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   ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประชาชนส่วนรวม (CONFLICT OF INTEREST) 

สถานการณ์หรือการกระทำาที่คณะกรรมการ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของ

การยาสูบแห่งประเทศไทย ท่ีมีผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่ง ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบ

ต่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งการกระทำาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือ

ไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็น

สิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด จนส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ

ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิด

ขึ้นกับการยาสูบแห่งประเทศไทย

 จากการที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแล

กิจการที่ดี และจรรยาบรรณของการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้กำาหนดให้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ละเว้นการดำาเนินการและกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงได้กำาหนดความหมายของ 

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย” คือ การขัด

กันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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การยาสูบแห่งประเทศไทย



2   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

การยาสูบแห่งประเทศไทย

  หลักพิจารณาสำาหรับผู้ปฎิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   

 1. หลักการและแนวปฏิบัติสำาหรับการป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ จะไม่มีประโยชน์หากไม่นำาไปสู่การปฏิบัติ  

 2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานทุกคน ซึ่งจะต้องทำาความ

เข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้อง

 3. การยาสูบแห่งประเทศไทย คาดหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงานทุกคน รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือ

อาจขอคำาปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาในเบ้ืองต้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของ

ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดในการสอดส่องดูแลและให้คำาแนะนำาต่อผู้ใต้บังคับ

บัญชา เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และคำาสั่งของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่กำาหนดไว้

 4.  กรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับข้อปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติสำาหรับ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์พนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจ

ของตนเองในเบื้องต้น โดยการสอบถามตัวเองก่อนว่าส่ิงท่ีจะทำานั้นเป็นส่ิงท่ี

ถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นการกระทำาที่เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยต่อ

สังคมได้หรือไม่ และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของการยาสูบ

แห่งประเทศไทยหรือไม่ 
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การยาสูบแห่งประเทศไทย

  รูปแบบที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 เนื่องจากพนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีพฤติกรรมเข้าข่าย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ซึ่งทำาให้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย  อันเนื่องมาจากสาเหตุที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 1.  การดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นสำาคัญใน

กิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือคู่แข่งขันกับการยาสูบแห่งประเทศไทย เว้นแต่ได้มี

การมอบหมายจากการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร

 2.  การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการ 

ผู้ บริหาร หรือผู้ ถื อ หุ้นสำ าคัญในกิจการ ท่ี เป็นคู่ สัญญากับการยา สูบ

แห่งประเทศไทย

 3. การรับของขวัญหรือทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกินสามพันบาทและ

ประโยชน์อื่นใด จากการดำารงตำาแหน่งหน้าที่

 4.  การช่วยญาติหรือบุคคลในครอบครัวให้ได้รับประโยชน์

 5. การประกอบกิจการของตัวเองหรือการลงทุนใดๆ อันเป็นการ

แข่งขันต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย

 6.  การใช้อิทธิพล หรืออำานาจหน้าที่ที่ดำารงตำาแหน่ง มารับจ้างทำางาน

ให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย

 7. การใช้ข้อมูลภายในของการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน



4   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

การยาสูบแห่งประเทศไทย

  การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรโดยกำาหนดให้มีการดำาเนินการ ดังนี้

 1.  ผู้บริหารระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ถึงรองผู้ว่าการ ให้เปิดเผย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

  (1) การกระทำาหรือเหตุการณ์ ท่ี ถือเป็นความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

   1) การใช้ข้อมูลของการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น

   2)  การดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น

สำาคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญาหรือคู่แข่งขันการยาสูบแห่งประเทศไทย เว้นแต่

ได้มีการมอบหมายจากการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร

    3) ก า ร มี บุ ค ค ล ใ นค ร อบค รั ว เ ป็ น ผู้ ดำ า ร ง ตำ า แหน่ ง

คณะกรรมการผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นสำาคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับการยาสูบ

แห่งประเทศไทย

  (2) การรับของขวัญหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินสามพันบาทและ

ประโยชน์อื่นใด จากการดำารงตำาแหน่งหน้าที่

 2.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดจากลักษณะงานที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องดำาเนินการอย่างเปิดเผย 

