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Bureau Veritas Certification Services 
The Implementation of ISO 37001 with Gift Giving and 
Receiving 
การประยุกต์ใช้ ISO 370011 กับประเด็นด้านการให้ และรับของขวัญ 
ผู้เขียน รัฐพร มาลยพันธุ์  
 

=========================== 

Executive summary 
Offering and receiving gifts can be legally perceived as bribery. Many organizations in 
Thailand publicly announce their gift policies, particularly during the New Year’s 
Festival. Control of gifts, hospitality, donations and similar benefits is one of the 
operational control measures stated in ISO 37001, which enables the organization to 
address the bribery risk into policies, procedures, controls, implementation and 
evaluation, instead of relying on the gift policy alone as a demonstration of 
establishing the appropriate internal control to prevent the bribery conviction. The 
alignment of the key requirements of ISO 37001 and the organization’s concern on 
gift giving and receiving are given as an example. Establishing the anti-bribery 
management system as the element of the compliance policy is emphasized since 
both domestic and international laws criminalize bribery. Announcing gift policy is 
only the expression of intention. Advocating the implementation of the anti-bribery 

                                                 
1 ISO 37001: 2016 Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use 
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management system by top management is the concrete evidence of compliance 
culture and implementation of the appropriate internal control.  
================================= 
 
ISO 37001 ได้ให้ความหมายทั่วไปของคําว่าสินบนว่า คือ การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การ
เรียกร้องผลประโชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์น้ันเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน) ท้ังทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการโน้วน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทํา หรือละเว้นการกระทําอันเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินการตามหน้าท่ีของบุคคลน้ัน2” ดังน้ันการให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนใด 
เช่น การจัดเล้ียง การอุปการะค่าเดินทางและที่พัก อาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นสินบน การประกาศ
นโยบายการให้และรับของขวัญโดยองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร ท่ีมักพบเห็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่
การให้และรับของขวัญถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ัวไป จึงเป็นการแสดงถึงความพยายามที่ดีในการ
ลดโอกาสของการเกิดสินบนส่วนหน่ึง  
ISO 37001 ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ3 หรือผลประโยชน์อ่ืนใดไว้ในข้อกําหนดย่อยข้อหน่ึงของ
หัวข้อด้านการดําเนินการ (Operation) โดยกําหนดว่า “องค์กรต้องดําเนินการตามกระบวนการที่
ออกแบบข้ึนเพ่ือป้องกันการเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาค และ

                                                 
2 “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or 
non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or 
reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties.” 
3 เพือ่ความกระชบัในการนําเสนอ บทความนีใ้ชคํ้าวา่ของขวญั (gift) แตห่มายรวมถงึการแสดงไมตรจีติ (hospitality) วธิอีืน่ ๆ ดว้ย  
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ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เม่ือการเสนอ การให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลได้ว่าคือสินบน”4  
การประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดการสินบน หากองค์กร
ต้องการประยุกต์ใช้ ISO 37001 หรือระบบการจัดการสินบนเพ่ือบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ ใน
องค์กร เพ่ือกําหนดเป็นนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการต่อต้านสินบน รวมท้ังกําหนดกระบวนการ
เพือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้หากเกิดสินบนข้ึน องค์ควร
พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่สอดคล้องตามข้อกําหนดของ ISO 37001 ให้ครอบครุม ดังน้ี 
 องค์กรต้องนําผลการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกมาประเมินความเส่ียงด้านสินบนของ

องค์กร กําหนดขอบเขตของระบบการจัดการสินบน และกําหนดนโยบายการต่อต้านสินบน 

 องค์กรต้องวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (process approach) เพ่ือหาความเส่ียงด้านสินบน 

และโอกาสในการป้องกันและลดความเส่ียงการให้และรับสินบน 

 องค์กรต้องกําหนดวัตถุประสงค์ (objective) ในการป้องกันการเกิดสินบนอย่างเป็นรูปธรรม 

สอดคล้องกันนโยบาย และกลยุทธ์ทางุรกิจ รวมทั้งกําหนดแผนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวัดผลได้เพ่ือการปรับปรุงได้ 

 องค์กรต้องกําหนดมาตรการในการควบคุมการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการให้

และรับสินบนให้สอดคล้องกับลักษณะและระดับของความเส่ียงด้านสินบน (control risk) เช่น 

