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ธนาคารออมสิน มุ่งเน้นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี ส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ประกอบ
ธุรกิจอย่างโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือให้ธนาคารเป็นองคก์รท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสร้างสมดลุในการด าเนินธุรกิจควบคู่
ไปกับการมีความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
สร้างความเช่ือ (public Trust) และเติบโตอย่างยัง่ยืน
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1. ปฏิบตัิภายใตก้ฎหมาย กรอบกติกาแข่งขันที่ดี เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม 

ไม่เอาเปรียบคู่แข่งดว้ยวิธีอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  หรือสรา้งความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ต่อตา้นการผูกขาดและเลือกปฏิบตัิทางการคา้

1. แนวปฏบิตัเิพือ่สง่เสรมิการแข่งขนัที่เป็นธรรม (คู่แข่ง)

4

2.  ตระหนักถึงความเป็นเจา้ของและสิทธิอนัชอบธรรมในทรพัย์สินทางปัญญา 

ไม่กระท าการที่ข ัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากทรพัย์สินทางปัญญา รวมถึง

ไม่สนับสนุนสินคา้หรือการกระท าที่ เป็นการละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา

3.  ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่ เหมาะสม

4.  ไม่กระท าการใด ๆ ที่ท าใหคู้่แข่งขาดความน่าเช่ือถือ เช่น ไม่ท าลายช่ือเสียง

คู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

5.  ส่งเสริมการกระท าหรือกิจกรรมใดๆ อนัน ามาซึ่งความเข ้าใจอนัดีระหว่างกนั 

และช่วยเหลือเกื้ อกูลกนัในโอกาสที่ เหมาะสม



1.  ธนาคารมีกระบวนการในการเข ้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใส เป็นธ รรม

ตรวจสอบได ้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแล

และกรอบการด าเนินงานของธนาคาร

2.  แนวปฏบิตัิดา้นการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (เจา้หน้ี)

5

2.  ปฏิบตัิต่อเจา้หน้ีอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการไดร้บั

ผลตอบแทนที่ เป็นธรรมต่อท ั้งสองฝ่าย 

3.  ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดัและ

โปร่งใส กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงได ้ตอ้งรีบแจง้

ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข ใหไ้ดข้อ้ยุติโดยเร็ว

และเกิดความเป็นธรรมต่อเจา้หน้ี 

4.  เปิดเผยรายงานขอ้มูลทางการเงินแก่เจา้หน้ีตามสญัญาอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด



1.  จดัใหม้ีการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง อย่างโปร่งใส เปิดเผย 

และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิกบัคู่คา้และผูส้่งมอบ เป็นไป

ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่ เกี่ยวข ้อง

2.  จดัใหผู้บ้ริหารและพนักงานที่ เกี่ยวข ้องกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

ตอ้งท า Self-Declaration ว่าไม่มีผลประโยชน์ทบัซ ้อน

หรือผลประโยชน์เกี่ยวข ้องกบัคู่คา้และผูส้่งมอบ

3. แนวปฏบิตัดิา้นการจดัซ้ือจดัจา้งที่เป็นธรรม  ไม่เลอืกปฏบิตัิ (คู่คา้และผูส้ง่มอบ)
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3.  จดัใหม้ีการตรวจสอบสถานะของคู่คา้และผูส้่งมอบก่อน

ด าเนินการว่าจา้ง เช่น ประสบการณ์ ช่ือเสียงในเชิงลบ 

หรือพิจารณาจากมาตรการป้องกนัการทุจริต เป็นตน้

4.  จดัใหม้ีข ้อตกลงในสญัญาว่าจา้งหรือรายละเอียดขอบเขตงาน

(Term of Reference : TOR) ว่าคู่คา้และผูส้่งมอบจะ

ด าเนินงานที่ว่าจา้งโดยปราศจากการทุจริตต่อธนาคารและ

บุคคลภายนอกในทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล



1. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนักงาน ปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสตัยส์ุจริต ยึดมัน่ใน

คุณธรรมและจริยธรรม มีทศันคติร่วมกนัในการต่อตา้นการทุจริต ไม่เรียก ไ ม่รบั 

หรือยอมจะรบัสินบน หรือไม่ติดสินบนแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในเรื่องที่ตนท าหน้าที่

รบัผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 

4. แนวปฏบิตัิดา้นการต่อตา้นการทจุรติและรบัสนิบน
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2.  ก าหนดใหม้ีนโยบายป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และประกาศต่อสาธารณะ

หรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม สนับสนุนการเข ้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในก าร

ต่อตา้นการทุจริต 

3.  จดัใหม้ีช่องทางในการสื่อสาร การรบัเรื่องรอ้งเรียน การแจง้เบาะแสการกระท าผิด

และรบัฟังความคิดเห็น ข ้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการ

บริหารจดัการเรื่องดังกล่าวส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม

4.  จดัใหม้ีการอบรมหรือสื่อสารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ผูบ้ริหารและพนักงานเกี่ยวกบั

การป้องกนัการทุจริต



1.  จดัใหม้ีการท าบญัชีตามมาตรฐานที่ เป็นที่ยอมรบั โดยปฏิบ ัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบญัชีและหลกัเกณฑท์ี่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยก าหนด 

5.  แนวปฏบิตัิดา้นการแยกบญัชีเชิงสงัคมและพาณิชย์
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2.  จดัใหม้ีการแยกบญัชีการเงินเชิงสงัคมและพาณิชย์ โดยแสดงรายการ

บญัชีที่ เกี่ยวข ้องกบัธุรกรรมนโยบายรฐัไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน 

และเปิดเผยรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข ้องกบับญัชีธุรกรรมนโยบายรฐั

ไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามหลกัเกณฑ์

การก ากบัดูแลเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกรรมนโยบายรฐั (Public Service 

Account : PSA) 



การก ากบั และติดตามการด าเนินงาน

กรณีพบการปฏิบ ตั ิที ่ข ัดต่อแนวปฏิบ ตั ิเพื่อการแข่งข ันที่ เ ป็นธรรม สามารถแจ ง้ข ้อมูลไดต้าม

ช่องทางที่ธนาคารก าหนด โดยใหห้วัหน้าหน่วยงานเร่งด าเนินการแกไ้ข  และรายงานกลุ่ม ก ากบัและ

บริหารความเสี่ยง เพื่อทราบ  ท ั้ง น้ี  กรณีพบว่า เ ป็นการกระท าผิดวินัยพนักงาน ใหด้ า เ นินการตาม

กระบวนการวินัยที่ธนาคารก าหนด
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