นิยาม
จรรยาบรรณ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด หมายถึง แนวปฏิบัติท่ดี ใี นการดําเนินธุรกิจที่
ยืดมั่นในอุดมการณ์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “จรรยาบรรณ”

สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด
กรรมการสหกรณ์ หมายถึง กรรมการดําเนินของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า ง หมายถึ ง ผู้ ท่ี ทํ า สั ญ ญาจ้ า งแรงงาน หรื อ สั ญ ญาจ้ า งพิ เ ศษกั บ
สหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด

ตัวแทนผู้รับมอบอํานาจ หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก สหกรณ์นิคมท่าแซะ
จํากัด

ให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในนามของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด

คู่สัญญา หมายถึง ผู้ที่ยอมเข้าผูกพันตนและมีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏใน
สัญญาที่ได้ทําไว้กับสหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด

ผู้รับเหมา หมายถึง คู่สัญญาที่ทําสัญญาจ้างทําของกับ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด ตาม
ความหมายของกฎหมาย ซึ่งในบางธุรกิจของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด เรียกว่า “คู่ธุรกิจ”

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด
มีก ารติด ต่อ สั มพั นธ์ ท างธุ ร กิจ ไม่ว่ า จะเป็ นรั ฐ บาล หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิจ องค์ ก ร
ภาคเอกชน องค์กรเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด ในด้านต่าง
ๆ เช่ น กรรมการสหกรณ์ นิ ค มท่ า แซะ จํ า กั ด เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า ง ผู้ ถื อ หุ้ น คู่ สั ญ ญา
ผู้รับเหมา ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็นต้น
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แนวทางจรรยาบรรณ
1. บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ทุกคน โดยมีกรรมการสหกรณ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2. ข้อแนะนําเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
1) ทําความเข้าใจเนื้อหาสาระของจรรยาบรรณฉบับนี้
2) เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
3) ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างสม่ําเสมอ
4) ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือ
อาจเกิดผลกระทบต่อสหกรณ์
5) เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่สหกรณ์
กําหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้
6) แจ้งให้ผู้บั งคั บบัญ ชาหรือบุ คคลที่รับ ผิดชอบทราบเมื่อพบเห็ นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
7) ให้ความร่ว มมือในการตรวจสอบข้อ งเท็ จจริงต่าง ๆ กับ หน่ว ยงานหรือ บุค คลที่
สหกรณ์ ได้มอบหมาย
8) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ต้ อ งเป็ น ผู้ นํ า ในการปฏิบั ติ ต ามจรรยาบรรณ ตลอดจน
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติ

3. การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือ
ส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. ประธานกรรมการสหกรณ์
4. เลขานุการสหกรณ์
5. กรรมการสหกรณ์
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4. กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
1) รวบรวมข้อเท็จจริง
ผู้รับข้อร้องเรียนจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยงข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสม
ดําเนินการ
2) ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล
ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน
และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจ
• ดําเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นดําเนินการแทนตน หากเห็นว่า
เป็นเรื่องที่ตนมีอํานาจที่จะกระทําได้ หรือ
• รายงานต่ อ บุ ค คลที่ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การและเกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งนั้ น ๆ เป็ น
ผู้ดําเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล
3) กําหนดมาตรการดําเนินการ
ผู้ที่ดําเนินการตามข้อ 2) กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยคํานึงถึง
ความเดือ ดร้อ นเสีย หายโดยรวมทั้งหมดทั้งนี้ ในกรณีที่เ ป็ นเรื่อ งสํ าคั ญ ผู้รับ ข้อ
ร้องเรียนจะเป็นผู้รายงานผลต่อประธานสหกรณ์ และ/หรือคณะกรรมการสหกรณ์
เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของสหกรณ์
หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นต้น
4) รายงานผล
ให้ ผู้ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นมี ห น้ า ที่ ร ายงานผลตามข้ อ 3) ให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบหาก
ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

5. มาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน
หรื อ ผู้ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรายงานการฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณ
ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความ
คุ้มครองตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้
เบาะแสที่เป็นประโยชน์สําหรับสหกรณ์ เกี่ยวกับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
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กฎระเบี ย บที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ รวมถึ ง การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของสหกรณ์ได้กําหนดไว้ ดังนี้
1) ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเอง
ได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหาย
ใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทําให้สหกรณ์ สามารถรายงานความคืนหน้า
ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2) สหกรณ์ ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จําเป็น โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3) กรณี ที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นเป็ น ว่ า ตนอาจได้ รั บ ความไม่ ป ลอดภั ย หรื อ อาจเกิ ด ความ
เดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้สหกรณ์กําหนดมาตรการคุ้มครอง
ที่เหมาะสมก็ได้ หรือสหกรณ์อาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้อง
ร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือ
ความไม่ปลอดภัย
4) ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายจะได้ รั บ การบรรเทาความเสี ย หายด้ ว ย
กระบวนการที่มีความเหมาะสมเป็นธรรม

6. การกระทําที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ (5.5.1 (5))
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งทุ ก คนมี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ อื่ น ปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณ การกระทําต่อไปนี้เป็นการทําผิดจรรยาบรรณ
1) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2) แนะนํา ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่
ตนทราบหรือ ควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มี
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
5) การกระทําอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
ทั้งนี้ ผู้ที่ทําผิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่สหกรณ์
กําหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
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ข้อพึงปฏิบัติ
1. การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพ
1.1 ความเป็นส่วนตัว
สิท ธิเ สรีภ าพส่ ว นบุ ค คล ต้อ งได้ รั บ ความคุ้ม ครองไม่ใ ห้ ถู ก ล่ ว งละเมิด จากการใช้ การ
เปิ ดเผย หรือการถ่ายโอนข้อ มูล ส่วนบุค คล เช่น ชีวประวั ติ ประวัติสุข ภาพ ประวั ติก าร
ทํางาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่
เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทําไป
ตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
แนวปฏิบัติ
1. คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการ
ดูแลรักษาของสหกรณ์
2. การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสู่สาธารณะจะทําได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้น
3. จํากัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ เท่าที่จําเป็น
ข้อพึงระวัง
1) การส่งข้อมูลหรือการกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
2) การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
3) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศที่ไม่คํานึงถึงข้อกําหนด หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
4) การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานแก่ผู้ท่ไี ม่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) ท่านเป็นเลขานุการของประธานสหกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายหรือผู้บริหารท่านหนึ่ง ให้ท่านส่งประวัติ
ของประธานสหกรณ์ เพื่อนําไปเปิดเผยในหนังสือเล่มหนึ่ง โดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจากประธาน

สหกรณ์ แล้ว แต่ท่านไม่ทราบเรื่อง ท่านจะปฏิบัติเช่นไร
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คําแนะนํา
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ผู้ที่
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นในตัวอย่างนี้จึงควรขอความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลก่อนดําเนินการใด ๆ
2) ท่านไม่ได้เป็นผู้มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลประวัติบุคคลของสหกรณ์แต่ท่านต้องการทราบผลการ
ตรวจสุภาพของผู้ที่สมัครเข้ามาทํางานในตําแหน่งงานที่พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ และลักษณะงานมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย
ท่านจะปฏิบัติอย่างเช่นไร

