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ค านิยาม 
 
 
สมาคม  หมายถึง  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ  หมายถึง  ข้อประพฤติปฏิบัติ หรือประมวลความประพฤติที่กรรมการบริหารของ

สมาคมพึงปฏิบัติ เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ และรักษาชื่อเสียงของ
สมาคม 

สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
คู่ค้า  หมายถึง  ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ / หรือ ให้บริการแก่สมาคม 
ลูกค้า  หมายถึง  ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้ใช้บริการของสมาคม 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  หมายถึง  เงิน ทรัพย์สิน หรือ สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง 

การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการบริหาร 

 
 

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาคม และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านจริยธรรม 

2.  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับสมาคม และตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ 
3.  รักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกตามหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ พร้อม ๆ กับค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้เสียอื่น ๆ ของสมาคม 
4.  ไม่น าข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการไปใช้โดยไม่ถูกต้อง 
5.  ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งกรรมการบริหารไปในทางที่มิชอบ 
6.  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของสมาคมเป็นที่ตั้ง โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวหรืออิทธิพลจากผู้

ใกล้ชิด 
7.  ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ 
8.  ไม่เก่ียวข้องในกิจการซึ่งจะน าความเสื่อมเสียสู่สมาคม 
9.  ไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด เพ่ือประโยชน์ของสมาคม หรือประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

10.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่หรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง 
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ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริหาร 
 
1. หน้าที่ต่อสมาคม 

1.1 ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับสมาคม และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการบริหาร  
1.2 อุทิศเวลาให้สมาคมอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหาร 
1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โดยในการประชุม หากกรรมการบริหาร มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะ

พิจารณา กรรมการบริหารท่านนั้นต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และต้องออกจากท่ีประชุม และงดการมีส่วน
รว่มใด ๆ ในการพิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว 

1.4 ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของสมาคม เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
ผลประโยชน์ข้างต้น รวมถึง 
1.4.1 ไม่น าข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
1.4.2  ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการบริหาร 
1.4.3  แจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ เมื่อมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ที่อาจมีผลประโยชน์หรือเกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสมาคม 
1.5  รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของสมาคม ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่สมาคม หรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลลับของสมาคม
ในทางมิชอบ และไม่เปิดเผยแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่สมาคมแล้ว 

1.6  ก ากับดูแล ติดตาม และให้ค าแนะน าการด าเนินงานของสมาคม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่าง ๆ และดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่ส าคัญของสมาคม เพ่ือให้การด าเนินงานของ
สมาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

 
2. หน้าที่ต่อสมาชิก/ลูกค้า 

2.1  ก ากับดูแลเพ่ือให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า สมาคมมีสถานะทางการเงิน การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและการ
จัดการที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือปกป้องและเพ่ิมพูนผลประโยชน์ของ
สมาชิกและ/หรือลูกค้า 

2.2  ก ากับดูแลเพ่ือให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า สมาคมได้เปิดเผยข้อมูลต่อสมาชิกอย่างถูกต้อง มีสาระส าคัญ ครบถ้วน 
เท่าเทียม ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใส 

2.3  ก ากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า สมาชิกและ/หรือลูกค้าทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
2.4  ไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ และท าให้มั่นใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานสถานะทางการเงินและ

การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 
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3. หน้าที่ต่อพนักงาน 
3.1  ดูแลให้สมาคมมีระบบการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ แก่พนักงานที่เหมาะสม 

สอดคล้องกับการด าเนินงานของสมาคม และมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพ่ือเป็นแรงจูงใจและรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถของสมาคม 

3.2  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

3.3  จัดให้มีระบบและหลักเกณฑ์การบริหารบุคลากรในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการ
ลงโทษพนักงานที่ชัดเจนด้วยความสุจริตและยุติธรรมโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ 
และความเหมาะสมของพนักงาน 

3.4  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพ่ือให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานในด้านอ่ืน ๆ โดยให้โอกาสพนักงานอย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

3.5  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
3.6  หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ

พนักงาน หรืออาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
3.7  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
3.8  สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ ข้อพึงปฏิบัติและบทบาทซึ่งพนักงาน

