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 นโยบายเกี่ยวกับของขวัญและสนัทนาการทั่วโลก  

 
I. บทน ำ 
 

มีการใช้                   กันทั่วไปใ ระดับ                                                           
            ใ          ใ                                                      การให้หรือการรับการเล้ียงอาหาร 
                                 และบัตร                    และงานเก่ียวกับวัฒนธรรมต่างๆ 
อาจมีความเหมาะสมในบางสถานการณ์ นอกจากนี้ ในบางคร้ังบางคราว 
การรับหรือมอบข้อเสนอเก่ียวกับการเดินทางเพื่องานทางธุรกิจแก่                            ของเรายังอาจมคีวามเหม
าะสมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีการมอบข้อเสนอที่เป็น                 
หรือการเดินทางบ่อยคร้ังหรือ            การท าเช่นนี้อาจท าให้ดูเหมือนมี                             
หรือการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายหรืออาจท าให้ส่ิงเหล่านี้เกิดขึ้นจริง 
 
บริษัท Eaton ได้พัฒนานโยบายนี้ เพื่อช่วยใหพ้นักงานตัดสินใจได้ถูกต้อง เมื่อใ                       การ 
หรือ           ในขณะที่ด าเนินธุรกิจในนามของบริษัท Eaton โดยนโยบายนี้ครอบคลุมเร่ืองต่อไปนี้: 
 

 การรับของขวัญ 
 การยอมรับสันทนาการ 
 การรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 การให้ของขวัญ 

o บุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการ 
o ข้าราชการ 

 การจัดให้มีสันทนาการ 
o บุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการ 
o ข้าราชการ 

 การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ข้าราชการ 
 กระบวนการการเปิดเผยเร่ืองของขวัญและสันทนาการ 
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II. ขอบเขต 
 
นโยบายนี้น าไปใช้ได้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้อ านวยการทั้งหมดของบริษัท Eaton และบริษัทในเครือของบริษัท 
Eaton ทั่วโลก หน่วยธุรกิจของบริษัท Eaton 
อาจใช้ดุลยพินิจของตนในการก าหนดข้อจ ากัดที่เข้มงวดมากกว่าในแต่ละประเทศ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
III. นโยบำย 
 
กำรรับของขวัญ  
 

บริษัท Eaton ตระหนักดีว่าเป็นธรรมเนียมที่ผู้จัดหาสินค้า ลูกค้า และบุคคลอื่น                          
บางคนจะให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ แก่บุคคลที่ท าธุรกิจด้วย อย่างไรก็ตาม 
ส่ิงส าคัญนั้นอยู่ที่ของขวัญเหล่านี้ต้องไม่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน 
หรือไม่ท าให้ดูเหมือนว่าอาจมีผลต่อการตัดสินใจ ฉะนั้น บริษัท Eaton และพนักงานของบริษัทฯ 
จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเมื่อรับของขวัญ ตามกฎระเบียบทั่วไป พนักงานของบริษัท Eaton 

อาจรับของขวัญจากผู้จัดหาสินค้า ลูกค้า หรือ บุคคลอื่น                          ที่อยู่ภายนอกบริษัท Eaton 
ได้เฉพาะเมื่อของขวัญนั้น:  
 

 
 ไม่ท าให้ดูเหมือนว่า (หรือแสดงถึงการผูกมัด) 

ผู้ให้ของขวัญมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติแบบมีสิทธิพิเศษ ส่ิงตอบแทนทางธุรกิจ ราคาที่ดีกว่า 
หรือเงื่อนไขการขายที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 ไม่ท าใหบ้ริษัท Eaton หรือผู้ให้ของขวัญได้รับความอับอาย หากมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 หากมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(แม้ว่าจะมีลักษณะของการส่งเสริมการขายก็ตาม) 
ต้องรายงานให้ผู้จัดการระดับต้นและระดับกลางของผู้รับของขวัญทราบและได้รับการอนุมัติจาก
บุคคลดังกล่าว และน ามาเปิดเผยภายใต้เคร่ืองมือการเปิดเผยและการรายงานเร่ืองของขวัญ 

 ไม่เกินข้อจ ากัดเฉพาะใดๆ ที่ฝ่ายบริหารประจ าท้องถ่ินก าหนดไว้ 
 ไม่ท าให้ผู้รับของขวัญไม่สามารถมอบธุรกิจของบริษัท Eaton 

แก่คู่แข่งรายใดรายหนึ่งของผู้ให้ของขวัญ 
 

ของขวัญที่ไม่เหมาะสมมีดังต่อไปนี้: 
 
 ของขวัญที่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรแลกของขวัญ) 
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 ของขวัญที่ต้องห้ามตามกฎหมายท้องถ่ิน 
 ของขวัญที่ให้เป็น     หรือ           (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อรักษาหรือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 

หรือเพื่อให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม เช่น ท าให้ได้รับประโยชน์ด้านภาษี) 
 ของขวัญที่ผู้รับทราบว่าองค์กรของผู้ให้ของขวัญห้ามรับหรือให้ 
 ของขวัญที่ให้ในรูปของการบริการ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น 

การให้สัญญาว่าจะจ้างงาน) และ 
 ของขวัญที่ไม่สามารถคืนใหแ้ก่บริษัท Eaton ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 
 

มูลค่าสะสมประจ าปีของของขวัญทั้งหมดที่พนักงานสามารถรับจากผู้ให้คนใดคนหนึ่งต้องไม่เกิน 250 
ดอลลาร์สหรัฐฯ เว้นแต่จะได้รับการเปิดเผยภายใต้เคร่ืองมือการเปิดเผยและการรายงานเร่ืองของขวัญ 
และได้รับการอนุมัติจากประธานฯ ประจ าภูมิภาค หรือในกรณีของอเมริกาเหนือ 
ต้องได้รับการอนุมัติจากรองประธานฯ ประจ าสายงาน พื้นที่ประกอบการทางภูมิศาสตร์ หรือหน่วยธุรกิจ 
 