คําแนะนํา
ข้อมู ลผลการตรวจสุ ขภาพถือเป็นข้อมู ลส่วนบุ คคล หากต้อ งการทราบต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการใช้ข้อมูลตามหน้าที่การงานปกติ
ของผู้ทําหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล
3) อดีตเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ที่ท่านรู้จักได้โทรศัพท์มาขอข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ของเจ้า หน้ า ที่แ ละลู กจ้ า งในหน่ ว ยงานของท่ า นโดยแจ้ งว่ า จะนํา ไปใช้ใ นการติ ด ต่ อ กับ บุ ค คล
เหล่านั้นเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต บริการเงินกู้ยืม ท่านจะปฏิบัติ
เช่นไร

คําแนะนํา
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แม้ว่าจะเป็นข้อมูลซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปในหน่วยงานหรือ
กลุ่มเพื่อนยังคงถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
เปิดเผย เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ดังนั้น
ตามตัวอย่างนี้จึงไม่ควรให้ข้อมูลดังกล่าวไป
1.2 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
สหกรณ์ ตระหนักถึงสิท ธิในความเป็ นมนุ ษย์และความเท่าเทีย มกันโดยมีแนวปฏิบัติต่อ
ผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือน
หรื อ ความแตกต่ า งไม่ ว่ า จะทางกายหรื อ จิ ต ใจ เชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
แนวปฏิบัติ
1) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซ่งึ กันและกัน
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2) กระบวนการสรรหา การพิ จ ารณาผลงานความดี ค วามชอบ ต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า ง

ถูกต้องและเป็นธรรม
3) ในการปฏิบัติหน้าที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่าง
ทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจ
นําไปสู่ความขัดแย้ง
4) ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทําที่ไม่
เป็นธรรม เมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมให้พูดคุยทําความเข้าใจในเบื้องต้นกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5) ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ข้อพึงระวัง
1) การเล่ า เรื่ อ งตลก หรื อ ล้ อ เลี ย นเกี่ ย วกั บ ความแตกต่ า งทางกายหรื อ จิ ต ใจ เชื่ อ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบความรู้สึก
2) การปฏิเสธที่จะทํางานร่วมกับบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางกายหรือ
จิตใจ เชื่อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
3) การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอื่น โดยมีเจตนาให้เกิดความเอนเอียงในการตัดสินใจ
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสมรสกั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาในหน่ ว ยงานเดี ย วกั น ถ้ า ท่ า นเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใน
ระดับสูงกว่าท่านจะดําเนินการอย่างไร

คําแนะนํา
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งทุ ก คนมี เ สรี ภ าพในการเลื อ กคู่ ค รอง แต่ ก ารสมรสระหว่ า ง
ผู้บังคับ บัญ ชากับ ผู้ใ ต้บั งคั บบั ญชาในหน่ว ยงานเดีย วกั น อาจก่อให้เ กิด การเลือ กปฏิบั ติ
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่น ๆ ในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
อันเนื่องมาจากการเป็นคู่สมรส ดังนั้นจึงควรพิจารณาโยกย้ายคู่สมรสคนใดคนหนึ่งไปยัง
หน่วยงานอื่น
2) ท่านได้รับมอบหมายงานให้ทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานซึ่งมีข้อพิพาทฟ้องร้องเป็นคดีความใน
ศาลเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน ท่านจะสามารถปฏิเสธที่จะทํางานร่วมกับคนนี้ได้

7

คําแนะนํา
ในการทํางานต้องมุ่งมั่นในผลสําเร็จของงาน ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และต้องไม่ให้
ปัญหาหรือความขัดแย้งส่วนบุคคลเข้ามาเป็นอุปสรรคในการทํางาน ในกรณีนี้ท่านจึงไม่
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ แต่ถ้าท่านเห็นว่าการร่วมงานนั้นอาจมีอุปสรรคทํา
ให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาวิธีการแก้ไข
ปัญหา โดยอาจให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดในงานดังกล่าว
1.3 การดําเนินการด้านการเมือง
สหกรณ์วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุน
พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอํานาจทางการเมือง อย่างไรก็ดี
สหกรณ์ ต ระหนั ก และให้ ค วามเคารพในสิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการใช้ สิ ท ธิ ท างการเมื อ งของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
แนวปฏิบัติ (5.2.2, 5.5.2)
1) พึ ง หลี ก เลี่ ย งการเข้ า ไปรั บ หน้ า ที่ เ ป็ น กรรมการพรรคการเมื อ ง เป็ น ตั ว แทนพรรค
การเมือ งในกิจ กรรมสาธารณะต่ าง ๆ หรื อ เป็ น สมาชิก ขององค์ ก ารปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่น เช่น องค์ก ารบริหารส่วนจั งหวั ด (อบจ.) องการบริหารส่ว นตํ าบล (อบต.)
หรือไม่แสดงด้วยวิธีใด ๆ ที่ทําให้ผู้อื่นเข้าใจว่า สหกรณ์เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือฝักใฝ่
ทางการเมืองหรือพรรคการเมือง
2) พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทํางานหรือในเวลางาน
อันอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด
3) ไม่ นํา ทรั พยากรของสหกรณ์ไ ปสนับ สนุ นกิ จ กรรมทางการเมื องของพรรคการเมื อ ง
กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาต
ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานที่ในบริษัทในกิจการทางการเมือง
4) ห้ามไม่ให้บุคลากรของสหกรณ์ใช้อํานาจ ทรัพยากร เงินทุนและชื่อสหกรณ์ใช้ในการ
เรี่ยไรหรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง
ข้อพึงระวัง
1) ความสัมพันธ์กับนักการเมือง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองอันอาจทําให้เข้าใจผิด
ได้ว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง หรือฝักใฝ่พรรคการเมือง
2) การรับเงิน หรือประกาอบธุรกิจร่วมกับนักการเมือง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง
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3) การแต่งกายด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง หรือแต่งกายในลักษณะที่ทําให้ผู้อ่ืน

เข้าใจได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทาง
การเมืองหรือพรรคการเมืองใด
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างใต้บังคับบัญชาของท่านลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

คําแนะนํา
ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างใต้บังคับบัญชาของท่านทราบว่าสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง
ได้หากไม่กระทบต่อเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แต่จะต้องไม่อ้างความเป็น
เจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครรั บ
เลือกตั้งหรือการหาเสียงเลือกตั้ง และจะต้องไม่แอบอ้างหรือทําให้สาธารณชนหลงเข้าใน
ผิดได้ว่าบริษัท ให้การสนับสนุน มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือฝักใฝ่กับกลุ่มการเมืองด้วย

2) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ต้องใช้เวลาประจํา
ในการปฏิบัติงาน

คําแนะนํา
หากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องเข้ารับตําแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (อบจ.) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล (อบต.) หรื อ
ตํ าแหน่งทางการเมือ งอื่นใด ซึ่งโดยตํ าแหน่งนั้นต้อ งใช้เ วลาประจํ าในการปฏิบั ติหน้าที่
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้นควรพิจารณาลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เนื่องจาก
เวลาทํางานในตํ าแหน่งทางการเมืองอาจเป็นอุป สรรคให้ไ ม่สามารถปฏิบัติงานในฐานะ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้ตามปกติ