การทําธุรกิจกับคู่ค้าท่ีมีระบบจัดการสินบนหรือมีผลการประเมินความเส่ียงด้านสินบนในระดับ

                                                 
4 8.7 Gifts, hospitality, donations and similar benefits “The organization shall implement procedures that are designed 
to prevent the offering, provision or acceptance of gifts, hospitality, donations and similar benefits where the offering, 
provision or acceptance is, or could reasonably be perceived as, bribery” 
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ตํ่าเท่าน้ัน การใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

สินบน และมาตรการสืบสวนและลงโทษ เป็นต้น 

 มาตรการให้และรับของขวัญเป็นหน่ึงในมาตรการรลดความเส่ียงด้านสินบนเพื่อให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิดสินบน องค์กรควรพิจาณาประเด็นตัวอย่างดังต่อไปน้ี

ในดําเนิการตามมาตรการ 

 วิเคราะห์สถานะความเส่ียง (due diligence) ในระดับกระบวนการ หน่วยงาน 

บุคคลากร หรือโครงการเพ่ือกําหนดรายละเอียดของมาตรการที่สมเหตุผล และ

เหมาะสม (reasonable and proportionate) ไม่มากเกินความสามารถในการปฏิบัติ 

และไม่น้อยเกินจนเกิดย่อหย่อนในการป้องกันความเส่ียงด้านสินบน 

 ระบุคําจํากัดความของคําว่าของขวัญให้ครอบครอบคลุมการแสดงไมตรีจิตวิธีอื่น ๆ 

รวมท้ังการให้และรับประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เช่น การบริจาคหรือให้การสนับสนุน

ทางการเงิน (donation and sponsorship) การจัดเล้ียง การให้ในรูปแบบกิจกรรม

สันทนาการ (entertainment) เป็นต้น เพ่ือให้มีมาตรการท่ีครอบคลุม 

 มาตรการที่ดีที่สุดคือการไม่ให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยส้ินเชิง หาก

หลีกเล่ียงไม่ได้ องค์กรควรกําหนดเกณฑ์การให้และรับที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ เช่น 

กําหนดมูลค่า กําหนดโอกาสที่ให้หรือรับ โดยอ้างอิงตามกรอบของกฏหมาย และ

ประมวลจรรยาบรรณ 
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 จัดทํากระบวนการ (procedure) ให้และรับของขวัญที่ชัดเจน เช่น กําหนดมูลค่า โอกาส 

และความถ่ีท่ีให้หรือรับ กําหนดให้มีการขออนุมัติก่อนให้หรือรับ กําหนดบทลงโทษหาก

ฝ่าฝืน เป็นต้น 

 จัดทํากระบวนการเพิ่มเติม เช่น กระบวนการทางเอกสารและระบบบัญชีระบุผู้ให้และ

รับ โอกาสและความถ่ีที่ให้หรือรับ และมูลค่าอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ รวมท้ัง

กระบวนการอบรม กระบวนการส่ือสาร กระบวนการตรวจสอบถายใน กระบวนการแจ้ง

เบาะแสของการละเมิดมาตรการ และกระบวนการสืบสวนและลงโทษ 

 ให้การอบรม และส่ือสารกับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทน คู่ค้า อย่างสม่ําเสมอ

ในเรื่องการต่อต้านสินบน รวมทั้งมาตรการการให้และรับของขวัญ และผลประโยชน์อ่ืน

ใด ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงของการใช้ของขวัญเป็น

สินบนเกิดได้ทุกเม่ือ และทุกที่ 

 จัดทําระบบข้อมูล บันทึกผลการดําเนินงานตามกระบวนการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ดําเนินการตามแผนงาน และให้มีหลักฐานการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถใช้ตรวจสอบ

ย้อนกลับได้  

 มีการติดตาม (monitoring) วัดผล (measurement) ประเมิน (analysis) และ

วิเคราะห์ผล (evaluation) การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน 

ตลอดจนประสิทธิภาพของมาตรการให้และรับของขวัญ  
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 สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านสินบน และ