ในกรณีที่พนักงานได้รับของขวัญอย่างเป็นทางการ (เช่น การออกเดินทางไปกับลูกค้า 
หรือการฉลองการตกลงท าธุรกรรมทางธุรกิจ) ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมภายใต้แนวนโยบายเหล่านี้ 
แต่การปฏิเสธอาจไม่สามารถท าได้ หรืออาจท าให้ขุ่นเคือง พนักงานดังกล่าวได้รับอนุญาตให้รับของขวัญได้ 
และต้องรายงานให้หัวหน้างานของตนทราบทันที 
พนักงานดังกล่าวและหัวหน้างานสามารถปรึกษากันเร่ืองการตอบสนองที่เหมาะสม 
 
พนักงานของบริษัท Eaton ต้องไม่                                      ใ                      ตนเอง 
                    ใดก็ตาม พนักงานได้รับการคาดหวังว่าจะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดี 

เร่ืองการรับของขวัญจากผู้จัดหาสินค้า ลูกค้า หรือบุคคลอื่น                          ที่อยู่ภายนอกบริษัท Eaton 
พนักงานควรปรึกษาหัวหน้างานของตน เมื่อสงสัยว่าของขวัญมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 
กำรยอมรับสันทนำกำร  
 
สันทนาการทางธุรกิจ (เช่น การเล้ียงอาหาร บัตรชมละคร หรือบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา) 
สามารถมีบทบาทส าคัญต่อการกระชับ            ใ          ใ                                                    
  ฉะนั้น พนักงานของบริษัท Eaton จึงได้รับอนุญาตให้ยอมรับสันทนาการทางธุรกิจที่เสนอให้ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การสร้างมิตรภาพ 
และ                      ใ          กับลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าโดยมีเงื่อนไขว่าการกระท าดังกล่าวต้องสอดคล้
องกับแนวนโยบายเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง อนุญาตให้ยอมรับสันทนาการจากผู้จัดหาสินค้า ลูกค้าของบริษัท 
Eaton หรือบุคคลอื่น             กัน          ที่อยู่ภายนอกบริษัท Eaton ได้เฉพาะเมื่อสันทนาการดังกล่าว: 
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 อนุญาตให้ท าได้ภายใต้นโยบายการเดินทางและค่าใช้จ่ายทั่วโลก (Worldwide Travel and 
Expense Policy) ของบริษัท Eaton 

 ไม่บ่อยหรือนานๆ คร้ัง 
 เก่ียวข้องอย่างสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น 

การติดตามลูกค้า หรือผู้จัดหาสินค้าไปโรงละครในท้องถ่ิน 
หรือไปชมการแข่งขันกีฬาหรือไปร่วมรับประทานอาหารที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ) 

 ไม่ให้เป็น     หรือ           (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อรักษาหรือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 
หรือเพื่อให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม) 

 ไม่ท าให้ดูเหมือนว่า (หรือแสดงถึงการผูกมัด) 
ผู้ให้ของขวัญมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติแบบมีสิทธิพิเศษ ส่ิงตอบแทนทางธุรกิจ ราคาที่ดีกว่า 
หรือเงื่อนไขการขายที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 แสดงถึงรสนิยมที่ดีและจัด ณ สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจ 
 สมเหตุสมผลและเหมาะสมในสภาพแวดล้อมของโอกาสทางธุรกิจ 
 จะไม่มีอิทธิพลหรือไม่ดูเหมือนมีอิทธิพลต่อความสามารถของพนักงานในการกระท าการ 

เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดส าหรับบริษัท Eaton และ 
 สอดคล้องกับข้อจ ากัดเฉพาะใดๆ ที่ฝ่ายบริหารประจ าท้องถ่ินได้ก าหนดไว้ 

 
สันทนาการที่ไมเ่หมาะสมมีดังต่อไปนี้: 

 
 สันทนาการที่อาจถูกมองว่ามากเกินไปในสภาพแวดล้อมของโอกาสทางธุรกิจ 
 สันทนาการส าหรับ “ผู้ใหญ่” เท่านั้น หรือสันทนาการประเภทใดก็ตามที่เก่ียวข้องกับ 

การเปลือยกายหรือพฤติกรรมลามก 
 สันทนาการที่ผู้รับทราบว่าผู้ผู้ให้ไม่ได้รับอนุญาตให้มอบให้ และ 
 สันทนาการที่ฝ่ายบริหารประจ าท้องถ่ินไม่อนุญาต 

นอกเหนือจากสันทนาการที่ไม่เหมาะสมข้างต้นแล้ว 
 
พนักงานควรปรึกษาหัวหน้างานของตน เมื่อสงสัยว่าเหตุการณ์ สถานที่ หรือค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 
ท้ายที่สุด ให้จ าไว้ว่าแนวนโยบายสันทนาการเหล่านี้มีผลใช้ในสถานการณ์ที่เจ้าภาพอยู่ร่วมงานสันทนาการด้วย 
ส าหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาหรืองานด้านวัฒนธรรมที่ให้แก่พนักงานของบริษัท Eaton 
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โดยที่เจ้าภาพไม่ได้ไปด้วย จริงๆ แล้วจัดว่าเป็น “ของขวัญ” ไม่ใช่ “สันทนาการ” 
และควรพิจารณาภายใต้แนวนโยบายเก่ียวกับของขวัญข้างต้น 
 
