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ประมวลจริยธรรมสำนักงำน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงำน
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 76 วรรคสำม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมำตรฐำน
ทำงจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นหลั กในกำรก ำหนดประมวลจริ ยธรรมส ำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐ
ในหน่ ว ยงำนนั้ น ๆ ซึ่ ง ต้ อ งไม่ ต่ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริ ยธรรมดั งกล่ำ ว พระรำชบั ญ ญั ติ ม ำตรฐำน
ทำงจริ ย ธรรม พ.ศ. 2562 มำตรำ 5 ได้ ก ำหนดมำตรฐำนทำงจริ ยธรรม ซึ่ ง เป็น หลักเกณฑ์
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ ำงมีคุ ณธรรมของเจ้ำหน้ ำที่ของรั ฐเพื่ อใช้เป็นหลักส ำคั ญในกำรจั ดทำประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงำนของรัฐ และมำตรำ 6 วรรคสำม กำหนดให้ในกรณีที่มีปัญหำว่ำองค์กรใดเป็นผู้จัด ท ำ
ประมวลจริ ย ธรรมส ำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ข องรั ฐ ประเภทใด ให้ ค ณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริ ย ธรรม
เป็ น ผู้ มี อ ำนำจวิ นิจฉั ย ซึ่ ง คณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริ ย ธรรมในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2563
เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยำยน 2563 ได้ วินิจฉัยให้ค ณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็ นผู้รับผิด ชอบกำรจัดทำ
ประมวลจริยธรรมสำหรับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”)
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริ ยธรรม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ กำรจัดท ำประมวลจริยธรรม
ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของหน่วยงำนรัฐและเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2563
ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ
เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จึงได้ออก
ประมวลจริยธรรมสำนักงำน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงำนฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบตั ติ น
และรักษำคุณงำมควำมดีที่ผู้ปฏิบัติงำนในสำนักงำน ก.ล.ต. ต้องยึดถือในกำรปฏิบตั ิงำน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประมวลจริ ยธรรมส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ส ำหรั บผู้ ปฏิ บั ติ งำนนี้ ให้ ใช้ บั งคั บตั้ งแต่
วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ผู้ปฏิบัติงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำน พนักงำนสัญญำจ้ำง ลูกจ้ำง หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่น
ในสำนักงำน ก.ล.ต.
ข้อ 3 ผู้ปฏิบัติงำนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษำจริยธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ยึ ดมั่ นในสถาบั นหลั กของประเทศ อั นได้ แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์
และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข เช่น แสดงออกถึงควำมภู มิ ใ จ
ในชำติ และรั กษำผลประโยชน์ ของชำติ ปฏิ บั ติ ตำมหลั กศำสนำที่ ตนนั บถื อ เคำรพในควำมแตกต่ ำง
ของกำรนับถือศำสนำ ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย เป็นต้น
(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สจุ ริต
โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ ไม่ แสดงออกถึง พฤติ กรรมที่ มีนั ยเป็ นกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีจิตสำนึกที่ดีโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคำรพต่อศักดิศ์ รี
ควำมเป็นมนุษย์ เป็นต้น
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(3) กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่ งที่ถู กต้ องชอบธรรม เช่น กล้ำคัดค้ำนในสิ่งที่ไม่ถูกต้อ ง
กล้ำเปิดเผยหรือรำยงำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยปรำศจำกอคติ และไม่ยอมกระทำในสิ่ง ที่ไม่ เหมำะสมเพี ยงเพื่อ รั กษำประโยชน์ห รื อสถำนภำพ
ของตนเอง เป็นต้น
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ เช่น ไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน เสียสละ สำมำรถแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ ำที่กำรงำน ไม่กระทำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรขั ดกั น
ระหว่ ำงประโยชน์ส่ วนบุ ค คลและประโยชน์ส่ วนรวม และไม่ ป ระกอบกิ จกำรหรื อ เข้ ำ ไปเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์อันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เป็นต้น
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน เช่น ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็ว
ทันต่อเวลำและสถำนกำรณ์ คำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้ มค่ ำในกำรใช้ท รั พยำกร รักษำมำตรฐำน
กำรทำงำนที่ดี ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมเต็มใจ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง เป็นต้น
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็ นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ไม่เลือกปฏิบตั ิ
โดยใช้ควำมรู้สึกหรือควำมสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ
สภำพร่ำงกำย สถำนะทำงเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น
(7) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลั กษณ์ขององค์ กร เช่น พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชือ่ ถือ
ศรั ท ธำแก่ประชำชน ปฏิบัติ ต่อ ประชำชนด้ วยควำมสุภำพ อ่ อนน้ อมถ่ อมตน ไม่ อ้ำ งหรื อใช้อำนำจ
โดยปรำศจำกเหตุผล ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและมีวนิ ัย เป็นต้น
ข้อ 4 ข้อกำหนดจริ ยธรรมหรื อแนวทำงกำรปฏิบัติ ตนของผู้ปฏิ บัติงำนตำมประมวลจริยธรรม
สำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งจรรยำบรรณพนักงำน ให้เป็นไปตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64
พิชิต อัครำทิตย์
ประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