มาตรการให้และรับของขวัญ เพราะการกระทําผิดย่อมทําเป็นทางลับ และตรวจพบได้

ยาก ข้อมูลแม้ว่าจะยังเป็นแค่ความสงสัย หรือข้อสังเกตุจึงเป็นส่ิงสําคัญ 

 มีการตรวจสอบภายในท่ีอิสระ หากพบว่าการดําเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีการไม่

ปฏิบัติตามกระบวนการ ต้องหาสาเหตุ และแก้ไขอย่างทันท่วงที รวมท้ังบังคับใช้

มาตรการสอบสวนและลงโทษ 

 ผู้นําขององค์กรต้องทบทวนผลการดําเนินงาน และข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแส ตลอดจนผล

การตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาปรับปรุงระบบการต่อต้านสินบน และมาตรการให้

และรับของขวัญอย่างต่อเน่ือง และเป็นผู้ขับเคล่ือนระบบ และวัฒนธรรมการต่อต้าน

สินบน 

 
ตัวอย่าง: บริษัท ก 

 การทบทวนบริบทภายใน และภายนอก และการประเมินความเส่ียงขององค์กร: บริษัท ก มี

ธุรกิจพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยต้องมีการประมูลโครงการ และขอใบอนุญาตจากภาครัฐ

เสมอ ในขณะเดียวกันต้องมีการจัดซ้ือเครื่องจักรหนักท่ีมีมูลค่าสูงจากผู้จําหน่ายโดยตรง และ

ตัวแทนจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ บริษัท ก มีแผนขยายธุรกิจไปประเทศพม่าที่เป็นตลาด

เกิดใหม่ด้วย จากบริบทขององค์กรประเมินได้ว่าบริษัท ก มีความเส่ียงในการให้และรับสินบน

โดยตรง และผ่านตัวแทน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดทั้งในและนอกประเทศ 
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 ภาวะความเป็นผู้นํา กําหนดนโยบาย และวางแผน: ผู้บริหารของบริษัท ก มีแผนนําบริษัทเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้บริหารได้ประกาศนโยบายต่อต้านสินบนเพ่ือส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์กรท่ีไม่

ยอมรับการติดสินบน (zero tolerance to bribery) โดยกําหนดแผนงาน เป้าหมายการ

ดําเนินการ และมาตรการควบคุมความเส่ียงต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 การดําเนินการ และการควบคุม: บริษัท ก ทําการประเมินสถานะความเส่ียงในระดับหน่วยงาน 

และบุคคลากร และพบว่าหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ และจัดซื้อมีโอกาสสูงที่จะให้ หรือรับ

ผลประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ และการจัดเล้ียง บริษัทจึงกําหนดมาตรการและกระบวนการ

ให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดและสื่อสารให้องค์กรภายนอก และพนักงานทุกคน

รับทราบ เน่ืองจากแผนกพัฒนาธุรกิจ และจัดซ้ือมีความเส่ียงสูง จึงกําหนดเป้าหมายว่าจะต้องมี

การอบรมท่ีมีเน้ือหาเจาะจงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเส่ียงด้านสินบน และมาตรการให้และ

รับของขวัญ และผลประโยชน์อ่ืนใด อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี  

 การประเมินผลการดําเนินการ: แผนกบุคคลและฝึกอบรมของบริษัท ก เป็นผู้รับผิดชอบในการ

ติดตาม วัดผล ประเมิน และวิเคราะผลการดําเนินการ โดยจัดระบบเอกสารประกอบการสอน 

การลงทะเบียน และการวัดผลการอบรม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในพบว่ามีหลักฐานการอบรม 

หลักฐานการสอบผ่านการอบรมของพนักงานทั้ง 2 หน่วยงานตามเป้าหมาย แต่พบว่ามีการ

แต่งต้ังพนักงานจัดซ้ือที่ย้ายมาจากแผนกอ่ืนโดยไม่มีการอบรม โดยแผนกบุคคลและอบรมได้

ระบุสาเหตุว่าไม่มีกระบวนการประเมินสถานะความเส่ียงของพนักงาน และการกําหนดให้การ

อบรมเป็นคุณสมบัติเบ้ืองต้นก่อนการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่จัดซ้ือ แผนกบุคคลและฝึกอบรมทําการ
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แก้ไขโดยจัดการอบรมและทดสอบพนักงานคนดังกล่าวทันที และป้องกันการเกิดปัญหาซ้ําโดย

