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� งั คัับใช้้กฎหมายยัังขาดความรู้้�ความเข้้าใจ ตลอดถึึงจิิตสำำ�นึกึ
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ท�ำไมต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุุจริิต
ปััญหาการทุุจริิตคอร์์รััปชัันเป็็นปััญหาเชิิงระบบ การแก้้ไขปััญหาจึึงไม่่สามารถพึ่่�งองค์์กรใด
องค์์กรหนึ่่�งที่่�จะแก้้ปััญหา แต่่ต้้องมาจากทุุกภาคส่่วนในสัังคม ไม่่ว่่าจะเป็็นนัักการเมืือง ข้้าราชการ
ภาคธุุรกิิจ และประชาชน เพราะการคอร์์รััปชัันเป็็นพฤติิกรรมร่่วมของสัังคม ทำำ�ให้้ทุุกคนในสัังคมต้้อง
มีีบทบาทในการแก้้ปััญหา ภาครััฐต้้องจััดให้้มีีกฎหมายออกมาบัังคัับใช้้เพื่่�อขจััดปััญหาดัังกล่่าว

ค่่าคะแนน CPI

ค่่าคะแนน CPI ของประเทศไทย ปีี 2563

อัันดัับโลก :
อัันดัับที่่� 104
จากทั้้�งหมด 180 ประเทศ

อัันดัับในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิก :
อัันดัับที่่� 19
จากทั้้�งหมด 31 ประเทศ

อัันดัับในภููมิิภาคอาเซีียน :
อัันดัับที่่� 5 จากการจััดอัันดัับ
ทั้้�งหมด 10 ประเทศ

* CPI คืือ ดััชนีีชี้้�วััดภาพลัักษณ์์ปััญหาคอร์์รัปชั
ั ันของประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก
ที่่�มีีค่่าคะแนนตั้้�งแต่่ 0 (คอร์์รัปชั
ั ันมากที่่สุ� ุด) -100 (คอร์์รัปชั
ั ันน้้อยที่่สุ� ุด)
ยิ่่�งมีีค่่า CPI สููง ประเทศมีีความโปร่่งใสมาก คอร์์รัปชั
ั ันต่ำำ��
ยิ่่�งมีีค่่า CPI ต่ำำ�� ประเทศมีีความโปร่่งใสน้้อย คอร์์รััปชัันสููง
ซึ่่�งจััดทำำ�โดย องค์์กรเพื่่�อความโปร่่งใสนานาชาติิ (TI : Transparency International)

บทบาทของประเทศไทยในการป้้องกัันการทุุจริิตในระดัับนานาชาติิ
ประเทศไทยได้้ เข้้ า ร่่ ว มอนุุ สัั ญ ญาสหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต (United Nations
Convention against Corruption 2003 : UNCAC 2003) เมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม พ.ศ. 2554 ทำำ�ให้้ประเทศไทย
ต้้องมีีกฎหมายภายในประเทศเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการทุุจริิตในภาคธุุรกิิจเอกชน

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ปัั ญ ห า ก า ร ใ ห้้ แ ล ะ รัั บ สิิ น บ น แ ล ะ
การคอร์์รััปชัันของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสาเหตุุ
ที่่ทำ� ำ�ให้้คะแนนดััชนีีการรัับรู้้�การทุุจริิต (Corruption Perception
Index : CPI) ปีี 2563 ของประเทศไทยได้้คะแนน 36 คะแนน
จากคะแนนเต็็ม 100 คะแนน (เท่่ากัับปีี 2562)
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	สาระสำำ�คััญของอนุุสััญญาฯ มีีความมุ่่�งหมายในการต่่อต้้านการทุุจริิต ดัังนี้้�
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ประเทศที่่�เข้้าร่่วมต้้องมีีกฎหมายเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการทุุจริิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ภาคเอกชน รวมถึึงการส่่งเสริิมความร่่วมมืือกัันระหว่่างภาครััฐและภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่ น การส่่ ง เสริิ ม จรรยาบรรณในการประกอบกิิ จ การงานทางธุุ ร กิิ จ  มีีความโปร่่ ง ใส
ในการประกอบธุุรกิิจ การป้้องกัันความขััดแย้้งกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึง
ข้้อกำำ�หนดของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐภายหลัังจากเกษีียณจากตำำ�แหน่่งไป  การป้้องกัันการทุุจริิต
ในขั้้�นตอนที่่� ประชาชนไปติิดต่่อราชการเพื่่�อขอใบอนุุญาตต่่าง ๆ รวมถึึงการที่่�เอกชน
ต้้องมีีระบบการตรวจสอบบััญชีี สามารถสืืบหาต้้นตอที่่�เกิิดการทุุจริิตขึ้้�นได้้
การที่่� ป ระเทศไทยต้้ องมีีกฎหมายภายในประเทศเกี่่� ย วกัั บการป้้ อ งกัั นการทุุ จริิ ตในภาคธุุ ร กิิ จเอกชน
ส่งผลกระทบกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทย ต้องบัญญัติถึงการป้องกันการทุจริตไว้ รวมทั้ง
การอนุวัติกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือ
รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญด้านการป้องกันการทุจริตไว้ ดังนี้
• ได้้กำำ�หนดให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการขจััดการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
• ให้้ประชาชนชาวไทยมีีหน้้าที่่�ป้้องกัันและขจััดการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
• รััฐต้้องส่่งเสริิม สนัับสนุุน และให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนถึึงอัันตรายที่่�เกิิดจากการทุุจริิตและประพฤติิ
มิชอบ และจัดให้มีมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกลไก
ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแส
เกี่่�ยวกัับการทุุจริิต
• ให้้ มีียุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ เ ป็็ น เป้้ า หมายการพัั ฒ นาประเทศตามหลัั ก ธรรมาภิิ บ าลเพื่่� อ บรรลุุ วิิ สัั ย ทัั ศ น์์
“ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน เป็็นประเทศพััฒนาแล้้วด้้วยการพััฒนาตามหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง”

*อนุุวััติิกฎหมาย คืือ การตรากฎหมายภายในประเทศ หรืือปรัับแก้้กฎหมายภายในประเทศ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องและรองรัับกัับพัันธกรณีีอนุุสััญญาที่่ป� ระเทศนั้้�น ๆ ได้้เข้้าร่่วม

ธรรมาภิิบาล คืืออะไร
คำำ�ว่่า ธรรมาภิิบาล ถ้้าแบ่่งออกเป็็นสองคำำ� คืือ ธรรม กัับคำำ�ว่่า อภิิบาล ธรรม คืือความชอบธรรม
ความเป็็นธรรม หรืือการไม่่เอารััดเอาเปรีียบ และคำำ�ว่่า “ภิิบาล” มาจากคำำ�ว่่า “อภิิบาล” ที่่�แปลว่่า
ดููแลรัั ก ษา ไม่่ ใ ห้้ ต กลงไปในทางที่่� เ สื่่�อ มเสีียหาย เมื่่� อ นำำ�คำำ�ส องคำำ�นี้้� ม ารวมกัั น จะได้้ ค วามหมายว่่ า
การปกครองที่่� ดีี  การปกครองไม่่ ใ ห้้ ต กลงไปในทางที่่� เ สื่่� อ มเสีียหาย บางกรณีีก็็ เรีียกบรรษัั ท ภิิ บ าล
ซึ่่�งคำำ�ทางการที่่�สุุด ก็็คืือคำำ�ว่่า “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” (Corporate Governance)
ดัังนั้้�น คำำ�ว่่า ธรรมาภิิบาลในภาคเอกชน จึึงหมายถึึง บริิษััท ห้้างร้้าน เจ้้าของกิิจการ ดููแลกิิจการ
ไม่่ให้้เป็็นไปในทางที่่�เสื่่�อมเสีียหาย ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีมาตรการป้้องกัันกัันการทุุจริิต
ภายในองค์์กร เรีียกง่่าย ๆ ว่่า การประกอบอาชีีพด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต ไม่่เอารััดเอาเปรีียบคนอื่่�น

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

เมื่่�อรััฐธรรมนููญได้้วางหลัักในการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตไว้้ สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงาน
ที่่�มีีภารกิิจเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต เห็็นสมควรจััดทำำ�คู่่�มืือการพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
ในภาคธุุรกิิจเอกชนขึ้้�น เพื่่�อเป็็นการรวบรวม ศึึกษา เผยแพร่่องค์์ความรู้้�ด้้านการพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
กลไกทางด้้านกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ต่่าง ๆ ให้้กัับภาคธุุรกิิจเอกชนนำำ�ไปปรัับใช้้ในกิิจการของตััวเอง เพื่่�อเป็็นการ
ตััดภาคเอกชนออกจากวงจรการทุุจริิต รวมทั้้�งการสร้้างเกราะป้้องกัันการทุุจริิต มีีผลเป็็นการเสริิมสร้้างธรรมาภิิบาล
ตลอดจนการพััฒนาและการป้้องกัันการทุุจริิตให้้มีีประสิิทธิิภาพ
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คู่มือเล่มนี้มีอะไรบ้าง
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

คู่่�มืือเล่่มนี้้�เป็็นการชี้้�แจงและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิต หรืือกรณีีเอกชน
ไปทำำ�ผิิด หรืือมีีส่่วนในการทำำ�ผิิดนั้้�น รวมถึึงโทษที่่�ต้้องได้้รัับหากได้้ทำำ�ผิิด ไม่่ว่่าจะเป็็น
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• ความผิิดฐานให้้สิินบนเจ้้าพนัักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 ความผิิดฐานให้้สิินบนและ

ความรับผิดของนิตบิ คค
ุ ลตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 176 และหลักการพื้นฐานในการก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมของนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
• สาระสำำ�คััญพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยความผิิดเกี่่�ยวกัับการเสนอราคาต่่อหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2542
โดยเกี่่�ยวข้้องกัับเอกชนในกรณีีที่่�เอกชนสนใจเข้้าร่่วมเสนอราคาต่่อหน่่วยงานของรััฐ
• สาระสำำ�คััญการขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคลกัับผลประโยชน์์ส่่วนรวมตามกฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา 126-128 เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ภาคเอกชนในกรณีีใดที่่� ห้้ า มเจ้้ า หน้้ า ที่่� รัั ฐ เป็็ น คู่่�สัั ญ ญาหรืือมีีส่่ ว น
ได้้เสีียในธุุรกิิจของเอกชน รวมทั้้�งไม่่ควรให้้ทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใดแก่่เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ ในกรณีีใด
หรืือต้้องมีีมููลค่่าไม่่เกิินเท่่าไหร่่
• สาระสำำ�คัญั พระราชบััญญััติกิ ารจััดซื้้อ� จััดจ้้างและการบริิหารพััสดุภุ าครััฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2 การมีีส่่วนร่่วม
ของภาคประชาชนและผู้้�ประกอบการในการป้้องกัันการทุุจริิต และแนวทางและวิิธีีการในการดำำ�เนิินงาน
ตามโครงการข้้อตกลงคุุณธรรม (Integrity Pact : IP) ได้้มุ่่�งเน้้นการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณชน
ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เมื่่�อได้้รู้้�รายละเอีียดของกฎหมายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำำ�ผิิดของภาคเอกชนแล้้ว ภาคเอกชนมีี
สิิทธิิที่่�เอกชนจะได้้รัับการคุ้้�มครองตามกฎหมาย รวมถึึงหลัักการในการบริิหารจััดการองค์์กรที่่�เอกชนต้้องมีี ซึ่่�งถืือว่่า
เป็็นเกราะป้้องกัันจากการทุุจริิต ไม่่ให้้กระทำำ�ผิิดหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าว เช่่น การมีีหลัักบรรษััทภิิบาลของ
ผู้้�ประกอบการภาคเอกชน รวมถึึงการสร้้างระบบการตรวจสอบภายในกิิจการ ประกอบไปด้้วย
• การคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยานและการกัันบุุคคลไว้้เป็็นพยานโดยไม่่ดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา 131 -135
• หลัักบรรษััทภิิบาลสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
• การตรวจสอบภายในเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การทุุ จ ริิ ต  ซึ่่� ง สามารถนำำ� ไปปรัั บ ใช้้ กัั บ ธุุ ร กิิ จ บางประเภท
ที่ไม่ต้องถึงขั้นมีระบบตรวจสอบภายในแบบจริงจัง แต่สามารถเอาแนวทางไปปรับใช้ได้

ความมุ่งหมายของคู่มือเล่มนี้
นักการเมือง

รู้ถึงผลดีของการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและผลเสีีย
ของการกระทำำ�ผิิด
และโทษที่่�จะได้้รัับ

นักธุรกิจ/ภาคเอกชน

การทุจริต

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ข้าราชการ

เพื่อ
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ได้รับความคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย

สร้างเกราะป้องกัน
การทุจริต

บทที
่
1
มาตรการทางกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคเอกชน

1.1 สาระสำำ�คัั ญ ความผิิ ด ฐานให้้ สิิ น บนเจ้้ า พนัั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 144
การติิดสิินบน เป็็นปััญหาการทุุจริิตที่่�พบมากในประเทศไทย ส่่วนหนึ่่�งเกิิดขึ้้�นในการทุุจริิตระหว่่างภาครััฐ
และภาคธุุรกิิจในการจััดซื้้อ� จััดจ้้างที่่ไ� ม่่มีีการแข่่งขัันอย่่างแท้้จริิงและกระบวนการที่่ไ� ม่่โปร่่งใส มาตรการทางกฎหมาย
จึึงเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อภาคเอกชนเพื่่�อศึึกษาหาความรู้้�  รวมทั้้�งเป็็นแนวทางในการป้้องกััน
การทุุจริิต หากภาคเอกชนนั้้�นได้้มีีนิิติิสััมพัันธ์์กัับหน่่วยงานของรััฐหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ โดยเริ่่�มต้้นจากความหมาย
ของคำำ�ว่่าสิินบน

สิินบน คืือ ทรััพย์์สิินหรืือสิ่่�งของเพื่่�อตอบแทนผู้้�ที่่�จะช่่วยให้้สำำ�เร็็จตามประสงค์์ หรืือทรััพย์์หรืือสิ่่�งของเพื่่�อจููงใจ
ให้ผู้รับประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายและผู้ให้ได้ประโยชน์จากการกระท�ำดังกล่าว เช่น
เงิน บ้าน รถ การพาไปท่องเที่ยว
สิินบนเป็็นปััญหาใหญ่่ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมทั้้�งในระดัับประเทศ
และระหว่่างประเทศที่่�ทั่่�วโลกต่่างให้้ความสำำ�คััญ การบัังคัับใช้้กฎหมายเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ที่่�จะช่่วยลดปััญหาสิินบน เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการค้้าการลงทุุน
ที่่�โปร่่งใส และกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

สินบน คืออะไร
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เมื่อได้ทราบความหมายของค�ำว่าสินบนแล้ว เราไปดูกันว่า สินบน ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทย
อย่างไรบ้าง ซึ่งผลส�ำรวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการทุจริตในประเทศไทย ประจ�ำปี 2563 โดยส�ำรวจ
ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศ พบว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 33% ของบริษัทในไทยได้รับผลกระทบจากการทุจริต
และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยปัญหา “สินบนและการทุจริต” เป็นหนึ่งในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ที่่�ภาคธุุรกิิจต้้องพบเจอมากที่่สุ� ุด (31%) รองลงมาจากการยัักยอกทรััพย์์ (47%) และการทุุจริิตผ่่านการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
(33%) ดัังนั้้�น ภาคเอกชนไม่่ว่า่ จะเป็็นผู้้�ประกอบการขนาดใหญ่่ จนถึึงผู้้�ค้้ารายย่่อย กิิจการ ร้้านค้้าต่่าง ๆ ต้้องตระหนััก
ในการกระทำำ�หากมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับภาครััฐ เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ในการติิดต่่อค้้าขาย เช่่น มีีการติิดต่่อค้้าขายกัับ
ทางหน่่วยงานของรััฐที่่�มาซื้้�ออุุปกรณ์์ ต้้องระมััดระวัังการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับการให้้สิินบนเพื่่�อให้้หน่่วยงานของ
รััฐเลืือกร้้านค้้าของตนในการซื้้�อสิินค้้านั้้�น ๆ นอกจากนั้้�น ควรส่่งเสริิมความรู้้�เกี่่�ยวกัับการให้้สิินบนว่่า การกระทำำ�ใด
ที่่�ถืือว่่าเป็็นความผิิดฐานให้้สิินบน และหากมีีการกระทำำ�ผิิดเกิิดขึ้้�น ประชาชนผู้้�ให้้สิินบนต้้องรัับโทษอย่่างไร

มาตรา 144 ประมวลกฎหมายอาญา

“ผู้ ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระท�ำการ
ไม่กระท�ำการ หรือประวิงการกระท�ำ อันมิชอบด้วยหน้าที่...”
อย่างไร

เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ไปดูกันว่า ค�ำว่า การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ มีความหมาย

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

• ซึ่่ง� คำำ�ว่า่ การให้้ คืือ มอบให้้ หมายถึึง มีีการให้้ทรัพย์
ั สิ์ นิ หรืือประโยชน์์อื่่น� ๆ และเจ้้าพนัักงานได้้รับั เอาไว้้
• ขอให้้ คืือ เสนอให้้ หมายถึึง เสนอจะให้้ทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์แก่่เจ้้าพนัักงาน แม้้เจ้้าพนัักงาน
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จะไม่่ตกลงรัับก็็เป็็นความผิิดสำำ�เร็็จแล้้ว
• รัับว่่าจะให้้ หมายถึึง เจ้้าพนัักงานเป็็นฝ่่ายเรีียก และผู้้�กระทำำ�ก็รั็ ับปากว่่าจะให้้ สุุดท้้ายก็็ไม่่มีีการให้้เลย
การรัับว่่าจะให้้ก็็เป็็นความผิิดสำำ�เร็็จแล้้ว แต่่ถ้้าผู้้�กระทำำ�ไม่่รัับปากว่่าจะให้้ตามที่่�เจ้้าพนัักงานเรีียกร้้อง
ก็็ไม่่ถืือเป็็นการรัับว่่าจะให้้ ไม่่เป็็นความผิิดเลย
แล้้วทรััพย์์สิินที่่�จะถืือว่่าเป็็นสิินบนนั้้�น มีีลัักษณะอย่่างไรนั้้�น ขอยกตััวอย่่าง เช่่น ให้้เงิินทอง หุ้้�น รถยนต์์
ที่่ดิ� นิ โทรศััพท์์ รวมถึึงกระเช้้า ของชำำ�ร่ว่ ยหรืือขนมนมเนย อย่่างหลัังดููเหมืือนเป็็นน้ำำ��ใจ แต่่ถ้า้ ให้้เพื่่�อจููงใจเจ้้าพนัักงาน
ก็็เป็็นความผิิดได้้
• ประโยชน์์อื่่�นใด เช่่น ให้้ใช้้บริิการต่่าง ๆ ฟรีี รัับประทานอาหารฟรีี นวดฟรีี ฯลฯ
• การให้้ในที่่�นี้้�รวมถึึงการให้้สิินบนผ่่านตััวกลาง เช่่น ภรรยาที่่�จดทะเบีียนสมรสและไม่่จดทะเบีียนสมรส 
ญาติ หรือเพื่อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ หรือนิติบุคคลที่จ้างเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยมีเจตนา
เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
เมื่่�อได้้รู้้�ความหมายของการให้้และทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการให้้แล้้ว ขั้้�นตอนต่่อไป  เราไปดููกัันว่่า ความหมาย
ของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องรัับผิิดตามมาตรานี้้� คืือใคร คำำ�ว่่า เจ้้าพนัักงาน หมายถึึง เจ้้าพนัักงานทั่่�วไป  ไม่่รวมถึึง
เจ้้าพนัักงานในตำำ�แหน่่งตุุลาการ อััยการ และพนัักงานสอบสวน ซึ่่�งจะเป็็นความผิิดต่่างหาก เช่่น ส.ส. ส.ว.
นายกเทศมนตรีี สมาชิิกสภาเทศบาล ฯลฯ ซึ่่�งการกระทำำ�ที่่�เป็็นความผิิดฐานให้้สิินบนนั้้�น จะต้้องประกอบด้้วย
1. เจ้าพนักงานจะต้องมีหน้าที่ที่จะท�ำเรื่องนั้นตามกฎหมายก�ำหนดไว้ และ
2. ต้้องเป็็นการจููงใจให้้กระทำำ�การอัันมิิชอบด้้วยหน้้าที่่� หรืือไม่่กระทำำ�การอัันมิิชอบด้้วยหน้้าที่่� หรืือประวิิง
การกระทำำ�ให้้ล่่าช้้าอัันมิิชอบด้้วยหน้้าที่่�
3. มูลเหตุจูงใจ ได้แก่ เพื่อจูงใจให้ท�ำ ไม่ให้ท�ำ หรือประวิงการกระท�ำผิดกฎหมาย
4. โทษตามวรรคนี้ ได้แก่ โทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ดังนั้น เอกชน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ รวมถึงนิติบุคคลด้วย ตลอดถึง พ่อค้าแม่ค้า กิจการ
รายย่่อย หากในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของตนต้้องไปเกี่่�ยวข้้องกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ต้้องไม่่กระทำำ�การอัันเป็็นความผิิด
ฐานให้้ สิิ น บน ต้้ อ งดำำ� เนิิ น ตามขั้้� น ตอนที่่� ก ฎหมายกำำ� หนด ซึ่่� ง จะเกิิ ด ผลดีีต่่ อ ระบบเศรษฐกิิ จ ระบบราชการ
เกิิดบรรยากาศที่่ดีี� ในการประสานงานติิดต่่อกัับหน่่วยงานของรััฐ

บุคคล/กิจการ
ร้านค้าต่าง ๆ

จ่ายสินบน

เจ้้าพนัักงานมีีหน้้าที่่�
ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย
ก�ำหนดไว้

ตัวอย่าง : การกระท�ำความผิด
• เมื่่�อตำำ�รวจจะจัับ จำำ�เลยพููดว่่า ขอเถอะ อย่่าจัับเลย ไว้้โอนเงิินให้้สองหมื่่�น เป็็นการขอให้้ทรััพย์์สิิน

แก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจไม่ให้จับกุม
• เมื่่�อติิดต่่อขอให้้เงิิน ถืือเป็็นการขอให้้ทรััพย์์สิินแล้้ว ผิิดสำำ�เร็็จทัันทีี แม้้จะถููกซ้้อนแผนจัับกุุมก็็ตาม
• แม้้เจ้้าพนัักงานยอมจะรัับเพื่่�อวางแผนจัับกุุม การกระทำำ�ของจำำ�เลยก็็เป็็นความผิิดสำำ�เร็็จแล้้ว นัับแต่่
เมื่อมีการขอให้ทรัพย์สินนั้น
• ผู้้�จััดการบริิษััทก่่อสร้้าง มอบเงิินให้้นายกเทศมนตรีีเทศบาลเมืือง ซึ่่�งมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�พิิจารณาอนุุญาต
ให้ท�ำการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาล เพื่อจงู ใจให้นายกเทศมนตรอี นุมตั ใิ ห้ปลกู สร้างอาคารได้โดยเร็ว
ทั้ง ๆ ที่หลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างไม่เรียบร้อยพอที่จะอนุญาตได้ อันเป็นการมิชอบด้วยหน้าที่

ตัวอย่าง : การกระท�ำที่ไม่เป็นความผิด
• นายประกัันให้้เงิินตำำ�รวจเพื่่�อช่่วยติิดตามผู้้�หลบหนีีหมายจัับ ผู้้�ให้้ไม่่ผิิด แต่่พนัักงานผู้้�รัับผิิด
• ให้้ค่่าน้ำำ��มัันตำำ�รวจเป็็นรายเดืือนเพื่่�อให้้เข้้ามาตรวจภายในหมู่่�บ้้าน ผู้้�ให้้ไม่่ผิิด แต่่พนัักงานผู้้�รัับผิิด
• ให้้เงิินตำำ�รวจเพื่่�อจััดการจราจรหน้้าร้้านอาหาร ผู้้�ให้้ไม่่ผิิด แต่่พนัักงานผู้้�รัับผิิด