 
 
กำรรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  
 

อาจเป็นเร่ืองเหมาะสมที่นานๆ คร้ังลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า หรือบุคคลอื่น                          ที่อยู่ภายนอกบริษัท 
Eaton จะออกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเดินทางให้กับพนักงานของบริษัท Eaton 
เนื่องจากสถานการณ์เหล่านี้มีน้อยมาก ข้อเสนอของบุคคลที่สามที่จะจ่ายค่าเดินทาง 
และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องจะต้อง: ก) 
ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้จัดการระดับต้นและระดับกลางของผู้รับของขวัญและ ข) 
ได้รับการเปิดเผยภายใต้เคร่ืองมือการเปิดเผยและการรายงานเร่ืองของขวัญ 
 
ในการพิจารณาค าขออนุมติัการเดินทาง ผู้จัดการระดับต้นและระดับกลางของผู้ขออนุมัติควรพิจารณาปัจจัยหลายๆ 
อย่าง รวมไปถึง  
 

 วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางเก่ียวกับธุรกิจ 
 ระดับชั้นการเดินทางเหมาะสมส าหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
 ค่าใช้จ่ายที่เสนอให้ต้องสอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายและธรรมเนียมปฏิ

บัตขิองท้องถ่ิน และ 
 แผนการการเดินทางจัดให้มีการท่องเที่ยวนอกโปรแกรมน้อยที่สุด 

และหลีกเล่ียงสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวหรือส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ  
 
ให้จ าไว้ว่าตามปกติบริษัท Eaton จะไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้คู่สมรสหรือบุตรของพนักงาน 
และจะไม่อนุมัติการเดินทางที่ดูเหมือนว่าจัดให้เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนส าหรับธุรกิจ 
หรือเพื่อให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม 
 
 
กำรให้ของขวัญ (บุคคลที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำร) 
 
การให้ของขวัญแก่บุคคลที่สามเป็นคร้ังคราวอาจมีความเหมาะสม 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นหรือเพื่อให้สอดคล้องกับ                            ฉะนั้น บริษัท Eaton 
จึงอนุญาตให้มีการให้ของขวัญเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว 
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ตราบใดที่การให้ของขวัญนั้นสอดคล้องกับแนวนโยบายเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานของบริษัท Eaton 
ได้รับอนุญาตให้มอบของขวัญแก่ผู้จัดหาสินค้า ลูกค้า หรือบุคคลอื่น                          ที่อยู่ภายนอกบริษัท 
Eaton เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ เช่น การสร้างมิตรภาพ 
และ                      ใ          ใ                   (เช่น 
การมอบของขวัญในช่วงเทศกาลหรือการจัดมอบของขวัญอย่างเป็นทางการ 
การฉลองครบรอบการท างานให้กับบริษัทฯ หรือการปลดเกษยณ) ตราบใดที่ของขวัญนั้น: 
  

 มีมูลค่าต่ ากว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ควรเลือกสินค้าที่มีลักษณะส่งเสริมการขาย เช่น 

สินค้าในรายการสินค้าบนเว็บไซต์ร้านของบริษัท Eaton : Eaton Company Store) 
 หากมีมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสูงกว่า 

ต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการระดับต้นและระดับกลางของผู้ให้ของขวัญ 
และได้รับการลงบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่ายไวอย่างถูกต้องว่าเป็นของขวัญภายใต้นโยบายการเดินท
างและค่าใช้จ่ายทั่วโลกของบริษัท Eaton 

 จะไม่ท าใหบ้ริษัท Eaton หรือผู้รับของขวัญได้รับความอับอาย หากมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 
และ 

 ไม่เกินข้อจ ากัดเฉพาะใดๆ ที่ฝ่ายบริหารประจ าท้องถ่ินก าหนดไว้ 
 

ของขวัญที่ไม่เหมาะสมมีดังต่อไปนี้: 
 
 ของขวัญที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรแลกของขวัญ)  
 ของขวัญที่ให้เป็น     หรือ           (ยกตัวอย่างเช่น 

ของขวัญที่ให้เพื่อรักษาหรือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม) 
 ของขวัญต้องห้ามตามกฎหมายท้องถ่ิน 
 ของขวัญที่ผู้ให้ของขวัญทราบว่าองค์กรของผู้รับของขวัญห้ามรับหรือให้ 
 ของขวัญที่ให้ในรูปของการบริการ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น 

การให้สัญญาว่าจะจ้างงาน) และ 
 ของขวัญให้แก่สมาชิกในครอบครัวของลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า หรือบุคคลอื่น                          

ที่อยู่ภายนอกบริษัท Eaton 
 
มูลค่าสะสมประจ าปีของของขวัญทั้งหมดที่พนักงานสามารถให้แก่ผู้รับคนใดคนหนึ่งต้องไม่เกิน 250 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 
เว้นแต่จะได้รับการลงบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่ายไว้อย่างถูกต้องว่าเป็นของขวัญภายใต้นโยบายการเดินทางและค่าใช้จ่
ายทั่วโลกของบริษัท Eaton และได้รับการอนุมัติจากประธานฯ ประจ าภูมิภาค หรือในกรณีของอเมริกาเหนือ 
ต้องได้รับการอนุมัติจากรองประธานฯ ประจ าสายงาน พื้นที่ประกอบการทางภูมิศาสตร์ หรือหน่วยธุรกิจ 
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พนักงานได้รับการคาดหวังว่าจะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดีเร่ืองการให้ของขวัญแก่ผู้จัดหาสินค้า ลูกค้า 

