
1 กฏหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๗๖

ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาพนักงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ 

หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ เพื่อจูงใจใหกระทำการ ไมกระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบ

ดวยหนาที่ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหาปี หรือ ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผูกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน

ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมีการกระทำ

ความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาแตไมเกินสองเทาของ

คาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ

นิติบุคคลตามวรรคสอง ใหหมายความถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ใหหมายความถึง ผูแทนของนิติบุคคล ลูกจาง ตัวแทน 

บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไมวาจะมีหนาที่และอำนาจในการนั้น

หรือไมก็ตาม



2  นิยาม

การคอรรัปชัน (Corruption) หมายถึง การใชตําแหนงอํานาจหนาที่ที่ไดมา หรือการใชทรัพยสินที่มีอยู

ในทางมิชอบ เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก หรือผลประโยชนอื่นใดอันมิควรได กอใหเกิด

ความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น โดยการติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ ดวยการชักชวน 

การเสนอ การให หรือการรับสินบน การใหคํามั่นสัญญา ทั้งที่เปนตัวเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชนอื่น การมีประโยชน

ทับซอน การปกปดขอเท็จจริง หรือประโยชนอื่นใดซึ่งขัดตอศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ตอหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานเอกชน หรือบุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรง หรือทางออม เพื่อใหหนวยงาน หรือบุคคลนั้นละเวน

จากการปฎิบัติหนาที่ ที่ถูกตองตามหลักปฎิบัติที่กําหนดไว

การคอรรัปชัน (Corruption)
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13% 31% 45% 77% 

รูปแบบ
การคอรรัปชัน
(Corruption)

การคอรรัปชัน นอกจากการใหเงินสด สิ่งของหรือสินบนใดๆ

แกเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน

อื่นใดแลว ยังอาจกระทำไดหลายรูปแบบ ซึ่งการกระทำ

ดังตอไปนี้ถือวาเปนการคอรรัปชัน

การสนับสนุนและชวยเหลือทางการเมือง 

การใหการสนับสนุนดานการเงิน หรือสิ่งของ โฆษณาสงเสริม ประโยชนอื่นใด หรือการสนับสนุนสงเสริม 

ใหพนักงานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทตอพรรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 

เพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางการคา หรือสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนอันมิชอบ 

การบริจาคเพื่อการกุศล 

การบริจาคโดยมีวัตถุประสงคแอบแฝงมิใชเพื่อการกุศล เปนการใหเงิน สิ่งของ หรือทรัพยสินของบริษัทใหแก เจาหนาที่ของรัฐ 

หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชนอื่นใด เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการดำเนินธุรกิจ หรือไดเปรียบคูแขงทางการคา 

หรือเพื่อเอื้อประโยชน ใหแกตนเองและพวกพอง

การใหเงินหรือทรัพยสินเพื่อสนับสนุน

การใหเงินสนับสนุนโดยไมชอบดวยหลักธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปนการใหหรือสนับสนุนเงินใหแก 

เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชนอื่นใด เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการดำเนินธุรกิจ 

หรือไดเปรียบคูแขงทางการคา หรือเพื่อเอื้อประโยชน ใหแกตนเองและพวกพอง

การใหและรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง

การใหเงินหรือของขวัญ ของกํานัล การจายคาบริการตอนรับ คาเลี้ยงรับรอง ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ 

หรือหนวยงานเอกชนอื่นใด ใหกระทําการใดหรือไมกระทําการใดใหแกตนเอง หรือบุคคลอื่น ไดผลประโยชนโดยมิชอบ 

การจายคาอํานวยความสะดวก

การใหเงินหรือสิ่งใดๆ ที่มีมูลคา ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ  หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนอื่นใด เพื่อใหกระทําการ

อํานวยความสะดวก หรือเรงรัดกระบวนการทํางาน ใหแกตนเองไดผลประโยชนโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ  

การเสนอสิ่งที่มีมูลคาอื่นๆ หรือผลประโยชนอื่นใด

ใหแก เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนอื่นใด เพื่อใหดําเนินการในทางที่ ไมถูกตองตามกฎหมาย 

สรางความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ หรือไดเปรียบคูแขงทางการคา หรือเพื่อเอื้อประโยชน ใหแกตนเองและพวกพอง 



4 นโยบายตอตาน
การคอรรัปชัน

บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

ยึดถือปฎิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันนี้ 

ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสงเสริมใหบริษัทเปนองคกร

ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ 

และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจดังนี้

หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท กระทำการคอรรัปชัน1

กำหนดแนวทางในการตอตานการคอรรัปชัน2

3 สนับสนุนการเสริมสรางความเขาใจ ตระหนักรู และใหความรวมมือ

4 มุงหมายที่จะเปนองคกรที่โปรงใส และปราศจากการคอรรัปชัน

5 สงเสริมคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต และการมีความรับผิดชอบ

