
      

 

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
ที่        /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
       

ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐยกระดับคุณธรรม
ความโปรงใสและภาพลักษณในการดําเนินงานตามวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตาน
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” รวมกัน 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จึงประกาศแนวปฏิบัติการดําเนินการเพ่ือการสงเสริมความโปรงใส
ในการจัดซื้อจัดจาง ดังน้ี 

๑. ใหบุคลากรสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
๒. แนวปฏิบัติเรื่องการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางมีดังตอไปน้ี 

๒.๑ ใหมีการทําขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภทใหชัดเจนและใหเปนไปตาม 
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนด 

๒.๒ ใหแตละฝายที่ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําปมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จางประจําปนับแตวันที่ทราบการอนุมัติจัดสรรวงเงินงบประมาณ และสงใหกลุมงานบัญชีการเงินและพัสดุจัดทํา
แผนการจัดซื้อประจําปตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเสนอตอผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติและเผยแพรในชองทางดังตอไปน้ี 

๒.๒.๑  ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
๒.๒.๒  ระบบเครือขายสารสนเทศของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
๒.๒.๓  ปดประกาศ ณ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

๒.๓ ใหผูมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางมีการบันทึก
รายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง เมื่อจัดทําการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จ 
และใหกลุมงานบัญชีการเงินและพัสดุรวบรวมขอมูลจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพ่ือจัดทํารายงานการวิเคราะหผล
การจัดซื้อจัดจางเปนประจําทุกปตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และเผยแพรตอสาธารณะชนตามชองทางท่ีกําหนดในขอ ๒.๒.๒ โดยมีรายละเอียดอยาง
นอยดังตอไปนี้ 

๒.๓.๑  เหตุผลและความจําเปนที่ตองซ้ือหรือจาง  
๒.๓.๒  รายละเอียดและงานที่จะซื้อหรือจาง 
๒.๓.๓  ราคากลาง 
๒.๓.๔  วงเงินงบประมาณที่ขอจัดซ้ือ-จาง 
๒.๓.๕  วงเงินที่ตกลงซ้ือ-จาง 
๒.๓.๖  กําหนดเวลาทํางานแลวเสร็จ 

/๒.๓.๗ วิธีการ 
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๒.๓.๗  วิธีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
๒.๓.๘  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  

๒.๔ ใหมีการปองกันผูมีหนาที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจางเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่น
ขอเสนอราคาหรือคูสัญญาตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหทุกรายการจัดซื้อจัดจางตองแนบการตรวจสอบการมีสวนไดสวนเสียในการจัดซ้ือจัดจางโดยใช
แบบฟอรมที่กําหนด 

๓. กลไกการกํากับติดตาม ใหผูบริหารระดับสูงที่ ไดรับการมอบอํานาจ กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบในรูปแบบลักษณะรายงานการประชุมผูบริหารประจําเดือน ภาพประกอบ หรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมโดยเนื้อหาแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามกรอบแนวทางและขั้นตอนขางตน และใหมีการสนับสนุน
หนวยงานเมื่อมีขอจํากัด โดยกําหนดใหมีการติดตามอยางตอเนื่องในทุกไตรมาส และรายงานตอผูอํานวยการ
สถาบันเพื่อพิจารณาตอไป 

๔. ทบทวนปรับปรุงแนวปฏิบัติฉบับนี้ตามความเหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มี
นัยสําคัญ 

๕. ใหยืดถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว ตลอดจนแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
เห็นสมควรกําหนดในภายหลัง 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

ประกาศ   ณ  วันที่          มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(นางอัจฉรา   เจริญสุข) 
ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

 



      

 

ข้อตกลงคุณธรรม 
เรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดําเนินการ 

       
หนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดําเนินการรหัส

โครงการ........................ โครงการ ..................................................................................................................... 
เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นระหว่าง.................................................................................................เจ้าของโครงการ   

 
ในฐานะ  ผู้มีอํานาจลงจามของบริษัท  ผู้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท  

 
ขอรับรองว่าโครงการดังกล่าวที่เสนอต่อสถาบัน เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ของ

สถาบัน กระทาํการด้วยความโปร่งใส ไมม่ผีลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ
ดังกล่าว ในทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาดําเนินการ และขา้พเจ้าในฐานะสถาบันเจ้าของโครงการ ได้ลงลายมือ
ช่ือไว้เพ่ือเป็นหลักฐานและคาํมั่นสัญญาต่อสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

 
 
                     

 
     ลงช่ือ                                      ผูใ้ห้คํามั่นสญัญา 

                        (.................................................)  
 