หรือบุคคลอื่น                          ที่อยู่ภายนอกบริษัท Eaton พนักงานควรปรึกษาหัวหน้างานของตน 
เมื่อสงสัยว่าเหตุการณ์ สถานที่ หรือค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 
กำรให้ของขวัญ (ข้ำรำชกำร) 
 
พนักงานของบริษัท Eaton ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อให้ของขวัญแก่ข้าราชการ 
เนื่องจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและชาติอื่นๆ ส่วนใหญ่ห้ามให้ส่ิงใดก็ตามที่มีมูลค่าแก่ข้าราชการ 
เพื่อรักษาหรือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม 
ถือเป็นส่ิงส าคัญที่จะต้องแน่ใจว่าไม่สามารถตีความของขวัญต่างๆ ว่าเป็นการติดสินบนบุคคลเหล่านี้ 
นอกจากนี้บ่อยคร้ังที่กฎหมายยังห้ามไม่ให้ข้าราชการรับของขวัญ 
ดังนั้นการให้ของขวัญอาจท าให้ข้าราชการมีความล าบากใจ 
 
ใครคือ “ข้าราชการ”? 
 
ค าว่า “ข้าราชการ” เป็นค ากว้างๆ ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับของแผนกหรือหน่วยงานของรัฐฯ 
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายตุลาการ เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
หรืออยู่ในความควบคุมของรัฐฯ ได้รับการพิจารณาว่าเป็น “ข้าราชการ” ดังนั้น 
ค าว่าข้าราชการจึงไม่เพียงหมายถึงบุคคลแต่ละบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกต้ัง 
ผู้ตรวจสอบภาษีและศุลกากร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังหมายถึง 
พนักงานขององค์กรที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของอีกด้วย 
 
ส่ิงใดที่เหมาะสม? 
 
ในบางโอกาสการให้ของขวัญ (เช่น ของขวัญที่มอบให้อย่างเป็นทางการ) แก่ข้าราชการ อาจมีความเหมาะสม 
เพื่อสร้างมิตรภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน 
ในกรณีดังกล่าวการให้ของขวัญแก่ข้าราชการได้รับอนุญาตให้ท าได้เฉพาะเมื่อ: 
 

 ของขวัญมีมูลค่าตามที่ก าหนดไว้ (ต่ ากว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และมีโลโก้ของบริษัท  
Eaton (เช่น เส้ือผ้า ปากกา และอื่นๆ) สินค้าใดๆ ที่ซื้อจากเว็บไซต์ร้านของบริษัท Eaton 
ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือว่ามีความเหมาะสม 
ส าหรับของขวัญที่ไม่มีโลโก้ของบริษัท Eaton หรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ (100 
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสูงกว่า) ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานฯ 
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ประจ าภูมิภาคก่อนเท่านั้น หรือในกรณีของอเมริกาเหนือ ต้องได้รับการอนุมัติจากรองประธานฯ 
ประจ าสายงาน พื้นที่ประกอบการทางภูมิศาสตร์ หรือหน่วยธุรกิจ 

 กฎหมายของท้องถ่ินอนุญาตให้ข้าราชการรับของขวัญ และ 
 ของขวัญดังกล่าวได้รับการเปิดเผยภายใต้เคร่ืองมือการเปิดเผยและการรายงานเร่ืองของขวัญ 
 

มูลค่าสะสมประจ าปีของของขวัญทั้งหมดที่ท่านสามารถให้แก่ผู้รับคนใดคนหนึ่งต้องไม่เกิน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
เว้นแต่เจะได้รับการเปิดเผยภายใต้เคร่ืองมือการเปิดเผยและการรายงานเร่ืองของขวัญ 
และได้รับการอนุมัติจากประธานฯ ประจ าภูมิภาค 
หรือในกรณีของอเมริกาเหนือต้องได้รับการอนุมัติจากรองประธานฯ ประจ าสายงาน พื้นที่ประกอบการทางภูมิศาสตร์ 
หรือหน่วยธุรกิจ 
 
 
จ าไว้ว่าของขวัญที่ไมเ่หมาะสมมีดังต่อไปนี้: 
 

 ของขวัญที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรแลกของขวัญ) 
 ของขวัญที่ให้ในรูปของการบริการ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น การให้สัญญาว่าจะ 

จ้างงาน) 
 ของขวัญที่ให้เป็นสินบน หรือเงินทุจริต (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อรักษาหรือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 
หรือเพื่อให้มีข้อ 

ได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม เช่น ท าให้ได้รับประโยชน์ด้านภาษี) 
 ของขวัญต้องห้ามตามกฎหมายท้องถ่ิน หรือของขวัญที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับไว้ และ  
 ของขวัญให้แก่สมาชิกในครอบครัวของข้าราชการ 

 
กำรจัดให้มีสันทนำกำร (บุคคลที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำร) 
 
สันทนาการทางธุรกิจ (เช่น การเล้ียงอาหาร บัตรชมละคร หรือบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา) 
สามารถมีบทบาทส าคัญต่อการกระชับ            ใ          ใ                                                    
  ฉะนั้น พนักงานของบริษัท Eaton จึงได้รับอนุญาตให้ยอมรับสันทนาการทางธุรกิจที่เสนอให้ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การสร้างมิตรภาพ 
และ                      ใ          กับลูกค้า หรือผู้จัดหาสินค้า 
โดยมีเงื่อนไขว่าการกระท าดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
อนุญาตให้จัดสันทนาการแก่ผู้จัดหาสินค้า ลูกค้า หรือบุคคลอื่น             กัน          ที่อยู่ภายนอกบริษัท Eaton 
ได้ เฉพาะเมื่อสันทนาการดังกล่าว: 
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 สอดคล้องกับนโยบายการเดินทางและค่าใช้จ่ายทั่วโลก (Worldwide Travel and Expense 

