
1. ด�านความโปร�งใส หมายถึง การเป�ดเผย
และเข�าถึงข�อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง
ข�อมูลการดําเนินภารกิจต�างๆ  ของหน�วยงาน 
เป�ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�เสยีเข�ามามีส�วนร�วม
และตรวจสอบในการปฏิบัติงานและแก�ไขป/ญหา
ข�อร�องเรยีนของผู�มสี�วนได�เสยี

4. ด�านวฒันธรรมคณุธรรมในองค6กร
หมายถึง การสร�างวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน
และสบืทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม�ทนต�อการทุจริต
ทั้งปวงและมคีวามละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
มีการดําเนินมาตรการในการป8องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดําเนินการเพือ่
ป8องกันผลประโยชน6ทบัซ�อน

5. ด�านคณุธรรมการทาํงานในหน�วยงาน
หมายถึงมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
โดยมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

นโยบายการสร�างคณุธรรมและความโปร�งใสใน
หน�วยงาน กรมตรวจบญัชสีหกรณ6

2. ด�านความพร�อมรบัผดิ หมายถึง การมี
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและมคีวามพร�อม
ที่จะรับผิดในการปฏิบัติงานและบริหารงาน

3. ด�านการปลอดจากการทุจรติในการ
ปฏิบตังิาน หมายถึง การทําให�หน�วยงานปลอด
จากการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตต�อหน�าที่
โดยไม�ใช�ตําแหน�งหน�าที่ในการเอื้อประโยชน6หรอื
รับสินบน

โดยมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
มีความเป?นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมใน
การบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงานและ
การบริหารสภาพแวดล�อมในการทํางาน

6. ด�านการสือ่สารภายในหน�วยงาน
หมายถึงการทีห่น�วยงานต�องมีรปูแบบวิธีการ การ
สื่อสารเพือ่ถ�ายทอดเกี่ยวกับนโยบายให�เจ�าหน�าที่
ในหน�วยงานบทราบเพือ่ให�เกิดความตระหนักและ
ให�ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคณุธรรม
ความโปร�งใส



นโยบายการสร�างคณุธรรมและความโปร�งใสในหน�วยงาน
กรมตรวจบญัชสีหกรณ6

1. ด�านความโปร�งใส หมายถึง การเป�ดเผยและเข�าถึงข�อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�างข�อมูลการ
ดําเนินภารกิจต�างๆ ของหน�วยงาน เป�ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�เสียเข�ามามีส�วนร�วมและตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงานและแก�ไขป/ญหาข�อร�องเรียนของผู�มีส�วนได�เสีย

1.1 นโยบายเกี่ยวกับการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน 

1.2 นโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง
1.3 นโยบายการให� เป�ดเผย และเข�าถึงข�อมูลองค6กร
1.4 นโยบายการจัดการเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให�บริการของหน�วยงาน



2. ด�านความพร�อมรับผิด หมายถึง การมีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและมีความพร�อม
ที่จะรับผิดในการปฏิบัติงานและบริหารงาน

2.1 นโยบายความพร�อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่ต�องมี
ความถูกต�องตามกฎหมาย ระเบียบ อย�างครบถ�วนเคร�งครัด 

2.2 นโยบายที่แสดงถึงทิศทางเจตจํานงของผู�บริหารในการบริหารงานอย�างซื่อสัตย6สุจริต 
และพร�อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด

3. ด�านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทําให�หน�วยงานปลอดจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตต�อหน�าที่โดยไม�ใช�ตําแหน�งหน�าที่ในการเอื้อประโยชน6หรือรับสินบน

3.1 นโยบายเกี่ยวกับการป8องกันไม�ให�เจ�าหน�าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน6อื่นใด
จากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

3.2 นโยบายเกี่ยวกับการป8องกันไม�ให�เจ�าหน�าที่ใช�ตําแหน�งหน�าที่ในการเอื้อประโยชน6
3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย



4. ด�านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค6กร หมายถึง การสร�างวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน
และสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม�ทนต�อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
มีการดําเนินมาตรการในการป8องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดําเนินการเพื่อป8องกัน
ผลประโยชน6ทับซ�อน

