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ค าน า 

  กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัด
จ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ส าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และ
หน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช่ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีธรรมาภิบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ 
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ผลักดันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันการทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ  
  โรงพยาบาลหัวไทร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาและการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ด ารงตนตามกรอบจริยธรรมบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล คู่มือ ฯ  เล่มนี้ ได้รับความร่วมมือจากนาย
พร้อมพงศ์  วานิชสมบัติ พนักงานไต่สวนระดับต้น ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดพิจิตร และเป็นคณะท างาน
ส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ตามค าสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วย
การส่งเสริมการขายยาในการให้ค าปรึกษา สนับสนุนข้อมูลที่ส าคัญ และตรวจสอบคู่มือฯ เพ่ือให้คู่มือฯ ฉบับนี้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหาร ผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากร
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข จะได้น าเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
         กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  

               มิถุนายน  2564 
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สารบญั 

            หน้า 
 ค าน า              ก 
 สารบัญ              ข 
 อรัมภบท             ค 
 บทที่ 1                                  
  - หลักการ                      1
  - เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม                   1
    การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลหัวไทร    
  - ค านิยาม                                         1 
  -  เนื้อหาแต่ละหมวด                               3 
 บทที่ 2                         9 
  -  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา          9 
    และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลหัวไทร 
    บทที่ 3              11 
  -  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน                                  11 
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  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 พบว่าหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริ มการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เกือบทุกหน่วยงาน และพบประเด็นเงินบริจาคของ
บริษัทยาหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ราชการ พ.ศ. 2526 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุง
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
หากแต่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากนี้ จากการสอบสวนของ ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบการกระท าในลักษณะเป็น
กระบวนการที่โยงใยเป็นเครือข่ายการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือญาติ กลุ่มบุคลากรใน
โรงพยาบาลและกลุ่มบริษัทจ าหน่ายยา ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีประเด็น
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระท าความผิดในกระบวนการเบิกจ่ายยา 3 ประเภท คือ การสวมสิทธิ การยิง
ยา และการช้อปปิ้งยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
     1.1 เสนอให้ผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) ซ่ึง
เป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลาการทางการแพทย์ค านึงถึงเหตุผลทางวิชาการในการ
ตัดสินใจจ่ายยามากกว่าค านึงถึงผลประโยชน์จากบริษัทยา 
     1.2 ให้มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านยา ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทุกสังกัด และ
กรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและในระหว่างที่ยังไม่มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านยา
ดังกล่าว กรมบัญชีกลางต้องมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
     1.3 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา 
          1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
          1.3.2 ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน 
(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 
          1.3.3 ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference) ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2561 
และมีระบบอบรมเกณฑ์ จริยธรรมแก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกในคะแนนในหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)  
          1.3.4 ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติก าหนด 
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           1.3.5 ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและ
ระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
  2. ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ 
      2.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด าเนินการอย่างเข้มงวด 
      2.2 ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา 
           2.2.1 ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ บังคับใช้
เกณฑ์จรยิธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชนมีความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม 
          2.2.2 ให้สภาวชิาชีพที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสาธารณสุขจัดให้มีเกณฑ์จริยธรรมในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายยา และการสั่งจ่ายในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          2.2.3 ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 
     2.3 ปลุกจิตส านึกของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
          2.3.1 ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้
บุคลากรทราบ และประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 
          2.3.2 ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริม
การขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย สร้าง
เครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน ท าการเฝ้าระวังและตรวจสอบการส่งเสริมการ
ขายยาและการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการกระท า ผิดให้แก่
หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 
          2.3.3 ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
ในระบบสวัสดิการข้าราชการ ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่ใช้
สิทธิของตนโดยไม่สุจริต 
 2.4 การสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชนเพ่ือป้องกันการส่งเสริม
การขายยาที่ไม่เหมาะสม 
 กระทรวงสาธารณสุข สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงปรับปรุงเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 โดยบังคับใช้กับส่วน
ราชการ หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมของการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้
หน่วยงานอื่นต่อไป 
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บทที ่1 

