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นโยบายการป้องกนัการทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้างและการป้องกันรับสินบน 

 บริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต  
 

1. นโยบายการป้องกันการทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้างและการป้องกนัการรับสินบน 

ทุจริต  หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที�มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับ  

ตนเองหรือผูอื้�น 

รับสินบน  หมายถึง การให ้สัญญาวา่จะให ้การรับ เรียกรับทรัพยสิ์น  

ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร ขอ้มูล เงิน หรือประโยชน์อื�นใดซึ�งไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

เพื�อใหบุ้คคล ยกเวน้การกระทาํอนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซึ้� งธุรกิจ หรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ อนัมิชอบใหก้บัตวัเอง พวกพอ้ง หรือบริษทัฯ  

ทั7งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการกระทาํใดที�ขดัขอ้งหรือแยง้กบัจรรยาบรรณของ

บริษทัฯ  การกระทาํดงักล่าวรวมถึง 

ก.  การใหแ้ละการรับของขวญั การเลี7ยงรับรองและการบริการในรูปแบบอื�นใด หมายถึง 

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที�จ่ายเพื�อเป็นค่าสิ�งของ การเลี7ยงรับรองตลอดทั7ง ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�อง

กบัการดงักล่าวมีมูลค่าทางการเงินและรวมถึงสิ�งที�สามารถแลกเปลี�ยนเป็นสินคา้หรือ

บริการได ้การสละสิทธิ: ที�จะไม่รับสิ�งของหรือบริการที�บริษทัพึงไดรั้บ หมายถึง การ

สละสิทธิ: ที�บริษทัพึงไดรั้บประโยชน์จากลูกคา้ คู่คา้ และ/หรือผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจ ไม่

วา่จะมีมูลค่าทางการเงินหรือไม่ก็ตาม 

ข.  การช่วยเหลือทางการเมืองที�มีลกัษณะมิชอบตามกฎหมาย หมายถึง การช่วยเหลือ

ทางดา้นการเงินหรือการใหบ้ริการไม่วา่ในรูปแบบใดที�มิชอบดว้ยกฎหมาย 

ค.  การบริจาคเพื�อการกุศล/เงินสนบัสนุนต่าง ๆ หมายถึง การบริจาคหรือสนบัสนุนเงิน

หรือสิ�งของหรือประโยชน์อื�นใด ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลอื�นใดที�มีวตัถุประสงค ์

แอบแฝงมิชอบตามกฎหมายหรือเงินสนบัสนุนเพื�อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือชื�อเสียงของ 

ผูบ้ริจาคเงิน 

2. โครงสร้างแผนงานป้องกนัการทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้างและการรับสินบน 

บริษทัฯ จะดาํเนินการร่วมกบัพนกังานเพื�อสร้างนโยบายและกระบวนการที�จะนาํมาใช ้เพื�อป้องกนัและ

ควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แผนงานดงักล่าว ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายทั7งหมดที�เกี�ยวกบั การรับสินบน ซึ� งถูกบญัญติัไวใ้น

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอาญา หากผูที้�เกี�ยวขอ้งเป็นเจา้หนา้ที�ของรัฐ ตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื�น ตามนี7 คือ 

1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

2) ประมวลกฎหมายอาญาออกตามกฎหมายอาญา มาตรา 143 , 144 , 148, 149 นอกจากนี7 ยงัมีกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งทั7งภาครัฐและเอกชน เช่น 

ก.) พ.ร.บ.การป้องกนัและปราบปราม การฟอกเงิน 

ข.) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย การป้องกนัการทุจริตในภาครัฐปี พ.ศ.2542 และแกไ้ข 

ปี 2554 บรรทดั 103 

ค.) พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2551 

ง.) พ.ร.บ. คุม้ครองความเสียหายจากการกระทาํความผดิของพนกังานเจา้หนา้ที� 

จ.) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของผูต้รวจการแผน่ดิน 

ฉ.)  ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต  ม.19 แห่ง พรบ.จดัซื7อจดัจา้ง และบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กฎหมายเกี�ยวกบัการป้องปรามการติดสินบน ไดถู้กบญัญติั เพื�อทาํนุบาํรุงเศรษฐกิจประเทศ เสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ มั�นคง และยนืหยดัการปฏิบติัตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด 

3. ขอบเขตและแนวทาง 

บริษัท ฯ กาํหนดให้   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และ

กฏหมาย ตามแนวทางปฏิบัติดังนี�  

3.1)   เรื�อง ของกาํนลั การเลี7ยงรับรอง และค่าใชจ่้ายเพื�อความบนัเทิง ท่องเที�ยว 

บริษทัฯ หา้มมิใหมี้การมอบหรือรับของกาํนลั การเลี7ยงรับรอง หรือค่าใชจ่้ายเกินขอบเขต และกาํหนดให้