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

เพื่อจูงใจให้ท�ำ ไม่ ให้ท�ำ หรือประวิงการกระท�ำผิดกฎหมาย

15

1.2 สาระสำำ�คััญความผิิดฐานให้้สินิ บนและความรัับผิิดของนิิติบุิ คค
ุ ลตามกฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา 176 และหลัักการพื้้�นฐานในการกำำ�หนดมาตรการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมของนิิติบุิ ุคคล
ในการป้้องกัันการให้้สิินบนเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐต่่างประเทศ และเจ้้าหน้้าที่่�ของ
องค์์การระหว่่างประเทศ
เมื่่อ� ได้้รู้้�ถึงึ รายละเอีียดของความผิิดฐานให้้สินิ บนเจ้้าพนัักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาแล้้ว ในขั้้น� ตอน
ต่่อไปจะเป็็นการกล่่าวถึึงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับความผิิดฐานให้้สิินบนและความรัับผิิดของนิิติิบุุคคล ตามกฎหมาย
ป.ป.ช. มาตรา 176 ว่่าในกรณีีของกฎหมาย ป.ป.ช. เป็็นกฎหมายที่่เ� อาผิิดใคร ใครบ้้างที่่เ� ป็็นเจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั ตามมาตรานี้้�
ลัักษณะของการกระทำำ�ผิดิ ว่่าเกี่่ย� วข้้องกัับภาคเอกชนอย่่างไร รวมถึึงหลัักพื้้น� ฐานในการกำำ�หนดมาตรการของนิิติบุิ คค
ุ ล
ในการป้้องกัันการให้้สิินบน

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

ความผิิดฐานให้้สิินบนและความรัับผิิดของนิิติิบุุคคลตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 176
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มาตรา 176 ของกฎหมาย ป.ป.ช. เรื่่อ� งความผิิดฐานให้้สินิ บนและความรัับผิิดของนิิติบุิ คค
ุ ลมีีวััตถุุประสงค์์หลััก
ของกฎหมาย เอาผิิดกัับ “ผู้้�ให้้” สิินบนเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ และส่่งเสริิมให้้นิิติิบุุคคลมีีมาตรการป้้องกัันสิินบนที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ

มาตรา 176 วรรคแรก

“ผู้ ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐต่่างประเทศ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การระหว่่างประเทศ
เพื่่�อจููงใจให้้กระทำำ�การ ไม่่กระทำำ�การ หรืือประวิิงการกระทำำ�อัันมิิชอบด้้วยหน้้าที่่�..”
กฎหมายมาตรานี้้� เ ป็็ น การเอาผิิ ด ฝั่่� ง “ผู้้�ให้้ ”  สิิ น บน ซึ่่� ง จะเป็็ น บุุ คค ลธรรมดา หรืือนิิ ติิ บุุ คค ล
ก็็ได้้  ซึ่่�งนิิ ติิบุุคคลอาจเป็็นนิิติิบุุคคลตามกฎหมายไทย หรืือนิิ ติิบุุคคลตามกฎหมายต่่างประเทศที่่�มาทำำ�ธุุรกิิจ
ในประเทศไทยก็็ได้้ ในกรณีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�จะเป็็นผู้้�รัับสิินบนตามมาตรานี้้� มีีการกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมจากกฎหมายอาญา
ซึ่่ง� ใครบ้้าง ที่่เ� ป็็น เจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐต่่างประเทศ เจ้้าหน้้าที่่ข� ององค์์การระหว่่างประเทศ มีีความหมายดัังนี้้�
เจ้้าพนัักงานของรััฐ หมายความว่่า ข้้าราชการประเภทต่่าง ๆ หรืือ พนัักงานของรััฐวิิสาหกิิจต่่าง ๆ ยกตััวอย่่าง
เช่่น นายกรััฐมนตรีี รััฐมนตรีี ตุุลาการศาลรััฐธรรมนููญ กรรมการ ป.ป.ช. ข้้าราชการ นายก อบต. พนัักงานการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค เจ้้าพนัักงานไปรษณีีย์์ เป็็นต้้น
“เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐต่่างประเทศ” หมายความว่่า ผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งด้้านนิิติิบััญญััติิ บริิหาร ปกครอง หรืือ
ตุุลาการ ของรััฐต่่างประเทศ และบุุคคลใด ๆ ซึ่่�งปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ราชการให้้แก่่รััฐต่่างประเทศ
“เจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การระหว่่างประเทศ” หมายความว่่า ผู้้�ซึ่่ง� ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� นองค์์การระหว่่างประเทศหรืือ
ผู้้�ได้้รัับมอบหมายจากองค์์การระหว่่างประเทศให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในนามขององค์์การระหว่่างประเทศนั้้�น
ซึ่่�งกรณีีที่่�จะถืือว่่าเป็็นความผิิดตามมาตรานี้้� ประกอบด้้วย
1. เป็็นกรณีีเอาผิิดกัับผู้้�ให้้ ขอให้้ หรืือรัับว่่าจะให้้ เงิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใด หรืือเรีียกว่่าสิินบนนั้้�น
ความหมายเช่่นเดีียวกัันกัับความหมายตามมาตรา 144 กฎหมายอาญา
2. ผู้้�ให้้มีีเจตนาที่่จ� ะให้้ และรู้้�ว่า่ ผู้้�ที่ต่� นจะให้้สินิ บนนั้้�นเป็็นเจ้้าพนัักงานของรััฐ เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐต่่างประเทศ
หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การระหว่่างประเทศ

• การให้้สิินบนผ่่านตััวกลาง เช่่น คู่่�สมรส  ญาติิ หรืือเพื่่�อนของ

เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐก็็เป็็นความผิิดตามมาตรานี้้�
• โทษตามวรรคนี้้� ได้้แก่่ จำำ�คุกุ ไม่่เกิินห้้าปีี หรืือปรัับไม่่เกิินหนึ่่�งแสน
บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
ในส่่ ว นของนิิ ติิ บุุ คค ล ซึ่่� ง ก็็ คืื อ บุุ คค ลที่่� ก ฎหมายสมมติิ ขึ้้� น เพื่่� อ ให้้ มีี
ความสามารถ มีีสิิทธิิ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบได้้ตามกฎหมายเหมืือนกัับ
บุุคคลธรรมดา ซึ่่�งได้้แก่่ ห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ และห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด บริิษััทจำำ�กััด
ซึ่่�งกฎหมายบัังคัับให้้จดทะเบีียน ซึ่่�งเมื่่�อจดทะเบีียนแล้้วก็็จะมีีสภาพเป็็นนิิติิบุุคคล ส่่วนสมาคม และมููลนิิธิิ หาก
ได้้จดทะเบีียนตามกฎหมาย ก็็มีีฐานะเป็็นนิิติิบุุคคลเช่่นเดีียวกััน

“ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและกระท�ำไป
เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันมิ ให้มีการกระท�ำความผิด นิติบุคคลนั้น มีความผิดตามมาตรานี้”
นิิติิบุุคคลจะสามารถทำำ�นิิติิกรรมต่่าง ๆ ได้้ แต่่ก็็ไม่่สามารถกระทำำ�การเหมืือนกัับบุุคคลธรรมดาได้้ทุุกเรื่่�อง
เนื่่�องจากนิิติบุิ คค
ุ ลเป็็นเพีียงบุุคคลสมมติิที่ไ่� ม่่มีีชีีวิติ  ร่่างกาย ดัังนั้้�น นิิติบุิ คค
ุ ลจึึงต้้องมีี “ผู้้�แทนนิิติบุิ คค
ุ ล” เพื่่�อแสดงออกถึึง
สิิทธิิ หน้้าที่่� และความประสงค์์ของนิิติิบุุคคลตามกฎหมายแพ่่ง มาตรา 176 วรรคสอง เป็็นการบััญญััติิเอาผิิดกัับ
นิิติบุิ คค
ุ ลซึ่่ง� มีีบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้ทำำ�ความผิิดฐานให้้สินิ บนซึ่่ง� เป็็นความผิิดตามวรรคหนึ่่�ง แต่่ต้อ้ งเป็็นกรณีีที่่นิ� ติิ บุิ คค
ุ ล
นั้้�น ไม่่ได้้มีีมาตรการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้มีีการกระทำำ�ความผิิด กล่่าวคืือ หากนิิติิบุุคคลนั้้�น
มีีมาตรการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสมเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้มีีการกระทำำ�ความผิิด แม้้มีีบุคค
ุ ลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับตนเอง นิิติบุิ คค
ุ ล
นั้้�นก็็ไม่่ต้้องรัับผิิดตามมาตรานี้้� ดัังนั้้�น จึึงต้้องดููเป็็นเรื่่�อง ๆ ไป  หากเกี่่�ยวข้้อง ก็็มีีความผิิดมาตรา 176 วรรคหนึ่่�ง
เช่่น กรรมการผู้้�จััดการของบริิษััทลงชื่่�ออนุุมััติิให้้พนัักงานจ่่ายเงิินเลี้้�ยงรัับรองเจ้้าพนัักงานของรััฐ โดยมีีเจตนาเพื่่�อให้้
เจ้้าพนัักงานของรััฐกระทำำ�การโดยมิิชอบด้้วยหน้้าที่่เ� พื่่�อเอื้้อ� ประโยชน์์ให้้กับั บริิษัท 
ั กรรมการผู้้�จััดการก็็มีีความผิิดด้้วย
แต่หากกรรมการผู้จัดการไม่ได้รับรู้ หรือไม่รู้เรื่องด้วย แต่ลูกจ้างของบริษัทได้จ่ายเงินในการรับรองเจ้าพนักงาน
ของรัฐไปโดยพลการเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์ ดังนี้ กรรมการผู้จัดการก็ไม่ต้องรับผิด
ซึ่่�งหากแยกองค์์ประกอบของความผิิดตามมาตรานี้้� จะประกอบด้้วย
1. ผู้ให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ
2. ผู้ให้สินบนกระท�ำเพื่อ “ประโยชน์ของนิติบุคคล”
3. นิติบุคคลไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�ำความผิด
โทษ สำำ�หรัับนิิติบุิ ุคคล คืือ “ปรัับ” ตั้้�งแต่่หนึ่่�งเท่่าแต่่ไม่่เกิินสองเท่่าของค่่าเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น หรืือประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

มาตรา 176 วรรคสอง
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ตัวอย่างการวินิจฉัยความรับผิดตามมาตรา 176
ตัวอย่างที่ 1 : นิติบุคคลเป็นผู้ ให้สินบน (โดยผู้แทนตามกฎหมายเป็นผู้ ให้หรือมีส่วนรู้เห็น)

คณะกรรมการของบริษัท ก.

- ไม่มีคุณสมบัติจะได้รับใบอนุญาต
- มีมติ ให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน

จ่ายสินบน

เจ้าพนักงานของรัฐ
ในประเทศไทย

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

เพื่อให้กระท�ำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ในการออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท
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ดังนี้ กรรมการบริษัทย่อมมีความผิดตามมาตรา 176 วรรคแรก ส่วนบริษัทมีความผิดตามมาตรา 176 วรรคสอง
ตัวอย่างที่ 2 ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น พนักงาน เป็นผู้ ให้สินบน โดยนิติบุคคลมีมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบน

นาย ค. พนัักงานบริิษััทแห่่งหนึ่่�ง
ที่่�ประกอบธุุรกิิจในประเทศไทย
(ซึ่งบริษัทมีมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม)

จ่ายสินบน

เจ้าพนักงานของรัฐ
ในประเทศไทย

เพื่อให้กระท�ำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
นาย ค. ย่อมมีความผิดตามมาตรา 176 วรรคแรก
บริษัทอาจไม่มีความผิดตามมาตรานี้ 
ผู้แทนตามกฎหมายของบริษัทนั้น หากไม่มีส่วนในการสั่งการหรือรู้เห็นกับการให้สินบนดังกล่าวย่อมไม่มีความผิด
มาตรการที่่�กล่่าวถึึงในมาตรา 176 วรรคสองนั้้�น หมายความว่่า หากนิิติิบุุคคลมีีมาตรการควบคุุมภายใน
ที่่เ� หมาะสมเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้มีีการกระทำำ�ความผิิด นิิติบุิ คค
ุ ลนั้้�นไม่่ต้อ้ งรัับผิิด ถึึงแม้้บุคค
ุ ลผู้้�ทำำ�ความผิิดมีีความเกี่่ย� วข้้อง
กัับนิิติิบุุคคลและทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ของนิิติิบุุคคลก็็ตาม ดัังนั้้�น นิิติิบุุคคลจึึงต้้องมีีหน้้าที่่�ต้้องวางนโยบาย หรืือการ
จััดการที่่เ� พีียงพอเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดการให้้สินิ บนขึ้้น�  ซึ่่�งลัักษณะของมาตรการดัังกล่่าวต้้องนำำ�หลัักพื้้น� ฐานดัังต่่อไปนี้้�
ไปปรัับใช้้ในการจััดทำำ�มาตรการของตน มาตรการดัังกล่่าวมีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�

1. แนวคิดเรื่องการที่จะไม่ให้เกิดการให้สินบนต้องมาจาก
ผู้เป็นเจ้าของกิจการ เช่น
ลููกจ้้าง ตลอดจนผู้้�ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจกัับนิิติิบุุคคล
• การจััดสรรทรััพยากรเพื่่�อสนัับสนุุนการจััดทำำ�และการปรัับใช้้มาตรการ
ป้องกันการให้สินบน
• การชื่่�นชมพนัักงาน ลููกจ้้างที่่�ปฏิิเสธการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การให้สินบน
• การดำำ�เนิินการอย่่างจริิงจัังกัับผู้้�ที่่�ฝ่่าฝืืนมาตรการป้้องกััน
การให้สินบนของนิติบุคคล เป็นต้น

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

• การสื่่�อสารที่่�ชััดเจนถึึงเจตนารมณ์์ต่่อต้้านการให้้สิินบนกัับพนัักงาน
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2. มีการประเมินสถานการณ์ โอกาสที่อาจเกิดการ
ติดสินบนเกิดขึ้นได้ในกิจการของตน
เพื่อให้สามารถก�ำหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
การให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐที่เหมาะสมส�ำหรับธุรกิจของตน
อี ก ทั้ ง การประเมิ น ความเสี่ยงยั ง ช่ ว ยให้ นิ ติ บุ คค ลขนาดกลาง
และขนาดเล็็ ก ที่่� มีีข้้ อ จำำ�กัั ด ทางทรัั พ ยากรบุุ คค ลและการเงิิ น
สามารถเลืือกที่่� จ ะให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ในการจัั ด การกัั บ กิิ จ กรรม
ที่มีความเสี่ยงสูงที่น�ำไปสู่การให้สินบน

3. มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการ
ให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

โดยผู้้�บริิหารของนิิติิบุุคคลควรกำำ�หนดนโยบายและมาตรการ
ที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับกรณีีดัังกล่่าว และจััดให้้มีีการอบรมให้้ความรู้้�  รวมทั้้�ง
อาจแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และหาทางออกร่่วมกัับนิิติิบุุคคลอื่่�น ๆ
กรณี มีที่ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า ง ๆ ที่อาจกลายเป็ น สิ น บน เช่ น  ค่ า อ�ำนวย
ความสะดวก (Facilitation Payments) ค่ารับรอง (Hospitality
Expenditures) และของขวัญ (Gifts) การบริจาคเพื่อการกุศลและ
การบริจาคเพื่อพรรคการเมือง
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4. นิติบุคคลต้องน�ำมาตรการป้องกันการให้สินบนไป
ปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล
• การตรวจสอบสถานะ (Due diligence) ของผู้้�ที่่�มีี

ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับตน โดยนิติบุคคลที่ไม่มี 
ความเชี่ยวชาญ อาจพิจารณาจ้างที่ปรึกษาภายนอก
เพื่อท�ำการประเมินความเสี่ยง
• การจััดอบรมเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามมาตรการดัังกล่่าว

5. นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีท่ีดี
� วามเสี่่�ยง
• เน้้นตรวจสอบบััญชีีโดยให้้ความสำำ�คััญกัับรายการที่่มีีค

6. นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหารงานบุคคล
ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน
• จััดทำำ�คู่่�มืือแนวทางการปฏิิบััติิ (Code of conduct)

เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทให้แก่บุคลากรในนิติบุคคล
ให้มีความชัดเจน
• การฝึึกอบรมเพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจต่่อมาตรการป้้องกััน
การให้สินบน

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

จะน�ำไปสู่การให้สินบน (risk-based approach)
• มอบหมายให้้ผู้้�บริิหารคนใดคนหนึ่่�งเป็็นผู้้�ตรวจสอบระบบบััญชีี
โดยตรวจสอบเป็นระยะ
• ใช้้ระบบบััญชีีอย่่างง่่ายสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการของกรมสรรพากร
ซึ่งต้องการส่งเสริมให้นิติบุคคลจัดท�ำบัญชีชุดเดียว
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7. นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงาน
การกระท�ำความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย
• ควรมีีการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เข้้มแข็็งบนพื้้�นฐานของ

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

ความเชื่อใจและความซื่อสัตย์สุจริต
• ผู้้�บริิหารสนัับสนุุนให้้พนัักงานมาพููดคุุยหากพบเหตุุน่่าสงสััย
ที่เกี่ยวกับการให้สินบน
• แจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ความผิิดมายัังสำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
เพื่อให้มีการด�ำเนินการต่อไป

8. นิติบุคคลต้องตรวจสอบและประเมินผล
การใช้มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ
• การตรวจสอบติิดตามประเมิินผลเพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุง

มาตรการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นจะช่วยลดทุนโดยรวม เช่น
• สอบถามข้้อมููลและความคิิดเห็็นจากพนัักงานและ
ผู้้�ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
• ตรวจเอกสารทางการเงิินและเอกสารอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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เมื่่อ� ได้้ทราบรายละเอีียดหลัักการพื้้�นฐานที่่�สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ ในการจััดทำำ�มาตรการแล้้ว
ผู้้�ประกอบการภาคเอกชนสามารถไปปรัับใช้้ ให้้เหมาะกัับประเภทธุุรกิิจของตนเองได้้ และหากมีี
ข้้อสงสััย สามารถสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� ศููนย์์ ให้้คำำ�ปรึึกษาสำำ�หรัับนิิติิบุุคคลเพื่่�อป้้องกััน
การให้้สิินบน
ส�ำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. Anti-Bribery Advisory Service (ABAS)
www.nacc.go.th/abas
โทร +66 2528 4930

1.3 สาระส�ำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2542

ความหมายของฮั้ว คือ
การที่ผู้เสนอราคาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ตกลงกระท�ำการร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ก�ำหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ หรือ
2. หลี ก เลี่ ย งการแข่ ง ขั น ราคากั น อย่ า งแท้ จ ริ ง อั น เป็ น การเอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ผู ้ เ สนอราคารายหนึ่ ง
หรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิท�ำสัญญา หรือ
3. เพื่อผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

การจััดหาสิินค้้าหรืือบริิการโดยการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือวิิธีีการอื่่�นใดของหน่่วยงานของรััฐทุุกแห่่ง เป็็นการ
ดำำ�เนิินการโดยใช้้เงิินของแผ่่นดิิน ดัังนั้้�น ต้้องเปิิดโอกาสให้้มีีการแข่่งขัันเสนอราคาอย่่างเสรีี หากมีีการสมยอมกััน มิิได้้
มีีการแข่่งขัันอย่่างแท้้จริิง จะทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อประเทศ หรืืออาจมีีเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐมีีส่่วนร่่วมหรืือสนัับสนุุน
ในการกระทำำ�ความผิิด จึึงได้้มีีกฎหมายความผิิดเกี่่ย� วกัับการเสนอราคาต่่อรััฐขึ้้น� เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการร่่วมกัันเสนอ
ราคาโดยมิิได้้มีีการแข่่งขัันจริิง หรืือมีีลัักษณะเป็็นการสมยอมกััน
ดัังนั้้�น ประชาชนทั่่�วไป  เจ้้าของกิิจการต่่าง ๆ ที่่�มีีความสนใจอยากจะเข้้าประกวดราคา เสนอราคา
เพื่่�อเข้้าเป็็นผู้้�จััดหาสิินค้้าแก่่หน่่วยงานของรััฐ ต้้องปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ตามที่่�กำำ�หนดในกฎหมายว่่าด้้วยความผิิด
เกี่่�ยวกัับการเสนอราคาต่่อหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2542 เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการเสนอราคาต่่อหน่่วยงานของรััฐ
อย่่างถููกต้้องเป็็นธรรม ป้้องกัันการทุุจริิต ส่่งผลให้้รัฐั ได้้ใช้้สินิ ค้้าที่่มีี� ราคาเหมาะสมและมีีประสิิทธิภิ าพ ประโยชน์์สููงสุุด
ย่่อมตกแก่่ประชาชนผู้้�รัับการบริิการสาธารณะจากรััฐ
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คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน
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กฎหมายฮั้้�วคืืออะไร
 พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยความผิิดเกี่่�ยวกัับการเสนอราคาต่่อหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2542 หรืือที่่�ประชาชน
ทั่่�วไป  เรีียก กฎหมายฮั้้�ว จุุดประสงค์์คืือ ต้้องการป้้องกัันการกระทำำ�ที่่�มีีลัักษณะมิิได้้มีีการแข่่งขัันกัันอย่่างแท้้จริิง
หรืือการสมยอมในการเสนอราคาต่่อหน่่วยงานของรััฐ รวมทั้้�งบทลงโทษผู้้�ทำำ�ผิิดในการฝ่่าฝืืนกฎเกณฑ์์ดัังกล่่าว

ทำำ�ไมต้้องมีีกฎหมายฮั้้�ว
หากมีีการกระทำำ�ที่่มีีลั
� กั ษณะสมยอมในการเสนอราคามิิได้้มีีการแข่่งขัันเสนอประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่หน่่วยงาน
ของรััฐอย่่างแท้้จริิง ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อประเทศชาติิ อาจมีีผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืืองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
มีีส่่วนร่่วมหรืือสนัับสนุุนในการกระทำำ�ความผิิดหรืือละเว้้นไม่่ดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่่� จึึงได้้มีีการตรากฎหมาย
ความผิิดเกี่่�ยวกัับการเสนอราคาต่่อรััฐขึ้้�น เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการร่่วมกัันเสนอราคาโดยมิิได้้มีีการแข่่งขัันจริิง หรืือมีี
ลัักษณะเป็็นการสมยอมกััน

ใครบ้้าง ที่่�อยู่่� ในบัังคัับของกฎหมายฮั้้�ว
1. เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐและผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง
2. บุุคคลที่่�เป็็นคู่่�สััญญากัับรััฐ
3. บุุคคลคนทั่่�วไปที่่�มีีส่่วนร่่วมกระทำำ�ผิิด

สาระสำำ�คััญของการทำำ�ผิิดกฎหมายฮั้้�ว
มาตรา 4 (สมยอมราคา)
ตััวอย่่างการกระทำำ�ตามมาตรา 4

กีดกันไม่ ให้เสนอสินค้า
หรือบริการ

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

1. ก. ข. ค. และ ง. เป็็นผู้้�เสนอราคาในงานก่่อสร้้างของหน่่วยงานของรััฐแห่่งหนึ่่�ง ทั้้�งหมดได้้ตกลงกััน
ว่่าจะเสนอราคาโดยมุ่่�งหมายให้้รายใดรายหนึ่่�งเป็็นผู้้�ได้้งาน เช่่น ก. ข. ค. แกล้้งเสนอราคาให้้สููง
ทั้้�ง 3 รายเพื่่�อให้้  ง. ได้้งาน ซึ่่�งราคาที่่� ง. เสนอต่ำำ��สุุดนั้้�นก็็ยัังสููงกว่่าราคากลางทำำ�ให้้ทางราชการ
เสีียเปรีียบ
* ทั้้�ง ก. ข. ค. และ ง. มีีความผิิดตามมาตรานี้้�
2. ก. ข. ค. และ ง. ต่่างคนต่่างเสนอราคาของตนเอง ต่่อมาคนใดคนหนึ่่�งหรืือคนอื่่�นเข้้ามาชัักชวน
หรืือจััดการให้้มีีการสมยอมในการเสนอราคา
* คนที่่�ชัักชวนหรืือจััดการดัังกล่่าวมีีความผิิดตามมาตรานี้้�เช่่นเดีียวกััน

เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมิ ใช่การประกอบธุรกิจปกติ
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แผนผังมาตรา 4

ผู้ใดตกลงร่วมกัน
ในการเสนอราคา

ผู้ใดเป็นธุระในการชักชวน
ให้ผู้อื่นร่วมกันตกลง

หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม

เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใด
เป็นผู้มีสิทธิท�ำสัญญา

เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใด
เป็นผู้มีสิทธิท�ำสัญญา

หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
กีดกันไม่ ให้เสนอสินค้า
หรือบริการ
เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 5 (การจััดฮั้้�วกััน)
ตััวอย่่างการกระทำำ�ตามมาตรา 5

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

1. ก. ได้้ให้้ ขอให้้หรืือรัับว่่าจะให้้เงิินหรืือทรััพย์สิ์ นิ หรืือประโยชน์์แก่่ ข.ค.ง. และ จ. เพื่่อ� ให้้ ข.ค.ง. และ จ.
ร่่วมกัันดำำ�เนิินการให้้มีีการสมยอมในการเสนอราคาในการประมููลงานก่่อสร้้างของหน่่วยงานของรััฐ
แห่่งหนึ่่�ง หรืือเพื่่�อให้้ ข.ค.ง. และ จ. ไม่่เข้้าร่่วมเสนอราคาหรืือถอนการเสนอราคา
* ก. มีีความผิิดตามมาตรานี้้�
2. กรณีตี าม 1. ถ้้า ข.ค.ง. และ จ. หรืือบุุคคลอื่่น� นอกจากนี้้� มาเรีียกรัับหรืือยอมจะรัับเงิิน หรืือทรััพย์สิ์ นิ
หรืือประโยชน์์อื่่�นใด เพื่่�อกระทำำ�การดัังกล่่าว กฎหมายถืือว่่า ก.ข.ค. และ จ. หรืือบุุคคลอื่่�นนั้้�น
เป็็นผู้้ร่� ่วมกระทำำ�ผิิดด้้วย
* ก.ข.ค.ง. และ จ. หรืือบุุคคลอื่่�นนั้้�น เป็็นผู้้�กระทำำ�ผิิดด้้วย
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แผนผังมาตรา 5
ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียกรับ ยอมระงับ

เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นใด

เพื่อจูงใจ

- ให้ร่วมด�ำเนินการให้เป็นประโยชน์
แก่ผู้ ใด เป็นผู้มีสิทธิท�ำสัญญา
- ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือต�่ำกว่า
ลักษณะสินค้า บริการ หรือสิทธิ
ที่จะได้รับ
- ไม่ ให้ร่วมเสนอราคา หรือถอน
การเสนอราคา

มาตรา 6 (ข่่มขืืนใจผู้้�อื่่�นให้้จำำ�ยอม)
ตััวอย่่างการกระทำำ�ตามมาตรา 6
ในการประมููลงานก่่อสร้้างของหน่่วยงานของรััฐแห่่งหนึ่่�ง ก. ซึ่่�งเป็็นผู้้�เสนอราคารายหนึ่่�งกัับพวกได้้ข่่มขู่่�
ผู้้�เสนอราคารายอื่่�น ๆ ให้้เข้้าร่่วมดำำ�เนิินการสมยอมราคา หรืือไม่่ให้้เข้้าร่่วมเสนอราคาหรืือถอนการเสนอราคา
หรืือต้้องเสนอราคาตามที่่กำ� ำ�หนด โดยขู่่�ว่า่ จะฆ่่าหรืือทำำ�ร้า้ ยร่่างกาย หรืือทำำ�ให้้เสีียเสรีีภาพ เสีียชื่่อ� เสีียงจนผู้้�เสนอ
ราคารายอื่่�น ๆ ต้้องยอมทำำ�ตาม
* ก. กัับพวกมีีความผิิดตามมาตรานี้้�

แผนผังมาตรา 6
ผู้ใดข่มขืนใจ
ให้ผู้อื่นจ�ำยอม
ร่วมด�ำเนินการใด ๆ

- ในการเสนอราคา
- ไม่่เข้้าร่่วมเสนอราคา
- ถอนการเสนอราคา
- เสนอราคาตามที่ก�ำหนด
ผู้ถูกขู่เข็ญ

จนผู้ถูกข่มขืนใจ
ยอมเช่นว่านั้น
บุคคลที่สาม

ชีวิต
ร่างกาย
เสรีภาพ
ชื่อเสียง
ทรัพย์สิน

ใช้ก�ำลังประทุษร้าย
ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ

ให้้กลััวว่่าจะเกิิด
อัันตรายต่่อ

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

หาก ก. กัับพวกไปขู่่�เข็็ญว่่าจะกระทำำ�การดัังกล่่าวต่่อบุุตรหรืือภริิยาของผู้้�เสนอรายอื่่�น ๆ ก. กัับพวกก็็มีีความผิิด
ตามมาตรานี้้�เช่่นเดีียวกััน
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มาตรา 7 (ใช้้อุุบายหลอกลวง, กระทำำ�โดยวิิธีีอื่่�นใด)
ตััวอย่่างการกระทำำ�ตามมาตรา 7

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

1. ก. ซึ่่�งเป็็นผู้้�จะเข้้าเสนอราคาในการประกวดราคางานก่่อสร้้างหน่่วยงานของรััฐแห่่งหนึ่่�งได้้แกล้้ง
บอกข่่าว ให้้ผู้้จ� ะเสนอราคารายอื่่น� ๆ หลงเชื่่อ� ว่่า หน่่วยงานของรััฐนั้้�นไม่่มีีการประกาศประกวดราคา
หรืือหลอกผู้้�เข้้าเสนอราคาให้้ไปยื่่�นซองที่่อื่� ่�นจนเป็็นเหตุุให้้ผู้้�อื่่�นไม่่มีีโอกาสเข้้าเสนอราคา
* ก. มีีความผิิดตามมาตรานี้้�
2. ข. ซึ่่�งเป็็นพรรคพวกของ ก. ซึ่่�งจะเข้้าเสนอราคาได้้แอบดึึงประกาศประกวดราคาของหน่่วยงาน
ของรััฐออกเป็็นเหตุุให้้ผู้้�เสนอราคารายอื่่�นไม่่ทราบเรื่่�อง
* ข. มีีความผิิดตามมาตรานี้้�
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แผนผังมาตรา 7
ใช้อุบายหลอกลวง

ผู้อื่นไม่มีโอกาส

เป็นเหตุ
ให้

ผู้ใด
กระท�ำโดยวิธีอื่นใด

เข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
มีการเสนอราคาโดยหลงผิด

ในการประกวดราคางานก่่อสร้้างอาคารหน่่วยงานของรััฐแห่่งหนึ่่�งกำำ�หนดราคากลางไว้้ 3 ล้้านบาท 
ก. ผู้้�เสนอราคารายหนึ่่�งได้้เสนอราคาก่่อสร้้างเพีียง 1.5 ล้้านบาท  โดยรู้้�อยู่่�แล้้วว่่าในวงเงิินดัังกล่่าวไม่่สามารถ
ก่่อสร้้างอาคารให้้ถููกต้้องตามแบบได้้ โดยหวัังเพีียงจะเป็็นผู้้�มีีสิิทธิเิ ข้้าทำำ�สัญ
ั ญาเท่่านั้้�น ซึ่่�งการก่่อสร้้างจะไม่่ถููกต้้อง
ตามแบบ แต่่ ก.จะใช้้วิิธีีติิดสิินบนกรรมการตรวจการจ้้างให้้ยอมรัับงานก่่อสร้้างนี้้�
* ก. มีีความผิิดตามมาตรานี้้�
ข้้อสัังเกต การกระทำำ�ที่่�จะเป็็นความผิิดตามมาตรานี้้� ต้้องเป็็นกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามสััญญาได้้
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แผนผังมาตรา 8

ผู้ใดโดยทุจริต
ท�ำการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

มาตรา 8 (เสนอราคาต่ำำ��หรืือให้้ผลประโยชน์์สููงกว่่าปกติิ เป็็นเหตุุให้้ปฏิิบััติิตามสััญญาไม่่ได้้)
ตััวอย่่างการกระทำำ�ตามมาตรา 8

- รู้ว่าราคาที่เสนอนั้นต�่ำมาก
เกินกว่าปกติ จนเห็นได้ชัดว่า
ไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้าหรือ
บริการ

มีีวััตถุุประสงค์์กีีดกัันการแข่่งขััน
ราคา เป็็นเหตุุให้้ไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิงานให้้ถููกต้้องตามสััญญาได้้

- เสนอผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่หน่วยงานของรัฐสูงกว่า
ความเป็นจริงตามสิทธิที่จะได้รับ

*(และหากเป็นเหตุให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น ผู้กระท�ำต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย
ให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นด้วย)

มาตรา 10 (รู้้�หรืือควรรู้้�ว่่ามีีการกระทำำ�ผิิดตาม พ.ร.บ. นี้้� ละเว้้นไม่่ยกเลิิกการเสนอราคา)
ตััวอย่่างการกระทำำ�ตามมาตรา 10

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

1. วัันยื่่�นซองขอเสนอราคาของหน่่วยงานแห่่งหนึ่่�ง มีีผู้้�เสนอราคาหลายรายเจรจาต่่อรองเพื่่�อร่่วม
สมยอมกััน ที่่�บริิเวณใกล้้เคีียงกัับสถานที่่�ยื่่�นซอง ซึ่่�งคนที่่�มาติิดต่่อราชการต่่างได้้ยิินกัันทั่่�ว ดัังนี้้�
ก็็อาจถืือได้้ว่่าผู้้�มีีอำำ�นาจ หรืือหน้้าที่่� คุุณสมบััติิ พิิจารณา หรืือดำำ�เนิินการใด ๆ เกี่่�ยวกัับการสอบราคา
ครั้้�งนั้้�น ควรรู้้�และดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มีีการยกเลิิกการเสนอราคาได้้ แต่่หากรู้้�แล้้วไม่่ยกเลิิกก็็ผิดิ มาตรานี้้�
2. ในการประมููลงานก่่อสร้้างอาคารเรีียนของจัังหวััดหนึ่่�งที่่�มีี  6 อำำ�เภอ มีีผู้้�ยื่่�นขอเพีียง 3 ราย เท่่านั้้�น
คืือ ก, ข และ ค  แล้้วผลััดกัันได้้งานรายละ 2 อำำ�เภอ ในราคาที่่�ใกล้้เคีียงกัันและมีีหลัักฐานข้้อมููล
ความเกี่่�ยวพัันระหว่่างกััน ก็็อาจถืือได้้ว่่าเป็็นพฤติิการณ์์ที่่�ควรรู้้�ว่่ามีีการกระทำำ�ผิิดตาม พ.ร.บ. นี้้�
อย่่างไรก็็ตามข้้อเท็็จจริิงว่่ารู้้�หรืือควรรู้้� ต้้องพิิจารณาตามพยานหลัักฐานเป็็นกรณีี ๆ ไป
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แผนผังมาตรา 10
เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
ของรัฐ

มีความผิดฐาน
กระท�ำความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่

มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�

1. อนุุมััติิ
2. พิิจารณา
3. ดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการเสนอราคา

ละเว้นไม่ด�ำเนินการ
เพื่อให้มีการยกเลิก
การเสนอราคา

รู้้�
มีีพฤติิการณ์์
ปรากฎ
แจ้งชัดว่าควรรู้

การเสนอราคาในครั้งนั้น
มีการกระท�ำความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี้

การกำำ�หนดคุุณลัักษณะเฉพาะของพััสดุทีุ่ ต้่� อ้ งการจััดหาให้้แคบอยู่่เ� ฉพาะพััสดุทีุ่ เ่� ป็็นของเอกชนกลุ่่�มหนึ่่�ง
กลุ่่�มใดหรืือระบุุยี่่�ห้้อของพััสดุุที่่�จะซื้้�อ
กำำ�หนดรายละเอีียดของพััสดุุให้้มีีความยุ่่�งยากในการจััดหาหรืือไม่่สามารถทำำ�ได้้ในเวลาจำำ�กััด
กำำ�หนดคุุณสมบััติผู้้�ิ จะเข้้าเสนอราคาอย่่างจำำ�กัดั เช่่น เรื่่อ� งระยะเวลาของผลงานนานหลายปีี จำำ�นวนมููลค่่า
ของผลงานที่่�สููงมากหรืือต้้องมีีทุุนจดทะเบีียนสููงมาก
กำำ�หนดเงื่่�อนไขสููงเกิินความจำำ�เป็็น เช่่น จำำ�นวนเครื่่�องจัักรขนาดใหญ่่ กรรมสิิทธิ์์�ในเครื่่�องจัักรกล เป็็นต้้น

แผนผังมาตรา 11
เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
ของรััฐและผู้้�ที่่�
ได้้รัับมอบหมาย
จากหน่วยงาน
ของรัฐ

โดยมุ่งหมายไม่ให้
มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม

โดยทุจริตท�ำการ
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ท�ำการออกแบบ
ก�ำหนดราคา
ก�ำหนดเงื่อนไข
ก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคา
รายใดให้มีสิทธิท�ำสัญญา
โดยไม่เป็นธรรม

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

มาตรา 11 (ทุุจริิตในการออกแบบ กำำ�หนดราคา กำำ�หนดเงื่่�อนไข)
ตััวอย่่างการกระทำำ�ตามมาตรา 11

อันเป็นมาตราฐาน
ในการเสนอราคา

เพื่อกีดกันผู้เสนอราคา
รายใดไม่ให้มีโอกาส
เข้าแข่งขันในการเสนอ
ราคาอย่างเป็นธรรม

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

มาตรา 12 (เจ้้าหน้้าที่่� ในหน่่วยงานของรััฐกระทำำ�ผิิดตาม พ.ร.บ. นี้้� มีีความผิิดฐานกระทำำ�ผิิดต่่อ
ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�)
ตััวอย่่างการกระทำำ�ตามมาตรา 12
1. ก. เป็็นเจ้้าหน้้าที่่ใ� นหน่่วยงานของรััฐ ไม่่มีีหน้้าที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง แต่่ได้้แอบดึึงประกาศ
สอบราคาออก เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�เสนอราคารายหนึ่่�ง และเพื่่�อไม่่ให้้ผู้้�เสนอราคารายอื่่น� ทราบว่่ามีีการ
ประกาศสอบราคา
* ก. มีีความผิิดฐานกระทำำ�ผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ตามมาตรานี้้�
2. ข. เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ในหน่่วยงานของรััฐ ได้้ช่่วยเหลืือ ค. โดยปลอมหนัังสืือรัับรองผลงานให้้ ค. นำำ�ไป
ยื่่�นประกอบการเสนอราคา โดยมีีเจตนาช่่วยเหลืือ ค. ให้้ได้้งานกัับหน่่วยงานนั้้�น
* ข. มีีความผิิดฐานกระทำำ�ผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ตามมาตรานี้้�เช่่นกััน
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แผนผังมาตรา 12
•
เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
ของรัฐ

•

กระทำำ�ความผิิด
ตาม พ.ร.บ. นี้
กระทำำ�การใด ๆ
มุ่งหมายมิ ให้มี
การแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม

เอื้ออ�ำนวนแก่ผู้เข้า
ท�ำการเสนอราคา
รายใดให้เป็นผู้มี
สิทธิท�ำสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ

ความผิด
ฐานกระท�ำความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่

ความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ราชการตามกฎหมายอาญา

ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฮั้ว

1. เป็็ น ความผิิ ด เพราะมีี ห น้้ าที่่� โดยมีี ฐ านะเป็็ น
เจ้้าพนัักงานตาม ป.อาญา และมีีหน้้าที่่�โดยตรง
ตามที่่�ได้้ รัั บ แต่่ ง ตั้้� ง หรืือมอบหมาย ดัั ง เช่่ น
“ผู้้�ใดเป็็นเจ้้าพนัักงานมีีหน้้าที่่� ...”

1. เป็็นความผิิดเพราะมีีฐานะ เป็็นเจ้้าหน้้าที่่� ในหน่่วยงาน
ของรััฐ ไม่่ว่่าจะมีีหน้้าที่่�โดยตรงตามที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง
มอบหมายหรืือไม่่ เพราะกฎหมายบััญญััติว่ิ า่ “เจ้้าหน้้าที่่�
ในหน่่ ว ยงานของรัั ฐ ผู้้� ใด กระทำำ� ความผิิ ดตา ม
พระราชบััญญััติินี้้�...เป็็นความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�”

2. แม้้เป็็นเจ้้าพนัักงานตาม ป.อาญา แต่่ ไม่่มีีหน้้าที่่�
โดยตรงตามที่่�ได้้ รัั บ แต่่ ง ตั้้� ง หรืือมอบหมาย
หากร่่ ว มกระทำำ� ผิิ ดกัั บ เจ้้ า พนัั ก งานที่่�มีี ห น้้ าที่่�
โดยตรง เจ้้าพนัักงานผู้้�ร่่วมกระทำำ�ผิิดเป็็นได้้เพีียง
“ผู้้�สนัับสนุุน”

2. เมื่่� อ มีี ฐ านะเป็็ น เจ้้ า หน้้ าที่่� ในหน่่ ว ยงานของรัั ฐ
ไม่่ ว่่ ามีี ห น้้ าที่่� หรืือไม่่ มีี ห น้้ าที่่� โดยตรง หากได้้ ร่่ ว ม
กระทำำ�ผิิดกัับเจ้้าหน้้าที่่� ในหน่่วยงานของรััฐด้้วยกััน
ถืือว่่ า เป็็ น ตัั ว การร่่ ว มในการกระทำำ� ความผิิ ด
“ไม่่ ใช่่เพีียงสนัับสนุุน”

3. เป็็ น เจ้้ า พนัั ก งานตาม ป.อาญา แต่่ ไ ม่่ มีี ห น้้ าที่่�
โดยตรงในการซื้้�อ ทำำ� จััดการ หรืือรัักษาทรััพย์์
เบีียดบัังทรััพย์์ ไปเป็็นของตน...ไม่่ผิิดเจ้้าพนัักงาน
ยัักยอกทรััพย์์ แต่่ผิิดยัักยอกทรััพย์์ธรรมดา

3. เป็็นเจ้้าหน้้าที่่� ในหน่่วยงานของรััฐ ไม่่มีีหน้้าที่่�โดยตรง
ในการจััดซื้้�อจััดจ้้างของหน่่วยงานตนเองไปกระทำำ�
การข่่ ม ขืืนใจผู้้�อื่่� น มิิ ให้้ ยื่่� น ซองเสนอราคาของ
หน่่วยงานรััฐตนเองหรืือหน่่วยงานของรััฐแห่่งอื่่�นที่่�
ตนเองไม่่ได้้สังั กััดอยู่่�ก็็เป็็นความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ตารางเปรีียบเทีียบความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญากัับพระราชบััญญััติินี้้�
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มาตรา 13 (ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง กระทำำ�ความผิิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่� ในหน่่วยงานของรััฐ)
ตััวอย่่างการกระทำำ�ตามมาตรา 13
1. ก. เป็็นผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น ได้้ไปจููงใจหรืือข่่มขู่่� ข. ปลััดหน่่วยงานส่่วนท้้องถิ่่�นให้้จำำ�ยอมรัับการเสนอ
ราคาการจััดซื้้�อรายหนึ่่�ง ซึ่่�งมีีการสมยอมราคากัันไว้้แล้้ว
* ก. มีีความผิิดฐานกระทำำ�ผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ตามมาตรานี้้�
2. ข. เป็็นสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นแห่่งหนึ่่�ง ไปดำำ�เนิินการเพื่่�อจััดให้้มีีการฮั้�ว้ กัันในหน่่วยงานส่่วนท้้องถิ่่�น
อีีกจัังหวััดหนึ่่�ง
* ข. มีีความผิิดฐานกระทำำ�ผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ตามมาตรานี้้�

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

แผนผังมาตรา 13
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ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง
กรรมการ

มิ ใช่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
ของรัฐ

อนุกรรมการ
หน่วยงานของรัฐ

กระท�ำความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี้
มีอ�ำนาจ - อนุมัติ

กระท�ำการใดๆ
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

•
มีหน้าที่ -

จูงใจยอมรับการเสนอราคา
ที่มีการกระท�ำความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี้

ผิดฐานกระท�ำความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่

พิิจารณา
การดำำ�เนิินการใดๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเสนอราคา

1.4 สาระสำำ�คััญการขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคลกัับผลประโยชน์์ส่่วนรวม
ตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126 -128

แนวความคิิดเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�เป็็นการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์
มีีที่่�มาโดยเริ่่�มต้้นจาก
แนวความคิิดเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�เป็็นการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์
มีีการนำำ�หลัักการป้้องกัันมิิ ให้้มีีการกระทำำ�ที่่�เป็็นการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์
ของสมาชิิกรััฐสภามาบััญญััติิไว้้เป็็นครั้้�งแรกในรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2492

ในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 ก็็ได้้
นำำ�หลัักการป้้องกัันมิิ ให้้มีีการกระทำำ�ที่่�เป็็นการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์
มากำำ�หนดไว้้เพื่่�อบััญญััติิสาระสำำ�คััญในการป้้องกัันการแสวงหา
ผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคล

กฎหมาย ป.ป.ช. ก็็ได้้นำำ�หลัักเกณฑ์์ตามที่่�ปรากฎในรััฐธรรมนููญ
มาบััญญััติิเป็็นบทกฎหมายในหมวดที่่� 6 มาตรา 126-128
การขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคลและประโยชน์์ส่่วนรวม

โดยมีีสาระสำำ�คััญ คืือ แนวปฏิิบััติิ ในการดำำ�รงตนระหว่่างอยู่่�ในตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
และหลัังพ้้นจากการเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐในระยะเวลา 2 ปีี การห้้ามเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
และคู่่�สมรสไม่่ ให้้ดำำ�เนิินกิิจการที่่�เป็็นการขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนบุุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และการก�ำหนดบทลงโทษที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับในกรณี
ที่ได้ด�ำเนินกิจการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ในหััวข้้อต่่อไปจะเป็็นรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�เป็็นการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์ ซึ่่�งเป็็นการกล่่าวถึึง
การห้้ามเจ้้าพนัักงานของรััฐ เป็็นคู่่�สััญญากัับหน่่วยงานของรััฐ และห้้ามเข้้าไปมีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกิิจของเอกชน
การห้้ามเจ้้าพนัักงานของรััฐ เข้้าไปมีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกิิจของเอกชนภายใน 2 ปีี หลัังจากพ้้นตำำ�แหน่่ง รวมถึึงการห้้าม
เจ้้าพนัักงานของรััฐรัับทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใดอัันอาจคำำ�นวณเป็็นเงิินได้้ ซึ่่�งดููผิิวเผิินอาจไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับภาคเอกชนโดยตรง แต่่ลองพิิจารณาลงไปถึึงผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น การกระทำำ�ที่่�ห้้ามเจ้้าหน้้าที่่�กระทำำ� ถ้้าเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่าฝืืน ล้้วนแต่่เป็็นการกระทำำ�ที่่�เป็็นบ่่อเกิิดของพฤติิกรรมที่่�นำำ�ไปสู่่�ความอยากได้้ เกิิดความโลภ นำำ�ไปสู่่�การเรีียก
รัับสิินบน หรืือมีีการตกลงว่่าจะให้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใด ซึ่่�งเป็็นการมิิชอบด้้วยกฎหมาย ประชาชน
ก็็กลายเป็็นผู้้�ให้้สิินบน เกิิดวงจรการทุุจริิต ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
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ความเป็นมามาตรการในการป้องกันและจัดการกับปัญหาการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ คือ การตรากฎหมายออกมาบังคับใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561

บัญญัติห้ามการกระท�ำอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ไว้ ในหมวด 9

บััญญััติิห้้ามมิิ ให้้เจ้้าพนัักงานของรััฐ
กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ไว้ ในหมวด 6

