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นโยบายและแนวปฏิบติัการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชนั 
 

1. ความส าคญั 
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ยดึมัน่การด าเนินธุรกิจอย่างมคีุณธรรม ซื่อสตัย์สุจรติ และโปร่งใสตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดว้ยตระหนักดวี่าการใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
ประเทศ ประชาชน และองคก์รในระยะยาว และขดัต่อมาตรฐานจรยิธรรมของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 
2. วตัถปุระสงค ์

 
 

เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตักิาร
ต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชนั กฎหมาย และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชนั 
และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างถูกต้องและจรงิจงั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติและคอรร์ปัชนัทุก
รปูแบบ (zero-tolerance) อนัเป็นรากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

 
3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

 

3.1 คณะกรรมการ 
 
 

3.1.1 ก าหนดใหม้นีโยบายและก ากบัดูแลให้มกีารด าเนินงานที่สนับสนุนการต่อต้านการ
ทุจรติและคอรร์ปัชนั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารตระหนักและใหค้วามส าคญักบัการ
ต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชนั และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 

3.1.2 จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งที่
มปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

3.1.3 จดัใหม้ชี่องทางและกระบวนการแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม รวมทัง้มี
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน และผูร้ายงานขอ้มลู 

 

3.2 ผูบ้ริหาร  
 
 

3.2.1 จดัใหม้รีะเบยีบปฏบิตั ิและกระบวนการทีส่่งเสรมิและสนับสนุนการน านโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนัไปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
ถูกตอ้ง จรงิจงั และต่อเนื่อง 
 

3.2.2 จดัให้มโีครงสรา้งผู้รบัผดิชอบ เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานหรอื
บุคคลผู้รบัผดิชอบ เพื่อดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และสอบทานการด าเนินงานให้
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เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายและแนวปฏบิตัิ ระเบยีบปฏบิตัิ และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 
 

3.2.3 ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจน
หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้การน าไปปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพมากขึน้  รวมทัง้
มัน่ใจว่ามกีารรายงานผลการปฏบิตัิงานตามนโยบายและแนวปฏบิตัิและระเบยีบ
ปฏบิตั ิ
 

3.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานหรือบคุคลผูร้บัผิดชอบ 
 

 

3.3.1 ใหค้ าแนะน าแก่บุคลากรเพื่อปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตัิ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

3.3.2 ตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่าเป็นไปอยา่งถูกต้อง สอดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบ
ควบคุมที่เหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจรติและคอร์รปัชนัที่อาจ
เกดิขึน้ 

 

3.3.3 รวบรวม และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏบิตังิานตามโนบายและ
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และน าส่งใหค้ณะกรรมการ/
ผูบ้รหิารเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส รวมทัง้ส่งให้ส านักก ากบัการปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ ์เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

 

3.4 พนักงาน  
 
 

3.4.1 ปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั ระเบยีบปฏบิตั ิ 
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

3.4.2 รายงานหรอืแจง้เบาะแสเมื่อพบรายการหรอืการกระท าที่ฝ่าฝืนนโยบายและแนว
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชนั หรอืเขา้ข่ายการทุจรติและคอร์
รปัชนัตามช่องทางทีก่ าหนดไว ้
 

4. แนวปฏิบติั 
 

4.1  กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตน ญาต ิเพื่อน หรอืคนรูจ้กั โดยหา้มให้หรอืรบัสนิบนใน
การด าเนินธุรกจิทุกชนิด การด าเนินงานกบัเจา้หน้าทีร่ฐัจะต้องโปร่งใส ซื่อสตัย์ และเป็นไป
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ตามนโยบายและแนวปฏิบตัิของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

 
 

4.1.1 การให ้รบัของขวญั 
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องไม่ให้และไม่รบัของขวญัที่อาจมผีลต่อการ
ตดัสนิใจทางธุรกจิ 
 

4.1.2 การเลีย้งรบัรอง 
การเลี้ยงรบัรองกระท าได้หากเป็นไปเพื่อรกัษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ แต่ต้อง
เป็นไปตามปกตขิองธุรกจิและไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิ 

 

4.1.3 การจา่ยค่าอ านวยความสะดวก 
(1) ห้ามจ่ายเงนิเพื่ออ านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงนิทางตรงหรอื

ทางอ้อม และไม่ว่าการจ่ายเงนินัน้จะเป็นการจ่ายตามประเพณีนิยมหรอืเป็น
การจ่ายผ่านบุคคลอื่น โดยเฉพาะการจ่ายเงนิเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เจา้หน้าทีข่องรฐั 

(2) หลกีเลีย่งหรอืปิดโอกาสทีจ่ะท าใหต้อ้งตกอยูใ่นสถานการณ์การจ่ายค่าอ านวย
ความสะดวก 

(3) อบรมและเผยแพร่ความรูใ้นเชงิปฏบิตักิารให้แก่กรรมการและบุคลากรทีอ่าจ
เกีย่วขอ้งหรอืตกอยูใ่นสถานการณ์ทีจ่ะตอ้งจา่ยค่าอ านวยความสะดวกเพื่อให้
กรรมการและบุคลากรสามารถรบัมอืในสถานการณ์ดงักล่าวได้ 

(4) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเกี่ยวกบัการถูกเรยีกรอ้งค่าอ านวยความสะดวกเพื่อ
รว่มกนัหาทางออก 
 

4.1.4 การบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหก้ารสนับสนุน  
การบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหก้ารสนับสนุนต้องมกีารด าเนินการอย่างโปร่งใส 
การช่วยเหลอือาจอยู่ในรูปแบบของเงนิหรอืรูปแบบอื่น ๆ โดยมีขัน้ตอนและการ
ควบคุมการเบิกจ่ายที่รดักุมชดัเจน เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็น
ขอ้อา้งในการทุจรติและคอรร์ปัชนั 

 

4.1.5 การกระท าการในนามตวัแทนของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
การแต่งตัง้บุคคล เช่น ตวัแทน หรอืที่ปรกึษากระท าธุรกิจในนามเครอืเจรญิโภค
ภณัฑ ์ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

                                                           
 ท่านสามารถหาข้อมลูเพิ่มเติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบติัการให้ รับของขวญัหรือผลประโยชน์อื่นใด 
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(1) ให้ความรูแ้ละท าความเขา้ใจกบัตวัแทน หรอืทีป่รกึษาใหป้ฏบิตัติามนโยบาย
และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

(2) สื่อสารกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลของภาครฐัและเอกชนให้รบัทราบถงึนโยบาย
และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

4.1.6 การสนบัสนุนทางการเมอืง 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ให้การสนับสนุนทางการเมอืงอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
โดยไม่ให้เกดิการเลอืกปฏบิตัหิรอืเอื้อประโยชน์ในทางมชิอบทัง้ต่อพรรคการเมอืง
และต่อเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์โดยมหีลกัการดงันี้ 
(1) เครอืเจรญิโภคภณัฑด์ ารงอยูบ่นความเป็นกลางทางการเมอืงและไม่ฝักใฝ่กลุ่ม

การเมอืงฝ่ายใด 
(2) เครอืเจริญโภคภัณฑ์สามารถให้การสนับสนุนทางการเงนิหรือสิ่งของแก่ 

พรรคการเมอืงได้ แต่ต้องกระท าด้วยความโปร่งใสและไม่มเีจตนาเพื่อโน้ม
น้าวใหเ้กดิการด าเนินการทีไ่มเ่หมาะสม 

(3) กรรมการ และบุคลากรมสีทิธเิสรภีาพในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงใน
ฐานะส่วนตัวภายใต้บทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้างชื่อ เครือ
เจรญิโภคภณัฑ ์และต้องไม่น าทรพัยส์นิ หรอือุปกรณ์เครื่องมอืใดๆ ของเครอื
เจรญิโภคภณัฑไ์ปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินใดๆ ทางการเมอืง 
 

4.2  การประเมนิความเสีย่ง 
 

การประเมนิความเสี่ยงดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัเป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าความเสี่ยง
ด้านการทุจรติและคอร์รปัชนัมกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ และมผีู้บรหิารของทุก
หน่วยงานในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์รบัผดิชอบด าเนินการเชงิรุกในการป้องกันคอรร์ปัชนัใน
หน่วยงานของตนโดย  

 

