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สารจากประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 ในยุคที่การค้าการลงทุนขยายตัวอย่างไร้พรมแดน  
การแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นทำให้นานาชาติต่างให้ความสำคัญ 
กับการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การค้า 
การลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และเทา่เทยีม โดยมาตรการหน่ึงท่ีถกูนำมาใชแ้ละไดร้บัการยอมรบั 
วา่เปน็มาตรการต่อต้านสนิบนทีม่ปีระสทิธภิาพกค็อืการกำกบัดแูล 
ภาคเอกชนที่อาจมีโอกาสเป็นผู้ให้สินบน ด้วยการส่งเสริมให้ 
นิติบุคคลมีมาตรการควบคุมดูแลการจัดการภายในองค์กรของ 
ตนเองเพือ่ปอ้งกนัมใิหม้กีารใหส้นิบนเพือ่ประโยชนใ์นการทำธรุกจิ 
น่ันเอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลง็เหน็ถงึความสำคญัของเรือ่งดงักลา่ว และพรอ้มขับเคลือ่นกฎหมาย 
และมาตรการต่างๆ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และหากภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกจิของประเทศมธีรรมาภบิาลทีดี่และประกอบธรุกจิอยา่งโปรง่ใส ยอ่มชว่ยสง่เสรมิบรรยากาศ 
ที่ดีสำหรับการค้าการลงทุนของประเทศ และทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน 
 คูม่อืแนวทางการกำหนดมาตรการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมสำหรบันติบุิคคลในการป้องกัน 
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่าง 
ประเทศฉบับนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนการต่อต้าน 
การใหส้นิบน โดยเปน็เคร่ืองมอืใหม่ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหน้ติบุิคคลมแีนวทางท่ีชัดเจนในการกำหนด 
มาตรการปอ้งกนัการใหส้นิบนของตนเองใหเ้หมาะสมตามมาตรฐานสากล ซึง่นอกจากจะสอดคลอ้ง 
กับกฎหมายแล้ว เหนือสิ่งอื่นใดคือมาตรการนั้นจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลเอง 
 การที่จะทำให้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากสินบนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน คณะกรรมการ ป.ป.ช. หวงัวา่คูม่อืเลม่นีจ้ะเปน็กลไกหนึง่ 
ทีจ่ะชว่ยเสริมสรา้งความต่ืนตัวและสรา้งความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิในวงกวา้ง และหวงัวา่ทุกภาคสว่น  
โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน จะให้การตอบรับที่ดีและร่วมมือกันเพื่อให้ปัญหาการให้สินบน 
ลดน้อยลงและหมดสิ้นไปจากประเทศไทยในท่ีสุด ดังวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พลตำรวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

21 สิงหาคม 2560
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หลักการที่	 1	 การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสำคัญ
	 	 จากระดับบริหารสูงสุด

หลักการที่		 2		 นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน
	 	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ			

หลักการที่		 3		 มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน
	 	 ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน

มาตรา	123/5	วรรคแรก	

มาตรา	123/5	วรรคสอง

ตัวอย่างการวินิจฉัยความรับผิด	

บทบัญญัติ	มาตรา	123/5	 	

สาระสำคัญและข้อสังเกต	

บทนำ
สารจากประธานกรรมการ ป.ป.ช.
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ส่วนที่ 1 ทำความเข้าใจความผิดฐานให้สินบน
      และความรับผิดของนิติบุคคล

ส่วนที่ 2 หลักการพื้นฐานในการกำหนดมาตรการ
      ควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล
      ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      ตามมาตรา 123/5 

สารบัญ

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม2
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หลักการที่		 4		 นิติบุคคลต้องนำมาตรการป้องกันการให้สินบน
	 	 ไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล

หลักการที่		 5		 นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี

หลักการที่		 6	 นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
	 	 ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน

หลักการที่		 7		 นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงาน
	 	 การกระทำความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย	

หลักการที่		 8		 นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผล
	 	 มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

ตัวอย่างการปรับใช้มาตรการฯ			
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เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้

จัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับนิติบุคคลในการกำหนด

มาตรการป้องกันการให้สินบน
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง

กับกฎหมายของ ป.ป.ช. 
และมาตรฐานสากล

 การให้สินบนเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดข้ึน 
ในทกุประเทศทัว่โลก ซึง่การตดิตอ่สือ่สารและการคา้ 
การลงทุนที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันทำให้ปัญหา 
ดงักลา่วไมไ่ดเ้ปน็เพยีงปญัหาภายในประเทศเทา่นัน้ 
แต่ยังขยายไปถึงการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ 
ทางธุรกิจระหว่างประเทศท่ีส่งผลกระทบอย่าง 
ร้ายแรงต่อการแข่งขันทางการค้า ตลอดจน 
ความเสื่อมถอยของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยก็นับเป็น 
ประเทศหนึ่ งที่ มีปัญหาดั งกล่ าวมายาวนาน  
โดยเฉพาะในบริบทของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ที่มักมีผลประโยชน์มหาศาล แต่ที่ผ่านมา กฎหมาย 
ของไทยมีบทบัญญัติเอาผิดเพียงแค่การให้สินบน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐไทย ไม่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง 
ประเทศ รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
การเอาผิดกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน 
ดังกล่าว ทั้งๆ ที่นิติบุคคลน้ันเองเป็นผู้ที่ได้รับ 
ประโยชน์จากการให้สินบน

บทนำ

 ด้วยความตระหนักถึงปัญหาข้างต้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558) จึงได้ 
มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 123/5 เพื่อกำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งกำหนด 
ความรับผิดเฉพาะสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าว โดยกฎหมายใหม่ได้ม ี
การกำหนดโทษปรับที่มีมูลค่าสูง เพ่ือให้รัฐได้รับการเยียวยาความเสียหาย เพื่อเอาประโยชน์ท่ี 
นิตบิคุคลไดไ้ปโดยมคิวรไดค้นื และเพือ่เปน็การปอ้งปรามการกระทำความผดิ ทัง้นี ้การกำหนดฐาน 
ความผดิดงักลา่วได้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลซึง่มบีญัญตัไิวใ้นอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการ 
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC)  

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม4
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และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรม 
ทางธุรกิจระหว่างประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ค.ศ. 1997  
(OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International  
Business Transactions)   

 อย่างไรก็ดี มาตรา 123/5 ไม่ได้กำหนดให้นิติบุคคลต้องมีความรับผิดเด็ดขาดทุกกรณีที ่
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลได้ให้สินบนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยหากนิติบุคคลนั้นมีมาตรการ 
ควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพือ่ปอ้งกนัมใิหม้กีารใหส้นิบน นติบิคุคลนัน้กจ็ะไมม่คีวามผดิตามมาตรานี ้ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งข้ึน สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อเป็น 
แนวทางใหก้บันิติบคุคลในการกำหนดมาตรการปอ้งกนัการใหส้นิบนอยา่งเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง 
กับกฎหมายของ ป.ป.ช. และมาตรฐานสากล โดยได้มีการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีท้ังจากของไทย 
และจากของตา่งประเทศ เชน่ คูม่อืของ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Transparency  
International (TI) และ ISO 37001 

 โดยเนื้อหาของคู่มือจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  ส่วนที่ 1 : การอธิบายกฎหมาย มาตรา 123/5 และตัวอย่างกรณีศึกษา
  ส่วนที่ 2 : มาตรการในการป้องกันการให้สินบนท่ีนิติบุคคลควรนำไปปฏิบัติและ 
     ตัวอย่างการปรับใช้มาตรการฯ

 สำหรับส่วนแรกนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในสาระสำคัญ 
ของมาตรา 123/5 และส่วนที่สองมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้กับนิติบุคคลในการกำหนด 
มาตรการของตนเพื่อป้องกันการให้สินบน โดยหลักการทั้ง 8 ประการที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
ล้วนเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมมิติต่างๆ ท่ีจำเป็นสำหรับนิติบุคคลในการมี 
และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการให้สินบน โดยจะเป็นหลักการท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ 
นิตบิคุคลทกุประเภทและทกุขนาดตามความเหมาะสม ท้ังนี ้ในการพจิารณาวา่นติบุิคคลมมีาตรการ 
ทีเ่พยีงพอหรอืเหมาะสมหรือไมน้ั่น ไมอ่าจมคีำตอบทีต่ายตวั หากแตข่ึน้อยูก่บัสภาพของนติบิคุคลนัน้  
เชน่ ลกัษณะการประกอบธรุกจิและความเสีย่งตอ่การใหส้นิบนเจา้หนา้ทีข่องรฐั เปน็ตน้ นอกจากนี ้ 
แมว้า่นิตบิคุคลจะมมีาตรการปอ้งกนัการใหส้นิบนทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการของ ป.ป.ช. กต็าม กไ็มไ่ด้ 
เปน็เครือ่งรบัรองวา่นิติบคุคลนัน้จะไม่ต้องรบัผดิหากมกีารใหส้นิบนเกดิขึน้ เนือ่งจากในการพจิารณา 
ความรับผิดนั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีต้อง 
พิสูจน์กันต่อไปในชั้นศาล อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. จะเป็น 
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ประโยชน์สำหรบันติบิคุคลในการมมีาตรการควบคมุภายในเพือ่ปอ้งกนัการใหส้นิบนทีใ่ชไ้ดจ้รงิและ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของนิติบุคคลนั้นเอง 

 นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังมีการตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกัน 
การใหสิ้นบน (Anti-Bribery Advisory Service: ABAS) ภายใตส้ำนกัการตา่งประเทศ เพือ่ใหข้อ้มลู 
และคำปรกึษาเชงิวชิาการเกีย่วกบัมาตรฐานและแนวปฏบัิตท่ีิดขีองสากลเรือ่งมาตรการของนติบุิคคล 
ในการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของ 
องค์การระหว่างประเทศ 

 สำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวงัวา่คูม่อืฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้า่น ไมว่า่จะเป็น นติบิคุคลไทย 
หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในไทยซึ่งอาจจะเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่หรือนิติบุคคล 
ขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) หนว่ยงานรฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูท่ี้สนใจ โดยนอกจาก 
ความเอาจริงเอาจังของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการกับฝั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เรียกรับสินบนแล้ว  
สำนักงาน ป.ป.ช. เชือ่มัน่เปน็อยา่งยิง่ถงึความสำคัญของการมสีว่นรว่มของภาคเอกชนในการตอ่ตา้น 
การให้สินบน ซึ่งหากทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ย่อมจะทำให้ปัญหาดังกล่าว 
ลดน้อยลง เกิดความโปร่งใสและความเสมอภาคในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะส่งผลต่อความเจริญ 
อย่างยั่งยืนของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป  

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม6

60-08-017_001-064 Thai new30-8_G-Uncoated.indd   6 8/30/17   1:21:47 PM



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)

	 ผู้ใดให้	ขอให้	หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
ของรฐั	เจา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ	หรอืเจา้หนา้ทีข่ององคก์ารระหวา่งประเทศ	 
เพื่อจูงใจให้กระทำการ	 ไม่กระทำการ	 หรือประวิงการกระทำอันมิชอบ 
ด้วยหน้าที่	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

	 ในกรณีทีผู่ก้ระทำความผดิตามวรรคหนึง่เปน็บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 
กับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น	 โดยนิติบุคคล 
ดงักลา่วไมม่มีาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	เพือ่ปอ้งกนัมใิหม้กีารกระทำ 
ความผิดนั้น	นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้	 และต้องระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ

	 บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบันติบิคุคลตามวรรคสอง	ใหห้มายความถงึ	 
ลูกจ้าง	 ตัวแทน	บริษัทในเครือ	 หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนาม 
ของนิติบุคคลนั้น	ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

มาตรา 123/5

	 บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบันติบิคุคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถงึ
ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนาม
ของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม
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 	มาตรา	 123/5	 เป็นเรื่องความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
	 	 ต่างประเทศ	 และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ	 และเป็นเรื่องความรับผิด 
	 	 ของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าว	

 	ทั้ง	“บุคคลธรรมดา”	และ	“นิติบุคคล”	สามารถมีความผิดทางอาญาได้ภายใต้มาตรานี้

 	นิติบุคคลอาจต้องรับผิดในกรณีที่บุคลากรภายในของนิติบุคคลเองหรือบุคคลภายนอก 
	 	 ผู้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจของตนไปให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของ 
	 	 นิติบุคคลนั้น

 	นิติบุคคลไม่ต้องรับผิดหากมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมในการป้องกัน 
	 	 การให้สินบน

 	การกำหนดมาตรการอย่างไรจึงจะเหมาะสม	 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	 เช่น	 ลักษณะ 
	 	 การประกอบธุรกิจความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	รวมทั้งการบังคับใช้ได้จริง 
	 	 ฯลฯ	จึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 	โทษ	 สำหรับ	 “ผู้ให้สินบน”	 ได้แก่	 จำคุกไม่เกินห้าปี	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	 
	 	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 และโทษสำหรับ	 “นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินบน”	 ได้แก่ 
	 	 โทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ

สาระสำคัญ

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม8



กรณีพบเบาะแสการกระทำความผิด ท่านสามารถแจ้งได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 ที่อยู่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย 
 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2528 – 4800 – 49 

 สายด่วน 1205 

 ยื่นเรื่องร้องเรียนออนไลน์ www.nacc.go.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม: ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน
 สำนักการต่างประเทศ
 (Anti - Bribery Advisory Service: ABAS) 
 www.nacc.go.th/abas

