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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท 

 เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ เป็น

มาตรฐานสากล ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนยึดมั่นในความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที่ ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั้ง

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวนโยบายที่บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ

ทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชั่น” คณะกรรมการบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท า “นโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชั่นและการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน” เพื่อมุ่งหมายใหบุ้คลากรทุกคนในองค์กร รวมทั้งผู้มี          

สว่นไดเ้สียและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดร้บัทราบถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบรษิัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และ      

ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัรว่มกนัเพื่อใหบ้รรลถุึงวตัถปุระสงคข์องเจตนารมณด์งักลา่ว    

 บริษัทฯ ก าหนดให้บุคลากรทุกคนในองคก์ร ศึกษาท าความเขา้ใจในนโยบายฉบบันี ้และยึดถือ

ปฏิบติัอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทฯ ถือว่า “นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นและการแจง้เบาะแสหรือ

ขอ้รอ้งเรียน” เป็นสว่นหนึ่งของ “ระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน” ของบรษิัทฯ  

        24 กมุภาพนัธ ์2564 
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1. บทน ำ 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นคุณธรรม 

จริยธรรม ซื่อสตัยส์จุริต มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูม้ี ส่วนไดเ้สีย และพนัธกิจที่ไดก้ าหนดไว้ เพื่อแสดงเจตนารมณแ์ละความ

มุ่งมั่นในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

เพื่อใหก้ารตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเส่ียงต่อการทุจรติคอรร์ปัชั่นไดร้บัการพิจารณาและ

ปฏิบตัิอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท า “นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น และการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน” เป็น

ลายลกัษณอ์กัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานขององคก์รอย่างโปรง่ใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ 

2. ค ำนิยำมและรูปแบบกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น 
 ค ำนิยำม  

 “บรษิัทฯ”  บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 “กลุ่มบรษิัทฯ” บรษิัทย่อย และ บรษิัทรว่ม ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

 “กรรมการ” กรรมการ ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิัทฯ  

 “ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป  

   ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิัทฯ 

 “บคุลากร” กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดบั และลกูจา้ง ของ บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  

 “บคุคลที่เก่ียวขอ้ง” ตวักลางและตวัแทนทางธุรกิจ ที่ปรกึษา หรือผูท้ี่รบัท างานใหก้บับรษิัทฯ หรือ กลุ่มบรษิัทฯ  

 “ผูม้ีส่วนไดเ้สีย” ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครฐั สงัคม ชมุชน  

“คอรร์ปัชั่น”  การใชอ้  านาจที่ไดม้าโดยหนา้ที่ในการหาประโยชนส่์วนตวั การใหสิ้นบนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ

ใดก็ตาม โดยการเสนอให้ สัญญา ให้ค ามั่น เรียกรอ้ง หรือรับซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินและ

ผลประโยชนอ์ื่นๆ ท่ีไม่เหมาะสม ทัง้จากเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานเอกชน 

รวมถึงการเอือ้ประโยชนใ์นทางธุรกิจใหก้บัตนเองหรือพวกพอ้ง ในการปฏิบตัิหนา้ที่อนัน ามา

ซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ เว้นแต่เป็นการกระท าในกรณีที่กฏหมาย ระเบียบปฏิบัติ 

ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิ่น หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

 “ทจุรติ” การแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น อาทิ การท า

หลกัฐานการเงินเป็นเท็จ น าทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ หรือกลุ่มบรษิัทฯ ไปใชส่้วนตวั การเบียดบงั 

การยกัยอก การฉอ้โกง การกระท าในลกัษณะที่มีการขดักนัของผลประโยชน ์  
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“การช่วยเหลือทางการเมือง” การให้เงิน ทรพัยสิ์น สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออ านวยความสะดวกแก่พรรค

การเมือง นกัการเมือง หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งทางการเมือง 

“การบรจิาคเพื่อการกศุล” การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือส่ิงอื่นใดที่สามารถค านวณไดเ้ป็นตัวเงินใหก้ับองคก์รสาธารณะ

