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สารจากประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 ในยุคท่ีการค้าการลงทุนขยายตัวอย่างไร้พรมแดน  
การแข่งขันทางธุรกิจท่ีเข้มข้นท�าให้นานาชาติต่างให้ความส�าคัญ 
กับการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือให้การค้า 
การลงทุนท้ังในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และเท่าเทยีม โดยมาตรการหนึง่ทีถ่กูน�ามาใช้และได้รบัการยอมรบั 
ว่าเป็นมาตรการต่อต้านสนิบนทีม่ปีระสทิธภิาพกค็อืการก�ากบัดแูล 
ภาคเอกชนท่ีอาจมีโอกาสเป็นผู้ให้สินบน ด้วยการส่งเสริมให้ 
นิติบุคคลมีมาตรการควบคุมดูแลการจัดการภายในองค์กรของ 
ตนเองเพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารให้สนิบนเพือ่ประโยชน์ในการท�าธรุกจิ 
นัน่เอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของเรือ่งดงักล่าว และพร้อมขบัเคลือ่นกฎหมาย 
และมาตรการต่างๆ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และหากภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกจิของประเทศมธีรรมาภบิาลทีด่แีละประกอบธรุกจิอย่างโปร่งใส ย่อมช่วยส่งเสรมิบรรยากาศ 
ที่ดีส�าหรับการค้าการลงทุนของประเทศ และท�าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน 
 คูม่อืแนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส�าหรบันติบุิคคลในการป้องกัน 
การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่าง 
ประเทศฉบับนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนการต่อต้าน 
การให้สนิบน โดยเป็นเครือ่งมอืใหม่ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นติบิคุคลมแีนวทางทีช่ดัเจนในการก�าหนด 
มาตรการป้องกนัการให้สนิบนของตนเองให้เหมาะสมตามมาตรฐานสากล ซึง่นอกจากจะสอดคล้อง 
กับกฎหมายแล้ว เหนือสิ่งอื่นใดคือมาตรการนั้นจะส่งผลดีต่อการด�าเนินธุรกิจของนิติบุคคลเอง 
 การท่ีจะท�าให้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากสินบนน้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน คณะกรรมการ ป.ป.ช. หวงัว่าคูม่อืเล่มนีจ้ะเป็นกลไกหนึง่ 
ทีจ่ะช่วยเสรมิสร้างความตืน่ตวัและสร้างความเปลีย่นแปลงให้เกดิในวงกว้าง และหวงัว่าทกุภาคส่วน  
โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน จะให้การตอบรับท่ีดีและร่วมมือกันเพ่ือให้ปัญหาการให้สินบน 
ลดน้อยลงและหมดส้ินไปจากประเทศไทยในท่ีสุด ดังวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พลต�ารวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
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เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น สำานักงาน ป.ป.ช. จึงได้

จัดทำาคู่มือเล่มนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับนิติบุคคลในการกำาหนด

มาตรการป้องกันการให้สินบน
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง

กับกฎหมายของ ป.ป.ช. 
และมาตรฐานสากล

 การให้สินบนเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีเกิดข้ึน 
ในทกุประเทศทัว่โลก ซึง่การติดต่อสือ่สารและการค้า 
การลงทุนที่ไร ้พรมแดนในปัจจุบันท�าให้ปัญหา 
ดงักล่าวไม่ได้เป็นเพยีงปัญหาภายในประเทศเท่านัน้ 
แต่ยังขยายไปถึงการให้สินบนเพ่ือผลประโยชน์ 
ทางธุรกิจระหว่างประเทศท่ีส่งผลกระทบอย่าง 
ร้ายแรงต ่อการแข ่งขันทางการค ้า ตลอดจน 
ความเส่ือมถอยของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยประเทศไทยก็นับเป็น 
ประเทศหน่ึง ท่ี มีป ัญหาดังกล ่าวมายาวนาน  
โดยเฉพาะในบริบทของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ที่มักมีผลประโยชน์มหาศาล แต่ที่ผ่านมา กฎหมาย 
ของไทยมีบทบัญญัติเอาผิดเพียงแค่การให้สินบน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐไทย ไม่รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่าง 
ประเทศ รวมท้ังไม่มีบทบัญญัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับ 
การเอาผิดกับนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินบน 
ดังกล่าว ท้ังๆ ท่ีนิติบุคคลน้ันเองเป็นผู้ท่ีได้รับ 
ประโยชน์จากการให้สินบน

บทนำา

 ด้วยความตระหนักถึงปัญหาข้างต้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558) จึงได ้
มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 123/5 เพื่อก�าหนดความรับผิดส�าหรับบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ รวมท้ังก�าหนด 
ความรบัผดิเฉพาะส�าหรบันติบิคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการให้สนิบนดงักล่าว โดยกฎหมายได้ก�าหนดโทษ
ปรับท่ีมีมูลค่าสูง เพ่ือให้รัฐได้รับการเยียวยาความเสียหาย เพ่ือเอาประโยชน์ท่ีนิติบุคคลได้ไปโดย
มิควรได้คืน และเพ่ือเป็นการป้องปรามการกระท�าความผิด ซ่ึงต่อมาในปี 2561 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้มีผลบังคับใช้ โดย
ได้เปลี่ยนเลขมาตรา 123/5 เป็น 176 โดยยังคงหลักการของกฎหมายไว้ดังเดิม ทั้งนี้ การก�าหนด
ฐานความผดิดงักล่าวได้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลซึง่มบีญัญตัไิว้ในอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วย

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม4



การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) 
และอนสุญัญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สนิบนแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัต่างประเทศในการท�าธรุกรรมทาง
ธรุกจิระหว่างประเทศขององค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา ค.ศ. 1997 (OECD 
Convention on Combating Foreign Bribery in International Business Transactions)

 อย่างไรก็ดี มาตรา 176 ไม่ได้ก�าหนดให้นิติบุคคลต้องมีความรับผิดเด็ดขาดทุกกรณีท่ี 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนิติบุคคลได้ให้สินบนกับเจ้าพนักงานของรัฐ โดยหากนิติบุคคลน้ันมีมาตรการ 
ควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารให้สนิบน นติบิคุคลนัน้กจ็ะไม่มคีวามผดิตามมาตรานี้  

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน ส�านักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดท�าคู่มือฉบับน้ีเพ่ือเป็น 
แนวทางให้กับนิติบุคคลในการก�าหนดมาตรการป้องกันการให้สินบนอย่างเหมาะสม โดยได้มีการ
ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีท้ังจากของไทยและจากของต่างประเทศ เช่น คู่มือของ United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) Organisation for Economic Co-operation and  
Development (OECD) Transparency International (TI) และ ISO 37001 ซ่ึงหลักการ  
8 ประการตามคู่มือของ ป.ป.ช. น้ี สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักการของ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งคู่มือฉบับนี้เป็นการ
ตีพิมพ์คร้ังท่ี 2 เพ่ือแก้ไขปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ท่ีแก้ไขในปี 2561 รวมท้ัง 
เพิ่มตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ง่ายและชัดเจนขึ้น 

 โดยเนื้อหาของคู่มือจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  ส่วนที่ 1 : การอธิบายกฎหมาย มาตรา 176 และตัวอย่างกรณีศึกษา
  ส่วนท่ี 2 : มาตรการในการป้องกันการให้สินบนท่ีนิติบุคคลควรน�าไปปฏิบัติและ 
     ตัวอย่างการปรับใช้มาตรการฯ

 ส�าหรับส่วนแรกน้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู ้อ ่านเกิดความเข้าใจในสาระส�าคัญ 
ของมาตรา 176 และส่วนท่ีสองมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้กับนิติบุคคลในการก�าหนด 
มาตรการของตนเพื่อป้องกันการให้สินบน โดยหลักการทั้ง 8 ประการที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ก�าหนด 
ล้วนเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลซ่ึงครอบคลุมมิติต่างๆ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับนิติบุคคลในการมี 
และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการให้สินบน โดยจะเป็นหลักการท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ 
นติบิคุคลทกุประเภทและทกุขนาดตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ในการพจิารณาว่านติบิคุคลมมีาตรการ 
ทีเ่พยีงพอหรอืเหมาะสมหรอืไม่นัน้ ไม่อาจมคี�าตอบทีต่ายตวั หากแต่ขึน้อยูก่บัสภาพของนติบิคุคลนัน้  
เช่น ลกัษณะการประกอบธรุกจิและความเสีย่งต่อการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐั เป็นต้น นอกจากนี้  
แม้ว่านติบิคุคลจะมมีาตรการป้องกนัการให้สนิบนทีส่อดคล้องกบัหลกัการของ ป.ป.ช. กต็าม กไ็ม่ได้ 
เป็นเครือ่งรบัรองว่านติบิคุคลนัน้จะไม่ต้องรบัผดิหากมกีารให้สนิบนเกดิขึน้ เนือ่งจากในการพจิารณา 
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ความรับผิดน้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต้อง 
พิสูจน์กันต่อไปในช้ันศาล อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามแนวทางของส�านักงาน ป.ป.ช. จะเป็น 
ประโยชน์ส�าหรบันติบิคุคลในการมมีาตรการควบคมุภายในเพือ่ป้องกนัการให้สนิบนทีใ่ช้ได้จรงิและ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะส่งผลดีต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของนิติบุคคลนั้นเอง 

 นอกจากนี ้ส�านกังาน ป.ป.ช. ยงัมกีารจดัตัง้ศนูย์ให้ค�าปรกึษาส�าหรบันติบิคุคลเพือ่ป้องกนั 
การให้สินบน (Anti-Bribery Advisory Service: ABAS) ภายใต้ส�านักกิจการและคดีทุจริตระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้ข้อมูลและค�าปรึกษาเชิงวิชาการเก่ียวกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีของสากล
เร่ืองมาตรการของนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ โดยผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามข่าวสาร
กิจกรรมได้ที่ www.nacc.go.th/abas 

 ส�านกังาน ป.ป.ช. คาดหวงัว่าคูม่อืฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน ไม่ว่าจะเป็น นติบิคุคลไทย 
หรือนิติบุคคลต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในไทยซ่ึงอาจจะเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่หรือนิติบุคคล 
ขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) หน่วยงานรฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ผูท้ีส่นใจ โดยนอกจาก 
ความเอาจรงิเอาจงัของหน่วยงานภาครฐัในการจดัการกบัฝ่ังเจ้าพนกังานของรฐัผูเ้รยีกรบัสนิบนแล้ว  
ส�านกังาน ป.ป.ช. เชือ่มัน่เป็นอย่างยิง่ถงึความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชนในการต่อต้าน 
การให้สินบน ซ่ึงหากทุกฝ่ายท�าหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ ย่อมจะท�าให้ปัญหาดังกล่าว 
ลดน้อยลง เกิดความโปร่งใสและความเสมอภาคในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะส่งผลต่อความเจริญ 
อย่างยั่งยืนของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป  

คณะผู้จัดท�า
มกราคม 2562

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม6



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 176

	 ผู ้ ใดให้	 ขอให้	 หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ 
เจ้าพนักงานของรัฐ	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ	หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
ระหว่างประเทศ	 เพ่ือจูงใจให้กระท�าการ	 ไม่กระท�าการ	หรือประวิงการกระท�า 
อันมิชอบด้วยหน้าที่	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี	 หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

	 ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิตามวรรคหนึง่เป็นบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง
กับนิติบุคคลใดและกระท�าไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลน้ัน	 โดยนิติบุคคล 
ดงักล่าวไม่มมีาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารกระท�า 
ความผิดน้ัน	 นิติบุคคลน้ันมีความผิดตามมาตราน้ี	 และต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่หนึ่งเท่า	แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ	

	 นิติบุคคลตามวรรคสอง	 ให้หมายความถึงนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย	

	 บคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกบันติบิคุคลตามวรรคสอง	ให้หมายความถงึ 
ผูแ้ทนของนติบิคุคล	ลกูจ้าง	ตวัแทน	บรษิทัในเครอื	หรอืบคุคลใดซึง่กระท�าการ
เพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลน้ัน	 ไม่ว่าจะมีหน้าท่ีและอ�านาจในการน้ันหรือไม่
ก็ตาม
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  มาตรา 176 เป็นเร่ืองความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
  ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และเป็นเรื่องความรับผิด 
  ของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าว 

  ทั้ง “บุคคลธรรมดา” และ “นิติบุคคล” สามารถมีความผิดทางอาญาได้ภายใต้มาตรานี้

  นิติบุคคลอาจต้องรับผิดในกรณีท่ีบุคลากรภายในของนิติบุคคลเองหรือบุคคลภายนอก 
  ผู้มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจของตนไปให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ของ 
  นิติบุคคลนั้น

  นิติบุคคลอาจไม่ต้องรับผิดหากมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมในการป้องกัน 
  การให้สินบน

  การก�าหนดมาตรการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ลักษณะ 
  การประกอบธรุกจิความเสีย่งในการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐั รวมทัง้การบงัคบัใช้ได้จรงิ 
  ฯลฯ จึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป

  โทษ ส�าหรับ “ผู้ให้สินบน” ได้แก่ จ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  
  หรือท้ังจ�าท้ังปรับ และโทษส�าหรับ “นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินบน” ได้แก ่
  โทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ

สาระสำาคัญ

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม8



กรณีพบเบาะแสการกระทำาความผิด ท่านสามารถแจ้งได้ที่
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.)