มาตรา 184 ถึง
มาตรา 187

มาตรา 126 ถึง
มาตรา 128
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ในส่วนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าพนักงานของรัฐ มีลักษณะดังนี้
• เจ้้าพนัักงานของรััฐได้้ตกอยู่่�ในฐานะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในรููปแบบต่่าง ๆ ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิห้้ามไว้้
• เจ้้าพนัักงานของรััฐผู้้�พิิจารณาได้้มีีผลประโยชน์์ส่่วนตนเข้้าไปแอบแฝง
• นำำ�ประโยชน์์ส่่วนตนเข้้าไปมีีอิิทธิพิ ลต่่อการตััดสิินใจ
• เจ้้าพนัักงานของรััฐที่่�ได้้นำำ�ประโยชน์์ส่่วนตนเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องกัับการตััดสิินใจ ในการดำำ�เนิินการใด ๆ
ที่่�เป็็นงานอำำ�นาจหน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานของรััฐ

ซึ่่�งรููปแบบของการกระทำำ�ที่่�เป็็นการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคลกัับประโยชน์์ส่่วนรวม มีีหลายรููปแบบ ขึ้้�น
อยู่่�กัับเหตุุการณ์์ที่่�เอื้้�อต่่อการให้้เกิิดพฤติิกรรมนั้้�น ๆ ซึ่่�งเราสามารถจำำ�แนกการกระทำำ�ออกเป็็นรููปแบบต่่าง ๆ ได้้
10 รููปแบบดัังต่่อไปนี้้�
1. การรัับผลประโยชน์์ต่่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่่�งผลประโยชน์์ต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นทรััพย์์สิิน
ของขวััญ การลดราคา การรัับความบัันเทิิง การรัับบริิการ การรัับการฝึึกอบรม หรืือสิ่่�งอื่่�นใดในลัักษณะ
เดีียวกัันนี้้� และผลจากการรัับผลประโยชน์์ต่่าง ๆ นั้้�น อาจส่่งผลต่่อการตััดสิินใจของเจ้้าพนัักงานของ
รััฐในการดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่่�

2. การท�ำธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าพนักงานของรัฐ
โดยเฉพาะผู้้�มีีอำำ�นาจในการตััดสิินใจเข้้าไปมีีส่่วนได้้เสีียในสััญญาที่่ทำ� ำ�กัับหน่่วยงานที่่�ตนสัังกััด โดยอาจ
จะเป็็นเจ้้าของบริิษััทที่่�ทำำ�สััญญาเอง หรืือเป็็นของเครืือญาติิ สถานการณ์์เช่่นนี้้�เกิิดบทบาทที่่�ขััดแย้้ง
หรืือเรีียกได้้ว่่าเป็็นทั้้�งผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายในเวลาเดีียวกััน
ตัวอย่างเช่น การใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ท�ำให้หน่วยงานของรัฐ
ท�ำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ตัวอย่างเช่น การรับของขวัญจากบริษัทที่เป็นคู่สัญญา หรือบริษัทขายยา
หรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุม
เรื่องอาหารและยาที่ต่างประเทศ
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3. การทำำ�งานหลัังจากออกจากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�สาธารณะหรืือหลัังเกษีียณ (Postemployment)
เป็็นการที่่เ� จ้้าพนัักงานของรััฐลาออกจากหน่่วยงานของรััฐ และไปทำำ�งานในบริิษัทั เอกชนที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ประเภทเดีียวกััน หรืือบริิษัทั ที่่มีีค
� วามเกี่่ย� วข้้องกัับหน่่วยงานเดิิม โดยบุุคคลผู้้�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งสาธารณะ
มาก่่อนมัักจะรู้้�ข้้อมููลความลัับ ขั้้�นตอนวิิธีีการทำำ�งาน หรืือมีีอิิทธิิพลต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ยัังดำำ�รงตำำ�แหน่่งอยู่่� 
และใช้้อิิทธิิพลหรืือความสััมพัันธ์์จากที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งในหน่่วยงานเดิิมนั้้�น หาประโยชน์์ให้้กัับบริิษััท
และตนเอง

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา
ลาออกจากงานราชการและไปท�ำงานในบริษัทผลิตหรือขายยา
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4. การท�ำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) รูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ เช่น
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด�ำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะ
ที่่ต� นสัังกััด หรืือการรัับจ้้างเป็็นที่่ปรึ
� กึ ษาโครงการ อาศััยตำำ�แหน่่งราชการสร้้างความน่่าเชื่่อ� ถืือว่่าโครงการ
ของผู้้�ว่่าจ้้างจะไม่่มีีปััญหาติิดขััดในการพิิจารณาจากหน่่วยงานที่่�ที่ปรึ
่� ึกษานั้้�นสัังกััดอยู่่�
ตัวอย่างเช่น เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท�ำบัญชี ให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ

5. การรู้้�ข้้อมููลภายใน (Inside information) เป็็นสถานการณ์์ที่่�เจ้้าพนัักงานของรััฐใช้้ประโยชน์์จาก
การที่่�ตนเองรัับรู้้�ข้้อมููลภายในหน่่วยงาน และนำำ�ข้้อมููลนั้้�นไปหาผลประโยชน์์ให้้กัับตนเองหรืือพวกพ้้อง
อาจจะไปหาประโยชน์์โดยการขายข้้อมููลหรืือเข้้าเอาประโยชน์์เสีียเอง

6. การใช้้ทรััพย์์สิินของราชการเพื่่�อประโยชน์์ธุุรกิิจส่่วนตััว (Using your employer’s property
for private advantage) เป็็นการที่่�เจ้้าพนัักงานของรััฐนำำ�เอาทรััพย์์สิินของราชการซึ่่�งจะต้้องใช้้
เพื่่�อประโยชน์์ของทางราชการเท่่านั้้�น ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของตนเองหรืือพวกพ้้อง หรืือการใช้้ให้้
ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาไปทำำ�งานส่่วนตััว

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ตัวอย่างเช่น เมื่อทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพื่อท�ำโครงการของรัฐ
ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งก�ำไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
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ตัวอย่างเช่น การน�ำเครื่องใช้ส�ำนักงานต่าง ๆ
กลับไปใช้ที่บ้าน การน�ำรถยนต์ราชการไปใช้ ในงานส่วนตัว

7. การนำำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลืือกตั้้�งเพื่่�อประโยชน์์ทางการเมืือง (Pork barreling)
เป็็นการที่่�ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืืองหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงอนุุมััติิโครงการไปลงพื้้�นที่่�หรืือบ้้านเกิิด
ของตนเอง หรืือการใช้้งบประมาณสาธารณะเพื่่�อหาเสีียง

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

ตัวอย่างเช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดตนเอง
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8. การใช้้ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�เอื้้�อประโยชน์์แก่่เครืือญาติิหรืือพวกพ้้อง (Nepotism) เป็็นการใช้้ตำำ�แหน่่ง
หน้้าที่่�แสวงหาประโยชน์์แก่่เครืือญาติิหรืือพวกพ้้อง หรืืออาจจะเรีียกว่่า ระบบอุุปถััมภ์์พิิเศษ
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าพนักงานของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อ�ำนาจหน้าที่
ท�ำให้หน่วยงานของตนเข้าท�ำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน

9. การใช้้อิิทธิิพลเข้้าไปมีีผลต่่อการตััดสิินใจของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐหรืือหน่่วยงานของรััฐอื่่�น (Influence)
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ตนเองหรืือพวกพ้้อง

10. การขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคลกัับประโยชน์์ส่่วนรวมรููปแบบอื่่�น ๆ คืือ พฤติิการณ์์ของ
การขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคลกัับประโยชน์์ส่่วนรวมที่่�นอกเหนืือจาก 9 รููปแบบดัังกล่่าว
ตัวอย่างเช่น การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค�ำนึงถึงจ�ำนวนคน
จ�ำนวนงาน และจ�ำนวนวัน อย่างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ�ำนวน 10 วัน
แต่ ใช้เวลาในการท�ำงานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานของรัฐใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ข่มขู่
ผู้ ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท�ำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
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คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

สาระสำำ�คัั ญ ของพระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ยการ
ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ. 2561 ซึ่่�งบััญญััติิห้้ามมิิให้้เจ้้าพนัักงาน
ของรััฐกระทำำ�การอัันเป็็นการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์ไว้้ในหมวด  6 โดยเป็็น
รายละเอีียดว่่า มาตรา 126 และมาตรา 127 เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับอะไร-แล้้วทำำ�ไม
ต้้องห้้ามเจ้้าพนัักงานของรััฐดำำ�เนิินกิิจการบางอย่่าง ?
คำำ�ตอบ คืือ การที่่�กฎหมายกำำ�หนดห้้ามเจ้้าพนัักงานของรััฐที่่มีีอำ
� ำ�นาจในการ
อนุุมััติิ อนุุญาต การให้้สััมปทาน และลงนามในสััญญาต่่าง ๆ รวมถึึงอำำ�นาจในการ
กำำ�กัับ ดููแล ควบคุุม ตรวจสอบ หรืือดำำ�เนิินคดีีมิิให้้ดำำ�เนิินกิิจการบางอย่่าง เนื่่�องจาก
เจ้้าพนัักงานของรััฐมีีหน้้าที่่�ใช้้อำำ�นาจรััฐเพื่่�อรัักษาประโยชน์์ส่่วนรวม แต่่กิิจการที่่�
กฎหมายกำำ�หนดห้้ามนั้้�นมีีความเกี่่ย� วข้้องกัับการใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่ข� องเจ้้าพนัักงานของรััฐผู้้�นั้้น�  ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ประชาชน
หรืือสัังคมเกิิดความเคลืือบแคลงสงสััยได้้ว่า่ จะมีีการใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่ห� รืือการดำำ�เนิินการใด ๆ เพื่่�อเอื้้อ� ประโยชน์์ให้้แก่่
ตนเองหรืือพวกพ้้องหรืือไม่่ จึึงได้้มีีการกำำ�หนดห้้ามไว้้ ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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มาตรา 127

มาตรา 126
ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
และห้ามเข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจของเอกชน

ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ
เข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจของเอกชน

ในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง

ภายใน 2 ปี หลังจากที่พ้นจากต�ำแหน่ง

มาตรา 126 ก�ำหนดห้ามเจ้าพนักงานของรัฐด�ำเนินการตาม
มาตรา 126 (1) - (4) คือ
(1) เป็็ น คู่่�สัั ญ ญาหรืือมีีส่่ ว นได้้ เ สีียในสัั ญ ญาที่่� ทำำ�กัั บ
หน่่วยงานของรััฐ
(2) เป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในบริษทที่
ั เข้า
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หรือเข้า
เป็นคู่สญ
ั ญาอันมีลกั ษณะผูกขาดตัดตอน เป็นหุน้ ส่วน
ในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(4) เข้้าไปมีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกิิจของเอกชนในฐานะเป็็น
กรรมการ ที่่�ปรึึกษา ตััวแทน พนัักงานหรืือลููกจ้้างใน
ธุุรกิิจของเอกชนซึ่่ง� อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กับั  ดููแล ควบคุุม
ตรวจสอบของหน่่วยงานของรััฐ

มาตรา 127 ก�ำหนดห้ามเจ้าพนักงานของรัฐด�ำเนินการตาม
มาตรา 126 (4) คืือ ห้้ามเข้้าไปมีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกิิจของ
เอกชนในฐานะกรรมการ ที่่ปรึ
� กึ ษา ตััวแทน พนัักงาน หรืือ
ลููกจ้้าง ภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่ง

ในขั้นตอนนี้ เป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะของกิจการที่ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐด�ำเนินการ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
1. การเป็็นคู่่�สัญ
ั ญากัับหน่่วยงานของรััฐที่่ต� นเองมีีอำำ�นาจหน้้าที่่ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง ตามมาตรา 126 (1) - (3) ซึ่่ง� เป็็นกิิจการ
ที่่�ห้้ามเจ้้าพนัักงานของรััฐดำำ�เนิินการในขณะดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามมาตรา 126 ดัังนี้้�
1.1 เป็็นคู่่�สััญญาหรืือมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในสััญญาที่่�ทำำ�กัับหน่่วยงานของรััฐ ตามมาตรา 126 (1)
เข้าเป็นคู่สัญญาโดย

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ

เจ้้าพนัักงาน
ของรัฐ

เป็นผู้ถือหุ้น*

ในบริษัท

เข้าเป็น

เป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วน

คู่สัญญา

หน่วยงาน
ของรัฐ

1.3 รัั บ สัั ม ปทานหรืือคงถืือไว้้ ซึ่่� ง สัั ม ปทาน หรืือเข้้ า เป็็ น คู่่�สัั ญ ญาอัั น มีีลัั ก ษณะเป็็ น การผููกขาดตัั ด ตอน
ตามมาตรา 126 (3)
รับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน

หน่วยงานของรัฐ

เจ้าพนักงานของรัฐ
เป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน

1.4 เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน ตามมาตรา 126 (3)

เจ้าพนักงาน
ของรัฐ

เป็นผู้ถือหุ้น*

ในบริษัท

รับสัมปทาน

เป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วน

เป็นคู่สัญญาอัน
มีลักษณะผูกขาด
ตัดตอน

หน่วยงาน
ของรัฐ

โดยหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐเข้าเป็นคู่สัญญาหรือรับสัมปทานนั้น
ต้องเป็นหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้มีอ�ำนาจไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี
หมายเหตุ* กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนตามมาตรา 126 (2) และ (3) สามารถถือหุ้นในบริษัทจำ�กัด  หรือบริษัทมหาชน
จำ�กัดได้ไม่เกิน 5% ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่จำ�หน่ายได้ หากถือหุ้นเกิน 5% หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน จะต้องดำ�เนินการ
ไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

1.2 เป็็นหุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นในบริิษัทั ที่่เ� ข้้าเป็็นคู่่�สัญ
ั ญากัับหน่่วยงานของรััฐตามมาตรา 126 (2)
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2. เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างของธุรกิจของเอกชนที่อยู่ภายใต้การ
ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่อยู่ ตามมาตรา 126 (4)
ซึ่งเป็นกิจการที่ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐด�ำเนินการทั้งในขณะด�ำรงต�ำแหน่งตามมาตรา 126 และหลังพ้น
จากต�ำแหน่งภายใน 2 ปี ตามมาตรา 127

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

เจ้าพนักงาน
ของรัฐ
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เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะ
- กรรมการ
- ที่ปรึกษา
- ตัวแทน
- พนักงาน/ลูกจ้าง

สังกัด/
ปฏิบัติหน้าที่อยู่

หน่วยงาน
ของรัฐ

มีอ�ำนาจหน้าที่
ก�ำกับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ

ธุรกิจเอกชน
ซึง่ การเข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจเอกชนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมได้ เนื่องจาก
1) โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนอาจขัดหรอื แย้งต่อประโยชน์สว่ นรวม หรอื ประโยชน์
ทางราชการ
2) อาจกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น

มาตรา 126 และมาตรา 127 นั้้�น เป็็นบทบััญญััติิที่่�ห้้ามมิิให้้เจ้้าพนัักงานของรััฐเฉพาะตำำ�แหน่่ง
ที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ดำำ�เนิินกิิจการที่่�เป็็นการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคลกัับประโยชน์์
ส่่วนรวม ซึ่่�งมีีรายละเอีียดและความแตกต่่าง ดัังนี้้�

มาตรา 126

ความแตกต่าง

มาตรา 127

1.ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
2.ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง
3.ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับสููง
4.ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
*ดููรายละเอีียดในตารางตำำ�แหน่่งที่่�อยู่่�
ภายใต้้บัังคัับตามมาตรา 126

ต�ำแหน่งที่ห้ามด�ำเนินกิจการ

1.ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในองค์์กรอิิสระ
2.ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับสููง
3.ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง
*ดููรายละเอีียดในตารางตำำ�แหน่่งที่่�อยู่่�
ภายใต้้บัังคัับตามมาตรา 127

ห้ามคู่สมรส และผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามี
ภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส

ห้ามคู่สมรส

มาตรการ 126 ห้ามด�ำเนินกิจการ
ตาม (1) - (4)
บังคับใช้ขณะด�ำรงต�ำแหน่ง
จ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

กิจการที่ห้ามด�ำเนินการ
ช่วงเวลาที่ห้าม
โทษ

ไม่ห้ามคู่สมรสด�ำเนินกิจการ
มาตรา 127 ห้ามด�ำเนินกิจการเฉพาะ
มาตรา 126 (4)
บังคับใช้หลังพ้นจากต�ำแหน่ง
จ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน
10,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

ในการติดต่อประสานงาน รวมถึงการขอใบอนุญาตต่าง ๆ บางกรณีระบบราชการมีขนั้ ตอนที่ยุง่ ยากซับซ้อน
ท�ำให้ภาคเอกชนที่มีเวลาเร่งรีบ เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจที่ต้องท�ำงานแข่งกับเวลา ต้องการความสะดวกรวดเร็ว
จึงอาศัยโอกาสนี้ติดสินบนกับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวก รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็เหมือนเป็น
การประวิงเวลาเพื่อรอประชาชนให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อจะได้ด�ำเนินการให้ นอกจากนั้น สภาพของสังคมไทย
เป็นสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การไปมาหาสู่มักมีของติดไม้ติดมือไปด้วย ซึ่งบางทีมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้้าหน้้าที่่�ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ที่่�กล่่าวมาเป็็นปััจจััยไปสู่่�การก่่อให้้เกิิดการทุุจริิตทั้้�งสิ้้�น มาตรา 128 กฎหมาย
ป.ป.ช. จึึงได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการรัับทรััพย์์สิินว่่า กรณีีใดที่่�ห้้ามรัับทรััพย์์สิิน กรณีีใดที่่�รัับได้้ ซึ่่�งมีีรายละเอีียด
ดังต่อไปนี้

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ความแตกต่างระหว่างมาตรา 126 กับมาตรา 127
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ท�ำไมต้องห้าม

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
ค�ำนวณเป็นเงินได้
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กฎหมายกำำ�หนดให้้การรัับทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใด
ของเจ้้าพนัักงานของรััฐเป็็นความผิิดเนื่่�องจากการรัับทรััพย์์สิิน
หรืือประโยชน์์อื่่น� ใดของเจ้้าพนัักงานของรััฐอาจทำำ�ให้้ประชาชนหรืือ
สัังคมเกิิดความเคลืือบแคลงสงสััยได้้ว่า่ จะมีีการใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่ห� รืือ
การดำำ�เนิินการใด ๆ เพื่่�อเอื้้�อประโยชน์์แก่่ผู้้�ได้้ทรััพย์์สิินนั้้�นหรืือไม่่
ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่เชื่่�อมั่่�นต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานของ
รััฐผู้้�นั้้�น แม้้ว่่าในความเป็็นจริิงเจ้้าพนัักงานของรััฐผู้้�นั้้�นได้้รัับมาจริิง
โดยมิได้มีการใช้อ�ำนาจหน้าที่หรือด�ำเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ให้ทรัพย์สินนั้นก็ตามแต่การจะพิสูจน์ให้ประชาชน
สิ้นสงสัยนั้นกระท�ำได้ยากและอาจน�ำไปสู่การทุจริตในรูปแบบของ
การรับสินบนโดยใช้อ�ำนาจหน้าที่หรือใช้ดลุ ยพินจิ เพื่อเอื้อประโยชน์
แก่ผู้ที่ให้ทรัพย์สิน

เจ้าพนักงานของรัฐต�ำแหน่งใดบ้าง ที่ต้องห้ามตามกฎหมายนี้

เจ้าพนักงาน
ของรัฐทุกคน

ผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าพนักงาน
ของรัฐ
ยังไม่ถึง 2 ปี

การรัับทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใดควรพิิจารณา ดัังนี้้�
มีีกฎหมายให้้รัับได้้หรืือไม่่
มีีกฎหมายให้้รัับได้้

สามารถรับได้

เป็นการรับโดยธรรมจรรยาหรือไม่?

ไม่ใช่

มีความผิด

เป็นการรับจากบุพการี/ผู้สืบสันดาน/ญาติ

มีมูลค่าเหมาะสมตามฐานะของผู้ ให้

เป็นการรับจากบุคคลที่ไม่ ใช่ญาติ

ไม่เกิน 3,000 บาท

เป็นการรับจากการให้ทั่วไปโดยไม่เจาะจงผู้รับ

หากเกิน 3,000 บาท

*ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่่งชาติิ เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การรัับทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์
อื่่น� ใด โดยธรรมจรรยาของเจ้้าพนัักงานของรััฐ พ.ศ. 2563

มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้
ต้องรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาท
จะต้องท�ำอย่างไร ?
หากเจ้้ า พนัั ก งานของรัั ฐ มีีการรัั บ ทรัั พย์์ สิิ น เกิิ น 3,000 บาท  โดยมีีความจำำ� เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ที่่� ต้้ อ งรัั บ ไว้้
เพื่อเป็นการรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี จะต้องด�ำเนินการ ดังนี้

1

ต้องแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
หรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอนแล้วแต่กรณี

2

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
หรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอนวินิจฉัยว่าจะให้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นหรือไม่

3

หากมีค�ำสั่งว่าไม่สมควรรับไว้ก็ ให้ส่งคืนทรัพย์สินนั้น
แก่ผู้ ให้โดยทันที หรือหากไม่สามารถคืนได้
ให้ส่งมอบเป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ใช่
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หากเจ้าพนักงานของรัฐ
ฝ่าฝืน จะต้อง รับโทษ ดังนี้

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

จ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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1.5 สาระส� ำคั ญ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั สดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกัน
การทุุ จ ริิ ต และแนวทางและวิิ ธีี ก ารในการดำำ�เนิิ น งานตามโครงการข้้ อ ตกลงคุุ ณ ธรรม
(Integrity Pact : IP)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับ
หลัักการความคุ้้�มค่่า โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล และตรวจสอบได้้ เน้้นการส่่งเสริิมให้้ภาคประชาชน
และผู้้�ประกอบการมีีส่่วนร่่วมในการป้้องกัันการทุุจริิตซึ่่�งเหมาะสำำ�หรัับกลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้แก่่ หน่่วยงานภาครััฐ
ผู้้�ประกอบการที่่�จะเข้้ามานำำ�เสนอราคา ผู้้�สัังเกตการณ์์เพื่่�อประกอบกิิจการให้้แก่่หน่่วยงานรััฐ
โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนด
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างไว้หลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงาน การท�ำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การทิ้งงานการบริหารพัสดุ การอุทธรณ์และ
บทก�ำหนดโทษ
ในหมวด 2 การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนและผู้้�ประกอบการในการป้้องกัันการทุุจริิต ซึ่่�งมีีเป้้าหมาย
เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสในการจััดซื้้�อจััดจ้้างในหน่่วยงานของรััฐ จััดให้้ภาคประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการสัังเกตการณ์์
ตั้้�งแต่่การจััดทำำ�ร่่างขอบเขตงาน (TOR) จนถึึงสิ้้�นสุุดโครงการ รวมทั้้�งให้้หน่่วยงานเจ้้าของโครงการ ผู้้�เสนอราคา
และผู้สังเกตการณ์ จัดท�ำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม
การกระทำำ�ดัังดัังกล่่าว ถืือว่่าเป็็นการให้้ความสำำ�คััญกัับการเปิิดเผยข้้อมููลสร้้างความโปร่่งใส  ส่่งเสริิม
ความเป็็นธรรม ป้้องกัันปััญหาทุุจริิตคอร์์รััปชััน รวมทั้้�งการสร้้างจุุดเด่่นคืือเปิิดโอกาสให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ทั้้�งเป็็นผู้้�สัังเกตการณ์์ในข้้อตกลงคุุณธรรม และการให้้สาธารณะสาธารณชนตรวจสอบ
การจััดซื้้�อจััดจ้้างของหน่่วยงานภาครััฐ หากประชาชนพบความผิิดปกติิของข้้อมููล หรืือข้้อสัังเกตประการใด สามารถ
รายงานความผิิดปกติิหรืือพฤติิการณ์์ที่น่่� า่ เชื่่อ� ได้้ว่า่ อาจนำำ�ไปสู่่ก� ารทุุจริิตในการจััดซื้้อ� จััดจ้้างได้้ทุกุ เวลา เช่่น ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�สเป็็คหรืือ ร่่างทีีโออาร์์ (TOR) ซึ่่�งเนื้้�อหาสาระของหมวด 2 นี้้� ประกอบด้้วยรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

พระราชบััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ. 2560
หมวด 2 การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนและผู้้�ประกอบการในการป้้องกัันการทุุจริิต
เนื้อหาตามตัวบท