4.1 นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อป8องกันผลประโยชน6ทับซ�อนในหน�วยงานโดยให�
เจ�าหน�าที่ในหน�วยงานมีความเข�าใจเกี่ยวกับการกระทําที่เป?นผลประโยชน6ทับซ�อน หรือสามารถเจ�าหน�าที่ในหน�วยงานมีความเข�าใจเกี่ยวกับการกระทําที่เป?นผลประโยชน6ทับซ�อน หรือสามารถ
แยกแยะประโยชน6ส�วนตนและผลประโยชน6ส�วนรวมได�

4.2 นโยบายในการสร�างวัฒนธรรมเพื่อให�เกิดวัฒนธรรมที่ไม�ทนต�อการทุจริตจนก�อให�เกิด
วัฒนธรรมในการร�วมต�อต�านการทุจริตได�

4.3 นโยบายการป8องกันและปราบปรามการทุจริตในองค6กร ได�แก� การจัดทําแผนปฏิบัติ
การป8องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ�วงดุลภายในหน�วยงาน



5. ด�านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน หมายถึง มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
โดยมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป?นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรม
ในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน
และการบริหารสภาพแวดล�อมในการทํางาน

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจน 
และเป?นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป8องกันและตรวจสอบเพื่อป8องกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าที่ 

5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ
5.4 นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป?นธรรม เท�าเทียม และไม�เลือกปฏิบัติ5.4 นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป?นธรรม เท�าเทียม และไม�เลือกปฏิบัติ
5.5 นโยบายที่ให�ความสําคัญกับสภาพแวดล�อมที่เอื้ออํานวยและส�งเสริมการปฏิบัติงาน

6. ด�านการสื่อสารภายในหน�วยงาน หมายถึง การที่หน�วยงานต�องมีรูปแบบวิธีการ การสื่อสาร
เพื่อถ�ายทอดเกี่ยวกับนโยบายให�เจ�าหน�าที่ในหน�วยงานรับทราบเพื่อให�เกิดความตระหนักและให�
ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร�งใส



ระเบียบกรมตรวจบญัชสีหกรณ6 ว�าด�วยการป8องกนัผลประโยชน6ทบัซ�อน พ.ศ. 2560

มีผลบังคับใช�เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ6 2560



ข�อ 4  ให�ผู�บงัคบับญัชาทุกระดับมีหน�าที่ควบคุม  ดูแลให�เจ�าหน�าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข�อ 5  เจ�าหน�าที่ต�องไม�อาศัยตําแหน�งหน�าที่ราชการแสวงหาผลประโยชน6ใดๆ ที่มิชอบให�แก�ตนเองหรือ

ผู�อื่น  และไม�กระทําการใดอันเป?นทับซ�อนระหว�างผลประโยชน6ส�วนตนและผลประโยชน6ของทางราชการ
ข�อ 6  เจ�าหน�าที่ต�องไม�อาศัยตําแหน�งหน�าที่ราชการ  เรียก  รับ  หรือยอมรับทรัพย6สินหรือประโยชน6อื่น

ใดแก�ตนเองหรือผู�อื่น  เว�นแต�เป?นการให�โดยธรรมจรรยา  หรือเป?นการให�ตามปกติประเพณีนิยม
ข�อ 7  เจ�าหน�าที่ต�องดูแล  รักษา  และใช�ทรัพย6สินของทางราชการอย�างประหยัด  คุ�มค�า  และไม�เบียด

บังนําทรัพย6สินของทางราชการไปใช�เพื่อประโยชน6ส�วนตนหรือผู�อื่น
ข�อ 8  ห�ามเจ�าหน�าที่ใช�เวลาของทางราชการไปปฏิบัติงานอื่นที่มิใช�งานราชการ
ข�อ 9  ห�ามเจ�าหน�าที่ใช�ข�อมูลลับของทางราชการ  หรือข�อมูลที่ได�จากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่นอันมิใช�ข�อ 9  ห�ามเจ�าหน�าที่ใช�ข�อมูลลับของทางราชการ  หรือข�อมูลที่ได�จากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่นอันมิใช�

การปฏิบัติหน�าที่ราชการ  
ข�อ 10  ในกรณีที่เจ�าหน�าที่ผู�ใดฝJาฝKนหรือไม�ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ถือว�าผู�นั้นเป?นผู�กระทําผิดวินัยและ