สามารถปฏิบัติได้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
ทั้งองค์กร 

3.9  เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการท าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อพึง
ปฏิบัติขององค์กรต่อคณะกรรมการบริหาร โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน 

3.10 ไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทั้งทางกาย/วาจา กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียด
หยาม กดขี่ข่มเหง หมิ่นประมาท อันก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมกับพนักงาน 

 
4. หน้าที่ต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้ 

4.1  ก ากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า สมาคมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดในสัญญาอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
4.2  ก ากับดูแลให้มีการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริตคอร์

รัปชันร่วมด้วย 
4.3 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในทางมิชอบกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 
4.4 ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนใดในทางมิชอบเกิดขึ้ น พึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
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5. แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
5.1 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกครั้งในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ จะแจ้งให้

สมาคมทราบล่วงหน้า 
5.2  หาความรู้ในกิจการของสมาคม รวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง อันมีผลต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารของสมาคม และทราบถึงสถานภาพ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการสมาคม 

5.3  ก ากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ เป็นการ
ล่วงหน้า เพ่ือให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.4  พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่กรรมการบริหารผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของที่
ประชุม กรรมการบริหารผู้นั้นจะสามารถบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคม 

5.5  ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และท าให้มั่นใจได้ว่า การ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน 

5.6  ก ากับดูแลเพ่ือให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า สมาคมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับสมาคม ระเบียบและ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.7  หากมีข้อสงสัย คณะกรรมการบริหารและคณะท างานเฉพาะเรื่องสามารถขอข้อมูลหรือค าแนะน าจากอดีต
กรรมการบริหารสมาคม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และสามารถเชิญหรือจ้างที่ปรึกษาอิสระ เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาด้านบุคคล ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
กิจการสมาคม โดยเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคม 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
 
 ลงชื่อ 
 
 ……………………………………………………………. 
 ( ดร. สุรพันธ์  เมฆนาวิน ) 
 นายกสมาคม 



หน้าที่ 6 ของ 7 

 

เอกสารแนบ 1 

 
 

แบบลงนามรับทราบและถือปฏิบัต ิ
ของ 

กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 
 
 
1.  ข้าพเจ้าได้รับและอ่านข้อความในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย -ญี่ปุ่น) 

แล้ว 
 
2.  ข้าพเจ้าเข้าใจและจะยึดถือหลักการในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ เป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน

ด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด 
 
 
 
 

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

วันที่………………….…………….. 
 
 
  



หน้าที่ 7 ของ 7 

 

เอกสารแนบ 2 
แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ของ 
กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

 

แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้เป็นแบบประเภท (โปรดท าเครื่องหมาย X ในช่อง  ) 

 เมื่อเข้าด ารงต าแหน่ง        เมื่อเกิดเหตุการณ์ 
     ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของสมาคม และข้อความในแบบการเปิดเผยฯ ฉบับนี้อย่าง
ครบถ้วนและท าความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการละเว้นหรือ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว อาจต้องได้รับโทษทางวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระท า 
ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี้ 

(โปรดท าเครื่องหมาย X ในช่อง  รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลหากจ าเป็น (ถ้ามี)) 

 ข้าพเจ้า ไม่ม ีรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของสมาคม 

  ข้าพเจ้า มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของสมาคม โดยมีลักษณะของรายการดังต่อไปนี้ 

 มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป, เป็นคู่ค้า, หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับสมาคม 

 มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 มีรายการอ่ืนที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่อข้าพเจ้าเอง 

 ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่ออ่ืน (ระบุชื่อ).............................................................................................. 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า หรือผู้แทนของข้าพเจ้า 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล................................................. 
เก่ียวข้องเป็น..................................................... 

รายละเอียดของรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของสมาคม (กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม 
(ถ้ามี)) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………..…………………………………………….. 
วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...………..…………………………………………………. 

 

 
ลงชื่อ …………………………………………………… 

(…………………………..………………………) 
วันที่………………….…………….. 