การแก้ไขและส่ือสารกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง: ผู้ทําหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามระบบต่อต้านสินบน (Anti-

bribery compliance function) บริษัท ก ได้สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบาย และ

วัตถุประสงค์ และเสนอประเด็นที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าพนักงานพัฒนาธุรกิจคนหน่ึงเบิกค่าเดินทาง

ของเดือนเมษายนท่ีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสําคัญ ท้ังที่มีวันหยุดหลายวันในเดือนเมษายน ผู้บริหาร

ให้แต่งต้ังกรรมการสอบสวนทางลับทันที เพราะอาจเป็นการเบิกค่าเดินทาง เพ่ือให้มีค่าใช้จ่าย

ครอบคลุมการซ้ือของขวัญ หรือการจัดเล้ียง ผู้บริหารได้อนุมัติงบประมาณการทําระบบ E-

learning เน่ืองจากบริษัท ก มีแผนขยายธุรกิจไปประเทศพม่า ผู้บริหารจึงให้ทบทวนบริบทของ

บริษัท และประเมินความเส่ียงด้านสินบนเพิ่มเติม  รวมท้ังกฏระเบียบด้านการให้และรับ

ของขวัญในพม่า และให้ทําแผนและเป้าหมายการอบรมตัวแทนของบริษัทในประเทศพม่า โดย

ให้ติดตามผลและรายงานผลการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  

ของขวัญเป็นเครื่องมือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ทางสังคม การให้และรับของขวัญมีความเส่ียงด้านสินบน
เพราะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ีของผู้ให้หรือผู้รบั นักสังคมวิทยาดิมิทริ 
มอลเทลแมนส์ (Dimitri Mortelmans) ได้อธิบายว่าการให้ของขวัญก่อให้เกิดหน้ีบุญคุณ และสินบน
เกิดข้ึน เพราะผู้รับได้รับของบางอย่างท่ีตอบแทนกลับคืนแบบเดียวกันไม่ได้ จึงตอบแทนทางอ่ืนในทาง
มิชอบ5 หากการแยกแยะการให้และรับเพ่ือแสดงไมตรีจิต และเพื่อแลกรับประโยชน์ตอบแทนทําได้
ยาก มาตรการท่ีดีท่ีสุดคือการไม่ให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด อย่างไรก็ตามหากการให้หรือ

                                                 
5 อา้งใน Olivia Goldhill (December 16, 2016), “Far from being selfless gestures, giving gifts creates a personal debt” 
https://qz.com/825331/the-real-reasons-we-give-gifts/ 
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รับหลีกเล่ียงไม่ได้โดยส้ินเชิง องค์กรจําเป็นต้องมีระบบและมาตรการในการจัดการเพ่ือให้การให้และ
รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดมีความสุจริตตามกรอบของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ISO 37001 ได้ให้คําจํากัดความท่ัวไปของคําว่าสินบนตามท่ีกล่าวไว้ในตอนด้น และให้อ้างถึง
ความหมายที่เจาะจงที่ระบุไว้ในกฏหมายที่เกี่ยงข้องกับการดําเนินงานขององค์กร และต้องกําหนดเร่ือง
การปฏิบัติตามกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายต่อต้านสินบนขององค์กร  
 
กฏหมายโดยท่ัวไปกําหนดว่าว่าการเสนอ สัญญา การให้ การรับหรือโนวน้าวเพื่อผลประโยชน์อันไม่พึง
ได้เพ่ือให้บุคคลปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่เป็นความผิดทางอาญา แต่ไม่มีนัยของการห้าม
การให้หรือรับของขวัญโดยส้ินเชิงหรือชัดเจน เช่น กฏหมายไทยมีข้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ
จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติทั่วไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้
กันตามมารยาทสังคม เช่น ได้รับจากญาติตามฐานานุรูป รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติแต่ละโอกาสไม่
เกินสามพันบาท6 กฏหมายพม่าอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญได้หากไม่เกินมูลค่า 25,000 จ้าด 
(ประมาณ 520 บาท) โดยมูลค่ารวมจากบุคคลหรือองค์กรเดียวกันที่เป็นฝ่ายให้ไม่เกิน 100,000 จ้าด
ต่อปี (ประมาณ 2,000 บาท) และอนุญาตให้เจ้าหน้ารัฐรับทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 100,000 จ้าดท่ีให้ใน
โอกาสพิเศษประจําปีได้ เช่น คริสต์มาส และออกพรรษา7 หรือ Foreign Corruption Act ของ
สหรัฐอเมริกาไม่ได้ห้ามการให้หรือรับของขวัญโดยส้ินเชิง หากของขวัญมีมูลค่าเล็กน้อยและเป็นเคร่ือง

