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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชนั 

กลุ่มธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 

1. ความส าคญั 
 

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ยึดมัน่การด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสตัย์สุจริต และ
โปร่งใสตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประเทศ ประชาชน และองคก์รในระยะยาว และขดัต่อมาตรฐานจรยิธรรมของ 
กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบตัินี้ใช้บงัคบักับเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ต่อไปนี้เรยีกว่า “เครอืฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึง่ “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ใหห้มายถงึ บรษิทัหนึ่ง ๆ ทีน่ าเอาเอกสารฉบบันี้ไปบงัคบัใช ้ทัง้นี้จะมกีารทบทวนโยบายฉบบันี้อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 
 
3. วตัถปุระสงค ์

 
 

เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศปฏบิตัติามนโยบาย
และแนวปฏบิตัิด้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั กฎหมาย และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการต่อต้าน 
การทุจรติและคอร์รปัชนั และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้องและจรงิจงั เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด 
การทุจรติและคอร์รปัชนัทุกรูปแบบ (zero-tolerance) อนัเป็นรากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ยนื 

 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 
 

4.1 คณะกรรมการบริษทั 
 
 

4.1.1 ก าหนดให้มีนโยบายและก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานที่สนับสนุนการต่อต้าน 
การทุจรติและคอรร์ปัชนั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารตระหนักและใหค้วามส าคญักบั
การต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 

4.1.2 จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งที่
มปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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4.1.3 จดัใหม้ชี่องทางและกระบวนการแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม รวมทัง้มี
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน และผูร้ายงานขอ้มลู 

 

4.2 ผู้บริหาร  
 
 

4.2.1 จดัใหม้รีะเบยีบปฏบิตั ิและกระบวนการทีส่่งเสรมิและสนับสนุนการน านโยบายและ
แนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชนัไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ถูกตอ้ง จรงิจงั และต่อเนื่อง 
 

4.2.2 จดัให้มีโครงสร้างผู้รบัผิดชอบ เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานหรอื
บุคคลผู้รบัผดิชอบ เพื่อดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และสอบทานการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 
 

4.2.3 ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจน
หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้การน าไปปฏิบตัมิปีระสทิธิภาพมากขึ้น รวมทัง้
มัน่ใจว่ามกีารรายงานผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและแนวปฏบิตัแิละระเบียบ
ปฏบิตั ิ
 

4.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานหรือบุคคลผู้รบัผิดชอบ 
 

 

4.3.1 ใหค้ าแนะน าแก่บุคลากรเพือ่ปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตัิ
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 

4.3.2 ตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้มัน่ใจว่า มีระบบ
ควบคุมที่เหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจรติและคอร์รปัชนัที่อาจ
เกดิขึน้ 

 

4.3.3 รวบรวม และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏบิตังิานตามโนบายและ
แนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน และน าส่งให้คณะกรรมการ
บริษัท /ผู้บริหารเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส รวมทัง้ส่งให้ส านักก ากับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด อย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครัง้ 
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4.4 พนักงาน  
 
 

4.4.1 ปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัดิ้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั ระเบยีบปฏิบัติ  
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

4.4.2 รายงานหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบรายการหรือการกระท าที่ฝ่าฝืนนโยบายและ 
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชนั หรือเข้าข่ายการทุจริตและ 
คอรร์ปัชนัตามช่องทางทีก่ าหนดไว ้
 

5. แนวปฏิบติั 
 

5.1  กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องไม่ยอมรบัการคอร์รปัชนัทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตน ญาต ิเพื่อน หรอืคนรูจ้กั โดยหา้มให้หรอืรบัสนิบนใน
การด าเนินธุรกจิทุกชนิด การด าเนินงานกบัเจา้หน้าทีร่ฐัจะต้องโปร่งใส ซื่อสตัย์ และเป็นไป
ตามนโยบายและแนวปฏบิตัขิองกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในเรื่องต่อไปนี้ 

 
 

5.1.1 การให ้รบัของขวญั 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ให้และไม่รับของขวัญที่อาจมีผลต่อ 
การตดัสนิใจทางธุรกจิ 
 

5.1.2 การเลีย้งรบัรอง 
การเลี้ยงรบัรองกระท าได้หากเป็นไปเพื่อรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ แต่ต้อง
เป็นไปตามปกตขิองธุรกจิและไม่มผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิ 