กศุล โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

“เงินสนบัสนนุ” เงินที่จ่ายใหห้รือไดร้บั ส่ิงของที่ใหห้รือไดร้บั หรือผลตอบแทนอื่นใดที่ใหห้รือไดร้บั ซึ่งอาจจะ

ค านวณได้เป็นตัวเงิน จากลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ          

ตราสินคา้ หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชนก์ารสรา้งความน่าเชื่อถือทางการคา้ 

ช่วยสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจและใหใ้นโอกาสที่เหมาะสม    

 รูปแบบกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 การกระท าใดๆ ที่ส่งเสริมหรือเอือ้ประโยชนใ์นลกัษณะหรือสนบัสนุนใหบุ้คคล คณะบุคคล หรือ องคก์รใดองคก์ร

หน่ึง เพื่อเป็นการตอบแทนในการไดม้าซึ่งประโยชนท์างธุรกิจอนัขดัต่อจรยิธรรมทางธุรกิจ  

3. ขอบเขตกำรบังคับใช้ 

นโยบายฉบบันีใ้ชบ้ังคับกับบุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลที่เก่ียวขอ้ง

และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม มีแนวปฏิบตัิเช่นเดียวกบับรษิัทฯ    

4. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่นและกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระท าการอันใดที่เป็นการ

เก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นในรูปแบบต่างๆ ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผูร้บั ผูใ้ห ้หรือเสนอใหสิ้นบนแก่

บคุคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และใหม้ีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุปี เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

5. หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ  
5.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ก ากบัดแูล และสนบัสนนุใหเ้กิด

กระบวนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นในองคก์ร เพื่อให้บุคลากรในบริษัทฯ ไดเ้ขา้ใจและตระหนักถึง

ความส าคญัของการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมและค่านิยมองคก์ร  

5.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบ
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ภายใน และระบบบรหิารความเส่ียง ที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่น รวมทัง้รบัเรื่องแจง้

เบาะแสการกระท าอนัทุจริตคอรร์ปัชั่นที่บุคลากรในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามที่ไดร้บั

แจง้ และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบ หรือแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ดงักล่าว 

5.3 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการวางกรอบแนวทางและสอบทาน

นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และรบัผิดชอบก ากบัผลกัดนัใหบ้คุลากรในทกุต าแหน่งยึดมั่นปฏิบตัิตน

ตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างเครง่ครดัใหส้อดคลอ้งตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบก ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการ

ด าเนินงานเพื่อบริหารป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดจากการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ประเมินความเส่ียงจาก

การด าเนินงานในทกุภาคส่วนขององคก์รเพื่อเป็นขอ้มลูในการก าหนด ทบทวน นโยบายและมาตรการต่าง ๆ 

ใหเ้พียงพอและเหมาะสม 

5.5 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการวางกรอบ ก าหนด

แนวทางในการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม 

5.6 คณะกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบและมาตรการ

ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

รวมทัง้ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียน าไปปฏิบตัิ และจดัใหม้ีการประเมิน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5.7 ผู้บริหำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้ง

กฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและ

เพียงพอต่อความเส่ียงดา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ     

5.8 พนักงำนและลูกจ้ำง มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิและด าเนินการตามระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้

กฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล รวมทัง้เขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชั่น  

6. แนวทำงกำรปฏิบัติ 
6.1 บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ มุง่มั่นที่จะสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

6.2 บคุลากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นฯ และจริยธรรม

ทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่องทุจริตคอรร์ัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวัง
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ประโยชนท์ัง้ต่อตนเองและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการ และ ผูบ้รหิารตอ้งปฏิบตัิตวัเป็นแบบอย่างที่ดแีละ

ก ากบัใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6.3 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ค  านึงถึงการควบคุมความเส่ียงดา้นการทุจริต

คอรร์ปัชั่น รวมทัง้ประเมินความเส่ียงและก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

6.4 บรษิัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบระบบและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานขายและการตลาด รวมทัง้งานจดัซือ้

จดัจา้งใหเ้ป็นไปดว้ยความโปรง่ใสตามระเบียบและกระบวนการของบรษิัทฯ รวมถึงการประเมินความเส่ียง