Policy) ของบริษัท Eaton 
 ไม่เป็น     หรือ           (เช่น ให้เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ 

หรือเพื่อให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม 
 ไม่ท าให้ดูเหมือนว่าบริษัท Eaton มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติแบบมีสิทธิพิเศษ 
 แสดงถึงรสนิยมที่ดีและจัด ณ สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจ 
 สมเหตุสมผลและเหมาะสมในสภาพแวดล้อมของโอกาสทางธุรกิจ และ 
 สอดคล้องกับข้อจ ากัดเฉพาะใดๆ ที่ฝ่ายบริหารประจ าท้องถ่ินได้ก าหนดไว้ 

 
สันทนาการที่ไมเ่หมาะสมมีดังต่อไปนี้: 

 
 สันทนาการที่อาจถูกมองว่ามากเกินไปโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีอคติ 
 สันทนาการส าหรับ “ผู้ใหญ่” หรือสันทนาการประเภทใดก็ตามที่เก่ียวข้องกับการเปลือยกาย 

หรือพฤติกรรมลามก 
 สันทนาการที่เจ้าภาพทราบว่าผู้รับไม่ได้รับอนุญาตให้รับ และ 
 สันทนาการที่ฝ่ายบริหารประจ าท้องถ่ินห้ามพนักงานรับ 

นอกเหนือจากสันทนาการที่ไม่เหมาะสมข้างต้น 
 

พนักงานควรปรึกษาหัวหน้างานของตน เมื่อสงสัยว่าเหตุการณ์ สถานที่ หรือค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 

ท้ายที่สุด ให้จ าไว้ว่าแนวนโยบายสันทนาการเหล่านี้มีผลใช้ในสถานการณ์ที่พนักงานของบริษัท Eaton 
อยู่ร่วมงานสันทนาการด้วย ส าหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา หรืองานด้านวัฒนธรรมที่บริษัท Eaton 

ให้แก่ผู้จัดหาสินค้า ลูกค้า หรือบุคคลอื่น                          ที่อยู่ภายนอกบริษัท Eaton 
โดยที่พนักงานของบริษัท Eaton ไม่อยู่ร่วมงานด้วย จริงๆ แล้วจัดว่าเป็น “ของขวัญ” ไม่ใช่ “สันทนาการ” 
และควรพิจารณาภายใต้แนวนโยบายเก่ียวกับของขวัญข้างต้น 
 
กำรจัดให้มีสันทนำกำร (ข้ำรำชกำร) 
 
เช่นเดียวกับการให้ของขวัญแก่ข้าราชการ มีความเป็นไปได้ว่าการจัดสันทนาการแก่ข้าราชการ 
อาจถูกมองว่าเป็นการติดสินบน ด้วยเหตุนี้ พนักงานจึงต้องใช้ความระมัดระวัง เมื่อจัดสันทนาการให้แก่ข้าราชการ 
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การจัดสันทนาการแก่ข้าราชการอาจมีความเหมาะสมในบางสถานการณ์ เช่น การเล้ียงอาหารหนึ่งมื้อ 
หลังจากเย่ียมชมโรงงานของบริษัท Eaton 

หรือหลังจากติดตามข้าราชการไปชมกีฬาหรืองานด้านวัฒนธรรมเป็นคร้ังคราว 
การจัดสันทนาการแก่ข้าราชการอนุญาตให้ท าได้เฉพาะเมื่อสันทนาการนั้น: 
 

 ไม่ฟุ่มเฟือยหรือมากเกินไป 

 ไม่เป็น หรือไม่ถูกมองว่าเป็นสินบนหรือเงินทุจริต (เช่น ให้เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือ 

เพื่อให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม 

 แสดงถึงรสนิยมที่ดีและจัด ณ สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจ และ 
 ได้รับการเปิดเผยภายใต้เคร่ืองมือการเปิดเผยและการรายงานเร่ืองของขวัญ 

 
สันทนาการที่ไมเ่หมาะสมมีดังต่อไปนี้: 
 

 สันทนาการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการเดินทางและค่าใช้จ่ายทั่วโลก (Worldwide Travel  
and Expense Policy) ของบริษัท Eaton 

หรืออาจถูกมองว่ามากเกินไปโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีอคติ 

 สันทนาการส าหรับ “ผู้ใหญ่” หรือสันทนาการใดๆ ก็ตามที่เก่ียวข้องกับการเปลือยกาย  
หรือพฤติกรรมลามก 

 สันทนาการที่บริษัท Eaton ไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอให้หรือที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ 
 ยอมรับ ภายใต้กฎหมายท้องถ่ิน และ 

 กิจกรรมที่ฝ่ายบริหารประจ าท้องถ่ินได้ก าหนดห้ามไว้โดยเฉพาะ 
 
พนักงานควรปรึกษาหัวหน้างานของตน เมื่อสงสัยว่าเหตุการณ์ สถานที่ หรือค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 
แนวนโยบายสันทนาการเหล่านี้น าไปใช้ในสถานการณ์ที่เจ้าภาพอยู่ร่วมงานสันทนาการด้วย 
ส าหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา หรืองานด้านวัฒนธรรมที่บริษัท Eaton ใหแ้ก่ข้าราชการ โดยที่พนักงานของบริษัท 
Eaton ไม่ได้ไปด้วย จริงๆ แล้วจัดว่าเป็น “ของขวัญ” ไม่ใช่ “สันทนาการ” 
และควรพิจารณาภายใต้แนวนโยบายเก่ียวกับของขวัญข้างต้น 
 
กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้แก่ข้ำรำชกำร 
 
เช่นเดียวกับของขวัญและสันทนาการ 
ต้องพิจารณาการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ข้าราชการด้วยความระมัดระวัง 
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แต่ต่างจากการให้ของขวัญและสันทนาการตรงที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมักจะมีมูลค่า “ไม่น้อย” ด้วยเหตุนี้ 
จึงต้องพิจารณาการขออนุมัติให้ช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ข้าราชการเป็นแต่ละกรณีไป 
 
การช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการเดินทางให้แก่ข้าราชการต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากแผนกกฎหมาย 
หากมีค าขอจากข้าราชการให้ช าระค่าใช้จ่ายในลักษณะดังกล่าว ควรติดต่อแผนกกฎหมาย 
 
ในการพิจารณาเร่ืองการขออนุมัติเดินทาง แผนกกฎหมายจะพิจารณาปัจจัยหลายๆ อย่าง รวมไปถึง  
 

 วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางเก่ียวข้องกับธุรกิจ 

 ระดับชั้นการเดินทางมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 ค่าใช้จ่ายที่เสนอใหต้้องสอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายและ 

ธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถ่ิน และ 

 แผนการการเดินทางจัดให้มีการท่องเที่ยวนอกโปรแกรมน้อยที่สุด 
และหลีกเล่ียงสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวหรือส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 

 
ให้จ าไว้ว่าตามปกติบริษัท Eaton จะไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้สมาชิกในครอบครัวของข้าราชการ 
และจะไม่อนุมัติการเดินทางที่ดูเหมือนว่าจัดให้เพื่อรักษาหรือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม 
 
เคร่ืองมือกำรเปิดเผยและกำรรำยงำนเรื่องของขวัญ 
 
สามารถเข้าถึงเคร่ืองมือการเปิดเผยและการรายงานเร่ืองของขวัญได้จากเมนูแบบเล่ือนลงของแอพพลิเคชั่นและเคร่ือ
งมือ (Applications and Tools) ที่อินทราเน็ต JOE 
พนักงานที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเคร่ืองมือการเปิดเผยและการรายงานเร่ืองของขวัญควรแจ้งหัวหน้างานของตนเมื่อมีข้อมูล
ที่ต้องรายงาน 
 
 

ภำคผนวก 
 

กำรยอมรับของขวัญ สันทนำกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
 
ตัวอย่างต่อไปนี้ได้รับการก าหนดขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานและหัวหน้างานสามารถท าการตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองความเ
หมาะสมในการยอมรับหรือปฏิเสธของขวัญ สันทนาการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี 
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ถูก: พนักงานคนหนึ่งชนะการแข่งขัน “ใกล้หลุมที่สุด” ในระหว่างที่ออกไปตีกอล์ฟกับผู้จัดหาสินค้า 
และได้รับไม้กอล์ฟหนึ่งชุด ซึ่งมีมูลค่า 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากไม่ต้องการให้เจ้าภาพขุ่นเคือง 
พนักงานดังกล่าวจึงรับไม้กอล์ฟชุดนั้นไว้ต่อหน้าสาธารณชน หลังจากนั้นได้ไปปรึกษาเร่ืองนี้กับหัวหน้างานของตน 
ทั้งสองตัดสินใจว่าไม้กอล์ฟชุดนั้นมีมูลค่ามาก การน าไม้กอล์ฟไปคืนผู้จัดหาสินค้าจึงน่าจะเหมาะสม  
 
ผิด: ในสถานการณ์จ าลองข้างต้น พนักงานเก็บไม้กอล์ฟชุดนั้นไว้และน าไปให้สมาชิกในครอบครัว 
 
ถูก: ขณะนี้ บริษัท Eaton ก าลังซ้ือบริการแรงงานชั่วคราวในประเทศ X ภายใต้สัญญาที่ท ากับบริษัท TempCo, Inc. 
ซึ่งจะหมดอายุภายในหนึ่งเดือน ผู้จัดการประจ าภูมิภาคของบริษัท TempCo 
เชิญผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจ าท้องถ่ินของบริษัท Eaton ให้ไปร่วมงานเล้ียงรับรองสมาคมการค้า 
ซึ่งที่งานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศ X 
จะพูดคุยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงกฎหมายแรงงานในท้องถ่ิน งานนี้เปิดให้สมาชิกสมาคมการค้ามาร่วมงานด้วย 
โดยที่บัตรมีราคาประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลดังกล่าวรับค าเชิญ 
และเปิดเผยเร่ืองการร่วมงานเล้ียงรับรอง โดยใช้เคร่ืองมือการเปิดเผยและการรายงานเร่ืองของขวัญ 
 
ผิด: ในสถานการณ์จ าลองข้างต้น งานดังกล่าวไม่ใช่งานเล้ียงรับรอง แต่เป็นการเล้ียงอาหารส่วนตัวส าหรับคนสิบคน 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบว่าบริษัท TempCo 
จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นจ านวนมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ส าหรับงานนี้ แต่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ยังไปร่วมงาน โดยที่ไม่แจ้งให้หัวหน้างานของเขาทราบ 
 