หลกัการ 

 การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ขาดจริยธรรมและการใช้ยาที่ไม่
สมเหตุสมผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินจ าเป็น ราคาแพงเกินควร เป็นปัญหาส่วนหนึ่ง
ของการเข้าถึงยาที่จ าเป็นของผู้ป่วย และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ 
จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝงในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เงินตอบแทน ของก านัล การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น การส่งเสริมการขายในกระบวนการจัดซื้อจัดหา
ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะดังกล่าว กลายเป็นส่วนหนึ่งในสถานการณ์ปกติของสังคมไทย
ท าให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิด และเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็นสิทธิพึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้ 
โดยมิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินธรรมาภิบาลของระบบยาและระบบสุขภาพโดยรวม 
 
 ซึ่งธรรมาภิบาลของระบบยาจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่
ของระบบยา จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในการด ารงตนตามกรอบจริยธรรมบนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้องและข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารหรือผู้น าของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่
ในหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการของระบบยา จะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้กับหน่วยงานอื่น 
 

เกณฑ์จริยธรรมการจดัซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  
 

ค านิยาม 
   ส่วนราชการ หมายความว่า กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 หน่วยงาน หมายความว่า หน่วยงานระดับกอง หรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงิน
บ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 เกณฑ์จริยธรรม หมายความว่า เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
 ธรรมาภิบาลระบบยา หมายความว่า การบริหารจัดการระบบยาที่ดี ตั้งแต่การคัดเลือกจัดหากระจายการ
ใช้ยา และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
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 ยา หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และ
วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุ
เอกซเรย์ วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย 
 การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า การที่ผู้ขายต้องการให้ข้อมูล ข้อความ การ
ชักชวน จูงใจหรือการกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้ การสั่งซื้อ หรือการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 
 การโฆษณา หมายความว่า การกระท าไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
 ข้อความ หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข ภาย 
ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอ่ืนใด ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่าน
วิธีการ หรือสื่อใดๆ  
 ของขวัญ หมายความว่า ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน สิ่งของ ของช ารวย ที่บริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
มอบให้แก่บุคลากรเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
 ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่แจกแก่บุคคล ส่วน
ราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใช้ทางคลินิก โดยยกเว้นเพ่ือการศึกษาหรือวิจัย (กรณีที่น าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มาใช้
ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา) 
 ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ หมายความว่า สิ่งทีมีมูลค่า และให้หมายความรวมถึงการลด
ราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน หรือการอ่ืนใดซึ่ง
เป็นการกระท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ก าหนด 
 ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันให้หมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความ
ช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 ผู้สั่งใช้ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการสาธารณสุข
อ่ืน ที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การ
พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด การแพทย์แผนไทย การสาธารณสุขชุมชน และผู้ประกอบวิชาชีพหรือ
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืน ตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
 ผู้แทนบริษัทยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า ตัวแทนของบริษัทและบริษัทผู้
จัดจ าหน่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือน าเสนอข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
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 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา หมายความว่า บริษัท บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต น าเข้าและจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เก่ียวข้องกับมูลนิธิ สมาคม องค์กร ฯลฯ) ทั้งนี้ รวมถึงองค์การเภสัชกรรม 
 ผู้บริหาร หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจตัดสินใจลงนามหรือมีอ านาจสั่งการในการคัดเลือก 
จดัซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
 ผู้มีอ านาจ หมายความว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือด าเนินการสั่งซื้อยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยต าแหน่งหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 
 นักศึกษา หมายความว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับก่อนปริญญาในสถานศึกษา 
 สถานศึกษา หมายความว่า สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันร่วมสอนใน
สาขาทางการแพทย์และสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป หรือ
สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์ 
 

เกณฑจ์รยิธรรม ฯ น้ี ประกอบดว้ยเน้ือหา 5 หมวด 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 1  ผู้สั่งใช้ 

หมวดที่ 2  ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 

หมวดที่ 3  เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนและบุคลากรที่เก่ียวข้องฯ 

 