STOP

CORRUPTION



5 แนวปฎิบัติตอตาน
การคอรรัปชัน

ไมทำพฤติกรรมใด ที่แสดงใหเห็นวาเปนการรับ หรือใหสินบน แกผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่อง

ที่ตนทำหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออมเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน ในทางมิชอบ     

1

2

3

4

5

6

7

8

การจัดซื้อ จัดจาง ตองดำเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปรงใส

สามารถตรวจสอบได

การใชจายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติ

ตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำไดแตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได

การบริจาคเพื่อการกุศล ตองกระทำในนามบริษัทเทานั้น และดำเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบ

มีหลักฐานที่เชื่อถือได สามารถตรวจสอบได

การใหเงินสนับสนุน ตองกระทำในนามบริษัทเทานั้น และดำเนินการผานขั้นตอน

ตามระเบียบมีหลักฐานที่เชื่อถือได สามารถตรวจสอบได โดยเงินที่สนับสนุนเพื่อจายไป 

ตองมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจของบริษัท ภาพลักษณที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทไมมีแนวทางในการชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมืองใด ไมวาจะโดยทางตรง 

หรือทางออม   

พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อเห็นการกระทำที่เขาขายการคอรรัปชัน

หรือสอไปในทางคอรรัปชัน ที่มีผลเกี่ยวของกับบริษัททั้งทางตรงและทางออม

กรรมการ และผูบริหารตองตระหนักถึงความสำคัญ ในการเผยแพร ใหความรู ใหคำปรึกษา 

เพื่อสรางความเขาใจใหแกพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทเชน ตัวแทนประกันวินาศภัย

นายหนาประกันวินาศภัย

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบุคคล

ที่เกี่ยวของกับบริษัท เชน ตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัย ตองปฎิบัติ

ตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางเครงครัดและตองไมเขาไป

เกี่ยวของกับการคอรรัปชันทั้งทางตรงและทางออม โดย



6 การแจงเบาะแส หรือ
ขอรองเรียนการคอรรัปชัน

เรื่องที่รับแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน

การคอรรัปชัน

1. พบเห็นการกระทำ
                        คอรรัปชัน 

ที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางออม 

เชน พบเห็นบุคคลในองคกรใหหรือรับสินบน 

เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐบาล

หรือหนวยงานเอกชน

2. พบเห็นการกระทำ
 ที่ผิดขั้นตอน

ตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท หรือมีผลตอระบบ

การควบคุมภายในของบริษัท จนทำให

สงสัยไดวาอาจจะเปนชองทาง

ในการคอรรัปชัน 

ผูรองเรียน

1 2
รองเรียนผานเว็บไซต

ของบริษัท
(www.viriyah.co.th)

3
ระบุ ชื่อ - สกุล / ที่อยู / 
เรื่องที่แจงเบาะแส หรือ

ขอรองเรียนการคอรรัปชัน

ยืนยันขอมูล

4

 



7 มาตรการคุมครอง
และรักษาความลับ

บริษัทจะปกปดชื่อ ที่อยูหรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผู ใหขอมูล 

และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียน และผู ใหขอมูลไวเปนความลับ  

ใหผูรองเรียนสงเรื่องรองเรียนมายังกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนเกี่ยวของ

กับเรื่องที่ถูกรองเรียนไดโดยตรง และใหคณะกรรมการบริษัท แตงตั้งบุคคลคนกลางขึ้น

ทำหนาที่ในการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือ ผูรองเรียน พยาน และบุคคลที่ใหขอมูล

ในการสืบสวนหาขอเท็จจริง   

ใหความคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน พยาน และบุคคลที่ใหขอมูล 

ในการสืบสวนหาขอเท็จจริง ไมใหไดรับความเดือดรอนอันตรายใด หรือความไมชอบธรรม

อันเกิดจากการแจงเบาะแส รองเรียนการเปนพยานหรือการใหขอมูล



8 ขั้นตอนการ 
ดำเนินการสอบสวน

STOP

CORRUPTION

รับขอรองเรียน

สืบสวนขอเท็จจริง 

การพิจารณา
ความผิด

กำหนดบทลงโทษ

บทลงโทษ
ทางวินัย บริษัท

บทลงโทษ
ทางกฏหมาย

ยุติเรื่อง

1

6 2

5 3

4