 

5.1.3 การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 
(1) ห้ามจ่ายเงนิเพื่ออ านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงนิทางตรงหรอื

ทางออ้ม และไม่ว่าการจ่ายเงนินัน้จะเป็นการจ่ายตามประเพณีนิยมหรอืเป็น
การจ่ายผ่านบุคคลอื่น โดยเฉพาะการจ่ายเงนิเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เจา้หน้าทีข่องรฐั 

(2) หลกีเลีย่งหรอืปิดโอกาสทีจ่ะท าใหต้อ้งตกอยู่ในสถานการณ์การจ่ายค่าอ านวย
ความสะดวก 

 
 ท่านสามารถหาขอ้มลูเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการให ้รบัของขวญัหรือผลประโยชนอ์ื่นใด 
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(3) อบรมและเผยแพร่ความรูใ้นเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่กรรมการและบุคลากรที่อาจ
เกีย่วขอ้งหรอืตกอยู่ในสถานการณ์ทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าอ านวยความสะดวกเพื่อให้
กรรมการและบุคลากรสามารถรบัมอืในสถานการณ์ดงักล่าวได้ 

(4) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเกี่ยวกบัการถูกเรยีกรอ้งค่าอ านวยความสะดวกเพื่อ
ร่วมกนัหาทางออก 
 

5.1.4 การบรจิาคเพือ่การกุศลและการใหก้ารสนับสนุน  
การบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหก้ารสนับสนุนต้องมกีารด าเนินการอย่างโปร่งใส 
การช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปแบบของเงินหรือรูปแบบอื่น ๆ โดยมีขัน้ตอนและ 
การควบคุมการเบกิจ่ายทีร่ดักุมชดัเจน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็น
ขอ้อา้งในการทุจรติและคอรร์ปัชนั 

 

5.1.5 การกระท าการในนามตวัแทนของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
การแต่งตัง้บุคคล เช่น ตวัแทน หรอืทีป่รกึษากระท าธุรกจิในนาม กลุ่มธุรกจิการคา้
ระหว่างประเทศ ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
(1) ให้ความรู้และท าความเขา้ใจกบัตวัแทน หรอืที่ปรกึษาใหป้ฏบิตัติามนโยบาย

และแนวปฏบิตัดิ้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนัของกลุ่มธุรกจิการค้า
ระหว่างประเทศ 

(2) สื่อสารกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลของภาครฐัและเอกชนให้รบัทราบถงึนโยบาย
และแนวปฏบิตัิด้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนัของกลุ่มธุรกจิการค้า
ระหว่างประเทศ 

5.1.6 การสนบัสนุนทางการเมอืง 
กลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ ให้การสนับสนุนทางการเมอืงอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยไม่ให้เกิดการเลอืกปฏบิตัิหรอืเอื้อประโยชน์ในทางมชิอบทัง้ต่อ
พรรคการเมอืงและต่อกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ โดยมหีลกัการดงันี้ 
(1) กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศด ารงอยู่บนความเป็นกลางทางการเมอืงและ

ไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมอืงฝ่ายใด 
(2) กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศสามารถใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิหรอื

สิง่ของแก่พรรคการเมอืงได ้ แต่ตอ้งกระท าดว้ยความโปร่งใสและไม่มเีจตนา
เพือ่โน้มน้าวใหเ้กดิการด าเนินการทีไ่ม่เหมาะสม 
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(3) กรรมการ และบุคลากรมสีทิธเิสรภีาพในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงใน
ฐานะสว่นตวัภายใต้บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่อา้งชื่อกลุ่มธุรกจิ
การค้าระหว่างประเทศ และต้องไม่น าทรพัย์สนิ หรอือุปกรณ์เครื่องมอืใดๆ 
ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินใดๆ 
ทางการเมอืง 
 
 

5.2 การประเมนิความเสีย่ง 
 

การประเมนิความเสีย่งด้านการทุจรติและคอร์รปัชนัเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและคอร์รปัชนัมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ และมีผู้บริหารของทุก
หน่วยงานในกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ รบัผดิชอบด าเนินการเชงิรุกในการป้องกัน
คอรร์ปัชนัในหน่วยงานของตนโดย  

 