มีดังต่อไปนี้
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การยาสูบแห่งประเทศไทย

   (1)  สายงานการบังคับบัญชาระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา

   (2)  การสรรหาและบรรจุพนักงาน

   (3)  การแต่งตั้งโอนย้ายและประเมินผลการปฏิบัติงาน

   (4)  การคัดเลือกพนักงานดีเด่น

   (5)  การสอบสวนความผิดทางวินัย

   (6)  การจัดซื้อจัดจ้าง

   (7)  การออกแบบงาน กำาหนด SPEC หรือ TOR

    (8)  การควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจงานจ้าง หรือตรวจรับ

งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

   (9)  การตรวจสอบภายใน

   (10)  การติดตามประเมินผล

   (11)  การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
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  แนวทางปฏิบัติในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 เพื่อให้เ กิดความโปร่งใสในการดำาเนินงานของการยาสูบแห่ง

ประเทศไทยให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรโดยกำาหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1.  ผู้ว่าการ 

  ให้จัดทำารายงานตามแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยนำาเสนอต่อประธานกรรมการ ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 

 2.  รองผู้ว่าการ หรือเทียบเท่า (ระดับ 13)

  ให้จัดทำารายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยนำาเสนอผู้ว่าการ ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 

 3.  ผู้บริหารระดับ 12

  ให้จัดทำารายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยนำาเสนอตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึงผู้ว่าการ ภายในวันที่ 30 

กันยายน ของทุกปี 

 4.  ผู้บริหารระดับ 8 - 11

  ให้จัดทำารายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยนำาเสนอตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึงผู้อำานวยการฝ่าย ภายในวันที่ 

30 กันยายน ของทุกปี 

 5.  พนักงานระดับ 1 - 7

  ให้จัดทำารายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยนำาเสนอตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึงผู้อำานวยการฝ่าย ภายในวันที่ 

30 กันยายน ของทุกปี   



 สำาหรับกรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานมีการกระทำาที่ เป็นความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น

ทันที และให้ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ หรือการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ พร้อมทั้งจัดทำาสำาเนาส่งส่วนงานทรัพยากรบุคคล

เพื่อนำาเสนอผู้ว่าการทราบ และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์รับทราบผลวินิจฉัยและข้อสั่งการ เพื่อดำาเนินการต่อไป

 6.  คณะกรรมการ/คณะทำางานกรณีก่อนเริ่มดำาเนินการ

  (1) ประธานกรรมการฯ/กรรมการฯ/ประธานคณะทำางานฯ/

คณะทำางานฯ เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแบบรายงานและให้

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม

  (2)  ประธานคณะกรรมการ/คณะทำางานที่เกี่ยวข้องฯ มีหน้าท่ี

สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (3) หากสอบทานแล้วพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้

คณะกรรมการฯ/คณะทำางานฯ   ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ งดออกเสียง

และงดแสดงความเห็น หรือ ขอถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ/

คณะทำางานฯ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุมแต่ละครั้ง

  (4) ให้ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะทำางานฯ เป็น

ผู้วินิจฉัยและสั่งการ พร้อมทั้งจัดทำาสำาเนาส่งส่วนงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

นำาเสนอให้ผู้ว่าการทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการฯ/คณะทำางานฯ ทราบ

เพื่อดำาเนินการต่อไปกรณีมีความขัดแย้งระหว่างดำาเนินการ
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  (5) ระหว่างดำาเนินการ หากคณะกรรมการฯ/คณะทำางานฯ 

ท่ีเก่ียวข้อง มีเหตุการณ์ท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้คณะกรรมการฯ/

คณะทำางานฯ ผู้นั้น เปิดเผยข้อเท็จจริงของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ท่ีเกิดข้ึนตามแบบรายงานที่กำาหนดต่อประธานคณะกรรมการฯ/ประธาน

คณะทำางานฯ ทันที

  (6)  ให้ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะทำางานฯ เป็น

ผู้วินิจฉัยและสั่งการ พร้อมทั้งจัดทำาสำาเนาส่งส่วนงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