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษทัฯ 

3.2)  เรื�องการจ่ายเงินเพื�ออาํนวยความสะดวก 

บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ การจ่ายเงินเพื�ออาํนวยความสะดวกถือเป็นสิ�งตอ้งหา้ม ภายใตก้ฎหมายและ

นโยบายการป้องกนัการรับสินบน การจ่ายเงินเพื�ออาํนวยความสะดวก เพื�อใหมี้การเร่งดาํเนินการก็ดี เพื�อความ

คล่องตวัในการดาํเนินการก็ดี ลว้นเป็นสิ�งตอ้งหา้มทั7งสิ7น 
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3.3) เรื�อง เงินบริจาคเพื�อการกุศล 

บริษทัฯ จะไม่ดาํเนินการใด ๆ โดยการแอบอา้งเงินบริจาคเพื�อการกุศล มาเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน  

การใหเ้งินบริจาคเพื�อการกุศล ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศเป็นหลกั 

3.4)  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

บริษทัฯ หา้มมิใหมี้การติดสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ� งเกิดขึ7นโดยตรงหรือเกิดขึ7นโดยผา่นบุคคล

ที� 3โดยรวมถึงบริษทัร่วมทุน, ตวัแทน, ผูแ้ทน, ที�ปรึกษา, นายหนา้, คู่สัญญา, คู่คา้ หรือพนกังานซึ�งอยูภ่ายใต ้

การควบคุมของบริษทัฯ โดยตรง 

3.5)  การจดัซื7อจดัจา้งกบัภาครัฐ 

บริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัซื7อจดัจา้งของภาครัฐ 

รวมทั7งกฎหมายหา้มมิใหมี้การใชค้วามพยายามสร้างอิทธิพลอยา่งไม่เหมาะสมต่อเจา้หนา้ที�ภาครัฐ ซึ� งเป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัที�ออกโดยสาํนกังานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

3.6)  การจ่ายเงินอนัไม่สมควร 

บริษทัฯ หา้มมิใหมี้การเสนอที�จะจ่าย การให ้การชกัชวน หรือการรับสินบน หรือเงินทุจริตจากผลกาํไรที�

แบ่งได ้ไม่วา่ในลกัษณะใด ๆ ทั7งสิ7น การกระทาํดงักล่าวนี7 ถือเป็นความผิดทางอาญา และอาจจะถูกดาํเนินคดีอาญา 

ทั7งในส่วนของบุคคลผูที้�เกี�ยวขอ้ง และบริษทัฯ ดว้ย 

ตามหลกัเกณฑท์ั�วไป หา้มมิใหผู้ใ้ดใหข้องกาํนลัแก่ขา้ราชการ ในเฉพาะบางกรณีที�มิไดเ้กิดขึ7นบ่อยครั7 งนกั 

ที�การใหข้องกาํนลัอาจเป็นการกระทาํตามจารีตประเพณี และถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ� งความเหมาะสมในการกระทาํ

ดงักล่าวจะตอ้งหารือต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน หรือต่อเจา้หนา้ที�ควบคุม การใหข้องกาํนลัในกรณีดงัวา่นี7  จะตอ้งมี

มูลค่าที�ปรากฏใหเ้ห็นได ้และตอ้งมอบให้แก่กนัในลกัษณะเปิดเผยและตรงไปตรงมา 

3.7 )  การสนบัสนุน กิจกรรมทางการเมือง 

บริษทัฯ ยอ่มตอ้งไม่ดาํเนินการใดใด ในการสนบัสนุนทั7งที�เป็นตวัเงิน หรือ มิใช่ตวัเงิน แก่พรรคการเมือง 

นกัการเมือง หรือ ผูล้งสมคัรรับเลือกตั7งทางการเมือง การสนบัสนุนที�ไม่ใช่ตวัเงิน จะรวมถึง การให ้ยมื   

หรือ บริจาค อุปกรณ์ สินคา้  การใช ้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยไม่คิดค่าบริการ และ ครอบคลุมถึง 

การใหพ้นกังานสละเวลาทาํงานเพื�อ ดาํเนินการดงักล่าว 
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แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการป้องกนัการทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้างและการรับสินบน  

1. คณะกรรมการ มีหนา้ที�รับผดิชอบในการกาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลนโยบายต่อตา้น 

คอร์รัปชนัใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อใหม้ั�นใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัเป็น 

อยา่งยิ�งต่อนโยบาย หากกรณีมีรายงานการทุจริตคอร์รัปชนัเกิดขึ7นในองคก์ร ผูบ้ริหารมีหนา้ที�ใหค้าํปรึกษา 

ขอ้แนะนาํและกาํหนดบทลงโทษตามที�รายงาน ที�เสนอขึ7นมา 

2. ผูบ้ริหาร ผูรั้บมอบหมาย ตรวจสอบสายงานหรือหน่วยงานที�รับผดิชอบที�กาํกบัดูแลอยูโ่ดยการ

