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ค าน า 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ  

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการด าเนินการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงไดจ้ัดท าคู่มือการต่อต้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบแนวทางและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

 
 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            คู่มือการต่อต้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต                                 3 | หนา้  
 

สารบัญ 

 หน้า 

1.  หลักการ 4 

2. ความหมายของการทุจริต 4 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 4 

4.  โครงสร้างผู้รับผิดชอบเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  5 

5. มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 6 

6. ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทุจริต 8 

7.  แนวปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 9 

8. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 14 

9. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 18 

10. เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิด 18 

11. บุคคลที่เกี่ยวข้อง 18 

12. การตรวจสอบข้อเท็จจริง 18 

13. การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 19 

14. บทลงโทษ 19 

 

ภาคผนวก 

- แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 21 

- แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอาจค านวณเป็นเงินได้ 22 
  (ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ) 

 

 

 

 

 

moonan
Highlight



                                            คู่มือการต่อต้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต                                 4 | หนา้  
 

1.  หลักการ 
 องค์การสุราฯ ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption 
Policy) ไว้ในนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate 
Compliance Policy) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสุราฯ 
 

2. ความหมายของการทุจริต 
 การทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 
 คอร์รัปชั่น หมายถึง การให้ สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
ข้อมูล เงิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งไม่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือให้บุคคล ยกเว้นการกระท าอันเป็นการให้ได้มา 
หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใด ๆ อันมิชอบให้กับตัวเอง พวกพ้อง หรือองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมถึงการกระท าใดที่ขัดหรือแย้งกับจรรยาบรรณขององค์กร 
 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 3.1 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา  
 -  ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 
 3.2 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
 - กลั่นกรองนโยบายและสอบทานแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการจัดท า ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เป็น
รูปธรรม 
 3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  
 - ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น สอบทานมาตรการและการควบคุม
ภายในที่เก่ียวข้อง 
 3.4 ผู้บริหาร 
 - ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานที่
อาจก่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริต 
 - ก าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริต และสื่อสารไปยัง
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 - น านโยบายและกรอบการป้องกันการต่อต้านการทุจริตเพ่ือน าไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้ง
องค์กร 
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 - ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 
 3.5 คณะท างานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 - รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงและก าหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
พร้อมจัดท า ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ เพ่ือให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และน าเสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร และคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การสุราฯ ตามล าดับ พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานให้ทราบถึงนโยบาย
ดังกล่าวอย่างทั่วถึง 
 3.6 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย สอดคล้อง
กับอ านาจด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติและข้อก าหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

4.  โครงสร้างผู้รับผิดชอบเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การสรุา 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดี          

และการน าองค์กร 

คณะท างานป้องกันและต่อต้าน     

การทุจริต 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายบรหิาร 
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5. มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 องค์การสุราฯ มุ่งมั่นในการด าเนินงานภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต         
คอร์รับชั่นไว้ใน  “คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน”  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงานที่น าไปสู่
ความส าเร็จและความสุขอันยั่งยืน 
 1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณฯ 
และพนักงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ขององค์การสุราฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 2) ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน 
แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การสุราฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การสุราฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
 4) ในการด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ
ขององค์การสุราฯ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง 
 - การให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดไว้ในนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนขององค์การสุราฯ  
 - การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องกระท าในนามองค์การสุราฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตาม
ระเบียบขององค์การสุราฯ ที่ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้
มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 
 - การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมี
การระบุชื่อองค์การสุราฯ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์การสุราฯ และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การสุราฯ ที่ก าหนดไว้ 
และถูกต้องตามกฎหมาย 
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องาน
กับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจขององค์การ
สุราฯ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 - องค์การสุราฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการน าทรัพยากร
ใด ๆ ขององค์การสุราฯ ไปใช้เพ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าให้องค์การสุราฯ สูญเสียความ
เป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