นำาเสนอให้ผู้ว่าการทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการฯ/คณะทำางานฯ ทราบ

เพื่อดำาเนินการต่อไป

  (7) รายงานของคณะกรรมการฯ/คณะทำางานฯ ท่ีเกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เลขานุการคณะ

กรรมการฯ/คณะทำางานฯ ที่เกี่ยวข้อง เก็บรักษาต้นฉบับรายงานการเปิดเผย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างน้อย 2 ปี

fffff



ภาคผนวก



หน้าว่าง
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  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

 การทุจริต พ.ศ.2542

หมวด 9

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้

 (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำากับหน่วยงานของรัฐ

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอำานาจ

กำากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำาเนินคดี

 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ เข้าเป็น

คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำานาจกำากับดูแลควบคุม ตรวจสอบ และดำาเนินคดี

ฯลฯ 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐตำาแหน่งใดต้องห้ามมิให้ดำาเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) กำาหนดโดยประกาศในราชกิจานุเบกษา

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดา

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543

 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นควรได้ตามกฎหมาย
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หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้น

แต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ

ท่ีออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้

 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย

จรรยาได้ ดังต่อไปนี้

   (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดย

เสน่หาตามจำานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

   (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่ง

มิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

   (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่การให้นั้นเป็นการให้

ในลักษณะที่ให้กับบุคคลทั่วไป

 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้

มิได้ระบุให้เป็นส่วนตัวหรือราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะ

ระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำาเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษา

ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้

นั้น รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดัง

กล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาทราบให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น

ส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที



คำาสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย

ที่ 170/2561

เรื่อง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

----------------------------

 เพื่อเป็นการป้องกันการดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย และเพ่ือเป็นการ

เสริมสร้างระบบการกำากับดูแลที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

 อาศัยอำานาจตามในข้อ 22 แห่งพระราชบัญญั ติการยาสูบ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 จึงกำาหนดให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

การยาสูบแห่งประเทศไทย ถือใช้เพื่อปฏิบัติ ดังนี้

 ข้อ 1. ตามคำาสั่งนี้

   “ยสท.” หมายถึง การยาสูบแห่งประเทศไทย

   “ผู้ว่าการ” หมายถึง ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

   “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ที่ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่หัวหน้ากอง

หรือเทียบเท่าขึ้นไป

   “พนักงาน” หมายถึง พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ทุกประเภท ได้แก่ พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน และพนักงานรายชั่วโมง 
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   “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หรือ “ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of Interest) หมายถึง การใช้ตำาแหน่งหน้าที่

ของตนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง บิดา 

มารดา พี่น้อง คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใด โดยอาศัยการกระทำาใดๆ ที่มีกับ 

ยสท. หรือมีผลถึงกิจการของ ยสท. ซึ่งทำาให้เกิดประโยชน์ได้เสียในการกระทำา

นั้น และขัดแย้งหรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ ยสท.

   “ประโยชน์” หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ในลักษณะ

ที่เป็นทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นใด

 ข้อ 2.  ให้ผู้บริหารหรือพนักงานถือปฏิบัติในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

   2.1  ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง

ผลประโยชน์ซึ่งมีในองค์กร หรือธุรกรรมใดๆ ที่จะขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 

ยสท.

   2.2  ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องรักษาความลับและ

ไม่เปิดเผยความลับ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ยสท.

   2.3  ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องไม่กระทำาการใดๆ 

โดยอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำาแหน่งหน้าที่ของตน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ซึ่งเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ยสท.

   2.4  ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องไม่เอื้อประโยชน์หรือ

มีส่วนร่วมกับคู่สัญญา คู่แข่งขัน หรือกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อันเป็นเหตุให้ ยสท. 

เสียผลประโยชน์หรือเสียหาย



   2.5  ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าหรือคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน 

หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้าหรือคู่ค้า

   2.6  ผู้บริหารหรือพนักงานท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมี

ส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำาลังมีการพิจารณาหรืออนุมัติ ต้องไม่เข้า

ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

   2.7  ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยง

จะได้รับผลประโยชน์กับรายการที่ขอรับการอนุมัติหรือสนับสนุนของ ยสท. 