ประเด็นส�ำคัญ

16

เพอื่ ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซอื้ จัดจ้างภาครัฐ
สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ ภ าคประชาชนมี ส ่ ว นร่ ว ม ให้ มี บ ทบาทเป็ น ผู ้ สั ง เกตการณ์ ในขั้ น ตอนของ
ในการสังเกตการณ์ขัน้ ตอนหนึง่ ขัน้ ตอนใดของการจัดซอื้ การด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่ก�ำหนดไว้ ในหมวดนี้ ภาครั ฐ ภายใต้ ห ลั ก ความโปร่ ง ใสเพื่ อ ป้ อ งกั น
การทุจริต

17

ในการด�ำเนินการตามมาตรา 16 คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำำ� หนดให้้
ค.ป.ท. อาจก�ำหนดให้มีการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม มีี ก ารจัั ดทำำ� ข้้ อ ตกลงคุุ ณ ธรรมตามโครงการ
ตามโครงการความร่ ว มมื อ ป้ องกั น การทุ จ ริ ต ในการ ความร่่ ว มมืือป้้ อ งกัั น การทุุ จ ริิ ต ในการจัั ดซื้้� อ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา 18 ก็ได้ ทัง้ นี้ การจัดซอื้ จััดจ้า้ งภาครััฐตามมาตรา 18
จัั ดจ้้า ง ที่่�ต้้ อ งจัั ดทำำ� ข้้ อ ตกลงคุุ ณ ธรรมดัั ง กล่่ า ว
ให้้เป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำำ�หนด
ในราชกิจจานุเบกษา โดยอย่างน้อยให้ค�ำนึงถึงวงเงิน
ของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และ
ความคล่่องตััวในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานของรััฐ
เพื่่�อประกอบการพิิจารณาด้้วยคณะกรรมการ ค.ป.ท.
อาจกำำ�หนดวิิธีีการนอกเหนืือจากวรรคหนึ่่�งเพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกให้้ ภ าคประชาชนมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการจัั ดซื้้� อ
จััดจ้้างภาครััฐก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� ตามที่่�คณะกรรมการ ค.ป.ท.
ประกาศกำำ�หนดในราชกิิจจานุุเบกษา

18

ข้้อตกลงคุุณธรรมตามโครงการความร่่วมมืือ
ป้้องกัันการทุุจริิตในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ ให้้จััดทำำ�
เป็็นข้้อตกลงร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานของรััฐเจ้้าของ
โครงการและผู้้�ประกอบการที่่�จะเข้้ายื่่�นข้้อเสนอ โดยฝ่่าย
หน่่วยงานของรััฐเจ้้าของโครงการและฝ่่ายผู้้�ประกอบ
การที่่�จะเข้้ ายื่่� น ข้้ อ เสนอต้้ องตกลงกัั น ว่่ า จะไม่่ ก ระทำำ�
การทุุจริิตในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง และให้้มีีผู้้�สัังเกตการณ์์
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จ�ำเป็น
ต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการจััดซื้้�อจััดจ้้างตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการจััดทำำ�ร่่างขอบเขต
ของงานหรืือรายละเอีี ย ดของพัั ส ดุุ ที่่� จะทำำ� การจัั ดซื้้� อ
จัั ดจ้้ า งและร่่ า งเอกสารเชิิ ญ ชวนจนถึึงขั้้� น ตอนสิ้้� น สุุ ด
โครงการ โดยผู้้�สัังเกตการณ์์ต้้องมีีความเป็็นกลางและ
ไม่่ เ ป็็ น ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ในโครงการการจัั ดซื้้� อจัั ดจ้้ า งนั้้� น
แล้ ว ให้ ร ายงานความเห็ น พร้ อ มข้ อ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย

การจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
Pact : IP) ตามโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ คื อ
“ข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระท�ำการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
โครงการ ผู ้ ป ระกอบการที่ จ ะเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ
และผู้สังเกตการณ์”

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

มาตรา

49

มาตรา

เนื้อหาตามตัวบท

ประเด็นส�ำคัญ

แนวทางและวิิ ธีี ก ารในการดำำ� เนิิ น งานโครงการ
แบบของข้้อตกลงคุุณธรรม การคััดเลืือกผู้้�สัังเกตการณ์์
และการจัั ดทำำ� รายงานตามวรรคหนึ่่� ง ให้้ เ ป็็ น ไป
ตามที่่�คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำำ� หนดใน
ราชกิิจจานุุเบกษา

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

19

50

ในการดำำ�เนิินการตามมาตรา 16 คณะกรรมการ
ค.ป.ท. อาจกำำ�หนดให้้มีีก ารจััดทำำ�ข้้อตกลงคุุ ณธรรม
ตามโครงการความร่่ ว มมืือป้้ องกัั น การทุุ จ ริิ ต ในการ
จัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า งภาครัั ฐ ตามมาตรา 18 ก็็ ไ ด้้ ทั้้� ง นี้้�
การจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งที่่�ต้้องจััดทำำ�ข้้อตกลงคุุณธรรมดัังกล่่าว
ให้้เป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำำ�หนด
ในราชกิิจจานุุเบกษา โดยอย่่างน้้อยให้้คำำ�นึึงถึึงวงเงิิน
ของการจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า ง มาตรการป้้ อ งกัั น การทุุ จ ริิ ต
การจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า งที่่�มีี ค วามเสี่่�ยงต่่ อ การทุุ จ ริิ ต และ
ความคล่่องตััวในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานของรััฐ
เพื่่�อประกอบการพิิจารณาด้้วย
คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำำ� หนดวิิ ธีี ก าร
นอกเหนืือจากวรรคหนึ่่� ง เพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวก
ให้้ภาคประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ
ก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� ตามที่่�คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำำ�หนด
ในราชกิิจจานุุเบกษา

ก่ อ นเข้ า ร่ ว มกระบวนการดั ง กล่ า ว
ผู ้ ป ระกอบการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ตา มก�ำหนด หาก
มี ค วามประสงค์ ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานของ
รั ฐ ต้ อ งจั ด ท�ำมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ของนโยบายและ
แนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทีเ่ หมาะสมขององค์กร เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
เรื่อง แนวทางและวิธีการในการด�ำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดท�ำรายงาน
ตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประเด็นส�ำคัญของมาตรา 17 คือ
“คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดแนวทางการ
จัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา 18”

หน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของโครงการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
งบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000
ล้านบาทขึ้นไป จากหน่วยงานทีม่ อี �ำนาจ
ในการพิจารณา

แจ้งข้อมูลภายใน 15 วันท�ำการ
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณ

คณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณา
คั ด เลื อ กให้ ห น่ ว ยงานเข้ า ร่ ว ม
โครงการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม

โดยคณะกรรมการ ค.ป.ท. จะพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
(2) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือเป็นที่สนใจของประชาชน
(3) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะเป็นโครงการที่ซับซ้อน
(4) โครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริต
(5) โครงการที่คาดว่าจะมีการด�ำเนินการแน่นอน
(6) โครงการที่หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการพิจารณาเสนอโครงการให้จัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม
ประเด็นส�ำคัญของมาตรา 18 คือ
“การจััดทำำ�ข้้อตกลงคุุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตามโครงการความร่่วมมืือป้้องกัันการทุุจริิตในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ภาครััฐ คืือ ข้้อตกลงร่่วมกัันว่่าจะไม่่กระทำำ�การทุุจริิตในการจััดซื้้�อจััดจ้้างระหว่่างหน่่วยงานของรััฐเจ้้าของโครงการ
ผู้้�ประกอบการที่่�จะเข้้ายื่่�นข้้อเสนอ และผู้้�สัังเกตการณ์์”

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ก่อนเริ่มต้นกระบวนการด�ำเนินโครงการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม (มาตรา 17)
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หน้ า ที่ ข องผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

52

ผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ

• ไม่่ให้้ เสนอให้้ หรืือรัับว่่าจะให้้
• เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ   ทรััพย์สิ์ นิ หรืือประโยชน์์อื่่�นใด 
จััดซื้้อ� จััดจ้า้ งผ่่านระบบเครืือข่่าย   เป็็นประโยชน์์ในการเสนอราคา
สารสนเทศของหน่่วยงาน
และกรมบััญชีีกลาง
• จััดทำ�ำ รายงานผลการดำำ�เนิินงานโครงการ
จััดทำ�ข้
ำ อ้ ตกลงคุุณธรรม และแจ้้งต่่อ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ทุุกเดืือน
ผู้้�สัังเกตการณ์์

• สัังเกตการณ์์และตรวจสอบ
กระบวนการดำำ�เนิินการโครงการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ ง
อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจนถึึงสิ้้น� สุุดโครงการฯ
• รายงานผลการสัังเกตการณ์์ต่อ่ คณะกรรมการ ค.ป.ท.
เพื่่�อใช้้ประกอบการเบิิกจ่่ายเงิินค่่าตอบแทนการปฏิิบัติั งิ าน
• ประเมิินผลโครงการจััดทำ�ข้
ำ อ้ ตกลงคุุณธรรม
เมื่่�อสิ้้น� สุุดโครงการ

แนวทางและวิิธีีการดำำ�เนิินโครงการจััดทำำ�ข้้อตกลงคุุณธรรม
การลงนามพร้อมกัน 3 ฝ่าย

การลงนามในข้อ
ตกลงคุณธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

นักธุรกิจที่จะเข้ามาท�ำสัญญา

ผู้สังเกตการณ์

เข้าร่วมสังเกตการณ์
การจัดท�ำร่างขอบเขตของงาน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้สังเกตการณ์
การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

การลงนามเบื้องต้น 2 ฝ่าย
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นักธุรกิจที่จะเข้ามาท�ำสัญญา

เงื่อนไขส�ำคัญ
ผูป้ ระกอบการทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมการ
เสนอราคาในโครงการฯ ต้องลงนาม
ในข้อตกลงคุณธรรม
ซึ่งเป็นเอกสารที่ยื่นพร้อมกับเอกสาร
การเสนอราคา
หากไม่ลงนามจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการ
เสนอราคาในโครงการดังกล่าว

ด�ำเนิ น การผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement :
e-GP)

มิได้ด�ำเนินการผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government
Procurement : e-GP)

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน
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คุุณลัักษณะ

กระบวนการคััดเลืือก

เป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ หรืือประสบการณ์์ที่่�จำำ�เป็็น
เกี่่�ยวกัับโครงการจััดซื้้�อจััดจ้้างดัังกล่่าว
มีความเป็นกลาง และไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียในโครงการนัน้ ๆ

สามารถดำำ�เนิินการได้้ 2 วิิธีี ดัังนี้้�
1) องค์์ ก รที่่�คณะกรรมการ ค.ป.ท. มอบหมาย
เป็็นผู้้�พิิจารณาเชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ที่่�มีีความเหมาะสมขึ้้�นบััญชีีรายชื่่�อผู้้�สัังเกตการณ์์
2) การเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไปผ่านกรมบัญชีกลาง
หรื อ องค์ ก รที่ ด�ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รัปชัน
เมื่่�อได้้รัับรายชื่่�อผู้้�สนใจให้้ตรวจสอบคุุณสมบััติิ
เบื้้�องต้้น และจำำ�แนกประเภทตามความเชี่่�ยวชาญ นำำ�เสนอ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. เพื่่�อทราบ จากนั้้�นจััดฝึึกอบรม
ให้้ความรู้้�เรื่่�องข้้อตกลงคุุณธรรมแก่่ผู้้�สัังเกตการณ์์

ผู้สังเกตการณ์
แนวทางการปฏิบัติงาน

การประเมินผล

1) ประชุมจัดท�ำแผนการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์
โดยหารอื ร่วมกับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการจัดท�ำข้อตกลง
คุณธรรม
2) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องสนับสนุน
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการจั ด ท�ำข้ อ ตกลง
คุณธรรมให้แก่ผู้สังเกตการณ์รวบรวมและศึกษา
ข้อมูล
3) รายงานผลการสั ง เกตการณ์ ต ่ อ คณะกรรมการ
ค.ป.ท. เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
4) หากพบกรณี ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต ให้
ผู้สังเกตการณ์แจ้งไปยัง
- หน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการ
- องค์กรทีค่ ณะกรรมการ ค.ป.ท. มอบหมาย
เพื่ อ ให้ ร ายงานต่ อ ไปยั ง คณะกรรมการ ค.ป.ท.
แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการยังไม่มกี ารชีแ้ จง
หรอื ปรับปรุงแก้ไข ให้ผสู้ งั เกตการณ์แจ้งไปยัง
- องค์กรที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. มอบหมาย
เพื่ อ รายงานไปยั ง คณะกรรมการ ค.ป.ท.
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่่�อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ตรวจสอบแล้้วพบว่่ามีีการ
กระทำำ� ความผิิ ด จริิ ง ให้้ แ จ้้ ง หน่่ ว ยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ อ ง
เพื่่อ� ดำำ�เนิินการต่่อไป

เมือ่ สิน้ สุดโครงการ
ผู้สังเกตการณ์ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผล
โครงการเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ได้แก่ กรณีด�ำเนินโครงการไม่เกิน
1 ปี ต้องรายงานผลประเมินไม่เกิน 1 เดือน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ และกรณีด�ำเนินโครงการเกินกว่า 1 ปี
ต้องรายงานผล ทุกสิ้นปีงบประมาณจนกว่าจะสิ้นสุด
โครงการ
การประเมินผลความส�ำเร็จโครงการจัดท�ำ
ข้อตกลงคุณธรรม
กรมบัญชีกลางถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ในการประเมิ น ดั ง กล่ า ว โดยประเมิ น จากแหล่ ง ที่ ม า
ของข้อมูลจ�ำนวน 3 แหล่ง ได้แก่
1) รายงานของผู้สังเกตการณ์หรือข้อร้องเรียน
2) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งผ่ า นระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในระบบจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) และ
3) แบบประเมิ น โครงการข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมจาก
ผู้สังเกตการณ์และหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ประกาศคณะกรรมการความร่่วมมืือป้้องกัันการทุุจริิต
เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ม. 19 มาตรฐานขั้นต�่ำของนโยบายและแนวทางป้องกัน
การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี

- วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
500 ล้านบาทขึ้นไป
-	จัั ดทำ�ำ นโยบายและแนวทางการ
ป้้องกัันการทุุจริิตในการจััดซื้้�อ
จัั ดจ้้ า ง ที่่� เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ ป็็ น
ลายลัักษณ์์อักั ษรชััดเจน
-	ด�ำเนิ น การตามแบบตรวจสอบ
ข้อมูล เพือ่ เป็นเอกสารหลักฐาน
ในการยื่นประกอบการพิจารณา
เสนอราคา

นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างของผู้ประกอบการ

ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางการด�ำเนินการ

ความหมายทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
การใช้อ�ำนาจหรือทรัพย์สินที่มีอยู่
ในทางมิชอบ เพอื่ ให้ได้มาซงึ่ ประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง หรือก่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ ป ระโยชน์ ข อง
บุคคลอืน่

มีความเป็นรูปธรรม
สามารถปฏิิบัติั ตา
ิ มได้้จริิง ได้้แก่่
นโยบาย วิิ ธีี ก าร หรืือมาตรการ
สำำ�หรัับป้้องกัันการทุุจริิตในการจััด
ซื้้อ� จััดจ้า้ ง การกำำ�หนดจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ (Code of Conduct) เกี่่�ยวกัับ
การจััดซื้้อ� จััดจ้า้ ง
กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วน
ขององค์กร ตัง้ แต่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงานผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผูป้ ระกอบการ ตลอดจนบุคคลทีส่ าม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ระกอบการ
การสือ่ สารหรือประชาสัมพันธ์
- ส่ ง เสริ ม ความรู ้ แ ละสร้ า ง
ความตระหนัก
- ก�ำหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับ
ส�ำหรับผูก้ ระท�ำการทุจริต
- จัดให้มีช่องทางหรือระบบการ
รับแจ้งเบาะแสข้อมูลการทุจริต
-	กำำ� หนดหน่่ ว ยงานภายในที่่�มีี
หน้้าที่่�ป้อ้ งกัันการทุุจริิตที่่�ชัดั เจน

รูปแบบการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึง
- การติดสินบน
- สิง่ ของทีม่ มี ลู ค่า
- สิง่ ของหรือประโยชน์อนื่ ใด
- ลั ก ษณะการมี ผ ลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นระหว่ า งเอกชนและ
หน่วยงานของรัฐ และระหว่าง
บุ ค คลหรื อ กิ จ การในเอกชน
ด้วยกัน

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
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แผนภาพสรุปภาพรวมของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
แนวทางด�ำเนินการป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ

การจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact : IP)
(มาตรา 17 - 18)

มาตรฐานขั้นต�่ำของนโยบาย
และแนวทางป้องกันการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี
(มาตรา 19)
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หน่วยงานรัฐ
เจ้าของโครงการ

ผู้ประกอบการ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ

ประโยชน์
- ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
- พัฒนาความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- บริหารองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้สังเกตการณ์
จากภาคประชาชน
(มาตรา 16)

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

พระราชบััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2 การมีีส่่วนร่่วมของภาค
ประชาชนและผู้้�ประกอบการในการป้้องกัันการทุุจริิต แนวทางการดำำ�เนิินการป้้องกัันการทุุจริิตสำำ�หรัับการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างของหน่่วยงานภาครััฐ อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาความโปร่่งใส  ตรวจสอบได้้ โดยส่่งเสริิมให้้หน่่วยงาน
ภาครััฐนำำ�หลัักการของโครงการจััดทำำ�ข้อ้ ตกลงคุุณธรรมผ่่านการดำำ�เนิินการร่่วมกััน 3 ฝ่่าย ประกอบด้้วย หน่่วยงานรััฐ
เจ้้าของโครงการ ผู้้�ประกอบการภาคเอกชนที่่มีีค
� วามประสงค์์เข้้าร่่วมการเสนอราคาในโครงการ และผู้้�สัังเกตการณ์์
จากภาคประชาชน นำำ�ไปประยุุกต์์ให้้เหมาะสมกัับโครงการจััดซื้้�อจััดจ้้างของหน่่วยงาน ประกอบกัับการส่่งเสริิม
ให้ ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชนจัดท�ำมาตรฐานขั้นต�่ำของนโยบายและแนวทางการป้ อ งกั น การทุ จริ ตส�ำหรั บ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจน
เป็นการสนับสนุนการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จากที่่ก� ล่่าวมา จะเห็็นได้้ว่า่ การให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมนี้้� ประชาชนในที่่�นี้้ห� มายความรวมถึึง เจ้้าของกิิจการ
ผู้้�ที่เ่� ข้้าร่่วมการประกวดราคา แต่่ไม่่ได้้รับั คััดเลืือก รวมถึึงประชาชนคนอื่่�นที่่ไ� ม่่ได้้มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องโดยตรง ก็็ยังั สามารถ
ร่่วมเป็็นหููเป็็นตาสอดส่่องการกระทำำ�ผิิดของหน่่วยงานของรััฐด้้วย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ตรวจสอบได้ ถือว่าเป็นการเพิ่มบทบาทให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกส�ำคัญในการป้องกันและขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย
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บทที่ 2

หลักเกณฑ์คุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชน
เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการประกอบ
กิจการ

2.1 สาระสำำ�คัั ญ การคุ้้�มครองช่่วยเหลืื อ พยานและการกัั น บุุ คค ลไว้้ เ ป็็ น พยานโดย
ไม่่ดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 131 - 135
เมื่่� อ เอกชนได้้ มีีปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ หน่่ ว ยงานของรัั ฐ อย่่ า งใดอย่่ า งหนึ่่� ง แล้้ ว มีีการติิ ด สิิ น บนเจ้้ า พนัั ก งาน
เกิิดขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นลัักษณะการทำำ�ความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรืือตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรืือการเข้้าร่่วม
การเสนอราคา การประกวดราคา ตามกฎหมายว่่าด้้วยความผิิดเกี่่�ยวกัับการเสนอราคา หรืือกฎหมายจััดซื้้�อจััดจ้้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือประชาชนผู้สังเกตการณ์
รวมถึงผู้ที่แจ้งเบาะแสว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการที่มีลักษณะขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์สว่ นรวม บุคคลเหล่านอี้ าจได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุม้ ครองช่วยเหลอื พยาน
และการกันบุคคลไว้เป็นพยาน ซึ่งกฎหมายคุ้มครองพยานและการกันบุคคลไว้เป็นพยานมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
ประเทศไทยเป็็ นอีีกหนึ่่� งประเทศให้้ ค วามสำำ�คััญ เรื่่� อ งการชี้้�เ บาะแสของประชาชน และการคุ้้�มครอง
ผู้้�แจ้้งเบาะแส ซึ่่�งเห็็นได้้จากรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช  2560 มาตรา 63 ที่่�กำำ�หนดให้้รััฐ
ต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
ด้้วยเหตุุดัังกล่่าวกฎหมาย ป.ป.ช. จึึงได้้มีีการบััญญััติิในเรื่่�องการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยานไว้้ในหมวดที่่� 7
การคุ้้�มครองส่่งเสริิมป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต โดยมีีสาระสำำ�คััญคืือ
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสจะต้องถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
(2) ผู้้�แจ้้งเบาะแสต้้องได้้รัับความคุ้้�มครองให้้สามารถย้้ายสถานที่่�ทำำ�งานได้้
(3) ผู้แจ้งเบาะแสต้องไม่ถูกลงโทษทั้งคดีอาญา วินัย และแพ่ง
(4) ในกรณีีมีีส่่วนกระทำำ�ผิิด แต่่ได้้ให้้เบาะแสที่่มีีป
� ระโยชน์์และสำำ�คััญ อาจได้้รัับกัันเป็็นพยาน

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ที่มาของกฎหมายคุ้มครองพยานและการกันบุคคลไว้เป็นพยาน
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การคุ้้�มครองพยาน คืือ อะไร
การคุ้้�มครองพยาน คืือ การให้้ความช่่วยเหลืือ รวมทั้้�งให้้ความปลอดภััย แก่่
• ผู้้�กล่่าวหา
• ผู้้�เสีียหาย
• ผู้้�ทำำ�คำำ�ร้้อง
• ผู้้�ร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษ
• ผู้้�ให้้ถ้้อยคำำ� 
• ผู้้�ที่่�แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อมููล
• รวมถึึง คู่่�สมรส บุุพการีี ลููก หลาน หรืือผู้้�มีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดด้้วย
เมื่่�อบุุคคลเหล่่านั้้�น ได้้เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่� ป.ป.ช. เกี่่�ยวกัับการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิต

หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคุ้้�มครองพยาน
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. และ สำำ�นัักงาน ป.ป.ท. ซึ่่�งถืือเป็็นหน่่วยงานผู้้�ให้้ความคุ้้�มครอง
โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การรัับคำำ�ร้้องขอคุ้้�มครองประชาชนผู้้�แจ้้งเบาะแสคอร์์รััปชััน พิิจารณาอนุุมััติิหรืือไม่่อนุุมััติิ
คำำ�ร้้องขอคุ้้�มครอง ตั้้�งคณะกรรมการขึ้้�นมาเพื่่�อดำำ�เนิินการดููแลตามกระบวนการ
นอกจากนั้้�นยัังมีีหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สำำ�นัักงานคุ้้�มครองพยาน กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ 
กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ และสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ

การคุ้้�มครองช่่วยเหลืือ เป็็นกรณีีคุ้้�มครองช่่วยเหลืือในกรณีีเกิิดความเสีียหายแก่่ชีีวิิต ร่่างกาย อนามััย
ชื่่�อเสีียง ทรััพย์์สิิน หรืือสิิทธิิอย่่างหนึ่่�งอย่่างใด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็็นว่่าคดีีใดเห็็นสมควร ก็็ดำำ�เนิินการจััดให้้
มีีมาตรการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�กล่่าวหา ผู้้�เสีียหาย ผู้้�ทำำ�คำำ�ร้อ้ ง ผู้้�ร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษ ผู้้�ให้้ถ้อ้ ยคำำ� หรืือผู้้�แจ้้งเบาะแส
หรืือข้้อมููลใดเกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้้นำำ�กฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองพยาน
ในคดีีอาญามาบัังคัับโดยอนุุโลมและให้้อำำ�นาจของรััฐมนตรีีตามกฎหมายดัังกล่่าวเป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.
ในการดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่ า ว ให้้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีีอำำ� นาจกำำ� หนดมาตรการอื่่� น ใดที่่� ส มควร
เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยแก่่ผู้้�ที่่�จะต้้องได้้รัับการช่่วยเหลืือ และมีีอำำ�นาจสั่่�งให้้เจ้้าพนัักงานตำำ�รวจหรืือเจ้้าหน้้าที่่�อื่่�น
ช่่วยดำำ�เนิินการตามที่่�จำำ�เป็็นได้้
ในกรณีีเกิิดความเสีียหายแก่่ ชีีวิิต ร่่างกาย อนามััย ชื่่�อเสีียง ทรััพย์์สิิน หรืือสิิทธิิอย่่างหนึ่่�งอย่่างใด
ของคู่่�สมรส ผู้้�บุุพการีี หรืือบุุคคลอื่่�นที่่มีีค
� วามสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดกัับคนดัังกล่่าว เพราะมีีการกระทำำ�ผิิดอาญาโดยเจตนา
เนื่่�องจากการดำำ�เนิินการหรืือการให้้ถ้้อยคำำ�หรืือแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อมููลต่่อพนัักงาน ป.ป.ช. ให้้บุุคคลนั้้�นหรืือทายาท 
มีีสิิทธิิยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่่�อขอรัับค่่าทดแทนเท่่าที่่�จำำ�เป็็นและสมควรตามกฎหมายว่่าด้้วย
การคุ้้�มครองพยานในคดีีอาญาด้้วย

การคุ้้�มครองช่่วยเหลืือในการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่� ในกรณีีเป็็นเจ้้าพนัักงานของรััฐ
เมื่่�อบุุคคลนั้้�น ร้้องขอต่่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่่าถ้้ายัังปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในสัังกััดเดิิมต่่อไปอาจถููกกลั่่�นแกล้้ง
หรืือได้้รัับการปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรม จากการไปกล่่าวหาในการให้้ถ้้อยคำำ�หรืือแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อมููลนั้้�น และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่ามีีพยานหลัักฐานเบื้้�องต้้นอัันควรเชื่่�อได้้ว่่าน่่าจะมีีเหตุุดัังกล่่าว ให้้เสนอต่่อ
นายกรััฐมนตรีีเพื่่�อพิิจารณาสั่่�งการให้้ได้้รัับการคุ้้�มครอง

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

หากได้้ร้้องเรีียนการทุุจริิตมายัังสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. แล้้ว จะได้้รัับการคุ้้�มครองความปลอดภััย
ในกรณีี ใดบ้้าง
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ใครบ้้างที่่�มีีสิิทธิิขอร้้องขอให้้สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ใช้้มาตรการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยาน
 สำำ�หรัับบุุคคลที่่�สามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอรัับการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยานได้้นั้้�น ได้้แก่่ ผู้้�กล่่าวหา ผู้้�เสีียหาย
ผู้้�ทำำ�คำำ�ร้้อง ผู้้�ร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษ ผู้้�ให้้ถ้้อยคำำ� ผู้้�ที่่�แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อมููลใด ที่่�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้้รวมถึึงคู่่�สมรส ผู้้�บุุพการีี ผู้้�สืืบสัันดาน หรืือบุุคคลอื่่�นที่่�มีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิด
กัับบุุคคลดัังกล่่าวด้้วย ดัังนั้้�น หากประชาชนทั่่�วไป ที่่�เข้้ามามีีส่่วนไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ให้้สิินบน หรืือพบเห็็นการกระทำำ�ผิิด
เกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้าง หรืือเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิดเสีียเอง ก็็มีีสิิทธิิยื่่�นคำำ�ร้้องขอรัับการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยานได้้

โดยวิิธีีการยื่่�นคำำ�ร้้องขอรัับการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยาน ท่่านสามารถยื่่�นคำำ�ร้้องได้้ 3 วิิธีี
1. ยื่่�นคำำ�ร้้องพร้้อมเอกสารหลัักฐานด้้วยตนเองที่่�

สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ส่่วนกลาง
• สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ประจำำ�ภาค 
• สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ประจำำ�จัังหวััด
• ตามแบบที่่สำ� ำ�นัักงาน ป.ป.ช. กำำ�หนด
2. ยื่่� นคำำ�ร้้องต่่ อหน่่ วยงานอื่่� นที่่� เกี่่� ย วข้้ องกัั บการคุ้้�มครองช่่ วยเหลืือพยานและให้้ หน่่ วยงานดัั งกล่่ าวประสาน
การปฏิิบััติิงานเพื่่�อคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยานกัับสำำ�นัักงาน ป.ป.ช.

หนัังสืือ
• จดหมาย
• โทรสาร
• อีีเมล
• หรืืออาจมอบอำำ�นาจให้้บุุคคลอื่่�น
ดำำ�เนิินการแทนได้้
ทั้้�งนี้้� การร้้องขอกรณีีดัังกล่่าวต้้องระบุุ ชื่่�อสกุุลและที่่�อยู่่�ของผู้้�ร้้องขอ ตลอดจนพฤติิการณ์์ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�ร้้องขอ
อาจไม่่ได้้รัับความปลอดภััยและต้้องลงลายมืือชื่่�อหรืือระบุุชื่่�อผู้้�ร้้องขอด้้วย
3. ในกรณีีเร่่งด่่วนโดยผู้้�ร้้องขอไม่่อาจมายื่่�นคำำ�ร้้องได้้ด้้วยตนเอง ให้้ทำำ�เป็็น

วิิธีีการยื่่�นคำำ�ร้้องขอรัับการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยาน ท่่านสามารถยื่่�นคำำ�ร้้องได้้ 3 วิิธีี

2.	ยื่่น� คำำ�ร้้องต่่อ
หน่่วยงานอื่่น� ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

1. ยืน่ ด้วยตนเองที่
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ส่่วนกลาง
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ประจำำ�ภาค
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ประจำำ�จัังหวััด
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3. กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถยื่นได้
ด้วยตนเอง ยืน่ ทาง หนังสือ จดหมาย
โทรสาร อีเมล หรือ อาจมอบอ�ำนาจ
ให้บคุ คลอืน่ ด�ำเนินการแทนได้
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เมื่่�อได้้รับั คำำ�ร้้องขอรัับการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยาน สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. มีีขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินการ
คุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยานและวิิธีีการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยาน
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ส�ำหรับขั้นตอนในการด�ำเนินการคุ้มครองช่วยเหลือพยานแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ
1. เมื่่�อได้้รับั การร้้องขอ ให้้พนักั งานเจ้้าหน้้าที่่ผู้้�รั
� บั ผิิดชอบดำำ�เนิินการบัันทึึกปากคำำ�ผู้้�ร้อ้ งขอและความยิินยอมไว้้เป็็น
หนัังสืือตามแบบที่่�สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. กำำ�หนด
2. ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกยี่ วข้องว่ามเี หตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผรู้ อ้ งขอจะไม่ได้
รับความปลอดภัยหรือเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
3. จััดทำำ�รายงานเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่่�อพิิจารณา ดัังนี้้�
1) สมควรให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานแก่ผู้ร้องขอหรือไม่
2) หากมีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานแก่ผู้ร้องขอสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
โดยใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษ
3) สมควรให้้สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. เป็็นผู้้�ให้้ความคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยาน หรืือมอบหมายให้้หน่่วยงานอื่่�น
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยานตามความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนหรืือความปลอดภััยในการคุ้้�มครอง
ช่่วยเหลืือพยาน กรณีีที่่�มอบหมายให้้หน่่วยงานอื่่�นเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยาน ให้้ดำำ�เนิินการ
ประสานการปฏิิบัติั งิ านเพื่่�อการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยาน และให้้สำำ�นักั งาน ป.ป.ช. แต่่งตั้้ง� พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�
เป็็นผู้้�ประสานงานและติิดตามผลการคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยานกัับหน่่วยงานนั้้�นด้้วย

ขั้นตอนการด�ำเนินการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและวิธีการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
ยื่นค�ำร้อง ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ
บันทึกปากค�ำและความยินยอมไว้
พนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาพยานหลักฐานว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้ร้องขอจะไม่ได้รับความปลอดภัยหรือเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือพยาน
จััดทำำ�รายงานเสนอต่่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่่า
1) สมควรให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือหรือไม่
2) หากมีควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานแบบใด
3) พิิจารณาว่่า ควรให้้สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. หรืือมอบหมายให้้หน่่วยงานอื่่�นเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือ (มติเป็นที่สุด)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ ให้ ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ
(มติเป็นที่สุด แต่ก็ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นค�ำร้องใหม่ หากพฤติการณ์
แห่งความปลอดภัยของผู้ร้องเปลี่ยนแปลงไปและมีข้อเท็จจริง
ขึ้นใหม่เพียงพอจะคุ้มครองช่วยเหลือได้)

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติคุ้มครองช่วยเหลือพยานแล้ว วิธีการคุ้มครองช่วยเหลือพยานแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
1. วิธีการคุ้มครองช่วยเหลือพยานตามมาตรการทั่วไป ได้แก่
1) จัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้คุ้มครอง ณ ที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่พยายามร้องขอ
2) จัดให้พยานอยู่หรือพักอาศัยในสถานที่ที่ส�ำนักงานก�ำหนด
3) จััดให้้มีีมาตรการปกปิิดมิิให้้มีีการเปิิดเผยชื่่�อตััว ชื่่�อสกุุล ที่่�อยู่่� ภาพหรืือข้้อมููลอย่่างอื่่�นที่่�สามารถระบุุ
ตััวพยานได้้
4) จัดให้มีการติดต่อสอบถามความเป็นอยู่หรือตรวจสถานที่ที่อยู่หรือพักอาศัยอย่างสม�่ำเสมอ
5) แจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานอื่นด�ำเนินการคุ้มครองความปลอดภัย
6) ดำำ�เนิินการอื่่�นใดตามที่่ค� ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำำ�หนดมีีมติิ
2. วิธีการคุ้มครองช่วยเหลือพยานตามมาตรการพิเศษ ได้แก่
1) ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พักเหมาะสม
2) จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยานหรือบุคคล ที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยานเป็นระยะเวลาไม่เกิน
1 ปี เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี
3) ประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนชื่่�อตััว ชื่่�อสกุุล และหลัักฐานทางทะเบีียนที่่�
สามารถระบุุตััวพยาน รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการเพื่่�อกลัับคืืนสู่่�ฐานะตามคำำ�ขอของพยานด้้วย
4) ด�ำเนินการเพื่อให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรมหรือด�ำเนินการใดเพื่อให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้ตามที่
เหมาะสม
5) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ
6) การด�ำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะที่จ�ำเป็น
7) ด�ำเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร
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อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อมติิของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่่�งคุ้้�มครองช่่วยเหลืือพยานเกิิดขึ้้�นแล้้ว การคุ้้�มครอง
ช่่วยเหลืือพยานสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อใด
การคุ้มครองช่วยเหลือพยานสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) พยานถึงแก่ความตาย
(2) พยานร้องขอให้ยุติการคุ้มครองช่วยเหลือหรือขอเพิกถอนความยินยอม
(3) พยานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนดโดยไม่มี
เหตุอันสมควร
(4) พฤติการณ์แห่งความไม่ปลอดภัยของพยานเปลยี่ นแปลงไป และกรณไี ม่มีความจ�ำเป็นจะต้องให้ความคุม้ ครอง
อีกต่อไป 
(5) พยานไม่มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือไม่มาให้ถ้อยค�ำเป็นพยานโดยไม่มีเหตุสมควร หรือไม่ไปเบิกความ
หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค�ำไว้หรือไปเบิกความเป็นพยาน แต่ไม่เป็นประโยชน์
ในการพิจารณาหรือเป็นปฏิปักษ์
(6) เมอื่ ส�ำนักงานได้รบั แจ้งจากหน่วยงานอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สัง่ ให้ด�ำเนินการคุม้ ครอง ช่วยเหลอื พยาน
ว่า การคุ้มครองช่วยเหลือพยานสิ้นสุดลง เนื่องจากปรากฏเหตุตาม (1) ถึง (4)
(7) เมื่อมีกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรให้การคุ้มครองช่วยเหลือพยานสิ้นสุดลง

สาระสำำ�คััญของการกัันบุุคคลเป็็นพยานของกฎหมาย ป.ป.ช. มีีอยู่่�ว่่า “เพื่่�อเปิิดโอกาสช่่วยเหลืือประชาชน
ทั่่�วไปที่่ถูู� กข่่มขู่่ห� รืือเกรงกลััวอิิทธิพิ ลของข้้าราชการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั ระดัับล่่างที่่ถูู� กผู้้�บริิหารระดัับสููงบีีบให้้ร่ว่ มกระทำำ�
ทุุจริิตและผู้้�ร่่วมกระทำำ�ผิิด กลัับใจร่่วมจัับตััวการสำำ�คััญแทน”
ซึ่งกฎหมาย ป.ป.ช. วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า
ผู้ใดกระท�ำผิดร่วมกับเจ้าพนักงานของรัฐ หากผู้นั้นได้
1. ให้ถ้อยค�ำ
2. แจ้งเบาะแส
3. แจ้งข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญในเรื่องนั้น
จะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานตามหลักเกณฑ์ฯ ก็ได้
เมื่อกันเป็นพยานแล้ว ห้ามด�ำเนินคดีอาญาหรือวินัยแก่ผู้นั้น
เว้นแต่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ฯ กฎหมาย ป.ป.ช.
ซึ่งผู้จะได้รับการกันเป็นพยานนั้น หมายถึง
(1) ผู้้�ที่่�ยัังมิิได้้ถููกแจ้้งข้้อกล่่าวหา หรืือ
(2) ผู้้�ถููกแจ้้งข้้อกล่่าวหาแล้้ว แต่่ได้้
1) ให้้ถ้้อยคำำ�
2) แจ้้งเบาะแส
3) แจ้้งข้้อมููลอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ
เมื่่�อเข้้าหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว เป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่่�จะพิิจารณามีีมติิว่่าจะกัันบุุคคลนั้้�น ๆ
เป็็นพยานหรืือไม่่
ดังนั้น ผู้ที่ถูกเสนอขอให้กันเป็นพยาน อาจไม่ได้รับการกันเป็นพยานตามขอทุกคน และอาจถูกพิจารณา
มีมติชี้มูลความผิดทั้งทางอาญาและวินัยก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นกรณี ๆ ไป เพราะเป็น
อ�ำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยแท้
ในกรณีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีีมติิให้้กันั เป็็นพยานแล้้ว ชอบที่่ผู้้�นั้้
� น� จะต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ฯ
ของกฎหมาย ป.ป.ช. โดยไม่่ฝ่่าฝืืน เพราะไม่่เช่่นนั้้�นอาจถููกชี้้�มููลความผิิดทั้้�งทางอาญาและทางวิินััยได้้

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

การกัันบุุคคลไว้้เป็็นพยาน
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2.2	สาระส�ำคัญหลักบรรษัทภิบาลส�ำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
การที่จะท�ำให้ ผู ้ ป ระกอบการไม่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท�ำที่เป็ น ความผิ ด ไม่ ว ่ า จะเป็ น การให้
สิิ น บนตามกฎหมายอาญา กฎหมาย ป.ป.ช. หรืือเป็็ น ผู้้�กระทำำ�ค วามผิิ ด ตามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยความผิิ ด
เกี่่ย� วกัับการเสนอราคาต่่อรััฐ หรืือการปลููกฝัังทััศนคติิต่อ่ ตนเอง รวมทั้้�งบุุคคลในองค์์กรของตััวเอง ผู้้�ประกอบการนั้้น�
ต้องมีทัศนคติ เจตจ�ำนงในการประกอบกิจการที่ดี  มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยทัศนคติหรือเจตจ�ำนง
ที่จะถูกถ่ายทอดออกไปยังบุคคลในองค์กรได้ ต้องมีลักษณะชัดเจน สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง
หลัักบรรษััทภิิบาล และหลัักการตรวจสอบภายใน ถืือเป็็นหลัักที่่�ได้้รัับการยอมรัับและสามารถไปปฏิิบััติิ
ได้้จริิง เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการภาคเอกชนนำำ�ไปปฏิิบััติิ เพื่่�อเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�ดีี มีีคุุณธรรม มีีความซื่่�อสััตย์์ต่่อทั้้�ง
องค์์กรของตััวเองและต่่อลููกค้้าผู้้�มารัับบริิการ ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการนั้้�น มีีเกราะป้้องกัันการทุุจริิต ห่่างไกลจาก
การกระทำำ�ที่่�สุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการกระทำำ�ที่่�เป็็นความผิิดตามกฎหมายตามที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักการดังกล่าว จึงขอน�ำเสนอหลักบรรษัทภิบาล และหลักการตรวจสอบภายใน โดยมีสาระส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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SME คืออะไร
คำำ�ว่่า SME ย่่อมาจากคำำ�ว่่า Small and Medium Enterprises ซึ่่�งแปลเป็็นภาษาไทยว่่า วิิสาหกิิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม เป็็นธุุรกิิจที่่�มีีจำำ�นวนมากในประเทศไทย โดยธุุรกิิจนี้้�ครอบคลุุม 3 กลุ่่�มใหญ่่ ได้้แก่่
1. กิิจการการผลิิต (Production Sector) ครอบคลุุมการผลิิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุุตสาหกรรม
และเหมืืองแร่่
2. กิิจการการค้้า (Trading Sector) ครอบคลุุมการค้้าส่่งและการค้้าปลีีก
3. กิิจการบริิการ (Service Sector) การขายอาหาร ขายเครื่่�องดื่่�มของภััตตาคารและร้้านอาหาร การให้้
บริิการเช่่าสิ่่�งบัันเทิิงและพัักผ่่อนหย่่อนใจ

เกณฑ์ที่ใช้ก�ำหนดขนาดของ SMEs
1. จ�ำนวนการจ้างงาน
2. จ�ำนวนรายได้

นิยามของ SMEs

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ตามกฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เมอื่ วันที่ 7 มกราคม 2563 และประกาศส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องการก�ำหนดลักษณะ
ของวิสาหกิจรายย่อย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
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ที่มา : ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หลัักบรรษััทภิิบาล คืืออะไร
“บรรษััทภิิบาล” มาจากคำำ�ว่่า “บรรษััท” ที่่�หมายถึึง บริิษััท หรืือ องค์์กร และคำำ�ว่่า “ภิิบาล” มาจากคำำ�ว่่า
“อภิิบาล” ที่่แ� ปลว่่า ดููแลรัักษา ไม่่ให้้ตกลงไปในทางที่่เ� สื่่อ� มเสีียหาย เมื่่อ� นำำ�คำ�ส
ำ องคำำ�นี้้ม� ารวมกัันจะได้้ความหมายว่่า
“บริิษััทหรืือองค์์กรที่่ดูู� แลกิิจการ ไม่่ให้้ตกลงไปในทางที่่�เสื่่�อมเสีียหาย” บรรษััทภิิบาล บางคนก็็เรีียกว่่า “ธรรมรััฐ”
“ธรรมาภิิบาล” แต่่คำำ�ที่่�ดููเหมืือนเป็็นทางการที่่�สุุด ก็็คืือ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” (Corporate Governance) ซึ่่�ง
เป็็นแนวคิิดและกระบวนการที่่อ� งค์์กรพึึงปฏิิบัติั ิ กรอบแนวคิิดการกำำ�กับั ดููแลกิิจการจะมีีส่่วนปลีีกย่่อยแตกต่่างไปตาม
รูปแบบของการจัดตัง้ องค์กร เช่น บริษทั มหาชน บริษทั เอกชน หรอื แม้แต่ SMEs ต่างก็มรี ูปแบบการก�ำกับดแู ลกิจการ
ที่แตกต่างกันตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ การก�ำกับดูแลกิจการในประเภทอุตสาหกรรมที่ต่างกัน ก็มักจะ
มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันตามลักษณะของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ โดยแต่ละหน่วยงาน
ได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสรุปได้ดังนี้

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

สรุุปหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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หลักการก�ำกับดูแลกิจการของ
OECD (OECD Principles
of Corporate Governance)

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560

หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ปี 2562

1. การสร้้ า งความมั่่�นใจในการ
มีี ก รอบโครงสร้้ า งของการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�มีีประสิิทธิิผล

1. ตระหนัั ก ถึึงบทบาทและความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้้�นำำ� องค์์ ก รที่่�สร้้ า ง
คุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน

1. บทบาทของภาครััฐ

2. สิิ ท ธิิ ข องผู้้�ถืือหุ้้�นและบทบาท
หน้้าที่่�ที่่�สำำ�คััญของผู้้�เป็็นเจ้้าของ

2 .  กำำ� ห น ดวัั ตถุุ ป ร ะ ส ง ค์์ แ ล ะ
เป้้ า หมายหลัั ก ของกิิ จ การที่่�
เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน

2. สิิ ท ธิิ แ ละความเท่่ า เทีี ย มกัั น ของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

3. การปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่ า ง
เท่่าเทีียมกััน

3. เสริิ ม สร้้ า งคณะกรรมการที่่�มีี
ประสิิทธิิผล

3. คณะกรรมการ

4. บทบาทของผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ใน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

4. สรรหาและพัั ฒ นาผู้้�บริิ ห าร
ระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร

4. บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

5. การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล และความ
โปร่่งใส

5. ส่่ ง เสริิ ม นวัั ต กรรมและการ
ประกอบธุุ ร กิิ จ อย่่ า งมีี ค วาม
รัับผิิดชอบ

5. ความยั่่�งยืืนและนวััตกรรม

6 . ค ว า ม รัั บ ผิิ ด ช อ บ ข อง ค ณ ะ
กรรมการบริิษััท

6 .  ดูู แ ล ใ ห้้ มีี ร ะ บ บ ก า ร บ ริิ ห า ร
ความเสี่่�ยงและการควบคุุ ม
ภายในที่่�เหมาะสม

6. การเปิิดเผยข้้อมููล

7 .  รัั ก ษ า ค ว า ม น่่ า เ ชื่่� อ ถืื อ ท า ง
การเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล

7. การบริิ ห ารความเสี่่�ยงและ
การควบคุุมภายใน

8. สนัั บ สนุุ น การมีี ส่่ ว นร่่ ว มและ
การสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น

8. จรรยาบรรณ
9. การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน

การประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีส�ำหรับ SMEs

1) หลักการมีส่วนร่วม
หลักการ
เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีียของบริิ ษัั ทมีี ส่่ ว นร่่ ว มรัั บ รู้้� ร่่ ว มคิิ ด  ร่่ ว มเสนอความเห็็ น และมีีสิิ ทธิิ
ที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจหรือได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย
พื้นฐานของบริษัท ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคง
ทางการเงินและความยั่งยืนของธุรกิจ และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
เมือ่ ได้ทราบหลักการมีสว่ นร่วมแล้ว ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถน�ำปรับใช้โดยอาศัยแนวทาง
ดังนี้
• ผู้้�บริิหารควรมีีความชััดเจนที่่�จะให้้พนัักงาน/ลููกจ้้างมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการและร่่วมแสดง
ความคิดเห็น เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแผนด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน
• ผู้้�บริิหารควรพิิจารณามอบอำำ�นาจการบริิหารและการตััดสิินใจตามบทบาทภาระหน้้าที่่�ที่่�เหมาะสม
• บริิษััทควรละเว้้นการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการเข้้าถึึงข้้อมููล
ข่าวสารของบริษัท

ดังนี้

2) หลักความถูกต้อง
เมื่อได้ทราบหลักความถูกต้องแล้ว ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถน�ำปรับใช้โดยอาศัยแนวทาง

ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย กฎ ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ อย่่างถููกต้้อง เคร่่งครััด ไม่่ขัดั แย้้ง ล่่วงละเมิิดและฝ่่าฝืืน และควร
ออกข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ของบริิษััทให้้ทันั สมััยและเป็็นธรรม ตลอดจนสร้้างค่่านิิยมที่่ดีี� ของบริิษััทบนพื้้น� ฐานความถููกต้้อง
ดีีงาม บริิษััทควรให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับสิิทธิิที่่�พึึงมีีพึึงได้้อย่่างยุุติิธรรม กลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งไม่่ควรมีีอภิิสิิทธิ์์�เหนืือกลุ่่�มอื่่�น
ในอัันที่่�จะทำำ�ให้้ได้้รัับผลประโยชน์์เกิินปกติิ หรืือมีีการเคลื่่�อนย้้ายผลประโยชน์์ของกลุ่่�มบุุคคลหนึ่่�งไปยัังกลุ่่�มอื่่�น ๆ
อย่างไม่ยุติธรรม