ต่อการเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่นและบรหิารจดัการใหม้ีวิธีการแกไ้ขที่เหมาะสม 

6.5 บริษัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการเก็บรกัษาเอกสารและบนัทึกต่าง ๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบ

เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบัติเพื่อใหม้ั่นใจว่า    

ไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในและ

ตรวจสอบกระบวนการท าบัญชีและการเก็บรกัษาข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมี

หลกัฐานอย่างเพียงพอเพื่อใชใ้นการตรวจสอบอนัยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6.6 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการส่งเสริมใหพ้นกังานทกุระดบัไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ

กระท าที่เขา้ข่ายทุจริตคอรร์ปัชั่น ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทราบโดยทนัที หรือ แจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสที่

ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี ้ โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริต

คอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ และมีมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงาน

การทจุรติคอรร์ปัชั่น ตามที่บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัท ก าหนดไวใ้นเรื่อง “ช่องทางการแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียน

การทจุรติคอรร์ปัชั่น” และ “มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั” 

6.7 บุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งกระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่น อันเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ 

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัท ตอ้งไดร้บัการพิจารณาลงโทษตามระเบียบท่ีบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ก าหนดไว ้

6.8 ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่นต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 

6.9 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จดัใหม้ีการอบรม การเผยแพร่ ความรู ้และสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรและ

บุคคลที่เก่ียวขอ้งในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างต่อเนื่องอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ส าหรบั

บคุลากรท่ีเขา้ใหม่จะจดัเป็นหลกัสตูรหนึ่งของการปฐมนิเทศนข์องบรษิัทฯ และก าหนดใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้ง

ส่งแบบตอบรบัการรบัทราบนโยบายดงักล่าวกลบัมายงับรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  
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6.10 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสรมิใหบ้คุคลภายนอกองคก์ร รวมทัง้ผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัทราบนโยบายและมี

ส่วนรว่มในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัทฯ เพื่อใหไ้ดร้บัทราบว่าบรษิัทฯ 

และกลุ่มบรษิัทฯ มีเจตนารมณท์ี่จะต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างจรงิจงั  

7. ข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร  

7.1 การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ใหใ้ชแ้นวทางการปฏิบตัิตามที่ก าหนดไวใ้น
นโยบายฉบบันี ้รวมถึงคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรยิธรรมทางธุรกิจ นโยบาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบตัิงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทฯ 
และกลุ่มบรษิัทฯ จะก าหนดขึน้ในอนาคต 

7.2 ก าหนดให้ใช้นโยบายฉบับนี ้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และ            
กลุ่มบรษิัทฯ 

7.3 ก าหนดใหน้โยบายนีค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการคดัเลือก
บุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ
รบัผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุ่มเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอรร์ัปชั่น        
ทั่วทัง้องคก์รเป็นประจ าทกุปี และน ามาจดัท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบตัิแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

7.5 เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสงูต่อการเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่น บุคลากรของบริษัทฯ 
และกลุ่มบรษิัทฯ ทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี ้

7.5.1 การรบัหรือการให้ของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด รวมถึงค่าบริการตอ้นรบัและค่าใช้จ่าย     
อื่น ๆ ให้เป็นไปตามประเพณีนิยม โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ         
ในการปฏิบตัิหนา้ที่  
- การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดฯ รวมทัง้ค่าบริการตอ้นรบัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ นัน้

ตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนการอนมุตัิของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  
- การรบัของขวัญฯ ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด ตามประเพณีนิยม ทั้งนีห้ากมีมูลค่าเกินกว่า 

5,000 บาท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้ริหารสายงานของตนโดยใช ้“แบบรายงานการรบัของขวญั ทรพัยสิ์น 
หรือประโยชนอ์ื่นใดของบุคลากร” (เอกสารแนบ 1) และน าส่งของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์
อื่นใดดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อน าไปใช้ส าหรับด าเนินกิจกรรมอื่นใดตามความ
เหมาะสม    
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7.5.2 การใหห้รือรบัเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยมีขัน้ตอนการตรวจสอบ อนมุัติ สอบทาน และมีเอกสารหลกัฐาน เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
ขัน้ตอนการอนมุตัิของบรษิัทฯ 