moonan
Highlight
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 5) องค์การสุราฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกใน
การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบน ในทุกรูปแบบ  
 6) แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความ
เข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 
 - องค์การสุราฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแส
หรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์การสุราฯ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท า 
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีก าหนดไว้
ในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
 - ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 
 - องค์การสุราฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 
 โดยมีการก าหนดภายใต้หัวข้อเรื่อง “เกณฑ์ในการให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์” โดยสรุป
ดังนี้ 
 1) จัดท าหนังสือประกาศแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นขององค์การสุราฯ เพ่ือแจ้ง
ต่อลูกค้าและคู่ค้า 
 2) ก าหนดแผนการอบรมและพัฒนาพนักงานเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือชี้ให้เห็น
วัฒนธรรมที่ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักและยึดถือปฏิบัติ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านจิตใจให้มี
ความเป็นธรรม ทั้งยังสามารถท าให้เกิดจิตส านึกที่ดีอันส่งผลต่อการเกิดความซื่อสัตย์สุจริตตามมา 
 3) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและจัดการระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางกายภาพและทาง
จิตใจให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบต่าง ๆ 
 4) ก าหนดกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส 
 5) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารส าหรับแจ้งเบาะแส  มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง ตลอดจนมี
กระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม   
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6. ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทุจริต 
 6.1 Asset Misappropriation Fraud (การยักยอก) ได้แก่ 
 • ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 
 • เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 
 • เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ 
 • จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน 
 • น าเอกสารมาเบิกเงินซ้ า 
 • ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน 
 • ขายเป็นเงินสดแต่บันทึกเป็นลูกหนี้ น าเงินสดเข้ากระเป๋า 
 • น าเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 
 6.2 Procurement Fraud (ทุจริตด้านจัดซื้อ) 
 • มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 
 • ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง 
 • ราคาขาย / ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด 
 6.3 Bribery & Corruption (การติดสินบน และการ คอร์รัปชั่น) 
 • การติดสินบน 
 • การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 
 • การคอร์รัปชั่น 
 • การกรรโชกทรัพย์ 
 • การหลอกลวง 
 • การสมรู้ร่วมคิด 
 • การฟอกเงิน 
 6.4 Cyber Crime(อาชญากรรมทางไซเบอร์) 
 • การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
 • การน า User / Password ของผู้อ่ืนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 6.5 Fraudulent Financial Reporting(การตบแต่งรายงานทางการเงิน) 
 • รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง 
 • รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกหมวดบัญชี 
 • ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น 
 • ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
 • บันทึกบัญชีผิดงวด 
 • ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก) 
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7. ค านิยาม 
 ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดดังนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ และให้หมายความรวมถึง 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความ
ขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 “ญาติ” หมายความว่า พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่
สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การ
รับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 
8.  แนวปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จึงได้จัดท าคู่มือการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้ 
 1. การบริจาคเพื่อการกุศลและเพื่อการสาธารณประโยชน์ 
 องค์การสุราฯ ใช้ความระมัดระวังในการบริจาคเงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์ อ่ืนใด ให้บุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่จัดตั้งขึ้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง และเป็นการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน์ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ องค์กรการกุล มูลนิธิหรือกองทุน ซึ่งไม่แสวงหาก าไร หากการบริจาคไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือสังคมถือว่าเป็นการทุจริต อนึ่งการบริจาคใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้การอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจขึ้นอยู่กับจ านวนมูลค่าของรายการเป็นส าคัญ  
 2. การรับบริจาค 
 องค์การสุราฯ ไม่มีนโยบายในการรับบริจาคทั้งที่เป็นเงิน หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น
จากองค์กรใดทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน 
 3. การให้เงินสนับสนุน 
 หมายถึง เงินที่จ่ายให้ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอ่ืน อย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ท าธุรกิจหรือชื่อเสียงขององค์การสุราฯ หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส  ซึ่ง
ควรเป็นไปตามนโยบายขององค์การสุราฯ โดยมีความถูกต้อง โปร่งใส ต้องมีเอกสาร หลักฐานเพ่ือบันทึกบัญชี
ได้ ควรระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างชัดเจน อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมนั้น และ
ระบุถึงจ านวนเงินที่ได้จ่ายไป  
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 4. การรับเงินสนับสนุน 
 องค์การสุราฯ ไม่มีนโยบายในการรับเงินสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่า
จะเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 
 5. กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมัติการบริจาคและการให้เงิน
สนับสนุน 
 1. การบริจาคและการให้เงินสนับสนุนควรสอดคล้องกับนโยบายขององค์การสุราฯ 
 2. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการบริจาคและให้เงินสนับสนุน 
 3. มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรม 
 4.   มีรายชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจงในการรับบริจาค หรือรับการ
สนับสนุน ไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยในการขออนุมัติจะต้องระบุชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว
อย่างชัดเจน 
 5. ต้องมีหลักฐานการรับสิ่งของหรือใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องหรือหลักฐานการรับเงินอ่ืน เช่น 
หนังสือขอบคุณ เป็นต้น 
 6. อ านาจการอนุมัติ เป็นไปตามระเบียบขององค์การสุราฯ  
 

