
 
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการและผู้สังเกตการณ์) 

 

  ข้อตกลงคุณธรรมฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงคุณธรรมนี้เรียกว่า “หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ
..........................ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ........................................... มีสำนักงาน
ใหญ่อยู่ เลขที่ ................ถนน........ ...........ตำบล/แขวง................อำเภอ/เขต............................จังหวัด
.............................โดย..........................................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรอง
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.............................ลงวันที่...................... (และสำเนาหนังสือมอบอำนาจลง
วันที่................) แนบท้ายข้อตกลงคุณธรรมนี้ (ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ
...........................ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ อยู่บ้านเลขที่ ................. ถนน........................ตำบล/แขวง.....................
อำเภอ/เขต...................จังหวัด.............................ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..................................ดังปรากฏ
ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายข้อตกลงคุณธรรมนี้) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงคุณธรรมนี้เรียกว่า 
“ผู้ประกอบการ” ฝ่ายหนึ่ง และ................................................ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ (กรณีมีผู้สังเกตการณ์หลาย
คน ให้ระบุข้อมูลของทุกคนไปโดยลำดับ) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงคุณธรรมนี้เรียกว่า “ผู้สังเกตการณ์” อีกฝ่ายหนึ่ง 

เนื่องด้วย หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจะดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง “การจ้าง
ก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C” ซึ่งต่อไปในข้อตกลงคุณธรรมนี้เรียกว่า “โครงการ” ภายใต้กระบวนการที่
ก ำ ห น ด ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก ฎ ร ะ เบี ย บ ต่ า ง  ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภ า ค รั ฐ  
จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ เพ่ือให้การใช้เงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล และปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสุจริต โปร่งใส  
และเป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการ เฉพาะที่ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรมนี้ เท่านั้น  
เป็นผู้มสีิทธิเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ 

และโดยที่ หน่ วยงานของรัฐ เจ้ าของโครงการและผู้ประกอบการ เห็น พ้องต้องกัน 
ว่าผู้สังเกตการณ์ มีส่วนสำคัญในความร่วมมือป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโครงการ 

หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ จึงร่วมกันทำข้อตกลง
คุณธรรมนี้โดยรับรองว่า จักร่วมมือกันปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  
เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือที่ประกาศขึ้นใหม่ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงคุณธรรมนี้ เรียกว่า 
“ประกาศ” รวมทั้งจักดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 
โดยที่หน่ วยงานของรัฐเจ้าของโครงการมี เจตจำนงอันแรงกล้ าที่ จะใช้หลักการ            

ทางคุณธรรมเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจระหว่างทุกฝ่ายอันจะเกิดผลให้กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างในโครงการปลอดจากการทุจริต หรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง เพ่ือให้การใช้เงินงบประมาณสำหรับ
การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง จึงขอให้คำม่ันสัญญาในการปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมไว้ดังนี้ 

๑.๑ จักเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามขั้นตอนที่กำหนด  
เช่น  (๑ ) แผนการจัดซื้ อจัดจ้ างของโครงการ (๒ ) ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)  
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(3) … 
(๓) ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา (๔) ประกาศราคากลาง  
(ราคาอ้างอิง) (๕) รายชื่อผู้รับ/ซื้อเอกสาร (๖) รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการเสนอราคา (๗) สรุปข้อมูลการเสนอราคา
เบื้องต้น (๘) รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค (๙) รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (๑๐) สัญญา (๑๑) การแก้ไขสัญญา (๑๒) การส่งมอบงาน (๑๓) การตรวจรับงาน 
(๑๔) การจ่ายเงิน (๑๕) ข้อร้องเรียนและผลการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ 

๑.๒ จักปฏิบัติต่อผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียม 
กัน เช่น ให้ข้อมูลเดียวกันกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกราย กรณีที่มีความจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม 
หรือมีการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมิได้กำหนดไว้ในเอกสารตั้งแต่ต้น หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำเป็นเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม รวมทั้ง แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ ได้รับ 
หรือได้ซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้ว ทุกรายทราบ และไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือที่ ให้ประโยชน์ 
กับผู้เข้าร่วมเสนอราคารายหนึ่งรายใด ที่จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาในขั้นตอน
การเสนอราคาหรือการดำเนินการตามสัญญา ทัง้นี้ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นต้น 