 ที่อยู่ 361 ถนนนนทบุรี ตำาบลท่าทราย 
 อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2528-4800-49 

 สายด่วน 1205 

 ยื่นเรื่องร้องเรียนออนไลน์ www.nacc.go.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม: ศูนย์ให้คำาปรึกษาสำาหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน
 สำานักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ
 (Anti-Bribery Advisory Service: ABAS) 
 www.nacc.go.th/abas
 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4930

  คู ่มือเล่มน้ีเป็นเพียงแนวทางให้นิติบุคคลน�าไปก�าหนดมาตรการควบคุมภายใน 
  เพ่ือป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ อย่างไรก็ดี แม้นิติบุคคลจะมีมาตรการ 
  สอดคล้องกับหลักการของคู่มือฉบับน้ีแล้ว ก็ไม่ได้เป็นเคร่ืองรับรองว่านิติบุคคลน้ัน 
  จะไม่ต้องรับผิดหากมีการให้สินบนเกิดข้ึน เน่ืองจากนิติบุคคลยังต้องน�ามาตรการ 
  ไปปรับใช้อย่างจริงจังให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความเส่ียงของนิติบุคคล  
  เพื่อให้มาตรการนั้นเป็นมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมอย่างแท้จริง

  แนวทางตามคูม่อืฉบบันีส้ามารถน�าไปปรบัใช้ได้กบันติบิคุคลทกุประเภทและทกุขนาด 
  ตามความเหมาะสมของนิติบุคคลนั้น 

  คู่มือฉบับน้ีได้วางหลักการพ้ืนฐานในการก�าหนดมาตรการป้องกันการให้สินบน 
  เจ้าพนักงานของรัฐเพ่ือเป็นแนวทางเบ้ืองต้นให้กับนิติบุคคล และอาจมีการปรับปรุง 
  เป็นระยะตามสถานการณ์และความเหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดประการใด 
  ทางคณะผู้จัดท�าต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ข้อสังเกต
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การกำาหนดมาตรการอย่างไร

จึงจะเหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 

เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงในการให้สินบน

เจ้าพนักงานของรัฐ 

รวมทั้งการบังคับใช้ได้จริง ฯลฯ

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม10



“ทำ�คว�มเข้�ใจคว�มผิด
ฐ�นให้สินบนและคว�มรับผิด

ของนิติบุคคล”

ส่วนที่ 1
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1มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561

 ข้อสังเกต มาตรา 176 วรรคหนึ่ง เทียบเคียงได้กับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 
(ความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน)
 1. เป็นกรณีเอาผิดกับผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ 
 2. “สินบน” กล่าวคือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในที่นี้
   ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น  
เงิน บ้าน รถ
   ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคาหรือคิดราคาต�่า 
ผิดปกติ การให้อยู่บ้านเช่าฟรี การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว 
 3. มเีจตนาทีจ่ะให้ และรูว่้าผูท้ีต่นจะให้สนิบนนัน้เป็นเจ้าพนกังานของรฐั เจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 
 4. เป็นการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การระหว่างประเทศ
   “เจ้าพนกังานของรฐั” หมายความว่า เจ้าหน้าทีข่องรฐั ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.1

   “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งด้านนิติบัญญัติ  
บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่รัฐ 
ต่างประเทศ รวมท้ังการปฏิบัติหน้าท่ีส�าหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่า 
โดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีต�าแหน่งประจ�าหรือชั่วคราว และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่น
หรือไม่ก็ตาม

มาตรา 176 วรรคหนึ่ง 
(ความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	

หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ)

	 มาตรา	176	วรรคหนึง่	“ผูใ้ดให้	ขอให้	หรอืรบัว่าจะให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดแก่
เจ้าพนกังานของรฐั	เจ้าหน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ	หรอืเจ้าหน้าทีข่ององค์การระหว่างประเทศ	
เพื่อจูงใจให้กระท�าการ	ไม่กระท�าการ	หรือประวิงการกระท�าอันมิชอบด้วยหน้าที่	ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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2เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม), น. 132 

   “เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 
ระหว่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าท่ีในนามของ 
องค์การระหว่างประเทศนั้น
 5. วตัถปุระสงค์ในการให้สนิบน (มลูเหตจุงูใจ) ได้แก่ เพือ่จงูใจให้กระท�าการ ไม่กระท�าการ 
หรือประวิงการกระท�าอันมิชอบด้วยหน้าที่
 6. การให้ที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ 
   เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้รับสินบนจะต้อง “มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ 
กระท�าที่ต้องการจูงใจนั้น” เช่น ผู้จัดการบริษัทก่อสร้าง มอบเงินให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง  
ซ่ึงมีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณาอนุญาตให้ท�าการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาล เพ่ือจูงใจให้นายก
เทศมนตรีอนุมัติให้ปลูกสร้างอาคารได้โดยเร็ว ท้ังๆท่ีหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างไม่ครบถ้วน
พอที่จะอนุญาตได้ อันเป็นการมิชอบด้วยหน้าที่ 
   การให้สินบนจะต้องเป็นการให้เพื่อจูงใจให้กระท�าการ “อันมิชอบด้วยหน้าที่” เช่น  
ให้เงินต�ารวจเพื่อไม่ให้จับกุมผู้กระท�าความผิด2  
     การให้สินบนผ่านตัวกลาง เช่น คู่สมรสท้ังท่ีจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียน 
สมรส ญาต ิหรอืเพือ่นของเจ้าพนกังานของรฐั หรอืนติบิคุคลทีจ้่างเพือ่เป็นทีป่รกึษาทางธรุกจิ โดยมี 
เจตนาเพ่ือมอบให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ ก็เป็นความผิดตามมาตราน้ี แม้ว่าผู้ให้จะไม่ได้ให้สินบน 
แก่เจ้าพนักงานของรัฐ โดยตรงก็ตาม
 7. โทษตามวรรคน้ี ได้แก่ โทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ 
ทั้งจ�าทั้งปรับ

วัตถุประสงค์ในการให้สินบน 
 ได้แก่ “เพื่อจูงใจ 

ให้กระทำาการ ไม่กระทำาการ  
หรือประวิงการกระทำา

อันมิชอบด้วยหน้าที่”
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 สาระส�าคัญ 
 1.  บทบญัญตัดิงักล่าวเป็นการก�าหนดความรบัผดิของนติบิคุคลในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิ 
ในการให้สินบนเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคลและกระท�าไปเพ่ือประโยชน์ของ 
นิติบุคคลน้ัน โดยหากนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้ 
มีการกระท�าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดด้วย
 2.  บทบัญญัติน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิติบุคคลสอดส่องการท�างานของลูกจ้าง ตัวแทน 
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับนิติบุคคลไม่ให้กระท�าความผิด เน่ืองจากสภาพโครงสร้างของนิติบุคคลใน 
องค์กรทางธรุกจิในปัจจบุนัทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนมากขึน้ ดงันัน้ หากลกูจ้างหรอืตวัแทนหรอืเจ้าหน้าที่ 
ในทุกระดับของนิติบุคคล (โดยไม่จ�าต้องเป็นผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล) กระท�าความผิด  
โดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ี 
ของรฐัต่างประเทศ หรอืเจ้าหน้าทีข่ององค์การระหว่างประเทศ เพือ่จงูใจให้กระท�าการ ไม่กระท�าการ  
หรือประวิงการกระท�าอันมิชอบด้วยหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคล นิติบุคคลต้องรับผิดทาง 
อาญาด้วยหากไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าความผิดนั้น 
 3. นิติบุคคลในท่ีน้ีหมายความรวมถึงนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ี
ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 4.  องค์ประกอบความผิด
  (1) ผู้ให้สินบนเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคล โดยมาตรา 176 วรรคส่ี  
ได้ให้นิยามไว้ว่า หมายความถึง ผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใด 
ซึง่กระท�าการเพือ่หรอืในนามของนติบิคุคล ไม่ว่าจะมอี�านาจหน้าทีใ่นการนัน้หรอืไม่กต็าม เช่น พนกังาน 

มาตรา 176 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
(ความรับผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ		
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ)

	 “ในกรณีท่ีผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
นติบิคุคลใดและกระท�าไปเพือ่ประโยชน์ของนติบิคุคลนัน้	โดยนติบิคุคลดงักล่าวไม่มมีาตรการ
ควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารกระท�าความผดินัน้	นติบิคุคลนัน้มคีวามผดิ
ตามมาตรานี	้และต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่หนึง่เท่า	แต่ไม่เกนิสองเท่าของค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้
หรือประโยชน์ที่ได้รับ	
	 นิติบุคคลตามวรรคสอง	 ให้หมายความถึงนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยและ
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย	
	 บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง	 ให้หมายความถึงผู้แทนของ
นิติบุคคล	 ลูกจ้าง	 ตัวแทน	บริษัทในเครือ	หรือบุคคลใดซ่ึงกระท�าการเพ่ือหรือในนามของ
นิติบุคคลนั้น	ไม่ว่าจะมีหน้าที่และอ�านาจในการนั้นหรือไม่ก็ตาม”

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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ขบัรถซึง่เป็นลกูจ้างของนติบิคุคลไปให้สนิบนกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัต่างประเทศเพือ่ให้นติบิคุคลได้รบั
ประโยชน์ในเร่ืองของการรับสัมปทาน แม้พนักงานขับรถจะไม่มีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับเร่ืองการท�า
สัญญาหรือธุรกิจของนิติบุคคลก็ตาม แต่ก็ได้ให้สินบนเพ่ือประโยชน์แก่นิติบุคคล นิติบุคคลก็ย่อม
ต้องรับผิดทางอาญาด้วย จะเห็นได้ว่าบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องมีความหมายกว้างกว่าผู้ท่ีมีอ�านาจ
กระท�าแทนบริษัท และไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีอ�านาจหน้าท่ีในการน้ันหรือไม่ก็ตาม หรือกรณีท่ี
เป็นส่วนของบริษัทในเครือให้สินบนเพื่อประโยชน์แก่บริษัทแม่ บริษัทแม่ก็ย่อมมีความรับผิดด้วย
  (2) ผู้ให้สินบนจะต้องกระท�าไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคล ไม่ใช่เพ่ือประโยชน ์
ของตนเอง โดยประโยชน์ของนิติบุคคลอาจมีหลายรูปแบบ เช่น เพ่ือให้ได้เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ 
เพ่ือเพ่ิมยอดขายของบริษัท เพ่ือประโยชน์ทางภาษี เพ่ือประโยชน์ในข้อพิพาทหรือคดีความ หรือ
เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากภาครัฐ 
  (3) นิติบุคคลไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท�า 
ความผิด โดยหากนิติบุคคลมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมแล้วย่อมจะเป็นข้อต่อสู้เพ่ือให ้
ศาลพิจารณาว่าตัวนิติบุคคลไม่มีความรับผิด แม้บุคคลผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคลจะได้มี 
การให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐเพ่ือประโยชน์แก่นิติบุคคลก็ตาม ดังน้ัน นิติบุคคลจึงควรวาง 
นโยบายหรือมีการจัดการท่ีเพียงพอเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการให้สินบนข้ึน เช่น อาจจะมีการวาง 
มาตรการภายในเป็นรปูแบบของนโยบายหรอืระเบยีบภายในของนติบิคุคล มกีารประกาศเจตนารมณ์ 
ในการต่อต้านการทุจริต ควบคุมความเส่ียงหรือปัจจัยในการให้สินบน เช่น ไม่มีการให้ของขวัญ 
หรือกระเช้ากับเจ้าพนักงานของรัฐ หรือมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยรายละเอียด 
แนวทางในการก�าหนดมาตรการจะอยู่ในส่วนที่สองของคู่มือเล่มนี้
 5.  โทษ 
  มาตรา 176 วรรคสอง ได้ก�าหนดโทษส�าหรับนิติบุคคลซึ่งมิได้ก�าหนดค่าปรับตายตัว  
โดยมีระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้แทนตามกฎหมายของนิติบุคคล เช่น กรรมการผู้จัดการ  
ผูม้อี�านาจในการจดัการ ต้องร่วมรบัผดิกบันติบิคุคลด้วยหรอืไม่ ? 

 มาตรา 176 ไม่ได้บัญญัติให้บุคคลดังกล่าวต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลด้วย 
ทุกกรณี ดังนั้น การวินิจฉัยความผิดจึงต้องพิจารณาเป็นกรณีไป โดยหากบุคคลดังกล่าวม ี
ความเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บุคคลนั้นย่อมมีความผิดตาม มาตรา 176 วรรคหนึ่ง  
เช่น กรรมการผู้จัดการของบริษัทลงชื่ออนุมัติให้พนักงานจ่ายเงินเลี้ยงรับรองเจ้าพนักงาน 
ของรัฐ โดยมีเจตนาเพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐกระท�าการโดยมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กบับรษิทั กรรมการผูจ้ดัการย่อมมคีวามผดิด้วย แต่หากกรรมการผูจ้ดัการมไิด้
รับรู้หรือเกี่ยวข้องกับการอนุมัติดังกล่าว แต่พนักงานได้จ่ายเงินในการรับรองเจ้าพนักงาน 
ของรฐัไปโดยพลการเพือ่ให้บรษิทัได้รบัประโยชน์ ดงันี ้กรรมการผูจ้ดัการย่อมไม่ต้องรบัผดิ
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	 นิติบุคคลเป็นผู้ให้สินบน	(โดยผู้แทนตามกฎหมายเป็นผู้ให้หรือมีส่วนรู้เห็น)		
 
 คณะกรรมการของบรษิทัไทยแห่งหนึง่ได้มมีตเิหน็ชอบให้บรษิทัจ่ายสนิบนแก่เจ้าพนกังาน 
ของรัฐในประเทศไทยเพ่ือให้กระท�าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ีในการออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท  
ซ่ึงไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ดังน้ีกรรมการบริษัทย่อมมีความผิด 
ตามมาตรา 176 วรรคหนึ่ง ส่วนบริษัทมีความผิดตามมาตรา 176 วรรคสอง 

การวินิจฉัยความรับผิดตามมาตรา 176

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2
	 ผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องกบันติบิคุคล	เช่น	พนกังาน	เป็นผูใ้ห้สนิบน	โดยนติบิคุคลไม่มมีาตรการ 
ที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบน

 นาย ก. เป็นพนกังานของบรษิทัต่างชาตทิีป่ระกอบธรุกจิในประเทศไทย นาย ก. ได้ให้สนิบน 
เจ้าพนักงานของรัฐในประเทศไทยเพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐกระท�าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ในการ
อนุมัติจัดจ้าง บริษัทมาท�าโครงการของหน่วยงานรัฐ ดังนี้ นาย ก. ย่อมมีความผิดตามมาตรา 176  
วรรคหน่ึง ส่วนบริษัทอาจมีความผิดตามมาตรา 176 วรรคสอง หากบริษัทไม่มีมาตรการควบคุม 
ภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบน เช่น ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 
ในการต่อต้านการให้สินบน รวมท้ังไม่มีการตรวจสอบดูแลการด�าเนินการของพนักงานท่ีไปติดต่อ 
เจ้าพนักงานของรัฐ 
 ส่วนผู้แทนตามกฎหมายของบริษัทนั้น หากมีส่วนในการสั่งการหรือรู้เห็นกับการให้สินบน 
ดังกล่าวย่อมมีความผิดด้วยตามมาตรา 176 วรรคหนึ่ง

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม16



 ผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคล	 เช่น	 พนักงาน	 เป็นผู้ให้สินบน	 โดยนิติบุคคลมี 
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบน

 นาย ค. เป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย นาย ค.  
ต้องการเพิม่ยอดการขายของตน จงึได้ให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐัในประเทศไทย เพือ่ให้เจ้าพนกังาน 
ของรัฐกระท�าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ีในการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส่วนบริษัทน้ันมีมาตรการ 
ในการป้องกันการให้สินบนท่ีชัดเจนและเหมาะสม เช่น มีนโยบายชัดเจนว่าพนักงานต้องไม่ให ้
สนิบนเจ้าพนกังานของรฐั มกีารตรวจสอบบญัชอีย่างละเอยีด ดงันี ้นาย ค. ย่อมมคีวามผดิตามมาตรา 
176 วรรคหนึ่ง ส่วนบริษัทอาจไม่มีความผิดตามมาตรานี้ 
 ส่วนผู้แทนตามกฎหมายของบริษัทน้ัน หากไม่มีส่วนในการส่ังการหรือรู้เห็นกับการให ้
สินบนดังกล่าวย่อมไม่มีความผิดตามมาตรานี้ 

ตัวอย่างที่ 3
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การปฏิบัติตามแนวทาง

ของสำานักงาน ป.ป.ช. 