 6. การช่วยเหลือทางการเมือง 
 หมายถึง การให้การสนับสนุนพรรคการเมือง ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน อันหมายรวมถึง
การให้ยืม หรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการโฆษณาส่งเสริม 
หรือสนับสนุนพรรคการเมือง และ/หรือ การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคการเมืองในนามขอ
องค์การสุราฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ ทั้งนี้ องค์การสุราฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. องค์การสุราฯ จะไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมืองกับพรรคการเมืองใด ๆ 
 2. องค์การสุราฯ ถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ใช้ทรัพย์สินและเวลาขององค์การสุราฯ ในการกระท า
ดังกล่าว 
 7. การให้ของขวัญ หรือการให้การรับรอง 
 องค์การสุราฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ของขวัญในรูปแบบใด ๆ หรือที่เป็นเงินสดกับผู้ที่ท าธุรกิจ
กับองค์การสุราฯ เว้นแต่ การให้ของขวัญและให้การรับรองตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพ่ือ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ท าธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่
ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 การให้ของขวัญและการให้การรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่โดยจะต้องกระท าด้วยความโปร่งใส 
 2. ต้องเป็นไปโดยประมาณ และเหมาะสมกับโอกาส 
 3. ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายขององค์การสุราฯ 
 

 
 



                                            คู่มือการต่อต้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต                                 11 | หนา้  
 