2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
สหกรณ์ดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสํานึก
ในเรื่อ งดั งกล่าวกับ เจ้าหน้าที่และลูก จ้างและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบั ติตามแนว
ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้กําหนดไว้
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2.1 สังคมและสิ่งแวดล้อม
1) สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบ
สถานประกอบการของ สหกรณ์ มุ่ ง มั่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อ มอย่างจริงจั งและต่อเนื่อ ง โดนตระหนัก ถึงความสํ าคั ญ สิ่งแวดล้อ มและ
ความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมใน
การรั ก ษาสิ่งแวดล้อมและพั ฒนาคุ ณ ภาพชีวิตของคนในชุ มชนตามหลั กการพั ฒนา
อย่างยั่งยืน
2) เปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ คิ ด เห็ น สํ า หรั บ
โครงการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลการทบต่อชุมชน รวมทั้งการเสนอความคิดเห็น หรือข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ ที่เป็นผล  กก ดําเนินงานของสหกรณ์
3) ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่าง
ๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4) ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้สามารถควบคุมและ/
หรือลดมลพิษโดยให้ครอบคลุมเรื่องน้ําเสีย ฝุ่น ก๊าซ รวมทั้งของเสียต่าง ๆ
5) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ ต้อง
ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้
6) ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้
งานทั่วไป
7) ศึกษาและให้ความร่วมมือในการกําจัดขยะหรือของเสีย ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
8) ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสุขภาพ และความ
ปลอดภัยก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ
ข้อพังระวัง
1) การเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของชุมชน
2) การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสู่สาธารณะ
3) การจัดการกับขยะอันตรายผิดวิธี
2.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ให้ความร่วมมือกับ มาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสหกรณ์ เช่น
นโยบาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
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3) ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต หรื อ เครื่ อ งจั ก ร มี ห น้ า ที่ ดู แ ล ปรั บ ปรุ ง และ
บํารุงรักษากระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรให้อยู่ในมาตรฐานที่กําหนดไว้ เพื่อลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อพึงระวัง
1) การฟื้นฟูทรัพยากร โดยไม่ตระหนักถึงระบบนิเวศน์เดิมที่มีอยู่
2) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่า
3) กระบวนการผลิตที่มีของเสียจากกระบวนการผลิตมากกว่าปกติ
2.3 สุขภาพและความปลอดภัย
1) ส่ ง เสริ ม ให้ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย เป็ น วาระสํ า คั ญ โดยจั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดและ
มาตรฐานทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพที่มี
มาตรการไม่น้อยกว่ากฎหมายกําหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของสหกรณ์ต้อง
ศึก ษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อ กํ าหนดและมาตรฐานทางด้านสุ ข ภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุณภาพที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2) สหกรณ์จะดํ าเนินทุ ก วิถีท างเพื่อ ควบคุ มและป้อ งกั นการสู ญ เสีย ในรูป แบบต่างๆอั น
เนื่องจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสูญหาย
การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ
ที่เ กิ ด ขึ้ น ตลอดจนรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานที่ ป ลอดภั ย ต่อ บุ ค ลากรของ
สหกรณ์
3) ตรวจสอบความพร้ อ มของสุ ข ภาพและร่ างกายของตนเองก่ อ นปฏิ บั ติ งาน และไม่
ปฏิบัติงานหากสุขภาพและร่ายกายไม่พร้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจาก
การทํางาน
4) ผู้ที่ต้องทํางานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือต่อสุขภาพต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายนั้น
5) ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่มีความเสี่ยงหากไม่มีความแน่ใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ให้หยุดหรือชะลอการดําเนินการนั้น และให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยทันที
6) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสถานที่ทํางานที่
อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
7) ผู้บังคับบัญชาในสายงานต่าง ๆ มีหน้าที่กําหนด หรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกัน
และควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและบุคคลที่
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เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง
ข้อพึงระวัง
1) การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
2) การใช้สารเคมีทีไม่มีฉลากระบุหรือไม่ได้รับอนุญาต
3) ความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโรคติดเชื้อ
4) การต่อสายไฟเปลือย
5) ทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกปิดกั้น
6) การขับขี่อย่างไม่ปลอดภัย
7) การปิดใช้งานเครื่องควบคุมความปลอดภัย
8) การทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องมือ เครื่องจักร โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้
งาน
9) การไม่รายงานอุบัติเหตุที่เกิดในสถานที่ทํางาน
10) การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัย
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) สหกรณ์ให้ท่านสั่งซื้อสีสเปรย์ และท่านรู้จักเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่สหกรณ์ผลิตสีสเปรย์ราย
หนึ่งซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ในราคาถูกกว่าซื้อยี่ห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่สหกรณ์ตังกล่าวยังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คําแนะนํา
การสั่งซื้อวัสดุที่เป็นสารเคมีสําหรับใช้ในสํานักงานหรือโรงงานต้องมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ
2) ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยได้ยินเสียงเรียกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเขาได้ไปพอ
แพทย์แล้ว และแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอาจมาจาก 2 สาเหตุ คือ 1) ได้ยินเสียงดังมาก ๆ หรือ 2)
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเป็นประจํา ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านจึงสงสัยว่าอาจเกิดจากการ
ได้ยินเสียงเครื่องจักรในบริเวณสถานที่ทํางาน ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติเข่นไร

คําแนะนํา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกคนมีหน้าที่ในการรายงานความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบแม้ว่าเป็ นความผิด ปกติ เ พีย งเล็ ก น้อ ย หรือ เป็ นเพีย งข้อ สงสั ย ทั้ง นี้ เพื่อ เป็ นการ
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ป้องกัน หรือยับยั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อ
ได้รับรายงานความผิดปกติต้องดําเนินการให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที
3) ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรายงานว่าได้ยินชาวบ้านคุยกันเรื่องความเดือดร้อนจากน้ําสีดําที่มีกลิ่น
เหม็นไหลออกจากบริเวณโรงงานของท่านไปลงในที่ดินชาวบ้าน แต่ไ ม่ทราบว่าจะติดต่อหรื อ
ร้องเรียนไปที่ใด และอย่างไร ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติเช่นไร

คําแนะนํา
กรณีมีเ รื่อ งร้อ งเรีย น หรือ แนวโน้มจะเกิด การร้อ งเรีย นด้านสิ่ง แวดล้อ มซึ่งมาจากการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ถือเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หา
แนวทางแก้ไข กําหนดผู้รับผิดชอบพร้อมกําหนดแล้วเสร็จ และต้องแจ้งความคืบหน้าของ
การดําเนินการต่อผู้ได้รับผลกระทบ และผู้บังคับบัญชา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็ว
ที่สุด

3. การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด 5.5.1
3.1 การรั บ หรือ ให้ ทรัพย์ สินหรือ ประโยชน์ อ่ืนใดที่อ าจสร้ างแรงจู งใจในการตั ด สินใน
อย่างหนึ่งอย่างใด
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ต้องดําเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้
ว่าการดําเนินการนั้นจะไม่ทําให้เกิดข้อครหาหรือทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
แนวปฏิบัติ
1) ห้ า มบุ ค คลในสหกรณ์ แ ละครอบครั ว เรี ย กร้ อ งหรื อ รั บ ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับ เหมา ผู้รับ เหมาช่วง ลู กค้า คู่ค้า หรือ ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกั บ
ธุรกิจสหกรณ์ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
โดยลําเอียงหรือลําบากใจหรือเป็นผลประโยชน์ขัดกัน
2) บุคคลากรของสหกรณ์มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
แก่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3) ไม่ใช้วิธีการรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนา
เพื่อชักนําให้กระทําหรือละเว้นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง
4) ไม่ เ สนอเงิ น ทรั พ ย์ สิ น สิ่ ง ของ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดกั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทางธุ ร กิ จ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
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5) การใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กั บ การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาทางธุ ร กิ จ เป็ น เรื่ อ งที่ ย อมรั บ ได้ แต่ ต้ อ งใช้ จ่ า ยอย่ า ง
สมเหตุสมผล
ข้อพึงระวัง
1) การติดต่อ หรือดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
ทางธุ รกิ จรวมถึ งการให้ห รือ รั บ ผลประโยชน์ ท่ี ตามปกติ ไ ม่ ค วรจะได้ รั บ จากบุ ค คล
ดังกล่าว
2) รับหรือให้คําแนะนําทางธุรกิจ ที่ต้องใช้ความสัมพันธ์พิเศษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บุคคลใด ๆ
3) การจ่ายเงินให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิ
พิเศษที่ไม่ควรได้
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) เจ้าหน้าที่ของโครงการหนึ่งถามเรื่องผลตอบแทนที่เขาจะได้รับหากเขาสามารถจูงใจให้เจ้าของ
โครงการสั่งซื้อสินค้าของสหกรณ์