  คู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางให้นิติบุคคลนำไปกำหนดมาตรการควบคุมภายใน 
  เพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างไรก็ดี แม้นิติบุคคลจะมีมาตรการ 
  สอดคล้องกับหลักการของคู่มือฉบับนี้แล้ว ก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับรองว่านิติบุคคลนั้น 
  จะไม่ต้องรับผิดหากมีการให้สินบนเกิดข้ึน เนื่องจากนิติบุคคลยังต้องนำมาตรการ 
  ไปปรับใช้อย่างจริงจังให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความเสี่ยงของนิติบุคคล  
  เพื่อให้มาตรการนั้นเป็นมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมอย่างแท้จริง

  แนวทางตามคู่มือเล่มนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับนิติบุคคลทุกประเภทและทุกขนาด 
  ตามความเหมาะสมของนิติบุคคลนั้น 

  คู่มือฉบับแรกนี้ได้วางหลักการพื้นฐานในการกำหนดมาตรการป้องกันการให้สินบน 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางเบ้ืองต้นให้กับนิติบุคคล และอาจมีการปรับปรุง 
  เป็นระยะตามสถานการณ์และความเหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดประการใด 
  ทางคณะผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ข้อสังเกต
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การกำหนดมาตรการอย่างไร

จึงจะเหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 

เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงในการให้สินบน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รวมทั้งการบังคับใช้ได้จริง ฯลฯ

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม10
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“ทำความเข้าใจความผิด
ฐานให้สินบนและความรับผิด

ของนิติบุคคล”

ส่วนที่ 1
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 ข้อสังเกต มาตรา 123/5 วรรคแรก เทียบเคียงได้กับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 
(ความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน)
 1. เป็นกรณีเอาผิดกับผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ 
 2. “สินบน” กล่าวคือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในที่นี้
   ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น  
เงิน บ้าน รถ
   ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคาหรือคิดราคาต่ำ 
ผิดปกติ การให้อยู่บ้านเช่าฟรี การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว 
 3. มีเจตนาที่จะให้ และรู้ว่าผู้ที่ตนจะให้สินบนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 
 4. เป็นการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที ่
ขององค์การระหว่างประเทศ  
   “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานใน 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี และให้หมายความ 
รวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  
และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการ 
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือกิจการอื่นของรัฐ
  	 “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ  
บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับหน้าท่ี 
ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน 

มาตรา 123/5 วรรคแรก 
(ความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	

และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ)

	 มาตรา	123/5	วรรคแรก	“ผูใ้ดให	้ขอให	้หรอืรบัวา่จะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด	
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ		
เพือ่จงูใจให้กระทำการ	ไม่กระทำการ	หรอืประวงิการกระทำอนัมชิอบดว้ยหนา้ที	่ตอ้งระวางโทษ	
จำคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม12
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1เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม), น. 132 

รัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตำแหน่งประจำหรือชั่วคราว และได้รับเงินเดือน 
หรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม
  	 “เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 
ระหว่างประเทศหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติงานในนามของ 
องค์การระหว่างประเทศนั้น
 5. วตัถปุระสงค์ในการใหส้นิบน (มลูเหตจุงูใจ) ไดแ้ก ่เพือ่จงูใจใหก้ระทำการ ไมก่ระทำการ 
หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่
 6. การให้ที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ 
   เจา้หนา้ทีข่องรฐั ผูร้บัสนิบนจะตอ้ง “มอีำนาจหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการกระทำ 
ที่ต้องการจูงใจนั้น” เช่น ผู้จัดการบริษัทก่อสร้าง มอบเงินให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง ซึ่งมี 
อำนาจหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้ทำการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาล เพื่อจูงใจให้นายกเทศมนตรี 
อนุมัติให้ปลูกสร้างอาคารได้โดยเร็ว ทั้งๆที่หลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างไม่ครบถ้วนพอท่ีจะ 
อนุญาตได้ อันเป็นการมิชอบด้วยหน้าที่ 
   การให้สินบนจะต้องเป็นการให้เพื่อจูงใจให้กระทำการ “อันมิชอบด้วยหน้าที่” เช่น  
ให้เงินตำรวจเพื่อไม่ให้จับกุมผู้กระทำความผิด1  
     การให้สินบนผ่านตัวกลาง เช่น คู่สมรสทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียน 
สมรส ญาติ หรือเพื่อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ หรือนิติบุคคลที่จ้างเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยมี 
เจตนาเพ่ือมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ แม้ว่าผู้ให้จะไม่ได้ให้สินบน 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ โดยตรงก็ตาม
 7. โทษตามวรรคน้ี ได้แก่ โทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ 
ทั้งจำทั้งปรับ

วัตถุประสงค์ในการให้สินบน 
 ได้แก่ “เพื่อจูงใจ 

ให้กระทำการ ไม่กระทำการ 
หรือประวิงการกระทำ

อันมิชอบด้วยหน้าที่”
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 สาระสำคัญ	
 1.  บทบญัญัติดังกลา่วเปน็การกำหนดความรบัผดิของนติบิคุคลในกรณทีีผู่ก้ระทำความผดิ 
ในการให้สินบนเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของ 
นิติบุคคลนั้น โดยหากนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มี 
การกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดด้วย
 2.  บทบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติบุคคลสอดส่องการทำงานของลูกจ้าง ตัวแทน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลไม่ให้กระทำความผิด เนื่องจากสภาพโครงสร้างของนิติบุคคลใน 
องคก์รทางธรุกจิในปจัจุบนัทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นมากขึน้ ดงันัน้ หากลกูจา้งหรอืตวัแทนหรอืเจา้หน้าที่ 
ในทุกระดับของนิติบุคคล (โดยไม่จำต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล) กระทำความผิด  
โดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐตา่งประเทศ หรอืเจา้หนา้ทีข่ององคก์รระหวา่งประเทศ เพือ่จงูใจใหก้ระทำการ ไมก่ระทำการ  
หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล นิติบุคคลต้องรับผิดทาง 
อาญาด้วยหากไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดนั้น 
 3.  องค์ประกอบความผิด
  (1) ผูใ้หส้นิบนเปน็บคุคลท่ีมคีวามเกีย่วข้องกบันติบุิคคล โดยมาตรา 123/5 วรรคสาม  
ได้ให้นิยามไว้ว่า หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการ 
เพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม เช่น พนักงานขับรถ 
ซ่ึงเป็นลูกจ้างของนิติบุคคลไปให้สินบนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศเพื่อให้นิติบุคคลได้รับ 

มาตรา 123/5 วรรคสอง 
(ความรับผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ)

	 มาตรา	123/5	วรรคสอง	“ในกรณทีีผู่ก้ระทำความผดิเปน็บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง	
กบันติบิคุคลและกระทำไปเพือ่ประโยชน์ของนติบิคุคลนัน้	โดยนติบิคุคลดังกลา่วไม่มมีาตรการ	
ควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพือ่ปอ้งกนัมใิหม้กีารกระทำความผดินัน้	นติบิคุคลนัน้มคีวามผดิ	
ตามมาตรานี้	และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น	
หรือประโยชน์ที่ได้รับ
	 บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบันติบิคุคลตามวรรคสอง	ให้หมายความถงึ	ลกูจ้าง	ตวัแทน		
บรษิทัในเครือ	หรอืบุคคลใดซึง่กระทำการเพือ่หรอืในนามของนติบิคุคล	ไมว่า่จะมอีำนาจหนา้ที	่
ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม”

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม14
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ประโยชน์ในเรื่องของการรับสัมปทาน แม้พนักงานขับรถจะไม่มีอำนาจหน้าท่ีเก่ียวกับเรื่องการทำ 
สญัญาหรอืธรุกจิของนิติบคุคลกต็าม แต่กไ็ด้ใหส้นิบนเพือ่ประโยชนแ์กน่ติบิคุคล นติบิคุคลกย็อ่มตอ้ง 
รับผิดทางอาญาด้วย จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีความหมายกว้างกว่าผู้ท่ีมีอำนาจ 
กระทำแทนบริษัท และไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีอำนาจหน้าท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม หรือกรณี 
ที่เป็นส่วนของบริษัทในเครือให้สินบนเพื่อประโยชน์แก่บริษัทแม่ บริษัทแม่ก็ย่อมมีความรับผิดด้วย
  (2) ผู้ให้สินบนจะต้องกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ 
ของตนเอง 
  (3) นิติบุคคลไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำ 
ความผิด โดยหากนิติบุคคลมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมแล้วย่อมจะเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้ 
ศาลพิจารณาว่าตัวนิติบุคคลไม่มีความรับผิด แม้บุคคลผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลจะได้มี 
การให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือประโยชน์แก่นิติบุคคลก็ตาม ดังนั้น นิติบุคคลจึงควรวาง 
นโยบายหรือมีการจัดการท่ีเพียงพอเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการให้สินบนขึ้น เช่น อาจจะมีการวาง 
มาตรการภายในเปน็รูปแบบของนโยบายหรือระเบยีบภายในของนติบิคุคล มกีารประกาศเจตนารมณ ์
ในการต่อต้านการทุจริต ควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยในการให้สินบน เช่น ไม่มีการให้ของขวัญ 
หรือกระเช้ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ หรือมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยรายละเอียด 
แนวทางในการกำหนดมาตรการจะอยู่ในส่วนที่สองของคู่มือเล่มนี้
 4.  โทษ 
  มาตรา 123/5 วรรคสอง ไดก้ำหนดโทษสำหรบันติบิคุคลซึง่มไิดก้ำหนดคา่ปรบัตายตวั  
โดยมีระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้แทนตามกฎหมายของนิติบุคคล เช่น กรรมการผู้จัดการ  
ผูม้อีำนาจในการจัดการ ต้องร่วมรบัผดิกับนติบิคุคลดว้ยหรอืไม่ ?  

 มาตรา 123/5 ไม่ได้บัญญัติให้บุคคลดังกล่าวต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลด้วย 
ทุกกรณี ดังนั้น การวินิจฉัยความผิดจึงต้องพิจารณาเป็นกรณีไป โดยหากบุคคลดังกล่าวมี 
ความเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บุคคลนั้นย่อมมีความผิดตาม มาตรา 123/5 วรรคหนึ่ง  
เช่น กรรมการผู้จัดการของบริษัทลงชื่ออนุมัติให้พนักงานจ่ายเงินเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ โดยมีเจตนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทำการโดยมิชอบด้วยหน้าท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์ 
ให้กับบริษัท กรรมการผู้จัดการย่อมมีความผิดด้วย แต่หากกรรมการผู้จัดการมิได้รับรู ้
หรือเกี่ยวข้องกับการอนุมัติดังกล่าว แต่พนักงานได้จ่ายเงินในการรับรองเจ้าหน้าที่ไป 
โดยพละการเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์ ดังนี้ กรรมการผู้จัดการย่อมไม่ต้องรับผิด
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 นิติบุคคลเป็นผู้ให้สินบน (โดยผู้แทนตามกฎหมายเป็นผู้ให้หรือมีส่วนรู้เห็น)  
 
	 คณะกรรมการของบริษัทไทยแห่งหนึ่งได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐในประเทศไทยเพื่อให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าท่ีในการออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท	 
ซึ่งไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าว	 ดังนี้กรรมการบริษัทย่อมมีความผิด 
ตามมาตรา	123/5	วรรคแรก	ส่วนบริษัทมีความผิดตามมาตรา	123/5	วรรคสอง	

การวินิจฉัยความรับผิดตามมาตรา 123/5

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2
 ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบันติบิคุคล เชน่ พนกังาน เป็นผูใ้หส้นิบน โดยนิตบิคุคลไมม่มีาตรการ 
ที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบน

	 นาย	ก.	เปน็พนักงานของบรษัิทต่างชาตทิีป่ระกอบธรุกจิในประเทศไทย	นาย	ก.	ไดใ้หส้นิบน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ในการอนุมัติ 
จัดจ้างบริษัทมาทำโครงการของหน่วยงานรัฐ	 ดังนี้	นาย	 ก.	 ย่อมมีความผิดตามมาตรา	 123/5	 
วรรคแรก	ส่วนบริษัทอาจมีความผิดตามมาตรา	123/5	วรรคสอง	หากบริษัทไม่มีมาตรการควบคุม 
ภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบน	 เช่น	ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 
ในการต่อต้านการให้สินบน	 รวมทั้งไม่มีการตรวจสอบดูแลการดำเนินการของพนักงานที่ไปติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	
	 ส่วนผู้แทนตามกฎหมายของบริษัทนั้น	หากมีส่วนในการสั่งการหรือรู้เห็นกับการให้สินบน 
ดังกล่าวย่อมมีความผิดด้วยตามมาตรา	123/5	วรรคแรก

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม16



 ผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น พนักงาน เป็นผู้ให้สินบน โดยนิติบุคคลมี 
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบน

	 นาย	 ค.	 เป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย	นาย	 ค.	 
ต้องการเพิ่มยอดขายของตน	 จึงได้ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าท่ีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 ส่วนบริษัทนั้นมีมาตรการ 
ในการป้องกันการให้สินบนท่ีชัดเจนและเหมาะสม	 เช่น	 มีนโยบายชัดเจนว่าพนักงานต้องไม่ให้ 
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	และมีการตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียด	ดังนี้	นาย	ค.	ย่อมมีความผิดตาม 
มาตรา123/5	วรรคแรก	ส่วนบริษัทไม่มีความผิดตามมาตรานี้	
	 ส่วนผู้แทนตามกฎหมายของบริษัทนั้น	หากไม่มีส่วนในการสั่งการหรือรู้เห็นกับการให้ 
สินบนดังกล่าวย่อมไม่มีความผิดตามมาตรานี้	
 