4.2.1 มกีารประเมนิความเสีย่งจากการท าธุรกรรมต่างๆ ทีอ่าจมขีัน้ตอนและกระบวนการ
ที่เขา้ข่ายเสี่ยงต่อการทุจรติและคอรร์ปัชนั และประเมนิความเสี่ยงต่อการเกดิการ
ทุจรติและคอรร์ปัชนัเป็นประจ าทุกปี 
 

4.2.2 มมีาตรการบรหิารความเสี่ยงโดยระบุเหตุการณ์ที่มคีวามเสี่ยงสูงจากการทุจรติและ 
คอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิ และประเมนิระดบัความเสีย่งทัง้โอกาส
เกดิและผลกระทบ พรอ้มทัง้ตดิตามความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่ง โดยจะ
มกีารทบทวนมาตรการจดัการความเสี่ยงให้มคีวามเหมาะสมในการป้องกนัความ
เสีย่ง 
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4.3 การจดัเกบ็บนัทกึ 
 

แต่ละบรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑต์้องมกีารจดัเกบ็ระเบยีบปฏบิตักิารบญัชแีละบนัทกึการ
เบกิจา่ยเงนิโดยตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี(IFRS) โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะตอ้ง 
  

4.3.1 มกีารจดัเตรยีมรายงานและข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา สมบูรณ์ และ
ถูกตอ้งครบถว้น  

 

4.3.2 จดัใหม้เีอกสารการอนุมตัทิีจ่ าเป็นใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบและกฎเกณฑก่์อนทีจ่ะมี
การจา่ยหรอือนุมตักิารจ่ายใดๆ  

 

4.3.3 ห้ามปกปิดหรอืไม่บนัทึกบญัชี รวมทัง้ห้ามบนัทึกข้อมูลเท็จหรอืข้อมูลปลอมใน
รายงานของบรษิทั 

 

4.4 กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน 
 

แต่ละบรษิัทในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ต้องมกีระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติและคอรร์ปัชนั และเพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าระบบการบรหิาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้มรีะบบการตรวจสอบ
ภายในใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติและ
คอรร์ปัชนั ซึง่ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

4.4.1 จดัใหม้กีารตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี 
 

4.4.2 ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
พนักงานหรอืบุคคลอื่นใดที่แจง้เบาะแสหรอืให้หลกัฐานเรื่องการทุจรติและคอรร์ปั
ชนัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั รวมถงึพนักงานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชนั โดยใช้มาตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติและคอรร์ปัชนั
ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายและแนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแส 

 

4.4.3 จดัท ารายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในแก่คณะกรรมการ/ผู้บรหิาร
ทุกไตรมาส 

 

4.5 การแจง้เบาะแส 
 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแส 
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5 การฝึกอบรม 
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑม์หีลกัสูตรฝึกอบรมทีม่เีนื้อหาที่ทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ใหก้รรมการ และบุคลากร
ได้รบัความรู้ความเข้าใจถึงความส าคญัของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาองคก์รใหเ้จรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
 
6 นโยบายท่ีเก่ียวข้อง  
 

6.2 นโยบายและแนวปฏบิตักิารให ้รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใด 
6.3 จรรยาบรรณส าหรบัคู่คา้ธุรกจิ 
6.4 นโยบายและแนวปฏบิตักิารป้องกนัการฟอกเงนิ  
6.5 นโยบายและแนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแส  
6.6 นโยบายและแนวปฏบิตัคิวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
7 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 
 
8 การทบทวนนโยบาย 
 

ดา้นธรรมาภบิาล  ส านักบรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและสื่อสารองค์กร เครอืเจรญืโภคภณัฑ ์และ
หน่วยงานทีเ่กิย่วขอ้งจากบรษิทัในเครอืโภคภณัฑ ์จะร่วมกนัทบทวนนโยบายฉบบันี้อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ 
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ภาคผนวก : ค านิยาม 
 
 

