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ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 
วาดวยประมวลจริยธรรมของพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

สถาบันภูมิใจที่พนักงานไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติ  เพื่อยกระดับ
มาตรฐานทางดานการวัดของประเทศใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล  เพื่อบรรลุพันธกิจของสถาบัน  
สถาบันจึงสนับสนุนทรัพยากรและสงเสริมพนักงานใหมีความรูความสามารถในการทําหนาที่อันเปน
ประโยชนตอประเทศชาติ  และถือวาพนักงานเปนบุคลากรที่มีคุณคาตอสถาบัน  สถาบันไดยึดหลัก
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  และพัฒนากําลังคนใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไปอยู
ตลอดเวลา  ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานเปนที่ยอมรับของสังคม  อยางไรก็ดี  สถาบันคาดหวังวาพนักงาน 
จะประพฤติตนและปฏิบัติงานใหเปนแบบอยางที่ดี  อยางนอยตามประมวลจริยธรรมฉบับนี้ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ   
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกลาว  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  ๕  (๕)  และ  (๗)  แหงพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ  วาดวยประมวล
จริยธรรมของพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายความวา  ประมวลจริยธรรมของพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
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“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

“พนักงาน”  หมายความวา  ผูอํานวยการ  พนักงาน  และลูกจางสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ   

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

“ของขวัญ”  หมายความวา  เงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกกันเพื่ออัธยาศัยไมตรี  

และใหหมายความรวมถึง  เงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดที่ใหเปนรางวัล  ใหโดยเสนหาหรือเพื่อ

การสงเคราะห  หรือใหเปนสินน้ําใจ  การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปนสิทธิที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป 

ในการไดรับการลดราคาทรัพยสิน  หรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความบันเทิง  

ตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางหรือทองเที่ยว  คาที่พัก  คาอาหาร  หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะ

เดียวกันและไมวาจะใหเปนบัตร  ต๋ัว  หรือหลักฐานอื่นใด  การชําระเงินใหลวงหนา  หรือการคืนเงิน 

ใหในภายหลัง  ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ขอ ๔ ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้   

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 

 

ขอ ๕ พนักงานทุกคน  ตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  

๙  ประการดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 

(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชน

ทับซอน 

(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 

(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 

(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
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(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

สวนที่  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรมขององคกร 

 

 

ขอ ๖ พนักงานตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม 
โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้   

(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  พนักงานผูรูหรือพบเห็นมีหนาที่ 
ตองรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐานหากมีตอผูอํานวยการโดยพลัน  ในกรณีที่
ผูอํานวยการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอประธานกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 

(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมได รับคาตอบแทน 
ในนิติบุคคลซ่ึงไมใชสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  ราชการสวนทองถิ่น  และหนวยงานอื่น 
ของรัฐตอผูอํานวยการ   ในกรณีที่การดํารงตําแหนงนั้น   ๆ   อาจขัดแยงกับการปฏิบั ติหนาที่ 
หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง  การรับจางทําของ  การเปนตัวแทน  การเปนนายหนา  
และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย 

(๔) ในกรณีที่พนักงานเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้  
หรือมีการเสนอเรื่องซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้ผานพนักงาน  พนักงานมีหนาที่ตองคัดคาน 
การกระทําดังกลาว  และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนั้นแลวแตกรณี  
และผูบันทึกรายงานการประชุมตองบันทึกการคัดคานดังกลาวดวย 

ขอ ๗ พนักงานตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่  เสียสละ  ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง  และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู  ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของราชการดวย  จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 
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(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน   
หรือของพนักงานอื่น  ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู  ความสามารถ  เ ย่ียงที่ปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติสวนตน  ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ 
แตละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่  ตองรีบแกไขใหถูกตอง  และแจงให
ผูอํานวยการทราบโดยพลัน 

(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมาย   หรือ
ประชาชน  ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมาย  หรือประชาชนในการตรวจสอบ  
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน  เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไมส่ังงานดวยวาจาในเร่ืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบัน  ในกรณีที่ส่ังงาน 
ดวยวาจาในเร่ืองดังกลาว  ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ังเพื่อให 
ผูส่ังพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๘ พนักงานตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่  และยึดถือประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนญาติพี่นองพรรคพวกเพื่อนฝูง  
หรือผูมีบุญคุณสวนตัว  มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น  หรือปฏิบัติ 
ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง  เชน  การสรรหาวาจาง  การจัดหาพัสดุ  เปนตน 