ตัวอย่างที่ 3
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การปฏิบัติตามแนวทาง

ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

จะเป็นประโยชน์สำหรับนิติบุคคล

ในการมีมาตรการควบคุมภายในฯ

ที่ใช้ได้จริงและสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล อันจะส่งผลดี

ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม18
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“หลักการพื้นฐานในการกำหนด 
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกัน 
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”

ส่วนที่ 2

19
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หลักการพื้นฐาน 8 ประการ
ในการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

	 1.	 การปอ้งกนัการใหส้นิบนตอ้งเปน็นโยบายสำคญัจากระดบับรหิาร 
	 	 สูงสุด

	 2.	 นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ 
	 	 ของรัฐ

	 3.	 มาตรการเก่ียวกับกรณีมคีวามเสีย่งสูงท่ีจะเปน็การให้สนิบนตอ้งม ี
	 	 รายละเอียดที่ชัดเจน

	 4.	 นิติบุคคลต้องนำมาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับ 
	 	 ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล

	 5.	 นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี

	 6.	 นติบิคุคลต้องมแีนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีส่อดคลอ้ง 
	 	 กับมาตรการป้องกันการให้สินบน

	 7.	 นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทำ 
	 	 ความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย

	 8.	 นิติบุคคลต้องตรวจสอบและประเมินผลการใช้มาตรการป้องกัน 
	 	 การให้สินบนเป็นระยะ		

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม20
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หลักการที่ 1
การป้องกันการให้สินบน
ต้องเป็นนโยบายสำคัญ
จากระดับบริหารสูงสุด

“หากผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดไม่มีเจตนารมณ์

ในการต่อต้านการให้สินบน	หรือไม่เห็นด้วย

กับการจัดทำมาตรการดังกล่าว	นิติบุคคล

ก็ไม่อาจจัดทำมาตรการได้อย่างประสบผลสำเร็จ”

21
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แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการที่
การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสำคัญ
จากระดับบริหารสูงสุด

หากผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดไม่มีเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการให้สินบน หรือไม่เห็นด้วยกับการจัดทำมาตรการดังกล่าว 

นิติบุคคลก็ไม่อาจจัดทำมาตรการได้อย่างประสบผลสำเร็จ

 บทบาทของบุคคลที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน 
อาจแบ่งเป็น 2 หน้าที่หลัก ได้แก่
 1.	 การสื่อสารที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์	 “การไม่ยอมรับอย่างสิ้นเชิง”	 (Zero	 
tolerance)	 ต่อการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดควรแสดงออก 
ถึงการต่อต้านการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกเวลา โดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น 

 ผู้ที่อยู่ ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคล (ในคู่มือเล่มนี้  ให้หมายความรวมถึง  
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เจ้าของกิจการ หรือกลุ่มบุคคล/ 
บุคคลที่เทียบเท่า) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและสนับสนุนให้นิติบุคคลมีมาตรการควบคุม 
ภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพราะหากผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดไม่มี 
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบน หรือไม่เห็นด้วยกับการจัดทำมาตรการดังกล่าว นิติบุคคล 
ก็ไม่อาจดำเนินการจัดทำมาตรการได้อย่างประสบผลสำเร็จ 

 นอกจากน้ี ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดเป็นผู้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กรในการ 
ต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เรียกว่า “Tone from the Top” กล่าวคือ นโยบาย 
ของผูท้ีอ่ยูใ่นระดบับรหิารสูงสดุจะเปน็แนวทางการดำเนนิงานใหก้บัผูบ้รหิารระดบัรองลงมา จนถงึ 
พนักงานทุกระดับภายในองค์กร 

 ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลควรแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็ง ชัดเจน  
และเห็นได้ชัด ในการต่อต้านการให้สินบนผ่านนโยบายและการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง ผู้ที่อยู่ในระดับ 
บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ตัดสินใจหลักในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการให้สินบน

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม22
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  การกระทำและพฤตกิรรมทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ขีองผูอ้ยู่ในระดบับรหิารสงูสดุทีส่ะทอ้น 
การต่อต้านการให้สินบน  
  การมีถ้อยแถลงหรือแถลงการณ์ท่ีมีเนื้อความบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ นโยบายและ 
มาตรการในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นิติบุคคลนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ 
  การสนบัสนนุใหน้ติิบคุคลมสีว่นรว่มในโครงการตา่งๆทีเ่กีย่วข้องกบัการตอ่ตา้นการให้ 
สินบน 
 โดยเจตนารมณ์เหล่าน้ีควรได้รับการเผยแพร่ไปยังผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล  
ผ่านกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การจัดอบรมพนักงาน การประชุมผู้ถือหุ้น  
การประชมุรว่มกบัองคก์รอืน่ หรอืสือ่ออนไลน ์เปน็ตน้ ทัง้นี ้การมีนโยบายและการปรบัใชม้าตรการ 
ควบคุมภายในเพื่อการป้องกันการให้สินบนอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อน 
เจตนารมณ์ของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นรูปธรรม

 2.	 การมีส่วนรว่มของผู้ทีอ่ยูใ่นระดบับรหิารสงูสดุในการจดัทำและการปรบัใชม้าตรการ 
ควบคุมภายในเพื่อการป้องกันการให้สินบน การขับเคลื่อนมาตรการควบคุมภายในจำเป็นต้อง 
อาศัยการสนับสนุนของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งการม ี
ส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดในการสนับสนุนมาตรการควบคุมภายในเพื่อการป้องกัน 
การให้สินบน อาจทำได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
  การกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
แนวปฏิบัติ ข้อกำหนดการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

23
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นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

  การสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานทุกระดับในนิติบุคคลและผู้ท่ีมีความเก่ียวข้อง 
กับนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการให้สินบน ซึ่งบทบาทของผู้ท่ี 
อยูใ่นระดบับรหิารสงูสดุอาจแตกตา่งกนัตามขนาดของนติบิคุคล เชน่ ในองคก์รขนาดใหญ ่ผูท้ีอ่ยูใ่น 
ระดับบริหารสูงสุดอาจมีหน้าที่ออกนโยบายเพื่อป้องกันการให้สินบน และสั่งการให้ผู้จัดการหรือ 
หัวหน้าแผนกในลำดับรองลงมาเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านั้น  
ส่วนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดอาจมีโอกาสกำกับดูแล  
และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการป้องกันการให้สินบนโดยตรง
  การสนับสนุนการดำเนินการทีส่ำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมภายในเพือ่ป้องกนั 
การใหส้นิบน เชน่ การจัดใหมี้การประเมนิความเสีย่งในการใหส้นิบนเจา้หนา้ท่ีของรฐัซึง่เปน็สว่นหนึง่ 
ของมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคล การออกคู่มือแนวทางปฏิบัติ (Code of conduct)  
และการเปน็ผู้ตดัสนิใจในกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งสงูในการใหส้นิบน รวมถึงกำหนดใหม้กีารตรวจสอบ 
การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการให้สินบน เป็นต้น
  การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการจัดทำมาตรการควบคุมภายใน เพื่อให้การ 
ป้องกันการให้สินบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ 
เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดมาตรการ โดยอาจจ้างผู้เช่ียวชาญเพื่อให้คำปรึกษาในการจัดทำและ 
การปรับใช้มาตรการ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินในการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 เน่ืองจากผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจมี 
ความใกล้ชิดกับพนักงานอย่างทั่วถึงมากกว่านิติบุคคลขนาดใหญ่ ดังนั้น ตามหลัก “Tone from  
the Top” ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดในนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กจึงต้องระมัดระวัง 
การสื่อสาร การตัดสินใจ และการปฏิบัติตน เนื่องจากจะมีอิทธิพลต่อพนักงานในองค์กรหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องได้ง่าย ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดจึงควรแสดงออกถึงเจตนารมณ์อย่างเข้มแข็ง ชัดเจน 
และเห็นได้ชัดในการต่อต้านการให้สินบน ผ่านการกระทำในรูปแบบต่างๆ เช่น  
  การสื่อสารที่ชัดเจนถึงเจตนารมณ์ต่อต้านการให้สินบนกับพนักงาน ตลอดจนผู้ท่ีมี 
ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล
  การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดทำและการปรับใช้มาตรการป้องกัน 
การให้สินบน 
  การชื่นชมพนักงานที่ปฏิเสธการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน 
  การดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคล 
เป็นต้น 

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม24
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หลักการที่ 2
นิติบุคคลต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงในการให้สินบน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

“นิติบุคคลมีโอกาสที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐมากน้อยต่างกัน	

ดังนั้น	การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	จะทำให้นิติบุคคลสามารถจัดทำ

มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน

ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของตน”

25
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หลักการที่
นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นิติบุคคลมีโอกาสที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมากน้อยต่างกัน 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

จะทำให้นิติบุคคลสามารถจัดทำมาตรการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันการให้สินบนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของตน

 เนื่องจากนิติบุคคลมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาด โครงสร้าง ประเภท สถานท่ี 
ประกอบธุรกิจ และลักษณะการดำเนินธุรกิจที่มีโอกาสต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให ้
มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนไม่สามารถกำหนดให้เป็นแบบใดแบบหนึ่ง 
เพื่อนำไปปรับใช้กับนิติบุคคลทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ (one-size-fits-all) ดังนั้น  
การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญท่ีจะช่วยให้ 
นิติบุคคลสามารถออกแบบมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของตน

 ประเภทของความเสี่ยงในการให้สินบนที่นิติบุคคลควรนำมาพิจารณา อาจเป็น 
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจของนิติบุคคลซึ่งมีโอกาส 
ต้องติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมากน้อยต่างกัน รวมทั้งสถานท่ีที่นิติบุคคล 
ประกอบธุรกิจ ประเภทและขนาดของโครงการ หรือผู้ร่วมประกอบธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้  
ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากผู้ที่อยู่ในระดับ 
บริหารสูงสุดของนิติบุคคล การขาดการสื่อสารและการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบน  
หรือนโยบายของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) เป็นต้น โดยหากนิติบุคคลพิจารณา 
ความเส่ียงในการให้สินบนครอบคลุมความเสี่ยงทั้งสองประเภทนี้ นิติบุคคลจะสามารถจัดทำ 
มาตรการเชิงป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น  

 ทัง้น้ี เนือ่งจากความเสีย่งในการใหส้นิบนของนติบิคุคลสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา 
จากหลายสาเหตุ เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การขยายกิจการ โครงการที่ได้จัดทำ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐั ฯลฯ นติบิคุคลจงึควรจดัทำการประเมนิความเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ระยะ เพือ่นำ 
ข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนามาตรการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของ 
การให้สินบนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง 

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม26
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แนวปฏิบัติที่ดี
 เมื่ อนิติบุคคลต้องการจัดทำการ 
ประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ วิธีการประเมินความเสี่ยงอาจประกอบ 
ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1.	 การเตรียมแผนงาน ในขั้นแรก 
ของการจั ดทำมาตรการควบคุมภายใน 
เพื่อป้องกันการให้สินบน ผู้ที่อยู่ในระดับบริหาร 
สูงสุดควรสนับสนุนให้การประเมินความเสี่ยง 
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนหน่ึง 
ของการจัดทำมาตรการดังกล่าว บทบาทในข้ันตอนนี้ยังรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน  
ทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ตลอดจนเป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผน
 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง 
จงึวางแผนงานและขัน้ตอนของการประเมนิความเสีย่งได ้เช่น การกำหนดแหลง่ข้อมลู การออกแบบ 
ตารางที่ใช้เก็บข้อมูล หรือการกำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจอยู่ในรูปแบบความเสี่ยงสูง 
ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ หรือการให้คะแนนเป็นตัวเลข เป็นร้อยละ เป็นต้น

 2.	 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นิติบุคคลสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน 
การประเมนิความเสีย่งได้จากแหลง่ตา่งๆทัง้จากภายในนติบิคุคลเองหรอืแหลง่ขอ้มลูภายนอก ไดแ้ก ่ 
รายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ รายงานการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร  
ตัวอย่างคดีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงของการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ อาจมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(workshop) การสัมภาษณ์ หรือการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความคิดเห็น 
และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการให้สินบนโดยตรง เป็นต้น 

 3.	 การระบุความเสี่ยง ในขั้นตอนน้ีนิติบุคคลจะระบุความเสี่ยงการให้สินบนเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐท่ีอาจเกิดข้ึนกับการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลท้ังหมด โดยไม่คำนึงว่านิติบุคคลจะมีมาตรการ 
ป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงนั้นอยู่แล้วหรือไม่ 
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 ทั้งนี้ เนื่องจากการให้สินบนเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐอาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย 
และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน การระบุความเสี่ยง 
จงึอาจจดัหมวดหมูโ่ดยระบุทัง้ปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิ 
ความเส่ียงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัย 
นั้นๆ
  ปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่ง (Risk  
factor) หมายถึง สถานการณ์ สภาพแวดล้อม 
ทั้งภายนอกและภายในของนิติบุคคลที่นำไปสู่ 
ความเส่ียงของการให้สินบน เช่น การเข้าร่วม 
เสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
การขยายกิจการในพ้ืนที่ต่างๆ การนำเข้า- 
ส่งออกสินค้า นโยบายขององค์กรที่กำหนด 
ให้พนักงานต้องทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย  
เป็นต้น 
  ความเสี่ ยงของการให้สินบน 
(Risk) หมายถงึ เหตกุารณห์รอืการกระทำทีเ่ปน็ 