จะเป็นประโยชน์สำาหรับนิติบุคคล

ในการมีมาตรการควบคุมภายในฯ

ที่ใช้ได้จริงและสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล อันจะส่งผลดี

ต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม18



“หลักก�รพื้นฐ�นในก�รกำ�หนด 
ม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม 

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกัน 
ก�รให้สินบนเจ้�พนักง�นของรัฐ 

เจ้�หน้�ที่ของรัฐต่�งประเทศ หรือ 
เจ้�หน้�ที่ขององค์ก�รระหว่�งประเทศ”

ส่วนที่ 2
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หลักการพื้นฐาน 8 ประการ
ในการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

	 1.	 การป้องกนัการให้สนิบนต้องเป็นนโยบายส�าคญัจากระดบับรหิาร 
	 	 สูงสุด

	 2.	 นิ ติ บุคคลต ้องมีการประเ มินความเ ส่ียงในการให ้ สินบน 
	 	 เจ้าพนักงานของรัฐ

	 3.	 มาตรการเกีย่วกบักรณมีคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นการให้สนิบนต้องม ี
	 	 รายละเอียดที่ชัดเจน

	 4.	 นิติบุคคลต้องน�ามาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับ 
	 	 ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล

	 5.	 นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี

	 6.	 นติบิคุคลต้องมแีนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีส่อดคล้อง 
	 	 กับมาตรการป้องกันการให้สินบน

	 7.	 นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระท�า 
	 	 ความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย

	 8.	 นิติบุคคลต้องตรวจสอบและประเมินผลการใช้มาตรการป้องกัน 
	 	 การให้สินบนเป็นระยะ		

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม20



หลักการที่ 1
การป้องกันการให้สินบน
ต้องเป็นนโยบายส�าคัญ
จากระดับบริหารสูงสุด

“หากผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดไม่มีเจตนารมณ์

ในการต่อต้านการให้สินบน	หรือไม่เห็นด้วย

กับการจัดท�ามาตรการดังกล่าว	นิติบุคคล

ก็ไม่อาจจัดท�ามาตรการได้อย่างประสบผลส�าเร็จ”
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แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการที่
การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสำาคัญ
จากระดับบริหารสูงสุด

หากผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดไม่มีเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการให้สินบน หรือไม่เห็นด้วยกับการจัดทำามาตรการดังกล่าว 

นิติบุคคลก็ไม่อาจจัดทำามาตรการได้อย่างประสบผลสำาเร็จ

 บทบาทของบุคคลท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน 
อาจแบ่งเป็น 2 หน้าที่หลัก ได้แก่
 1.	 การส่ือสารท่ีแสดงออกถึงเจตนารมณ์	 “การไม่ยอมรับอย่างส้ินเชิง”	 (Zero	 
tolerance)	ต่อการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ โดยผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดควรแสดงออก 
ถึงการต่อต้านการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกเวลา โดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น 
  การกระท�าและพฤตกิรรมทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ขีองผูอ้ยูใ่นระดบับรหิารสงูสดุทีส่ะท้อน 
การต่อต้านการให้สินบน  

 ผู ้ ท่ีอยู ่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคล (ในคู ่มือเล่มน้ี ให้หมายความรวมถึง  
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เจ้าของกิจการ หรือกลุ ่มบุคคล/ 
บุคคลท่ีเทียบเท่า) เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการริเร่ิมและสนับสนุนให้นิติบุคคลมีมาตรการควบคุม 
ภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพราะหากผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดไม่มี 
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบน หรือไม่เห็นด้วยกับการจัดท�ามาตรการดังกล่าว นิติบุคคล 
ก็ไม่อาจด�าเนินการจัดท�ามาตรการได้อย่างประสบผลส�าเร็จ 

 นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดเป็นผู้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กรในการ 
ต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เรียกว่า “Tone from the Top” กล่าวคือ นโยบาย 
ของผูท้ีอ่ยูใ่นระดบับรหิารสงูสดุจะเป็นแนวทางการด�าเนนิงานให้กบัผูบ้รหิารระดบัรองลงมา จนถงึ 
พนักงานทุกระดับภายในองค์กร 

 ดังน้ัน ผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลควรแสดงเจตนารมณ์ท่ีเข้มแข็ง ชัดเจน  
และเห็นได้ชัด ในการต่อต้านการให้สินบนผ่านนโยบายและการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งผู้ที่อยู่ในระดับ 
บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ตัดสินใจหลักในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการให้สินบน

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม22



  การมีถ้อยแถลงหรือแถลงการณ์ท่ีมีเน้ือความบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ นโยบายและ 
มาตรการในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐท่ีนิติบุคคลน�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ  
ซ่ึงข้อความเหล่าน้ีควรเผยแพร่ในท่ีท่ีทุกคนสามารถพบเห็นได้ง่าย เช่น หน้าเว็บไซต์องค์กร หรือ
หนังสือเวียนไปยังแผนกต่างๆ 
  การสนบัสนนุให้นติบิคุคลมส่ีวนร่วมในโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการให้ 
สินบน 
 โดยเจตนารมณ์เหล่าน้ีควรได้รับการเผยแพร่ไปยังผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคล  
ผ่านกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกองค์กร เช่น การจัดอบรมพนักงาน การประชุมผู้ถือหุ้น  
การประชมุร่วมกบัองค์กรอืน่ หรอืสือ่ออนไลน์ เป็นต้น ทัง้นี ้การมนีโยบายและการปรบัใช้มาตรการ 
ควบคุมภายในเพ่ือการป้องกันการให้สินบนอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นส่ิงส�าคัญท่ีช่วยสะท้อน 
เจตนารมณ์ของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างถ้อยแถลงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบน
  บรษิทั ก/หน่วยงาน ก มุง่มัน่ในการประกอบกจิการด้วยความโปร่งใส ซือ่สตัย์
สจุรติ มธีรรมาภบิาล และร่วมต่อต้านการทจุรติและสนิบนทกุรปูแบบ เพือ่เป็นการส่งเสรมิ
การด�าเนนิการตามมาตรา 176 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานสากลในเรือ่งการต่อต้านการให้สนิบน 
และเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
  บริษัท ก/หน่วยงาน ก มีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน
ทุกรูปแบบ และถือว่าการทุจริตเป็นการกระท�าที่ไม่สามารถยอมรับได้ (Zero-tolerance) 
โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและสินบน เพื่อให้พนักงาน 
ลูกจ้าง บริษัทในเครือ คู่ค้า และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกท่านน�าไปปฏิบัติ 

 2.	 การมส่ีวนร่วมของผูท้ีอ่ยูใ่นระดบับรหิารสงูสดุในการจดัท�าและการปรบัใช้มาตรการ 
ควบคุมภายในเพ่ือการป้องกันการให้สินบน การขับเคล่ือนมาตรการควบคุมภายในจ�าเป็นต้อง 
อาศัยการสนับสนุนของผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดอย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังกระบวนการ ซ่ึงการมี 
ส่วนร่วมของผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดในการสนับสนุนมาตรการควบคุมภายในเพ่ือการป้องกัน 
การให้สินบน อาจท�าได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
  การก�าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
แนวปฏบิตั ิข้อก�าหนดการด�าเนนิการทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัไม่ให้มกีารให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐั 
ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
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นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

  การสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานทุกระดับในนิติบุคคลและผู้ท่ีมีความเก่ียวข้อง 
กับนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการให้สินบน ซ่ึงบทบาทของผู้ท่ี 
อยูใ่นระดบับรหิารสงูสดุอาจแตกต่างกนัตามขนาดของนติบิคุคล เช่น ในองค์กรขนาดใหญ่ ผูท้ีอ่ยูใ่น 
ระดับบริหารสูงสุดอาจมีหน้าท่ีออกนโยบายเพ่ือป้องกันการให้สินบน และส่ังการให้ผู้จัดการหรือ 
หัวหน้าแผนกในล�าดับรองลงมาเป็นผู้ก�ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายเหล่าน้ัน  
ส่วนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดอาจมีโอกาสก�ากับดูแล  
และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการป้องกันการให้สินบนโดยตรง
  การสนบัสนนุการด�าเนนิการทีส่�าคญัในการก�าหนดมาตรการควบคมุภายในเพือ่ป้องกนั 
การให้สินบน เช่น การจัดให้มีการประเมินความเส่ียงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐซ่ึงเป็น 
ส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคล การออกคู่มือแนวทางปฏิบัติ (Code of  
conduct) และการเป็นผู้ตัดสินใจในกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงในการให้สินบน รวมถึงก�าหนดให้มี
การตรวจสอบการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการให้สินบน เป็นต้น
  การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการจัดท�ามาตรการควบคุมภายใน เพื่อให้การ 
ป้องกันการให้สินบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ 
เพ่ือรับผิดชอบในการก�าหนดมาตรการ โดยอาจจ้างผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าและ 
การปรับใช้มาตรการ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินในการขับเคล่ือนมาตรการดังกล่าว 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

 เน่ืองจากผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจมี 
ความใกล้ชิดกับพนักงานอย่างท่ัวถึงมากกว่านิติบุคคลขนาดใหญ่ ดังน้ัน ตามหลัก “Tone from  
the Top” ผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดในนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กจึงต้องระมัดระวัง 
การสื่อสาร การตัดสินใจ และการปฏิบัติตน เนื่องจากจะมีอิทธิพลต่อพนักงานในองค์กรหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องได้ง่าย ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดจึงควรแสดงออกถึงเจตนารมณ์อย่างเข้มแข็ง ชัดเจน 
และเห็นได้ชัดในการต่อต้านการให้สินบน ผ่านการกระท�าในรูปแบบต่างๆ เช่น  
  การส่ือสารท่ีชัดเจนถึงเจตนารมณ์ต่อต้านการให้สินบนกับพนักงาน ตลอดจนผู้ท่ีมี 
ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล โดยอาจท�าเป็นประกาศซึ่งติดอยู ่ตามสถานที่ต ่างๆ  
และในเว็บไซต์ของบริษัท รวมท้ังมีการพูดคุยเน้นย�้าในเร่ืองดังกล่าวกับพนักงานก่อนไปติดต่อกับ 
เจ้าพนักงานของรัฐ 
  การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดท�าและการปรับใช้มาตรการป้องกัน 
การให้สินบน 
  การชื่นชมพนักงานที่ปฏิเสธการด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน 
  การด�าเนินการอย่างจริงจังกับผู้ท่ีฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคล 
เป็นต้น 

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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หลักการที่ 2
นิติบุคคลต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงในการให้สินบน

เจ้าพนักงานของรัฐ

“นิติบุคคลมีโอกาสที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ

เจ้าพนักงานของรัฐมากน้อยต่างกัน	

ดังนั้น	การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน

เจ้าพนกังานของรฐั	จะท�าให้นติบิคุคลสามารถจดัท�า

มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน

ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของตน”
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หลักการที่
นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้
สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

นิติบุคคลมีโอกาสที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐมากน้อยต่างกัน 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 

จะทำาให้นิติบุคคลสามารถจัดทำามาตรการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันการให้สินบนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของตน

 เนื่องจากนิติบุคคลมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาด โครงสร้าง ประเภท สถานที ่
ประกอบธุรกิจ และลักษณะการด�าเนินธุรกิจท่ีมีโอกาสต้องเก่ียวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐ ท�าให้ 
มาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบนไม่สามารถก�าหนดให้เป็นแบบใดแบบหน่ึง 
เพ่ือน�าไปปรับใช้กับนิติบุคคลทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ (one-size-fits-all) ดังน้ัน  
การประเมนิความเสีย่งในการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐัจงึเป็นหลกัการพืน้ฐานส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ 
นิติบุคคลสามารถออกแบบมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับธุรกิจของตน

 ประเภทของความเส่ียงในการให้สินบนท่ีนิติบุคคลควรน�ามาพิจารณา อาจเป็น 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจของนิติบุคคลซ่ึงมีโอกาส 
ต้องติดต่อหรือเก่ียวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐมากน้อยต่างกัน รวมท้ังสถานท่ีท่ีนิติบุคคล 
ประกอบธุรกิจ ประเภทและขนาดของโครงการ หรือผู้ร่วมประกอบธุรกิจ เป็นต้น นอกจากน้ี  
ความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากผู้ท่ีอยู่ในระดับ 
บริหารสูงสุดของนิติบุคคล การขาดการส่ือสารและการอบรมเก่ียวกับการต่อต้านการให้สินบน  
หรือนโยบายของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) เป็นต้น โดยหากนิติบุคคลพิจารณา 
ความเส่ียงในการให้สินบนครอบคลุมความเส่ียงท้ังสองประเภทน้ี นิติบุคคลจะสามารถจัดท�า 
มาตรการเชิงป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น  

 ทัง้นี ้เนือ่งจากความเสีย่งในการให้สนิบนของนติบิคุคลสามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา 
จากหลายสาเหตุ เช่น ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การขยายกิจการ โครงการท่ีได้จัดท�า 
ทีเ่กีย่วข้องกบัรฐั ฯลฯ นติบิคุคลจงึควรจดัท�าการประเมนิความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะ เพือ่น�า 
ข้อมูลท่ีได้มาแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนามาตรการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเส่ียงของ 
การให้สินบนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง 

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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แนวปฏิบัติที่ดี
 เ ม่ือนิ ติ บุคคลต ้องการจัดท�าการ 
ประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงาน 
ของรัฐ วิธีการประเมินความเส่ียงอาจประกอบ 
ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1.	 การเตรียมแผนงาน ในขั้นแรก 
ของการ จัดท� ามาตรการควบคุมภายใน 
เพื่อป้องกันการให้สินบน ผู้ที่อยู่ในระดับบริหาร 
สูงสุดควรสนับสนุนให้การประเมินความเส่ียง 
การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นส่วนหน่ึง 
ของการจัดท�ามาตรการดังกล่าว บทบาทในข้ันตอนน้ียังรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน  
ทรัพยากรบุคคลผู ้รับผิดชอบในการด�าเนินการ ตลอดจนเป็นผู ้ควบคุมดูแลการด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผน
 เม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียง 
จงึวางแผนงานและขัน้ตอนของการประเมนิความเสีย่งได้ เช่น การก�าหนดแหล่งข้อมลู การออกแบบ 
ตารางท่ีใช้เก็บข้อมูล หรือการก�าหนดวิธีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจอยู่ในรูปแบบความเส่ียงสูง 
ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต�่า หรือการให้คะแนนเป็นตัวเลข เป็นร้อยละ เป็นต้น

 2.	 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นิติบุคคลสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน 
การประเมนิความเสีย่งได้จากแหล่งต่างๆ ทัง้จากภายในนติบิคุคลเองหรอืแหล่งข้อมลูภายนอก ได้แก่  
รายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ รายงานการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร  
ตัวอย่างคดีการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ รวมท้ังรายงานเก่ียวกับความเส่ียงของการให้สินบน 
เจ้าพนักงานรัฐของประเทศหรือท้องถ่ินน้ันๆ นอกจากน้ี อาจมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(workshop) การสัมภาษณ์ หรือการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความคิดเห็น 
และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการให้สินบนโดยตรง เป็นต้น 