                                                 
6 ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิเรือ่ง หลักเกณฑก์ารรบัทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ พ.ศ.2543 https://www.nacc.go.th/mwg-
internal/de5fs23hu73ds/progress?id=gWMLCCD2ENCm6z2wx_OQFFme4ymn8EbOjcML_34C6xY 
 
7 Kyaw Phyo Tha (4 Apr 2012), “NLD Issues Guideline on Gifts for Civil Servants” in the Irrawaddy. 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/nld-issues-guidelines-on-gifts-for-civil-servants.html 
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แสดงมารยาททางธุรกิจที่มีการให้อย่างเปิดเผย มีระบบการบันทึกท่ีถูกต้อง และอนุญาตภายใต้
กฏหมายในประเทศน้ันๆ นอกจากน้ันองค์กรหรือบุคคลอาจป้องกันข้อกล่าวหาด้านสินบนได้หากการ
ให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจที่สมเหตุผลและสุจริต (reasonable and bona 
fide business expenditure) อย่างไรก็ตามเป็นภาระท่ีจําเลยต้องพิสูจน์เจตนา8  
 
หลักการประการหน่ึงของการประยุกต์ใช้ ISO 37001 คือการนําผลการประเมินความเส่ียงด้านสินบน
มากําหนดเป็นเป้าหมาย และแผนการลดความเส่ียงด้านสินบน ISO 37001 เป็นเคร่ืองมือที่ช่วย
สนับสนุนให้องค์กรจัดการความเส่ียงด้านสินบนอย่างบูรณาการ และครอบครุมมาตรการที่ถูก
ออกแบบข้ึนให้สอดคล้องกับบริบท ความเส่ียงด้านสินบน และกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร การ
ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญเป็นมาตรการส่ือสารเป็นการแสดงเจตนาที่ดีขององค์กรในการ
ป้องกันการเกิดสินบน ซึ่ง ISO 37001 ถือว่าเป็นมาตรการควบคุมการดําเนินการตามระบบต่อต้าน
สินบนประการหน่ึง ความเส่ียงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ของขวัญ แต่อยู่ท่ีการแปลงเจตนาของการให้และรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้เป็นสินบนเพื่อประโยชน์ขององค์กร และบุคคลในทางมิชอบ ISO 
37001 ครอบคลุมประเด็นด้านสินบนในทุกประเภทและขนาดขององค์กร ท้ังในฐานะผู้ให้และผู้รับ
สินบนโดยองค์กรเอง โดยบุคคลากร หรือตัวแทนขององค์กร (business associate หรือ third party) 
ท่ีปฏิบัติงานในนาม หรือเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ไม่ว่าการให้หรือรับน้ันจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 
ISO 37001 ถือว่าระบบการต่อต้านสินบน เป็นส่วนหน่ึงของการขับเคลือน 
นโยบายกํากับดุแล (compliance policy) ผลของการจัดการต่อต้านสินบนทั้งระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นเครืองแสดงว่าองค์มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

=========================== 
                                                 
8 Criminal Division of the U.S. Department of Justice, the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange 
Commission (2012), “A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act” (page 15, 23)  
https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf 
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ข้อจํากัด (Disclaimer) บทความน้ีไม่ใช่บทความทางวิชาการ เน้ือหาท่ีนําเสนอเป็นประเด็นตัวอย่าง
สําหรับการประยุกต์ใช้ข้อกําหนด ISO 37001 และการนํานโยบายการให้และรับของขวัญสู่การปฏิบัติ
ท่ีเป็นมาตรการหน่ึงในระบบการจัดการสินบน (anti-bribery management system) และของ
นโยบายกํากับดูแล (compliance policy) ข้อมูลท่ีอ้างถึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เม่ือมีข้อมูลใหม่ 
เน้ือหาเป็นความเห็นของผู้เขียน ไม่ใช่งานวิจัย 
 


