีมูลคา่ทางการเงินหรือไม่กต็าม 

                        ข. การช่วยเหลือทางการเมืองที่มีลักษณะมิชอบตามกฎหมาย หมายถึง การช่วยเหลือทาง
ดา้นการเงินหรือการให้บริการไมว่่าในรูปแบบใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

                        ค. การบรจิาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุนต่างๆ หมายถึง การบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือ
สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีวตัถุประสงค์แอบแฝงมิชอบตามกฎหมายหรือเงิน
สนับสนุนเพื่อธุรกิจตราสินค้าหรือชื่อเสียงของผู้บริจาคเงิน
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                แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

                1.คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำาหนดนโยบาย และกำากับดูแลนโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจวา่ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส ำาคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อนโยบาย หากกรณีมรีายงานการทุจรติคอรร์ัปชันเกิดข้ึนในองค์กร ผู้บริหารมีหน้าที่ให้คำาปรกึษา ข้อ
แนะนำา และกำาหนดบทลงโทษตามรายงานที่เสนอข้ึนมา

                2.ผู้บริหาร ผูร้ับมอบหมาย ตรวจสอบสายงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่กำากับดูแลอยู่ โดยการ
ประเมินความเสี่ยงที่จะทำาให้เกิดการทุจรติคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าสายงานที่รับผิดชอบอยู่ มีความเสี่ยงที่จะ
ทำาให้เกิดการทุจริตคอรร์ัปชันได้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย พร้อมกับร่วมหามาตรการ ปิดความเสี่ยงดังกลา่วหากมี
ในองค์กร

                3.ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและเป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบ พร้อมเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจรติคอร์รัปชันที่อาจเกดิข้ึนในฝ่าย
หรือส่วนงานที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ

                4.ผู้บริหาร หัวหน้างาน จะตอ้งสื่อสารกับบุคลากรในองคก์ร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทราบ
อย่างทัว่ถึง พร้อมทาความเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน

                5.ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการ
ทจุรติ คอรร์ัปชันอย่างเคร่งครดั ให้ยึดหลักจรรยาบรรณในการทำางาน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจรติ
คอรร์ัปชันทุกรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมและจะไม่ถูกลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการลดต ำาแหน่ง หรือผลลบ
ใดๆ ในการปฏิเสธการคอรร์ัปชัน แม้การกระทำาน้ันจะทำาให้ ธพส. สูญเสียโอกาสทางธุรกจิก็ตาม

                        ก.ไม่ให้และไม่รับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต่างๆ ตลอดจนทรพัย์สิน
หรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตนเข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการและ เอกชน หรือ
หน่วยงานอื่นใดก็ตาม เพื่อเป็นการชี้นาให้เกิดการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ ของตนและของผู้อื่น

                        ข.ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอผลประโยชน์อันใด ไมว่่าจะเป็นตัวเงิน สิ่งของหรือทรพัย์สิน
ใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้

                6.ผู้บริหาร พนักงาน ไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง
กับ ธพส. โดยการแจ้งให้หัวหน้างานหรือผูร้ับผิดชอบทราบ พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง

                7.ในการจดัซ้ือจัดจา้งต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจดัซ้ือจัดจา้งอย่างเคร่งครดั เพื่อความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน

                8.ผู้บริหาร พนักงาน ไม่กระทำาการอันใดที่ทำาให้ ธพส. ถูกมองวา่เอนเอียงทางการเมือง กลา่วคือ
ธพส. เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครอง
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ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ธพส. ไม่สนับสนุนพรรคการเมือง ไม่วา่จะทางตรง
หรือทางอ้อม

                9.การใช้จ่ายสำาหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
สัญญาทางธรุกิจสามารถทำาได้ แตต่้องใชจ้่ายอยา่งสมเหตุสมผลและไม่ส่อไปในทางทุจริต สามารถตรวจสอบได้

                10.การบริจาคหรือสนับสนุนโครงการตา่งๆ สามารถทำาได้แต่ตอ้งกระทำาในนามของ ธพส.
เท่าน้ัน โดยการบริจาคดังกล่าว ไมว่่าจะเป็นรูปแบบโครงการหรือหน่วยงานการกุศล จะตอ้งเป็นโครงการ หรือ
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ และการเบิกจ่ายต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและต้องด ำาเนินการ
ผ่านข้ันตอนการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องตาม ธพส. กำาหนด

                11.คณะกรรมการจะสอบทานแนวทางปฏิบัติและมาตรการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำาเนินธุรกจิ

                การสื่อสารองค์กร

                เพื่อให้ทุกคนในองคก์รไดร้ับทราบนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจดัจ้าง
ธพส. จะดำาเนินการโดยเผยแพร่นโยบายตอ่ต้านการคอรร์ัปชัน ผา่นช่องทางการสื่อสารของ ธพส . เช่น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียของ ธพส.

                ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

                สามารถร้องเรียนการกระทำาที่อาจทำาให้เกิดความสงสัยไดว้า่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิด
ขึ้นกับ ธพส. โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผา่นช่องทางการรับเรื่องที่ได้ก ำาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้
ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรอืข้อมูลที่เพียง
พอ ต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง
ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ใน 11 ช่องทาง ดังน้ี

                ช่องทางออนไลน์

                (1) เว็บไซต์ ธพส. www.dad.co.th

                (2) เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ www.governmentcomplex.com

                (3) FB: Government Complex ศูนยร์าชการฯ แจ้งวัฒนะ

                (4) FB: Government Complex Zone C

                (5) FB: บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด

                (6) QR CODE
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                (7) หน่วยงานภาครัฐ

                ช่องทางออฟไลน์

                (1) Call Center ศูนย์ราชการฯ 0 2142 2233

                (2) Call Center ธพส. 0 2142 2222 , 0 2142 2203

                (3) Information Counter

                (4) หนังสือร้องเรียน (เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เรียน ประธานคณะทำางาน
ปฏิบัติการต่อตา้นทุจรติ ธพส.)

                บทกำาหนดโทษ

                พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกจิใดๆ กต็ามที่ฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการ
ป้องกันการทุจรติในการจดัซื้อจัดจา้งหรือให้สินบน จะถูกลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง รวมถึง ถูกไล่ออก ยกเลิก
สัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี และนอกจากนั้น ยังอาจถูกฟ้องรอ้งด ำาเนินคดีตามกฎหมายต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ัปชันที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดย ธพส. จะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม

การทบทวนนโยบาย ให้มีการทบทวนนโยบายฉบับน้ีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

                นโยบายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบโดยมติคณะทำางานศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทจุริต
ภายในหน่วยงาน (ศปท.ธพส.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท
( กรรมการผู้จดัการ )
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เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 www.dad.co.th
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