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ที่มาของการจัดท าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ บสย. 

 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ จึงได้ทบทวนคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อให้สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6          

ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการก าหนดประมวลจริยธรรม เพื่อก าหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละประเภท โดยมีกลไลในระบบในการบังคับใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงก าหนดการลงโทษตามความร้างแรงแห่งการกระท า พระราชบัญญติ

มาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการ   

ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวปฏิบัติ  

รวมทั้งหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจและประมวลจริยธรรม

ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้จัดท าเป็นคู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณฉบับนี้ข้ึน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ ตระหนักถึงความส าคัญ และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณ บสย. อย่างเคร่งครัดจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ต่อไป  
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ความหมายของจริยธรรม  

“จริยธรรม” หมายถึง  ประมวลความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติที่สอดคล้องกับความถูกต้อง

ดีงามตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และหลักศาสนาที่ส าคัญส าหรับพนักงานของ บสย. 

ความหมายของจรรยาบรรณ 

“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤตทิี่ผู้ประกอบอาชีพแต่ละอาชีพก าหนดขึ้น        

เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ที่กรรมการ ที่ปรึกษา 

ผู้บริหาร พนักงาน ของ บสย. พึงปฏบิัติเพ่ือรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของ บสย. อันจะ

ส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป 

 

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และผู้ถือหุ้นมีหน้าที่โดยยดึค่านิยมหลัก 9 ประการดังนี้  
 

 

1 • การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

2 • การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

3 • การยึดถือประโยชน์ของชาติ และ บสย. เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 

4 •  การยืนหยัดท าในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมายการยืนหยัดท าในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

5 • การให้บริการลูกค้าและประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6 • การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8 • การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9 • การยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณของ บสย. 
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 ค่านิยมหลักของจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรม 

 

ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรมโดยอย่างน้อยต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 
 
 

  

 

 

   

 

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติหน้าท่ี           
อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม 

กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถกูต้องชอบธรรม 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ด้วยการรับผิดชอบ มุ่งมั่น อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติบทบาทภารกิจของ บสย. 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัติ 

ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของ บสย. 
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จรรยาบรรณ  

บสย. ได้ก าหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นหลักปฏิบัติส าหรับ
พนักงานของ บสย. โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่   

 
 
 

 

 

 

                     

จรรยา 

บรรณ 

ผู้บริหาร 

ที่ปรึกษา พนักงาน 

ผู้ถือหุ้น 

กรรมการ 
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จรรยาบรรณของกรรมการ 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

1. ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้
เป็นไปตาม
กฎหมายด้วย
ความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส 
เพื่อประโยชน์
สูงสุดของ บสย. 

2. ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็ม
ความสามารถ
เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ 
บสย. 

3. ปฏิบัติหน้าที่
โดยหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนต่อ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4. รักษาข้อมูลที่เป็น
ความลับของ บสย. 
ไม่ให้ร่ัวไหลไปยัง
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ 
บสย. หรือผู้มีส่วน
ได้เสีย ยกเว้น กรณี
ที่เป็นไปตาม
กฎหมาย 

5. ไม่ใช้อ านาจ
หน้าที่ของตน หรือ
ยอมให้ผู้อื่นอาศัย
อ านาจหน้าที่ของ
ตน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมใน
การแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ 
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 จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร 
 

   

จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อ บสย. 
 

 
 

 

9. ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บสย. 

8. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของ บสย. ต่อบุคคลภายนอก 

7. ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใชข้้อมูลใดๆ ของ บสย. ซึ่งยังไม่ได้เปดิเผยต่อสาธารณะ 

6. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคต บสย. ท้ังในด้านบวกและด้านลบซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไป
ได้และมีข้อมูลสนับสนนุอย่างเพียงพอ 

5. รายงานสถานภาพของ บสย. โดยสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง   

4. จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของ บสย. เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

3. ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มก าลังความสามารถในทุกรณี 

2. บริหาร บสย. ด้วยความระมัดระวัง 

1. ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตดัสินใจใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อเจ้าของกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของกิจการโดยรวม 
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 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อพนักงาน 
 

 
 
 

13. ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดใน บสย. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

12. ให้ความมั่นใจกับพนักงานใน บสย. ในเร่ืองสวัสดิภาพและสวัสดิการในการท างาน 

11. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองการท าความผิดกฎหมายของ บสย.ได้ 

10. ส่งเสรมิให้พนักงานเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏบิัติได ้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ใน
กรอบของจรรยบรรณอย่างทั่วถึงทัง้ บสย. 

9. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

8. หลีกเลี่ยงการด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

7. บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าที่การงานของพนักงาน 

6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

5. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 

4. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ 

3. การแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน 
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 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อลูกค้า และประชาชน 
 

 

 
 

 
 

    

1. ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ 

2. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

3. การน าเสนอการบริการจะต้องไม่ท าให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของการบริการนั้น 

4. จัดระบบเพ่ือให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และ
ด าเนินการอย่างดีที่สุด เพ่ือให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

5. รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ
รวมถึงไม่น ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

6. พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่ าสุด ทั้งนี้ ต้องรักษาคุณภาพของการ
ให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้ 

7. แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 

8. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด กรณีที่อาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

9. ไม่ค้าก าไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการและไม่ก าหนด
เง่ือนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน 

10. ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าและ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
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  จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

     

 

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การ
ช าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเร่ือง อื่นใดที่ได้ใหข้้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ 

2. ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผย 
รายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และ/หรือลูกหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

1. ไม่เรียกหรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 
และ/หรือลูกหนี้ 
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 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

 โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงาน คู่แข่ง เป็นต้น 

1. ประพฤติปฏบิัติภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
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    จรรยาบรรณของผูบ้ริหารต่อสังคมส่วนรวม 

 

 
 
 
 
 
 

 

7. ไม่น าเงินของเจา้ของกิจการหรือผู้ถือหุ้นไปสนับสนุนทางการเมือง 

6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิ ตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ต่อหน่วยงานน้ัน 

5. ไม่กระท าการช่วยเหลือ สนับสนนุ หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏบิัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ 

4. ปฏบิัตหิรือควบคุมให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก โดยหน่วยงานก ากับดแูล 

3. ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมูพ่นักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

2. คืนผลก าไรส่วนหนึ่งของ บสย. ให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

1. ไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
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จรรยาบรรณของพนักงาน  
  

 
จรรยาบรรณของพนักงานต่อ บสย. 

 
 
 

 
 

 
 

 

1 
• ประพฤติปฏบิัติต่อกฎ ระเบียบ วินัย และข้อบังคับของ บสย. อย่างเคร่งครัด 

2 
• รักษาชื่อเสียงและภาพพจน์ของ บสย. โดยไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ บสย. 

3 
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ บสย. 

4 
• รักษาความลับของ บสย. ควรหลีกเลี่ยงการน าข้อมูลความเป็นไปใน บสย. ไปเปิดเผย หรือวิจารณ์ ในลักษณะที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อ บสย. 

5 
• ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ บสย. อย่างประหยัด คุ้มค่า ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียเร็วกว่าก าหนด 

6 
• ไม่ประกอบกิจการใดๆ ที่เป็นการแข่งขันหรือขัดผลประโยชนข์อง บสย. 

7 
• มีความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานใน บสย. ร่วมมือร่วมใจกันท างานเป็นหมู่คณะเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามนโยบาย

และเป้าหมายของ บสย. 

8 
• อุทิศเวลาในการท างานเพื่อประโยชน์สูงสดุของ บสย. 
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 จรรยาบรรณของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา-ผู้ร่วมงาน 

 
 

 
 

12. ปรับตนให้สามารถร่วมท างานเป็นทีมกบับุคคลอืน่ได้ ละเว้นการกระท าในลักษณะของการแข่งขันกนัเอง 

11. ให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 

10. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานเกี่ยวกับงานที่สามารถพิจารณาน าไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ บสย. 

9. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน มีความจริงใจต่อกนั ให้อภัยซ่ึงกันและกัน 

8. สอนงานและแนะน างาน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ความยุติธรรม โดยเฉพาะในการมอบหมายงาน และการพิจารณาความดีความชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อยู่เสมอ และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงาน 

5. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นให้ค าปรึกษาด้วยความจริงใจ มีเหตุผล 

4. ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. เคารพในวิจารณญาณของผู้บังคับบัญชา ไม่แสดงอาการก้าวร้าว กระด้างกระเดื่องหรือกระท าตนเป็นปรปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชาทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง 

2. รับฟังค าแนะน า และยอมรับการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา 

1. เชื่อฟัง และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ให้บรรลุผล
ส าเร็จ 
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จรรยาบรรณของพนักงานต่อตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

5. ละเว้นอบายมุขและการพนันทุกชนิด การทะเลาะวิวาท การกระท าผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมท้ังไม่
ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเองและ บสย. 

4. ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านข้อมูลข่าวสาร 
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือน ามาช่วยพัฒนางานของตนเองและ บสย. ให้

เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้น 

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียรและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 

2. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่ ทั้งกิริยา มารยาท การแต่งกาย การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ 
บสย. โดยเคร่งครัด และการรกัษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

1. ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด 
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จรรยาบรรณของพนักงานต่อลูกค้า 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้า
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

2. รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่น าข้อมูลเอกสารของลูกค้าไปใช้
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

3. มีความจริงใจต่อลูกค้า ไม่สร้างความหวังให้แก่ลูกค้า ไม่พึงสัญญาในสิ่งท่ี
เกินอ านาจหน้าท่ีเพียงเพ่ือความพอใจของลูกค้าในชั้นตน เพราะหากจัดการ
ไม่ได้ตามสัญญาจะท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ 

4. ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง มีอัธยาศัยท่ีดี สุภาพ และรับฟัง
ความคิดเห็น ค าต าหนิ และความประสงค์ของลูกค้าให้ตลอดไม่ควรปฏิเสธ
ในทันที ควรให้เหตุผลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน 

5. ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า เพื่อเป็นการตอบแทน
การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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จรรยาบรรณของพนักงานต่อสังคม 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

1. ให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานกับทางราชการ 

2.  ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ  สร้ างสรรค์กิ จกรรมที่ เป็ น
สาธารณประโยชน์ 

3. ไม่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมหรือกิจการใดๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของ
ประเทศชาติ 

4. ช่วยอนุรักษ์และจรรโลงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ 

5. ช่วยส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
เพื่อให้เยาวชนของชาติมีการศึกษาที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรง 
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 จรรยาบรรณของที่ปรึกษา 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

• ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้าของ บสย. ที่ขอ
ใช้บริการปรึกษาแนะน า ต่อบุคคลอ่ืน 

 

2 

• ต้องปฏิบัติงานการให้ค าปรึกษาด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง
เคร่งครัด 

 

3 

• ต้องหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ บสย. หากมีการขัดกันของ
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียเกิดขึ้นต้องรายงานให้ บสย. ทราบโดยเร็วที่สุด และ
ด าเนินการด้วยความโปร่งใสทันที 
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 จรรยาบรรณของผู้ถือหุ้น 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

5. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ตนเองหรือญาติและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ไม่ควรกดดันให้ผู้บริหารแสวงหาผลก าไรระยะสั้น โดยละเลยผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอืน่ๆ 

3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายในกรอบจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 

2. ไม่แทรกแซงการตัดสินใจใดๆ ของผู้บริหารทีบ่ริหารงานโดยสุจริตและอยู่บนพื้นฐานความเป็นไป 
ตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

1. จัดหาผูบ้ริหารที่มีคุณสมบัตแิละความสามารถที่เหมาะสม โดยให้อ านาจผูบ้ริหารอย่างเพียงพอในการ
กระท าใดๆ 
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 กลไกและระบบการบังคับใช้ 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องประพฤติปฏิบตัิและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของ บสย. อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ีและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ท าหน้าที่ก ากับดูแลการประพฤติปฏิบตัิของผูบ้ริหารและพนักงานให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ 

 2. กรณีการร้องเรียนหรือปรากฎเหตุว่า มี ผู้บริหารหรือพนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้บริหารและพนักงาน รายนั้นๆ สังกัดอยู่
ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

   - การด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ด าเนินการโดยน าหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการทาง
วินัยตามข้อบังคับว่าด้วยการท างานของพนักงาน บสย. มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยเมื่อการ
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเสร็จสิ้นลง ให้รายงานผลต่อผู้จัดการทั่วไปเพ่ือพิจารณา 

   - กรณีมีมูลอันเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้จัดการทั่วไปพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ความผิดทางวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยการท างานต่อไป 

   - กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฎว่ามีกรรมการหรือผู้จัดการทั่วไป ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบ
ฉบับนี้ ให้รายงานให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร  
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ขั้นตอนการลงโทษ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1. เมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการดังนี้ 

• กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ บสย. ในกรณีที่ไม่ใช่
ความผิดทางวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยการท างานของพนักงาน บสย. ให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน 
หรือด าเนินการตามควรเพ่ือให้มีการแก้ไข หรือด าเนินการให้ถูกต้อง และให้รายงานให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทราบ 

2. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ บสย. ในกรณีเป็นความผิดทาง
อาญา หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อ บสย. จะต้องถูกด าเนินการทางอาญาหรือต้องชดใช้ความ
เสียหายทางแพ่งด้วย 

• ในการเลื่อน แต่งต้ัง ย้าย หรือพิจารณาความดีความชอบของพนกังานที่ปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณ ให้น าผลการด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณไปประกอบการพิจารณาด้วย 

3) กรณีเกิดปัญาในการตีความหรือด าเนินการตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณให้ ผู้จัดการทั่วไปเป็น    
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด  