 8. การรับของขวัญ  
 1. การรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินสามพันบาท ต้องปฏิเสธการรับ หากไม่สามารถปฏิเสธการรับ
ได้ ผู้รับของขวัญจะต้องรายงานต่อผู้อ านวยการองค์การสุรา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้
วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้พนักงานผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ โดยใช้แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 
 กรณีที่ผู้อ านวยการองค์การสุรา มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้พนักงานผู้
นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่พนักงานผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว ซึ่งเมื่อ
ด าเนินการแล้วให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว 
 กรณีที่พนักงานผู้นั้นได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้อ านวยการองค์การสุรา ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
 หากของขวัญท่ีได้รับนั้นเป็นเงินสด ให้ปฏิเสธการรับทุกกรณี 
  2. การรับของขวัญจากการจับฉลาก สามารถรับของขวัญได้ หากการให้ของขวัญดังกล่าวไม่ได้
เป็นการให้เฉพาะเจาะจง เพราะถือว่าเป็นการให้ในลักษณะบุคคลทั่วไป 
 3. การรับสิ่งของ อันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย จะต้องไม่ใช่การรับสินบนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อตกลงในการท าธุรกิจร่วมกัน และไม่เป็นการรับเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสามารถรับได้ในกรณีที่
เป็นการให้และรับระหว่างกัน โดยไม่ขัดต่อนโยบายในการต่อต้านการทุจริต และมีเอกสารการรับที่ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได ้
 4. การรับการรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 4.1 ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่โดยจะต้องกระท าด้วยความ
โปร่งใส 
 4.2 ต้องเป็นไปโดยประมาณ และเหมาะสมกับโอกาส 
 4.3 ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายขององค์การสุราฯ 
 9. การรับส่วนลดจากคู่ค้า 
 การรับส่วนลดจากคู่ค้าท้ังในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มีมูลค่า ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติ
ทางธุรกิจปกติ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และให้น าข้อพึงปฏิบัติการรับของขวัญและการรับการ
รับรองจากคู่ค้ามาใช้ในกรณีนี้ด้วย 
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 10. การลงทุนและการค้า 
 องค์การสุราฯ มีนโยบายการลงทุนที่ยึดมั่นกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ให้ความเป็นธรรม และ
ด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลที่ดี การลงทุนเพ่ิม/ลด หรือลงทุนในธุรกิจใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนการ
อนุมัติตามอ านาจด าเนินการขององค์การสุราฯ 
 องค์การสุราฯ จะด าเนินการค้าและการปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การ
สุราฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ใดหรือหน่วยงานใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมที่ดี 
 11. การจัดซื้อ จัดจ้าง 
 องค์การสุราฯ จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและโปร่งใส โดยการจัดซื้อจัด
จ้างต้องน าเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ และจะต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 องค์การสุราฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เพ่ือที่จะรับทรัพย์สินหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีสภาพหรือคุณสมบัติที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรง
ตามใบสั่งซื้อ หรือเพ่ือที่จะรับการบริการที่ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามข้อตกลง 
 องค์การสุราฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากทุจริต
คอร์รัปชั่น ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหารจั ดการ
สิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็น
ธรรม และสนับสนุนคู่ค้าท่ีด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
 12. งานบัญชีการเงิน 
 การรับ-จ่ายเงิน  
 12.1 การรับเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด 
 12.1.1 ก่อนการรับเงิน แผนกการเงินจะต้องทราบทุกครั้งว่าเป็นการรับเงินเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใด และมีเหตุอันควรให้รับเงินจ านวนดังกล่าว 
 12.1.2 ไม่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากผู้
จ่ายเงินที่จะชะลอการรับเงินขององค์การสุราฯ หรือท าให้องค์การสุราฯ เกิดความเสียหายจากการไม่ได้รับเงิน
หรือได้รับล่าช้าหรือได้รับไม่เต็มจ านวน 
 12.2 การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด 
 12.2.1 ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใด และต้องผ่านการบันทึกบัญชีจากแผนกบัญชี และเป็นรายการที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 12.2.2 ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมัติสั่งจ่ายให้เป็นไปตามอ านาจการอนุมัติ และ
ต้องได้รับหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ประมวลรัษฎากร) 
 12.2.3 ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ หรือผู้รับเงิน ในลักษณะที่เท่าเทียมกัน โดยช าระเงินตาม
เงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินรายใดด้วยความอคติหรือล าเอียง 
 12.2.4 ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ผลประโยชน์ ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในอันที่จะท าให้องค์การสุราฯ เกิดความเสียหาย 
 13. การป้องกันการฟอกเงิน 
 องค์การสุราฯ จะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับ โอน หรือ
เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้องค์การสุราฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 14. การปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 14.1 น านโยบายการต่อต้านการทุจริตและการร้องเรียนและมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การก าหนด
ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงาน เพ่ือใช้
ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 14.2 การอบรมและการสื่อสาร โดยจะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
อย่างสม่ าเสมอ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น 
เพ่ือให้ตระหนักถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการร้องเรียน รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการทุจริต ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจ้งเบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการทุจริต และรู้ถึง
บทลงโทษหากฝ่าฝืนนโยบาย รวมทั้งจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และตัวแทนการขาย ได้รับทราบตามช่องทางที่เหมาะสม 
 15. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล 
 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายขององค์กร 
ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลซึ่งเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า ข้อมูล ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา ตลอดจน
การวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยง
ของข้อมูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ 
 เพ่ือให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงได้ด าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติดังนี้ 
 1) ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ 
 2) ประเมินความเสี่ยง และสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
 3) สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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 4) สร้างระบบรักษาข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การจัดท าข้อมูลโดยมิชอบ 
ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยอุบัติเหตุหรือด้วยความตั้งใจ 
 16. กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีจากฝ่าย
ตรวจสอบภายใน โดยให้ความเป็นอิสระและไม่จ ากัดขอบเขตของผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมี
การสอบทาน/ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี  
 ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้อย       
ไตรมาสละครั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา 
 2. หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการ
ตรวจสอบองค์การสุราทันท ี
 3. คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุราจะเป็นผู้ท าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การสุราต่อไป 
 

 17. การติดตามและการทบทวน 
 องค์การสุราฯ ก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน และหากพบประเด็นหรือพบความเสี่ยงที่
เพ่ิมขึ้น จะน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุราและฝ่ายบริหารเพ่ือทบทวนปรับปรุงคู่มือมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตให้มีความเหมาะสม 
 

8. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
 “การแจ้งเบาะแส” หมายถึง การให้ข้อมูลต่อองค์การสุราฯ เกี่ยวกับการด าเนินการที่เชื่อได้ว่ามีการ
กระท าผิด 
 “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ บุคคลภายนอก 
 “ผู้ รับแจ้งเบาะแส” หมายถึง หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ผู้อ านวยการองค์การสุรา 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา 
 8.1 นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต คาดหมายว่า พนักงานขององค์การสุราฯ จะร่วมกันสอดส่อง
ดูแลการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้องใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร และการก ากับดูแลกิจการ หรือการก ากับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะมาจากพนักงานภายในองค์กรหรือบุคคลภายนอก โดยเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของธุรกิจ 
หรือสอบถามได้ที่ผู้อ านวยการองค์การสุรา ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือแผนกบริหารงานบุคคล 
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 องค์การสุราฯ ขอให้ค ามั่นว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนและพิจารณาด าเนินการต่อความเห็น 
ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือเรื่องร้องเรียน ด้วยความโปร่งใส สุจริต รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก าหนด
ระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง 
ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน 
 

 8.2 ขอบเขตเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
 1) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระท าใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย 
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการยักยอกทรัพย์ การทุจริต การคอร์รับชั่น และการให้ การรับสินบน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การฉ้อโกง หรือการตกแต่งงบการเงิน ซึ่งเป็นการตั้งใจ หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิด
ข้อความจริงซึ่งควรบอก 
 2) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับองค์การสุรา
ฯ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 3) พฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือนโยบายการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
 เมื่อองค์การสุราฯ ได้รับแจ้ง จะด าเนินการส่งต่อไปตามกระบวนการรับข้อร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส และจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ องค์การสุราฯ ไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ากรณี
ดังต่อไปนี้ 
 - เรื่องที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา หรือประธานกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุรา มีมติเด็ดขาดแล้ว 
 - เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีค าสั่งเด็ดขาดแล้ว 
 - เรื่องท่ีคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา มีมติเด็ดขาดแล้ว 
 - กรณีบัตรสนเท่ห์ หรือข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหาที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ที่แท้จริงของ         
ผู้ร้องเรียน หรือผู้กล่าวหา 
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1. กล่องรับข้อเสนอแนะ ณ ป้อมรักษาความปลอดภัย เทศบาลต าบลปากน้ า 
สถานีต ารวจภูธรบางคล้า 
2. E-Mail: info@liquor.or.th   3. www.liquor.or.th  4. ไปรษณีย ์  

 

1. ส่งเรือ่งรอ้งเรียนให้แผนกบริหารงานบุคคลเพื่อลงทะเบียนรับ
เรื่องร้องเรียน 
2. แผนกบริหารงานบุคคลส่งเรื่องตอ่ให้ผู้อ านวยการฯ เพือ่แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ภายใน 3 วนัท าการ 
3. ก าหนดให้หัวหนา้แผนกบริหารงานบุคคล ท าหน้าที่เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการสอบสวน 

 

1. ถ้ามีการกระท าผิดจริงตามทีม่ีการรอ้งเรยีน ให้ผู้ถูกร้องเรียนลง
นามรับทราบโทษของการกระท าความผดินัน้ 
2. เลขานุการคณะกรรมการสอบสวน แจ้งบทลงโทษทางวนิัยแก่
ผู้กระท าความผิด และบันทึกประวัตกิารกระท าผิดไว้ในแฟ้ม
พนักงาน 

แจ้งกลับให้เลขานกุารคณะกรรมการสอบสวนฯ รายงานตอ่
ผู้บริหารสูงสุดในองคก์ร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) รายงานการสอบสวนและบทลงโทษต่อคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา (BOD) ต่อไป  

 8.3 กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีผู้ถูกร้องเรียนด ารงต าแหน่งอยู่ในระดับผู้บริหารขึ้นไป เม่ือได้รับการร้องเรียนให้แผนกบริหารงานบุคคล ส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา เพ่ือด าเนินการสอบสวนถึงข้อเท็จจริงในการกระท าผิดต่อไป 

 
 

ผู้ร้องเรียน 
(พนักงาน / ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียขององค์การสุราฯ 

ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา / ประธาน
กรรมการตรวจสอบองค์การสุรา / ผู้อ านวยการองค์การ
สุรา /ประธานคณะท างานป้องกันและตอ่ต้านการทุจริต  

/ หัวหนา้แผนกบริหารงานบุคคล 

 

วิธีการแจ้ง : 
 

แจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดในองค์กรทราบถึงผลการสอบสวน
และบทลงโทษ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบสวน 

 

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา 
รับทราบผลการสอบสวน 

 

คณะกรรมการสอบสวนท าการ

สอบสวนขอ้เท็จจริง 

แจ้งความคืบหน้าใหแ้ก ่   
ผู้แจ้งเบาะแสทุก 2 สัปดาห ์

 

แจ้งผู้แจ้งเบาะแส/ 
ผู้มีอ านาจพิจารณา 

 

ผู้สอบสวนแจ้งรายงานผลการสอบสวน 

ไม่ผิด 
 

ผิด 
 

mailto:info@liquor.or.th
http://www.liquor.or.th/
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 8.4 รายละเอียดของการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
 โดยการร้องเรียนให้ท าเป็นหนังสือและมีรายละเอียดของการร้องเรียนดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อและนามสกุล ที่อยู่หรือที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์และ E-mail ของผู้ร้องเรียน 
 2. ชื่อและนามสกุล ผู้ถูกร้องเรียน และท่ีอยู่ของผู้ถูกร้องเรียน (ถ้ามี) 
 3. วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน 
 4. วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ผู้ร้องเรียนพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ 
 5. ข้อเท็จจริงและการกระท าของผู้ถูกร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าอยู่ในขอบเขตของ เรื่อง
ร้องเรียน 
 6. เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี) 
 7. เอกสารต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
 

 8.5 ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
 8.5.1 ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือท าเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน 
 - ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา 
 - ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
 - ผู้อ านวยการองค์การสุรา โทรศัพท์ 038-542481 
 - ประธานคณะท างานป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
 - หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 038-541004-5 ต่อ 1039 
 8.5.2 กล่องรับข้อร้องเรียน ณ ป้อมรักษาความปลอดภัย (บริเวณหน้าโรงงาน เทศบาล
ต าบลปากน้ า และสถานีต ารวจภูธรบางคล้า) 
 8.5.3 ส่งทาง E-Mail: info@liquor.or.th 
 8.5.4 ส่งทาง www.liuqor.or.th 
 8.5.5 ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ประธาน
กรรมการตรวจสอบองค์การสุรา ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร ผู้อ านวยการองค์การสุรา 
ประธานคณะท างานป้องกันและต่อต้านการทุจริต และหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ที่อยู่  องค์การสุรา             
กรมสรรพสามิต เลขที ่67 หมู่ 4 ต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
 ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่ง
ช่องทาง โดยประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถแจ้งผลการด าเนินการหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
เรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได ้
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9. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 
 ผู้หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค า หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท า
โดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคลหรือองค์การสุราฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานขององค์การสุราฯ จะ
ได้รับการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน และ/หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็น
บุคคลภายนอกที่การกระท านั้นท าให้องค์การสุราฯ ได้รับความเสียหาย องค์การสุราฯ สงวนสิทธิในการ
ด าเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ 
 

10. เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิด 
 10.1 รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิดต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน
เพียงพอที่จะน าสืบหาข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการต่อไปได้ 
 10.2 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้
รับการยินยอม 
 10.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะได้รับการดูแลและให้
ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก 
 10.4 ระยะเวลาในการด าเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอ
ของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและค าชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน 
 10.5 ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้
ร้องเรียน หรอืผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

11. บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 11.2 ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 8.5.1  
 

12. การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 12.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมาย
ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระท าการแทนได้ 
 12.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ใด้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่ง
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 
 12.3 ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการก ากับ
ดูแลที่ดีและการน าองค์กร 