คําแนะนํา
ชี้แจงให้บุคคลนั้นเข้าใจว่าตามแนวปฏิบัติของสหกรณ์ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ท่ีตามปกติไม่
ควรจะได้รับ หากไม่ใช่เป็นการตอบแทนตามประเพณีทางการค้าที่สหกรณ์ ยึดถือปฏิบัติ
3.2 การรับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึก
การรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือสิงของ เพื่อเป็นของขวัญ / ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ในขณะเดียวกันสหกรณ์ ไม่ประสงค์ให้
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรับของขวัญ / ของที่ระลึก ที่มีค่าเกิดปกติวิสั ยจากผู้เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจ
แนวปฏิบัติ
1) ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การ
งานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
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2) การรับของขวัญหรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย

3)
4)

5)
6)

ธรรมจรรยา อาจจะเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็น
การให้ทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย
ไม่รับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อัญมณี อลัง
หาริมทรัพย์หรือสิ่งของในทํานองเดียวกัน
ไม่รับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกที่อาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง
อย่างใดโดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจําเป็นต้องรับของขวัญ / ของที่ระลึก
ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น
เก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการใช้จ่ ายเงิน ที่แสดงมู ล ค่าของของขวั ญ / ของที่ระลึก นั้นเพื่ อ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง
กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน
ภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงาน
ภายนอกนั้นกําหนดไว้

ข้อพึงระวัง
1) การให้ของขวัญ / ของที่ระลึกแก้ผู้บังคับบัญชา
2) การรับของขวัญ / ของที่ระลึกจากผูใ้ ต้บังคับบัญชา
3) การรับสิ่งของหรือของขวัญที่ไม่มีท่มี าหรือเหตุผลในการให้ที่แน่ชัด
4) การรับหรือให้สิ่งของหรือของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติที่ควรได้รับ
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) ในวันปีใหม่มีผู้ขายสินค้ํานําของขวัญ เล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้ท่านตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่เมื่อรวม
หลาย ๆ รายแล้วทําให้ท่านได้รับของขวัญเป็นจํานวนมาก

คําแนะนํา
ปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านโดยพึงระวังมูลค่าของของขวัญแต่ละราย
2) ผู้รับเหมารายหนึ่งที่ท่านเคยติดต่องานด้วยมีบ้านพักตากอากาศริมทะเลในต่างประเทศเสนอให้
ท่านและครอบครัวไปพักผ่านได้เป็นการส่วนตัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อ้างว่าตามปกติไม่ค่อยมีใคร
ใช้งานและไม่มีค่าใช้จ่ายใดที่ต้องเสียเพิ่มขึ้น ท่านจะรับข้อเสนอนี้ได้หรือไม่
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คําแนะนํา
ตามตัวอย่างนี้ท่านต้องพิจารณาว่าหากท่านไปพักผ่อนโดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองนั้น
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร เพราะการวัดมูลค่าของของขวัญ หรือสิ่งตอบแทน ให้วัดจาก
มูลค่าตามราคาตลาด หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นมูลค่าสูงก็ให้ปฏิเสธ
3) สหกรณ์ได้ออกค่าใช้จ่ายให้ท่านเข้าร่วมสัมมนาภายนอก และท่านได้รับรางวัลจาการจับฉลาก
จากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 300 คน เป็นเงิน 10,000 บาท ท่านจะสามารถเก็บเงินรางวัลเป็น
ของตนเองได้หรือไม่

คําแนะนํา
รางวั ล ที่ ไ ด้ จ ากการจั บ ฉลากโดยการสุ่ ม จากตั ว เลื อ กจํ า นวนมากมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
หลีกเลี่ยงการเกิด อิทธิพลในการตัดสินใจอยู่แล้ว ในกรณีนี้ท่านสามารถรับเป็นของตัวเอง
ได้ แต่ถ้ารางวัลมีมูลค่าสูงมากจะต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อให้แน่ใจว่าการให้นั้นมีเจตนาให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจ
4) หน่วยงานภาครัฐทําหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษในวันและเวลาทํางานปกติ และมอบเงิน
ค่าตอบแทนให้ท่านจํานวนหนึ่งตามอัตราที่กําหนดไว้ ท่านจะสามารถเก็บเงินจํานวนนี้เป็นของ
ตนเองได้หรือไม่

คําแนะนํา
ก่อนจะตอบรับเชิญต้องรายงานรายละเอียดรวมถึงค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ
(ถ้าทราบ) เพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่านก่อน ในตัวอย่างนี้หากเป็นจํานวนเงินที่
ไม่มากเกินวิสัย และเป็นอัตราที่หน่วยงานภาครัฐกําหนดไว้เป็นมาตรฐานปกติอยู่แล้ว ท่าน
สามารถเก็บเงินจํานวนนั้นเป็นของตนเองได้

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5.5.2
เจ้าหน้าที่และลู กจ้างและผู้เ กี่ย วข้อ งกับ สหกรณ์ ต้อ งพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เ กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่
จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
แนวปฏิบัติ
1) ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์
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2) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการ

3)
4)
5)

6)

แข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ แต่ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
กรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที
ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่ตนรู้เนื่องมาจากตําแหน่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของสหกรณ์ หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินไนรูปแบบใด ๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
สหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์เอง
หลีกเลี่ยงการทํางานอื่นนอกเหนือจากการทํางานของสหกรณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
งานในความรับผิดชอบไม่ว่าในด้านใด

ข้อพึงระวัง
1) ผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์
2) งานส่ว นตัว ที่ใ ช้วั ส ดุอุ ป กรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือ ทรั พยากรของสหกรณ์การทํ า
ธุรกรรมกับสหกรณ์ที่ท่านหรือครอบครัวมีความสนิทสนมเป็นพิเศษ
3) ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) ความสัมพันธ์ด้านการเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับสหกรณ์
5) การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น หุ้นกู้ ตราสารอนุพันธ์ ของสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจ
แข่งขันกับสหกรณ์
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) เพื่อนสนิทของท่านที่เป็นผู้รับเหมาให้กับสหกรณ์ ชวนท่านและครอบครัวไปทัวร์ยุโรปโดยออกค่า

ใช่จ่ายให้ทั้งหมด ท่านจะตอบตกลงได้หรือไม่

คําแนะนํา
ปฏิเสธด้วยวิธีการที่สุภาพ หากไม่สามารถปฏิเสธได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบรายละเอียด
ทั้งนี้หากเป็นกรณีเชิญไปดูงาน ให้ท่านใช้เงินของสหกรณ์โดยขออนุมัตใิ ห้ถูกต้องตามขั้นตอน
ที่สหกรณ์กําหนดไว้
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2) ตัวแทนจําหน่ายสินค้าของสหกรณ์ รายหนึ่งที่เป็นญาติสนิทกับท่านขอร้องให้ท่านซึ่งมีหน้าที่ใน