หมวดที่ 4  ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการ 

หมวดที่ 5 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
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ข้อ 1 ผู้สั่งใช้ไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) เงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่
     พักส าหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินท่ีเป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
          (2) ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่
     ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ 
     (1.1) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่สมควรตามปกติประเพณี
           นิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไปหรือตามท่ี  
           คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
    (1.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
          ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ข้อ 2 ผู้สั่งใช้ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใดๆ ต่อสารณชนในเชิง 
       ธุรกิจ 
ข้อ 3 ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในการไปประชุม สัมมนา 
       อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
ข้อ 4 ผู้สั่งใช้ต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด 
       เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่ 
       มิใช่ยาในทางวิชาการ 
ข้อ 5 ผู้สั่งใช้สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการก ากับดูแลของหน่วย 
       บริการหรือหน่วยงาน 
ข้อ 6 ในการน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยเป็นส าคัญไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ 
       ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตนโดยผ่านระบบก ากับดูแล การรับและการจ่ายตัวอย่างยา 
       และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 
ข้อ 7 ผู้สั่งใช้ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 
 
 
 
 
 
 

ผู้สั่งใช้ หมวดที่ 1 
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ข้อ 8 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องก าชับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้เป็นตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็น 
       รูปธรรม โดยจัดท าแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง และมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศ 
       เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ 
ข้อ 9 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องก าหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับ 
       ซ้อนในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
       (1) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
           ที่ก าหนด 
       (2) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
           ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
           การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมาพิจารณาประกอบการ 
           คัดเลือกบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 
       (3) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ใน 
           ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 
       (4) การรับและการสั่งใช่ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ 
           ผู้ปว่ยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือประโยชน์ส่วนตน 
      (5) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการหน่วยงานหรือหน่วยบริการ 
          เช่น การก าหนดบริเวณและก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ท ากิจกรรม เกณฑ์การรับสิ่งสนับสนุนของส่วน 
          ราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการการห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง ดังนี้ 
          (5.1) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ด าเนินกิจกรรมตามเวลาและ 
                 สถานที่ก าหนด 
 (5.2) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัวเว้นแต่เป็นการให้แก่ 
                 หนว่ยงานบริการหรือหน่วยงานโยก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วย 
       บริการ 
 (5.3) ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยา 
                 และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอ่ืนใด ที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 
 (5.4) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตความเสี่ยงด้าน 
                 ผลประโยชน์ทบัซ้อน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อย่างเข้มงวดและมี 
                 ประสิทธิภาพ 
ข้อ 10 ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมวด 1 โดยเคร่งครัด 

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ หมวดที่ 2 
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ข้อ 11 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม เช่นเดียวกับผู้สั่งใช้หมวด 1 โดยเคร่งครัด 
 (2) ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มี 
               ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (3) จัดท าและน าเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยา 
               และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน โดยไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมุ่งหวัง 
               ประโยชน์สว่นตนหรือผู้อ่ืน 
ข้อ 12 ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร แผ่นผับ แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหาเชิงโฆษนาอวดอ้าง 
หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 13 ก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรม ฯ และบริบทของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วย
บริการ โดยมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์จริยธรรม ฯ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรติดไว้ในที่เผยแพร่ให้แก่
บุคลากรรับทราบ 
ข้อ 14 ด าเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
              ที่ก าหนด 
 (2) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
               ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

หมวดที่ 3 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา 
การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ท่ี

มิใช่ยา 

ส่วนราชการ หน่วยงาน 
หน่วยบริการ 

หมวดที่ 4 
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               และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมที่มิใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยา 
               หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 
 (3) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ใน 
               ลักษณะผลประโยชน์ค่าตอบแทนทุกประเภท 
 (4) การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ 
               ผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 
 (5) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการหน่วยงานหรือหน่วย 
               บริการ ดังนี้ 
      (5.1) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด าเนินกิจกรรมตามเวลาและ 
                      สถานที่ที่ก าหนด 
      (5.2) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัวเว้นแต่เป็นการให้แก่ส่วน 
                      ราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ โดยให้ก ากับดูแลให้เกิด 
      (5.3) ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาและ 
                       เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 
 (6) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อจัดประชุมวิชาการโดยรับการ 
               สนับสนุนงบด าเนินการ วิทยาการ หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้รับได้แต่ 
               ต้องเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 
 (7) การรับการสนับสนุนจากบริษัทหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือ 
               บรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ กระท าได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
      (7.1) เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ในส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือหน่วย 
                      บริการ และไม่มีเงื่อนไขข้อมูลผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
     (7.2) ให้รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการให้ส่วนราชการ หน่วยงาน 
                      หรือหน่วยบริการ จัดท าระบบรับการสนับสนุนและก าหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรให้ 
                      ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ โดยให้ได้รับ 
                      การสนับสนุน ได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส าหรับ 
                      ตนเองเท่านั้น และจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงานการประชุมหรือการบรรยาย 
                      ทางวิชาการ 
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ข้อ 15 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผู้แทนบริษัทยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
และผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงาน

ขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

หมวดที่ 5 
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บทที ่2 
 

แนวปฏิบตัิตามเกณฑจ์ริยธรรมการจดัซื้อจดัหาและการสง่เสริมการ

ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลหวัไทร ส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. 2564 

 
 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564 ได้ปรับปรุงมาจากเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 การปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2560 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เมื่อเดือน มิถุนายน 2560 โดยมุ่งหวังให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องผลักดัน
ให้มีการน าเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข ไปบังคับใช้กับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ยังปรับปรุงไปตามร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มี
นัยส าคัญคือ การบริหารงานของรัฐจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
ประกอบกับต้องใช้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบของผู้มี
หน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงต้องก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และเป็นการสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลหัวไทร 
พ.ศ. 2564 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. โรงพยาบาลหัวไทร ต้องจัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศสาธารณสุข เรื่อง 
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2564  
 2. โรงพยาบาลหัวไทร ต้องประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข นี้ 
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 3. โรงพยาบาลหัวไทร น าเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาของโรงพยาบาลหัวไทร มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของระบบยา ปลูกและปลุกจิตส านึกบุคลากรที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม 
 
1. ต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้น ในสถานะใด เมื่อแสดง
ความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทาง
วิชาการ 
2. สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการก ากับดูแลของหน่วยบริการหรือ
หน่วยงาน 
3. การน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ต้องค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วน
ตน โดยผ่านระบบก ากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ หน่วยงานหรือ
หน่วยบริการ ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 
4. ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 
5. ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
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บทท่ี 3 

มาตรการทางกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

 

สาระส าคัญความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 
 การติดสินบน เป็นปัญหาการทุจริตที่พบมากในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในการทุจริตระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่มีการแข่งขันอย่างแท้จริงและกระบวนการที่ไม่โปร่งใส มาตรการทา ง
กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนเพ่ือศึกษาหาความรู้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
ป้องกันการทุจริต หากภาคเอกชนนั้นได้มีนิติสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ชองรัฐ โดยเริ่มต้นจาก
ความหมายของค าว่าสินบน 
 
สนิบน คอือะไร 

 สินบน คือ ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้ส าเร็จตามประสงค์หรือทรัพย์สินของเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้รับประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายและผู้ให้ได้ประโยชน์จากการกระท าดังกล่าว เช่น เงิน บ้าน รถ การ
พาไปท่องเที่ยว 
 เมื่อได้รับทราบความหมายของค าว่าสินบนแล้ว เราไปดูกันว่า “สินบน” ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทย
อย่างไรบ้าง ซึ่งผลส ารวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการทุจริตในประเทศไทยประจ าปี 2563 โดยส ารวจ
ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย พบว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 33 ของบริษัทในประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากการทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยปัญหา “สินบนและการทุจริต” เป็นหนึ่งใน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ภาคธุรกิจต้องพบเจอมากท่ีสุด ร้อยละ 31 รองลงมาจากการยักยอกทรัพย์ ร้อยละ 47 
และการทุจริตผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 33 ดังนั้น ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ จนถึงผู้ค้า
รายย่อย กิจการร้านค้าต่างๆ ต้องตระหนักในการกระท าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องกับภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ติดต่อค้าขาย เช่น มีการติดต่อค้าขายกับทางหน่วยงานของรัฐที่มาซื้ออุปกรณ์ต้องระมัดระวังการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการให้สินบนเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเลือกร้านค้าของตนในการซื้อสินค้านั้นๆ นอกจากนั้น ควรส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการให้สินบนว่า การกระท าใดถือว่าเป็นความผิดฐานให้สินบน และหากมีการกระท าผิดเกิดขึ้น 
ประชาชนผู้ให้สินบนต้องรับโทษอย่างไร 
 

