
ประกาศการยาสูบแหงประเทศไทย
เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ ณ วันที่   19   มีนาคม  2563 

     

(นายนพดล  หาญธนสาร)

รองผูวาการ รักษาการแทน

ผูวาการการยาสูบแหงประเทศไทย

 การยาสูบแหงประเทศไทย มีความมุ งมั ่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบ

ได และสอดคลองตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) จึงไดกำหนดหลักเกณฑมาตรการภายในเพื ่อปองกันการทุจริต ในการตรวจสอบความเกี ่ยวของระหวาง

เจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของกับการจัดซื ้อจัดจางและผูเสนอราคา เพื ่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือผลประโยชน

ทับซอน (Conflict of Interest) แสดงถึงการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปดเผยขอมูล และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกัน

อยางเปนธรรม สรางความเชื ่อมั ่นใหกับผู มีสวนไดสวนเสีย ขับเคลื ่อนและพัฒนาการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงานดานการจัดซื ้อจัดจางใหดียิ ่งขึ ้น

 การยาสูบแหงประเทศไทย กำหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื ้อจัดจาง ดังนี ้

 1.  ให เจ าหนาท ี ่ท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง ปฏิบ ัต ิตามพระราชบัญญัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างและการบร ิหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั ้งกฎ ระเบียบ อื ่นๆ ที ่เกี ่ยวของ และวางตัวเปนกลางกับผู ขาย ผู ร ับจาง ผู เสนอราคา/เสนองาน 

หรือผู ชนะการเสนอราคาและปฏิบัติตามมาตรการปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน 

(Conflict of Interest) ของการยาสูบแหงประเทศไทย อยางเครงครัด

 2.  หามมิใหเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง เขาไปมีสวนไดสวนเสียกับผูยื ่นเสนอราคา/เสนองาน หรือคูสัญญา  

ตองไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดทั้งทางตรงและทางออม ไมวาการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นกอนขณะ หรือหลังการ

ปฏิบัติหนาที ่

 3.  ในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละคร้ัง ท่ีมีวงเงินเกิน 1 แสนบาทข้ึนไป (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ใหประธานคณะกรรมการตางๆ 

ที ่ไดร ับการแตงตั ้งใหมีหนาที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจาง เชน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส/ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา/ ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกประธานคณะ

กรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือประธานคณะกรรมการตางๆ อื่นใด หรือหากกรณีไมมีประธานฯ ใหเจาหนาที ่ที ่ได

รับการแตงตั ้งใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจาง โดยจะตองยืนยันวาตนไมมีความสัมพันธเกี ่ยวของกับผูเสนอราคา

/เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจาง ตามรายการ/โครงการ/กิจกรรม นั้น โดยบันทึกขอมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอรม “แบบ รร.1 

(สำหรับประธานคณะกรรมการฯหรือเจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของกับการจัดซื ้อจัดจาง)” และ “แบบ รร.2 (สำหรับผู เสนอราคา)” 

ที่แนบทายมาตรการฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ใหดำเนินการเผยแพรขอมูล แบบ รร.1 และ แบบ รร.2 ลงในเว็บไซตของการยาสูบแหงประเทศไทย

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 
   



 

 

เอกสารรับรองความไมเกีย่วของ 

ระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และผูเสนอราคา 

 

 ตามท่ีขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................... 

ตําแหนง ..........................................................  สังกัดกอง......................................................................................... 

ฝาย……………………………………………………….….. โทรศัพท.......................................................................................... 

ซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางรายการ ............................................................................................ 

ในการยื่นเสนอราคา/เสนองาน วันท่ี........................................................................................................................... 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีความเก่ียวของ ไมมีสวนไดสวนเสีย และไมมีการรับผลประโยชนกับ

ผูเสนอราคา/เสนองานแตอยางใด ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความโปรงใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังท่ีอาจ

กอใหเกิดผลประโยชนทับซอนได 

 

 

  

  

 

แบบ รร.1 (สําหรับประธานคณะกรรมการฯ/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง) 

 ลงชื่อ ...................................................................... ผูใหคํารับรอง 

     (………………….………………………..……………) 

 ตําแหนง ............................................................... 

                  ประธานคณะกรรมการฯ/เจาหนาท่ีฯ 

 วันท่ี ...................................................................... 

หมายเหตุ :- ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางแตละครั้ง ใหประธานคณะกรรมการฯ หรือหากกรณีไมมีประธานคณะกรรมการฯ 

ใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง จะตองยันยันวาตนไมมีความสัมพันธเก่ียวของกับผูเสนอราคา/

เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจางตามรายการ/โครงการ/กิจกรรม น้ัน และใหดําเนินการเผยแพรขอมูล “แบบ รร.1 (สําหรับเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง)” และ “แบบ รร. 2 (สําหรับผูเสนอราคา)” ลงในเว็บไซตของการยาสูบแหงประเทศไทย   



 

 

เอกสารรับรองความไมเกีย่วของ 

ระหวางผูเสนอราคา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง 

 

      กรณีเปนบริษัท/หางหุนสวน/ราน 

 ตามท่ีขาพเจา บริษัท/หางหุนสวน/ราน ............................................................................................... 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ.......................................................สํานักงานใหญ เลขท่ี................................................ 

....................................................................................................................................................................................

โดย…………………………………………………………………………………ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ

รับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทท่ี............................................................................................................ 

หรือหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...................................................................................................................................                                  
 

      กรณีเปนบุคคลธรรมดา 

 ตามท่ีขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................

บานเลขท่ี.................................................................................................................................................................... 

  

 ซ่ึงไดเสนอราคาในงานจัดซ้ือจัดจางรายการ....................................................................................... 

.ในวันท่ี.......................................................................................................................................................................                                                                                                                  

.  

 ขาพเจาขอรับรองวาในการเสนอราคา/เสนองานครั้งนี้ ขาพเจาไมมีความเก่ียวของ ไมมีสวนไดสวนเสีย 

และไมมีการใหผลประโยชนแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางแตอยางใด ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความ

โปรงใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังท่ีอาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนได 

 

  

  

 

แบบ รร.2 (สําหรับผูเสนอราคา) 

ลงชื่อ ...................................................................... ผูใหคํารับรอง 

  (…………………….………………………………………) 

 วันท่ี ...................................................................... 

 

 

หมายเหตุ :- การยาสูบแหงประเทศไทย มีความมุงมั่นในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เปนไปดวยความโปรงใสตรวจสอบไดและ

สอดคลองตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

จึงไดกําหนดหลักเกณฑมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ในการตรวจสอบความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อ

จัดจางและผูเสนอราคา เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) แสดงถึงการ

ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปดเผยขอมูล และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม สรางความเช่ือมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

ขับเคลื่อนและพัฒนาการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางใหดียิ่งข้ึน 
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