7.5.3  หา้มใหห้รือรบัสินบนทัง้ทางตรงหรือทางออ้มกับเจา้หนา้ที่ หรือหน่วยงาน หรือตัวแทน หรือผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งทัง้ทางภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อเอือ้ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ   

7.5.4  การใหเ้งินสนับสนุนทางการเมืองตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และสามารถ
กระท าไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 

7.6 หากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือ             
ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินยัตาม
ระเบียบที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ก าหนดไว้ รวมทั้งอาจมีการด าเนินการทางกฎหมายหากพบว่าการ
กระท านัน้เป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย        

8. เร่ืองทีรั่บแจง้เบำะแสหรือร้องเรียนในเร่ืองทีเ่กี่ยวกับกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น 
8.1 พบเห็นการกระท าที่ทุจริตคอรร์ปัชั่นเก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางออ้ม เช่น พบเห็นบุคคล

ในองคก์รติดสินบน/รบัสินบน เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรฐับาล หรือหน่วยงานเอกชน 
8.2 พบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของกลุ่มบรษิัทฯ ท่ีมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ

บรษิัทฯ จนท าใหส้นันิษฐานไดว้่าอาจเป็นช่องทางในการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
8.3 พบเห็นการกระท าที่ท  าใหก้ลุ่มบรษิัทฯ เสียผลประโยชน ์กระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบรษิัทฯ 
8.4 พบเห็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ 

9. ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น 

คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจารณารบัเรื่องแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนการ

กระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอรร์ัปชั่นที่เกิดขึน้กับบริษัทฯ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ

พิจารณาเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียนดว้ยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยผ่านช่องทางการรบัเรื่องที่ไดก้ าหนดไวด้งันี ้ 

ผู้รอ้งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อรอ้งเรียน (ชื่อหรือต าแหน่งผู้ถูกรอ้งเรียน          

การกระท าความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระความผิด) พรอ้มชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ของ        

ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน และส่งมายงัช่องทางการรบัเรื่องช่องทางใดช่องทางหน่ึง ดงันี ้ 

1) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจง้ผ่านช่องทาง เว็บไซดข์องบรษิัทฯ  www.gunkul.com 

 หวัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรียน”    
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3) แจง้ผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณียปิ์ดผนึก ถึง 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

   บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

  1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจง้ผ่านช่องทาง  “กล่องรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนการทจุรติคอรร์ปัชั่น”   

 (ตัง้อยู่ภายในบรษิัท : เปิดกล่องไดเ้ฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ  

  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ)  

10. มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ขอ้มลูใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลับ 
โดยจ ากดัเฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี ้ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องรอ้งเรียน มีหนา้ที่ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียน และ
เอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่
เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด 

ในกรณีที่มีการแจง้เบาะแสหรือเรื่องรอ้งเรียน บริษัทฯ จะท าหนา้ที่ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน พยาน 
และบุคคลที่ใหข้อ้มลูในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือนรอ้นหรือความไม่ชอบธรรมใดๆ อนัเกิดจากการแจง้
เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยาน หรือการใหข้อ้มลู  

หากผูท้ี่แจง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มลู หรือผูท้ี่ปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชั่นนัน้ เป็นบคุลากรของบรษิัทฯ หรือ
กลุ่มบริษัทฯ  บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมในการใหค้วามคุม้ครองไม่ใหเ้กิดผลกระทบในทางลบกับบุคลากรท่านนัน้ เช่น 
การลดขัน้ หรือต าแหน่ง การลงโทษ เป็นตน้ แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  

11. ขั้นตอนกำรรับเร่ืองร้องเรียน ด ำเนินกำรสืบสวน และบทลงโทษ 

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการในการด าเนินการหากไดร้บัเบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน โดยก าหนดกลุ่ม

บคุคลที่เก่ียวขอ้ง ขัน้ตอนรบัเรื่องรอ้งเรียน การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษไว ้ดงันี ้ 