ประเมินความเสี�ยงที�จะทาํใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชนั เพื�อใหม้ั�นใจวา่สายงานที�รับผิดชอบอยู ่มีความเสี�ยงที�จะทาํ

ใหเ้กิด 

3. ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย ปฏิบติัหนา้ที�ตามนโยบายและเป็นไปตามแผนการ

ตรวจสอบ พร้อมเสนอรายงานการประเมินความเสี�ยงเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชนัที�อาจเกิดขึ7นในฝ่ายหรือส่วนงาน

ที�รับผดิชอบต่อคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 

4. ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน จะตอ้งสื�อสารกบับุคลากรในองคก์ร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์รทราบ 

อยา่งทั�วถึง พร้อมทาํความเขา้ใจถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

5. ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน พนกังาน ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชั�นอยา่งเคร่งครัด ให้ยดึหลกัจรรยาบรรณในการทาํงาน โดยไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั 

ทุกรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและจะไม่ถูกลงโทษ ไม่วา่จะเป็นการลดตาํแหน่ง หรือผลลบใด ๆ ในการ

ปฏิเสธการคอร์รัปชนั แมก้ารกระทาํนั7นจะทาํใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  

 

4.)  แผนการปฏิบัติงาน 

4.1   การสื�อสาร 

 -  บริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การสื�อสารทั7งภายในองคก์ร และบุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้ง 

 -  บริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยถึงแผนงานในการต่อตา้นการติดสินบนต่อสาธารณะ 

การสื�อสารภายในองคก์ร 

 เพื�อใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบนโยบายและแนวทางป้องกนัการทุจริตในการจดัซื7อจดัจา้ง บริษทัฯ จะ

ดาํเนินการโดยเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั ผา่นช่องทางการสื�อสารของบริษทั เช่น จดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail)  เวบ็ไซตข์องบริษทั สื�อโซเชียลมีเดียของบริษทั 

 4.2   ทรัพยากรบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
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 -  บริษทัฯ ตอ้งประกาศใหท้ราบวา่ การปฏิบติังานตามแผนงาน ถือเป็นขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มี

พนกังานคนใดไดรั้บผลกระทบจากการปฏิเสธการจ่าย หรือรับสินบน แมว้า่การกระทาํดงักล่าว จะทาํใหบ้ริษทั

สูญเสียธุรกิจไปก็ตาม 

 -  บริษทัฯ ตอ้งมีการกาํหนดลงโทษสาํหรับการฝ่าฝืนตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดย

บทลงโทษสูงสุดจนอาจถึงเลิกจา้งได ้

บทกาํหนดโทษ 

พนกังานหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งทางธุรกิจใด ๆ ก็ตามที�ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการป้องกนั

ทุจริตในการจดัซื7อจดัจา้งหรือใหสิ้นบน จะถูกลงโทษทางวนิยัขั7นรุนแรง รวมถึงถูกไล่ออก ยกเลิกสัญญาจา้ง 

แลว้แต่กรณี และนอกจากนั7น ยงัอาจถูกฟ้องดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัที�เกี�ยวขอ้งอีกดว้ย 

โดยบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม 

4.3   การประเมินการดาํเนินการฯ 

-  บริษทัฯ ตอ้งกาํหนดเป้าหมายวา่การติดสินบนเป็นสิ�งที�ยอมรับไม่ได ้

-  บริษทัฯ ตอ้งจดัการอบรมตั7งแต่ระดบัผูบ้ริหารลงมา 

กิจกรรมการฝึกอบรมนั7น จะตอ้งไดรั้บการประเมินในเรื�องประสิทธิภาพเป็นระยะ 

 

5.) การจัดการและความรับผิดชอบ 

เมื�อบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การทบทวนประสิทธิภาพการดาํเนินงานแลว้ ใหป้รับปรุงแกไ้ขโดยไดรั้บการ

พิจารณาจากคณะกรรมการจนเป็นที�น่าพอใจ ส่วนการดูแลการปฏิบติังานในแต่ละวนั การฝ่าฝืนหลกัจริยธรรม ให้

เป็นหนา้ที�ของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ทั7งนี7  อาจพิจารณาเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมต่อไป 

 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้างและการรับสินบน  

สามารถร้องเรียนการกระทาํที�อาจทาํใหเ้กิดความสงสัยไดว้า่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชนัที�เกิดขึ7นกบั

บริษทั โดยทั7งทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นทางการรับเรื�องที�ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี7  โดยผูร้้องเรียน

จะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื�องที�จะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมหลกัฐาน หรือขอ้มูลที�เพียงพอต่อการ

ตรวจสอบ และแจง้ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ที�สามารถติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางรับเรื�องดงันี7  

ร้องเรียนผา่น  HOT LINES   ที�เบอร์โทรศพัท ์หมายเลข  02-3183000 ต่อ 1261  

ร้องเรียนผา่น คุณศุภกิจ สุจิตจร ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบุคคล ไดที้� อีเมล ์ suphakit@grandsport.com 

 