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

บรรษัทภิบาลหรือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ SMEs เป็นกระบวนการ กิจกรรม หรือกลไกที่กระท�ำ
เพื่่�อให้้เกิิดการจััดการที่่�ดีีในธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างและจััดให้้มีีระบบการบริิหารจััดการที่่�ดีีในวิิสาหกิิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม (SMEs) ประกอบด้้วยหลััก 4 ประการ ได้้แก่่
1) หลักการมีส่วนร่วม
2) หลักความถูกต้อง
3) หลักความโปร่งใส 
4) หลักความรับผิดชอบ
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คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

แนวปฏิบัติที่ดี
• บริิษััทควรจััดวางระบบและกระบวนการบริิหารให้้มีีความชััดเจน โปร่่งใส ยุุติิธรรม สร้้างค่่านิิยม
ที่่ดีี� ให้้ผู้้�ปฏิบัิ ติั งิ านในบริิษัทั ได้้ถืือปฏิิบัติั ิ และดููแลให้้บริิษัทมีี
ั ระบบงานที่่ใ� ห้้ความเชื่่อ� มั่่น� ได้้ว่า่ กิิจกรรม
ต่่าง ๆ ของบริิษััทได้้ดำ�ำ เนิินไปในลัักษณะที่่�ถููกต้้องตามกฎหมายและมีีจริิยธรรม
• ผู้้�บริิหารควรมีีความรัับผิิดชอบในการบริิหารและติิดตามการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน/ลููกจ้้าง
อย่างใกล้ชิดและยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ  และควรจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกระดับอย่างโปร่งใส.
• บริิษััทต้้องจััดทำำ�รายงานทางการเงิินที่่�มีีความถููกต้้อง เป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรอง
โดยทั่วไป  และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีระบบการรายงานผล
และการติดตามอย่างถูกต้องเป็นจริง
• บริิษััทต้้องจ่่ายภาษีีนิิติิบุุคคลตามความเป็็นจริิงและต้้องปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของกฎหมาย
ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ
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3) หลักความโปร่งใส
เมื่อได้ทราบหลักการความโปร่งใสแล้ว ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถน�ำปรับใช้โดยอาศัย
แนวทางดังนี้
บริษัทต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งในด้านการด�ำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งไม่ได้หมายความ
ถึ ง แค่ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ ไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล เท่ า นั้ น แต่ ห มายถึ ง ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และระยะเวลาที่
เปิิดเผยด้้วย เพราะการเปิิดเผยข้้อมููลไม่่ถููกต้้อง จงใจบิิดเบืือนข้้อมููล หรืือการเปิิดเผยข้้อมููลที่่ถูู� กต้้องแต่่เปิิดเผยออกมา
ในระยะเวลาที่่�ไม่่เหมาะสม ย่่อมสามารถสร้้างความเสีียหายให้้เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าว
ไปใช้้ต่่อ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังควรเปิิดโอกาสให้้บุุคคลทั้้�งภายในและภายนอกกิิจการธุุรกิิจสามารถตรวจสอบ
ซึ่่�งกัันและกัันได้้
แนวปฏิบัติที่ดี
• บริิษััทไม่่ควรปกปิิดข้้อมููลของบริิษััท  หรืือจงใจบิิดเบืือนข้้อมููล และควรปรัับปรุุงข้้อมููลต่่าง ๆ
ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
• บริิษััทควรจััดให้้มีีกระบวนการตรวจสอบ เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเกิิดความมั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
จะเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เช่น การก�ำกับการท�ำงานของเจ้าของกิจการและ
ผู้บริหาร ตลอดจนการดูแลความถูกต้องของบัญชี เป็นต้น

แนวปฏิบัติที่ดี
• บริิษััทมีีระบบการควบคุุมการผลิิตหรืือบริิการให้้ได้้มาตรฐาน กำำ�หนดราคาที่่�ชััดเจนมีีคุุณภาพ 
และส่งมอบทันตามสัญญา
• บริิษััทควรดููแลพนัักงาน/ลููกจ้้างให้้มีีรายได้้ตามศัักยภาพความสามารถ มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี  และ
ให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่พนักงาน/ลูกจ้างตามผลงานอย่างเหมาะสม
• บริิษััทควรพิิจารณาเรื่่�องที่่มีี� ผลกระทบต่่อการประกอบธุุรกิิจโดยตรงให้้ครบถ้้วน เพื่่�อให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
และให้การสนับสนุนช่วยเหลือและคืนก�ำไรแก่ชุมชนตามความเหมาะสม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

4) หลักความรับผิดชอบ
เมื่อได้ทราบหลักความรับผิดชอบแล้ว ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถน�ำปรับใช้โดยอาศัย
แนวทางดังนี้
บริษัทควรก�ำหนดแนวการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการธุรกิจและวิธีปฏิบัติต่อผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ
ในด้านต่าง ๆ ในขณะที่ผู้บริหารต้องตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ผลการด�ำเนินงานตามแนวทาง
และเป้าหมายที่ได้ตงั้ ไว้ และควรมกี ระบวนการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ รวมถึงปัญหาสาธารณะ
และภาระความรับผิดชอบต่อชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่และสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นผลมาจากการด�ำเนินธุรกิจ
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ตัวอย่างกิจการผลิตสินค้า

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

หลักบรรษัทภิบาล
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แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการมีส่วนร่วม

- ผู้บริหารมีความชัดเจนที่จะให้พนักงาน/ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในระบบการผลิต ทั้งการเพิ่มมูลค่า
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการ และการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต

หลักความถูกต้อง

- วางแผนในการผลิต และควบคุมให้การท�ำงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการ
สามารถด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้มีระบบงานที่ ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต
ด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
- จัดท�ำรายงานการควบคุมวัสดุคงคลัง โดยประกอบไปด้วยคลังวัตถุดิบ
คลังสินค้าระหว่างผลิต และคลังสินค้าส�ำเร็จรูปที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีระบบ
การรายงานผลและการติดตามอย่างถูกต้องเป็นจริง

หลักความโปร่งใส

- มีีกระบวนการตรวจสอบ เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเกิิดความมั่่�นใจว่่าระบบการผลิิต
จะเป็็นไปในทิิศทางที่่�ก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์สููงสุุด

หลักความรับผิดชอบ

- มีระบบการควบคุมการผลิตหรือบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดี
และสามารถส่งมอบทันตามก�ำหนดสัญญา
- ค�ำนึงถึงเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงอย่างครบถ้วนเพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการผลิตของบริษัทได้ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน
- สนับสนุนช่วยเหลือและคืนก�ำไรแก่ชุมชนตามความเหมาะสม

ตัวอย่างกิจการให้บริการ
แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการมีส่วนร่วม

- ไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าถึง
ข้้อมููลข่่าวสารของบริิษััทโดยเฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการ
- สื่่�อสารถึึงนโยบายและเป้้าหมายการให้้บริิการไปยัังพนัักงาน/ลููกจ้้างอย่่าง
ชััดเจน เปิิดโอกาสให้้พนัักงาน/ลููกจ้้าง มีีส่่วนร่่วมในการเสนอแนะหรืือแสดง
ความคิิดเห็็น รวมถึึงจััดให้้มีีระบบการตอบสนองต่่อข้้อเสนอหรืือข้้อคิิดเห็็นของ
พนัักงาน/ลููกจ้้างอย่่างชััดเจน และเป็็นรููปธรรม

หลักความถูกต้อง

- จัดท�ำรายงานงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างยุตธิ รรม เงือ่ นไขและสัญญาทางการค้าตา่ ง ๆ มีความเป็นธรรม
ไม่เอาเปรียบคูค่ า้
- ปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าอย่่างมีีจรรยาบรรณตามการแข่่งขัันที่่�ดีี ไม่่ดำำ�เนิินการ
ตลาดด้วยวิธีไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
- ดูแลให้มีระบบงานที่ ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการให้บริการ
ของบริษัทนั้น ต้องด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
- ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามความเป็นจริง

หลักความโปร่งใส

- ไม่ปกปิดข้อมูลของบริษัท หรือจงใจบิดเบือนข้อมูล
- จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าการด�ำเนิน
ธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

หลักความรับผิดชอบ

- มีระบบการควบคุมการให้บริการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพที่ดี และสามารถส่งมอบ
ทันตามก�ำหนดสัญญา
- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและคืนก�ำไรแก่ชุมชนตามความเหมาะสม ไม่เอารัด
เอาเปรียบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
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แนวปฏิบัติที่ดี

หลักการมีส่วนร่วม

- ผู้้�บริิหารมีีความชััดเจนที่่�จะให้้พนัักงาน/ลููกจ้้างมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ
เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการปรัับปรุุงและพััฒนาในด้้านต่่าง ๆ ภายในกิิจการต่่อไป
- มีการมอบอ�ำนาจการบริหารและการตัดสินใจตามบทบาทภาระหน้าที่ที่เหมาะสม

หลักความถูกต้อง

- ดูแลให้มีระบบงานที่ ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ด�ำเนินไป
ในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
- จัดท�ำรายงานการควบคุมวัสดุคงคลัง พร้อมทั้งมีระบบการรายงานผลและ
การติดตามอย่างถูกต้องเป็นจริง
- จัดท�ำรายงานงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพ ไม่ล�ำเอียง
- จ่ายภาษีนิติบุคคลและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามความเป็นจริง
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม เงื่อนไขและสัญญาทางการค้าต่างๆ มีความเป็นธรรม
ไม่เอาเปรียบคู่ค้า และไม่ด�ำเนินการค้าด้วยวิธีไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง

หลักความโปร่งใส

- ไม่ปกปิดข้อมูลของบริษัท หรือจงใจบิดเบือนข้อมูล
- จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าการด�ำเนิน
ธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

หลักความรับผิดชอบ

- มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐาน
ก�ำหนดราคาที่ชัดเจน มีคุณภาพและส่งมอบทันตามสัญญา
- สร้างความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดเมื่อลูกค้าได้รับ
สินค้าและการใช้บริการ
- ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสัญญาที่ ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ
ท�ำให้คู่ค้าเกิดความไว้วางใจในการท�ำธุรกิจร่วมกัน
- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและคืนก�ำไรแก่ชุมชนตามความเหมาะสม ไม่เอารัด
เอาเปรียบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

234.67

0.234

IPSUM

123.07

0.134

DOLOR

2245.0

1.654

AMET

12.066

0.934

VENIAM

131.77

1.566

น�ำหลักบรรษัทภิบาลไปใช้ใน SMEs ดีอย่างไร
1.
2.
3.
4.

ระบบการบริหารจัดการงานที่ดี 
การบริหารจัดการที่โปร่งใส 
ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือในสายตาผู้อื่น
ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดในการท�ำงาน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับ SMEs ตามหลักบรรษัทภิบาล
1. การพึงปฏิบัติต่อพนักงานในองค์กร
2. การพึงปฏิบัติต่อผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ
3. การพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับจากการใช้หลักบรรษัทภิบาล
1. ธุุรกิิจได้้รัับความเชื่่�อถืือและไว้้วางใจจากลููกค้้า ผู้้�บริิโภคสิินค้้าหรืือบริิการ
2. สามารถช่วยลดความเสี่ยงของธุรกิจลงได้ระดับหนึ่ง เพราะการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ
การประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี
3. ช่วยให้เจ้าของกิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพราะมีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องและโปร่งใสได้
4. ช่วยสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานและรักษาพนักงานคุณภาพดีให้อยู่กับบริษัท  เพราะธุรกิจได้ให้
ความส�ำคัญกับผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติ
5. ท�ำให้เกิดการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจ ช่วยเพิม่ ขดี ความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างจุดยืนในตลาด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและเป็นที่ยอมรับในสังคม

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
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โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คืออะไร
เมื่่�อผู้้�ประกอบการภาคเอกชนสามารถสร้้างหลัักเกณฑ์์ เช่่น หลัักบรรษััทภิิบาล หลัักการตรวจสอบภายใน
และหากสนใจโครงการที่่มีีลั
� กั ษณะเป็็นการส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล ต่่อต้้านการทุุจริิต ปรัับปรุุงการทำำ�งานของภาคเอกชน
ให้้มีีความโปร่่งใส  รณรงค์์ต่่อต้้านการให้้สิินบนแล้้ว โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Againt Corruption) หรอื CAC ถอื เป็นโครงการ
ที่่�สามารถนำำ�ผู้้�ประกอบการภาคเอกชนไปสู่่�เป้้าหมายที่่�กล่่าวมาได้้ โดยโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านการทุุจริิต เป็็นโครงการที่่�จััดตั้้�งโดยความร่่วมมืือของ 8 องค์์กรชั้้�นนำำ�ในภาคเอกชนไทย ได้้แก่่ สมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) หอการค้้าไทย หอการค้้าร่่วมต่่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT)
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุุรกิิจตลาดทุุนไทย สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแส
การต่อต้านการคอร์รัปชัน เข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ

โดยวััตถุุประสงค์์ของโครงการ CAC มุ่่�งเน้้น 3 ข้้อ คืือ
1. เปลี่ยนทัศนคติผู้น�ำภาคธุรกิจ ให้ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
2. ผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้โปร่งใส ยอมรับการมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมและขยายเครอื ข่ายการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากการผกู ขาดหรอื ซื้อความได้เปรยี บจาก
เงินสินบน

โดยบริษัทที่สนใจมาร่วมในโครงการต้องด�ำเนินการ
1. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
2. สร้้างระบบป้้องกัันการจ่่ายสิินบนและการทุุจริิตทุุกรููปแบบและผ่่านการสอบทานจากบุุคคลที่่�สาม

บริษัทขนาดใหญ่
- ท�ำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน (Self-Evaluation Tool for
Countering Bribery) จ�ำนวน 71 ข้อ
- เว็บไซต์ www.thai-cac.com

บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
- เป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือไม่ได้เป็นบริษัทลูกของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมีรายได้ต่อปีไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท
- โครงการ CAC SME Certification
- ท�ำแบบประเมิน SME Checklist จ�ำนวน 17 ข้อ
- เว็บไซต์ www.cac-sme.com

ให้ความส�ำคัญกับการท�ำธุรกิจที่โปร่งใส
• การเข้้าร่่วมเป็็นโอกาสให้้บริิษััทสามารถทบทวนตััวเองว่่านโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ เพีียงพอ
ที่จะควบคุมความเสี่ยงคอร์รัปชันหรือยัง ซึ่งการด�ำเนินการตาม Checklist ของ CAC (71 ข้อส�ำหรับ
บริษัทใหญ่ และ 17 ข้อ ส�ำหรับ SMEs) จะช่วยให้บริษัทสามารถประเมินตัวเองในเบื้องต้น และสามารถ
ปรับปรุงมาตรฐานการด�ำเนินงานให้ดีขึ้นได้
• การเข้้าร่่วมโครงการ CAC ช่่วยเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจให้้บริิษััทมีีโอกาสได้้ร่่วมงานกัับบริิษััทข้้ามชาติิ
หรืือบริิษััทขนาดใหญ่่ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�ธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส
• ช่่วยลดความเสี่่�ยงในการถููกดำำ�เนิินคดีีตามมาตรา 176 แห่่งพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
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3 rd
Lin

e

ระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เป็นระบบหนึ่งของการบริหารที่มีส่วนช่วยให้เกิดธรรมาภิบาล
ในองค์กรเพราะเป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้ทุกองค์กรลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
ถูกคาดหวังให้เป็นผูส้ นับสนุนฝ่ายบริหาร โดยเป็นเครื่องมือ เป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการเพิม่ คุณค่า ส่งสัญญาณ
เตือนภัยให้องค์กรได้อย่างทันท่วงที  และป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากเข้าใจกระบวนงานของ
ฝ่ายงานต่าง ๆ (Business Line) ของหน่วยงานได้ดี  มีความอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่  และมีความรู้
ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้้�รัับผิิดชอบระดัับแรก หน่่วยงานต่่าง ๆ ในองค์์กรที่่�มีีหน้้าที่่�
ดููแลงานของตััวเองให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้

โดยหน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เป็นผู้รับผิดชอบระดับที่  3 (Third Line of Defense)
ที่ท�ำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หน่วยงานต่าง ๆ
ในองค์์กรที่่มีี� หน้้าที่่ดูู� แลงานของตััวเองให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนดไว้้ มีีการควบคุุมภายใน มีีการจััดการความเสี่่ย� ง
ที่่�เหมาะสม และผู้้�รัับผิิดชอบระดัับที่่� 2 (Second Line of Defense) คืือ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรที่่รั� ับผิิดชอบ
การวางกรอบบริิหารความเสี่่�ยงในภาพรวมองค์์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และ Compliance
ที่จะช่วยผูบ้ ริหารก�ำกับดูแลให้องค์กรปฏิบตั ภิ ารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ข้อบังคับ และจริยธรรม

ความหมาย
การตรวจสอบภายใน หมายถึ ง กิ จ กรรมการให้ ห ลั ก ประกั น อย่ า งเที่ยงธรรมและการให้ ค�ำป รึ ก ษา
อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการก�ำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

หลักจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
ความซื่อสัตย์ (Integrity)
ความเที่ยงธรรม (Objectivity)

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนด้้วยความซื่่�อสััตย์์ ขยัันหมั่่�นเพีียร
และมีส�ำนึกรับผิดชอบ
เปิิดเผยความจริิงทั้้�งหมดที่่�ทราบ ซึ่่�งหากละเว้้นไม่่เปิิดเผยแล้้ว
อาจทำำ�ให้้รายงานผลการตรวจสอบบิิดเบืือนไป

การรักษาความลับ (Confidentiality)

รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่

ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

พัฒนาความช�ำนาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการ
อย่างต่อเนื่อง

งานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
1. การตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยปรับปรุง
การบริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมภายในและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยการประยุุกต์์ทัักษะวิิชาชีีพ
ของการตรวจสอบภายในในการประเมิินระบบและระเบีียบ เช่่น นโยบาย ระเบีียบการปฏิิบััติิการ
และการปฏิิบััติิงานที่่�ฝ่่ายบริิหารได้้จััดให้้มีีขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นว่่าวััตถุุประสงค์์ขององค์์กรนั้้�น
บรรลุุผลตามที่่�กำำ�หนดไว้้ และนำำ�เสนอข้้อเสนอแนะเพื่่�อการปรัับปรุุงให้้มีีระบบและระเบีียบในการ
ปฏิิบััติิงานที่่�ดีี
2. การเป็นที่ปรึกษา (Consulting Service) ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยไม่ได้ร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
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ประเภทของงานตรวจสอบภายใน		
งานตรวจสอบภายในสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท เนื่องจากลักษณะการด�ำเนินงานของแต่ละองค์กร
ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท�ำให้จ�ำเป็นต้องใช้วธิ ีปฏิบตั กิ ารตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อให้มัน่ ใจว่างานตรวจสอบ
ภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด
(Compliance Audit)

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

การตรวจสอบการเงินการบัญชี
(Financial Audit)
การตรวจสอบโครงการ/สัญญา/แผนงาน
(Project/Contract Review)
การตรวจสอบทุจริต
(Fraud Audit)
การตรวจสอบการปฏิิบััติิการ
(Operational Audit)
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การตรวจสอบการบริหารงาน
(Management Audit)
งานการตรวจสอบพิเศษ
(Special Audit)
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Audit)

** การตรวจสอบต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง

ข้อมูลจากระบบตรวจรับค�ำกล่าวหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. จ�ำแนกตามประเภท
ค�ำกล่าวหา พบว่ามีเรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเอกชนเป็นคู่ค้าคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐจ�ำนวนมาก และจากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพบสาเหตุของการกระท�ำผิด คือ การฝ่าฝืน
กฎระเบีียบ โดยผู้้�กระทำำ�ความผิิดส่่วนหนึ่่�งเชื่่�อว่่าสามารถหลีีกเลี่่�ยงกฎระเบีียบขององค์์กร และอีีกส่่วนหนึ่่�ง
คืือการขาดความรู้้�ความเข้้าใจในกฎหมาย ข้้อบัังคัับ คำำ�สั่่�งของทางราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สำำ�นัั ก งาน ป.ป.ช. ได้้ เ ล็็ ง เห็็ น ว่่ า เมื่่� อ ผู้้�ตรวจสอบภายในดำำ� เนิิ น การตามหน้้ า ที่่� แ ละอำำ� นาจของตน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยใช้้ความรู้้�ความสามารถและความรอบคอบด้้วยความระมััดระวัังอย่่าง
มืืออาชีีพ ตามมาตรฐานสากลสำำ�หรัับการปฏิิบัติั งิ านวิิชาชีีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing (Standards)) จะช่วยให้ทกุ องค์กรลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต
ดังนั้น ในระยะแรก ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มคู่ค้า คู่สัญญากับ
หน่วยงานรัฐ เสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยเน้นด้านการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
(Compliance Audit) และการตรวจสอบการทุจริต (Fraud Audit) เพื่อเป็นกลไกป้องกันการทุจริตขององค์กร
และลดความเสี่ยงในการถู ก ด�ำเนิ น คดี ต ามกฎหมาย ตลอดจนเป็ น แนวทางในการศึ ก ษาท�ำความเข้ า ใจแก่
ผู้ประกอบการ ห้างร้านที่จดทะเบียนพาณิชย์ ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ได้เข้าใจถึงกระบวนการ
ขั้นตอนการเตรียมระบบภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบภายในเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยาย
กิจการต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตได้

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

เหตุใดส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้กลไกของหน่วยตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในองค์กร

83

การก�ำกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด (Compliance)
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด (Compliance Audit)
การก�ำกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด (Compliance)
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด (Compliance) คืือ การกำำ�หนดขอบเขตวิิธีีการ
ปฏิิบัติั ิ (Compliance Control) และติิดตามให้้ปฏิิบัติั ไิ ด้้ถูกู ต้้องตามข้้อกำำ�หนดของทางราชการ
หรืือกฎหมาย

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

กระบวนการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด มีี 2 ระดัับ
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1. ระดับองค์กร
ก�ำหนดโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย จัดให้มีหน่วยงานและระบบการก�ำกับดูแล
ให้มีการด�ำเนินงานให้ครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางการ เช่น การรายงานผลของหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับ
2. ระดับปฏิบัติการ
ก�ำหนดโดยหน่วยงานก�ำกับ จัดให้มีระบบควบคุม (Compliance Control) การติดตามผลการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด (Compliance Audit)
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้ทราบถึงความเหมาะสมของระเบียบข้อบังคับที่องค์กรก�ำหนดไว้
2. การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือกฎระเบียบ
ของทางการ หรือสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องทราบและเข้าใจนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ
กฎระเบียบของทางการที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับงานในองค์กร

แนวทางการตรวจสอบ
เป็นการประเมินระบบการควบคุมที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยใช้นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระเบียบการ
ปฏิบัติงาน และข้อก�ำหนดของทางราชการ ซึ่งการตรวจสอบลักษณะนี้  อาจจะท�ำการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการด�ำเนินงานก็ได้

ตัวอย่างขั้นตอนด�ำเนินการ
1. ประมวลข้อก�ำหนดและความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด 
ผู้ตรวจสอบภายใน ควรจะต้องรู้ว่ามีข้อบังคับอะไรบ้างที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ
ความครบถ้วนของกฎระเบียบ ข้อบังคับ หากประมวลไม่ครบถ้วน นั่นหมายความว่าขอบเขตการตรวจสอบ
อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงส�ำคัญที่ควรจะตรวจ กระบวนการนี้เป็นการประมวลข้อก�ำหนดของทางราชการ
ที่ใช้บังคับทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  

ตัวอย่าง ตารางประมวลข้อก�ำหนดและความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตาม
อันดับ

ผู้ก�ำกับ

เลขที่
อ้างอิง

หลักเกณฑ์
ภายใน

ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

ขั้นตอน
ที่มีความเสี่ยง

2. วิิเคราะห์์ข้้อกำำ�หนด โดยนำำ�หลัักกฎหมายหรืือกฎระเบีียบข้้อบัังคัับมาวิิเคราะห์์ และข้้อมููลจากการ
ประมวลข้้อกำำ�หนดและความเสี่่�ยงในการไม่่ปฏิิบััติิตามมาวิิเคราะห์์ ดัังนี้้�

ตัวอย่างตารางสรุปรายการข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม และข้อห้าม
มาตรา

รายละเอียด

กฎหมายล�ำดับรอง

โทษทางกฎหมาย

176

ผู้้�ใดให้้ ขอให้้ หรืือรัั บ ว่่ า
จะให้้ทรััพย์์สินิ หรืือประโยชน์์
อื่่� น ใ ด แ ก่่ เ จ้้ า พ นัั ก ง า น
ของรัั ฐ เจ้้ า หน้้ าที่่� ของรัั ฐ
ต่่ า งประเทศหรืือเจ้้ า หน้้ าที่่�
ขององค์์การระหว่่างประเทศ
เพื่่อ� จููงใจให้้กระทำำ�การ หรืือ
ไม่่กระทำำ�การ....