มาตรา 144 ประมวลกฎหมายอาญา 
 “ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการ
กระท า อันมิชอบด้วยหน้าที่ ...” 
 เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ค าว่า การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ มีความหมายอย่างไร 
 การให้ คือ มอบให้ หมายถึง มีการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ และเจ้าพนักงานได้รับเอาไว้ 
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 ขอให้ คือ เสนอให้ หมายถึง เสนอจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงาน แม้เจ้าพนักงานจะไม่ตก
ลงรับก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว 
 รับว่าจะให้ หมายถึง เจ้าพนักงานเป็นฝ่ายเรียก และผู้กระท ารับปากว่าจะให้สุดท้ายก็ไม่มีการให้เลย การ
รับว่าจะให้ก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว แต่ถ้าผู้กระท าไม่รับปากว่าจะให้ตามที่เจ้าพนักงานเรียกร้อง ก็ไม่ถือเป็นการ
รับว่าจะให้ ไม่เป็นความผิดเลย 
 แล้วทรัพย์สินที่จะถือว่าเป็นสินบนนั้น มีลักษณะอย่างไรนั้น ขอยกตัวอย่างเช่น ให้เงิน ทอง หุ้น รถยนต์ 
ที่ดิน โทรศัพท์ รวมถึงกระเช้า ของช ารวยหรือขนมนมเนย อย่างหลังดูเหมือนเป็นน้ าใจ แต่ถ้าให้เพ่ือจูงใจพนักงาน
ก็เป็นความผิดได ้
  ประโยชน์อื่นใด เช่น ให้ใช้บริการต่างๆ ฟรี รับประทานอาหารฟรี นวดฟรี ฯลฯ 
  การใหใ้นที่นี้รวมถึงการให้สินบนผ่านตัวกลาง เช่น ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส 
ญาติ หรือเพ่ือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯ หรือนิติบุคคลที่จ้าง เพ่ือเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพ่ือมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
 เมื่อได้รู้ความหมายของการให้และทรัพย์สินที่ใช้ในการให้แล้ว ขั้นตอนต่อไป มาดูกันว่าความหมายของ
เจ้าหน้าที่ท่ีจะต้องรับผิดตามมาตรานี้ คือใคร 
 ค าว่า เจ้าพนักงาน หมายถึง เจ้าพนักงานทั่วไป ไม่รวมถึงเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ  อัยการ และ
พนักงานสอบสวน ซึ่งจะเป็นความผิดต่างหาก เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ ซึ่งการกระท าท่ีเป็นความผิดฐานให้สินบนนั้น จะต้องประกอบด้วย 
 1. เจ้าพนักงานจะต้องมีหน้าที่ที่จะท าเรื่องนั้นตามกฎหมายก าหนดไว้  
 2. ต้องเป็นการจูงใจให้กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือไม่กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือประวิง
การกระท าให้ล่าช้าอันมิชอบด้วยหน้าที่ 
 3. มูลเหตุจูงใจ ได้แก่ เพ่ือจูงใจให้ท า ไม่ให้ท า หรือประวิงการกระท าผิดกฎหมาย 
 4. โทษตามวรรคนี้ ได้แก่ โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
 ดังนั้น เอกชน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ รวมถึงนิติบุคคลด้วย ตลอดถึงพ่อค้าแม่ค้า  กิจการ
รายย่อย หากการด าเนินธุรกิจของตนต้องไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่กระท าการอันเป็นความผิดฐานให้
สินบน ต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดซึ่งจะเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบราชการ เกิด
บรรยากาศที่ดีในการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
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สาระส าคญัความผดิฐานใหส้นิบนและความรบัผดิของนิตบุิคคล 

ตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 176 

และหลกัการพ้ืนฐานในการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะของนิติบุคคลในการป้องกนั

การใหส้ินบนเจา้หนา้ที่ของรฐั เจา้หนา้ที่ของรฐัต่างประเทศ และเจา้หนา้ที่ขององคก์ารระหวา่ง

ประเทศ 

 