ถูก: ผู้จัดหาสินค้าซึ่งประจ าอยู่ที่แอตแลนตา รัฐจอร์เจียได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องให้แก่แผนกหนึ่งของบริษัท 
Eaton ผู้จัดการด้านซัพพลายเชนของแผนกต้องท างานร่วมกับผู้จัดหาสินค้า 
เพื่อค้นหาสาเหตุของความบกพร่องและจัดการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง การที่จะด าเนินกระบวนการดังกล่าวได้ 
ผู้จัดหาสินค้าเสนอจ่ายค่าเคร่ืองบินและค่าโรงแรมให้แก่ผู้จัดการด้านซัพพลายเชนส าหรับการเดินทางไปยังโรงงานดั
งกล่าว ผู้จัดการด้านซัพพลายเชนตรวจสอบกับผู้จัดการระดับต้นและระดับกลางของเธอ 
ซึ่งเป็นผู้อนุมัติการเดินทางดังกล่าว 
 
ผิด: ในสถานการณ์จ าลองข้างต้น 
ผู้จัดหาสินค้าได้ติดต่อผู้จัดการด้านซัพพลายเชนอีกคร้ังหลังจากนั้นและเสนอจ่ายค่าโรงแรมต่อให้จนถึงช่วงสุดสัปดา
ห์เพื่อที่ทั้งสองจะได้ไปเล่นกอล์ฟด้วยกัน (โดยผู้จัดหาสินค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 
ผู้จัดการด้านซัพพลายเชนยอมรับข้อเสนอให้พักอยู่ที่โรงแรมต่อโดยไม่ได้น าเร่ืองค าเชื้อเชิญนี้ไปปรึกษากับผู้จัดการข
องตน 
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กำรให้ของขวัญ กำรจัดสันทนำกำร หรือกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงแก่บุคคลที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำร 
 
ตัวอย่างต่อไปนี้ได้รับการก าหนดขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานและหัวหน้างานสามารถท าการตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองความเ
หมาะสมในการให้ของขวัญ สันทนาการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี 
 
ถูก: หลังจากเย่ียมชมโรงงานของบริษัท Eaton เพื่อดูกระบวนการผลิตแล้ว ลูกค้าได้รับเชิญให้ไปชมการแสดง 
ออเคสตร้าในท้องถ่ินตอนค่ า 
 
ผิด: หลังจากเย่ียมชมโรงงานของบริษัท Eaton เพื่อดูกระบวนการผลิตแล้ว ลูกค้ายืนกรานว่าบริษัทฯ 
ต้องพาเขาออกไปเที่ยวในเมืองตอนกลางคืน รวมไปถึง คลับในท้องถ่ินส าหรับผู้ชายด้วย 
 
ถูก: บริษัท Eaton ปิดการเจรจาซื้อขายด้วยการเซ็นสัญญาคร้ังส าคัญกับลูกค้ารายใหม่ ในงานเซ็นสัญญา 
ผู้จัดการประจ าท้องถ่ินของบริษัท Eaton มอบชุดหมากรุกแกะสลักด้วยมือ ซึ่งมีมูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ให้แก่ลูกค้า หัวหน้างานระดับต้นและระดับกลางของผู้จัดการดังกล่าวได้อนุมัติการมอบของขวัญชิ้นดังกล่าวแล้ว 
 
ผิด: ในสถานการณ์จ าลองข้างต้น ผู้จัดการประจ าท้องถ่ินของบริษัท Eaton 
ทราบนโยบายของลูกค้าว่ารับของขวัญใดๆ จากผู้จัดหาสินค้า แต่ก็ยังมอบของขวัญดังกล่าวให้ 
 
ถูก: ลูกค้ารายส าคัญก าลังฉลองครบรอบการท างานให้กับบริษัทมาเป็นเวลา 35 ปี ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าของบริษัท 
Eaton มอบเหล้าองุ่นหนึ่งขวดที่ซื้อจากผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล้าองุ่นในท้องถ่ิน และการ์ดซึ่งพนักงานต่างๆ 
เซ็นช่ือไว้ให้แก่ลูกค้า 
 
ผิด: แทนที่จะมอบเหล้าองุ่น ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าดังกล่าวเสนอให้บัตรของขวัญมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
 
กำรให้ของขวัญ กำรจัดสันทนำกำร หรือกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงแก่ข้ำรำชกำร 
 
ตัวอย่างต่อไปนี้ได้รับการก าหนดขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานและหัวหน้างานสามารถท าการตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองความเ
หมาะสมในการให้ของขวัญ สันทนาการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ข้าราชการได้เป็นอย่างดี 
 
ถูก: นายกเทศมนตรีประจ าเมืองที่โรงงานของบริษัท Eaton ต้ังอยู่มาเย่ียมชมโรงงาน หลังจากเย่ียมชมโรงงานแล้ว 
เธอร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพนักงานของบริษัท Eaton ที่งานเล้ียงอาหารกลางวัน 
ผู้จัดการโรงงานมอบเส้ือกันหนาวที่มีโลโก้ของบริษัท Eaton มูลค่าน้อยกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้เธอ 
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ผิด: แทนที่จะมอบเส้ือกันหนาวดังกล่าวให้แก่นายกเทศมนตรี 
ผู้จัดการโรงงานมอบบัตรชมการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศให้เธอสองใบ (ส าหรับเธอหนึ่งใบ 
และส าหรับสามีของเธออีกหนึ่งใบ) 
 
ถูก: ผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศจีนท่านหนึ่งโทรศัพท์ถึงผู้จัดการโรงงานของบริษัท Eaton 
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดของผู้ว่าฯ ท่านนี้ โดยขอให้จัดทัวร์น าเที่ยวเป็นอภินันทนาการ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถ่ิน 
บริษัท Eaton ควรมอบของขวัญอย่างเป็นทางการให้ผู้ว่าฯ เช่น แจกันแก้วคริสตัล ซึ่งมีมูลค่า 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ผู้จัดการโรงงานติดต่อประธานฯ บริษัท Eaton ที่รับผิดชอบประเทศจีน เพื่อปรึกษาเร่ืองดังกล่าว 
 
