(ตัวอย่าง)

นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท............. มีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีการบริหารกิจการบนพื้ นฐานความโปร่งใส
มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกากับดูแล กิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อ ให้ มั่น ใจว่ า บริ ษั ท............. มีน โยบายกาหนดความรั บผิ ดชอบ แนวปฏิ บัติ และข้อ กาหนด
ในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท...................
และเพื่ อ ให้ ก ารตั ด สิ น ใจและการด าเนิ น การทางธุ รกิ จ ที่ อ าจมีค วามเสี่ ยงด้ า นการทุ จ ริ ต คอร์รั ป ชั น ได้ รั บ
การพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัท.................... จึงได้จัดทา “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ
ทุจริต
หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ ตนเองหรือผู้อื่น
คอร์รัปชัน
หมายถึง การให้ สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
ข้อมูล เงิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บุคคล ยกเว้นการกระทา
อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดๆ อันมิชอบให้กับตัวเอง
พวกพ้ อ ง หรื อ บริ ษั ท ฯ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม รวมถึ ง การกระท าใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง
กับจรรยาบรรณของบริษัทฯ การกระทาดังกล่าวรวมถึง
ก. การให้และการรับของขวัญ การเลี้ ยงรับรองและการบริการในรูปแบบอื่นใด หมายถึง
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที่ จ่ า ยเพื่ อ เป็ น ค่ า สิ่ ง ของ การเลี้ ย งรั บ รองตลอดทั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวมีมูลค่าทางการเงินและรวมถึงสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็น
สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารได้ การสละสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ รั บ สิ่ ง ของหรื อ บริ ก ารที่ บ ริ ษั ท พึ ง ได้ รั บ
หมายถึงการสละสิทธิที่บริษัทพึงได้รับประโยชน์จากลูกค้า คู่ค้า และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการเงินหรือไม่ก็ตาม
ข. การช่วยเหลือทางการเมืองที่มีลักษณะมิชอบตามกฎหมาย หมายถึงการ ช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรือการให้บริการไม่ว่าในรูปแบบใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ค. การบริจาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุนต่างๆ หมายถึง การบริจาคหรือสนับสนุนเงิน
หรือสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มี วัตถุประสงค์แอบแฝง
มิชอบตามกฎหมายหรือเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจ ตราสินค้าหรือชื่อเสียงของผู้บริจาคเงิน
แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และกากับดูแลนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ให้ มีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ล เพื่อให้ มั่นใจว่า ฝ่ ายบริห ารได้ตระหนักและให้ ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อนโยบาย หากกรณีมีรายงานการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในองค์กร ผู้บริหารมีหน้าที่ให้คาปรึกษา ข้อแนะนา
และกาหนดบทลงโทษตามที่รายงาน ที่เสนอขึ้นมา
2. ผู้บริหาร ผู้รับมอบหมาย ตรวจสอบสายงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่กากับดูแลอยู่โดยการประเมิน
ความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั น เพื่อให้มั่นใจว่าสายงานที่รับผิดชอบอยู่ มีความเสี่ยงที่จะทาให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชันได้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย พร้อมกับร่วมหามาตรการ ปิดความเสี่ยงดังกล่าวหากมีในองค์กร

3. ผู้ บ ริห าร หัว หน้างาน หรื อผู้ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติห น้าที่ตามนโยบายและเป็นไปตามแผน
การตรวจสอบ พร้อมเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในฝ่ายหรือ
ส่วนงานที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
4. ผู้บริหาร หัวหน้างาน จะต้องสื่อสารกับบุคลากรในองค์กร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกั บองค์กรทราบอย่าง
ทั่วถึง พร้อมทาความเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ให้ยึดหลักจรรยาบรรณในการทางาน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน
ทุก รู ป แบบ ไม่ ว่า ทางตรงหรื อทางอ้อ มและจะไม่ ถูก ลงโทษ ไม่ว่ าจะเป็น การลดต าแหน่ ง หรื อผลลบใดๆ
ในการปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้การกระทานั้นจะทาให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
ก. ไม่ให้และไม่รับ สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ ยงรับรอง การบริการต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สิ นหรือ
ประโยชน์ อื่น ใด จากผู้ ที่เกี่ยวข้องที่ตนเข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้ งหน่วยงานราชการและ
เอกชน หรือหน่วยงานอื่นใดก็ตาม เพื่อเป็นการชี้ นาให้เกิดการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
ตนและของผู้อื่น
ข. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอผลประโยชน์อันใด ไม่ว่าจะเป็นตัวเงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สิน ใดๆ กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
6. ผู้บริหาร พนักงาน ไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ โดยการแจ้งให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบทราบ พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
7. ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ
ความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
8 ผู้บริหาร พนักงาน ไม่กระทาการอันใดที่ทาให้บริษัทฯ ถูกมองว่าเอนเอียงทางการเมือง กล่าวคือ บริษัทฯ
เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข บริษัทฯ ไม่สนับสนุนพรรคการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
9. การใช้จ่ายสาหรั บการเลี้ ยงรับ รองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
สัญญาทางธุรกิจสามารถทาได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและไม่ส่อไปในทางทุจริต สามารถตรวจสอบได้
10. การบริจาคหรือสนับสนุนโครงการต่างๆ สามารถทาได้แต่ต้องกระทาในนามของบริษัทฯ เท่านั้น
โดยการบริ จ าคดั งกล่ าว ไม่ว่าจะเป็ น รู ป แบบโครงการหรือหน่ว ยงานการกุศล จะต้องเป็ นโครงการ หรื อ
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ และการเบิกจ่ายต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและต้องดาเนินการผ่าน
ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องตามบริษัทฯ กาหนด
11. คณะกรรมการจะสอบทานแนวทางปฏิบัติและมาตรการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาเนินธุรกิจ
การสื่อสารองค์กร
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทจะ
ด าเนิ นการโดยเผยแพร่ น โยบายต่ อต้ านการคอร์ รั ปชั่ น ผ่ านช่ องทางการสื่ อสารของบริ ษั ท เช่ น จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail) เว็บไซต์ของบริษัท สื่อโซเชียลมีเดียของบริษัท

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น
สามารถร้องเรียนการกระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับ
บริษัท โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียน
จะต้องระบุ รายละเอียดของเรื่องที่จ ะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลั กฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์เบอร์......................... อีเมล์………………………
ร้องเรียนผ่าน......................(หน่วยงาน/ผู้ที่รับผิดชอบ)
บทกาหนดโทษ
พนั ก งานหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางธุ ร กิ จ ใดๆ ก็ ต ามที่ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนวทาง
การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือให้สินบน จะถูกลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง รวมถึง ถูกไล่ออก
ยกเลิกสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี และนอกจากนั้น ยังอาจถูกฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม

(...................................................................)
ประธานกรรมการ
……..…../……..…../…………..