ความเสี่ยงในการให้สินบน เช่น การถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกให้จ่ายค่าอำนวยความสะดวก  
การให้ของขวัญและการรับรอง ตัวแทนของนิติบุคคลอาจให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อให้ได้เป็น 
คู่สัญญา เป็นต้น 

 4.	 การประเมินระดับความเสี่ยง เป็นการประเมินโอกาสที่อาจเกิดการกระทำหรือ 
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงของการให้สินบน และความร้ายแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การให้สินบนดังกล่าว 
  โอกาสที่อาจเกิดการกระทำหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง การประเมินอาจอาศัย 
ตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับองค์กร จำนวนธุรกรรมที่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละ 
กิจกรรม จำนวนบุคลากรที่กระทำการให้เกิดความเสี่ยงในการให้สินบน และบุคลากรท่ีมีส่วน 
เกี่ยวข้องในการตรวจสอบธุรกรรมหรือการดำเนินการนั้นๆ ความซับซ้อนของการดำเนินการ  
รวมทั้งประเพณีการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่ประกอบกิจการ เป็นต้น
  ความร้ายแรงของผลกระทบ ครอบคลมุท้ังผลกระทบทางกฎหมาย การเงนิ และช่ือเสยีง  
เช่น มูลค่าโทษปรับจากการกระทำความผิด โอกาสในการสูญเสียพนักงานและลูกค้า เป็นต้น

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม28
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 เมื่อได้ประเมินข้อมูลทั้งสองประการข้างต้นแล้วจึงนำมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ว่า 
ความเส่ียงของการใหส้นิบนทีเ่กดิจากกจิกรรมตา่งๆของนติบุิคคลมากนอ้ยเพยีงใด โดยอาจแบ่งเป็น 
ความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ หรือการให้คะแนนเป็นตัวเลข 

 5.	 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	 และการประเมิน 
ความเสี่ยงที่คงเหลือ เมื่อมีการระบุและประเมินความเสี่ยงท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึนกับนิติบุคคลแล้ว 
ในขั้นตอนนี้นิติบุคคลจะพิจารณาถึงมาตรการที่มีอยู่แล้วซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ 
มาระบุไว้ในตารางบันทึกข้อมูลเดียวกัน โดยระบุว่ามาตรการที่มีอยู่มีอะไรบ้าง มีประสิทธิภาพมาก  
ปานกลาง น้อย และนิติบุคคลยังมีความเสี่ยงของการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐในแต่ละกิจกรรม 
เหลอือยูม่ากนอ้ยเพยีงใด เชน่ นติิบคุคลมคีวามเสีย่งสงูท่ีพนกังานขายสนิคา้จะเลีย้งรบัรองเจา้หนา้ท่ี 
ของรฐัโดยมุง่หวงัประโยชนท์างธรุกจิ แต่นิติบคุคลมคีูม่อืแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีมกีารอบรมพนกังาน 
ในเรื่องน้ีอย่างสม่ำเสมอ มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ซึ่งเป็นมาตรการที่มี  
ประสิทธิภาพสูงความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากเหตุการณ์นี้จึงอยู่ใน 
ระดับต่ำ  

 6.	 การนำข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงไปจัดทำมาตรการป้องกันการให้สินบนที่ 
เหมาะสม	 และการรายงานผล เมื่อนิติบุคคลทราบความเสี่ยงที่เหลือแล้ว ควรนำมาพิจารณาว่า 
ต้องพัฒนามาตรการป้องกันการให้สินบนในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ และควรจะให้ความสำคัญ 
ในการพัฒนาเรื่องใดเป็นอันดับก่อน-หลัง 
 นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงควรมีการบันทึกไว้เพื่อประโยชน์ 
ในการนำไปใช้ ซึ่งนอกจากตารางที่ใช้บันทึกข้อมูลทั้งหมดจากกระบวนการข้างต้นแล้ว อาจจัดทำ 
สรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงความเสี่ยงขององค์กร 
เกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและวางนโยบายท่ีสำคัญของ 
องค์กรต่อไป
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ข้อสังเกต: การประเมินความเส่ียงอาจเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาท่ีสำคัญสำหรับ 
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในการวนิจิฉยัเมือ่เกดิกรณกีารใหส้นิบนวา่นติบิคุคลมมีาตรการควบคมุ 
ภายในเพ่ือปอ้งกนัการใหส้นิบนทีเ่หมาะสมหรอืไม ่เชน่ ในกจิกรรมทีน่ติบิคุคลประเมนิแลว้ 
วา่มคีวามเสีย่งสงูในการใหส้นิบน แตน่ติบิคุคลมไิดจ้ดัสรรทรพัยากร ความใสใ่จ และจดัทำ 
มาตรการควบคุมภายในที่ เข้มงวดเพียงพอกับความเสี่ยง หากเกิดการให้สินบน 
ในกิจกรรมนั้น แม้นิติบุคคลจะอ้างว่าตนมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน 
การให้สินบน แต่มาตรการควบคุมภายในดังกล่าวไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงของตน  
นิติบุคคลก็อาจมีความรับผิดได้ ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การอ้างเพียงแค่ว่าตนมีมาตรการ 
ควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนไม่อาจทำให้นิติบุคคลพ้นความรับผิด แต่สิ่งสำคัญ 
คือ มาตรการดังกล่าวต้องมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงในการให้สินบนของแต่ละ 
นิติบุคคลด้วย

 สำหรับนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถมีความเสี่ยงในการให้สินบน 
เช่นเดียวกับนิติบุคคลขนาดใหญ่ อีกทั้งผลกระทบจากการให้สินบนต่อนิติบุคคลขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กไม่จำเป็นว่าจะรุนแรงน้อยกว่านิติบุคคลขนาดใหญ่เสมอไป ดังนั้น จึงควรมีการประเมิน 
ความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของตน อีกทั้งการประเมินความเสี่ยงยังช่วยให้นิติบุคคล 
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดทางทรัพยากรบุคคลและการเงิน สามารถเลือกที่จะให ้
ความสำคัญในการจัดการกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่นำไปสู่การให้สินบน 

 ทั้งนี้ นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเลือกใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงรวมถึง 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและทรัพยากรที่ตนมี 
อยู่อย่างจำกัด เช่น การเลือกใช้เกณฑ์การประเมินในรูปแบบความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง ต่ำ  
แทนการให้คะแนนเป็นตัวเลข

 นอกจากนี้ ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ อาจศึกษาข้อมูลจากสื่อสาธารณะ  
ตลอดจนขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่ึงรับผิดชอบกำกับดูแลนิติบุคคลขนาดกลางและ 
ขนาดเล็ก อีกทั้ง นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือประกอบธุรกิจในพื้นที่เดียวกัน 
อาจรวมตัวเพื่อร่วมปรึกษาแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำการประเมินความเสี่ยง

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม30
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หลักการที่ 3
มาตรการเกี่ยวกับกรณี

มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน
ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน

“ค่าอำนวยความสะดวก	ของขวัญ	ค่ารับรอง		

การบริจาค	ฯลฯ	อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น	

การให้สินบน	นิติบุคคลจึงต้องกำหนดรายละเอียด		

รวมทั้งขั้นตอนการอนุมัติและตรวจสอบ	

เกี่ยวกับกรณีเหล่านี้อย่างชัดเจน”
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แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการที่
มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูง
ที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน

ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ ค่ารับรอง การบริจาค ฯลฯ 
อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน 

นิติบุคคลจึงต้องกำหนดรายละเอียด รวมทั้งขั้นตอนการอนุมัติ
และตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้อย่างชัดเจน

 กรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงนิติบุคคลควรกำหนด 
มาตรการให้มีรายละเอียดชัดเจน ได้แก่ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ ค่ารับรอง การบริจาค 
เพื่อการกุศลและเพื่อพรรคการเมือง เป็นต้น เนื่องจากกรณีเหล่านี้ยากต่อการพิจารณาว่าเป็นเพียง 
การให้ตามประเพณี วัฒนธรรม และมารยาททางสังคม หรือเป็นสินบน 

 เมือ่นติิบคุคลกำหนดมาตรการสำหรบักรณมีคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นการใหส้นิบนเจา้หน้าที่ 
ของรัฐ ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ เช่น
  นิติบุคคลควรศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย 
สำหรับกรณีท่ีมีความเสี่ยงสูงต่างๆ เพ่ือนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
กับกฎหมายท่ีใช้บังคับกับนิติบุคคลและความเสี่ยงของธุรกิจ เช่น กรณีนิติบุคคลมีบริษัทแม่อยู่ 
ในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีการนำมาตรการป้องกันการให้สินบนของบริษัทแม่มาปรับใช้ โดยอาจม ี
กฎหมาย วัฒนธรรม และมาตรฐานในกรณีค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีแตกต่างจากประเทศไทย เช่น มูลค่า 
ของของขวัญหรือค่ารับรองที่สามารถให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือความชอบด้วยกฎหมายของ 
ค่าอำนวยความสะดวก เป็นต้น ในกรณีนี้ นิติบุคคลจำเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับใช้ให้เหมาะสม 
การดำเนินธุรกิจของตน
  นติบิคุคลควรจดัทำมาตรการเปน็ลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ความชดัเจนเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ย 
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด เช่น
   การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีการกำหนดนิยาม  
รายละเอียด หรือยกตัวอย่างกรณีที่นิติบุคคลอนุมัติให้ใช้จ่ายได้ เช่น นิติบุคคลอาจจำกัดมูลค่าท่ี 
อนุมัติให้ใช้เพื่อการเลี้ยงรับรอง จำนวนครั้ง หรือระบุหลักเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมสำหรับ 

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ค่ารับรอง เป็นต้น ตลอดจนเน้นย้ำว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องไม่ได้เป็นการจ่ายเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือการตัดสินใจใดๆเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของนิติบุคคล 
   นอกจากนี้ ถ้านิติบุคคลต้องการห้ามไม่ให้มีการใช้ค่าใช้จ่ายเหล่านั้น นิติบุคคล 
ควรระบุเป็นข้อห้ามให้ชัดเจน เช่น นิติบุคคลห้ามพนักงานให้ของขวัญใดๆ หรือเลี้ยงรับรอง 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติบุคคลห้ามพนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
หรือการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง เป็นต้น  
   การจดัทำรายละเอยีดขัน้ตอนการขออนมุตักิอ่นดำเนนิการ มกีารอนมุตักิารจา่ยเงนิ 
และบนัทกึบญัชสีำหรบัค่าใชจ่้ายดังกลา่ว และมีข้ันตอนการแจง้เบาะแสตอ่สำนกังานคณะกรรมการ 
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) กรณพีบการเรยีกรบัสนิบนโดยเจา้หนา้ทีข่องรฐั  
   นอกจากนี ้นติบิคุคลควรมขีัน้ตอนการรายงาน การควบคมุและตรวจสอบเพือ่ให้ 
มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนิติบุคคลและไม่ได้เป็นไปเพื่อการให้สินบน เช่น  
หากพนกังานจำเปน็ต้องมค่ีาใชจ่้ายเหลา่น้ี จะต้องรายงานและขออนมุตัจิากใคร รายละเอยีดทีจ่ะตอ้ง 
รายงานมีอะไรบ้าง เป็นต้น โดยผู้บริหารของนิติบุคคลควรมีบทบาทในการอนุมัติหรือตรวจสอบ 
การใช้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย
  นิติบุคคลควรมีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น ขั้นตอนการขออนุมัติ  
ขัน้ตอนการรายงาน รวมท้ังวธิปีฏบิติัในการหลกีเลีย่งหรอืปฏเิสธเม่ือเจา้หนา้ทีข่องรฐัเรยีกรบัสนิบน  
เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลทั้งหมด 
ไดรั้บทราบ และนำไปสูก่ารปฏบิติัท่ีถกูตอ้ง ซึง่ตอ้งเป็นส่ือทีท่กุคนสามารถเข้าถึงไดแ้ละเข้าใจไดง้า่ย  
  นิติบุคคลควรมีการบันทึกค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนตามความเป็นจริง เพื่อป้องกัน 
การปกปิดการให้สินบน แม้จะจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปโดยสุจริตก็ไม่ควรนำมาบันทึกในค่าใช้จ่าย 
ประเภทอืน่ เชน่ ในการบรจิาคควรระบผุูร้บัใหช้ดัเจน หรอืในการบนัทกึคา่รบัรองกไ็มค่วรบนัทกึวา่ 
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการอบรม หรือค่าที่ปรึกษา

33

60-08-017_001-064 Thai new30-8_G-Uncoated.indd   33 8/30/17   1:21:52 PM



 สำหรับนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ก็สามารถปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดี 
ข้างต้นได้ โดยผู้บริหารของนิติบุคคลควรกำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรณ ี
ดังกล่าว และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมการสำหรับพนักงานภายในองค์กรหรือผู้ท่ี 
เก่ียวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล หากถูกเรียกรับจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังอาจแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์และหาทางออกร่วมกับนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นๆ

กรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน
	 ค่าอำนวยความสะดวก	(Facilitation	Payments)
 หลักการสากลได้ให้คำนิยามของ “ค่าอำนวยความสะดวก” ว่าหมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวน 
เล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น  
โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น  
การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น2 

 อย่างไรก็ดี ในส่วนของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย นิติบุคคลไม่ควรจ่าย 
ค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ และควรมีการสื่อสารที่ชัดแจ้งถึง 
ข้อห้ามดังกล่าวให้บุคลากรภายในองค์กรและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลรับรู้ 
รับทราบทั่วกัน เพราะการยอมให้บุคลากรของนิติบุคคลจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลายเป็นการให้สินบน ทั้งนี้ หากนิติบุคคลปฏิเสธการจ่ายค่า 
อำนวยความสะดวกก็จะช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจ 
เป็นไปอย่างโปร่งใส รวมทั้งเกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่เท่าเทียม