การจัดสรรสินค้าให้กับตัวแทนจําหน่ายช่วยจัดสรรสินค้าที่ขาดตลาดให้ โดยเสนอราคาซื้อแพง
กว่าปกติ ท่านจะทําได้หรือไม่

คําแนะนํา
ให้ชี้แจงว่าท่านไม่มีอํานาจในการจั ดการถึงแม้ว่าเงื่อนไขที่ไ ด้รับ นั้นจะเป็ นประโยชน์กั บ
สหกรณ์ ก็ ต าม โดยเรื่ อ งดั ง กล่ า วต้ อ งรั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง ท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะ
ประสานงานให้และจะแจ้งผลคืบหน้าให้ทราบ
3) ครอบครั วของท่านยกเลิก การเป็ นตั วแทนจํ าหน่า ยของสหกรณ์โ ดยเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้าจาก

สหกรณ์คู่แข่ง ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
คําแนะนํา
แจ้งให้ผู้บังคั บบั ญ ชาทราบ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดํ าเนินธุรกิจของ
ครอบครัว
4) ท่านมีเงินเก็บจํานวนมากและเห็นว่าหากนําไปฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ยไม่มาก ท่านจึงคิดจะให้

เพื่อนร่วมงานของท่านกู้ยืมเงินจํานวนดังกล่าว ท่านจะทําได้หรือไม่

คําแนะนํา
หลีกเลี่ยงการกระทําดังกล่าว เพราะการให้กู้ยืมเงิน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินจะ
ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดก็ตาม เพราะเป็นการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หรืออาจทํ าลายบรรยากาศในการทํางาน หากมีการผิด นั ดชํ าระหนี้ หรือไม่ปฏิบั ติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืมนั้น
5)

สหกรณ์ที่เป็นผู้รับเหมาของสหกรณ์ ได้เชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาที่ต่างประเทศ โดยผู้รับเหมาเป็น
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร และให้เงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทางกับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน และยินยอมให้ท่านนําครอบครัวไปด้วยได้ ท่านควรเข้าร่วมการสัมมนาใน
ครั้งนี้หรือไม่

คําแนะนํา
ท่านต้องพึงระวังข้อเสนอที่ให้ประโยชน์มากกว่าปกติท่ีควรจะเป็น และควรทําความเข้าใจ
ให้ชัดเจนว่าการสัมมนานั้นเป็นไปเพื่อการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ หรือ
เป็นการสมนาคุณคืนกําไรให้กับลูกค้า ในตัวอย่างข้างต้นไม่ควรเข้าร่วมสัมมนาเพราะมี
ข้อเสนอที่ดูเป็นการจูงใจเกินกว่าปกติ แต่ถ้าเป็นการสัมมนาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทาง
ธุรกิจอาจขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม หากต้องรับเข้า
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สัมมนาก็จะต้องไม่นําครอบครัวไปด้วย และต้องไม่รับเงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง เพราะถือ
ว่าเป็นประโยชน์มากว่าปกติที่ควรได้
6)

สหกรณ์ที่เป็นผู้รับเหมาสหกรณ์ ได้เชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวสินค้า โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็น
จํานวนมาก ภายในงานมีการแจกของที่ระลึก และเลี้ยงอาหารเย็น ท่านจะไปร่วมงานตามคําเชิญ
ได้หรือไม่

คําแนะนํา
ตามตัวอย่างนี้ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ และสามารถรับของที่ระลึกได้หากของที่ระลึก
นั้นมีมูลค่าไม่มากและมีเจตนาจะแจกให้กับผู้ร่วมวานทุกคน ทั้งนี้ ระหว่างงานให้หลีกเลี่ยง
การพูดคุยที่อาจทําให้เข้าใจได้ว่าท่านสนใจสินค้า หรืออาจสั่งสินค้านั้น โดยให้รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
7) มีบุคคลภายนอกที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกําหนด

ติดต่อท่านให้เป็นนายหน้านําเงินมาให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในหน่วยงานกู้ยืมโดยจะมีผลประโยชน์
ตอบแทนให้ ท่านควรจะรับจะข้อเสนอนี้หรือไม่

คําแนะนํา
ท่านไม่ควรรับข้อเสนอดังกล่าว ยิ่งกว่านั้นหากเป็นการให้กู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่า
ที่กฎหมายกําหนดถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย นากจากนี้ การให้กู้ยืมเงินหากเกิดการผิดนัด
หรือผิดสัญญากันขึ้นจะเป็นผลเสียต่อการทํางานทั้ง 2 ฝ่าย และเป็นการทําลายบรรยากาศ
การทํางานจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระทําอย่างยิ่ง

5. การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อลูกค้า
สหกรณ์ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด ซื้อ จั ด หา อั น เป็ น กระบวนการที่สํ า คั ญ เพื่ อ กํ า หนด
ค่าใช้จ่ายและคุ ณภาพสินค้าและบริการที่ส หกรณ์จะนํ ามาใช้ใ นการดํ าเนินกิจการ การ
จัดหาต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ตามระเบียบการจัดซื้อ จัดหาของสหกรณ์
และมี ค วามเป็ น ธรรมแก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ในการตั ด สิ น ใจต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความ
สมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และการบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถให้เหตุผลที่
เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบในกรณีท่ไี ม่แน่ในให้ศึกษาระเบียบการจัดหา อย่างละเอียด
หรือสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วนจัดหาหรือผู้บังคับบัญชาก่อนดําเนินการใด ๆ
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แนวปฏิบัติ
1) บุคคลากรของสหกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องคํานึงถึงความ
ต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ การจัดซื้อ การจัดหาต้องดําเนินการอย่าง
โปร่งใสให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า
2) ในการติดต่อคู่ค้า ให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐาน การเจรจา การร่างสัญญา การทํา
สัญญาและการปฎิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่กําหนด
3) ในการจัดหาต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบวิธีการจัดหา และกระบวนการสรรหาจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดโดยให้สอดคล้องกับอํานาจดําเนินการ
4) การจัดหาต้องปฏิบัติตามคู่มื อการจัดหาสิ นค้าและบริก ารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ม
(Green Procurement)
5) ในกรณี ก ารจั ด หาไม่ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บวิ ธี ก ารจั ด หา หรื อ ไม่ ผ่ า นหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ เรื่องการจัดหา ต้องทําหนังสือชี้แจงที่มา วิธีการจัดหา และเหตุผลของการ
จัดหานั้นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
6) ไม่ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด หากั บ คู่ สั ญ ญาที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ตนเอง เช่ น เป็ น
ครอบครัว ญาติสนิท หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน
7) ไม่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ท ราบอั น เนื่ อ งจาจากการจั ด หาเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตั ว หรื อ ผู้ อื่ น ที่ ไ ม่
เกี่ยวข้อง
8) การจัดหาให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคล
ธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีท่ีต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะบุคคล หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ของสหกรณ์
ข้อพึงระวัง
1) การจัดหาที่ไม่ใช้หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามระเบียบ
2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ เช่น
การยอมรับของกํานัลที่ไม่เหมาะสม
3) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพ่นี ้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
4) การไม่ คํ า นึ ง ถึ ง มาตรฐานต่ า ง ๆ ที่ ผู้ ข ายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารพึ ง มี เช่ น มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
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1) สหกรณ์ ต้องการสั่งซื้อสินค้าชนิดหนึ่งอย่างเร่งด่วนโดยมอบให้ท่านมีอํานาจอนุมัติจัดซื้อรายการ
ดังกล่าวและท่านมีเพื่อนสนิทขายสินค้าชนิดดังกล่าวอยู่ ทําให้ท่านสามารถจัดหาสินค้าได้รวดเร็ว
ในราคาที่ไม่แพงไปกว่าที่เคยจัดซื้อตามปกติ