ผิด: เมื่อมาถึงโรงงาน ผู้ว่าฯ ในตัวอย่างข้างต้นขอให้โรงงานจ่ายค่าเดินทางให้ตนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 150 
ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น ผู้จัดการโรงงานยินยอมท าตามโดยไม่ปรึกษาแผนกกฎหมายในเร่ืองนี้ 
 
ถูก: ตามธรรมเนียมปฏิบัติ (และกฎหมายท้องถ่ินอนุญาตใหก้ระท า) 
ข้าราชการในภูมิภาคสามารถรับของขวัญในช่วงเทศกาลจากบริษัทที่ประกอบการอยู่ในเขตอ านาจศาลของตนได้ 
ผู้จัดการของบริษัท Eaton ในท้องถ่ินปรึกษาเร่ืองนี้กับประธานฯ ประจ าภูมิภาค เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ของขวัญใด 
ในกรณีที่มีความเหมาะสมที่จะให้ของขวัญ 
 
ผิด: ในสถานการณ์จ าลองข้างต้น ผู้จัดการโรงงานเลือกที่จะมอบบัตรของขวัญมูลค่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
แก่ข้าราชการดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกในท้องถ่ิน  
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ค ำถำมที่ถำมบ่อย 
 
พนักงำนจะสำมำรถตัดสินมูลค่ำของของขวัญที่ตนได้รับได้อย่ำงไร? 
 
ใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณที่ดีในการตัดสินมูลค่าของของขวัญ/สันทนาการใดๆ ที่ได้รับ หากไม่ชัดเจน 
ให้พิจารณาตรวจสอบสินค้าที่คล้ายๆ กัน โดยติดต่อร้านค้าหรือตรวจสอบทางออนไลน์ หากมีข้อสงสัย 
ให้ปฏิบัติตามกระบวนการรายงานและเปิดเผยเร่ืองของขวัญและสันทนาการที่กล่าวมาแล้ว 
 
พนักงำนจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำองค์กรของผู้ให้ของขวัญห้ำมให้ของขวัญหรือไม่? 
 
ไม่จ าเป็นต้องท าการค้นคว้าหาข้อมูลเร่ืองนี้ แต่ไม่ควรรับของขวัญไว้ 
เมื่อเห็นได้อย่างชัดเจนว่าองค์กรของผู้ให้ของขวัญห้ามให้ของขวัญดังกล่าว 
หากไม่สะดวกที่จะปฏิเสธการรับของขวัญในขณะนั้น รับไว้ก่อน 
และจากนั้นปรึกษาหัวหน้างานเร่ืองวิธีการตอบโต้สถานการณ์ดังกล่าวในทันที 
 
สิทธิพิเศษถือว่ำเป็นของขวัญหรือไม่? 
 
ค าตอบมหีลากหลาย การยอมรับสิทธิพิเศษจากผู้จัดหาสินค้า ลูกค้า 
หรือบุคคลอื่น                         ที่อยู่ภายนอกบริษัท Eaton อาจมีผลเสียต่อการตัดสินใจ 
หรือดูเหมือนมีผลเสียต่อการตัดสินใจของพนักงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งจริง 
หรือดูเหมือนมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานกับความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัท 
Eaton ให้ปรึกษากับหัวหน้างานของท่านเร่ืองข้อสงสัยเก่ียวกับสิทธิพิเศษ และวิธีการตอบโต้สถานการณ์ดังกล่าว 
 
เว็บไซต์ร้ำนของบริษัท Eaton (Eaton Company Store) อยู่ที่ใด? 
 
ร้านของบริษัท Eaton อยู่ที่ JOE  
 
ผู้จัดกำรสำมำรถก ำหนดแนวนโยบำยที่เข้มงวดมำกขึ้นส ำหรับทีมงำนของตน (ยกตัวอย่ำงเช่น 
ลดมูลค่ำของขวัญท่ีอนุญำตให้รับ) ได้หรือไม่? 
 
ได้ แต่ผู้จัดการที่เลือกท าเช่นนั้นควรส่ือสารให้กลุ่มของตนทราบเก่ียวกับแนวนโยบายดังกล่าวและความคาดหวัง  
 
ฉันส่งรำยงำนเกี่ยวกับของขวัญผ่ำนเคร่ืองมือกำรเปิดเผยและกำรรำยงำนเรื่องของขวัญไปไม่ถูกต้อง 
ฉันจะแก้ไขข้อมูลที่ป้อนไปแล้วได้อย่ำงไร? 
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ส่งค าร้องขอของท่านไปยังส านักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Giftadmin@Eaton.com  
 
มูลค่ำของขวัญจำกบุคคลหนึ่งที่จะต้องไม่เกิน 250 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
นั้นค ำนวณตำมปีปฏิทินหรือจำกระยะเวลำ 12 เดือน? 
 
มูลค่าในการให้หรือรับของขวัญจากบุคคลหนึ่งที่จะต้องไม่เกิน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นค านวณจากระยะเวลา 12 
เดือน 
 
ส ำหรับของขวัญอย่ำงเดียวกันที่ส่งไปให้ลูกค้ำหลำยรำย 
จะสำมำรถป้อนข้อมูลเข้ำไปในระบบมำกกว่ำหนึ่งรำยกำรพร้อมๆ กันได้หรือไม่? 
 
ส่งค าร้องขอของท่านไปยังส านักงานดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Giftadmin@Eaton.com 
 
แก้ไขคร้ังสุดท้าย: June 2013 
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