(๒) ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของทาง
สถาบันไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

(๓) ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่   

 ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ใหพนักงานผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน   
แลวแจงใหผูบังคับบัญชา  และผูอํานวยการพิจารณา  เมื่อผูอํานวยการวินิจฉัยเปนประการใดแลว 
จึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบั ติหนาที่ที่ รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ
รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  พนักงานตองยึดถือประโยชนของทางราชการ
เปนหลัก  ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวมกับ
ประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม  อันจําเปนตองชี้ขาดหรือวินิจฉัยตองยึดประโยชนของทางราชการ 
และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
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ขอ ๙ พนักงานตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่  

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  โดยอยางนอย

ตองวางตน  ดังนี้   

(๑) ไมเรียกรับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอื่นเรียก  รับ  หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญ 

แทนตนหรือญาติของตน  ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือไม

เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  หรือเปนการให 

ตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการที่เปนคุณ  หรือเปนโทษแกบุคคลใด  เพราะมีอคติ 

(๓) ไมใชความเปนพนักงาน  หรืออางชื่อเสียงภาพพจนของสถาบัน  หรือใชเคร่ืองมือ 

วัสดุอุปกรณ  หรือสถานที่ของสถาบัน  เพื่อแสวงหาประโยชนใหกับตนเองและครอบครัวไมวาทางตรง 

หรือทางออม 

(๔) ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการกระทํานิติกรรมหรือสัญญา   

ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  ระเบียบ   ขอบังคับ   

หรือประมวลจริยธรรมนี้ 

ขอ ๑๐ พนักงานตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  อยางตรงไปตรงมา  

โดยอยางนอยตองวางตนดังนี้   

(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย   

ในกรณีมีขอสงสัย   หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ   กฎหมาย   กฎ   

ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  พนักงานตองแจงใหผูอํานวยการพิจารณา   

และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว 

(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา  หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

(๓) ในกรณีที่เห็นวามติคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ  ไมชอบดวยกฎหมาย  ตองทําเร่ือง

เสนอใหผูอํานวยการพิจารณา  และสงเร่ืองใหคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติพิจารณาใหไดขอยุติ

ทางกฎหมายตอไป 



 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
   

 

(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับ  ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมาย  
ระเบียบ  หรือขอบังคับ   ที่มีอยูในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชนของตนเอง  หรือผูอื่น   
และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน  สิทธิ  หรือประโยชนอื่นใด 
แทนบุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย  หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพื่อปกปด
ทรัพยสินของตน 

(๖) เมื่ อทราบว ามีการละเมิดหรือไมปฏิบั ติตามกฎหมายในสถาบัน   ผูอํ านวยการ 
ตองดําเนินการที่จําเปนเพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อไดรับคํารอง  หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน  หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย  
กฎ  หรือขอบังคับที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบัน  สรางภาระเกินสมควรแกประชาชน  หรือสราง
ความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึน  ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับดังกลาวโดยเร็ว 

ขอ ๑๑ พนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมเปนกลางทางการเมือง  ใหบริการ 
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี  และไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงโดยไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับ 

(๒) ปฏิบัติหนาที่  หรือดําเนินการอื่น  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล  ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล  หรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี  ปราศจากอคต ิ  
และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อ 
ทางศาสนา  การศึกษา  อบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  เวนแตจะดําเนินการ
ตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น  เพื่อขจัดอุปสรรค  หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได  
เชนเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล  เปนธรรม  และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 

(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ  การอภิปราย  การแสดงปาฐกถา   การบรรยาย  หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง  เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา 
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(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง  พรรคพวก  เพื่อนฝูง  หรือผูมีบุญคุณ 

และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด  เชน  การใหบริการสอบเทียบ  การใหทุน 