คําแนะนํา
การอนุมัติลากรจัดซื้อโดยบุคคลคนเดียวกันอาจทําเกิดข้อสงสัยเรื่องความไม่เป็นธรรม ใน
กรณีนี้ ท่านต้อ งแจ้งผู้บังคับ บั ญชาให้เ ป็นผู้พิจารณาอนุ มัติ โดยให้ชี้แจงข้อ มูล ที่ชัดเจน
โปร่งใส และต้องดําเนินการส่วนอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามระเบียบ และไม่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหานั้น

6. การทําธุรกรรมกับรัฐ
ในการทําธุรกรรมกับรัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือเจ้าหน้าที่
และลูก จ้างของรั ฐดํ าเนินการที่ไ ม่ถูก ต้องเหมาะสม แต่การทําความรู้จัก หรือ การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทําได้ เช่น การพบปะพูดคุยใน
ที่สาธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ
เป็นต้น
แนวปฏิบัติ
1) ดํ า เนิ น การอย่ า งถู ก ต้ อ ง ตรงไปตรงมา เมื่ อ ต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ หรื อ
หน่วยงานของรัฐ
2) ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละ
ท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติท่แี ตกต่างกัน
3) ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้างเพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของบริษัท โดยเงื่อนไขในการว่าจ้างต้องโปร่งใสและเหมาะสม
ข้อพึงระวัง
1) การดําเนินธุรกิจในบางประเทศอาจมีกฎหมายที่กําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การให้รางวัล การบริจาคเงิน การจ้างงาน หรือการต้อนรับ การจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
2) การทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในขณะ
ที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาที่ทํากับรัฐ
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ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1.

หน่วยงานของรัฐขอให้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการหนึ่งการใด

คําแนะนํา
สามารถทํ า ได้ โ ดยผ่ า นกระบวนการขออนุ มั ติ ท่ี ถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส และภายในวงเงิ น ที่
เหมาะสม
2.

หน่วยงานของรัฐที่ทําสัญญาซื้อสินค้าจากสหกรณ์ขอให้สหกรณ์ส่งหลังฐานว่าได้รับการชําระเงิน
สําหรับสินค้าที่ซื้อ แต่ความจริงยังไม่ได้ชําระเงิน โดยให้เหจุผลว่าต้องนําหลักฐานการรับเงินนั้น
ไปใช้ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ

คําแนะนํา
ไม่พึงปฏิบั ติกั บ สิ่งที่ไ ม่ตรงกั บ ข้อ เท็ จจริงเพราะการดํ าเนินการเช่นนั้นถือเป็ นการสร้าง
หลักฐานเท็จซึ่งไม่ควรกระทํา

7. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 5.5.3
เจ้าหน้าที่และลู ก จ้างและผู้เ กี่ย วข้อ งกั บ สหกรณ์ มีหน้าที่แ ละความรั บ ผิด ชอบในการใช้
ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมสูญหายหรือนําไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยทรัพย์สินของสหกรณ์ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ เช่น
อุปกรณ์สํานักงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ และอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมไปถึงเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ข้อมูลความลับของสหกรณ์ ด้วย
7.1 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกคนมีหน้าที่ต้องดําเนินการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของตนอยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัยและสามารถนํามาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับสหกรณ์ ได้เมื่อต้องการ
และไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนั้น ในการบันทึกหรือรายงาน
จะต้องทําให้ถูกต้องตามระบบที่วางไว้
แนวปฏิบัติ
1) บันทึกและรายงานข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง
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2) การบันทึกข้อมูลต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ กําหนดไว้ หรือที่
3)

4)
5)

6)

กําหนดไว้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานบัญชี เป็นต้น
การเก็บรักษาข้อมูลต้องดําเนินการตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ กําหนด
ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย จัดเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง และง่ายต่อการเรียกใช้
งาน
เอกสารสํ าคั ญ และข้อ มูล ที่เ ป็ นความลับ จะต้อ งได้รับ การดูแลด้ว ยวิธีก ารเฉพาะที่
กําหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล
เมื่ อ พั น ช่ ว งระยะเวลาที่ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล หรื อ เอกสาร เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งที่
เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทําลายด้วยวิธีท่ีเหมาะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสารแต่
ละประเภท
ในการรายงานงบการเงิน รายงานเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือรายงานเรื่องใด ๆ ที่ต้องส่งถึง
หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องต้องมั่นใจว่าได้
รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง

ข้อพึงระวัง
1) การจัดทําข้อมูล เอกสาร หรือรายงานทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
2) การขาดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการจัดการกับข้อมูล เพื่อไม่ให้ถูกทําลายหรือ
เกิดการสูญหาย
3) การทําลายเอกสารโดยไม่ทราบรายละเอียดของเอกสารที่จะทําลาย
4) การบันทึกคํากล่าวที่เป็นหัวใจ หรือข้อเท็จจริงที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) ท่านมีหน้าที่ในการจัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เพื่อนในหน่วยงานของท่านทํา
เรื่องขอเบิกค่าที่พักในการเดินทางโดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน โดยอ้างว่าลืมขอใบเสร็จ และทําใบแทน

คําแนะนํา
ควนแจ้งเพื่อนในหน่วยงานให้ขอสําเนาใบเสร็จค่าที่พักจากสถานที่ที่ไปพัก หรือกรณีที่ไม่
สามารถขอใบเสร็ จ ได้ ใ ห้ ทํ า ใบแทนใบเสร็ จ โดยมี ผู้บั งคั บ บั ญ ชารั บ รอง พร้ อ มทั้ง เขี ย น
รายงานประกอบ
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2) ช่วงสิ้นปีมีการทํา 5ส ในหน่วยงานของท่าน ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารทางด้านบัญชีท่านได้
รวบรวมเอกสารที่เกินอายุต้องเก็บตามกฎหมาย เพื่อนําไปทําลายทั้งกล่องจะต้องปฏิบัติอย่างไร

คําแนะนํา
ควรต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและจั ดทํารายการหรือบัญ ชีเอกสารที่ทําลายไว้เป็ น
หลักฐานก่อนการทําลาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารที่ยังไม่ครบอายุทําลายหลุดรอดไป
7.2 การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ถือว่าเป็น
สินทรัพย์ที่มีค่าของสหกรณ์ มีไว้เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ต้องใช้งานและปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้กําหนด
ไว้รวมทั้งมีหน้าที่ปกป้องและดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนําไปเผยแพร่โดย
ไม่ได้รับอนุญาต
แนวปฏิบัติ
1) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์ เท่านั้น
2) สหกรณ์ส่งเสริมให้บุคคลากรของสหกรณ์ใช้สื่อทางInternet เพื่อประโยชน์ในการทํางาน
แต่จะต้อ งไม่ใ ช้สื่อ Internet ในการเผยแพร่ ข้อ มู ล ที่ไ ม่เ หมาะสมในทางศีล ธรรม
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย
3) บุคคลากรของสหกรณ์ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
และห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสํานักงานโดย
เด็ดขาด
4) ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
ต้องไม่ใช้โดยวิธีการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
5) ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง
6) ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรม หรือเว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งน่าสงสับใน
ความปลอดภัย
7) ปกป้อง ดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ของสหกรณ์ จากการ
ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
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8) เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ

ของสหกรณ์
9) ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่
10) สหกรณ์ มีสิทธ์ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูล โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับอนุญาต
ข้อพึงระวัง
1) การทําซ้ํา ดัดแปรง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร
2) การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสารสนเทศต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่มีเหตุสมควร
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) เพื่ อ นของท่ า นขอสํ า เนาข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วามรู้ ใ นฐานข้ อ มู ล ของสหกรณ์ เ พื่ อ นํ า ไปใช้
ประโยชน์ในการทํางานของบริษัทอื่น

คําแนะนํา
ข้อ มูล ที่อ ยู่บ นอินทราเน็ตหรือฐานข้อมู ลของสหกรณ์เป็ นสมบัติของสหกรณ์ต้องไม่นําไป
เผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2) ท่านเป็นผู้บรรยายความรู้ของสหกรณ์ ให้กับนิสิตนักศึกษาที่มาดูงาน และนิสิตนักศึกษานั้นได้ขอ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนําไปใช้ประกอบการทํารายงาน

คําแนะนํา
การให้ข้อมูลควรปรึกษาหรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาและเจ้าของข้อมูลก่อนนําไปใช้หรือ
เผยแพร่ และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
7.3 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา 5.5.5
สหกรณ์ ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
ทางการค้า ความลั บทางการค้า องค์ค วามรู้ หรือข้อมูล อื่นใด เป็ นทรัพ ย์สินที่มีค่าของ
สหกรณ์ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งมี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม นโยบายของ สหกรณ์ นี้ เ กี่ ย วกั บ
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ทรัพย์สินทางปัญญาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสหกรณ์ ให้พ้นจากการนําไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวปฏิบัติ
1) สหกรณ์ส่งเสริมให้บุคคลากรของสหกรณ์ทําการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจากงาน
เหล่ า นั้ น ย่ อ มเป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบุ ค คลนั้ น เอง แต่ ง านศึ ก ษาวิ จั ย ใดเป็ น งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก สหกรณ์ใ ห้จัด ทําขึ้นหรือเป็ นงานที่ใช้ข้อมู ลของสหกรณ์หรือ เป็นงานที่
เรียนรู้จากสหกรณ์ให้สหกรณ์เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัยนั้น
2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่
สหกรณ์ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจับ หรือ
บุคคลอื่นใด
3) ในการทํางานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องดูแลรักษารายงาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม
วิธีการ กระบวนการและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสหกรณ์ ไม่ให้
ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ประธานสหกรณ์
4) ไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาของสหกรณ์ ไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือกระทําการใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสหกรณ์
5) ในการเข้าทํ าสั ญ ญา หรือ นิติก รรมใด ๆ ควรมีก ารตกลงให้ชัด เจนเกี่ย วกั บ สิท ธิใ น
ทรัพย์สินทางปัญญา หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยให้หารือผู้เชี่ยวชาญด้ายทรัพย์สินทาง
ปัญญาของสหกรณ์
6) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น
7) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการแสดง
สิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่สหกรณ์ เป็นเจ้าของ
8) ตรวจสอบข้อมูลอั นเป็นสิทธิของบุ คคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนํามาใช้ภายใน
สหกรณ์เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
9) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบการกระทําที่เห็นว่าเป็น
การละเมิดสิทธิ อาจนําไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทําที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาท
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของสหกรณ์
10) เมื่อพันสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง
ๆ ซึ่ ง รวมไปถึ ง ผลงาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข้ อ มู ล รายงาน สถิ ติ สู ต ร โปรแกรม วิ ธี ก าร
กระบวนการ สืบให้แก่สหกรณ์ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ
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ข้อพึงระวัง
1) การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญารัก ษาสิทธิและคุ้มต้อ งสิท ธิในทรัพ ย์สินทางปัญญาของสหกรณ์ โดยไม่มี
ความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้อง
2) การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
3) การบอกกล่าว นําเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของสหกรณ์ในรูปแบบใด ๆ แก่
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสหกรณ์
4) การดํ าเนิ นการใด ๆ กั บ ผู้ล ะเมิด ทรั พ ย์ สินทางปั ญ ญาโดยไม่ ป รึก ษาผู้บ ริหาร และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสหกรณ์
ตัวอย่าง
ท่านจะเลือกปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) เพื่ อ นที่ ทํ า งานของท่ า นนํ า แผ่ น โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ผิ ด กฎหมายมาให้ ท่ า นบั น ทึ ก ลงใน

คอมพิวเตอร์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์

คําแนะนํา
ไม่ค วรทํ า เพราะนอกจากจะเป็ น การละเมิด สิท ธิ ใ นทรั พ ย์ สินทางปั ญ ญาของผู้อื่นแล้ ว
สหกรณ์อาจถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และ
การดําเนินธุรกิจได้ และท่านควรจะชี้แจงให้เพื่อนทราบด้วย
2) ท่านพบว่ามีบริษัทภายนอกนําโปรแกรมที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสหกรณ์ ไปดัดแปลงและ

นําไปใช้ในที่อื่น

คําแนะนํา
แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งให้ข้อมูลหรือรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

8. การสื่อสารทางการตลาด
การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การแสดง
สินค้าหรือบริก าร ต้อ งเป็นไปตามความเป็ นจริง เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ ม และเป็ น
ธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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แนวปฏิบัติ
1) การสื่อสารทางการตลาดต้องเป็นไปตามความเป็นจริงและคํานึกถึงความเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2) หลีกเลี่ยงการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการ
ของคู่แข่ง
3) ไม่นําเสนอสิ่งที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง ความเชื่อ ความสั มพั นธ์ระหว่างประเทศ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเพศ หรือเรื่องที่ขัดต่อ ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
4) มีการทบทวน ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารทางการตลาดอย่างสม่ําเสมอ
ข้อพึงระวัง
1) การสื่อสารทางการตลาดที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและคุณภาพที่แท้จริงของสินค้า
หรือบริการ
2) การสื่อสารทางการตลาดที่เกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพสินค้า
หรือบริการ เว้นแต่กรณีใช้ความเกินจริงที่ผู้บริโภคสามารถตระหนักได้ว่าไม่ใช่ความ
จริง แต่เป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และควรระบุให้
ผู้บริโภคทราบชัดเจนว่ามิใช่ความเป็นจริง
3) ส่งเสริมการนําเสนอในเชิงบวก มากกว่าการนําเสนอในเชิงลบ โดยเฉพาะเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคม
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1) ท่า นสืบ ทราบมาว่า คู่ แข่งกํ า ลั งจะออกโฆษณาเปิ ดตั ว สินค้า ใหม่ ซึ่ งเป็ น สิ่งเดีย วกั บที่ สหกรณ์

ดําเนินการ แต่ยังไม่พร้อมออกสู่ตลาด ท่านคิดว่าจะเผยแพร่โฆษณาว่าสหกรณ์ มีสินค้าใหม่ตัด
หน้าคู่แข่งเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจได้หรือไม่

คําแนะนํา
การช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิดตัวสินค้าก่อนคู่แข่ง ควรคํานึงถึงความพร้อมของ
สหกรณ์ ด้ ว ย โดยไม่ ค วรบิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ถ้ า ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ ม เพราะจะทํ าให้ เ สี ย
ภาพลักษณ์ แต่ถ้าอยู่ระหว่างการเตรียมการและใกล้เปิดตัวอยู่แล้วก็สามารถดําเนินการ
ก่อนได้ แต่ควรสื่อสารระยะเวลาที่สินค้าดังกล่าวจะออกสู่ตลาดให้ลูกค้าทราบด้วย
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2) ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรม

ซึ่งท่านต้องการให้ภาพยนตร์โฆษณาดูทันสมัยล้ํายุค จึงสร้างสรรค์ให้ภาพยนตร์ดังกล่าวมีการ
แสดงนวัตกรรมในอนาคตที่ยังไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันและยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเป็นไปได้ ในกรณีนี้
ท่านจะสามารถผลิตและเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวได้หรือไม่

คําแนะนํา
การโฆษณาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมในกรณีนี้ไม่ถือว่าผิดและท่านสามารถ
ทําได้ตราบใดที่เนื้อเรื่องและการดําเนินเรื่องสื่อให้ผู้ชมเห็นว่าเป็นจินตนาการซึ่งถือเป็นเรื่อง
ปกติที่จะทําให้โฆษณามีความน่าสนใจ น่าติดตาม หรือเพื่อสร้างความประทับใจ อย่างไรก็
ตาม เนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาควรอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง และควรมีคําอธิบาย
ประกอบว่าภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวมีส่วนใดเป็นเรื่องสมมุติ
3) ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานแสดงสินค้าของสหกรณ์ และท่านต้องการที่จะแสดง

คุณภาพของสินค้าว่าดีกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น ท่านจะสามารถนําสินค้า
ของผู้ผลิตรายอื่นมาทดสอบคุณภาพต่อหน้าผู้ที่มาร่วมงานแสดงสินค้าได้หรือไม่

คําแนะนํา
ท่ า นไม่ ส ามารถนํ า สิ น ค้ า ของผู้ ผ ลิ ต รายอื่ น มาร่ ว มทดสอบได้ แ ม่ ว่ า จะเป็ น การพิ สู จ น์
ข้อเท็จจริงก็ตาม เพราะเป็นการกระทําที่ผิดมารยาททางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากท่าน
ต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าก็สามารถทําการทดสอบเปรียบเทียบได้ แต่ไม่
ควรระบุแหล่งผลิตสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าที่นํามาทดสอบเปรียบเทียบ

9. การทําธุรกรรมของสหกรณ์ กับบุคคลหรือบริษัทภายนอก
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้นจะต้องดําเนินการด้วยวิธีการอันชอบ
ธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่
อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก
แนวปฏิบัติ
1) การทําธุรกรรมต้องคํานึงถึงมูลค้า ราคา ที่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เลือกปฏิบัติ หรือ
กีดกันการทําธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2) หลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่อาจทําให้สหกรณ์ ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้น
จะทําให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม
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3) ห้ามแอบอ้างใช้ชื่อของสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ หรือเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง ในการทําธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
สหกรณ์ ก็ตาม
ข้อพึงระวัง
1) การทําธุรกรรมที่คู่สัญญาไม่ได้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญา หรือการทําธุรกรรม
โดยใช้บุคคลหรือสหกรณ์อื่นเป็นตัวแทน
2) ธุรกรรมที่ไม่ทราบประวัติความเป็นมาของคู่สัญญา
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
1.

บริษัทจากต่างประเทศได้เสนอขายเครื่องจักรในราคาที่ถูกกว่าการจัดหาจากผู้ผลิตโดยตรงท่าน
จะสามารถซื้อเครื่องจักรนี้ได้หรือไม่

คําแนะนํา
ท่านสามารถซื้อเครื่องจักรได้ แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ถ่ีถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าได้
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับจํานวนเงินที่จ่ายไป และการทําสัญญาต้องรัดกุม
ว่าไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่ได้มาโดยการกระทําผิดกฎหมาย โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมกรมศุลกากร หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น
2.

ท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าสําหรับตัวท่านเองจากผู้ผลิตรายหนึ่งซึ่งเป็นคู่ค้ากับสหกรณ์ ซึ่งท่าน
ทราบว่าหากมีการทําสัญญาโดยใช้ชื่อของสหกรณ์ แล้วจะได้รับส่วนลดมากกว่าปกติ ท่านจะ
สามารถใช้ชื่อสหกรณ์ ในการสั่งซื้อได้หรือไม่

คําแนะนํา
ท่านไม่สามารถใช้ชื่อสหกรณ์ ในการทําธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ เพราะการกระทําเช่นนั้นอาจทําให้ผู้อื่นหลงเชื่อได้ว่าเป็นการทําธุรกรรมกับสหกรณ์
และอาจเกิดความเสียหายกับสหกรณ์ได้

10. การแข่งขันทางการค้า
สหกรณ์ตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบ

การค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่ สหกรณ์ เข้าไปดําเนินธุรกิจ
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แนวปฏิบัติ
1) สหกรณ์ดําเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดํ าเนินธุ รกิจจะต้อ งคํ านึงถึงการแข่งขั น
อย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลและเหตุผล
2) สหกรณ์ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค
3) ไม่ทําความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจํากัด
การแข่งขันทางการค้า
4) ในกรณีที่สหกรณ์ เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดในสินค้าใด ต้องไม่ใช้อํานาจเหนือตลาด
ดังกล่าวในลักษณะที่ไมเป็นธรรมในทางการค้า
ข้อพึงระวัง
1) การทําความตกลงที่มีผลเป็นการจํากัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือการใช้
บริการ
2) การกําหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...
ท่านได้รับการเชิญชวนจากคู่แข่งทางการค้าเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการตลาด
เพื่อจัดสรรกลุ่มลูกค้าและพื้นที่การขาย เพื่อลดการขายตัดราคาระหว่างกัน

คําแนะนํา
ท่านควรจะปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว และยืนยันว่าเป็นนโยบายของ
สหกรณ์ที่ห้ามเจ้าหน้าที่และลูกจ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว หลังจากนั้น
ควรรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน
11. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
สหกรณ์คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการจากสหกรณ์
รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการของสหกรณ์ ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
แนวปฏิบัติ
1) สหกรณ์มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บุ ค คลากรของ สหกรณ์ ต้ อ งทุ่ ม เทเพื่ อ ตอบสนองความ
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ต้อ งการของลู ก ค้า อย่ างเต็ ม ที่ด้ ว ยราคาที่ ส มเหตุ ส มผล ทั นต่ อ สถานการณ์ มี
คุณภาพ ไม่จํากัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสําหรับผู้บริโภค
2) สหกรณ์จะต้องไม่ทําการอันใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทําให้หลงเชื่อในคุณภาพ
ของสินค้าและบริการของสหกรณ์
3) สหกรณ์มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของสหกรณ์ ความ
ปลอดภั ย ของผู้ บ ริโ ภคนั้นมีค วามสํ า คั ญ ยิ่ง สินค้าของสหกรณ์จะต้อ งมีเ อกสาร
กํากับสินค้า ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ รณรงค์และอบรม
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในเรื่องความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด
ข้อควรระวัง
1) การพัฒนาสินค้าของสหกรณ์จะต้องพิจารณาถึงข้อตกลงกับบริษัทที่เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในการผลิตที่สหกรณ์ได้ทําข้อตกลงไว้
2) การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง สารเคมี ท่ี จ ะนํ า มาผลิ ต ว่ า ไม่ ก ระทบต่ อ
ผู้บริโภคในระยะยาว
3) ทําความเข้าใจและบริหารจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาโอกาสใน
การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ
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