-

ต้้ อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ จำำ� คุุ ก
ไม่่เกิิน 5 ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน
100,000 บาท

..............

..............

..............

..............

หมวด 11 บทก�ำหนดโทษ

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
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3. กำำ�หนดขอบเขตวิิธีีการปฏิิบัติั ิ
พิิจารณาในแต่่ละข้้อกำำ�หนด หรืือกฎระเบีียบต่่าง ๆ ว่่ามีีระบบการควบคุุมภายในหรืือไม่่ ถ้้ามีีก็็ควร
ประเมิินว่่าเพีียงพอหรืือไม่่ แต่่หากไม่่มีีควรกำำ�หนดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมขึ้้�น

Compliance Control
• ก.ล.ต. สรรพากร
• หน่่วยงานกํํากัับ

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

ข้อกําหนดของ
ทางการ
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• ต้้องทํํา/ห้้ามทํํา
วิเคราะห์
ข้อกําหนด

• ระเบีียบ คํําสั่่�ง
นโยบาย คู่มือ
ข้อกําหนด
ภายใน

ภาพที่ 3 Compliance Control ที่มา. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด Compliance Audit,
โดย บริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จ�ำกัด., 2559, จาก https://risklesssolutions.com/compliance-audit/

4. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า ความเสี่ยง ประเด็น หรือข้อก�ำหนดต่าง ๆ ในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดประเด็นปัญหา หรือหากเกิดความผิดพลาดก็ควรอยู่ใน
ระดับที่รับได้ ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับงานตรวจสอบภายใน

การรายงานการตรวจสอบ มี 2 ส่วน คือ
1. รายงานสรุปส�ำหรับผู้บริหาร (Summary Report)
เป็นข้อสรุปสั้น ๆ ให้ผู้บริหารทราบว่าไปท�ำอะไรมา ผลเป็นอย่างไร ถ้ามีประเด็นส�ำคัญต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุงจะท�ำอย่างไร ใครรับผิดชอบและจะเสร็จเมื่อไหร่ เป็นต้น
2. รายงานรายละเอียดส�ำหรับผู้รับผิดชอบ (Detail Report)
เพื่อให้ผรู้ บั ตรวจทราบรายละเอยี ดทัง้ หมดที่เกิดขึน้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและควบคุมต่อไป

ข้อควรปฏิบัติในการรายงานผลการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ควรรายงานผลการปฏิบัติโดยมิชักช้า
การรายงานควรรวมวััตถุุประสงค์์ ขอบเขต ข้้อสรุุปและข้้อเสนอแนะเพื่่�อปรัับปรุุงงาน
ควรมีีความเห็็นในภาพรวมตามความเหมาะสม
ควรรายงานผลงานที่น่าพอใจของผู้รับตรวจด้วย
คุุณภาพของรายงาน ควรมีีความถููกต้้อง เที่่�ยงธรรม ชััดเจน กระชัับ สร้้างสรรค์์ ครบถ้้วน และทัันการ

คุณสมบัติที่ส�ำคัญของผู้ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด คือ

การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)
องค์ประกอบของการทุจริตตามความหมายมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน:
International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (มาตรฐาน 1210)

ล่อลวงหรือปกปิด
ไม่ว่าจะโดยวิธีการใด
ในการจัดทําเอกสาร
หรือคําพูด

เจตนา

การทุจริต

ให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

1. เข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงในระดับน�ำมาใช้งานได้
2. รอบรูเ้ รื่องข้อบังคับที่เกี่ยวกับองค์กร ในระดับที่ระบุได้ว่าท�ำอย่างไรถูกต้องหรือฝ่าฝืน
3. เข้าใจเรื่องการควบคุมและการประเมินระบบการควบคุม (Compliance Control)
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เกิดความ
เสียหายแก่ผกู้ ระทํา
เช่น บริษัท ลูกค้า คู่ค้า
ผู้ค้า ฯลฯ

การทุุจริิตเป็็นโทษทางกฎหมายอาญาซึ่่�งจะผิิดกฎหมายได้้ต้้องผิิดครบองค์์ประกอบทั้้�ง 4 องค์์ประกอบ
แต่่ถ้้าเป็็นระเบีียบของบริิษััทอาจไม่่จำำ�เป็็นต้้องครบทั้้�ง 4 องค์์ประกอบ ก็็ถืือว่่าเป็็นการทุุจริิตได้้ ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่า
แต่่ละบริิษััทมีีระเบีียบเข้้มงวดเพีียงใด

รููปแบบการทุุจริิตคอร์์รััปชัันในภาคธุุรกิิจเอกชนไทย
1.
2.
3.
4.

การฝ่าฝืนกฎระเบียบ คือ ต้องเน้นการตรวจสอบแบบ compliance audit มากขึ้น
การปกปิดข้อเท็จจริง สร้างข้อมูลเท็จ
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร
การยักยอกเงินบริษัท 

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

รููปแบบการทุุจริิตคอร์์รััปชัันในภาคเอกชน มีี 3 ประเภท ได้้แก่่
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1. การคอร์รัปชัน (Corruption)
1.1 การติดสินบน (Bribery) (ลักษณะเป็นการเสนอ)
การติดสินบน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การฮั้วประมูล ดังนั้น หน่วยตรวจสอบ
ภายในควรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการสอบทานว่าองค์กรมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการให้สินบนหรือไม่ หากองค์กรมีอยู่แล้ว หน่วยตรวจสอบภายในต้องประเมินว่ามาตรการดังกล่าว
ครอบคลุมเพียงพอหรือไม่
1.2 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ลักษณะเป็นการเสนอ)
การขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ต้้องประกอบด้้วย 2 ฝ่่าย และทั้้�ง 2 ฝ่่าย เกิิดขััดแย้้งกััน โดย
ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งเสีียประโยชน์์ก็็จะกลายเป็็นความเสี่่�ยงที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการทุุจริิต (Fraud) เมื่่�อบริิษััทเป็็นฝ่่าย
เสีียประโยชน์์ จะกลายเป็็นการทุุจริิต (Fraud) ทัันทีี เพราะครบ 4 องค์์ประกอบ 1. เจตนา 2. ล่่อลวงปกปิิด 3. ให้้ได้้มา
ซึ่งผลประโยชน์ 4. บริษัทเสียหาย
ตัวอย่าง 1. นาย ก. ให้บริษัทพ่อกับแม่มาติดต่อรับงานบริษัทของตนเอง ค�ำถามคือกรณีนี้ 
ท�ำได้หรือไม่ ค�ำตอบคือ ท�ำได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลก่อน เพื่อป้องกันตัวเองว่าไม่มีเจตนาปกปิดข้อมูล
ตัวอย่าง 2. เป็นกรณีที่ภาคเอกชนประสงค์จะเข้าร่วมเป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พึงให้ความส�ำคัญและระมัดระวัง กรณีที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาตของหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ มิให้ด�ำเนินการที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์สว่ นรวม ตามนัยมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนญ
ู ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

3. การตกแต่งรายงาน (Fraudulent Statements)
- รายงานทางการเงิิน เช่่น การบัันทึึกสิินทรััพย์์หรืือรายรัับมากเกิินไป  หรืือน้้อยเกิินไป บัันทึึกบััญชีี
ต่่างงวด บัันทึึกรายรัับปลอมปกปิิดหนี้้�สิิน/รายจ่่าย เปิิดเผยในหมายเหตุุไม่่ครบถ้้วน ประเมิินสิินทรััพย์์ไม่่ถููกต้้อง
เป็็นต้้น ซึ่่�งไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานทางบััญชีี 
- รายงานที่่�ไม่่ใช่่รายงานการเงิิน เช่่น ตกแต่่งข้้อมููลคุุณสมบััติิพนัักงาน, ตกแต่่งเอกสารภายใน,
ตกแต่่งเอกสารภายนอก เป็็นต้้น

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

1.3 การจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ (Illegal Gratuities) (ลักษณะเป็นการสนอง)
1.4 ถูกข่มขู่/เรียกร้องผลประโยชน์ (Economic Extortion) (ลักษณะเป็นการสนอง)
2. การยักยอกสินทรัพย์/การใช้ทรัพย์สินไม่ถูกต้องทั้งทรัพย์สินที่เป็นเงินสด  (Cash) และไม่ใช่เงินสด 
(Noncash)
2.1 ทรัพย์สินที่เป็นเงินสด (Cash)
- ยัักยอกเงิินสดที่่�บัันทึึกอยู่่�ในบััญชีีขององค์์กร เช่่น เงิินสดในมืือ เงิินสดที่่�ต้้องนำำ�เข้้าธนาคาร
คืือบัันทึึกรัับเงิินเป็็นของบริิษััทแล้้วต้้องนำำ�เงิินไปฝากธนาคาร แต่่ระหว่่างทางกลัับเอาเงิินเข้้ากระเป๋๋าตััวเอง
ไปหมุนก่อน
- การยักยอกเงินสดที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีขององค์กร เช่น ไม่บันทึกรายการขาย หรือบันทึก
แต่บันทึกต�่ำกว่าที่เป็นจริง หรือบันทึกขายแล้วตั้งเป็นลูกหนี้ไว้แต่เงินสดจริงเก็บเข้ากระเป๋าไปแล้วทิ้งระยะเวลาอีก
ระยะหนึ่งตัดหนี้เป็นสูญ
- ยัั ก ยอกจากการเบิิ ก จ่่ า ยเงิิ น สด เช่่ น เซ็็ น รัั บ งานที่่� ยัั ง ไม่่ เ สร็็ จ แต่่ จ่่ า ยเงิิ น เต็็ ม  จ่่ า ยเงิิ น ให้้
พนัักงานที่่�ไม่่มีีตััวตน บัันทึึกรายการค่่าใช้้จ่่ายมากเกิินไป ปลอมแปลงเอกสารเพื่่�อเบิิกเงิินเป็็นเท็็จ การทำำ�เรื่่�องเบิิก
หลายครั้้�ง แก้้ไขชื่่�อผู้้�รัับเงิิน เซ็็นโดยไม่่มีีอำำ�นาจ เป็็นต้้น
2.2 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสด (Noncash)
- การน�ำสินทรัพย์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น การเอากระดาษส�ำนักงานไปใช้ส่วนตัว
- ใช้เวลางานในการท�ำธุรกิจส่วนตัว เช่น ขายของออนไลน์ เป็นต้น
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สิ่งบอกเหตุการณ์ทุจริต เนื่องจากระบบการควบคุมภายในองค์กรที่ไม่เพียงพอ เช่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไม่จ�ำกัดการเข้าถึงสินทรัพย์
ไม่มีผู้รับผิดชอบบันทึกรายการสินทรัพย์
ไม่เปรียบเทียบสินทรัพย์กับของจริง
ไม่ปฏิบัติตามอ�ำนาจด�ำเนินการ
ขาดความรู้หรือการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง จับต้องง่าย หยิบฉวยง่าย
ไม่่แยกอำำ�นาจหน้้าที่่� เช่่น คนจ่่ายเงิิน (Cash control) คนดููแลทรััพย์์สิิน (Operation) คนอนุุมััติิ
(Approval) คนบันทึก (Recording) ซึ่งควรจะเป็นคนละคนกัน เป็นต้น

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

ลัักษณะที่่�ระบุุว่่าอาจมีีการทุุจริิตเกิิดขึ้้�น เช่่น
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ระดัับของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
1. ขวััญและกำำ�ลัังใจของพนัักงานต่ำำ��
2. เอกสารบกพร่่อง
3. การกระทบตััวเลขมัักล่่าช้้า
4. ลููกค้้ามัักร้้องเรีียน
5. รายได้้มัักตกต่ำำ��
6. ปรัับปรุุงตััวเลขบััญชีีบ่่อยครั้้�ง
7. สิินค้้าหายโดยไม่่สอบสวนสาเหตุุ
8. ผลประกอบการที่่ค� าดหวัังสููงเกิินไป ตั้้�งเป้้าเกิินความจริิง
9. มีีข่่าวลืือเกี่่�ยวกัับการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยส่่วนใหญ่่ข่่าวลืือมัักจะมาก่่อนที่่ค� วามจริิงจะปรากฏ
10. ใช้้สำ�ำ เนาเป็็นเอกสารเบิิกจ่่าย
11. ใช้้คู่่�ค้้าเพีียงเจ้้าเดีียว
12. อััตราพนัักงานเข้้าออกสููง (Turnover)
13. พนัักงานที่่�ใช้้จ่่ายเกิินตััว ไม่่สมฐานะ มีีปััญหาทางการเงิิน
14. พนัักงานที่่�มีีความใกล้้ชิิดกัับคู่่�ค้้ามากที่่�สุุด และไม่่เคยเคยสัับเปลี่่�ยนโยกย้้ายเลย
ระดัับองค์์กร
1. กระจายอำำ�นาจโดยที่่�ระบบรายงานอ่่อนแอ
2. ธุุรกิิจเติิบโตแต่่ขาดเงิิน
3. มองภาพการเติิบโตในอนาคตดีีเกิินไป
4. สััดส่่วนของหนี้้�สิินสููงเกิินไป
5. มีีรายการซัับซ้้อนตอนสิ้้�นปีี
6. ไม่่มีีการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามจริิยธรรม
7. มีีรายการเกี่่�ยวโยงกัันที่่�ผิิดปกติิ
8. ธุุรกิิจใกล้้ประสบความล้้มเหลว
9. ใช้้สำำ�เนาเป็็นเอกสารในการจ่่ายเงิิน
10. กำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างผิิดปกติิ
11. ความสััมพัันธ์์ของตััวเลขที่่�อธิิบายไม่่ได้้

  1. การแสดงท่าทีของผู้บริหาร (Tone from the top) ฝ่ายบริหารระดับสูงส่งสัญญาณว่าไม่ยอมรับ
ไม่ประนีประนอมยอมความกับเรื่องการทุจริต และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
  2. มีีการตรวจสอบโดยไม่่ให้้รู้้�ตััวล่่วงหน้้า (Surprise Audit) มีีการตรวจสอบการทุุจริิต (Fraud Audit)
หรืือสอบทานโดยฝ่่ายบริิหาร ซึ่่�งจะทำำ�ให้้โอกาสเกิิดการทุุจริิตลดน้้อยลง
  3. จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส  หรือส่งสัญญาณการทุจริต (Whistleblower)
จะช่่วยให้้องค์์กรพบกรณีีความผิิดปกติิเร็็วขึ้้น�  ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่ก� ารสอบสวน (Investigate) เร็็วขึ้้น� และสามารถ
ป้้องกัันความเสีียหายได้้เร็็วขึ้้�นเช่่นกััน โดยเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�หน่่วยงานรัับข้้อมููลการทุุจริิต
(Whistleblower) ได้้แก่่ สายด่่วน (Hotline) อีีเมล หรืือเว็็บเพจ เป็็นต้้น
  4. จัดอบรมให้ความรู้ วิธกี าร ช่องทางการแจ้งเบาะแส และรณรงค์ให้มกี ารแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึง่ สามารถ
ป้องกันความเสียหายได้ โดยมีการรับประกันความปลอดภัย เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสมีความสบายใจ
ในการให้ข้อมูล
  5. สร้้างความตระหนัักในความเสี่่ย� งทางวิินัยั (Risk Awareness Discipline) และสร้้างวััฒนธรรมบริิหาร
ความเสี่่�ยง (Risk Culture) ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องของการบููรณาการร่่วมกััน โดยให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการ
ปฏิิบััติิงานตามหลัักการประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Based Audit : RBA) ซึ่่�งองค์์กรต้้องมีีวััฒนธรรม
การตัดสินใจโดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงให้เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อท�ำให้เกิดวินัยที่ดี
มีความตระหนักรู้ (Awareness) ที่ดี ตลอดจน มีข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งจ�ำเป็น มีการเชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วิธีการที่ต้องท�ำ 
  6. ออกแบบระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่ดี  จะช่วยให้พบข้อบกพร่องในเวลาอันควร
เมื่อมีการกระท�ำการทุจริตเกิดขึ้น
  7. องค์กรต้องมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรที่อยู่ในต�ำแหน่งนาน ๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริต
  8. ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด มาตรการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้อง
  9. องค์กรต้องมกี ารประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มนี โยบาย และน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบตั จิ ริง
กำำ� หนดข้้ อ ปฏิิ บัั ติิ  ข้้ อ ห้้ า มให้้ ชัั ด เจนในการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น การปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ทั่่� ว ไป 
โดยอาจจะเพิ่่�มเรื่่�องนี้้�เข้้าไปในวาระการประชุุม เพื่่�อเน้้นย้ำำ��เรื่่�องคอร์์รััปชััน เพื่่�อเป็็นการสร้้าง
ภููมิิต้้านทานของหน่่วยงาน
10. ผู้้�ตรวจสอบภายในต้้องดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องตนให้้มีีประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล ก่่อนที่่�
หน่่วยงานของรััฐที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายจะเข้้าไปตรวจสอบองค์์กร โดยผู้้�ตรวจสอบภายในต้้องมีี
วิิสัยั ทััศน์์ในการทำำ�งานที่่ก� ว้้างไกล มีีความสามารถในการสื่่อ� สารถ่่ายทอดให้้ทุกุ คนเข้้าใจ เพื่่�อให้้นำำ�ไป
ปฏิิบััติิได้้ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ในเชิิงป้้องกัันมาก
11. ผู้้�ตรวจสอบภายในต้้องมีีความตื่่�นตััว มีีการรัับฟัังความคิิดเห็็นปััญหาต่่าง ๆ จากบุุคลากรภายใน
องค์์กร และการออกหนัังสืือเวีียนแจ้้งถึึงพฤติิการณ์์ที่่�อาจก่่อให้้ความเสี่่�ยงในการทุุจริิตขึ้้�นในองค์์กร
รวมทั้้�งศึึกษาหากรณีีศึึกษาจากทั่่�วโลก หรืือกรณีีศึึกษาที่่เ� กิิดขึ้้น� ในประเทศไทย แล้้วนำำ�มาเปรีียบเทีียบ
กัับองค์์กรของตนเองว่่ามีีกรณีีที่่�คล้้ายคลึึงกัันหรืือไม่่ อย่่างไร เพื่่�อเป็็นการศึึกษาแนวทางป้้องกััน
หรืือแก้้ไข ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นการสร้้างคุุณค่่าในงานและสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือของหน่่วยตรวจสอบภายใน
ไปในตัว
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12. ส่งสัญญาณเตือนภัยให้องค์กร สิ่งที่บ่งชี้  (Indicator) ที่ท�ำให้เห็นว่าการควบคุมภายใน (Internal
Control) เป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�ลดโอกาสการทุุจริิต คืือ หน่่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบระดัับที่่�สาม (Third Line of Defense) มีีหน้้าที่่�สอบทานการปฏิิบััติิงานใน
ภาพรวมของระบบงานต่่าง ๆ ในระดัับแรก (First Line of Defense) และระดัับที่่ส� อง (Second
Line of Defense) ว่่าระบบควบคุุมภายใน (Internal control) ที่่�ออกแบบไว้้น่่าเชื่่�อถืือได้้ ดัังนั้้�น
หน่่วยตรวจสอบภายในต้้องวางแผนตรวจสอบช่่วยเหลืือให้้กัับงานในองค์์กร ส่่งสััญญาณเตืือนภััย
ให้องค์กร
การมีหน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ไม่ท�ำให้องค์กรทุจริตลดลง ถ้าผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่ได้ท�ำหน้าที่ (Function) อย่างเต็มความสามารถ หรือถ้าท�ำหน้าที่เต็มที่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการ
ทุจริต เพียงแต่ว่าช่วยให้ระบบตรวจสอบความบกพร่องได้ด้วยตัวมันเอง นั่นจะเป็นจุดช่วยต่อต้านการทุจริต
(Anti-corruption) และต่อต้านการทุจริต (Anti-fraud) มากขึ้น
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1210.A1 - หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขอค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือ หากผู้ตรวจสอบ
ภายในขาดความร ท
ู้ กั ษะ และความสามารถอนื่ ที่จ�ำเป็นในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรอื ทัง้ หมด
ของงาน
1210.A2 - ผู้้�ตรวจสอบภายในต้้องมีีความรู้้�เพีียงพอที่่�จะประเมิินความเสี่่�ยงของการเกิิดทุุจริิต และวิิถีีทาง
ในการบริิหารจััดการทุุจริิตขององค์์กร แต่่ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีความเชี่่�ยวชาญเทีียบเท่่ากัับผู้้�มีีหน้้าที่่�โดยตรงในการ
ตรวจจัับและสอบสวนการทุุจริิต
1210.A3 - ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมหลักของเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ อย่างไร
ก็ตาม ใช่ว่าผู้ตรวจสอบภายในทุกคนที่จ�ำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
PA 1210 - ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ในการบ่งชี้พฤติการณ์ทุจริต
1220.A1 - ผู้้�ตรวจสอบภายในต้้องใช้้ความระมััดระวัังในทางวิิชาชีีพ โดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
• ขอบเขตของงานที่่�ตรวจสอบเท่่าที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายของงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย
• ความซัับซ้้อน ความมีีนััยสำำ�คัญั หรืือความสำำ�คัญั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องของประเด็็นต่่าง ๆ ที่่ไ� ด้้นำำ�เอากระบวนการ
ให้้ความเชื่่�อมั่่�นไปใช้้ประเมิิน
• ความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของกระบวนการในการกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่ย� งและ
การควบคุุม
• ความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดข้้อผิิดพลาด การทุุจริิต หรืือการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
• ต้้นทุุนของการให้้ความเชื่่�อมั่่�นเทีียบกัับประโยชน์์ที่่�อาจจะได้้รัับ

2060 - การรายงานต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููงและคณะกรรมการ หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้้องรายงานต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููงและคณะกรรมการเป็็นระยะ ๆ เกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ อำำ�นาจหน้้าที่่� ตลอดจน
การปฏิิบััติิงานตามแผนงานของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้้�งการปฏิิบััติิตามประมวลจรรยาบรรณและ
มาตรฐาน ในรายงานดัังกล่่าวต้้องระบุุถึึงประเด็็นความเสี่่�ยงและการควบคุุมที่่�มีีนััยสำำ�คััญ รวมถึึงความเสี่่�ยง
จากการทุุจริิต ประเด็็นการกำำ�กัับดููแล  และเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�ผู้้�บริิหารระดัับสููงและ/หรืือคณะกรรมการจำำ�เป็็นต้้อง
ให้ความสนใจ
2120.A2 - หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดการทุจริต และองค์กรจัดการ
กับความเสี่ยงจากการทุจริตอย่างไร
2210.A2 - ในการกำำ� หนดวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องงานที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายผู้้�ตรวจสอบภายในต้้ อ งคำำ�นึึ ง ถึึ ง
ความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดข้้อผิิดพลาด การทุุจริิต การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ และความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
- International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) มาตรฐาน
สากลส�ำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- การควบคุุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์์ประกอบที่่� 2 : การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)
หลัักการที่่� 8 - พิิจารณาโอกาสที่่�จะเกิิดการทุุจริิต
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