11.1 กลุ่มบคุคลที่เก่ียวขอ้ง  
1) ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน ผูท้ี่แจง้เบาะแส หรือ ขอ้รอ้งเรียน 
2) ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน ผูท้ี่รบัเรื่องรอ้งเรียนตามช่องทางที่ก าหนดในขอ้ 9. ไดแ้ก่ 
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ  
และ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

3) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ผูท้  าหนา้ที่เก็บขอ้มลูเรื่องรอ้งเรียนและเก็บผลสรุป 
ของการด าเนินการในเรื่องดงักล่าว ไดแ้ก่  
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) คณะท างานสอบขอ้เท็จจรงิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารแต่งตัง้คณะท างานเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  
5) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
6) ประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรษิัท ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
7) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
8) กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั  
9) ฝ่ายทรพัยากรบคุคล  ผูด้แูลระเบียบวินยั   
10) เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
11) เลขานกุารบรษิัท  เลขานกุารบรษิัท ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

11.2 การลงทะเบียนและการส่งเรื่องรอ้งเรียน 
1) ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนส่งเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียนไปยังผู้ประสานงานเรื่องรอ้งเรียน  ภายใน 3 วันท าการ       

นบัแต่วนัท่ีไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนจากผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน   
2) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนส่งเรื่องที่ไดร้บัการรอ้งเรียนใหแ้ก่คณะท างานสอบขอ้เท็จจริงเพื่อท าการ

พิจารณาหรือสืบสวนต่อไป 

11.3 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ   
1) หากเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียนเป็นเรื่องที่คณะท างานสอบขอ้เท็จจรงิพิจารณาแลว้เห็นว่า  

- เป็นเรื่องปลีกย่อยที่ไม่ส าคญั ใหน้ าส่งเรื่องใหก้ับหวัหนา้โดยตรงของพนกังานเพื่อพิจารณา
ตามระเบียบวินยัของบรษิัทฯ ต่อไป  

- เป็นเรื่องที่ปราศจากความเป็นจริง หรือไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ของบริษัทฯ           
ใหบ้นัทึกลงในทะเบียนขอ้รอ้งเรียนและยตุิการสอบสวน 

2) หากเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียนเป็นเรื่องที่คณะท างานสอบขอ้เท็จจรงิพิจารณาแลว้เห็นวา่ มีความเป็นไปได้
ที่จะเกิดการทจุรติคอรร์ปัชั่น หรือเก่ียวขอ้งกบัการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

- คณะท างานสอบขอ้เท็จจริงจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนและ
ด าเนินการตามระเบียบวินยัของบรษิัทฯ และ/หรือตามบทลงโทษของกฎหมายต่อไป  
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3) หากเรื่องที่ไดร้บัการรอ้งเรียนเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่นของผูบ้ริหารระดับสูงของ
บรษิัทฯ  

- คณะท างานสอบขอ้เท็จจริงจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน
ดงักล่าวส่งตรงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในการด าเนินการต่อไป  

11.4 การสั่งการ และการลงโทษ  
1) หากผู้ถูกรอ้งเรียนมีความผิดจริง ให้บริษัทฯ ด าเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ          

และ/หรือ ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
2) หากตรวจสอบแลว้เรื่องที่รบัแจง้เป็นเรื่องรอ้งเรียนที่ไม่สุจริต และผู้รอ้งเรียนนั้นเป็นบุคลากรของ

บรษิัทฯ ใหด้  าเนินการลงโทษทางวินยัตามระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ  
ทัง้นี ้กระบวนการสอบสวนตอ้งแลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนจากผูป้ระสานงาน
เรื่องรอ้งเรียน (หากไม่สามารถสรุปผลการด าเนินการได้ภายใน 30 วันดังกล่าว ให้แจ้งเหตุผลให้                 
ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนทราบ) 

11.5 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรียนและแจง้เบาะแส  
1) คณะท างานสอบข้อเท็จจริงส่งผลการด าเนินการในเรื่องที่ ได้รับร้องเรียนให้ผู้ประสานงาน             

