ประโยชน์ของการมีมาตรการป้องกัน
การให้สินบนที่เหมาะสม
ในยุ ค ที่ ก ารค้ า การลงทุ น เป็ น ไปอย่ า งไร้ พ รมแดนและ
การแข่งขันทางการค้าทีเ่ ข้มข้น ทำ�ให้เกิดการให้สนิ บนทัง้ ในระดับ
ประเทศและระหว่ า งประเทศเพื่ อ ผลประโยชน์ ใ นทางธุ ร กิ จ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเท่าเทียมในการแข่งขันทางการค้า
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558) จึงได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 123/5
เพื่อกำ�หนดความรับผิดสำ�หรับผู้ ให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์การระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งกำ�หนดความรับผิดเฉพาะสำ�หรับนิติบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการให้สินบน โดยเป็นโทษปรับที่มีมูลค่าสูง
ต่อมาในปี 2561 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้มี
ผลบังคับใช้ โดยบทบัญญัตเิ รือ่ งการให้สนิ บนเจ้าพนักงานของรัฐ
ได้เปลี่ยนจากเดิมที่อยู่ในมาตรา 123/5 เป็น “176” โดยยังคง
หลักการของกฎหมายไว้ดงั เดิม ซึง่ กฎหมายในเรือ่ งนีส้ อดคล้อง
กับมาตรฐานสากลทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) และอนุสัญญาว่าด้วย
การต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการ
ทำ�ธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศของ OECD

มาตรา 176 ไม่ได้กำ�หนดให้นิติบุคคลต้องรับผิดเด็ดขาด
ทุกกรณี โดยหากนิตบิ คุ คลมี “มาตรการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารให้ สิ น บน” นิ ติ บุ ค คลจะไม่ มี ค วามผิ ด
ตามมาตรานี้ ซึง่ สำ�นักงาน ป.ป.ช. ได้จดั ทำ�คูม่ อื เพือ่ เป็นแนวทาง
ให้กับนิติบุคคลในการกำ�หนดมาตรการป้องกันการให้สินบน
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายของ ป.ป.ช.
และมาตรฐานสากล โดยหลักการทั้ง 8 ประการในคู่มือสามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กั บ นิ ติ บุ ค คลทุ ก ประเภทและทุ ก ขนาดตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ ยังได้มกี ารออกประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้นิติบุคคลรับทราบและนำ�แนวทางของ
สำ�นักงาน ป.ป.ช. ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำ�เร็จเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ สำ�นักงาน ป.ป.ช. ยังมีการตัง้ ศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษา
สำ � หรั บ นิ ติ บุ ค คลเพื่ อ ป้ อ งกั น การให้ สิ น บน (Anti-Bribery
Advisory Service: ABAS) ภายใต้สำ�นักกิจการและคดีทุจริต
ระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลและคำ�ปรึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับ
มาตรฐานและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องสากลเรื่ อ งมาตรการของ
นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ

มาตรา 176 เป็นเรื่องความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์การระหว่างประเทศ
และความรับผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน
ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จำ�เป็นในการทำ�
ธุรกิจ

ลดความเสี่ยง
จากการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ
ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง
และการดำ�เนินธุรกิจ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อผู้ร่วมประกอบธุรกิจ
และลูกค้า
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สาระสำ�คัญของกฎหมาย

ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างเท่าเทียม
(Level playing field)

ธุรกิจเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน

ทั้ง “บุคคลธรรมดา” และ “นิติบุคคล” สามารถมีความผิดทาง
อาญาได้ภายใต้มาตรานี้
นิติบุคคลอาจต้องรับผิดในกรณีที่บุคลากรภายใน (เช่น พนักงาน
ลูกจ้าง) หรือบุคคลภายนอกผู้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (เช่น
บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่ปรึกษา) ให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
เพือ่ ประโยชน์ของนิตบิ คุ คล อาทิ เพือ่ ให้ชนะการประมูล เพือ่ เพิม่ ยอดขาย
ของบริษัท เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับคดีความของบริษัท
นิ ติ บุ ค คล หมายความถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย
นิติบุคคลไม่ต้องรับผิดหากมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ในการป้องกันการให้สินบน

ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
ในระยะยาว และดึงดูด
นักลงทุนให้เข้ามาประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย

การกำ�หนดมาตรการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงในการให้สินบน รวมทั้ง
การบังคับใช้ได้จริงของมาตรการ ฯลฯ จึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณี
ไป ดังนั้น นิติบุคคลควรนำ�มาตรการตามคู่มือของ ป.ป.ช. ไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความเสี่ยงของนิติบุคคลเอง
โทษสำ�หรับ “ผู้ให้สินบน” ได้แก่ จำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ และโทษสำ�หรับ “นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการให้สินบน” ได้แก่ โทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
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หลักการป้องกันการให้สินบน