1. สินบน 
 

สนิบน คอื สิง่จงูใจค่าตอบแทน รางวลั หรอืผลประโยชน์ที่เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรอืทีไ่ด้มอบใหก้บั
บุคคลใดๆ เพื่อทีจ่ะโน้มน้าวหรอืมอีทิธพิลจงูใจให้บุคคลนัน้ๆ กระท าการหรอืตดัสนิใจใดๆ เพื่อทีจ่ะให้
ไดม้าซึง่ธุรกจิการคา้สญัญาอ านาจควบคุมหรอืผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
สนิบนอาจเป็นสิง่ใดๆ ทีม่คี่าซึง่หมายรวมถงึเงนิของขวญั ขอ้มลูภายใน ความช่วยเหลอืพเิศษ การดูแล
ต้อนรบัหรอืสิง่บนัเทงิ การเสนอว่าจ้างงานให้ญาติ ค่าตอบแทนหรอืการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
การบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืการบรจิาคใหส้งัคม ฯลฯ ซึง่สนิบนไมจ่ าเป็นตอ้งมมีลูค่ามากแต่อยา่งใด 
 

ตวัอยา่งของสนิบนมดีงัต่อไปนี้ 
 

- ของขวญัฟุ่มเฟือย อาหาร สิง่บนัเทงิ หรอืค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง โดยเฉพาะเมื่อสิง่เหล่านี้ไม่สม
ส่วน ไมส่มเหตุสมผล เป็นการใหบ้่อยครัง้ หรอืใหใ้นลกัษณะของการเจรจาต่อรองทางธุรกจิ 

- การให้ใช้บรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรพัย์สินของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์แบบไม่มกีารคิด
ค่าตอบแทนใดๆ 

- ผลตอบแทนเป็นเงนิสด 

- การจา่ยเงนิทอน (kickback) หรอืการจา่ยเงนิในลกัษณะเดยีวกนั 

- การจดัหาผลประโยชน์ใหส้มาชกิในครอบครวัของลูกคา้หรอืผูท้ีจ่ะมาเป็นลูกคา้ หรอืขา้ราชการหรอื
เจา้หน้าทีข่องรฐั เช่น การใหทุ้นการศกึษา การใหก้ารดแูลสุขภาพหรอืรกัษาพยาบาล 

- การจา้งเหมาช่วงไปใหบุ้คคลทีเ่กีย่วโยงกบับุคคลบางคนทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัสญัญาจา้งเหมางานหลกั 

- การมสี่วนร่วมในบรษิทัทอ้งถิน่ทีม่เีจา้ของเป็นสมาชกิในครอบครวัของลูกคา้หรอืผูท้ีจ่ะมาเป็นลูกคา้ 
หรอืขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
 

2. การติดสินบน 
 

การตดิสนิบน คอื การใหส้ญัญาว่าจะให ้ยอมรบั หรอืเรยีกรอ้งเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทัง้โดยทางตรง
และทางออ้มทีส่่งผลใหเ้กดิการกระท าทีไ่ม่เหมาะสมถูกต้อง เช่น การฝ่าฝืนความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจ 
การกระท าในทางทีไ่มซ่ื่อสตัย ์หรอืการกระท าในลกัษณะล าเอยีงไมเ่ป็นธรรม 
 

ผลประโยชน์อาจจะเป็นการเสนอให้หรอืรบัมา หรอืเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมทัง้โดยทางตรงและ
ทางออ้ม เช่น ด าเนินการผ่านทางลูกคา้ ตวัแทน คนกลาง หรอืผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิาร การกระท าทีไ่ม่
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เหมาะสมอาจจะมสี่วนเกี่ยวข้องกบัธุรกิจของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์เช่น การกระท าของพนักงานหรอื
บุคคลทีส่ามทีท่ าในนามเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์หรอืเกีย่วพนักบังานของภาครฐัหรอืหน่วยงานของรฐัใดๆ 
การตดิสนิบนเป็นการกระท าผดิกฎหมายภายใต้ขอบเขตอ านาจของศาลและกฎหมาย ซึ่งเครอืเจรญิโภคภณัฑ์
หา้มการตดิสนิบนใดๆ ในทุกรปูแบบ 
 
 

3. การทุจริตคอรร์ปัชนั 
 

การทุจรติคอร์รปัชนัครอบคลุมขอบเขตอย่างกว้างขวางของการกระท าผดิต่างๆ ในส่วนของผู้ปฏบิตัิ
หน้าที ่หรอืผูม้อี านาจ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบส าคญั โดยผ่านช่องทางหรอืวธิกีาร
ทีผ่ดิกฎหมาย ไม่ถูกท านองคลองธรรม ไม่ซื่อสตัย ์หรอืไม่เหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณ 
อาท ิการลกัขโมย การตดิสนิบน การฉ้อโกง ฉ้อฉล หรอืหลอกลวงใดๆ การยกัยอกฯลฯ 
 