ให�ผู�บังคับบัญชาของผู�นั้นมีหน�าที่รายงานให�อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ6ทราบโดยเร็ว
ข�อ 11  ในกรณีที่ผู�บังคบับัญชาของเจ�าหน�าที่  ปล�อยปละละเลยจนเป?นเหตุให�เจ�าหน�าที่ฝJาฝKนหรือไม�

ปฏิบัติตามระเบียบนี้  อาจถือว�าผู�บังคบับัญชาของเจ�าหน�าที่มีส�วนรู�เห็น  หรือมีส�วนร�วมในการกระทําดังกล�าว  
และอาจถูกดําเนินการทางวินัย 



คู�มือการป8องกนัผลประโยชน6ทบัซ�อน กรมตรวจบญัชสีหกรณ6



กรณตีวัอย�างการปฏบิัตติามระเบยีบกรมตรวจบญัชสีหกรณ6 
ว�าด�วยการป8องกนัผลประโยชน6ทบัซ�อน พ.ศ. 2560

1. เจ�าหน�าทีต่�องไม�อาศยัตาํแหน�งหน�าที่ราชการแสวงหาผลประโยชน6ใดๆ ทีม่ชิอบให�แก�ตนเองหรอืผู�อื่น  และไม�
กระทําการใดอนัเป?นทบัซ�อนระหว�างผลประโยชน6ส�วนตนและผลประโยชน6ของทางราชการ

แนวปฏบิตัิ
1) ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าที่ราชการเพื่อให�ได�มาเพื่อผลประโยชน6ส�วนตนไม�ว�าจะเป?นของขวัญ รางวัล  

ความก�าวหน�าหรือผลประโยชน6ในรูปแบบใดๆความก�าวหน�าหรือผลประโยชน6ในรูปแบบใดๆ
2) หลีกเลี่ยงสถานการณ6ที่อาจก�อให�เกิดผลต�อการดํารงไว�ซึ่งความเที่ยงธรรม  หรือนําไปสู�

การขัดแย�งระหว�างผลประโยชน6ส�วนตนและส�วนรวม
3) แก�ไขป/ญหาความขัดแย�งในผลประโยชน6  โดยยึดมั่นในผลประโยชน6ของทางราชการเป?นสําคัญ
4) หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ทําให�องค6กรเสื่อมเสียชื่อเสียง  ประชาชนขาดความไว�วางใจ
5) ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการให�  การรับของขวัญ  ของกํานัล  การรับรอง  

และการจัดการกับผลประโยชน6ทับซ�อน



กรณตีวัอย�าง
สหกรณ6มีหนังสือเชิญชวนท�านเดินทางไปศึกษาดูงานยังต�างประเทศในฐานะที่ท�านเป?นผู�สอบบัญชี

สหกรณ6แห�งนี้  ในการตัดสินใจเข�าร�วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับสหกรณ6  ต�องคํานึงถึงความเหมาะสม  เหตุผล  
ความจําเป?น  ภาพลักษณ6และความเป?นอิสระในการปฏิบัติหน�าที่ของผู�สอบบญัชีเป?นสําคัญ  

กรณีนี้  เนื่องจากท�านเป?นผู�สอบบัญชีสหกรณ6ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ6ดังกล�าว  เพราะอาจก�อให�เกิด
ผลต�อการดํารงไว�ซึ่งความเที่ยงธรรม  หรือนําไปสู�การขัดแย�งระหว�างผลประโยชน6ส�วนตนและผลประโยชน6ของทาง
ราชการ



2. เจ�าหน�าทีต่�องไม�อาศยัตาํแหน�งหน�าที่ราชการ  เรยีก  รบั  หรอืยอมรบัทรัพย6สนิหรอืประโยชน6อืน่ใดแก�ตนเอง
หรอืผู�อื่น  เว�นแต�เป?นการให�โดยธรรมจรรยา  หรอืเป?นการให�ตามประเพณี

แนวปฏบิตัิ
1) ต�องไม�ถามนําถึงการให�  การรับของขวัญ  ของที่ระลึก  ของกํานัลหรือผลประโยชน6ใดๆ
2) หากมีสถานการณ6ดังกล�าวเกิดขึ้น  ควรปฏิเสธการรับของกํานัล  ของขวัญหรือผลประโยชน6อื่นใด  

โดยอธิบายว�าเป?นการขัดต�อกฎหมาย  นโยบายของรัฐ  ความเป?นกลางในการปฏิบัติหน�าที่   
3) ไม�รับหรือไม�ให�เงินสด  เช็ค  พันธบัตร  หุ�น  ทองคํา  อัญมณี  อสังหาริมทรัพย6  หรือสิ่งใดๆ เช�น  