 3.	 การระบคุวามเสีย่ง ในขัน้ตอนนีน้ติบิคุคลจะระบคุวามเสีย่งการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐั 
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัการด�าเนนิธรุกจิของนติบิคุคลทัง้หมด โดยไม่ค�านงึว่านติบิคุคลจะมมีาตรการป้องกนั
หรือแก้ไขความเสี่ยงนั้นอยู่แล้วหรือไม่ 
 ทัง้นี ้ เนือ่งจากการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรัฐอาจเกิดข้ึนได้จากหลากหลายปัจจัยและมี
รปูแบบทีแ่ตกต่างกนั การระบคุวามเสีย่งจงึอาจจดัหมวดหมูโ่ดยระบทุัง้ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเสีย่ง
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยนั้นๆ
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  ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเสีย่ง (Risk  
factor) หมายถึง สถานการณ์ สภาพแวดล้อม 
ท้ังภายนอกและภายในของนิติบุคคลท่ีน�าไปสู ่
ความเส่ียงของการให้สินบน เช่น การเข้าร่วม 
เสนอราคาในโครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
การขยายกิจการในพ้ืนท่ีต่างๆ การน�าเข้า- 
ส่งออกสินค้า นโยบายขององค์กรท่ีก�าหนด 
ให้พนักงานต้องท�ายอดขายได้ตามเป้าหมาย  
เป็นต้น 
  ความเ ส่ียงของการให ้ สินบน 
(Risk) หมายถงึ เหตกุารณ์หรอืการกระท�าทีเ่ป็น 
ความเส่ียงในการให ้ สินบน เช ่น การถูก 
เจ้าพนักงานของรัฐเรียกให้จ่ายค่าอ�านวยความ
สะดวก การให้ของขวัญและการเล้ียงรับรอง
เจ้าพนักงานของรัฐโดยลูกจ้างหรือตัวแทนของ
นิติบุคคลเพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญา เป็นต้น 

 4.	 การประเมินระดับความเส่ียง 
เป็นการประเมนิโอกาสทีอ่าจเกดิการกระท�าหรอื 
เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงของการให้สินบน และความร้ายแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก 
การให้สินบนดังกล่าว 
  โอกาสท่ีอาจเกิดการกระท�าหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง การประเมินอาจอาศัย 
ตัวอย่างกรณีท่ีเคยเกิดข้ึนกับองค์กร จ�านวนธุรกรรมท่ีต้องติดต่อกับเจ้าพนักงานของรัฐในแต่ละ 
กิจกรรม จ�านวนบุคลากรท่ีกระท�าการให้เกิดความเส่ียงในการให้สินบน และบุคลากรท่ีมีส่วน 
เก่ียวข้องในการตรวจสอบธุรกรรมหรือการด�าเนินการน้ันๆ ความซับซ้อนของการด�าเนินการ  
รวมทั้งประเพณีการด�าเนินธุรกิจในพื้นที่ที่ประกอบกิจการ เป็นต้น
  ความร้ายแรงของผลกระทบ ครอบคลมุทัง้ผลกระทบทางกฎหมาย การเงนิ และชือ่เสยีง  
เช่น มูลค่าโทษปรับจากการกระท�าความผิด โอกาสในการสูญเสียพนักงานและลูกค้า เป็นต้น
 เม่ือได้ประเมินข้อมูลท้ังสองประการข้างต้นแล้วจึงน�ามาประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์ว่า 
ความเสีย่งของการให้สนิบนทีเ่กดิจากกจิกรรมต่างๆของนติบิคุคลมากน้อยเพยีงใด โดยอาจแบ่งเป็น 
ความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต�่า หรือการให้คะแนนเป็นตัวเลข 

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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	 5.	 การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู่	 และการประเมิน 
ความเส่ียงท่ีคงเหลือ เม่ือมีการระบุและประเมินความเส่ียงท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึนกับนิติบุคคลแล้ว 
ในข้ันตอนน้ีนิติบุคคลจะพิจารณาถึงมาตรการท่ีมีอยู่แล้วซ่ึงสามารถลดความเส่ียงในกิจกรรมน้ันๆ 
มาระบุไว้ในตารางบันทึกข้อมูลเดียวกัน โดยระบุว่ามาตรการที่มีอยู่มีอะไรบ้าง มีประสิทธิภาพมาก  
ปานกลาง น้อย และนิติบุคคลยังมีความเสี่ยงของการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐในแต่ละกิจกรรม 
เหลอือยูม่ากน้อยเพยีงใด เช่น นติบิคุคลมคีวามเสีย่งสงูทีพ่นกังานขายสนิค้าจะเลีย้งรบัรองเจ้าพนกังานของรฐั 
โดยมุง่หวงัประโยชน์ทางธรุกจิ แต่นติบิคุคลมคีูม่อืแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีมกีารอบรมพนกังานในเรือ่งนี้ 
อย่างสม�่าเสมอ มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด ซึ่งเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูง 
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐจากเหตุการณ์นี้จึงอยู่ในระดับต�่า  

 6.	 การน�าข้อมูลจากการประเมินความเส่ียงไปจัดท�ามาตรการป้องกันการให้สินบนท่ี 
เหมาะสม	 และการรายงานผล เม่ือนิติบุคคลทราบความเส่ียงท่ีเหลือแล้ว ควรน�ามาพิจารณาว่า 
ต้องพัฒนามาตรการป้องกันการให้สินบนในเร่ืองใดเพ่ิมเติมหรือไม่ และควรจะให้ความส�าคัญ 
ในการพัฒนาเรื่องใดเป็นอันดับก่อน - หลัง 
 นอกจากน้ี ผลท่ีได้จากการประเมินความเส่ียงควรมีการบันทึกไว้เพ่ือประโยชน์ 
ในการน�าไปใช้ ซึ่งนอกจากตารางที่ใช้บันทึกข้อมูลทั้งหมดจากกระบวนการข้างต้นแล้ว อาจจัดท�า 
สรุปส�าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงความเสี่ยงขององค์กร 
เกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อน�าไปใช้ในการตัดสินใจและวางนโยบายที่ส�าคัญของ 
องค์กรต่อไป

ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลการประเมินความเส่ียงในการให้สินบน 
เจ้าพนักงานของรัฐ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงของการให้สินบน โอกาสที่จะ

เกิด
ความ

ร้ายแรงของ
ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ ประสิทธิภาพ
ของมาตรการ

ความเสี่ยง
ที่คงเหลือ

การขยายกิจการ
ในประเทศ X

การเล้ียงรับรอง ให้ของขวัญ  
รวมท้ังพาเจ้าพนักงานของรัฐ 
ไปท่องเที่ยว เพื่อให ้
เจ้าพนักงานของรัฐ 
ใช้ต�าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
เพื่อช่วยเหลือบริษัทในการ
ท�าธุรกิจในประเทศ X

สูง สูง สูง -  มีกฎระเบียบและขั้นตอน
ภายในของบริษัทเรื่องการ
เลี้ยงรับรอง และการ 
ให้ของขวัญ

-  มีการอบรมพนักงานใน
การต่อต้านการให้สินบน 

-  มีช่องทางการรายงาน
การกระท�าความผิด

- ตรวจสอบใบเสร็จและ 
การลงบัญชี

ดีมาก ต�่า
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ข้อสังเกต: การประเมินความเส่ียงอาจเป็นหน่ึงในเกณฑ์การพิจารณาท่ีส�าคัญส�าหรับ 
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในการวนิจิฉยัเมือ่เกดิกรณกีารใหส้นิบนวา่นติบิคุคลมมีาตรการควบคมุ 
ภายในเพือ่ปอ้งกนัการใหส้นิบนทีเ่หมาะสมหรอืไม ่เชน่ ในกจิกรรมทีน่ติบิคุคลประเมนิแลว้ 
วา่มคีวามเสีย่งสงูในการใหส้นิบน แตน่ติบิคุคลมไิดจ้ดัสรรทรพัยากร ความใสใ่จ และจดัท�า 
มาตรการควบคุมภายในที่ เข้มงวดเพียงพอกับความเสี่ยง หากเกิดการให้สินบน 
ในกิจกรรมน้ัน แม้นิติบุคคลจะอ้างว่าตนมีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกัน 
การให้สินบน แต่มาตรการควบคุมภายในดังกล่าวไม่เหมาะสมกับความเส่ียงของตน  
นิติบุคคลก็อาจมีความรับผิดได้ ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การอ้างเพียงแค่ว่าตนมีมาตรการ 
ควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนไม่อาจท�าให้นิติบุคคลพ้นความรับผิด แต่สิ่งส�าคัญ 
คือ มาตรการดังกล่าวต้องมีความเหมาะสมกับความเส่ียงในการให้สินบนของแต่ละ 
นิติบุคคลด้วย

 ส�าหรับนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถมีความเสี่ยงในการให้สินบน 
เช่นเดียวกับนิติบุคคลขนาดใหญ่ อีกท้ังผลกระทบจากการให้สินบนต่อนิติบุคคลขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กไม่จ�าเป็นว่าจะรุนแรงน้อยกว่านิติบุคคลขนาดใหญ่เสมอไป ดังน้ัน จึงควรมีการประเมิน 
ความเส่ียงเช่นเดียวกัน เพ่ือให้สามารถก�าหนดมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบน 
เจ้าพนกังานของรฐัทีเ่หมาะสมส�าหรบัธรุกจิของตน อกีทัง้การประเมนิความเสีย่งยงัช่วยให้นติบิคุคล 
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีข้อจ�ากัดทางทรัพยากรบุคคลและการเงิน สามารถเลือกที่จะให ้
ความส�าคัญในการจัดการกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่น�าไปสู่การให้สินบน 

 ทั้งนี้ นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเลือกใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงรวมถึง 
เกณฑ์การประเมินความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและทรัพยากรท่ีตน 
มีอยู่อย่างจ�ากัด เช่น การเลือกใช้เกณฑ์การประเมินในรูปแบบความเส่ียงระดับสูง ปานกลาง  
ต�่า แทนการให้คะแนนเป็นตัวเลข

 นอกจากนี้ ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์ อาจศึกษาข้อมูลจากสื่อสาธารณะ  
ตลอดจนขอค�าแนะน�าจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซ่ึงรับผิดชอบก�ากับดูแลนิติบุคคลขนาดกลางและ 
ขนาดเล็ก อีกท้ังนิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
อาจรวมตัวเพื่อร่วมปรึกษาแนวทางเกี่ยวกับการจัดท�าการประเมินความเสี่ยง

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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หลักการที่ 3
มาตรการเกี่ยวกับกรณี

มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน
ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน

“ของขวัญ	ค่ารับรอง	การบริจาค	ค่าอ�านวย	

ความสะดวก	ฯลฯ	อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น	

การให้สินบน	นิติบุคคลจึงต้องก�าหนดรายละเอียด		

รวมทั้งขั้นตอนการอนุมัติและตรวจสอบ	

เกี่ยวกับกรณีเหล่านี้อย่างชัดเจน”
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แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการที่
มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูง
ที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน

ของขวัญ ค่ารับรอง การบริจาค ค่าอำานวยความสะดวก ฯลฯ 
อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน นิติบุคคลจึงต้อง 

กำาหนดรายละเอียด รวมทั้งขั้นตอนการอนุมัติ
และตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้อย่างชัดเจน

 กรณีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเป็นการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงนิติบุคคลควรก�าหนด 
มาตรการให้มีรายละเอียดชัดเจน ได้แก่ ของขวัญ ค่ารับรอง การบริจาค เพ่ือการกุศลและเพ่ือ
พรรคการเมือง ค่าอ�านวยความสะดวก เป็นต้น เน่ืองจากกรณีเหล่าน้ียากต่อการพิจารณาว่าเป็น 
เพียงการให้ตามประเพณี วัฒนธรรม และมารยาททางสังคม หรือเป็นสินบน 

 เมือ่นติบิคุคลก�าหนดมาตรการส�าหรบักรณมีคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นการให้สนิบนเจ้าพนกังาน
ของรัฐ ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ เช่น
  นิติบุคคลควรศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับกรณีท่ีมีความเส่ียงสูงต่างๆ เพ่ือน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
กับกฎหมายท่ีใช้บังคับกับนิติบุคคลและความเส่ียงของธุรกิจ เช่น กรณีนิติบุคคลมีบริษัทแม่อยู่ 
ในต่างประเทศ ซ่ึงอาจมีการน�ามาตรการป้องกันการให้สินบนของบริษัทแม่มาปรับใช้ โดยอาจมี 
กฎหมาย วัฒนธรรม และมาตรฐานในกรณีค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีแตกต่างจากประเทศไทย เช่น มูลค่า 
ของของขวัญหรือค่ารับรองท่ีสามารถให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐ หรือความชอบด้วยกฎหมายของ 
ค่าอ�านวยความสะดวก เป็นต้น ในกรณีนี้ นิติบุคคลจ�าเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับใช้ให้เหมาะสม 
กับการด�าเนินธุรกิจของตน
  นติบิคุคลควรจดัท�ามาตรการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ความชดัเจนเกีย่วกบัค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด เช่น
   การก�าหนดนยิาม รายละเอยีด หรอืยกตวัอย่างกรณทีีน่ติบิคุคลอนมุตัใิห้ใช้จ่ายได้  
เช่น ก�าหนดมูลค่า และจ�านวนคร้ังส�าหรับการให้ของขวัญ เป็นต้น ตลอดจนเน้นย�้าว่าค่าใช้จ่าย 

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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เหล่านีต้้องไม่ได้เป็นการจ่ายเพือ่จงูใจให้เจ้าพนกังานของรฐักระท�าการอนัมชิอบด้วยหน้าที ่หรอืการ
ตัดสินใจใดๆ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของนิติบุคคล 
   นอกจากน้ี ถ้านิติบุคคลต้องการห้ามไม่ให้มีการใช้ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ัน นิติบุคคล 
ควรระบุเป็นข้อห้ามให้ชัดเจน เช่น นิติบุคคลห้ามพนักงานให้ของขวัญใดๆ หรือเล้ียงรับรอง 
แก่เจ้าพนักงานของรัฐ นิติบุคคลห้ามพนักงานจ่ายค่าอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานของรัฐ 
หรือการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง เป็นต้น  
   การจัดท�ารายละเอียดข้ันตอนการขออนุมัติในการด�าเนินการ เช่น ต้องรายงาน
หรือขออนุมัติจากใคร มีแบบฟอร์มหรือการลงบันทึกในระบบของบริษัทอย่างไร รายละเอียดท่ี
จะต้องรายงานมีอะไรบ้าง รวมท้ังมีการบันทึกบัญชีส�าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างถูกต้อง และมี 
ข้ันตอนการแจ้งเบาะแสต่อส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) กรณีพบการเรียกรับสินบนโดยเจ้าพนักงานของรัฐ 
  นิติบุคคลควรมีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น ขั้นตอนการขออนุมัติ  
ข้ันตอนการรายงาน รวมท้ังวิธีปฏิบัติในการหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธเม่ือเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับ
สนิบน เป็นต้น เพือ่ให้บคุลากรภายในองค์กรและผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิกบันติบิคุคลทัง้หมด
ได้รบัทราบ และน�าไปสูก่ารปฏบิตัทิีถ่กูต้อง ซึง่ต้องเป็นสือ่ทีท่กุคนสามารถเข้าถงึได้และเข้าใจได้ง่าย 
  นิติบุคคลควรมีการบันทึกค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนตามความเป็นจริง เพ่ือป้องกัน 
การปกปิดการให้สินบน แม้จะจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่าน้ันไปโดยสุจริตก็ไม่ควรน�ามาบันทึกในค่าใช้จ่าย 
ประเภทอืน่ เช่น ในการบรจิาคควรระบผุูร้บัให้ชดัเจน หรอืในการบนัทกึค่ารบัรองกไ็ม่ควรบนัทกึว่า 
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการอบรม หรือค่าที่ปรึกษา