อาจกล่าวโดยอกีนัยหน่ึงว่า การทุจรติคอรร์ปัชนัคอืการใชอ้ านาจหน้าที่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายไปในทางที่
ผดิ ไม่ว่าจะเป็นอ านาจหน้าที่ที่ได้มาโดยประเพณี การศกึษา การสมรส การเลอืกตัง้ การแต่งตัง้หรอื
ดว้ยวธิกีารอื่นใด ซึง่กระท าไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 
 

การทุจรติคอร์รปัชนัอาจเป็นสิง่ที่ปฏบิตักินัมาเกี่ยวเนื่องกบัขา้ราชการหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัใช้อ านาจ
หน้าที่ไปในทางที่ผดิ อย่างไรก็ตาม การทุจรติคอร์รปัชนัก็เกิดขึ้นได้กบัภาคเอกชนเช่นเดยีวกนัโดย
พนกังานเอกชนใชอ้ านาจหน้าทีไ่ปในทางทีผ่ดิเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 
 
4. การฉ้อโกง 

  

การกระท าความผดิฐานฉ้อโกง คอื การหลอกลวงคนอื่นดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิด
ความจรงิที่ควรบอก ซึ่งเป็นการกระท าโดยทุจรติ  ตวัอย่างเช่น ยกัยอกสนิทรพัยท์ัง้ที่จบัต้องได้ในรูป 
ตวัเงนิ สิง่ของ หรอืแมแ้ต่สิง่ที่จบัต้องไม่ได้ เช่น เวลาท างาน การตกแต่งบญัช ีการท าเอกสารทางการ
เงนิปลอม การเล่นพรรคเล่นพวก และการเอือ้ประโยชน์ใหญ้าตมิติร ฯลฯ 
 
5. ค่าอ านวยความสะดวก 

 

ค่าอ านวยความสะดวก คือ ค่าตอบแทนเล็กน้อยที่ได้ให้แก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
แลกเปลีย่นกบัการใหบ้รกิารทีผู่จ้า่ยจะไดส้ทิธพิเิศษมากกว่าผูท้ีไ่มไ่ดจ้า่ยค่าอ านวยความสะดวก 
โดยปกตคิ่าอ านวยความสะดวกนี้จะจ่ายเพื่อใหช้่วยเร่งด าเนินการหรอืเพื่อใหม้ัน่ใจในผลงานทีจ่ะไดร้บั
จากการปฏบิตัริาชการของภาครฐั หรอือาจจะเป็นกรณีเกี่ยวกบัการกระท าของขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที่
ของรฐั เพื่ออ านวยความสะดวกโดยไม่เคร่งครดัในการตรวจสอบ หรอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบหรอืวธิกีาร
เหมอืนกบักรณีปกติมากนัก ค่าอ านวยความสะดวกนี้เป็นสิง่ผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศรวมถึง
ประเทศไทย 
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6. การสนับสนุนทางการเมือง 

 

การสนับสนุนทางการเมอืง หมายถงึ การใหก้ารสนับสนุนนักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง ทัง้ที่เป็นตวั
เงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการใดๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
การส่งเสรมิใหพ้นักงานเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในนามเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ เพื่อให้ไดม้าซึง่ความ
ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิการคา้ 
 
7. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

 

ขา้ราชการหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั รวมถงึข้าราชการ เจา้หน้าที่พนักงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิหรอืของ
ตวัแทนภาครฐัใดๆ ผูส้มคัรรบัการเลอืกตัง้สมาชกิพรรคการเมอืง องคก์รสาธารณะระหว่างประเทศ เช่น 
สหประชาชาติ ธนาคารโลก หรอืบุคคลใดๆ ที่รกัษาราชการ รกัษาการ หรอืปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตัิ
หน้าที่ในนามของกลุ่มที่กล่าวมาขา้งต้น รฐับาล รวมถึงหน่วยงานของรฐัในระดบัท้องถิน่ภูมภิาค และ
ระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัอ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร และอ านาจตุลาการ 

 