 นอกจากน้ี นิติบุคคลต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือนิติบุคคล 
ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมายไทยและกฎหมาย 
ของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับตนอย่างละเอียด เนื่องจากกรณีค่าอำนวยความสะดวกมีความเห็น 
ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ ทีเ่หน็ไดช้ดัคอื กฎหมายวา่ดว้ยการกระทำอนัเปน็การทจุรติขา้มชาต ิ
ของสหรัฐอเมริกา หรือ US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA) ท่ีกำหนด 

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

2International Chamber of Commerce, Rules on Combating Corruption,2011 และ UNODC,  
An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide,  
2013

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม34

60-08-017_001-064 Thai new30-8_G-Uncoated.indd   34 8/30/17   1:21:52 PM



นิยามและหลักเกณฑ์ของค่าอำนวยความสะดวกไว้โดยเฉพาะ ซึ่งหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวจะไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย3 ในทางตรงกันข้าม กฎหมายต่อต้านการให ้
สินบนของสหราชอาณาจักร หรือ UK Bribery Act 2010 เห็นว่าค่าอำนวยความสะดวกเป็น 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย4 ตลอดจนมาตรฐานสากลก็พยายามผลักดันให้ค่าอำนวย 
ความสะดวกเป็นค่าใช้จ่ายที่มิชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ5 

	 ค่ารับรอง	(Hospitality	Expenditures)	และของขวัญ	(Gifts)	
 ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ่งค่ารับรอง  
อาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสารสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ การศึกษาดูงาน  
หรอืคา่อาหารและเครือ่งดืม่ สว่นของขวญัอาจมหีลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะเปน็ เงนิ สนิคา้ บรกิาร  
บตัรกำนัล เปน็ตน้ อยา่งไรกด็ ีคา่ใชจ้า่ยเหลา่นีอ้าจถอืเปน็สนิบนหากเปน็การใหเ้พือ่จงูใจเจา้หนา้ที่ 
ของรัฐให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ และบ่อยครั้งมักถูกปกปิดในทางบัญชี โดยการบันทึก 
รายการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการอบรม ค่าที่ปรึกษา หรือ 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมด้านการตลาด เป็นต้น  

3ภายใตก้ฎหมาย The US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA) ไมถ่อืว่าคา่อำนวยความสะดวก 
เปน็สนิบน ในกรณทีีเ่ปน็การตอบแทนหนา้ทีป่ระจำของเจา้หนา้ทีข่องรฐั (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)
4The UK Bribery Act 2010 Guidance (2011) ยอ่หนา้ที ่44  สรปุไดว้า่คา่อำนวยความสะดวกอาจนำไปสู่ 
ความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม Section 6 และความผิดสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม 
Section 7 
5OECD, Recommendation on the Council for Further Combating Bribery of foreign Public  
Officials in International Business Transactions, 200
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 สำหรับมูลค่ าของค่ ารับรองและ 
ของขวัญที่นิติบุคคลสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐนั้น กฎหมายไทยไม่ได้มีการจำกัดมูลค่า 
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ในการใช้จ่ายค่ารับรอง 
หรือการให้ของขวัญ นิติบุคคลควรพิจารณา 
ปัจจัยที่สำคัญหลายประการ เช่น
  ไมม่เีจตนาเปน็การใชจ่้ายเพ่ือจูงใจ 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำการอันมิชอบ 
ด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล
  มู ลค่ าหรื อราคาควรสะท้อน 
ความสมเหตุสมผลและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เช่น  
หากนิติบุคคลสนับสนุนการศึกษาดูงานใน 
ต่างประเทศ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
ประสทิธภิาพในการทำงานอยา่งแทจ้รงิ มใิชเ่พือ่ 
การท่องเที่ยวหรือเพ่ือความบันเทิง ตลอดจน 
ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัว 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น 

  ช่วงเวลาหรือความบ่อยครั้งในการให้อาจสะท้อนเจตนาของการให้สินบน เช่น  
การเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงที่นิติบุคคลได้ร่วมเข้าแข่งขันประมูลการทำโครงการของรัฐ  
  มีการบันทึกค่าใช้จ่ายตามที่ได้ใช้จ่ายจริงและควรมีใบเสร็จหรือหลักฐานรับรอง

 นอกจากนี้ นิติบุคคลอาจศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ควบคู่กับประกาศ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดมูลค่าของทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายผู้รับสามารถรับได้โดยชอบด้วยกฎหมายตาม 
ธรรมจรรยา นั่นคือ การรับตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาททางสังคม6  
ซ่ึงในที่น้ี นิติบุคคลอาจใช้พิจารณาประกอบการกำหนดแนวทางการจ่ายค่ารับรองและการให้ 
ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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6มาตรา 103 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 
ประกอบประกาศคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิเรือ่งหลักเกณฑ์การรบัทรพัยสิ์น 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ 
บคุคลทีใ่หก้นัในโอกาสตา่งๆโดยปกตติามขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีหรอืวฒันธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาท 
ที่ปฏิบัติกันในสังคม ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะหมายความรวมถึงค่ารับรองและค่าของขวัญ
 ทัง้นี ้ประกาศดงักลา่วมกีารกำหนดมลูคา่และขัน้ตอนปฏบิตักิารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
ไว้ในข้อ 5,6,7 กล่าวโดยสรุปคือค่ารับรองและค่าของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อืน่ใดนัน้ตอ้งไมเ่กนิ 3,000 บาท แตม่กีรณทีีเ่ปน็ขอ้ยกเวน้ทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัอาจรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน ์
อื่นใดที่มีราคาหรือมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ได้แก่ กรณีที่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจาก 
ต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งข้อยกเว้น 
ทั้ง 2 กรณีนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

7มาตรา 4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง
 การบริจาคเพื่อการกุศลอาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคมของนติบิคุคล แตใ่นขณะเดยีวกนักอ็าจเปน็ชอ่งทางใหเ้กดิการใหส้นิบนได ้เชน่ การบรจิาค 
ในกจิกรรมการกศุลทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐเปน็ผูจ้ดังานโดยมเีจตนาจงูใจใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัเอือ้ประโยชน ์
ในทางมิชอบแก่นิติบุคคลของตน อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับกรณีค่าใช้จ่ายท่ีมีความเสี่ยงสูงอื่นๆ  
กฎหมายไทยมิได้จำกัดมูลค่าของการบริจาคสำหรับนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ให้ อย่างไรก็ดี นิติบุคคล 
ควรพิจารณามาตรการต่อไปนี้ เช่น
  เจตนาของนิติบุคคลผู้บริจาคเป็นปัจจัยท่ีมีความสำคัญท่ีจะบ่งช้ีว่าการบริจาคเป็น 
การกระทำเพื่อปกปิดการให้สินบนหรือไม่
  การตรวจสอบสถานะของผูร้บับรจิาค โดยเฉพาะในกรณท่ีีผูร้บับรจิาคมคีวามเกีย่วข้อง 
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองโดยตรง หรือเป็นบุคคลใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์และการดำเนินการของผู้รับบริจาคที่ควรดำเนินการอย่างโปร่งใส
  การบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 ส่วนการบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของพรรคการเมืองอาจเป็นการจูงใจ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามนิยามของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม7 ซึ่งแม้ว่ากฎหมายไทยจะไม่ได้ 
ห้ามนิติบุคคลบริจาคเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง แต่นิติบุคคลยังอาจศึกษากฎหมายไทย 
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8พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 3 การบริจาคแก่ 
พรรคการเมือง 

ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดการรับบริจาคของพรรคการเมือง เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 โดยกฎหมายดังกล่าวจำกัดพรรคการเมืองในกรณีรับบริจาค 
จากนิติบุคคล ทั้งมูลค่าการรับบริจาค รวมทั้งคุณสมบัติของนิติบุคคลท่ีพรรคการเมืองสามารถ 
รับบริจาคได้8 

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม38
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หลักการที่ 4
นิติบุคคลต้องนำมาตรการป้องกัน

การให้สินบนไปปรับใช้กับ
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

กับนิติบุคคล	

“นอกจากมาตรการป้องกันการให้สินบน

ของนิติบุคคลจะต้องปรับใช้กับบุคลากรภายใน

นิติบุคคลเองแล้ว	ยังต้องปรับใช้กับบุคคลภายนอก

ผู้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลด้วย”
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 เมื่อเกิดการขยายตัวทางธุรกิจ นิติบุคคลอาจมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีความเกี่ยวข้อง 
ทางธุรกิจกับบุคคลอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอาจอาศัยบุคคลเหล่านี้ให้กระทำการเพื่อหรือในนาม 
ของนิติบุคคล บุคคลเหล่านี้ หมายรวมถึง บริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า ตัวแทน ที่ปรึกษา  
ตวักลางอืน่ๆ เปน็ต้น ซึง่หากผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธรุกจิกบันติบิคุคลเหลา่นีใ้หส้นิบนแกเ่จา้หนา้ที่ 
ของรัฐเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคล นิติบุคคลอาจมีความรับผิดด้วย ดังนั้น นิติบุคคลควรปรับใช ้
มาตรการป้องกันการให้สินบนให้ครอบคลุมการดำเนินการของผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับ 
นิติบุคคล แม้ว่าในบางกรณี นิติบุคคลอาจไม่มีอำนาจควบคุมเพียงพอที่จะปรับใช้มาตรการป้องกัน 
การให้สินบนของตนเองกับบุคคลเหล่านั้น แต่นิติบุคคลก็ควรพยายามอย่างดีที่สุด (Best efforts)  
ให้อีกฝ่ายปรับใช้มาตรการที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน 

 “ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธรุกจิกบันิติบคุคล” ตามหลกัการขอ้นี ้มุง่เนน้ไปที ่ผูท้ีร่ว่มทำธรุกจิ  
หรือกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล หรือบุคคลที่นิติบุคคลมีอำนาจควบคุม โดยนิติบุคคล 
อาจมีโอกาสต้องร่วมรับผิดหากบุคคลเหล่านั้นให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ “เพื่อประโยชน์ของ 
นิติบุคคล” ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเพียงนำสินค้าหรือบริการของนิติบุคคลไปเป็นสินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเป็นการให้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง ไม่ใช่เพื่อนิติบุคคล นิติบุคคลก็จะ 
ไม่ต้องร่วมรับผิดด้วย 

 ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล อาจประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
 1.	 บรษิทัหรอืห้างหุน้สว่นนติบุิคคลในเครอืเดยีวกนั9  หรอืบคุคลใดทีน่ติบิคุคลมอีำนาจ 
ควบคุมในลักษณะเดียวกัน
 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเป็นผู้ ท่ีมีความใกล้ชิดกับนิติบุคคลซึ่งเป็น 
บริษัทแม่ ซึ่งในกรณีทั่วไปบริษัทแม่มีอำนาจควบคุมในการดำเนินกิจการ การตัดสินใจ ออกคำสั่ง  

หลักการที่
นิติบุคคลต้องนำมาตรการป้องกันการให้สินบน
ไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
กับนิติบุคคล 

นอกจากมาตรการป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคล
จะต้องปรับใช้กับบุคลากรภายในนิติบุคคลเองแล้ว 

ยังต้องปรับใช้กับบุคคลภายนอก
ผู้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลด้วย

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม40
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อนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนกำหนดผู้บริหารของบริษัทในเครือ หากนิติบุคคลมีอำนาจควบคุม 
เช่นนี้ ควรพิจารณาดำเนินการต่อไปนี้ ได้แก่
  นติิบคุคลซึง่เปน็บรษัิทแมค่วรกำหนดใหบ้รษิทัในเครอืปรบัใชม้าตรการควบคมุภายใน 
เพื่อป้องกันการให้สินบนเช่นเดียวกับของตน 
  ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการป้องกันการให้สินบน ซ่ึงรวมถึง 
การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้เพียงพอในการจัดทำมาตรการดังกล่าว เช่น จัดให้ม ี
บุคลากรจากบริษัทแม่ให้ความช่วยเหลือในการอบรมแนวปฏิบัติในการป้องกันการให้สินบนและมี 
การประเมินผลส่งไปยังบริษัทแม่ 
  มีบทบาทในการตรวจสอบทางบัญชีของบุคคลเหล่านี้
  จัดให้มีช่องทางรายงานการให้สินบนท่ีเช่ือมต่อไปยังบริษัทแม่ เพื่อเป็นการป้องกัน 
กรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือ ฯลฯ

 2.	 กิจการร่วมค้า	(Joint	Venture)10 
 กิจการร่วมค้าเป็นการร่วมดำเนินธุรกิจของผู้ร่วมกิจการสองฝ่ายขึ้นไป โดยอาจมีการ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ร่วมกิจการหรือไม่ก็ได้ หากนิติบุคคลต้องการเข้าร่วม 
เป็นส่วนหนึ่งของกิจการร่วมค้าที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือต้องการริเริ่มกิจการดังกล่าว นิติบุคคล 
ควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