5.2.1 มกีารประเมนิความเสีย่งจากการท าธุรกรรมต่างๆ ทีอ่าจมขีัน้ตอนและกระบวนการ
ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด 
การทุจรติและคอรร์ปัชนัเป็นประจ าทุกปี 
 

5.2.2 มมีาตรการบริหารความเสี่ยงโดยระบุเหตุการณ์ที่มคีวามเสี่ยงสูงจากการทุจริตและ 
คอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิ และประเมนิระดบัความเสีย่งทัง้โอกาส
เกดิและผลกระทบ พรอ้มทัง้ตดิตามความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่ง โดยจะ
มีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกัน 
ความเสีย่ง 
 
 

5.3 การจดัเกบ็บนัทกึ 
 

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ต้องมีการจดัเก็บระเบียบปฏิบัติการบัญชีและบันทึก 
การเบกิจ่ายเงนิโดยตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี(IFRS) โดยเฉพาะอย่างยิง่จะตอ้ง 
  

5.3.1 มกีารจดัเตรยีมรายงานและขอ้มูลต่างๆ ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา สมบูรณ์ และ
ถูกตอ้งครบถว้น  

 

5.3.2 จดัใหม้เีอกสารการอนุมตัทิีจ่ าเป็นใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบและกฎเกณฑก์่อนทีจ่ะมี
การจ่ายหรอือนุมตักิารจ่ายใดๆ  

 

5.3.3 ห้ามปกปิดหรือไม่บันทึกบัญชี รวมทัง้ห้ามบันทึกข้อมูลเท็จหรือข้อมูลปลอมใน
รายงานของบรษิทั 
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5.4 กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน 
 

กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ต้องมกีระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกนัการทุจรติและคอร์รปัชนั และเพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าระบบการบรหิารความ
เสีย่งทีก่ าหนดขึ้นช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้รวมทัง้มรีะบบการตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั 
ซึง่ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

5.4.1 จดัให้มกีารตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า  
ทุกปี 

 

5.4.2 ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
พนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือให้หลักฐานเรื่องการทุจริตและ  
คอร์รปัชนัที่เกี่ยวข้องกบับริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปัชนั โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้รอ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติและ
คอรร์ปัชนัตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการแจง้เบาะแส 

 

5.4.3 จดัท ารายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในแก่คณะกรรมการบริษัท/
ผูบ้รหิารทุกไตรมาส 

 

 
6. การฝึกอบรม 
 

 

จดัให้มกีารสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏบิตัดิ้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั

ผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานและ

ใหม้กีารประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 

 

7. การแจ้งเบาะแส 
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ  

แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัิดา้นการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีนหรอื

ผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัความคุม้ครองและขอ้มูลจะถูกเกบ็เป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน ทัง้ใน

ระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 
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8. การขอค าแนะน า 
ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตัิด้าน 

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชันสามารถขอค าแนะน าจากผู้บังคบับัญชา หน่วยงานหรือบุคคล
ผู้รบัผิดชอบด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชนั ด้านก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือด้าน
กฎหมายก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการใด ๆ 

 
9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

อย่างเตม็ที ่ทัง้นี้หากผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบาย

ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัการท างาน 

 
10. กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง  
 

10.1 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 
10.2 นโยบายและแนวปฏบิตักิารให ้รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใด กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่าง

ประเทศ 
10.3 จรรยาบรรณส าหรบัคู่คา้ธุรกจิ กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
10.4 นโยบายและแนวปฏบิตักิารป้องกนัการฟอกเงนิ กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
10.5 นโยบายและแนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแส กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
10.6 นโยบายและแนวปฏบิตัคิวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 

 
11. ภาคผนวก 

นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 

11.1 ภาคผนวก ก  ค านิยาม 
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ภาคผนวก ก  

ค านิยาม 
 
 

1. สินบน 
 

สนิบน คอื สิง่จูงใจค่าตอบแทน รางวลั หรอืผลประโยชน์ที่เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรอืที่ได้มอบ
ให้กับบุคคลใดๆ เพื่อที่จะโน้มน้าวหรือมีอิทธิพลจูงใจให้บุคคลนัน้ๆ  กระท าการหรือตัดสินใจใดๆ 
เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่ธุรกจิการคา้สญัญาอ านาจควบคุมหรอืผลประโยชน์สว่นบุคคล 
 