การลดราคา  การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝNกอบรม  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
4) ไม�ยินยอมหรือรู�เห็นเป?นใจให�บุคคลในครอบครัวให�หรือรับของขวัญหรือประโยชน6อื่นใดกับผู�ที่มีความ4) ไม�ยินยอมหรือรู�เห็นเป?นใจให�บุคคลในครอบครัวให�หรือรับของขวัญหรือประโยชน6อื่นใดกับผู�ที่มีความ

เกี่ยวข�องในการปฏิบัติหน�าที่ 
5) ก�อนรับหรือให�ของขวัญ  ของที่ระลึก  ของกํานัลหรือผลประโยชน6ใด  ๆควรตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบตัิตาม

กฎหมาย  นโยบายของรัฐ   
6) เก็บรักษาหลักฐานการใช�จ�ายเงินที่แสดงมูลค�าของขวัญ  ของที่ระลึกเพื่อการตรวจสอบ
7) กรณีได�รับมอบหมายหรือได�รับอนุญาตจากผู�บังคับบญัชาให�ไปช�วยเหลือหน�วยงานภายนอก  อาจรับ

เงินเงินค�าสมนาคุณ  สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ6ของกระทรวงการคลัง



กรณตีวัอย�าง
         1) ผู�เสนองานหรือโครงการได�เชิญท�านไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารหรู  และท�านเป?นผู�มีหน�าที่
กลั่นกรองงานหรือโครงการนั้น  ซึ่งเป?นเหตุผลที่ผู�พบเห็นอาจสรุปว�าท�านผ�านงานหรือโครงการของบริษัทเนื่องจาก
การรับเลี้ยงนี้  ดังนั้น  จึงควรปฏิเสธ
         2) ท�านมีหน�าที่เกี่ยวข�องกับการอนุญาต  อนุมัติใดๆ เมื่อท�านให�บริการเสร็จสิ้น  ผู�รับบริการให�
ของขวัญหรือของกํานัลแก�ท�าน  ซึ่งมีมูลค�าเล็กน�อยแต�ท�านได�รับบ�อยครั้ง  ในกรณีเช�นนี้แม�ของขวัญมีมูลค�า
เล็กน�อยและได�รับจากผู�รับบริการแต�ละคน  แต�เมื่อรวมกันแล�วย�อมมีค�าเกินหลักเกณฑ6ที่กําหนด  นอกจากนี้  ยัง
ทําให�เกิดข�อสงสัยแก�ผู�บริการทั่วไปว�ามีอิทธิพลต�อการให�บริการของท�าน  รวมทั้งเป?นการสร�างนิสัยที่คาดหวังว�าตน
จะได�รับของขวัญหรือของรางวัลทุกครั้งที่บริการเสร็จสิ้น  กระทบต�อการให�บริการอย�างเสมอภาคเท�าเทียมกัน  จะได�รับของขวัญหรือของรางวัลทุกครั้งที่บริการเสร็จสิ้น  กระทบต�อการให�บริการอย�างเสมอภาคเท�าเทียมกัน  
ดังนั้น  จึงควรปฏิเสธหรือนําของขวัญเหล�านั้นลงทะเบียนไว�กับส�วนราชการ  



3. เจ�าหน�าทีต่�องดแูล  รกัษา  และใช�ทรัพย6สนิของทางราชการอย�างประหยดั  คุ�มค�า และไม�เบยีดบงันําทรพัย6สิน
ของทางราชการไปใช�เพือ่ประโยชน6ส�วนตนหรือผู�อืน่ 

แนวปฏบิตัิ
1) ใช�ทรัพย6สินของทางราชการ  เช�น  น้ํา  ไฟฟ8า  โทรศัพท6  รถยนต6  หรือวัสดุสํานักงาน เพื่อ

ประโยชน6ของทางราชการเท�าที่จําเป?นต�อการปฏิบัติงาน   
2) ไม�เบียดบงั  ยักยอกทรัพย6สินของทางราชการไปใช�เพื่อประโยชน6ส�วนตนหรือผู�อื่น 
3) ระมัดระวังไม�ให�ทรัพย6สินของทางราชการชํารุดเสียหายก�อนเวลาอันสมควร  การซ�อมแซมหรือ