สรุป

1. การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสำ�คัญ
จากระดับบริหารสูงสุด
ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ บริ ห ารสู ง สุ ด ของนิ ติ บุ ค คล เช่ น
คณะกรรมการบริษัท CEO หรือเจ้าของกิจการ มีบทบาท
สำ�คัญทีจ่ ะก่อให้เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กร หรือ “Tone
from the Top” ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดจึงควรแสดง
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการให้สินบน รวมทั้ง
กำ�หนดนโยบายและสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันการให้สินบนขององค์กร

2. นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน
เจ้าพนักงานของรัฐ
นิติบุคคลมีโอกาสที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงาน
ของรัฐมากน้อยต่างกัน ดังนั้น การประเมินความเสี่ยง
ในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐจะช่วยให้สามารถ
ออกแบบมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้
สินบนที่เหมาะสมสำ�หรับธุรกิจของตน

3. มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน
ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน
กรณีการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริจาค
อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะนำ�ไปสู่การให้สินบนเจ้าพนักงาน
ของรั ฐ ดั ง นั้ น นิ ติ บุ ค คลควรมี ม าตรการที่ ชั ด เจน
เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติและการควบคุมตรวจสอบ
อย่างรัดกุม รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. นิติบุคคลต้องนำ�มาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับ
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล
นิติบุคคลอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดจากการให้สินบนของผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับนิติบุคคล เช่น บริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า ตัวแทน หรือที่ปรึกษา ฯลฯ
ดังนั้น นิติบุคคลต้องนำ�มาตรการไปปรับใช้กับบุคคลเหล่านี้
รวมถึงการตรวจสอบสถานะ (Due diligence) การขอคำ�มัน่
หรือข้อตกลงในสัญญาในการต่อต้านการให้สินบน หรือการ
ตรวจสอบการดำ�เนินการอย่างเป็นระยะ
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5. นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี
นิ ติ บุ ค คลต้ อ งมี ร ะบบบั ญ ชี ที่ ดี ไม่ มี บั น ทึ ก รายการ
นอกบัญชีและมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
มีการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อป้องกันการปกปิด
การให้สินบน

6. นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน
นิติบุคคลต้องสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากร
ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขัน้ ตอนควรสะท้อนถึง
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สนิ บน นับตัง้ แต่การจ้างงาน
การเลือ่ นตำ�แหน่ง การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

7. นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงาน
การกระทำ�ความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย
การรายงานการกระทำ � ความผิ ด หรื อ เหตุ น่ า สงสั ย
รวมทั้งการรายงานข้อบกพร่องของมาตรการ จะช่วยให้
นิ ติ บุ ค คลสามารถป้ อ งกั น การกระทำ � ความผิ ด ได้
ทั น ท่ ว งที นิ ติ บุ ค คลจึ ง ควรจั ด ให้ มี ช่ อ งทางรายงาน
การกระทำ�ผิด และให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน เพือ่ สร้าง
บุคลากรและองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่ทนต่อการให้สินบน
เจ้าพนักงานของรัฐ

คูม่ อื แนวทางการกำ�หนดมาตรการ

ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมสำ�หรับนิตบิ คุ คล
ในการป้องกันการให้สินบน
เจ้าพนักงานของรัฐ
มี 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

แนวทาง

สำ�หรับเอกชนและนิติบุคคล
ในการป้องกันการให้สินบน
เจ้าพนักงานของรัฐ

วิดีโอ Infographic
เรื่องกฎหมายและมาตรการสำ�หรับนิติบุคคล
ในการต่อต้านการให้สินบน

8. นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการ
ป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ
นิติบุคคลอาจประสบกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ต่างๆ ทำ�ให้ความเสี่ยงต่อการให้สินบนเจ้าพนักงาน
รั ฐ นั้ น เปลี่ ย นแปลงไป ดั ง นั้ น นิ ติ บุ ค คลจึ ง ควรจั ด ให้
มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผลมาตรการเป็ น ระยะ
เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการป้องกัน
การให้สินบนที่มีอยู่หรือไม่ อย่างไร ให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ ย งในการให้ สิ น บนเจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ของ
ธุรกิจของตน

ศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาสำ�หรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน
สำ�นักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ สำ�นักงาน ป.ป.ช.
Anti-Bribery Advisory Service (ABAS)
www.nacc.go.th/abas
โทร +66 2528 4930
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