9มาตรา 39 แหง่ประมวลรษัฎากร ไดใ้หค้วามหมายของ “บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลในเครอืเดยีวกนั”  
ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
 (1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ปน็หุน้สว่นเกนิกวา่กึง่จำนวนผู้ถอืหุน้หรอืผู้เปน็หุน้ส่วนในนติบิคุคลหนึง่ เปน็ผู้ถอืหุน้ 
หรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
 (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
ของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
 (3) นิติบุคคลหน่ึงถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด  
หรือ
 (4) บคุคลเกินกวา่กึง่จำนวนกรรมการหรอืผูเ้ปน็หุน้สว่นซึง่มอีำนาจจดัการในนติบิคุคลหนึง่ เปน็กรรมการ 
หรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
10มาตรา 39 ตามประมวลรษัฎากร ไดใ้หค้วามหมายของ “กจิการรว่มคา้” วา่เปน็กจิการทีด่ำเนนิการรว่มกนั 
เป็นทางค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
กับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคล 
ที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลอื่น
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  ตรวจสอบสถานะของผู้ร่วมกิจการ 
  กำหนดในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการจัดทำมาตรการควบคุมภายใน 
เพื่อป้องกันการให้สินบน ซึ่งหากนิติบุคคลเป็นผู้ลงทุนหลักหรือมีอำนาจควบคุม นิติบุคคลก็จะ 
สามารถต่อรองให้มีการปรับใช้มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในกจิการร่วมคา้ได้ แต่ในกรณทีีไ่มม่อีำนาจควบคมุหลกั นติบุิคคลควรกระทำการใดๆ เพือ่สนบัสนนุ 
ให้มีการปรับใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจให้มี 
ความโปร่งใสเพื่อแสดงถึงความพยายามอย่างเต็มที่ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 3.	 ตัวแทน	ที่ปรึกษา	ตัวกลางอื่นๆ
 ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือตัวกลางอื่นๆอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งช่วยเหลือ 
นิติบุคคลในการดำเนินธุรกิจ เช่น การขาย การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ด้านกฎหมายหรือบัญชี  
การดำเนินการขอใบอนญุาต เปน็ต้น โดยการกระทำดงักลา่วไดก้ระทำเพือ่หรอืในนามของนิติบุคคล  
นิติบุคคลจึงอาจมีความรับผิดจากการให้สินบนของบุคคลเหล่านี้ อีกทั้งในหลายกรณีนิติบุคคลใช ้
บุคคลเหล่าน้ีเป็นช่องทางในการส่งผ่านสินบนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังนี้ แม้นิติบุคคลอาจไม่มี 
อำนาจควบคุมบุคคลเหล่านี้โดยตรง แต่ก็ควรพิจารณาการกำหนดมาตรการป้องกันการให้สินบน 
เพื่อปรับใช้กับบุคคลเหล่านี้ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบสถานะ (Due diligence)

แนวปฏิบัติที่ดี
 นอกจากข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับใช้มาตรการกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 
กับนิติบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้น นิติบุคคลอาจพิจารณานำแนวทางต่อไปนี้ไปปรับใช้ โดยอาจมี 
การปรับเปลี่ยนตามความสัมพันธ์หรืออำนาจควบคุมระหว่างนิติบุคคลและผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
ทางธุรกิจ เช่น
  การตรวจสอบสถานะ (Due diligence) ในการเลอืกผูท่ี้จะรว่มประกอบธรุกจิ นติบุิคคล 
ควรตรวจสอบสถานะของอีกฝ่ายในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการระบุถึงปัญหาที่มีอยู่และความเสี่ยง 
ในการให้สินบนที่อาจเกิดขึ้นได้จากบุคคลเหล่านั้น โดยการตรวจสอบสถานะจะมีความละเอียด 
มากน้อยเพียงใดอาจขึ้นกับความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอาจเกิดจากการกระทำ 
ของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งการตรวจสอบสถานะอาจครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ เช่น 
   สถานะทั้งในทางกฎหมายและทางการเงินเป็นอย่างไร 
   ผูบ้รหิารหรอืหุน้สว่นหลกัเปน็ใคร หรอืมคีวามเกีย่วขอ้งทางใดทางหนึง่กบัเจา้หนา้ที่ 
ของรัฐหรือไม่ 

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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  	 ผู้บริหารยึดมั่นต่อนโยบายในการต่อต้านการให้สินบนหรือไม่
  	 มีประวัติการดำเนินธุรกิจหรือช่ือเสียงในด้านความโปร่งใสอย่างไรในกลุ่มธุรกิจ 
ประเภทนั้น	มีความน่าเชื่อถือเพียงใด
  	 มีนโยบายในการต่อต้านการให้สินบนอย่างไร		เป็นต้น	
 	 ขอคำมั่นในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ก่อนเข้าทำธุรกิจ	นิติบุคคล 
อาจขอใหผู้้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธรุกจิใหค้ำมัน่	(commitment)	เปน็ลายลกัษณอ์กัษรวา่จะยอมรบั 
และปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและมาตรการควบคมุภายในของนติบิคุคลในการตอ่ตา้นการให้ 
สินบน	หรือมีการปรับใช้มาตรการของผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจเองซ่ึงมีมาตรฐานท่ีเทียบเท่า 
เพื่อเป็นการยืนยันถึงความเข้าใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกัน	
  ให้การสนับสนุนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจในการดำเนินการตามมาตรการ 
ของนิตบิคุคล	นติบิคุคลอาจจดัใหม้กีจิกรรมหรอืโครงการตา่งๆเพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธรุกจิ 
ทัง้หมดเขา้ใจและปฏบิติัตามมาตรการควบคุมภายในไดอ้ยา่งถูกต้อง	เช่น	การจดัช่องทางใหค้ำปรกึษา	 
การฝึกอบรม	เป็นต้น
 	 มีการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจเป็นระยะ เนื่องจาก 
การดำเนนิธรุกจิมกีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา	โดยการตรวจสอบอาจครอบคลมุถงึการดำเนนิการ 
เปน็ไปตามนโยบายและมาตรการควบคมุภายในเพือ่ปอ้งกนัการใหส้นิบนหรอืไม	่และความสมัพนัธ ์
กับลูกค้าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอย่างไร	เพื่อนิติบุคคลจะได้ดำเนินการแก้ไขการกระทำที่ม ี
ความเสีย่งในการใหส้นิบนได้อยา่งรวดเรว็	และกำหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบับรบิทท่ีเปลีย่นแปลง 
  มีมาตรการจูงใจให้ปฏิบัติตามหรือลงโทษกรณีที่มีฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการให้ 
สินบน นิติบุคคลอาจพิจารณาที่จะให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ	หากบุคคล 
เหลา่น้ันปฏิบตัติามมาตรการปอ้งกนัการใหส้นิบนและดำเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใส	เชน่	การตอ่สญัญา	 
การให้โอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ	เป็นต้น	

ในการเลือกผู้ทีจ่ะประกอบธุรกจิ 
นิติบุคคลควรตรวจสอบ

สถานะของอีกฝ่ายในด้านต่างๆ
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ข้อสังเกต:  สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคลกับผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ 
ซึ่งเกิดขึ้นก่อนมาตรา 123/5 มีผลบังคับใช้ อาจมิได้มีการกำหนดให้มีมาตรการในการ 
ป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐกันไว้ในขณะนั้น อย่างไรก็ดี นิติบุคคลควรพิจารณา 
การนำมาตรการดังกลา่วไปปรบัใชเ้ทา่ทีจ่ะสามารถทำได ้โดยอาจมีการทำข้อตกลงเพิม่เตมิ 
ในการปรับใช้มาตรการ หรือการเพิ่มบทบาทในการตรวจสอบการดำเนินการ เป็นต้น

 ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจฝ่าฝืนข้อตกลงในการ 
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน หรือมีพฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงจะนำไปสู่การให้สินบน 
และไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด นิติบุคคลอาจพิจารณานำแนวทางการลงโทษทาง 
ธุรกิจตา่งๆ มาใชแ้กบ่คุคลนัน้ เชน่ การเลกิสญัญา การไมต่อ่สญัญาดว้ย การตดัโอกาสทางธรุกจิ ฯลฯ 

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
 ในกรณีของนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) การนำมาตรการไปปรับใช้กับ 
การดำเนนิการของผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธุรกจิน้ันมคีวามสำคญัเช่นเดยีวกนักบันติบุิคคลขนาดใหญ ่ 
แต่ข้อจำกัดด้านขนาดของกิจการและอำนาจต่อรองทางธุรกิจท่ีน้อยกว่า บางมาตรการอาจเป็น 
ทางเลือกที่ไม่สามารถทำได้ เช่น การมีบทลงโทษโดยการเลิกสัญญา หรือการเรียกให้มีการให้ 
คำมั่น อย่างไรก็ดี นิติบุคคลอาจพิจารณาดำเนินการต่อไปนี้
  การตรวจสอบสถานะ (Due diligence) ของผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับตน 
โดยนติบิคุคลทีไ่มม่คีวามเชีย่วชาญอาจพจิารณาจา้งทีป่รกึษาภายนอกเพือ่ทำการประเมนิความเสีย่ง  
  เนื่องจากนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กมักอยู่ในสถานะตัวแทนหรือเป็นผู้ท่ีอยู่ 
ใต้อำนาจการควบคุมของนิติบุคคลขนาดใหญ่ต่างๆ ทำให้เป็นฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
ควบคมุภายในของนติิบคุคลขนาดใหญเ่หลา่นัน้ ในกรณเีชน่นี ้กส็ามารถจดัอบรมเกีย่วกบัการปฏบิตั ิ
ตามมาตรการดังกล่าวร่วมกันได้
  การเข้าร่วมในแนวปฏิบัติร่วม (Collective action) กับนิติบุคคลขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กอื่นอาจช่วยลดภาระหรือค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน 
การให้สินบนของตน

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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หลักการที่ 5
นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี

“การมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง	โปร่งใส	

และมีการตรวจสอบที่เป็นอิสระ	

จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการปกปิดค่าใช้จ่าย

ที่ใช้เป็นสินบนได้”

45

60-08-017_001-064 Thai new30-8_G-Uncoated.indd   45 8/30/17   1:21:55 PM



นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี

	 ในการดำเนินธุรกิจ	บ่อยครั้งที่ระบบบัญชีท่ีซับซ้อนได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกปิด 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน	 ดังนั้น	 การจัดให้มีหรือพัฒนาระบบบัญชีที่มีความถูกต้อง 
แม่นยำและมีความโปร่งใส	 รวมถึงมีกลไกการตรวจสอบเพื่อควบคุมระบบการรายงานทางการเงิน 
ที่ดีนั้นย่อมเป็นปัจจัยสำคัญของมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน 
ที่มีประสิทธิภาพ	

	 การมีระบบบัญชีที่ดีควรเริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย	 โดยผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุด 
ของนิติบุคคลต้องให้ความสำคัญต่อการมีระบบบัญชีท่ีเป็นไปตามหลักความถูกต้อง	ความโปร่งใส	 
และตรวจสอบได้	และมีบทบาทในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของนิติบุคคล	เพื่อจะได้ทราบ 
ถึงความผิดปกติทางการเงิน	

	 นอกจากนี้	 ในขั้นตอนของการตรวจสอบ	 รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี	 
นิติบุคคลควรมีการวางแผนและกระบวนการตรวจสอบบัญชีภายในกิจการ	 (internal	 audit)	 
รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีภายนอกกิจการ	(external	audit)	ที่สอดคล้องกับระบบต่อต้านการให้ 
สินบนของนิติบุคคล

	 นิติบุคคลอาจพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ีเพื่อจัดทำระบบบัญชีท่ีดีและสามารถป้องกัน 
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
 	 รายการทรัพย์สินและหนี้สิน	 ตลอดจนการทำธุรกรรมต่างๆ	 ต้องมีการบันทึก 
อย่างถูกต้องและแม่นยำในบัญชีและบันทึกต่างๆ	 ของนิติบุคคล	 โดยมีรายละเอียดและหลักฐาน 
ประกอบ	รวมทั้งมีการบันทึกตามลำดับเวลาที่ถูกต้อง

แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการที่

การมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 
จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการปกปิดค่าใช้จ่ายที่ใช้เป็นสินบนได้

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม46



  ห้ามมิให้นิติบุคคลบันทึกรายการนอกบัญชี (off-the-book record) เพราะค่าใช้จ่าย 
ที่ถูกบันทึกนอกบัญชีเหล่านั้นมักไม่สามารถตรวจสอบได้ในรายงานทางการเงินของนิติบุคคล  
ทำให้มีโอกาสในการปกปิดการให้สินบน
  บัญชีและบันทึกต่างๆ ของนิติบุคคล ไม่ว่าจะถูกจัดเก็บในรูปแบบใดๆ ก็ตาม  
ควรไดร้บัการเกบ็รกัษาเพือ่ปอ้งกนัการถกูเปล่ียนแปลงหรอืทำลายไมว่า่จะโดยเจตนาหรอืไมเ่จตนา  
รวมทั้งไม่ควรถูกทำลายก่อนที่จะสิ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการปกปิด 
หลักฐานการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ธุรกรรมต่างๆ ควรมีการบันทึกอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จ 
สมบูรณ์
  มกีารคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัชทีีม่คีวามเปน็อสิระ เปน็กลาง และมคีวามรูค้วามเข้าใจ 
ในความเสี่ยงและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การดำเนินกิจการของนิติบุคคล รวมทั้งกำหนดให้มีการ 
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  นติบิคุคลควรจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบบญัชทีีเ่ปน็อิสระ ไมว่า่จะเปน็การตรวจสอบ 
โดยผู้รับผิดชอบภายในนิติบุคคลเอง หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ รวมทั้งสนับสนุนมิให้นำ 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นสินบนไประบุเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
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 นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ควรตระหนักถึงความสำคัญและจัดให้มี 
ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพและได้สัดส่วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ รวมท้ังมีนโยบายและ 
กระบวนการสำหรับการลงบันทึกและบัญชีที่ชัดเจนเช่นเดียวกับนิติบุคคลขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี  
ดว้ยขนาดของกจิการทีม่ขีนาดเลก็กวา่ นติบิคุคลขนาดกลางและขนาดเลก็จงึอยูใ่นฐานะทีไ่ดเ้ปรยีบ 
เนือ่งจากความซบัซอ้นและจำนวนของบคุลากรและผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธรุกจิทีน่อ้ยกวา่ ทำใหง้า่ย 
แก่การตรวจสอบ 
 นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพิจารณาดำเนินการต่อไปนี้ เช่น
  มุ่งเน้นตรวจสอบบัญชีโดยให้ความสำคัญกับรายการท่ีมีความเสี่ยงจะนำไปสู่การให ้
สินบน (risk-based approach) 
  มอบหมายให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบระบบบัญชีโดยจัดให้มีการ 
ตรวจสอบเป็นระยะ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล  
  พิจารณาการใช้ระบบบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ของกรมสรรพากร 
ซึ่งต้องการส่งเสริมให้นิติบุคคลจัดทำบัญชีชุดเดียว