33



 ส�าหรับนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ก็สามารถปรับใช้แนวปฏิบัติที่ด ี
ข้างต้นได้ โดยผู้บริหารของนิติบุคคลควรก�าหนดนโยบายและมาตรการท่ีชัดเจนเก่ียวกับกรณี 
ดังกล่าว และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพ่ือเตรียมการส�าหรับพนักงานภายในองค์กรหรือผู้ท่ี 
เก่ียวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล หากถูกเรียกรับจากเจ้าพนักงานของรัฐ รวมท้ังอาจแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์และหาทางออกร่วมกับนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นๆ

กรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน
	 ค่ารับรอง	(Hospitality	Expenditures)	และของขวัญ	(Gifts)	
 ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพ่ือสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซ่ึงค่ารับรอง  
อาจรวมถึงค่าท่ีพัก ค่าโดยสารส�าหรับการเย่ียมชมสถานท่ีประกอบการ การศึกษาดูงาน  
หรอืค่าอาหารและเครือ่งดืม่ ส่วนของขวญัอาจมหีลากหลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็น เงนิ สนิค้า บรกิาร  
บตัรก�านลั เป็นต้น อย่างไรกด็ ีค่าใช้จ่ายเหล่านีอ้าจถอืเป็นสนิบนหากเป็นการให้เพือ่จงูใจเจ้าพนกังานของรฐั 
ให้กระท�าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี และบ่อยคร้ังมักถูกปกปิดในทางบัญชี โดยการบันทึกรายการ 
ทีไ่ม่ตรงกบัความเป็นจรงิ เช่น บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่การจดัการอบรม ค่าทีป่รกึษา หรอืค่าใช้จ่าย
เพื่อการส่งเสริมด้านการตลาด เป็นต้น
 ส�าหรับมูลค่าของค่ารับรองและของขวัญท่ีนิติบุคคลสามารถให้กับเจ้าพนักงานของรัฐน้ัน  
กฎหมายไทยไม่ได้มีการจ�ากัดมูลค่าอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ในการใช้จ่ายค่ารับรองหรือการให ้
ของขวัญ นิติบุคคลควรพิจารณาปัจจัยที่ส�าคัญหลายประการ เช่น
  ไม่มีเจตนาเป็นการใช้จ่ายเพ่ือจูงใจให้เจ้าพนักงานของรัฐให้กระท�าการอันมิชอบ 
ด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล
  มูลค่าหรือราคาควรสะท้อนความสมเหตุสมผลและใช้จ่ายเท่าท่ีจ�าเป็น เช่น หาก
นิติบุคคลสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการท�างานอย่างแท้จริง มิใช่เพ่ือการท่องเท่ียวหรือเพ่ือความบันเทิง ตลอดจนไม่สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัวของเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นต้น 

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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  ช่วงเวลาหรือความบ่อยครั้งใน
การให้อาจสะท้อนเจตนาของการให้สินบน เช่น  
การเล้ียงรับรองเจ้าพนักงานของรัฐในช่วง
ท่ีนิติบุคคลได้ร่วมเข้าแข่งขันประมูลการท�า
โครงการของรัฐ  
  มีการบันทึกค่าใช้จ่ายตามที่ได  ้
ใช้จ่ายจรงิและควรมใีบเสรจ็หรอืหลกัฐานรบัรอง

 นอกจากนี้  นิติบุคคลอาจศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวข ้องกับหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 128 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 ควบคู่กับประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ืองหลัก
เกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  
ซ่ึงก�าหนดมูลค่าของทรัพย์สินหรือประโยชน์ท่ี 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่เป็นฝ่ายผูร้บัสามารถรบัได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามธรรมจรรยา นัน่คอื การรบั 
ตามขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีวฒันธรรม หรอืมารยาททางสงัคม3 ซึง่ในทีน่ี ้นติบิคุคลอาจใช้พจิารณา
ประกอบการก�าหนดแนวทางการจ่ายค่ารับรองและการให้ของขวัญแก่เจ้าพนักงานของรัฐได้

3มาตรา 128 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 
ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิเรือ่งหลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สนิ 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือ 
บคุคลทีใ่ห้กนัในโอกาสต่างๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีหรอืวฒันธรรม หรอืให้กนัตามมารยาท 
ที่ปฏิบัติกันในสังคม ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะหมายความรวมถึงค่ารับรองและค่าของขวัญ
 ทัง้นี ้ประกาศดงักล่าวมกีารก�าหนดมลูค่าและขัน้ตอนปฏบิตักิารรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 
ไว้ในข้อ 5, 6, 7 กล่าวโดยสรปุคอืค่ารบัรองและค่าของขวญัทีม่รีาคาหรอืมลูค่าของทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ 
อืน่ใดนัน้ต้องไม่เกนิ 3,000 บาท แต่มกีรณทีีเ่ป็นข้อยกเว้นทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัอาจรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ 
อ่ืนใดท่ีมีราคาหรือมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ได้แก่ กรณีท่ีทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับจาก 
ต่างประเทศ หรือมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซ่ึงข้อยกเว้น 
ทั้ง 2 กรณีนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
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4มาตรา 4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  
5พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 หมวด 5 รายไดข้องพรรคการเมอืง

	 การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง
 การบริจาคเพ่ือการกุศลอาจเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมของนติบิคุคล แต่ในขณะเดยีวกนักอ็าจเป็นช่องทางให้เกดิการให้สนิบนได้ เช่น การบรจิาค 
ในกิจกรรมการกุศลท่ีเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้จัดงานโดยมีเจตนาจูงใจให้เจ้าพนักงานของรัฐเอ้ือ
ประโยชน์ในทางมิชอบแก่นิติบุคคลของตน อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับกรณีค่าใช้จ่ายที่มีความเสี่ยงสูง 
อืน่ๆ กฎหมายไทยมไิด้จ�ากดัมลูค่าของการบรจิาคส�าหรบันติบิคุคลซึง่เป็นผูใ้ห้ อย่างไรกด็ ีนติบิคุคล
ควรพิจารณามาตรการต่อไปนี้ เช่น
  เจตนาของนิติบุคคลผู้บริจาคเป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญท่ีจะบ่งช้ีว่าการบริจาคเป็น 
การกระท�าเพื่อปกปิดการให้สินบนหรือไม่
  การตรวจสอบสถานะของผูร้บับรจิาค โดยเฉพาะในกรณทีีผู่ร้บับรจิาคมคีวามเกีย่วข้อง
กับเจ้าพนักงานของรัฐเองโดยตรง หรือเป็นบุคคลใกล้ชิดของเจ้าพนักงานของรัฐ รวมทั้งตรวจสอบ
วัตถุประสงค์และการด�าเนินการของผู้รับบริจาคที่ควรด�าเนินการอย่างโปร่งใส
  การบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 ส่วนการบริจาคเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการของพรรคการเมืองอาจเป็นการจูงใจผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองให้กระท�าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี ซ่ึงผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองถือเป็น 
เจ้าพนักงานของรัฐตามนิยามของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 25614 ซึง่แม้ว่ากฎหมายไทยจะไม่ได้ห้ามนติบิคุคลบรจิาคเพือ่สนบัสนนุ
พรรคการเมือง แต่นิติบุคคลยังอาจศึกษากฎหมายไทยท่ีเก่ียวข้องท่ีก�าหนดการรับบริจาคของ 
พรรคการเมือง เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  
โดยกฎหมายดังกล่าวจ�ากัดพรรคการเมืองในกรณีรับบริจาคจากนิติบุคคล ท้ังมูลค่าการรับบริจาค 
รวมทั้งคุณสมบัติของนิติบุคคลที่พรรคการเมืองสามารถรับบริจาคได้5 

	 ค่าอ�านวยความสะดวก	(Facilitation	Payments)
 หลักการสากลได้ให้ค�านิยามของ “ค่าอ�านวยความสะดวก” ว่าหมายถึง ค่าใช้จ่ายจ�านวน
เล็กน้อยท่ีจ่ายแก่เจ้าพนักงานของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพ่ือให้ม่ันใจว่า 
เจ้าพนักงานของรัฐจะด�าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด�าเนินการรวดเร็วข้ึน  
โดยกระบวนการน้ันไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ และเป็นการกระท�าอันชอบด้วย

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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6International Chamber of Commerce, Rules on Combating Corruption, 2011 และ UNODC, 
An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide, 2013 
7ภายใต้กฎหมาย The US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA) ไม่ถือว่าค่าอ�านวย 
ความสะดวกเป็นสนิบน ในกรณทีีเ่ป็นการตอบแทนหน้าทีป่ระจ�าของเจ้าหน้าทีข่องรฐั (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ  
The Criminal Division of the US Department of Justice and the Enforcement Division of 
the US Securities and Exchange Commission, A Resource Guide to the US Foreign Corrupt 
Practices Act, 2012, หน้า 25) 
8The UK Bribery Act 2010 Guidance (2011) ย่อหน้าท่ี 44 สรุปได้ว่าค่าอ�านวยความสะดวกอาจ 
น�าไปสู่ความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐตาม Section 6 และความผิดส�าหรับนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ตาม Section 7 

หน้าท่ีของเจ้าพนักงานของรัฐผู้น้ัน รวมท้ังเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น 
การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น6  
 อย่างไรก็ดี ในส่วนของนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย นิติบุคคลไม่ควรจ่าย 
ค่าอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานของรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ และควรมีการส่ือสารท่ีชัดแจ้งถึง 
ข้อห้ามดงักล่าวให้บคุลากรภายในองค์กรและผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิกบันติบิคุคลรบัรูร้บัทราบ
ทัว่กนั เพราะการยอมให้บคุลากรของนติบิคุคลจ่ายค่าอ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนกังานของรฐั 
มีความเส่ียงสูงมากท่ีจะกลายเป็นการให้สินบน ท้ังน้ี หากนิติบุคคลปฏิเสธการจ่ายค่าอ�านวย 
ความสะดวก ก็จะช่วยลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจ สนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างโปร่งใส รวมทั้งเกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่เท่าเทียม
 นอกจากนี้ นิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือนิติบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศท่ี
เกีย่วข้องกบัตนอย่างละเอยีด เนือ่งจากกรณค่ีาอ�านวยความสะดวกมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ ท่ีเห็นได้ชัดคือ กฎหมายว่าด้วยการกระท�าอันเป็นการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา 
หรือ The US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA) ที่ก�าหนดนิยามและหลักเกณฑ์ของ 
ค่าอ�านวยความสะดวกไว้โดยเฉพาะ ซ่ึงหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย7 ในทางตรงกันข้าม กฎหมายต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร 
หรือ The UK Bribery Act เห็นว่าค่าอ�านวยความสะดวกเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย8  
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ตลอดจนมาตรฐานสากลก็พยายามผลักดันให้ค่าอ�านวยความสะดวกเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมิชอบด้วย
กฎหมายเช่นเดียวกัน เน่ืองจากเห็นว่าค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมการให้สินบน
เจ้าพนักงานของรัฐ9

9OECD, Recommendation on the Council for Further Combating Bribery of foreign Public 
Officials in International Business Transactions, 2009

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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หลักการที่ 4
นิติบุคคลต้องน�ามาตรการป้องกัน

การให้สินบนไปปรับใช้กับ
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

กับนิติบุคคล	

“นอกจากมาตรการป้องกันการให้สินบน

ของนิติบุคคลจะต้องปรับใช้กับบุคลากรภายใน

นิติบุคคลเองแล้ว	ยังต้องปรับใช้กับบุคคลภายนอก

ผู้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลด้วย”
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 เม่ือเกิดการขยายตัวทางธุรกิจ นิติบุคคลอาจมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีความเก่ียวข้อง 
ทางธุรกิจกับบุคคลอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังอาจอาศัยบุคคลเหล่าน้ีให้กระท�าการเพ่ือหรือในนาม 
ของนิติบุคคล บุคคลเหล่านี้ หมายรวมถึง บริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า ตัวแทน ที่ปรึกษา  
ตวักลางอืน่  ๆเป็นต้น ซึง่หากผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิกบันติบิคุคลเหล่านีใ้ห้สนิบนแก่เจ้าพนกังานของรฐั 
เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล นิติบุคคลอาจมีความรับผิดด้วย ดังนั้น นิติบุคคลควรปรับใช้ 
มาตรการป้องกันการให้สินบนให้ครอบคลุมการด�าเนินการของผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับ 
นิติบุคคล แม้ว่าในบางกรณี นิติบุคคลอาจไม่มีอ�านาจควบคุมเพียงพอที่จะปรับใช้มาตรการป้องกัน 
การให้สินบนของตนเองกับบุคคลเหล่านั้น แต่นิติบุคคลก็ควรพยายามอย่างดีที่สุด (Best efforts)  
ให้อีกฝ่ายปรับใช้มาตรการที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน 

 “ผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิกบันติบิคุคล” ตามหลกัการข้อนี ้มุง่เน้นไปทีผู่ท้ีร่่วมท�าธรุกจิ  
หรือกระท�าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล หรือบุคคลที่นิติบุคคลมีอ�านาจควบคุม โดยนิติบุคคล 
อาจมีโอกาสต้องร่วมรับผิดหากบุคคลเหล่าน้ันให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ “เพ่ือประโยชน์ของ 
นิติบุคคล” ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเพียงน�าสินค้าหรือบริการของนิติบุคคลไปเป็นสินบนแก ่
เจ้าพนักงานของรัฐ โดยเป็นการให้เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเอง ไม่ใช่เพ่ือนิติบุคคล นิติบุคคลก็จะ 
ไม่ต้องร่วมรับผิดด้วย 

 ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล อาจประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
 1.	 บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนติบุิคคลในเครอืเดียวกนั10  หรอืบคุคลใดทีน่ติิบคุคลมอี�านาจ 
ควบคุมในลักษณะเดียวกัน
 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเป็นผู้ท่ีมีความใกล้ชิดกับนิติบุคคลซ่ึงเป็น 
บริษัทแม่ ซึ่งในกรณีทั่วไปบริษัทแม่มีอ�านาจควบคุมในการด�าเนินกิจการ การตัดสินใจ ออกค�าสั่ง  

หลักการที่
นิติบุคคลต้องนำามาตรการป้องกันการให้สินบน
ไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
กับนิติบุคคล 

นอกจากมาตรการป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคล
จะต้องปรับใช้กับบุคลากรภายในนิติบุคคลเองแล้ว 