บูรณะ  ถือเป?นความจําเป?นต�องกระทําตามความเหมาะสม

กรณตีวัอย�างกรณตีวัอย�าง
การใช�โทรศัพท6ของทางราชการพูดคุยในเรื่องส�วนตัว  หรือการนํารถยนต6ของทางราชการไปซื้อของใช�

ส�วนตัว  ถือเป?นการเบียดบงันําทรัพย6ทรัพย6สินของทางราชการไปใช�เพื่อประโยชน6ส�วนตน   



4. ห�ามเจ�าหน�าที่ใช�เวลาของทางราชการไปปฏบิตังิานอืน่ทีม่ิใช�งานราชการ 
แนวปฏบิตัิ
1) ปฏิบัติงานด�วยความอุตสาหะ  พากเพียร  อุทิศตน
2) ปฏิบัติหน�าที่ของตนอย�างเต็มความสามารถ
3) ไม�ใช�เวลาราชการเพื่อไปทํางานภายนอกให�ผลประโยชน6แก�ตนเองหรือผู�อื่น

กรณตีวัอย�าง
        มีข�าราชการรุ�นพี่ชักจูงท�านให�รับงานบริษัทมาทําในเวลาราชการ  ขณะที่ท�านยังไม�มีงานรีบด�วน ซึง่จะทําให�ท�าน
มีรายได�พิเศษ  และเพื่อนร�วมงานของท�านก็ทํากันหลายคนมีรายได�พิเศษ  และเพื่อนร�วมงานของท�านก็ทํากันหลายคน

    กรณีนี้  ท�านต�องไม�รับทํางานพิเศษในเวลาราชการ  เนื่องจากเวลาราชการถือเป?นทรัพย6สินของราชการ  รวมทั้ง
ทรัพยากรบุคคลก็ถอืเป?นทรัพย6สินของทางราชการต�องใช�ประโยชน6เพื่อราชการเท�านั้น  การใช�เวลาราชการหาประโยชน6เพื่อ
ตนเองถือเป?นการคดโกง  ไม�อุทิศตน



5. ห�ามเจ�าหน�าที่ใช�ข�อมลูลบัของทางราชการ  หรอืข�อมลูทีไ่ด�จากการดําเนนิงานไปเพือ่การอื่นอนัมิใช�การปฏบิตัิ
หน�าทีร่าชการ  

แนวปฏบิตัิ
1) คุ�มครองข�อมูลส�วนตัวของข�าราชการที่อยู�ในความครอบครองหรืออยู�ในการดูแลรักษา
2) การเป�ดเผย  หรือถ�ายโอนข�อมูลส�วนตัวของข�าราชการสู�สาธารณะจะทําได�ต�อเมื่อได�รับความเห็นชอบ

จากข�าราชการผู�นั้น
3) จํากัดการเป�ดเผยและการใช�ข�อมูลส�วนตัวของข�าราชการและผู�เกี่ยวข�องเท�าที่จําเป?น
4) ไม�นําความคิดเห็นและผลงานของผู�อื่นมาอ�างเป?นผลงานของตนเอง

กรณตีวัอย�าง
      อดีตข�าราชการที่ท�านรู�จักได�โทรศัพท6มาขอข�อมูล  ชื่อ  ที่อยู�  เบอร6โทรศัพท6ของข�าราชการใน
หน�วยงานของท�าน  โดยแจ�งว�าจะนําไปใช�ในการติดต�อกับบุคคลเหล�านั้น  เพื่อเสนอสิทธิประโยชน6ทางการเงิน
ต�างๆ  เช�น  บัตรเครดิต  บริการเงินกู�ยืม  
        กรณีนี้  ข�อมูลชื่อ  ที่อยู�  เบอร6โทรศัพท6  แม�ว�าจะเป?นข�อมูลซึ่งเป?นที่ทราบโดยทั่วไปในหน�วยงานหรือ
กลุ�มเพื่อน  แต�ถือเป?นข�อมูลส�วนตัวที่ต�องได�รับความยินยอมจากเจ�าของข�อมูลก�อนเป�ดเผย  เว�นแต�เป?นเรื่อง
เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานในฐานะเจ�าหน�าที่ของรัฐ ดังนั้น  ตามตัวอย�างนี้จึงไม�ควรให�ข�อมูลดังกล�าว 