เรื่องรอ้งเรียน  
2) ผู้ประสานงานเรื่องรอ้งเรียน บันทึกผลการด าเนินการลงในทะเบียนข้อรอ้งเรียน และแจ้งผลการ

ด าเนินการในเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียนนัน้ ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ 
3) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนแจง้ผลการด าเนินการในเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียน รวมทั้งติดตามผลการ

ปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบ โดยก าหนดรายงานเป็นรายไตรมาส       

12. กำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น  
เพื่อใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น บรษิัทฯ จะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1) เผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้นโยบายที่เก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ โดย

มุ่งเนน้ใหบ้คุลากรขององคก์ร บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง และผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2) จดัใหม้ีการอบรมนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นใหแ้กบ่คุลากรขององคก์รและบคุคลที่เก่ียวขอ้งอย่างต่อเนื่อง         
ปีละ 1 ครัง้   

3) ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้รว่มโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึน้โดยภาครฐัหรือภาคเอกชน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
ความมุ่งมั่นของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ในการด าเนินการตามแนวนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น    
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บันทกึประวัติการแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสาร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก าหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2559/13 

1.0 29 ธ.ค. 2559 จดัท าใหม่  
  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/13 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 
2561/07 

3.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 
2562/18 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

2 มี.ค. 2563 

OMD 
2563/06 

5.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-011 

6.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 
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เอกสารแนบ 1 

แบบรำยงำนกำรรับของขวัญ ทรัพยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดของบุคลำกร 

ขา้พเจา้ ________________________________________________หน่วยงาน______________________________ ขอรายงานการรบั
ของขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อใหเ้ป็นไปตาม “นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นและการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน” 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
รายละเอียดของของขวญัฯ 1.                                                                               มลูค่าประมาณ                     บาท 
 2.                                                                               มลูค่าประมาณ                     บาท 

 3.                                                                               มลูค่าประมาณ                     บาท 
 4.                                                                               มลูค่าประมาณ                     บาท 
 5.                                                                               มลูค่าประมาณ                     บาท 

วนัท่ีไดร้บั  
ไดร้บัจาก  
ลกัษณะความสมัพนัธก์บักิจการ  

เหตผุลในการรบัของขวญัฯ   
 

ลงนามผูร้บัของขวญัฯ ลงนามรบัทราบโดยผูบ้ริหารสายงาน ลงนามรบัทราบโดยผูบ้ริหาร 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

 
 

  

ต าแหน่ง : ต าแหน่ง : ต าแหน่ง : 

วนัท่ี       : วนัท่ี       : วนัท่ี       : 
 

ส าหรบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลเท่านัน้ 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคลไดร้บัของขวญัฯ ตามที่ไดร้บัการรายงานดงักล่าวขา้งตน้ และไดด้  าเนินการกบัของขวญัฯ ดงักล่าว โดย 

 น าไปเป็นของรางวลัใหแ้ก่พนกังาน  
ชื่อ-นามสกลุ พนกังาน_____________________________________________________เมื่อวนัท่ี___________________ 

 บริจาคเพื่อการกศุล  
ชื่อหน่วยงานท่ีไดร้บับริจาค_________________________________________________เมื่อวนัท่ี___________________ 

 อื่น ๆ โปรดระบ ุ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ลงนามผูด้  าเนินการ_____________________ ต าแหน่ง___________________ วนัท่ี____________________ 

หมายเหต ุ: เก็บแบบรายงานการรบัของขวญัฯ ไวท่ี้ฝ่ายบคุคล  
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ข้าพเจ้าได้รับทราบและจะใหค้วามร่วมมือตามมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่นและการแจ้ง
เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ  

ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง / หน่วยงาน ลงลายมือช่ือ วนัท่ี 
1)     
2)     
3)     

4)     
5)     
6)     
7)     
8)     

9)     
10)     
11)     
12)     

13)     
14)     
15)     
16)     

17)     
18)     
19)     
20)     

21)     
22)     
23)     
24)     

25)     
26)     
27)     
28)     
29)     

30)     
31)     
32)     
33)     

34)     
 