ต้องแจ้งให้ ยสท. ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการ

ดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่ใช้อำานาจอนุมัติ

ในธุรกรรมนั้นๆ

   2.8  ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานใดๆ ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมรอบคอบ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของ ยสท. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ คำาสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ฯลฯ ของ ยสท. ได้อย่างครบครัน

ถูกต้อง

   2.9  ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ สอดส่อง 

ดูแล และจัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายงานผู้บังคับ

บัญชาตามลำาดับชั้น กรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของ ยสท.
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 ข้อ 3. บทลงโทษผู้ที่กระทำาผิด

   3.1  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้บริหารหรือ

พนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนคำาสั่งตามมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ถือเป็น

ความผิดทางวินัย ให้ดำาเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับทางวินัยและประมวล

จริยธรรมผู้บริหารและพนักงานที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

   3.2  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามคำาสั่งนี้ ให้ผู้ว่าการ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง  ณ  วันที่   12  กรกฎาคม  2561

                                      (นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์)

                                      ผู้ว่าการ



 แบบรายงานกรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง...................................รหัสประจำาตัว..........................

ตำาแหน่ง........................................กอง......................................ฝ่าย.....................................

 ขอรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามคำาสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย

เรื่องมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

(Conflict of Interest) ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้.

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

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

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขปัญหาแล้ว ดังนี้

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      (ลงชื่อ)

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

                    ผู้รายงาน  

      วันที่.................เดือน....................พ.ศ.................

ความเห็นและคำาวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วยงาน)

 1. ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

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

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

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

 .                      (ลงชื่อ)............................................

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

                           หัวหน้าหน่วยงาน

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

หมายเหตุ : ถ้าไม่มีความขัดแย้งไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้

แบบพิมพ์ 1
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แบบพิมพ์ 2

                    แบบรายงานกรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ผู้ปฏิบัติงานในกอง..........................................ฝ่าย................................

ดังมีรายนามต่อไปนี้ ขอรายงานว่า ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตามคำาสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรายงานประจำาปี

    ลำาดับ          ชื่อ – สกุล      เลขประจำาตัว        ตำาแหน่ง      ลายมือชื่อ

    

    

    

    

    

    

 

      (ลงชื่อ).................................................

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

      ตำาแหน่ง.................................................

      วันที่...............เดือน.................พ.ศ...............
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แบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน  ผู้อำานวยการฝ่าย.........................................................................

 ส่วนงาน

 มีพนักงานรายเดือน............คน รายวัน............คน รายชั่วโมง..........คน

ขอรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

  มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปี.................................ราย

  (ถ้ามี รายงานในแบบฟอร์มที่ 2)

  ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

      (ลงชื่อ)...............................................

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

  ตำาแหน่ง (หัวหน้าส่วนงาน)..................................................

      วันที่...........เดือน............พ.ศ...........

หมายเหตุ : กรณีฝ่ายใบยา ให้ผู้จัดการเป็นผู้รายงานสรุป และผู้อำานวยการฝ่าย

ลงนามรับรอง

แบบพิมพ์ 3
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หนังสือรับรองการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน

ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

----------------------------------

 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความตระหนักและประพฤติปฏิบัติตน

ตามคำาส่ังท่ี 170/2561 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 เร่ือง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของการยาสูบ

แห่งประเทศไทย โดยแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ภายใต้

หลักเกณฑ์ เพ่ือเป็นการป้องกันการดำาเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ทับซ้อนต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย

 ข้าพเจ้า......................................................ตำาแหน่ง..................................................

เลขประจำาตัว.......................................เลขตำาแหน่ง.................................กอง...........................

ส่วน/โรงงาน/สำานักงานยาสูบ.......................................ฝ่าย/สำานัก...........................................

 ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนตามคำาส่ังมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ดังน้ี.-

 1. จะเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองผลประโยชน์ซ่ึงมีในองค์กร หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีจะ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของการยาสูบ

แห่งประเทศไทย

 2. จะรักษาความลับและไม่เปิดเผยความลับ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

การยาสูบแห่งประเทศไทย

 3. จะไม่กระทำาการใดๆ โดยอาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยงานในตำาแหน่งหน้าท่ี

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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 4. จะไม่เอ้ือประโยชน์หรือมีส่วนร่วมต่อคู่สัญญา คู่แข่ง กับฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด

อันเป็นเหตุให้การยาสูบแห่งประเทศไทยเสียผลประโยชน์หรือเสียหาย

 5. จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค 

โดยไม่เรียกร้องหรือรับทรัพย์สิน รวมท้ังผลประโยชน์อ่ืนใดท้ังทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้า

หรือคู่ค้า

 6. กรณีมีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ ในเร่ืองท่ีกำาลังมีการ

พิจารณาหรืออนุมัติ จะไม่เข้าร่วมพิจารณาหรือต้องงดออกเสียงในเร่ืองน้ันๆ

 7. กรณีมีส่วนเก่ียวข้อง หรือเก่ียวโยงจะได้รับผลประโยชน์กับรายการท่ีขอรับ

การอนุมัติหรือสนับสนุนของการยาสูบแห่งประเทศไทย จะแจ้งให้การยาสูบแห่งประเทศไทย

ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเก่ียวโยงในรายการดังกล่าว และจะไม่เข้าร่วมการพิจารณา

ตัดสิน รวมถึงไม่ใช้อำานาจอนุมัติในธุรกรรมน้ันๆ

 8. กรณีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ จะพิจารณาอย่างเหมาะสม 

รอบคอบ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของการยาสูบแห่งประเทศไทย ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัว รวมท้ังจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำาส่ัง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ฯลฯ 

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วนถูกต้อง

 9. จะปฏิบัติหน้าท่ี สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ ตลอดจนรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำาดับข้ัน กรณีท่ีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ภายใต้มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในตำาแหน่ง

หน้าท่ีปัจจุบันหรือปฏิบัติงานในตำาแหน่งหน้าท่ีอ่ืนใดในการยาสูบแห่งประเทศไทย

  

                             ลงช่ือ.........................................................

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

                   วันท่ี/เดือน/ปี..........................................
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การยาสูบแห่งประเทศไทย

ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2561

---------------------------------------------

 

 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 

76 วรรคสาม บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีประมวลจริยธรรม เพ่ือกำาหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของรัฐ

จึงต้องจัดให้มีระเบียบเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน

การยาสูบแห่งประเทศไทย เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัญธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย จึง

วางระเบียบไว้ดังน้ี
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หมวด 1

บทท่ัวไป

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561”

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงงานยาสูบ การทรวงการคลัง ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานของโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2555

   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำาส่ังอ่ืนใด ในส่วนท่ีขัด

หรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน

 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี

   “ยสท.” หมายถึง การยาสูบแห่งประเทศไทย

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการยาสูบ

แห่งประเทศไทย

   “ผู้ว่าการ” หมายถึง ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

   “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งต้ังแต่หัวหน้ากองหรือ

เทียบเท่าข้ึนไป

   “พนักงาน” หมายถึง พนักงานและลูกจ้างทุกประเภทของ

การยาสูบแห่งประเทศไทย

   “จริยธรรม” หมายถึง มาตรฐานความประพฤติท่ีเหมาะสม

ต่อตำาแหน่งหน้าท่ี ซ่ึงมุ่งม่ันในเร่ืองความยุติธรรม ความถูกต้อง ความซ่ือสัตย์ 

ความน่าเช่ือถือ และได้รับความไว้วางใจ
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   “ครอบครัว” หมายถึง บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับในทางสายเลือด หรือจากการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย 

รวมท้ังบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย

    “บุคคลใกล้ชิด” หมายถึง บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในทางสัมพันธภาพใดๆ อย่างใกล้ชิด เช่น

ญาติสนิท เพ่ือนสนิท หรือบุคคลท่ีอยู่อาศัยร่วมกัน เป็นผู้ท่ีมีส่วนได้เสียหรือมี

ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีได้รับ หรือจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ซ่ึงอาจ