ยังต้องปรับใช้กับบุคคลภายนอก
ผู้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลด้วย

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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อนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนก�าหนดผู้บริหารของบริษัทในเครือ หากนิติบุคคลมีอ�านาจควบคุม 
เช่นนี้ ควรพิจารณาด�าเนินการต่อไปนี้ ได้แก่
  นติบิคุคลซึง่เป็นบรษิทัแม่ควรก�าหนดให้บรษิทัในเครอืปรบัใช้มาตรการควบคมุภายใน 
เพื่อป้องกันการให้สินบนที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับของตน 
  ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินการป้องกันการให้สินบน ซ่ึงรวมถึง 
การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้เพียงพอในการจัดท�ามาตรการดังกล่าว เช่น จัดให้ม ี
บุคลากรจากบริษัทแม่ให้ความช่วยเหลือในการอบรมแนวปฏิบัติในการป้องกันการให้สินบนและมี 
การประเมินผลส่งไปยังบริษัทแม่ 
  มีบทบาทในการตรวจสอบทางบัญชีของบุคคลเหล่านี้
  จัดให้มีช่องทางรายงานการให้สินบนท่ีเช่ือมต่อไปยังบริษัทแม่ เพ่ือเป็นการป้องกัน 
กรณีที่ผู้กระท�าความผิดเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือ ฯลฯ

	 2.	 กิจการร่วมค้า	(Joint	Venture)11 
 กิจการร่วมค้าเป็นการร่วมด�าเนินธุรกิจของผู้ร่วมกิจการสองฝ่ายข้ึนไป โดยอาจมีการ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ร่วมกิจการหรือไม่ก็ได้ หากนิติบุคคลต้องการเข้าร่วม 
เป็นส่วนหนึ่งของกิจการร่วมค้าที่ด�าเนินการอยู่แล้วหรือต้องการริเริ่มกิจการดังกล่าว นิติบุคคล 
ควรด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

10 มาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร ได้ให้ความหมายของ “บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลในเครอืเดยีวกนั”  
ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
 (1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนเกนิกว่ากึง่จ�านวนผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนในนติบิคุคลหนึง่ เป็นผูถ้อืหุน้ 
หรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจ�านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
 (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
ของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
 (3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด  
หรือ
 (4) บคุคลเกนิกว่ากึง่จ�านวนกรรมการหรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนซึง่มอี�านาจจดัการในนติบิคุคลหนึง่ เป็นกรรมการ 
หรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอ�านาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
11มาตรา 39 ตามประมวลรษัฎากร ได้ให้ความหมายของ “กจิการร่วมค้า” ว่าเป็นกจิการทีด่�าเนนิการร่วมกนั 
เป็นทางค้าหรือหาก�าไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
กับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคล 
ที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลอื่น
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  ตรวจสอบสถานะของผู้ร่วมกิจการ 
  ก�าหนดในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการจัดท�ามาตรการควบคุมภายใน 
เพ่ือป้องกันการให้สินบน และจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบในการต่อต้านการให้สินบน  
ซึง่หากนติบิคุคลเป็นผูล้งทนุหลกัหรอืมอี�านาจควบคมุ นติบิคุคลกจ็ะสามารถต่อรองให้มกีารปรบัใช้
มาตรการควบคมุภายในเพือ่ป้องกนัการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐัในกจิการร่วมค้าได้ แต่ในกรณี
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมหลัก นิติบุคคลควรกระท�าการใดๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการปรับใช้มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสเพื่อแสดงถึงความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

 3.	 ตัวแทน	ที่ปรึกษา	ตัวกลางอื่นๆ
 ตัวแทน ท่ีปรึกษา หรือตัวกลางอ่ืนๆ อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงช่วยเหลือ 
นิติบุคคลในการด�าเนินธุรกิจ เช่น การขาย การให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ ด้านกฎหมายหรือบัญชี  
การด�าเนนิการขอใบอนญุาต เป็นต้น โดยการกระท�าดงักล่าวได้กระท�าเพือ่หรอืในนามของนติบิคุคล  
นิติบุคคลจึงอาจมีความรับผิดจากการให้สินบนของบุคคลเหล่าน้ี อีกท้ังในหลายกรณีนิติบุคคลใช้ 
บุคคลเหล่านี้เป็นช่องทางในการส่งผ่านสินบนให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งนี้ แม้นิติบุคคลอาจไม่ม ี
อ�านาจควบคุมบุคคลเหล่าน้ีโดยตรง แต่ก็ควรพิจารณาการก�าหนดมาตรการป้องกันการให้สินบน 
เพื่อปรับใช้กับบุคคลเหล่านี้ โดยให้ความส�าคัญในเรื่องการตรวจสอบสถานะ

แนวปฏิบัติที่ดี
 นอกจากข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับใช้มาตรการกับผู ้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 
กับนิติบุคคลตามท่ีกล่าวมาข้างต้น นิติบุคคลอาจพิจารณาน�าแนวทางต่อไปน้ีไปปรับใช้ โดยอาจมี 
การปรับเปล่ียนตามความสัมพันธ์หรืออ�านาจควบคุมระหว่างนิติบุคคลและผู้ท่ีมีความเก่ียวข้อง 
ทางธุรกิจ เช่น
  การตรวจสอบสถานะ (Due diligence) ในการเลอืกผูท้ีจ่ะร่วมประกอบธรุกจิ นติบิคุคล 
ควรตรวจสอบสถานะของอีกฝ่ายในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการระบุถึงปัญหาท่ีมีอยู่และความเส่ียง 
ในการให้สินบนท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากบุคคลเหล่าน้ัน โดยการตรวจสอบสถานะจะมีความละเอียด 
มากน้อยเพียงใดอาจข้ึนกับความเส่ียงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐท่ีอาจเกิดจากการกระท�า 
ของบคุคลเหล่านัน้ โดยหากบคุคลดงักล่าวมโีอกาสตดิต่อเจ้าพนกังานของรฐับ่อยครัง้ กค็วรพจิารณา
ตรวจสอบโดยละเอียด ซึ่งการตรวจสอบสถานะอาจครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ เช่น 
   สถานะทั้งในทางกฎหมายและทางการเงินเป็นอย่างไร 
   ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนหลักเป็นใคร หรือมีความเก่ียวข้องทางใดทางหน่ึงกับ 
เจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่ 

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม42



ในการเลือกผู้ที่จะประกอบธุรกิจ 
นิติบุคคลควรตรวจสอบ

สถานะของอีกฝ่ายในด้านต่างๆ

   มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและให้สินบนอย่างไร 
   ผู้บริหารยึดมั่นต่อนโยบายในการต่อต้านการให้สินบนหรือไม่
   มีประวัติการด�าเนินธุรกิจหรือช่ือเสียงในด้านความโปร่งใสอย่างไรในกลุ่มธุรกิจ 
ประเภทนั้น มีความน่าเชื่อถือเพียงใด
  ขอค�ามัน่หรอืก�าหนดเป็นข้อตกลงในสญัญาในการต่อต้านการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐั  
นิติบุคคลอาจขอให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจให้ค�ามั่น (commitment) เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือก�าหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาว่าจะยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและมาตรการ
ควบคุมภายในของนิติบุคคลในการต่อต้านการให้สินบน หรือมีการปรับใช้มาตรการของผู้ที่มีความ
เก่ียวข้องทางธุรกิจเองซ่ึงมีมาตรฐานท่ีเทียบเท่า ตลอดจนหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ขององค์กรในเรื่องดังกล่าว นิติบุคคลอาจยกเลิกสัญญาได้ 
   ให้การสนับสนุนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจในการด�าเนินการตามมาตรการ 
ของนติบิคุคล นติบิคุคลอาจจดัให้มกีจิกรรมหรอืโครงการต่างๆเพือ่ให้ผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิ 
ทัง้หมดเข้าใจและปฏบิตัติามมาตรการควบคมุภายในได้อย่างถกูต้อง เช่น การจดัช่องทางให้ค�าปรกึษา  
การฝึกอบรม เป็นต้น
  มีการตรวจสอบการด�าเนินงานของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจเป็นระยะ เนื่องจาก 
การด�าเนนิธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา นติบิคุคลจงึควรตรวจสอบการด�าเนนิงาน (monitor)  
ของผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิอย่างสม�า่เสมอ โดยการตรวจสอบอาจครอบคลมุถงึการด�าเนนิการ
ว่าเป็นไปตามนโยบายและมาตรการควบคมุภายในเพือ่ป้องกนัการให้สนิบนหรอืไม่ และความสมัพนัธ์
กบัลกูค้าโดยเฉพาะเจ้าพนกังานของรฐัเป็นอย่างไร เพือ่นติบิคุคลจะได้ด�าเนนิการแก้ไขการกระท�าทีม่ี
ความเสีย่งในการให้สนิบนได้อย่างรวดเรว็ และก�าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมกบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลง
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ข้อสังเกต:  ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคลกับผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ 
ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนกฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ อาจมิได้มีการก�าหนดให้มีมาตรการ 
ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐกันไว้ในขณะนั้น อย่างไรก็ดี นิติบุคคลควร
พจิารณาการน�ามาตรการดงักล่าวไปปรบัใช้เท่าทีจ่ะสามารถท�าได้ โดยอาจมกีารท�าข้อตกลง
เพิม่เตมิในการปรบัใช้มาตรการหรอืการเพิม่บทบาทในการตรวจสอบการด�าเนนิการ เป็นต้น

  มีมาตรการจูงใจให้ปฏิบัติตามหรือลงโทษกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการให้ 
สินบน นิติบุคคลอาจพิจารณาท่ีจะให้การสนับสนุนแก่ผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ หากบุคคล 
เหล่านัน้ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการให้สนิบนและด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส เช่น การต่อสญัญา  
การให้โอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
 ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจฝ่าฝืนข้อตกลงในการ 
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน หรือมีพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงจะน�าไปสู่การให้สินบน 
และไม่ด�าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด นิติบุคคลอาจพิจารณาน�าแนวทางการลงโทษทาง 
ธรุกจิต่างๆ มาใช้แก่บคุคลนัน้ เช่น การเลกิสญัญา การไม่ต่อสญัญาด้วย การตดัโอกาสทางธรุกจิ ฯลฯ 

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
 ในกรณีของนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) การน�ามาตรการไปปรับใช้กับ 
การด�าเนนิการของผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจินัน้มคีวามส�าคญัเช่นเดยีวกนักบันติบิคุคลขนาดใหญ่  
แต่ข้อจ�ากัดด้านขนาดของกิจการและอ�านาจต่อรองทางธุรกิจท่ีน้อยกว่า บางมาตรการอาจเป็น 
ทางเลือกท่ีไม่สามารถท�าได้ เช่น การมีบทลงโทษโดยการเลิกสัญญา หรือการเรียกให้มีการให ้
ค�ามั่น อย่างไรก็ดี นิติบุคคลอาจพิจารณาด�าเนินการต่อไปนี้
  การตรวจสอบสถานะ (Due diligence) ของผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับตน 
โดยนติบิคุคลทีไ่ม่มคีวามเชีย่วชาญอาจพจิารณาจ้างทีป่รกึษาภายนอกเพือ่ท�าการประเมนิความเสีย่ง  
  เน่ืองจากนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กมักอยู่ในสถานะตัวแทนหรือเป็นผู้ท่ีอยู่ 
ใต้อ�านาจการควบคุมของนิติบุคคลขนาดใหญ่ต่างๆ ท�าให้เป็นฝ่ายท่ีจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
ควบคมุภายในของนติบิคุคลขนาดใหญ่เหล่านัน้ ในกรณเีช่นนี ้กส็ามารถจดัอบรมเกีย่วกบัการปฏบิตัิ 
ตามมาตรการดังกล่าวร่วมกันได้
  การเข้าร่วมในแนวปฏิบัติร่วม (Collective action) กับนิติบุคคลขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กอ่ืนอาจช่วยลดภาระหรือค่าใช้จ่ายในการจัดท�ามาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกัน 
การให้สินบนของตน

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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หลักการที่ 5
นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี

“การมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง	โปร่งใส		

และมีการตรวจสอบที่เป็นอิสระ	

จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการปกปิดค่าใช้จ่าย

ที่ใช้เป็นสินบนได้”
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นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี

 ในการด�าเนินธุรกิจ บ่อยคร้ังท่ีระบบบัญชีท่ีซับซ้อนได้ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการปกปิด 
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินบน ดังน้ัน การจัดให้มีหรือพัฒนาระบบบัญชีท่ีมีความถูกต้อง 
แม่นย�าและมีความโปร่งใส รวมถึงมีกลไกการตรวจสอบเพ่ือควบคุมระบบการรายงานทางการเงิน 
ท่ีดีน้ันย่อมเป็นปัจจัยส�าคัญของมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคลเพ่ือป้องกันการให้สินบน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 การมีระบบบัญชีที่ดีควรเริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย โดยผู ้ที่อยู ่ในระดับบริหารสูงสุด 
ของนิติบุคคลต้องให้ความส�าคัญต่อการมีระบบบัญชีท่ีเป็นไปตามหลักความถูกต้อง ความโปร่งใส  
และตรวจสอบได้ และมีบทบาทในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของนิติบุคคล เพื่อจะได้ทราบ 
ถึงความผิดปกติทางการเงิน 

 นอกจากน้ี ในข้ันตอนของการตรวจสอบ รวมถึงการจัดท�ารายงานทางการเงินประจ�าป ี 
นิติบุคคลควรมีการวางแผนและกระบวนการตรวจสอบบัญชีภายในกิจการ (internal audit)  
รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีภายนอกกิจการ (external audit) ที่สอดคล้องกับระบบต่อต้านการให ้
สินบนของนิติบุคคล

 นิติบุคคลอาจพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ีเพ่ือจัดท�าระบบบัญชีท่ีดีและสามารถป้องกัน 
การให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 
  รายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ ตลอดจนการท�าธรุกรรมต่างๆ ของบรษิทัต้องมกีารบนัทกึ 
อย่างถูกต้องและแม่นย�าในบัญชีและบันทึกต่างๆ ของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดและหลักฐาน 
ประกอบ รวมทั้งมีการบันทึกตามล�าดับเวลาที่ถูกต้อง

แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการที่

การมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 
จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการปกปิดค่าใช้จ่ายที่ใช้เป็นสินบนได้