 เมื่อได้รู้ถึงรายละเอียดของความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาแล้ว ใน
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดฐานให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคล ตาม
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 176 ว่าในกรณีของกฎหมาย ป.ป.ช. เป็นกฎหมายที่เอาผิดใคร ใครบ้างที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามมาตรนี้ ลักษณะของการกระท าผิดว่าเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนอย่างไร รวมถึงหลักพ้ืนฐานในการก าหนด
มาตรการของนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน 
 
ความผดิฐานใหส้นิบนและความรบัผดิของนิตบุิคคลตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 176 

 

 มาตรา 176 ของกฎหมาย ป.ป.ช. เรื่องความผิดฐานให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคล มี
วัตถุประสงค์หลักของกฎหมาย เอาผิดกับ “ผู้ให้” สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมให้นิติบุคคลมีมาตรการ
ป้องกันสินบนที่มีประสิทธิภาพ 
 
มาตรา 176 วรรคแรก 
 “ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรับ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจู งใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการ
กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ...” 
 
 กฎหมายมาตรานี้เป็นการเอาผิดฝั่ง “ผู้ให้” สินบน ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งนิติ
บุคคลอาจเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่มาท าธุรกิจในประเทศไทยก็ได้ 
ในกรณีเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้มารับสินบนตามมาตรานี้ มีการก าหนดเพ่ิมเติมจากกฎหมายอาญา ซึ่งใครบ้างที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ มีความหมายดังนี้ 
 เจ้าพนักงานของรัฐ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐมูน ผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ยกตัวอย่างเช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ ป .ป.ช. ข้าราชการ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเจ้าพนักงานไปรษณีย์ เป็นต้น 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หมายความว่า ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งด้านนิติบัญญัติบริหาร ปกครอง หรือตุลา
การ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใดๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการ 
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ปฏิบัติหน้าที่ส าหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีต าแหน่งประจ า
หรือชั่วคราว และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 
 เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ หรือ
ผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระกว่างประเทศนั้น 
 ซึ่งกรณีที่จะถือว่าเป็นความผิดตามมาตรานี้ ประกอบด้วย 
 1. เป็นกรณีเอาผิดกับผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ 
 2. สินบน คือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในที่นี้ 
    2.1 ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถ  
                  ฯลฯ 
    2.2 ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้าน โดยไม่คิดราคาหรือราคาต่ าผิดปกติ การให้อยู่ 
                 บ้านเช่าฟรี การปลดหนี้ การพาไปท่องเที่ยว 
 3. มีเจตนาที่จะให้ และรู้ว่าผู้ที่ตนจะให้สินบนนั้นเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  
             หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 
 4. เป็นการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ 
             ระหว่างประเทศ 
 5. วัตถุประสงค์ในการให้สินบน (มูลเหตุจูงใจ) เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการหรือประวิงการ 
             กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ 
 6. การให้ที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ 
    6.1 เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้รับสินบนจะต้อง “มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระท าที่ต้องการ
จูงใจนั้น” เช่น ผู้จัดการบริษัทก่อสร้าง มอบเงินให้นายกรัฐมนตรี เทศบาลเมือง ซึ่งมีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุญาต
ให้ท าการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาล เพ่ือจูงใจให้นายกเทศมนตรีอนุมัติให้ปลูกสร้างอาคารได้โดยเร็ว ทั้งๆ ที่
หลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างไม่ครบถ้วนที่จะอนุญาตได้ อันเป็นการมิชอบด้วยหน้าที่ 
    6.2 การให้สินบนจะต้องเป็นการให้เพ่ือจูงใจให้กระท าการ “อันมิชอบด้วยหน้าที่” เช่น ให้เงินต ารวจ
เพ่ือไม่ให้จับกุมผู้กระท าความผิด 
     6.3 การให้สินบนผ่านตัวกลาง เช่น คู่สมรสทั้งที่จดทะเบียนสมรส และไม่จดทะเบียนสมรส ญาติ หรือ
เพ่ือนของเจ้าหน้าพนักงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่จ้างเพ่ือเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจโดยมีเจตนาเพ่ือมอบให้กับเจ้า
พนักงานของรัฐก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ แม้ว่าผู้ให้จะไม่ได้ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ โดยตรงก็ตาม 
 7. โทษตามวรรคนี้ ได้แก่ โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
มาตรา 176 วรรคสอง 