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม48

60-08-017_001-064 Thai new30-8_G-Uncoated.indd   48 8/30/17   1:21:56 PM



หลักการที่ 6
นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการให้สินบน

“เจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบน

สามารถสะท้อนอยู่ในทุกขั้นตอน

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล”
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นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการให้สินบน

แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการที่

เจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบนสามารถสะท้อนอยู่
ในทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรบุคคล

 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการให้สินบน 
ภายในองค์กร นิติบุคคลต้องมีการผลักดันบุคลากรภายในองค์กรให้มีความตระหนักรู้และร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคล โดยเจตนารมณ ์
ในการต่อต้านการให้สินบนสามารถสะท้อนอยู่ในทุกขั้นตอนของหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล  
นับตัง้แตก่ารจา้งงาน การเลือ่นตำแหนง่ การประเมนิผลงาน การใหค้า่ตอบแทน ตลอดจนการจดัให้ 
มีการฝึกอบรมบุคลากรให้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการของนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง

 นติบิคุคลอาจคำนงึถงึแนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคลดงัตอ่ไปนี ้เพือ่สง่เสรมิมาตรการ 
ป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคลเอง
  ในการจ้างบุคคลเข้าทำงาน นิติบุคคลควรศึกษาประวัติของบุคคลนั้น และมีวิธีการ 
คัดเลือกบุคคลท่ีพร้อมจะยึดม่ันในเจตนารมณ์ต่อต้านการให้สินบนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ 

นิติบุคคล ทั้งนี้  ในสัญญาจ้างงานควรกำหนด 
ให้ ผู้ ถู กว่ าจ้ า งต้ องปฏิ บัติ ตามนโยบายและ 
กฎระเบียบต่างๆ ของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 
การต่อต้านการให้สินบน 
  เมือ่มกีารละเมดินโยบายหรอืกฎเกณฑ์ 
ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน นิติบุคคลควรมี 
กระบวนการที่เหมาะสมและชัดเจนในการลงโทษ  
หรือดำเนินการอื่นๆ ที่สมควร 

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม50
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  นิติบุคคลควรมีนโยบายที่ระบุว่าจะไม่ลงโทษพนักงานท่ีทำให้นิติบุคคลสูญเสียโอกาส 
ทางธุรกิจ เนื่องด้วยเหตุที่ปฏิเสธการให้สินบน รวมท้ังนิติบุคคลควรมีมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน 
การกระทำความผิดหรือเหตุน่าสงสัย เพื่อมิให้บุคคลเหล่านี้ต้องถูกกลั่นแกล้งหรือถูกลงโทษ
  การสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการให้สินบน โดยอาจใช้วิธีการ 
ให้รางวัล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่อาศัยหลักเกณฑ์จากกิจกรรมต่อต้านการให้สินบน 
ของนิติบุคคล เช่น การมีส่วนร่วมและผลงานในการฝึกอบรมตามมาตรการควบคุมภายใน  
ระดับของการให้การสนับสนุนมาตรการ หรือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมของนิติบุคคล
  นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) หรือค่านายหน้า อาจกระตุ้นให้ 
บุคลากรให้สินบนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพราะฉะนั้น นิติบุคคลอาจระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
ค่าตอบแทนว่าไม่ครอบคลุมถึงกิจการที่ได้มาจากการให้สินบน 
  ลกูจา้งทกุคนควรไดร้บัความรูแ้ละการฝกึอบรมเกีย่วกบันโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบน 
ของนิติบุคคลอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยนิติบุคคลต้องมีการสื่อสารและการฝึกอบรม  
เพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับมาตรการและนโยบายการต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ให้บุคลากรภายใน 
นิติบุคคลรับทราบ ซึ่งผู้บริหารควรมีบทบาทในการวางแนวทางสำหรับการจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว  
โดยเน้ือหาที่สื่อสารและใช้ในการฝึกอบรมควรปรับให้เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบและระดับช้ัน 
ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนต้องครอบคลุมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีต่างๆ เช่น  
การอนุมัติค่ารับรอง ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึก 
สนใจที่จะรับฟังและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้มาตรการถูกนำไปปรับใช้อย่างถูกต้องและมี 
ประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้  ทุกคนในองค์กร รวมถึง 
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล 
ควรจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ 
การต่อต้านการให้สินบนของนิติบุคคลนั้นๆ ได้  
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลอาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น  
การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติ (Code of  
conduct) โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกจ่ายแก่ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับนิติบุคคลท้ังหมด หรือการเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ของบริษัทตลอดจนมีการจัดช่องทาง 
เพื่อให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรการ ฯลฯ  
อีกท้ัง นิติบุคคลต้องไม่ปล่อยให้คู่มือแนวทาง 
การปฏิบัติดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลในกระดาษ 
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แต่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันกับบริบท 
ของการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
  นิติบุคคลควรจัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ  
(Code of conduct) หรือมาตรการป้องกันการให้สินบนขององค์กร เพื่อประเมินประสิทธิภาพ 
ของการฝึกอบรมและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  นิติบุคคลควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น หรือคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาระบบมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคลนั้นๆในอนาคต 

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
 นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพิจารณาทางเลือก เช่น
  จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติ (Code of conduct) เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัท 
ให้แก่บุคลากรในนิติบุคคลให้มีความชัดเจน โดยสมาคมธุรกิจหรือกลุ่มของนิติบุคคลขนาดกลาง 
และขนาดเล็กในธุรกิจประเภทเดียวกันอาจพิจารณาจัดทำคู่มือฉบับกลางท่ีใช้ร่วมกันก่อนท่ีจะนำ 
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับความเฉพาะทางของกิจการของตนเอง
  การฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นกุญแจ 
สำคญัในการดำเนนิมาตรการทีม่ปีระสทิธิภาพ นอกเหนอืจากการใหค้วามรูแ้ละฝกึอบรมภายในแลว้ 
ในกรณทีีนิ่ตบิคุคลขนาดกลางและขนาดเลก็เปน็ผูท้ีมี่ความเกีย่วข้องทางธรุกจิ หรอืมคีวามเกีย่วข้อง 
ในลักษณะห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) กับนิติบุคคลขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมด้านทรัพยากร 
มากกว่า นิติบุคคลนั้นอาจขอเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการให้สินบนกับนิติบุคคล 
ขนาดใหญ่นั้น นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐและสมาคมธุรกิจต่างๆ อาจเป็นแหล่งข้อมูลและมี 
ผูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในการฝกึอบรมแกน่ติบิคุคลขนาดกลางและขนาดเลก็ได ้
  หน่วยงานเพ่ือการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
ตา่งๆ ลว้นมโีครงการหรือเอกสารใหค้วามรู้เกีย่วกบัการป้องกันและตอ่ตา้นการทุจรติ เพือ่การเผยแพร ่
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพิจารณาอาศัยเครื่องมือสื่อสาร 
และทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ในองค์กร

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม52
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หลักการที่ 7
	นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุน

ให้มีการรายงานการกระทำผิด
หรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย

“นิติบุคคลต้องสนับสนุนการรายงาน

การกระทำความผิดและมีมาตรการคุ้มครอง

ผู้ร้องเรียนเพื่อสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่น

ให้มีการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่”
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 การรายงานการกระทำความผิดหรือเหตุน่าสงสัย รวมทั้งการรายงานข้อบกพร่อง 
ของมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบน เป็นหลักการสำคัญที่จะช่วยให้นิติบุคคล 
สามารถป้องกันการกระทำความผิดได้ทันท่วงที หรือยับยั้งความเสียหายท่ีอาจร้ายแรงมากยิ่งข้ึน 
หากปล่อยให้มีการกระทำความผิดต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ดี อุปสรรคสำคัญ 
ประการหนึ่งที่ทำให้บุคคลภายในที่รู้เห็นการกระทำผิดไม่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้น 
ได้แก่ ความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของคนในองค์กร เช่น การถูกกลั่นแกล้งคุกคาม การถูกให้ออก 
จากงาน การถูกกดดันจากบุคลากรในองค์กร เป็นต้น ดังนั้น นิติบุคคลจึงต้องมีระบบการรายงาน 
การกระทำความผิด หรือกรณีมีเหตุน่าสงสัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุน
ให้มีการรายงานการกระทำผิด
หรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย

หลักการที่

นิติบุคคลต้องสนับสนุนการรายงานการกระทำความผิด
และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่น

ให้มีการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม54
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  สร้างค่านิยมภายในของนิติบุคคลว่าการรายงานการกระทำความผิดเป็นเรื่องท่ีควร 
กระทำ โดยผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดควรมีการประกาศนโยบายที่ชัดเจนว่านิติบุคคลนั้น 
สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตให้สินบน และพนักงานหรือผู้มีความเก่ียวข้อง 
ทางธุรกิจจะไม่ถูกกลั่นแกล้งโดยเหตุอันเนื่องมาจากการรายงานข้อมูลโดยสุจริต
  นิติบุคคลต้องกำหนดผู้รับผิดชอบท่ีจะเป็นผู้ดำเนินการรับร้องเรียน ซ่ึงอาจเป็น 
บุคคลหรือแผนกภายในองค์กร หรืออาจจัดจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้รับร้องเรียนในข้ันตอน 
เบื้องต้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการปกปิดสถานะ
  นิติบุคคลอาจจัดให้มีช่องทางการรายงานได้หลายวิธี ซึ่งต้องมีกลไกในการรับ 
เรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงง่าย มีความชัดเจน ปกปิดสถานะของผู้ร้องเรียนหากไม่ประสงค์เปิดเผย 
ตนเอง รวมทั้งผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการดำเนินการได้ เช่น การตั้งสายด่วน หรือการใช้ 
ระบบคอมพิวเตอร์ 
  เมื่อมีการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว นิติบุคคลต้องดำเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงอย่างจริงจังและรวดเร็ว โดยอาจมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการ 
แตล่ะขัน้ตอน รวมทัง้เกบ็รกัษาขอ้มลูไวเ้ปน็ความลบัเพือ่ใหผู้ร้อ้งเรยีนเกดิความเชือ่มัน่วา่นติบิคุคล 
มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

 ทั้งนี้ การรายงานการกระทำความผิดอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งบุคคลอื่น  
ดังน้ัน จึงต้องมีการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นว่าการร้องเรียนเป็นไปด้วย 
ความสุจริตหรือไม่ หรือข้อร้องเรียนนั้นมีเหตุให้ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่ หากไม่ได้ 
เปน็ไปตามทัง้สองกรณ ีนติบิคุคลกส็ามารถยตุกิารดำเนนิการกบัขอ้รอ้งเรยีนนัน้ ในทางตรงกนัขา้ม  
หากเป็นการรายงานโดยสุจริตหรือมีเหตุให้ควรเช่ือว่ามีการกระทำความผิด นิติบุคคลพึงกำหนด 
วิธีการดำเนินการกับข้อร้องเรียนนั้นต่อไป โดยอาจกำหนดเป็นบทลงโทษ มาตรการทางวินัย 
ภายในองคก์ร หรือใหค้วามร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งในการสบืสวน สอบสวน หรอืการให้ 
ข้อมูลใดๆ เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ 
  นิติบุคคลกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำการโดยสุจริต ซึ่งต้องให้ 
ความเชื่อมั่นว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ไล่ออก หรือได้รับผลกระทบในทางเสื่อมเสีย  
หากให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด
  นิติบุคคลจัดให้มีการอบรมเพื่อทำความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรายงานการกระทำ 
ความผิด   

แนวปฏิบัติที่ดี
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นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
 สำหรับกรณีของนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นั้น เนื่องจากนิติบุคคล 
ดังกล่าวมักมีพนักงานจำนวนไม่มาก จึงมีโอกาสท่ีจะร่วมมือกันตรวจพบการกระทำท่ีมิชอบได้ง่าย 
กว่านิติบุคคลขนาดใหญ่ ซึ่งนิติบุคคลอาจพิจารณามาตรการต่อไปนี้ เช่น
  ควรมกีารสร้างวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแข็งบนพืน้ฐานของความเช่ือใจและความซ่ือสตัย์ 
สุจริต ซึ่งต้องอาศัยนโยบายที่เข้มแข็งจากผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุด
  ผู้บรหิารควรสนับสนุนใหพ้นักงานมาพดูคยุปรึกษาหากพบกรณนีา่สงสยัท่ีเกีย่วขอ้งกบั 
การให้สินบน 
  นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพิจารณาแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด 
มายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้มีการดำเนินการ 
ต่อไป