 

 
     ลงช่ือ                                      ผูร้ับคํามั่นสัญญา 

               (.................................................)  
                           เจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
                                                     ประธานคณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้าง 
 

 

ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  



      

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบ 
เรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

       
ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
รหัสโครงการ ..................................... โครงการ ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
ขอรับรองว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว ดังน้ี 
  ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท 
  ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
  ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับร่น/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคลที่มใิช่บุคคล (กรณีผู้เสนอราคาเป็น
บุคคลธรรมดา/คณะบุคคลทีม่ิใช่บุคคล) 
 
สําหรับผู้เสนอราคา รายบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล/คณะบุคคล 

1. .................................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................................... 
4. .................................................................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................................................................... 
6. .................................................................................................................................................................... 
7. .................................................................................................................................................................... 
8. .................................................................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 

            (......................................)                (....................................) 
                  ประธานคณะกรรมการ      กรรมการ 
 
 
                (..........................................)       (........................................) 
                          กรรมการ                 เลขานุการฯ 
 
 



      

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบ 
เรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

       
ข้าพเจ้านาย / นาง/นางสาว ............................................................ นามสกุล ......................................................... 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
รหัสโครงการ ..................................... โครงการ ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
ขอรับรองว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว ดังน้ี 
  ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท 
  ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
  ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับร่น/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคลที่มใิช่บุคคล (กรณีผู้เสนอราคาเป็น
บุคคลธรรมดา/คณะบุคคลทีม่ิใช่บุคคล) 
 
สําหรับผู้เสนอราคา รายบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล/คณะบุคคล 

1. .................................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................................... 
4. .................................................................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................................................................... 
6. .................................................................................................................................................................... 
7. .................................................................................................................................................................... 
8. .................................................................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 

 
 
                       (..........................................)  
               ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
  
 



      

 

ข้อตกลงคุณธรรม 
เรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการ 

       
หนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการรหัส

โครงการ.61-12-000.. โครงการ ..................ครุภัณฑ์ 500,000........................................................................ 
เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นระหว่าง..........บริษัท อยากขายสินค้า กับรัฐ จ ากัด .............................เจ้าของโครงการ   

ในฐานะ  ผู้มีอ านาจลงจามของบริษัท   ผู้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  
 

ขอรับรองว่าโครงการดังกล่าวที่เสนอต่อสถาบัน เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ของ
สถาบัน กระท าการด้วยความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ
ดังกล่าว ในทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาด าเนินการ และข้าพเจ้าในฐานะสถาบันเจ้าของโครงการ ได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เพ่ือเป็นหลักฐานและค ามั่นสัญญาต่อสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

 
 
                    นาย เอ  สุจริตใจ  

 
ลงชื่อ                                      ผู้ให้ค าม่ันสัญญา 

                     (.................................................)  
 
 

 
ลงชื่อ                                      ผู้รับค ามั่นสัญญา 

                     (.................................................)  
 

 

ประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี  



      

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบ 
เรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

       
ข้าพเจ้านาย / นาง/นางสาว ....จัดซื้อ..................................... นามสกุล ....................ผู้แสนดี.................................. 
หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
รหัสโครงการ ......61-12-000.... โครงการ .................ครุภณัฑ์เพ่ือการทดสอบ ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
ขอรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่น/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคลที่มิใช่บุคคล (กรณีผู้เสนอราคาเป็น
บุคคลธรรมดา/คณะบุคคลที่มิใช่บุคคล) 
 
ส าหรับผู้เสนอราคา รายบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล/คณะบุคคล 

1. ..........บริษัท อยากขายของกับรัฐ  จ ากัด .................................................................... .............................. 
2. ............................................................................................................................. ....................................... 
3. ....................................................................................................................................................................  
4. ............................................................................................................................... ..................................... 
5. ............................................................................................. ....................................................................... 
6. ............................................................................................................................. ....................................... 
7. ................................................................................................................................................ .................... 
8. .............................................................................................................. ...................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 

            (............ประธาน A..............)                (.....กรรมการ 1............) 

                  ประธานคณะกรรมการ      กรรมการ 
 
 
                (......กรรมการ 2 ..................)       (.....เลขาสุดสวย .............) 
                          กรรมการ                 เลขานุการฯ 
 
 



      

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบ 
เรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

       
ข้าพเจ้านาย / นาง/นางสาว .......จัดซื้อ ............................... นามสกุล ...........รักษาสัตย์...................................... 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
รหัสโครงการ .....61-12-000............ โครงการ ........ครุภัณฑ์ 500,000………………………………………………............. 
.......................................................................................................................................................... ......................... 
 
ขอรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่น/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคลที่มิใช่บุคคล (กรณีผู้เสนอราคาเป็น
บุคคลธรรมดา/คณะบุคคลที่มิใช่บุคคล) 
 
ส าหรับผู้เสนอราคา รายบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล/คณะบุคคล 

1. ......บริษัท มีใจอยากจะขาย ให้รัฐ จ ากัด ........................................................................................ .......... 
2. ............................................................................................................................. ....................................... 
3. ................................................................................ ....................................................................................  
4. ............................................................................................................................. ....................................... 
5. ............................................................................................................................. ....................................... 
6. ........................................................................................... ......................................................................... 
7. ............................................................................................................................. ....................................... 
8. .............................................................................................................................................. ...................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 

          นายจัดซื้อ  รักษาสัตย์ 
 
                       (..........................................)  
               ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
  
 