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม46



  ห้ามมิให้นิติบุคคลบันทึกรายการนอกบัญชี (off-the-book record) เพราะค่าใช้จ่าย 
ท่ีถูกบันทึกนอกบัญชีเหล่าน้ันมักไม่สามารถตรวจสอบได้ในรายงานทางการเงินของนิติบุคคล  
ท�าให้มีโอกาสในการปกปิดการให้สินบน
  บัญชีและบันทึกต่างๆ ของนิติบุคคล ไม่ว่าจะถูกจัดเก็บในรูปแบบใดๆ ก็ตาม  
ควรได้รบัการเกบ็รกัษาเพือ่ป้องกนัการถกูเปลีย่นแปลงหรอืท�าลายไม่ว่าจะโดยเจตนาหรอืไม่เจตนา  
รวมท้ังไม่ควรถูกท�าลายก่อนท่ีจะส้ินระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก�าหนด เพ่ือป้องกันการปกปิด 
หลักฐานการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
  ธุรกรรมต่างๆ ควรมีการบันทึกอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จ 
สมบูรณ์
  มกีารคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ เป็นกลาง และมคีวามรูค้วามเข้าใจ 
ในความเส่ียงและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การด�าเนินกิจการของนิติบุคคล รวมท้ังก�าหนดให้มีการ 
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  นติบิคุคลควรจดัให้มรีะบบการตรวจสอบบญัชทีีเ่ป็นอสิระ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ 
โดยผู้รับผิดชอบภายในนิติบุคคลเอง หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ รวมทั้งสนับสนุนมิให้น�า 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นสินบนไประบุเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิ

47



 นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ควรตระหนักถึงความส�าคัญและจัดให้มี 
ระบบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพและได้สัดส่วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ รวมท้ังมีนโยบายและ 
กระบวนการส�าหรับการลงบันทึกและบัญชีท่ีชัดเจนเช่นเดียวกับนิติบุคคลขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี  
ด้วยขนาดของกจิการทีม่ขีนาดเลก็กว่า นติบิคุคลขนาดกลางและขนาดเลก็จงึอยูใ่นฐานะทีไ่ด้เปรยีบ 
เนื่องจากความซับซ้อนและจ�านวนของบุคลากรและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจที่น้อยกว่า ท�าให ้
ง่ายแก่การตรวจสอบ 
 นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพิจารณาด�าเนินการต่อไปนี้ เช่น
  มุ่งเน้นตรวจสอบบัญชีโดยให้ความส�าคัญกับรายการท่ีมีความเส่ียงจะน�าไปสู่การให ้
สินบน (risk-based approach) 
  มอบหมายให้ผู ้บริหารคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ตรวจสอบระบบบัญชีโดยจัดให้มีการ 
ตรวจสอบเป็นระยะ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล  
  พิจารณาการใช้ระบบบัญชีอย่างง่ายส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ของกรมสรรพากร 
ซึ่งต้องการส่งเสริมให้นิติบุคคลจัดท�าบัญชีชุดเดียว

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม48



หลักการที่ 6
นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการให้สินบน

“เจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบน

สามารถสะท้อนอยู่ในทุกขั้นตอน

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล”
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นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการให้สินบน

แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการที่

เจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบนสามารถสะท้อนอยู่
ในทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรบุคคล

 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการให้สินบน 
ภายในองค์กร นิติบุคคลต้องมีการผลักดันบุคลากรภายในองค์กรให้มีความตระหนักรู้และร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคล โดยเจตนารมณ ์
ในการต่อต้านการให้สินบนสามารถสะท้อนอยู่ในทุกข้ันตอนของหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล  
นบัตัง้แต่การจ้างงาน การเลือ่นต�าแหน่ง การประเมนิผลงาน การให้ค่าตอบแทน ตลอดจนการจดัให้ 
มีการฝึกอบรมบุคลากรให้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการของนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง

 นติบิคุคลอาจค�านงึถงึแนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคลดงัต่อไปนี ้เพือ่ส่งเสรมิมาตรการ 
ป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคลเอง
  ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน นิติบุคคลควร 
   ศึกษาประวัติของบุคคลนั้น 

   มวีธิกีารคดัเลอืกบคุคลทีพ่ร้อมจะ
ยดึมัน่ในเจตนารมณ์ต่อต้านการให้สนิบนสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของนิติบุคคล เช่น สอบถามทัศนคติ
เก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริตในสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
อาจพบในการท�างาน
   ในสัญญาจ้างงานควรก�าหนดให้
ผู้ถูกว่าจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและ
กฎระเบียบต่างๆ ของนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการ
ต่อต้านการให้สินบน 
  เมือ่มกีารละเมดินโยบายหรอืกฎเกณฑ์ 
ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน นิติบุคคลควรมี 
กระบวนการที่เหมาะสมและชัดเจนในการลงโทษ  
หรือด�าเนินการอื่นๆ ที่สมควร 

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม50



  นิติบุคคลควรมีนโยบายท่ีระบุว่าจะไม่ลงโทษพนักงานท่ีท�าให้นิติบุคคลสูญเสียโอกาส 
ทางธุรกิจ เน่ืองด้วยเหตุท่ีปฏิเสธการให้สินบน รวมท้ังนิติบุคคลควรมีมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน 
การกระท�าความผิดหรือเหตุน่าสงสัย เพื่อมิให้บุคคลเหล่านี้ต้องถูกกลั่นแกล้งหรือถูกลงโทษ
  การสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือป้องกันการให้สินบน โดยอาจใช้วิธีการ 
ให้รางวัล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีอาศัยหลักเกณฑ์จากกิจกรรมต่อต้านการให้สินบน 
ของนิติบุคคล เช่น การมีส่วนร่วมและผลงานในการฝึกอบรมตามมาตรการควบคุมภายใน  
ระดับของการให้การสนับสนุนมาตรการ หรือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมของนิติบุคคล
  นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) หรือค่านายหน้า อาจกระตุ้นให ้
บุคลากรให้สินบนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพราะฉะนั้น นิติบุคคลอาจระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
ค่าตอบแทนว่าไม่ครอบคลุมถึงกิจการที่ได้มาจากการให้สินบน 
  ลกูจ้างทกุคนควรได้รบัความรูแ้ละการฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบายต่อต้านการให้สนิบน 
ของนิติบุคคลอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ โดยนิติบุคคลต้องมีการสื่อสารและการฝึกอบรม  
เพ่ือเผยแพร่เก่ียวกับมาตรการและนโยบายการต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ให้บุคลากรภายใน 
นิติบุคคลรับทราบ ซึ่งผู้บริหารควรมีบทบาทในการวางแนวทางส�าหรับการจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว  
โดยเน้ือหาท่ีส่ือสารและใช้ในการฝึกอบรมควรปรับให้เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบและระดับช้ัน 
ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนต้องครอบคลุมถึงนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติในกรณีต่างๆ เช่น  
การอนุมัติค่ารับรอง ของขวัญ ค่าอ�านวยความสะดวก เป็นต้น ท้ังน้ี เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึก 
สนใจที่จะรับฟังและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้มาตรการถูกน�าไปปรับใช้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ

 นอกจากน้ี ทุกคนในองค ์กร รวมถึง 
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล 
ควรจะสามารถเข้าถึงข ้อมูลเก่ียวกับมาตรการ 
การต่อต้านการให้สินบนของนิติบุคคลนั้นๆ ได้  
ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลอาจท�าได้หลายรูปแบบ เช่น  
การจัดท�าคู ่ มือแนวทางการปฏิบัติ (Code of  
conduct) โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกจ่ายแก่ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับนิติบุคคลท้ังหมด หรือการเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ของบริษัทตลอดจนมีการจัดช่องทาง 
เพ่ือให้ค�าปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรการ ฯลฯ  
อีกท้ังนิติบุคคลต ้องไม ่ปล ่อยให ้ คู ่ มือแนวทาง 
การปฏิบัติดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลในกระดาษ 
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แต่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้เท่าทันกับบริบท 
ของการด�าเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
  นิติบุคคลควรจัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ  
(Code of conduct) หรือมาตรการป้องกันการให้สินบนขององค์กร เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ 
ของการฝึกอบรมและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  นิติบุคคลควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น หรือค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อการพัฒนาระบบมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคลนั้นๆ ในอนาคต 

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
 นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพิจารณาทางเลือก เช่น
  จัดท�าคู่มือแนวทางการปฏิบัติ (Code of conduct) เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัท 
ให้แก่บุคลากรในนิติบุคคลให้มีความชัดเจน โดยสมาคมธุรกิจหรือกลุ่มของนิติบุคคลขนาดกลาง 
และขนาดเล็กในธุรกิจประเภทเดียวกันอาจพิจารณาจัดท�าคู่มือฉบับกลางท่ีใช้ร่วมกันก่อนท่ีจะน�า 
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับความเฉพาะทางของกิจการของตนเอง
  การฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นกุญแจ 
ส�าคญัในการด�าเนนิมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกเหนอืจากการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมภายในแล้ว 
ในกรณทีีน่ติบิคุคลขนาดกลางและขนาดเลก็เป็นผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิ หรอืมคีวามเกีย่วข้อง 
ในลักษณะห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) กับนิติบุคคลขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมด้านทรัพยากร 
มากกว่า นิติบุคคลนั้นอาจขอเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการให้สินบนกับนิติบุคคล 
ขนาดใหญ่น้ัน นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐและสมาคมธุรกิจต่างๆ อาจเป็นแหล่งข้อมูลและมี 
ผูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะสามารถให้ความช่วยเหลอืในการฝึกอบรมแก่นติบิคุคลขนาดกลางและขนาดเลก็ได้ 
  หน่วยงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ต่างๆ ล้วนมโีครงการหรอืเอกสารให้ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติ เพือ่การเผยแพร่ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพิจารณาอาศัยเคร่ืองมือส่ือสาร 
และทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ในองค์กร

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม52



หลักการที่ 7
	นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุน

ให้มีการรายงานการกระท�าผิด
หรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย

“นิติบุคคลต้องสนับสนุนการรายงาน

การกระท�าความผิดและมีมาตรการคุ้มครอง

ผู้ร้องเรียนเพื่อสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่น

ให้มีการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่”
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 การรายงานการกระท�าความผิดหรือเหตุน่าสงสัย รวมท้ังการรายงานข้อบกพร่อง 
ของมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบน เป็นหลักการส�าคัญท่ีจะช่วยให้นิติบุคคล 
สามารถป้องกันการกระท�าความผิดได้ทันท่วงที หรือยับย้ังความเสียหายท่ีอาจร้ายแรงมากย่ิงข้ึน 
หากปล่อยให้มีการกระท�าความผิดต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ดี อุปสรรคส�าคัญ 
ประการหน่ึงท่ีท�าให้บุคคลภายในท่ีรู้เห็นการกระท�าผิดไม่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวน้ัน 
ได้แก่ ความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของคนในองค์กร เช่น การถูกกล่ันแกล้งคุกคาม การถูกให้ออก 
จากงาน การถูกกดดันจากบุคลากรในองค์กร เป็นต้น ดังนั้น นิติบุคคลจึงต้องมีระบบการรายงาน 
การกระท�าความผิด หรือกรณีมีเหตุน่าสงสัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุน
ให้มีการรายงานการกระทำาผิด
หรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย

หลักการที่

นิติบุคคลต้องสนับสนุนการรายงานการกระทำาความผิด
และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่น

ให้มีการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม54



  สร้างค่านิยมภายในของนิติบุคคลว่าการรายงานการกระท�าความผิดเป็นเร่ืองท่ีควร 
กระท�า โดยผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดควรมีการประกาศนโยบายท่ีชัดเจนว่านิติบุคคลน้ัน 
สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตให้สินบน และพนักงานหรือผู้มีความเก่ียวข้อง 
ทางธุรกิจจะไม่ถูกกลั่นแกล้งโดยเหตุอันเนื่องมาจากการรายงานข้อมูลโดยสุจริต
  นิติบุคคลต้องก�าหนดผู้รับผิดชอบที่จะเป็นผู้ด�าเนินการรับร้องเรียน ซึ่งอาจเป็น 
บุคคลหรือแผนกภายในองค์กร หรืออาจจัดจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้รับร้องเรียนในข้ันตอน 
เบื้องต้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการปกปิดสถานะ
  นิติบุคคลอาจจัดให้มีช่องทางการรายงานได้หลายวิธี ซ่ึงต้องมีกลไกในการรับ 
เร่ืองร้องเรียนท่ีเข้าถึงง่าย มีความชัดเจน ปกปิดสถานะของผู้ร้องเรียนหากไม่ประสงค์เปิดเผย 
ตนเอง รวมท้ังผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการด�าเนินการได้ เช่น การต้ังสายด่วน หรือการใช้ 
ระบบคอมพิวเตอร์ 
  เม่ือมีการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว นิติบุคคลต้องด�าเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงอย่างจริงจังและรวดเร็ว โดยอาจมีการก�าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการด�าเนินการ 
แต่ละขัน้ตอน รวมทัง้เกบ็รกัษาข้อมลูไว้เป็นความลบัเพือ่ให้ผูร้้องเรยีนเกดิความเชือ่มัน่ว่านติบิคุคล 
มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

 ท้ังน้ี การรายงานการกระท�าความผิดอาจถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการกล่ันแกล้งบุคคลอ่ืน  
ดังน้ัน จึงต้องมีการกล่ันกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นว่าการร้องเรียนเป็นไปด้วย 
ความสุจริตหรือไม่ หรือข้อร้องเรียนนั้นมีเหตุให้ควรเชื่อได้ว่ามีการกระท�าผิดจริงหรือไม่ หากไม่ได ้
เป็นไปตามทัง้สองกรณ ีนติบิคุคลกส็ามารถยตุกิารด�าเนนิการกบัข้อร้องเรยีนนัน้ ในทางตรงกนัข้าม  
หากเป็นการรายงานโดยสุจริตหรือมีเหตุให้ควรเช่ือว่ามีการกระท�าความผิด นิติบุคคลพึงก�าหนด 
วิธีการด�าเนินการกับข้อร้องเรียนน้ันต่อไป โดยอาจก�าหนดเป็นบทลงโทษ มาตรการทางวินัย 
ภายในองค์กร หรอืให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องในการสบืสวน สอบสวน หรอืการให้ 
ข้อมูลใดๆ เพื่อน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ 
  นิติบุคคลก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีกระท�าการโดยสุจริต ซ่ึงต้องให ้
ความเช่ือม่ันว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกกล่ันแกล้ง ไล่ออก หรือได้รับผลกระทบในทางเส่ือมเสีย  
หากให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าความผิด
  นิติบุคคลจัดให้มีการอบรมเพ่ือท�าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรายงานการกระท�า 
ความผิด   

แนวปฏิบัติที่ดี
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นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
 ส�าหรับกรณีของนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) น้ัน เน่ืองจากนิติบุคคล 
ดังกล่าวมักมีพนักงานจ�านวนไม่มาก จึงมีโอกาสท่ีจะร่วมมือกันตรวจพบการกระท�าท่ีมิชอบได้ 
ง่ายกว่านิติบุคคลขนาดใหญ่ ซึ่งนิติบุคคลอาจพิจารณามาตรการต่อไปนี้ เช่น
  ควรมกีารสร้างวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแขง็บนพืน้ฐานของความเชือ่ใจและความซือ่สตัย์ 
สุจริต ซึ่งต้องอาศัยนโยบายที่เข้มแข็งจากผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุด
  ผูบ้รหิารควรสนบัสนนุให้พนกังานมาพดูคยุปรกึษาหากพบกรณน่ีาสงสยัทีเ่กีย่วข้องกบั 
การให้สินบน 
  นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพิจารณาแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด 
มายังส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพ่ือให้มีการด�าเนินการ 
ต่อไป

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม56



หลักการที่ 8
นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบ
และประเมินผลมาตรการป้องกัน