ทำาให้เกิดข้อครหาหรือมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการปฏิบัติงานน้ันๆ

   “ของขวัญ” หมายถึง ของขวัญตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้

ตามกฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 ข้อ 5 ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอำานาจออก

คำาส่ัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบน้ี

หมวด 2

มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนท่ี 1

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

 ข้อ 6 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าท่ี โดยยึดม่ันใน

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังน้ี

   (1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม

   (2) การมีจิตสำานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

   (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์

ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
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   (4) การยืนหยัดทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

   (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 

และไม่เลือกปฏิบัติ

   (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

   (7) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 

โปร่งใสและตรวจสอบได้

   (8)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

   (9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนท่ี 2

มาตรฐานจริยธรรมต่อองค์กร

 ข้อ 7 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตน อยู่ใน

กรอบประมวลจริยธรรมน้ีอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดี ควรแก่การ

ยกย่อง ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชนท่ัวไป

 ข้อ 8 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำาลังความ

สามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุ

ผลสำาเร็จ และมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อ ยสท.
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 ข้อ 9 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติ

หน้าท่ี และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับจะกระทำาได้ต่อเม่ือมีอำานาจหน้าท่ี 

และได้รับอนุญาตจากผู้ท่ีมีอำานาจหน้าท่ี หรือเป็นไปตามกฎหมาย

 ข้อ 10 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำาแหน่งไป

แสวงหาประโยชน์ท่ีไม่ควรได้สำาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน

หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือ

ประโยชน์ต่างๆ อันอาจจะเกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตน

 ข้อ 11 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องหลีกเล่ียงการมีผลประโยชน์ หรือ

ส่วนได้เสียในการดำาเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับ ยสท. หรือในกิจการท่ีมีลักษณะ

เป็นการแข่งขันกับ ยสท. ท้ังน้ี ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการเบียดบัง

เวลา หรือเบียดบังการทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อ ยสท. หรือ

อาจสร้างความเสียหายให้กับ ยสท.

 ข้อ 12 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้อง

ทางการเงินหรือผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ใดๆกับผู้อ่ืน รวมท้ังลูกค้า ซ่ึงจะ

ส่งผลให้ ยสท. ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดี

หรือผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อ 13 ผู้บริหารและพนักงาน ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ต้องไม่

เป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับผลประโยชน์จากนิติบุคคลหรือผู้อ่ืนท่ีดำาเนินธุรกิจเก่ียวข้อง

กับ ยสท. รวมท้ังไม่เป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับ ยสท. ในฐานะผู้ค้า ผู้ขาย 

หรือผู้ให้เช่าทรัพย์สิน ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนไม่เป็นผู้ช้ีนำาหรือมี

อิทธิพลหรือเอ้ือประโยชน์ให้ผู้อ่ืนต่อการดำาเนินธุรกิจดังกล่าว
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 ข้อ 14 ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนครอบครัว ต้องรักษาและเสริม

สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกัน

และกันในทางท่ีชอบ

ส่วนท่ี 3

จริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 ข้อ 15 ผู้บริหารและพนักงาน ซ่ึงต้องปฏิบัติหน้าท่ี โดยอาศัยวิชาชีพ

ใด ซ่ึงมีการกำาหนดประมวลจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพน้ันไว้เป็นการ

เฉพาะ ต้องถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หรือจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพน้ัน

ด้วย อาทิเช่น จรรยาบรรณของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร วิศวกร หรืออ่ืนๆ โดย

นำามาใช้บังคับเพ่ิมเติม สำาหรับผู้บริหารและพนักงานท่ีประกอบวิชาชีพดังกล่าว 

แล้วแต่กรณี

หมวด 3

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

 ข้อ 16 ให้ผู้ว่าการ กำากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหารและ

พนักงาน ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมน้ี

 ข้อ 17 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า มีผู้บริหารหรือพนักงาน

ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้รองผู้ว่าการผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน

ของฝ่ายหรือหน่วยงานท่ีมีผู้บริหารหรือพนักงานผู้น้ันสังกัดอยู่ในขณะน้ัน เป็น

ผู้รับผิดชอบดำาเนินการ
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   กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า รองผู้ว่าการประพฤติ

ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ

   กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าผู้ว่าการประพฤติปฏิบัติ

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ

 ข้อ 18 การดำาเนินการตามข้อ 17 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำาเนินการ

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรม จำานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่

เกินห้าคน เป็นผู้ดำาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

 ข้อ 19 ถ้าหากได้ดำาเนินการสอบสวนตามข้อ 18 แล้ว ไม่ปรากฏข้อ

เท็จริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำาเนินการตาม

ข้อ 17 ส่ังยุติเร่ือง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำาเนินการตามข้อ 17 ส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวล

จริยธรรมน้ี

   การส่ังยุติเร่ืองของผู้รับผิดชอบดำาเนินการตามวรรคหน่ึง ให้

ถือเป็นท่ีสุด เว้นแต่จะปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทำาให้ผลการส่ังการน้ัน

เปล่ียนแปลงไป

 ข้อ 20 การดำาเนินการทางจริยธรรมตามข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 ให้

นำาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามระเบียบ ยสท. มาใช้อนุโลมอย่างเป็นธรรม

กับทุกฝ่าย เท่าท่ีไม่ขัดต่อสภาพการณ์ และเจตนารมณ์ของการดำาเนินการทาง

จริยธรรม

 ข้อ 21 การดำาเนินการในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมตามความใน

ประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ ให้วินิจฉัยตามลักษณะ
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ของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเล่ียงจริยธรรมหรือความสำาคัญผิด 

มูลเหตุจูงใจ ความสำาคัญและระดับตำาแหน่งและหน้าท่ีของผู้ฝ่าฝืน หรือเหตุอ่ืนใด

อันควรจะนำามาประกอบการพิจารณา

หมวด 4

ข้ันตอนการลงโทษ

 ข้อ 22 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้บริหารหรือพนักงาน

ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี ซ่ึงเป็นความผิดวินัย ให้ดำาเนินการตาม

ระเบียบเก่ียวกับวินัยของพนักงาน ยสท. ท่ีใช้บังคับอยู่

 ข้อ 23 กรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมของผู้บริหารหรือพนักงานตาม

ประมวลจริยธรรมน้ี แต่มิใช่ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา ก็ให้ดำาเนินการ

ตามสมควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำาเนินการให้ถูกต้องดังต่อไปน้ี

   (1) ตักเตือนด้วยวาจา

   (2) ตักเตือนเป็นหนังสือ

   (3) นำาไปประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง การเข้าสู่ตำาแหน่ง 

การพ้นจากตำาแหน่งการเล่ือนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ

   (4) ส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนน้ัน ปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา

ด้านทัศนคติและค่านิยมให้มีจิตสำานึกท่ีดีเชิงจริยธรรม

    การดำาเนินการดังกล่าว จะดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่างก็ได้
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 ข้อ 24 การกระทำากรรมเดียว ท่ีมีท้ังความผิดวินัย และเป็นการฝ่าฝืน

จริยธรรม ให้ลงโทษวินัยได้คร้ังเดียวในการกระทำาน้ัน และอาจส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนน้ัน

ปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาด้านทัศนคติและค่านิยม ให้มีจิตสำานึกท่ีดี

เชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณ

 ข้อ 25 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้ผู้ว่าการเป็น

ผู้วินิจฉัยช้ีขาด

  ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561

                   พลโท

                                      (สุรไกร  จัตุมาศ)

                           ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
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หนังสือรับรอง

การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานการยาสูบ

-----------------------------------------

 ข้าพเจ้า...........................................ตำาแหน่ง/หน้าท่ี.................................

ตำาแหน่งเลขท่ี...............................................เลขประจำาตัว.....................................

สังกัดกอง......................................................ส่วน/สำานัก/ฝ่าย................................

 ข้าพเจ้า ด้รับทราบระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและ

พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ได้อ่านและเข้าใจเน้ือหาของ

ระเบียบฯ ดังกล่าวโดยตลอดแล้ว และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำา

การใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานการยาสูบ

        (ลงช่ือ)....................................................

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

       ................./.............../................
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