สินบนอาจเป็นสิ่งใดๆ ที่มีค่าซึ่งหมายรวมถึงเงินของขวญั ข้อมูลภายใน ความช่วยเหลือพเิศษ  
การดูแลต้อนรับหรือสิ่งบันเทิง การเสนอว่าจ้างงานให้ญาติ ค่าตอบแทนหรือการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การเดนิทาง การบรจิาคเพือ่การกุศลหรอืการบรจิาคใหส้งัคม ฯลฯ ซึง่สนิบนไม่จ าเป็นตอ้งมมีลูค่ามากแต่
อย่างใด 
 

ตวัอย่างของสนิบนมดีงัต่อไปนี้ 
 

- ของขวญัฟุ่มเฟือย อาหาร สิง่บนัเทงิ หรอืค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง โดยเฉพาะเมื่อสิง่เหล่านี้ไม่
สมสว่น ไม่สมเหตุสมผล เป็นการใหบ้่อยครัง้ หรอืใหใ้นลกัษณะของการเจรจาต่อรองทางธุรกจิ 

- การใหใ้ชบ้รกิารสิง่อ านวยความสะดวกหรอืทรพัยส์นิของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ แบบ
ไม่มกีารคดิค่าตอบแทนใดๆ 

- ผลตอบแทนเป็นเงนิสด 
- การจ่ายเงนิทอน (kickback) หรอืการจ่ายเงนิในลกัษณะเดยีวกนั 
- การจดัหาผลประโยชน์ใหส้มาชกิในครอบครวัของลูกคา้หรอืผูท้ีจ่ะมาเป็นลูกคา้ หรอืขา้ราชการ

หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั เช่น การใหทุ้นการศกึษา การใหก้ารดแูลสุขภาพหรอืรกัษาพยาบาล 
- การจ้างเหมาช่วงไปให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบุคคลบางคนที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับสญัญาจ้างเหมา  

งานหลกั 
- การมสี่วนร่วมในบรษิทัท้องถิน่ที่มเีจ้าของเป็นสมาชกิในครอบครวัของลูกค้าหรอืผูท้ี่จะมาเป็น

ลูกคา้ หรอืขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
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2. การติดสินบน 
 

การติดสนิบน คอื การให้สญัญาว่าจะให้ ยอมรบั หรอืเรยีกร้องเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทัง้โดย
ทางตรงและทางออ้มทีส่่งผลใหเ้กดิการกระท าทีไ่ม่เหมาะสมถูกต้อง เช่น การฝ่าฝืนความน่าเชื่อถอืและ
ไวว้างใจ การกระท าในทางทีไ่ม่ซื่อสตัย ์หรอืการกระท าในลกัษณะล าเอยีงไม่เป็นธรรม 
 
 

ผลประโยชน์อาจจะเป็นการเสนอใหห้รอืรบัมา หรอืเป็นการกระท าทีไ่ม่เหมาะสมทัง้โดยทางตรงและ
ทางออ้ม เช่น ด าเนินการผ่านทางลูกคา้ ตวัแทน คนกลาง หรอืผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิาร การกระท าทีไ่ม่
เหมาะสมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เช่น การกระท าของ
พนักงานหรอืบุคคลทีส่ามทีท่ าในนามกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ หรอืเกี่ยวพนักบังานของภาครฐั
หรือหน่วยงานของรัฐใดๆ การติดสินบนเป็นการกระท าผิดกฎหมายภายใต้ขอบเขตอ านาจของศาลและ
กฎหมาย ซึง่กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ  หา้มการตดิสนิบนใดๆ ในทุกรปูแบบ 
 
 

3. การทุจริตคอรร์ปัชนั 
 

การทุจรติคอรร์ปัชนัครอบคลุมขอบเขตอย่างกวา้งขวางของการกระท าผดิต่างๆ ในสว่นของผูป้ฏบิตัิ
หน้าที ่หรอืผูม้อี านาจ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบส าคญั โดยผ่านช่องทางหรอืวธิกีาร
ทีผ่ดิกฎหมาย ไม่ถูกท านองคลองธรรม ไม่ซื่อสตัย ์หรอืไม่เหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณ 
อาท ิการลกัขโมย การตดิสนิบน การฉ้อโกง ฉ้อฉล หรอืหลอกลวงใด ๆ การยกัยอก ฯลฯ 