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม56

60-08-017_001-064 Thai new30-8_G-Uncoated.indd   56 8/30/17   1:21:57 PM



หลักการที่ 8
นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบ
และประเมินผลมาตรการป้องกัน

การให้สินบนเป็นระยะ

“เนื่องจากความเสี่ยงต่อการให้สินบนเจ้าหน้าที่

ของรัฐอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

นิติบุคคลจึงต้องมีการทบทวนและประเมินผล

มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

เพื่อปรับปรุงมาตรการให้เหมาะกับสถานการณ์”
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 เนื่องจากในการประกอบธุรกิจ นิติบุคคลอาจประสบกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัย 
ต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในอยู่เสมอ ทำให้สถานการณ์และความเสี่ยงต่อการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในและรูปแบบการประกอบ 
ธุรกิจ ตลาดการค้าการลงทุน ผู้ร่วมประกอบธุรกิจ กฎหมายหรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังน้ัน ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลควรจัดให้มีการตรวจสอบ 
และประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ เกี่ยวกับความเหมาะสม  ความเพียงพอ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการป้องกันการให้สินบน 
ที่มีอยู่หรือไม่ อย่างไร 

 หลักการทบทวนตรวจสอบ และประเมนิผลมาตรการป้องกันการใหส้นิบน อาจประกอบดว้ย 
  วิธีการทบทวนตรวจสอบมาตรการป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคล อาจทำได้ 
หลายวธิ ีไมว่า่จะเปน็กลไกการตรวจสอบภายในหรอืภายนอก เช่น การพจิารณาผลการตรวจสอบบัญชี 
ทั้งภายในและภายนอก การพิจารณาผลตอบรับจากการฝึกอบรมพนักงาน การให้พนักงาน 
ตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติกับนิติบุคคลอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงการ 
ทบทวนตรวจสอบนี้ควรทำเป็นระยะ 
  การกำหนดผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบและประเมนิผลใหช้ดัเจน โดยบคุคลดงักลา่ว 
ต้องมีอิสระอย่างแท้จริง เช่น ผู้รับรองอิสระจากภายนอก
  เกณฑ์การประเมินอาจพิจารณาจากความเหมาะสม ความเพียงพอ ความมี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการป้องกันการให้สินบนได้ เพื่อจะได้พิจารณาต่อไป 
ว่าจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรการใดหรือไม่ อย่างไร เช่น นิติบุคคลอาจมีมาตรการ 

นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผล
มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการที่

เนื่องจากความเสี่ยงต่อการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ นิติบุคคลจึงต้องมีการทบทวน
และประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

เพื่อปรับปรุงมาตรการให้เหมาะกับสถานการณ์

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม58
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การควบคมุภายในทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งตอ่การใหส้นิบนเจา้หนา้ทีข่องรฐัแลว้และไดผ้ลตอบรบั 
ที่ดีจากพนักงาน อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงและมีความซ้ำซ้อนกัน 
ในบางแง่มุม ดังนั้น นิติบุคคลอาจพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการบางประการเพื่อไม่ให้เกิด 
ความซ้ำซ้อนและใช้มาตรการอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่าแทนที่ เพื่อให้มาตรการทั้งหมดนั้น 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
  เมือ่ไดท้ำการตรวจสอบและประเมนิมาตรการการปอ้งกนัการใหส้นิบนแลว้ นติิบคุคล 
ต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่เทียบเท่า หรืออาจมีการเปิดเผย 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

 ในส่วนของนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นั้น อาจมีข้อจำกัดในแง่ของ 
ทรัพยากร เช่น บุคลากร เวลา และงบประมาณ อย่างไรก็ดี การตรวจสอบติดตามประเมินผล 
เพ่ือนำมาปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึนนั้นจะช่วยลดต้นทุนโดยรวม เนื่องจากไม่ต้อง 
เสียทรัพยากรในส่วนที่ไม่จำเป็น โดยนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กอาจใช้วิธีตรวจสอบ 
อย่างง่าย เช่น 
  สอบถามข้อมูลและความคิดเห็นจากพนักงานและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 
กับนิติบุคคล 
  พิจารณาเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

59

60-08-017_001-064 Thai new30-8_G-Uncoated.indd   59 8/30/17   1:21:58 PM



การปรับใช้
มาตรการป้องกัน
การให้สินบน

ตัวอย่าง

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ตัวอย่างการปรับใช้มาตรการป้องกันการให้สินบน

ตัวอย่างที่ 1
ค่ารับรองและของขวัญ

	 บริษัท	ก	จำกัด	นิติบุคคลไทย	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์รักษาโรค 
โดยมีพนักงานขายผลิตภัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของรัฐในหลากหลายภูมิภาค	ซึ่งจากการ 
ประเมินความเสี่ยงการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐของบริษัท	พบว่าบริษัท	 ก	 จำกัด	 มีความเสี่ยงสูง 
ที่จะเก่ียวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการเลี้ยงรับรองและให้ของขวัญของพนักงาน	 
บริษัท	ก	จำกัด	อาจพิจารณาดำเนินการต่อไปนี้เพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 บริษัท	 ก	 จำกัด	 ควรตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะเป็นพนักงานขายก่อนตัดสินใจ 
เลอืกบคุคลน้ันเขา้ทำงาน	เน่ืองจากบคุคลในตำแหนง่นีม้กัมโีอกาสเลีย้งรบัรอง	ใหข้องขวญั 
หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงในนามของบริษัทฯ	โดยบริษัทอาจพิจารณาวิธีการ	 
ดังนี้

 กรณีศึกษาต่อไปนี้ เป็นเพียงตัวอย่างสมมติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิติบุคคล 
ในการนำหลักการของคู่มือฉบับนี้มาใช้กำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน 
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างไรก็ดี ตัวอย่างมาตรการฯ ที่เสนอแนะนี้ไม่มีผลผูกพัน 
ทางกฎหมายใดๆ อีกทั้ง ไม่ใช่คำตอบตายตัวสำหรับทุกนิติบุคคล

 	 สัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองต่อการให้ 
	 สนิบน	โดยครอบคลมุถงึมมุมองเกีย่วกบั 
	 การรับรองหรือให้ของขวัญเจ้าหน้าที่ 
	 ของรัฐ	

 	 ตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าว 
	 วา่เคยมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการให้สนิบน 
	 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่	 ซึ่งบริษัทฯ	 
	 อาจพิจารณาหนังสือรับรองประวัติ 
	 การทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม

 	 ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
	 นั้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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 ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดสื่อสารนโยบายของบริษัทเรื่องการรับรองและให้ของขวัญ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐั ไมว่า่นโยบายจะหา้มมใิห้กระทำ หรอืสามารถใหก้ระทำไดภ้ายใตเ้งือ่นไข 
และมูลค่าจำกัด เพื่อให้พนักงานขายในทุกพื้นที่รับทราบทั่วกัน รวมทั้งมอบหมายให้ 
ผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกเน้นย้ำนโยบายดังกล่าวด้วย

 ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของบริษัทสนับสนุนให้มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติหรือ 
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) โดยเฉพาะในเรื่องแนวปฏิบัติการขาย 
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงประเด็นการรับรองและให้ของขวัญ เพื่อให้พนักงานขายปฏิบัติตนได้ 
ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 

 มาตรการมีการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่ารับรองและของขวัญในประเด็น 
ต่อไปนี้

  ข้อควรพิจารณาสำหรับค่ารับรองและของขวัญ (เช่น มูลค่า ช่วงเวลา ความบ่อยครั้ง)
  ขั้นตอนการขออนุมัติ
  การลงบัญชีที่ถูกต้อง

 บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานขายเป็นประจำเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการให้สินบน 
โดยเน้นย้ำเรื่องการรับรองและการให้ของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากเป็นกรณี 
มีความเสี่ยงสูงจะเป็นสินบน ตลอดจนมีการทำแบบทดสอบเก่ียวกับมาตรการในเรื่อง 
ดังกล่าวขององค์กร และรายงานผลไปยังผู้บริหาร

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่คำนวณจากความสำเร็จในการขาย ควรมีเงื่อนไขระบุว่า 
ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน เพื่อป้องกันมิให้พนักงานขายใช้การรับรองและให้ 
ของขวัญเป็นสินบนจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่

 กำหนดในสัญญาจ้างว่าบริษัทอาจเลิกสัญญาได้หากพนักงานขายเกี่ยวข้องกับการให้ 
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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กิจการร่วมค้า

	 บริษัท	 ข	 จำกัด	 นิติบุคคลไทย	 ต้องการดำเนินกิจการร่วมค้ากับบริษัท	 เอ	 จำกัด	 
นิติบุคคลต่างประเทศ	 และจะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก	 เนื่องจากต้องการ 
รว่มเสนอราคาในโครงการกอ่สรา้งสาธารณูปโภคของรฐับาล	บรษิทั	ข	จำกดั	อาจพจิารณาดำเนนิการ 
ต่อไปนี้เพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 ตรวจสอบสถานะ
 	 บริษัท	 ข	 จำกัด	 ประเมินความเสี่ยงจากการทำกิจการร่วมค้าในโครงการนี้ว่ามี 

	 ความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐมากน้อยเพียงใด	

ตัวอย่างที่ 2

	 ก่อนร่วมประกอบธุรกิจ	นิติบุคคลอาจตกลงกันในประเด็นต่อไปนี้
 	 จัดให้มีผู้แทนของบริษัท	ข	จำกัด	เป็นคณะกรรมการบริหารของกิจการร่วมค้า
 	 ขอคำมัน่เปน็ลายลักษณอั์กษรในการปฏบัิตติามกฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบน	และปรบั 

	 ใช้มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	
 	 กำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับ 

	 กจิการร่วมค้า	โดยมรีายละเอยีดครอบคลมุในประเดน็สำคญั	เชน่	คา่รบัรองและของขวญั	 
	 การตรวจสอบสถานะของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ	 การตรวจสอบบัญชี	 
	 การอบรมพนักงาน	การจัดให้มีช่องทางรายงานการกระทำความผิด	เป็นต้น

 	 กำหนดบทลงโทษ	เชน่	การยกเลกิสญัญาหากคูส่ญัญามคีวามเกีย่วขอ้งกบัการใหส้นิบน 
	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 ระหว่างการดำเนินธุรกิจ
 	 ตรวจสอบการดำเนินธรุกจิและการปรบัใช้มาตรการเพือ่ป้องกนัการใหส้นิบนของกจิการ 

	 ร่วมค้าอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี 
	 ของรัฐ	รวมทัง้สญัญากบัผูท้ีม่คีวามเก่ียวข้องทางธรุกิจกับบรษิทักิจการรว่มคา้ท่ีจะต้องไป 
	 กระทำการเพื่อหรือในนามของกิจการร่วมค้านั้น

 	 เน่ืองจากโครงการดังกล่าวอาจทำให้บริษัท 
	 ต้องติดตอ่กบัเจา้หนา้ทีข่องรฐับอ่ยครัง้	อกีทัง้ 
	 เปน็โครงการทีม่มีลูคา่สงู	จงึอาจมคีวามจำเปน็ 
	 ตรวจสอบสถานะบรษัิท	เอ	จำกดั	โดยละเอยีด	 
	 โดยการรวบรวมเอกสาร	การสัมภาษณ์	หรือ 
	 สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล 
	 เพิ่มเติมหรือยืนยันข้อมูล	เป็นต้น
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การรายงานการกระทำความผิด

 บรษัิท ค จำกดั นติบิคุคลไทยขนาดกลาง ประกอบธรุกจิคา้ขาย เนือ่งจากบรษิทัฯ มโีอกาส 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐในโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากข้ึน ผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุด 
ของบริษัท ค จำกัด จึงต้องการพัฒนาระบบและเพิ่มช่องทางการรายงานการกระทำความผิด 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการต่อไปนี้

 ผูท้ีอ่ยูใ่นระดับบริหารสงูสดุของบรษัิทสือ่สารกบัพนกังานทกุระดบัใหร้ว่มกนัตอ่ตา้นการให้ 
สินบนและสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทำความผิด เหตุน่าสงสัย หรือข้อบกพร่อง 
ของมาตรการที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งให้ความเชื่อมั่นว่าผู้ร้องเรียนจะได้รับ 
ความคุ้มครอง และมีการรักษาความลับของข้อมูล

 ผู้บริหารมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน หรืออาจจัดจ้างหน่วยงาน 
ภายนอกในการจัดทำโปรแกรมหรือรับการร้องเรียนเพื่อปกปิดสถานะของผู้ร้องเรียน

 จัดทำคู่มือหรือเอกสารสำหรับการรายงานการกระทำความผิด ซึ่งประกอบด้วยประเด็น 
ต่อไปนี้

  การกระทำที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด หรือเหตุน่าสงสัย
  ช่องทางและวิธีการในการร้องเรียน
  การดำเนินการกับข้อร้องเรียน
  ให้ความเชื่อมั่นในการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

 จัดทำช่องทางการรายงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์สายด่วน 
หรือระบบออนไลน์

 จัดการอบรมสำหรับพนักงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรายงาน 
การกระทำความผดิ รวมทัง้อาจมแีผน่ปา้ยอธบิายขัน้ตอนการรายงานซึง่เผยแพรใ่นบรเิวณ 
ที่เห็นได้ชัดเจน

 จัดทำนโยบายส่งเสริมการรายงานโดยการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนว่าจะไม่ถูกลงโทษ 
ไล่ออก หรือกลั่นแกล้ง หากรายงานการกระทำความผิดโดยสุจริต

 บริษัทมีการประเมินผลความเหมาะสมของระบบการรายงานการกระทำความผิด 
ขององค์กร

ตัวอย่างที่ 3

สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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