
	 มาตรา	176	ไม่ได้กำาหนดให้นิติบุคคลต้องรับผิดเด็ดขาด 

ทกุกรณ	ีโดยหากนติบิคุคลม	ี“มาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 

เพื่อป้องกันมิให้มีการให้สินบน”	นิติบุคคลจะไม่มีความผิด 

ตามมาตรานี	้ซึง่สำานกังาน	ป.ป.ช.	ไดจ้ดัทำาคูม่อืเพือ่เปน็แนวทาง

ให้กับนิติบุคคลในการกำาหนดมาตรการป้องกันการให้สินบน

อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายของ	ป.ป.ช.	

และมาตรฐานสากล	โดยหลักการทั้ง	8	ประการในคู่มือสามารถ 

ประยุกต์ ใช้ ได้กับนิติบุคคลทุกประเภทและทุกขนาดตาม 

ความเหมาะสม	ท้ังน้ี	ยังได้มีการออกประกาศคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 

ในเร่ืองดังกล่าวเพ่ือให้นิติบุคคลรับทราบและนำาแนวทางของ

สำานักงาน	ป.ป.ช.	ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม

	 นอกจากนี	้สำานกังาน	ป.ป.ช.	ยงัมกีารตัง้ศนูย์ใหค้ำาปรกึษา

สำาหรับนิติบุคคลเพ่ือป้องกันการให้สินบน	(Anti-Bribery	

Advisory	Service:	ABAS)	ภายใต้สำานักกิจการและคดีทุจริต

ระหว่างประเทศ	เพ่ือให้ข้อมูลและคำาปรึกษาเชิงวิชาการเก่ียวกับ 

มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีของสากลเร่ืองมาตรการของ

นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ

ลดความเสี่ยง 

จากการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ	

ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง

และการดำาเนินธุรกิจ

ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศ 

ในระยะยาว	และดึงดูด 

นักลงทุนให้เข้ามาประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย

	 มาตรา 176 เป็นเร่ืองความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ  

และความรับผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน

	 ทั้ง “บุคคลธรรมดา” และ “นิติบุคคล” สามารถมีความผิดทาง 

อาญาได้ภายใต้มาตรานี้

	 นิติบุคคลอาจต้องรับผิดในกรณีท่ีบุคลากรภายใน (เช่น พนักงาน 

ลูกจ้าง) หรือบุคคลภายนอกผู้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (เช่น 

บริษัทในเครือ หรือบริษัทท่ีปรึกษา) ให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 

เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคล อาทิ เพ่ือให้ชนะการประมูล เพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

ของบริษัท เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับคดีความของบริษัท 

	 นิติบุคคล หมายความถึงนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

และนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทย

	 นิติบุคคลไม่ต้องรับผิดหากมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

ในการป้องกันการให้สินบน

	 การกำาหนดมาตรการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย 

เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความเส่ียงในการให้สินบน รวมท้ัง

การบงัคบัใชไ้ดจ้รงิของมาตรการ ฯลฯ จงึตอ้งพจิารณาเปน็รายกรณี

ไป ดังนั้น นิติบุคคลควรนำามาตรการตามคู่มือของ ป.ป.ช. ไปปรับใช้

ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความเสี่ยงของนิติบุคคลเอง

	 โทษสำาหรับ “ผู้ให้สินบน” ได้แก่ จำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 

หนึง่แสนบาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั และโทษสำาหรบั “นติบิคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการให้สินบน” ได้แก่ โทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของ 

ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ

ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ

อย่างเท่าเทียม	 

(Level	playing	field)

ธุรกิจเจริญเติบโต 

อย่างยั่งยืน	

ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

ต่อผู้ร่วมประกอบธุรกิจ

และลูกค้า

ช่วยลดค่าใช้จ่ายที ่

ไม่จำาเป็นในการทำา

ธุรกิจ

		 ในยุคท่ีการค้าการลงทุนเป็นไปอย่างไร้พรมแดนและ 

การแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ขม้ขน้	ทำาใหเ้กดิการใหส้นิบนทัง้ในระดบั 

ประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ ในทางธุรกิจ	 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเท่าเทียมในการแข่งขันทางการค้า	 

และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ	

ดังนั้น	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	(แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	 

พ.ศ.	2558)	 จึงได้มีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา	123/5	 

เพ่ือกำาหนดความรับผิดสำาหรับผู้ให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ	

เจา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ	หรอืเจา้หนา้ทีข่ององคก์ารระหวา่ง

ประเทศ	รวมท้ังกำาหนดความรับผิดเฉพาะสำาหรับนิติบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องกับการให้สินบน	โดยเป็นโทษปรับที่มีมูลค่าสูง

	 ต่อมาในปี	2561	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2561	ได้มี 

ผลบงัคบัใช	้โดยบทบญัญตัเิรือ่งการใหส้นิบนเจา้พนกังานของรฐั 

ได้เปล่ียนจากเดิมท่ีอยู่ในมาตรา	123/5	เป็น	“176”	โดยยังคง

หลกัการของกฎหมายไวด้งัเดมิ	ซึง่กฎหมายในเรือ่งนีส้อดคลอ้ง

กับมาตรฐานสากลท้ังอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ 

ต่อต้านการทุจริต	ค.ศ.	2003	(UNCAC)	และอนุสัญญาว่าด้วย

การต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศในการ

ทำาธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศของ	OECD	

สาระสำาคัญของกฎหมายประโยชน์ของการมีมาตรการป้องกัน
การให้สินบนที่เหมาะสม
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หลักการป้องกันการให้สินบนสรุป 