 
อาจกล่าวโดยอีกนัยหนึ่งว่า การทุจริตคอร์รปัชนัคือการใช้อ านาจหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายไป

ในทางทีผ่ดิ ไม่ว่าจะเป็นอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดม้าโดยประเพณี การศกึษา การสมรส การเลอืกตัง้ การแต่งตัง้
หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใด ซึง่กระท าไปเพือ่ผลประโยชน์สว่นตน 

 
การทุจรติคอรร์ปัชนัอาจเป็นสิง่ทีป่ฏบิตักินัมาเกี่ยวเนื่องกบัขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัใชอ้ านาจ

หน้าที่ไปในทางที่ผดิ อย่างไรก็ตาม การทุจรติคอร์รปัชนัก็เกิดขึ้นได้กบัภาคเอกชนเช่นเดียวกนัโดย
พนกังานเอกชนใชอ้ านาจหน้าทีไ่ปในทางทีผ่ดิเพือ่ผลประโยชน์สว่นตน 
 
4. การฉ้อโกง 

  

การกระท าความผดิฐานฉ้อโกง คอื การหลอกลวงคนอื่นด้วยการแสดงข้อความอนัเป็นเท็จ หรอื
ปกปิดความจรงิทีค่วรบอก ซึง่เป็นการกระท าโดยทุจรติ  ตวัอย่างเช่น ยกัยอกสนิทรพัยท์ัง้ทีจ่บัตอ้งไดใ้น
รูปตวัเงนิ สิง่ของ หรอืแม้แต่สิง่ที่จบัต้องไม่ได้ เช่น เวลาท างาน การตกแต่งบญัช ีการท าเอกสารทาง  
การเงนิปลอม การเล่นพรรคเล่นพวก และการเอือ้ประโยชน์ใหญ้าตมิติร ฯลฯ 



 

หน้า 10 จาก 10 

 

SGC.CPI 002/2564 เรื่อง นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการตอ่ตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั                             

กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ  มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2564 
 

 
5. ค่าอ านวยความสะดวก 

 

ค่าอ านวยความสะดวก คอื ค่าตอบแทนเล็กน้อยที่ได้ให้แก่ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
แลกเปลีย่นกบัการใหบ้รกิารทีผู่จ่้ายจะไดส้ทิธพิเิศษมากกว่าผูท้ีไ่ม่ไดจ่้ายค่าอ านวยความสะดวก 
 

โดยปกตคิ่าอ านวยความสะดวกนี้จะจ่ายเพื่อให้ช่วยเร่งด าเนินการหรอืเพื่อให้มัน่ใจในผลงานที่จะ
ได้รบัจากการปฏิบตัิราชการของภาครฐั หรอือาจจะเป็นกรณีเกี่ยวกบัการกระท าของข้าราชการหรอื
เจา้หน้าที่ของรฐั เพื่ออ านวยความสะดวกโดยไม่เคร่งครดัในการตรวจสอบ หรอืปฏบิตัติามกฎระเบียบ
หรอืวธิกีารเหมอืนกบักรณีปกตมิากนัก ค่าอ านวยความสะดวกนี้เป็นสิง่ผดิกฎหมายในเกอืบทุกประเทศ
รวมถงึประเทศไทย 
 
6. การสนับสนุนทางการเมือง 

 

การสนับสนุนทางการเมอืง หมายถงึ การใหก้ารสนับสนุนนักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง ทัง้ทีเ่ป็น
ตวัเงนิและมใิช่ตวัเงิน รวมถึงการให้ยืมหรอืบริจาคอุปกรณ์ การให้บรกิารใด  ๆ โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย  
การส่งเสรมิให้พนักงานเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในนามกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้
ไดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิการคา้ 
 
7. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

 

ขา้ราชการหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั รวมถงึขา้ราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิหรอื
ของตวัแทนภาครฐัใดๆ ผูส้มคัรรบัการเลอืกตัง้สมาชกิพรรคการเมอืง องคก์รสาธารณะระหว่างประเทศ 
เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก หรอืบุคคลใดๆ ที่รกัษาราชการ รกัษาการ หรอืปฏิบตัิราชการหรอื
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นนามของกลุ่มที่กล่าวมาขา้งต้น รฐับาล รวมถงึหน่วยงานของรฐัในระดบัทอ้งถิน่ภูมภิาค 
และระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัอ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร และอ านาจตุลาการ 

 