ส าหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับ
ผู้เสียหาย 
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13. การคุ้มครองปกป้องผู้ท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 
 13.1 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผย
อาจท าให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดง
ให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับองค์การสุราฯ 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่
จะเปิดเผยก็จะท าให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 13.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์การสุราฯ ถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึง
ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอน จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้เป็นความลับและไม่ปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หากฝ่าฝืน
ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การสุราฯ 
 13.3 กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งบาะแสเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องขอให้องค์การสุราฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองที่
เหมาะสมก็ได้ หรือองค์การสุราฯ อาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ต้องร้องขอ
ก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย 
 13.4 องค์การสุราฯ จะด าเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน หากเป็น 
พนักงานองค์การสุราฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม 
เลิกจ้างหรือกระท าการอ่ืนใดที่เป็นการไม่ยุติธรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนและหากเป็นบุคคลภายนอก
องค์การสุราฯ จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่าง
เท่าเทียม และเสมอภาค เพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจละเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม 
 13.5 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือ ต่อมาพิสูจน์ได้
ว่าเป็นการกระท าที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องรับโทษทางวินัย
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานขององค์การสุราฯ หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งท าให้องค์การสุราฯ ได้รับความ
เสียหาย องค์การสุราฯ จะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

14. บทลงโทษ 
 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืน หรือเพิกเฉยต่อการกระท า
ผิดตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัตินี้และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 
 ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน ได้พบเห็น หรือ สงสัยโดยสุจริต ว่ามีการกระท าที่ฝา่ฝนืกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจขององค์การสุราฯ ประสงค์ขอแจ้งเบาะแส/
ข้อร้องเรียนต่อ ผู้รับเรื่องร้องเรียน  ดังนี้  (โปรดเลือก  ) 
 ประธานกรรมการบริหารฯ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดีฯ  
 ผู้อ านวยการองค์การสุรา   ประธานคณะท างานป้องกนัการต่อต้านการทุจริต  หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล 
วันที่แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน  
ชื่อ-นามสกุลผู้แจ้ง  
หน่วยงาน  
Email :  
โทรศัพท์  
ชื่อ-นามสกุลที่ถูกร้องเรียน  
ที่อยู่ผู้ถูกร้องเรียน (ถ้ามี)  
วันเดือนปีที่ร้องเรียน  
วันเดือนปีที่พบเหตุการณ์หรือรับทราบ
ข้อมูล 

 

สถานที่เกิดเหตุการณ์  
รายละเอียดของเหตุการณ์ .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
เอกสารหลักฐานประกอบการรอ้งเรียน 
(ถ้ามี) 

 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

1......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
2......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
3......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

 
 ลงชื่อ        ผู้ร้องเรียน 
       (                                              ) 
 วันที่ 
หมายเหตุ  สิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 
1. ท่านจะได้รับแจ้งความคืบหน้าว่าเร่ืองร้องเรียนมีมูลเพียงพอที่องค์การสุราฯ จะตรวจสอบต่อไปหรือไม่ 
2. องค์การสุราฯ จะปกปิดเร่ืองร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ 
3. กรณีท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา และมีผู้ได้รับความเสียหาย ท่านจะได้รับโทษทางวินัยหรือด าเนินคดีตามกฎหมายตามกระบวนการของ
องค์การสุราฯ ต่อไป 
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แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตอ่ต้านการทุจริตแห่งชาต ิ

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563  
 
 วันที่ 
เรียน  ผู้อ านวยการองค์การสุรา 
 
 ข้าพเจ้า                                                        นามสกุล                                                    
ต าแหน่ง                                                                     แผนก                                    
กอง                                                                        ฝ่าย                                                                                                              
 ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมี
ราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6. ซ่ึงข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ได้รับเม่ือวันที่      เวลา 
 ได้รับเนื่องจากกรณี 
 สถานที่รับ 
 ชื่อ – นามสกุล ของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
 
ที่อยู ่
 
มีความเกี่ยวข้องเป็น 
 รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ และแนบ
รูปถ่ายทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์อื่นใดมาพร้อมนี้ด้วย 
 
 
 
 เหตุผล หรือความจ าเป็นที่จะต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
 
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 ลงชื่อ                                                 ผู้รายงาน 
 (                                               ) 

 
 
 

/ อนุญาต... 
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  อนุญาต เนื่องจากมีเหตุผล และความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล โดยสมควรรับไว้เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล 
 
  ไม่อนุญาต โดยให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้โดย
ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น
สิทธิของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 
                                                                                                   
 ลงชื่อ 
       (                                                ) 
 วันที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าเตือน   เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือ 
 ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 