1.	 การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสำาคัญ 
	 จากระดับบริหารสูงสุด

ผู้ ท่ี อ ยู่ ในร ะ ดับบ ริหาร สู ง สุดของ นิ ติ บุคคล  เ ช่น  

คณะกรรมการบริษัท CEO หรือเจ้าของกิจการ มีบทบาท

สำาคญัทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิวฒันธรรมภายในองคก์ร หรอื “Tone 

from the Top” ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดจึงควรแสดง

เจตนารมณ์ท่ีชัดเจนในการต่อต้านการให้สินบน รวมท้ัง

กำาหนดนโยบายและสนับสนุนการขับเคล่ือนมาตรการ

ป้องกันการให้สินบนขององค์กร

2.		 นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน 
	 เจ้าพนักงานของรัฐ

นิติบุคคลมีโอกาสท่ีจะต้องเก่ียวข้องกับเจ้าพนักงาน 

ของรัฐมากน้อยต่างกัน ดังน้ัน การประเมินความเส่ียง

ในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐจะช่วยให้สามารถ

ออกแบบมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้

สินบนที่เหมาะสมสำาหรับธุรกิจของตน

	3.		 มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน 
	 ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน

กรณีการให้ของขวัญ การเล้ียงรับรอง และการบริจาค 

อาจมีความเส่ียงสูงท่ีจะนำาไปสู่การให้สินบนเจ้าพนักงาน

ของรัฐ ดัง น้ัน นิติ บุคคลควรมีมาตรการท่ี ชัดเจน 

เก่ียวกับข้ันตอนการขออนุมัติและการควบคุมตรวจสอบ

อย่างรัดกุม รวมท้ังมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 

ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4.		 นิติบุคคลต้องนำามาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับ 
	 ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล

นิติบุคคลอาจมีความเส่ียงท่ีจะต้องรับผิดจากการให้สินบนของผู้ท่ีมีความเก่ียวข้อง 

ทางธุรกิจกับนิติบุคคล เช่น บริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า ตัวแทน หรือที่ปรึกษา ฯลฯ  

ดังน้ัน นิติบุคคลต้องนำามาตรการไปปรับใช้กับบุคคลเหล่าน้ี  

รวมถงึการตรวจสอบสถานะ (Due diligence) การขอคำามัน่ 

หรือข้อตกลงในสัญญาในการต่อต้านการให้สินบน หรือการ

ตรวจสอบการดำาเนินการอย่างเป็นระยะ

5.		 นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี

นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีท่ีดี ไม่มีบันทึกรายการ 

นอกบัญชีและมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมท้ัง

มีการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพ่ือป้องกันการปกปิด

การให้สินบน

6.		 นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
	 ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน

นิติบุคคลต้องสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากร

ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

โดยการบรหิารทรพัยากรบคุคลในทกุขัน้ตอนควรสะทอ้นถงึ

เจตนารมณ์ในการตอ่ตา้นการใหส้นิบน นบัตัง้แตก่ารจา้งงาน 

การเลือ่นตำาแหนง่ การฝกึอบรม การจา่ยคา่ตอบแทน เปน็ตน้

7.		 นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงาน 
	 การกระทำาความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย

การรายงานการกระทำาความผิดหรือเหตุน่าสงสัย  

รวมท้ังการรายงานข้อบกพร่องของมาตรการ จะช่วยให้ 

นิ ติ บุคคลสามารถป้องกันการกระทำาความผิดได้ 

ทันท่วงที นิติบุคคลจึงควรจัดให้มีช่องทางรายงาน 

การกระทำาผดิ และใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน เพือ่สรา้ง

บุคลากรและองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมไม่ทนต่อการให้สินบน

เจ้าพนักงานของรัฐ

8.		 นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการ 
	 ป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

นิติบุคคลอาจประสบกับความเปล่ียนแปลงของปัจจัย

ต่างๆ ทำาให้ความเส่ียงต่อการให้สินบนเจ้าพนักงาน

รัฐน้ันเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน นิติบุคคลจึงควรจัดให้ 

มีการตรวจสอบและประเมินผลมาตรการเป็นระยะ 

เพ่ือพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการป้องกัน

การให้สินบนที่มีอยู่หรือไม่ อย่างไร ให้สอดคล้องกับ

ความเส่ียงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐของ

ธุรกิจของตน

แนวทาง
สำ�หรับเอกชนและนิติบุคคล
ในก�รป้องกันก�รให้สินบน
เจ้�พนักง�นของรัฐ

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�สำ�หรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันก�รให้สินบน
สำ�นักกิจก�รและคดีทุจริตระหว่�งประเทศ สำ�นักง�น ป.ป.ช.

Anti-Bribery Advisory Service (ABAS)

www.nacc.go.th/abas

โทร +66 2528 4930

วิดีโอ Infographic  
เรื่องกฎหมายและมาตรการสำาหรับนิติบุคคล 

ในการต่อต้านการให้สินบน

คู่มือแนวทางการกำาหนดมาตรการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสำาหรับนิติบุคคล 

ในการป้องกันการให้สินบน 
เจ้าพนักงานของรัฐ

มี 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
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