การให้สินบนเป็นระยะ

“เนื่องจากความเสี่ยงต่อการให้สินบน

เจ้าพนักงานของรัฐอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

นิติบุคคลจึงต้องมีการทบทวนและประเมินผล

มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

เพื่อปรับปรุงมาตรการให้เหมาะกับสถานการณ์”
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 เน่ืองจากในการประกอบธุรกิจ นิติบุคคลอาจประสบกับความเปล่ียนแปลงของปัจจัย 
ต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในอยู่เสมอ ท�าให้สถานการณ์และความเส่ียงต่อการให้สินบน 
เจ้าพนกังานของรฐัเปลีย่นแปลงไป เช่น การเปลีย่นแปลงโครงสร้างภายในและรปูแบบการประกอบ 
ธุรกิจ ตลาดการค้าการลงทุน ผู้ร่วมประกอบธุรกิจ กฎหมายหรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลควรจัดให้มีการตรวจสอบ 
และประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ เก่ียวกับความเหมาะสม  ความเพียงพอ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการป้องกันการให้สินบน 
ที่มีอยู่หรือไม่ อย่างไร 

 หลกัการทบทวนตรวจสอบ และประเมนิผลมาตรการป้องกนัการให้สนิบน อาจประกอบด้วย 
  วิธีการทบทวนตรวจสอบมาตรการป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคล อาจท�าได ้
หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นกลไกการตรวจสอบภายในหรือภายนอก เช่น การพิจารณาผลตอบรับจาก
การฝึกอบรมพนักงาน การให้พนักงานตอบแบบสอบถามว่ามาตรการของนิติบุคคลที่มีอยู่สามารถ
ปรับใช้ได้จริงหรือไม่ หรือควรก�าหนดมาตรการในเรื่องใดเพิ่มเติม อีกทั้งนิติบุคคลอาจเปรียบเทียบ
แนวปฏิบัติกับนิติบุคคลอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งการทบทวนตรวจสอบนี้ควรท�าเป็นระยะ
  การก�าหนดผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบและประเมนิผลให้ชดัเจน โดยบคุคลดงักล่าว 
ต้องมีอิสระอย่างแท้จริง เช่น ผู้รับรองอิสระจากภายนอก
  เกณฑ์การประเมินอาจพิจารณาจากความเหมาะสม ความเพียงพอ ความมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการป้องกันการให้สินบนได้ เพ่ือจะได้พิจารณาต่อไป 
ว่าจะต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาตรการใดหรือไม่ อย่างไร เช่น นิติบุคคลอาจมีมาตรการ 

นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผล
มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการที่

เนื่องจากความเสี่ยงต่อการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ นิติบุคคลจึงต้องมีการทบทวน
และประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

เพื่อปรับปรุงมาตรการให้เหมาะกับสถานการณ์

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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การควบคมุภายในทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งต่อการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐัแล้วและได้ผลตอบรบั 
ที่ดีจากพนักงาน อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงและมีความซ�้าซ้อนกัน 
ในบางแง่มุม ดังน้ัน นิติบุคคลอาจพิจารณาปรับปรุงการด�าเนินการบางประการเพ่ือไม่ให้เกิด 
ความซ�้าซ้อนและใช้มาตรการอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่าแทนที่ เพื่อให้มาตรการทั้งหมดนั้น 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
  เมือ่ได้ท�าการตรวจสอบและประเมนิมาตรการการป้องกนัการให้สนิบนแล้ว นติบิคุคล 
ต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่เทียบเท่า หรืออาจมีการเปิดเผย 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

 ในส่วนของนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) น้ัน อาจมีข้อจ�ากัดในแง่ของ 
ทรัพยากร เช่น บุคลากร เวลา และงบประมาณ อย่างไรก็ดี การตรวจสอบติดตามประเมินผล 
เพ่ือน�ามาปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากย่ิงข้ึนน้ันจะช่วยลดต้นทุนโดยรวม เน่ืองจากไม่ต้อง 
เสียทรัพยากรในส่วนที่ไม่จ�าเป็น โดยนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจใช้วิธีตรวจสอบ 
อย่างง่าย เช่น 
  สอบถามข้อมูลและความคิดเห็นจากพนักงานและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 
กับนิติบุคคล 
  พิจารณาเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
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การปรับใช้
มาตรการป้องกัน
การให้สินบน

ตัวอย่าง

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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ตัวอย่างการปรับใช้มาตรการป้องกันการให้สินบน

ตัวอย่างที่ 1
การเลี้ยงรับรองและของขวัญ

 บริษัท ก จ�ากัด นิติบุคคลไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์รักษาโรค 
โดยมีพนักงานขายผลิตภัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลของรัฐในหลากหลายภูมิภาค ซ่ึงจากการ 
ประเมนิความเสีย่งของบรษิทัเกีย่วกบัการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐั พบว่าบรษิทั ก จ�ากดั มคีวาม
เส่ียงสูงท่ีจะเก่ียวข้องกับการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐจากการเล้ียงรับรองและให้ของขวัญของ
พนกังาน บรษิทั ก จ�ากดั อาจพจิารณาด�าเนนิการต่อไปนีเ้พือ่ป้องกนัการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐั

 บริษัท ก จ�ากัด ควรตรวจสอบสถานะของบุคคลท่ีจะเป็นพนักงานขายก่อนตัดสินใจ 
เลอืกบคุคลนัน้เข้าท�างาน เนือ่งจากบคุคลในต�าแหน่งนีม้กัมโีอกาสเลีย้งรบัรอง ให้ของขวญั 
หรอืตดิต่อกบัเจ้าพนกังานของรฐัโดยตรงในนามของบรษิทัฯ โดยบรษิทัอาจพจิารณาวธิกีาร  
ดังนี้

	 กรณีศึกษาต่อไปน้ีเป ็นเพียงตัวอย่างสมมติเพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับนิติบุคคล	
ในการน�าหลักการของคู่มือฉบับน้ีมาใช้ก�าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกัน	
การให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ	 อย่างไรก็ดี	 ตัวอย่างมาตรการฯ	 ท่ีเสนอแนะน้ีไม่มีผลผูกพัน	
ทางกฎหมายใดๆ	อีกทั้งไม่ใช่ค�าตอบตายตัวส�าหรับทุกนิติบุคคล

  สัมภาษณ์เก่ียวกับมุมมองต่อการให้ 
 สนิบน โดยครอบคลมุถงึมมุมองเกีย่วกบั 
 การรบัรองหรอืให้ของขวญัเจ้าพนกังาน 
 ของรัฐ 

  ตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าว 
 ว่าเคยมคีวามเกีย่วข้องกบัการให้สนิบน 
 เจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่ ซ่ึงบริษัทฯ  
 อาจพิจารณาหนังสือรับรองประวัติ 
 การท�างานจากสถานที่ท�างานเดิม

  ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 นั้นกับเจ้าพนักงานของรัฐ
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 ผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดส่ือสารนโยบายของบริษัทเร่ืองการรับรองและให้ของขวัญ 
เจ้าพนกังานของรัฐ ไม่ว่านโยบายจะห้ามมใิห้กระท�า หรอืสามารถให้กระท�าได้ภายใต้เงือ่นไข 
และมูลค่าจ�ากัด เพ่ือให้พนักงานขายในทุกพ้ืนท่ีรับทราบท่ัวกัน รวมท้ังมอบหมายให้ 
ผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกเน้นย�้านโยบายดังกล่าวด้วย

 ผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดของบริษัทสนับสนุนให้มีการจัดท�าแนวทางการปฏิบัติหรือ 
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) โดยเฉพาะในเรื่องแนวปฏิบัติการขาย 
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงประเด็นการรับรองและให้ของขวัญ เพื่อให้พนักงานขายปฏิบัติตนได ้
ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 

 มาตรการมีการก�าหนดรายละเอียดท่ีชัดเจนเก่ียวกับค่ารับรองและของขวัญในประเด็น 
ต่อไปนี้

  ข้อควรพิจารณาส�าหรับค่ารับรองและของขวัญ (เช่น มูลค่า ช่วงเวลา ความบ่อยครั้ง)
  ขั้นตอนการขออนุมัติ
  การลงบัญชีที่ถูกต้อง

 บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานขายเป็นประจ�าเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการให้สินบน 
โดยเน้นย�้าเรื่องการรับรองและการให้ของขวัญเจ้าพนักงานของรัฐ เนื่องจากเป็นกรณ ี
มีความเส่ียงสูงจะเป็นสินบน ตลอดจนมีการท�าแบบทดสอบเก่ียวกับมาตรการในเร่ือง 
ดังกล่าวขององค์กร และรายงานผลไปยังผู้บริหาร

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีค�านวณจากความส�าเร็จในการขาย ควรมีเง่ือนไขระบุว่า 
ต้องไม่เก่ียวข้องกับการให้สินบน เพ่ือป้องกันมิให้พนักงานขายใช้การรับรองและให ้
ของขวัญเป็นสินบนจูงใจเจ้าพนักงานของรัฐให้กระท�าการอันมิชอบด้วยหน้าที่

 ก�าหนดในสญัญาจ้างว่า พนกังานจะไม่กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของบรษิทั
เกีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติและสนิบน รวมทัง้บรษิทัอาจเลกิสญัญาได้หากพนกังานขาย
เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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กิจการร่วมค้า

 บริษัท ข จ�ากัด นิติบุคคลไทย ต้องการด�าเนินกิจการร่วมค้ากับบริษัท เอ จ�ากัด นิติบุคคล
ต่างประเทศ และจะจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นนติบิคุคลแยกต่างหาก ในนาม บรษิทั ขอเอ จ�ากดั เนือ่งจาก
ต้องการร่วมเสนอราคาในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคของรัฐบาล บริษัท ข จ�ากัด อาจพิจารณา
ด�าเนินการต่อไปนี้เพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

 ตรวจสอบสถานะ
  บริษัท ข จ�ากัด ประเมินความเส่ียงจากการท�ากิจการร่วมค้าในโครงการน้ีว่ามี 

 ความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐมากน้อยเพียงใด 

ตัวอย่างที่ 2

 ก่อนร่วมประกอบธุรกิจ นิติบุคคลอาจตกลงกันในประเด็นต่อไปนี้
  จัดให้มีผู้แทนของบริษัท ข จ�ากัด เป็นคณะกรรมการบริหารบริษัท ขอเอ จ�ากัด
  ขอค�ามัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษรในการปฏบิตัติามกฎหมายต่อต้านการให้สนิบน และปรบั 

 ใช้มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  ก�าหนดให้มมีาตรการควบคมุภายในเพือ่ป้องกนัการให้สนิบนเจ้าพนกังานของรฐัส�าหรบั 

 กิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดครอบคลุมในประเด็นส�าคัญ เช่น การเลี้ยงรับรองและ 
 ของขวัญ การตรวจสอบสถานะของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ การตรวจสอบ 
 บัญชี การอบรมพนักงาน การจัดให้มีช่องทางรายงานการกระท�าความผิด เป็นต้น

  ก�าหนดบทลงโทษ เช่น การยกเลกิสญัญาหากคูส่ญัญามคีวามเกีย่วข้องกบัการให้สนิบน 
 เจ้าพนักงานของรัฐ

 ระหว่างการด�าเนินธุรกิจ
  ตรวจสอบการด�าเนนิธรุกจิและการปรบัใช้มาตรการเพือ่ป้องกนัการให้สนิบนของกจิการ 

 ร่วมค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นเจ้าพนักงาน 
 ของรฐั รวมทัง้สญัญากบัผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิกบับรษิทักจิการร่วมค้าทีจ่ะต้องไป 
 กระท�าการเพื่อหรือในนามของกิจการร่วมค้านั้น

  เน่ืองจากโครงการดังกล่าวอาจท�าให้บริษัท 
 ต้องตดิต่อกบัเจ้าพนกังานของรฐับ่อยครัง้ อกีทัง้ 
 เป็นโครงการทีม่มีลูค่าสงู จึงอาจมคีวามจ�าเป็น 
 ตรวจสอบสถานะบรษิทั เอ จ�ากดั โดยละเอยีด  
 โดยการรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ หรือ 
 สอบถามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอข้อมูล 
 เพิ่มเติมหรือยืนยันข้อมูล เป็นต้น
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การรายงานการกระท�าความผิด

 บรษิทั ค จ�ากดั นติบิคุคลไทยขนาดกลาง ประกอบธรุกจิค้าขาย เนือ่งจากบรษิทัฯ มโีอกาส 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐในโครงการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ิมมากข้ึน ผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุด 
ของบริษัท ค จ�ากัด จึงต้องการพัฒนาระบบและเพ่ิมช่องทางการรายงานการกระท�าความผิด 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ บริษัทฯ อาจพิจารณาด�าเนินการต่อไปนี้

 ผูท้ีอ่ยูใ่นระดบับรหิารสงูสดุของบรษิทัสือ่สารกบัพนกังานทกุระดบัให้ร่วมกนัต่อต้านการให้ 
สินบนและสนับสนุนให้มีการรายงานการกระท�าความผิด เหตุน่าสงสัย หรือข้อบกพร่อง 
ของมาตรการที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งให้ความเชื่อมั่นว่าผู้ร้องเรียนจะได้รับ 
ความคุ้มครอง และมีการรักษาความลับของข้อมูล

 ผู้บริหารมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียน หรืออาจจัดจ้างหน่วยงาน 
ภายนอกในการจัดท�าโปรแกรมหรือรับการร้องเรียนเพื่อปกปิดสถานะของผู้ร้องเรียน

 จัดท�าคู่มือหรือเอกสารส�าหรับการรายงานการกระท�าความผิด ซ่ึงประกอบด้วยประเด็น 
ต่อไปนี้

  การกระท�าที่เข้าข่ายเป็นการกระท�าความผิด หรือเหตุน่าสงสัย
  ช่องทางและวิธีการในการร้องเรียน
  ขั้นตอนการด�าเนินการกับข้อร้องเรียน
  ให้ความเชื่อมั่นในการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

 จัดท�าช่องทางการรายงานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์สายด่วน 
หรือระบบออนไลน์

 จัดการอบรมส�าหรับพนักงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรายงาน 
การกระท�าความผดิ รวมทัง้อาจมแีผ่นป้ายอธบิายขัน้ตอนการรายงานซึง่เผยแพร่ในบรเิวณ 
ที่เห็นได้ชัดเจน

 จัดท�านโยบายส่งเสริมการรายงานโดยการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนว่าจะไม่ถูกลงโทษ 
ไล่ออก หรือกลั่นแกล้ง หากรายงานการกระท�าความผิดโดยสุจริต

 บริษัทมีการประเมินผลความเหมาะสมของระบบการรายงานการกระท�าความผิด 
ขององค์กร

ตัวอย่างที่ 3

สำ�หรับนิติบุคคลในก�รป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

คู่มือแนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม64
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คู่มือแนวทางการกำาหนดมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมสำาหรับนิติบุคคล

ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

พิมพ์ครั้งที่ 2

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.)

361 ถนนนนทบุรี ตำาบลท่าทราย 

อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2528-4800-49 

www.nacc.go.th/abas 
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