๑.๓ จักกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ เกิดพฤติการณ์หรือการกระทำใด ๆ ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือกรรมการหรือผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
เจ้าของโครงการ กับผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการหรือซึ่ งเป็นผู้ เข้าร่วมเสนอราคา 
หรือผู้ทำสัญญาในโครงการ ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอ่ืนหรือสาธารณชนเกิดข้อสงสัยว่าส่อไปในทางทุจริต
หรืออาจนำไปสู่การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่หรือในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโครงการ พร้อมทั้ง 
มาตรการป้องกันมิให้มีการเรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน 
ในการกำหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพ่ือช่วยเหลือให้ ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือผู้ เข้าร่วม 
เสนอราคาในโครงการรายใดได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการโดยไม่เป็นธรรม  
หรือกีดกันผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือผู้ เข้าร่วมเสนอราคาในโครงการรายใดมิให้มี โอกาสเข้าแข่งขัน 
ในการยื่นข้อเสนอหรือเสนอราคาอย่างเป็นธรรม  

๑.๔ จักอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงาน
หรือการประชุมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และเปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ผู้สังเกตการณ์ทราบ ตลอดระยะเวลาของโครงการในทุกขั้นตอน 
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรวมถึงขั้นตอนดังต่อไปนี้ (๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ (๒) การจัดทำ 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  (๓) การจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเชิญชวน  
(4) การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (5) การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา การตรวจสอบเอกสาร
ข้อเสนอทางเทคนิคและราคา การต่อรองราคา การพิจารณาอุทธรณ์ หรือทุกขั้นตอนของการดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง (6) การจัดทำสัญญา (7) การแก้ไขสัญญา (8) การตรวจรับงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องกำหนดการประชุมและให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการประชุมใด ๆ 
ที่มีขึ้นของหน่ วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ หรือ ระหว่างหน่ วยงานของรั ฐเจ้ าของโครงการกับ 
ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือผู้เข้าร่วมเสนอราคาหรือผู้ทำสัญญาให้ผู้สังเกตการณ์ได้ทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้
สังเกตการณ์ได้ทำหน้าที่และร่วมสังเกตการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ จักกำหนดมาตรการและช่องทางที่สะดวกต่อการปฏิบัติสำหรับผู้ที่พบเห็น 
ว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้ใดมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลง 
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                                                                                                                     คุณธรรม ...
คุณธรรมนี้ หรือได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่ข้อตกลงคุณธรรมนี้กำหนด หรือพบเห็นพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริตได้ ให้สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ นอกจากนี้ 
อาจแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 
อาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปด้วยก็ได้หากผู้ที่เก่ียวข้องนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 

๒. ผู้ประกอบการ 
โดยที่ผู้ประกอบการตระหนักดีว่าผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง 

ในความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพ่ือให้การดำเนินโครงการในทุกขั้นตอน 
ปลอดจากการทุจริต หรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง สมดังเจตจำนงของหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  
จึงขอให้คำม่ันสัญญาในการปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมไว้ ดังนี้ 

๒.๑ จักปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการดำเนินงานที่จำเป็นเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและสนับสนุนให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยกำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้ง สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตให้ทั่วถึง 
ทั้งองค์กรของผู้ประกอบการ   

๒.๒ จักไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด แก่กรรมการ หรือผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ หรือผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือผู้ เข้าร่วมเสนอราคารายอ่ืน เพ่ือจูงใจ 
ให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำใด ๆ อันมิชอบไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม หรือสมยอมกัน  
ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ หรือในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือในการปฏิบัติ 
ตามสัญญา ทั้งก่อน ระหว่าง การเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

๒.๓ จักยินยอมและอำนวยความสะดวกให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ เข้าถึงข้อมูล 
และเอกสาร และตรวจสอบโครงการได้ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  
รวมถึงการตรวจรับงาน 

๒.๔ กรณีหากผู้ประกอบการ ได้ทำสัญญาในโครงการ จักต้องรับผิดชอบการกระทำ 
ของผู้รับเหมาช่วงใด ๆ ของผู้ประกอบการ (ถ้ามี) เสมือนเป็นการกระทำของผู้ประกอบการเองและจักต้อง 
จัดการให้ผู้รับเหมาช่วงเหล่านั้นต้องมีหน้าที่ปฏิบัติเสมือนเป็นผู้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรมนี้ด้วย 

๒.๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบการพบว่าผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือผู้เข้าร่วมเสนอราคาหรือ                 
ผู้ทำสัญญาหรือตัวแทนในโครงการนี้ รายใดมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรม หรือได้กระทำการใด ๆ  
ที่ไม่เป็นไปตามทีข่้อตกลงคุณธรรมกำหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริต 
ได้จักแจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการทราบ นอกจากนี้อาจแจ้งไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  
ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 

๓. ผู้สังเกตการณ์ (Observer) 
โดยที่ผู้สังเกตการณ์รับรู้ว่า ผู้สังเกตการณ์ที่มีความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง มีคุณธรรม  

และมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะในทุกด้านที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นเสมือน กลไกสำคัญ            
ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การดำเนินโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ ปลอดจากการทุจริต  
หรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง จึงขอให้คำม่ันสัญญาในการปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมไว้ ดังนี้ 
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๓.๑ จักเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดระยะเวลาของโครงการ 

และทุกข้ันตอนของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรวมถึงขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ  
(๒) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (๓) การจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศเชิญชวน (4) การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (5) การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ เสนอราคา  
การตรวจสอบเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคและราคา การต่อรองราคา การพิจารณาข้ออุทธรณ์ หรือทุกขั้นตอน 
ของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (6) การจัดทำสัญญา (7) การแก้ไขสัญญา (8) การตรวจรับงานตามสัญญา 
จัดซื้อจัดจ้าง (๔) การตรวจรับงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  

ผู้สังเกตการณ์มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโครงการโดยทั้งหน่วยงาน 
ของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ที่จะยื่นข้อเสนอหรือผู้เข้าร่วมเสนอราคาหรือผู้ทำสัญญาจะต้องให้ความร่วมมือ  
อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล 

๓.๒ จักปฏิบัติหน้าที่ โดยอิสระ ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม โดยให้การสนับสนุน 
ด้านความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาความรู้ โดยไม่มีสิทธิออกเสียง 
หรือร่วมลงมติ และจักไมก่ระทำการใดๆ อันมิชอบที่จะเป็นเหตุในการขัดขวางกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

๓.๓ ผู้สังเกตการณ์และสมาชิกในครอบครัวของผู้สังเกตการณ์โดยตรง จักไม่มีส่วนได้เสีย 
หรือมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ บุคคลหรือนิติบุคคล บริษัทและกรรมการบริษัท                
ที่เข้าร่วมเสนอราคา 

๓.๔ การรักษาข้อมูลความลับ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑ จักไม่นำเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้รับจากการเป็นผู้สังเกตการณ์                   

ของโครงการไปเปิดเผย เว้นแต่ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กล่าวไว้ในข้อตกลงคุณธรรม และการเปิดเผย             
ตามข้ันตอนของการจัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายกำหนด 

  ๓.๔.๒ จักไม่นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  
หรือนำไปใช้ในทางที่มิชอบ หรือให้เป็นประโยชน์แก่บุคคล 

  ๓ .๔ .๓  หากเปิ ด เผยข้ อมู ลที่ เป็ นความลับทางการค้ าโดยมิ ได้ รับอนุญ าต 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต จะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น              
อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูล หรือการใช้ข้อมูลความลับนั้น 
 ๓.๕ จักลงนามในหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสียตามฟอร์ม                   
ที่กำหนดแนบท้ายประกาศ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการลงนาม 
ข้อตกลงคุณธรรม 

๓.๖ จักดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์ รวมทั้ งรายงานผล                 
การสังเกตการณ์ และจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน 
การทุจริต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดที่กำหนดในประกาศ  

๓.๗ ในกรณีที่พบว่า หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ เข้าร่วมเสนอราคาหรือ 
ผู้ทำสัญญา หรือตัวแทนรายใดมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมนี้หรือได้กระทำการใด ๆ ที่ ไม่เป็นไป 
ตามที่ข้อตกลงคุณธรรมนี้กำหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรืออาจนำไปสู่การทุจริตได้  
จะต้องรีบแจ้งหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการทราบ เพ่ือให้มีการชี้แจงหรือแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด  
หากหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ไม่ชี้แจง หรือแก้ไข ให้ผู้สังเกตการณ์รายงานคณะกรรมการความร่วมมือ 
ป้องกันการทุจริตทันที เพ่ือดำเนินการรายงานข้อมูลสู่สาธารณะ และผู้สังเกตการณ์อาจแจ้งหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น   
ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 

3.1 … 

ข้อตกลง ... 
… 
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ข้อตกลงคุณธรรมนี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน หน่วยงานของรัฐ 
เจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
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วันที่...........เดือน.........................ปี...................       วันที่...........เดือน.........................ป.ี..................        
สถานที่ลงนาม...................................................       สถานที่ลงนาม................................................... 
เลขที่...................ตำบล/แขวง...........................             เลขที่...................ตำบล/แขวง........................... 
อำเภอ/เขต.....................จังหวัด........................       อำเภอ/เขต.....................จังหวัด........................ 
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เลขที่...................ตำบล/แขวง...........................             เลขที่...................ตำบล/แขวง........................... 
อำเภอ/เขต.....................จังหวัด........................       อำเภอ/เขต.....................จังหวัด........................ 
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  (ผู้สังเกตการณ์)            (ผู้สังเกตการณ์) 
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