การศึกษา  หรือฝกอบรม  เปนตน 

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเอง  โดยมิไดระบุแหลงที่มา 

ขอ ๑๒ พนักงานตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด   

ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา  และใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่  และใหขอมูล

ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  ทันการณ  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  โดยอยางนอย 

ตองวางตนดังนี้ 

(๑) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น   อันไมใชการปฏิบั ติหนาที่  

โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง  แสดงเหตุผลที่แทจริงและครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิ  

เสรีภาพบุคคลอื่น  ไมอนุญาต  หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล  หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย  

เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีการปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว  ทั้งนี้  จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ  นับแตกระทําการ

ดังกลาวหรือไดรับการรองขอ 

ขอ ๑๓ พนักงานตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน   รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

โดยเครงครัด  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดเต็มกําลัง

ความสามารถ 

(๒) ใชงบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิและประโยชนที่ทางสถาบันจัดให  ดวยความประหยัด

คุมคา  ไมฟุมเฟอย   

(๓) ใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่  ตามคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพโดยเครงครัด   

ขอ ๑๔ พนักงานตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมขุ  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 



 หนา   ๙๔ 
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(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช 
ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย   และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย   พระราชินี   
และพระรัชทายาทไมวาทางกาย  หรือทางวาจา 

ขอ ๑๕ พนักงานตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน   รักษาชื่อเสียง  และภาพลักษณ 
ของทางราชการโดยรวม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้   

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  พนักงานตองเสนอเรื่อง 
ใหผูอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย   

(๒) ผูอํานวยการและผูบังคับบัญชาในสถาบันทุกระดับตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา 
ดวยความเที่ยงธรรมโดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 

(๓) ผูอํานวยการและผูบังคับบัญชาในสถาบันทุกระดับชั้นตองสนับสนุน  สงเสริมและยกยอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาที่ซ่ือสัตย  มีผลงานดีเดน  มีความรูความสามารถ  และขยันขันแข็งไมเลือกที่รักมักที่ชัง  
และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสถาบัน  หรือราชการ
โดยรวม 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 

ขอ ๑๖ ผูอํานวยการ  และผูบริหารระดับฝายหรือเทียบเทาข้ึนไปมีหนาที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา  ควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  สนับสนุน  สงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีความซื่อสัตย  มีผลงาน 
และความรูความสามารถ  และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  โดยใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองพนักงานสถาบัน  ซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   
มิใหถูกกลั่นแกลง  หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม   
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(๒) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
(๓) ติดตามสอดสองใหพนักงานในสถาบันปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด 
(๔) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรตอคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 
ขอ ๑๗ พนักงานตองประพฤติปฏิบัติและวางตนอยูในกรอบประมวลจริยธรรมอยางเครงครัด  

ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี  ควรแกการยกยองใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนทั่วไป  ทั้งนี้  ใหผูอํานวยการ
กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมนี้ 

ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา  มีพนักงานประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา  ผูอํานวยการประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม  
ใหประธานกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอ  ๑๘  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ  แตงต้ังคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน  แตไมเกินหาคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๐ หากดําเนินการสอบสวนตามขอ  ๑๙  แลวไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ  ๑๘  ส่ังยุติเร่ือง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวามีการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม   ใหผู รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ  ๑๘   ส่ังลงโทษผูฝาฝน 
ตามประมวลจริยธรรมนี้ 

ขอ ๒๑ การดําเนินการทางจริยธรรมตามขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ใหนําขอบังคับ
คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ  วาดวยการบริหารงานบุคคล  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๒ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ  ๒๐  ใหถือเปนที่สุด  เวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด  ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

 

ขอ ๒๓ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด  ๒  ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิด 
ทางวินัย  ตามขอบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ  วาดวยการบริหารงานบุคคล  และใหสถาบัน
ดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังโดยไมชักชา 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสําคัญ   
และระดับตําแหนงตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา   ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขดําเนินการที่ถูกตอง 
หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง  หรือการพิจารณาความดีความชอบ   
หรือการส่ังการใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้  
ใหผูอํานวยการเปนผูกําหนด 

ขอ ๒๗ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหประธานคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
กัลยา  โสภณพนิช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประธานกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 