 “ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบันิติบุคคล

และกระท าไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลน ัน้ โดยนิติบุคคลดงักล่าว ไม่มีมาตรการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมเพือ่ป้องกนัมิใหมี้การกระท าความผดินิติบคุคลน ัน้มีความผดิตามมาตรานี้  
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และตอ้ง ระวางโทษปรบัต ัง้แต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสยีหายท่ีเกิดขึ้น หรือประโยชนท่ี์

ไดร้บั”  

 “ นิติบุคคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถึงนิติบุคคลท่ีต ัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติ

บคุคลท่ีต ัง้ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย” 

 “บุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบันิติบุคคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถึงผูแ้ทนของนิติ

บคุคล ลกูจา้ง ตวัแทน บริษทัในเครือ หรือบุคคลใดซึง่กระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล

น ัน้ ไม่ว่าจะมีหนา้ท่ีและอ านาจในการน ัน้หรือไม่ก็ตาม” 

 

 นิติบุคคลจะสามารถท านิติกรรมต่างๆ ได้ แต่ก็ไม่สามารถกระท าการเหมือนกับบุคคลธรรมดาได้ทุกเรื่อง 
เนื่องจากนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคลสมมติที่ไม่มีชีวิต ร่างกาย ดังนั้น นิติบุคคล จึงต้องมี “ผู้แทนนิติบุคคล” เพ่ือ
แสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และความประสงค์ของนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่ง 
 มาตรา 176 วรรคสอง เป็นการบัญญัติเอาผิดกับนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท าความผิดฐานให้
สินบน ซึ่งเป็นความผิดวรรคหนึ่ง แต่ต้องเป็นกรณี ที่นิติบุคคลนั้นไม่ได้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันมิให้มีการกระท าความผิด กล่าวคือ หากนิติบุคคลนั้นมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้
มีการกระท าความผิด กล่าวคือ หากนิติบุคคลนั้นมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท า
ความผิด กล่าวคือ หากนิติบุคคลนั้นมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดแม้มี
บุคคลที่เก่ียวข้องกับตนเอง นิติบุคคลนั้นก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรานี้ ดังนั้น จึงต้องดูเป็นเรื่องๆ ไปหากเกี่ยวข้องก็มี
ความผิดมาตรา 176 วรรคหนึ่ง เช่น กรรมการผู้จัดการของบริษัทลงชื่ออนุมัติให้พนักงานจ่ายเงินเลี้ยงรับรองเจ้า
พนักงานของรัฐ โดยมีเจตนาเพ่ือให้เจ้าพนักงานของรัฐกระท าการโดยมิชอบด้วยหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับ
บริษัท กรรมการผู้จัดการก็มีความผิดด้วยแต่หากกรรมการผู้ จัดการไม่ได้รับรู้ หรือไม่รู้เรื่องด้วย แต่ลูกจ้างของ
บริษัทได้จ่ายเงินในการรับรองเจ้าพนักงานของรัฐไปโดยพลการเพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์ ดังนี้ กรรมการ
ผู้จัดการก็ไม่ต้องรับผิด 
 ซึ่งอาจแยกองค์ประกอบของความผิดตามมาตรนี้ จะประกอบด้วย 
 1. ผู้ให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคล เช่น ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ 
 2. ผู้ให้สินบนกระท าเพ่ือ “ประโยชน์ของนิติบุคคล” 
 3. นิติบุคคลไมม่ีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิด โทษส าหรับนิติ 
             บุคคล คือ “ปรับ” ตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดข้ึนหรือประโยชน์ที่ได้รับ 
 
สาระส าคญั 

 1. บทบัญญัติดังกล่าว เป็นการก าหนดความรับผิดชอบของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดในการให้
สินบนเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล และกระท าไปเพ่ือประโยชน์นิติบุคคลนั้น โดยหากนิติบุคคล
ดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการกระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิด
ด้วย 
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 2. บทบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิติบุคคลสอดส่องการท างานของลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้เกี่ยวข้องกับ
นิติบุคคลไม่ให้กระท าความผิด เนื่องจากสภาพโครงสร้างของนิติบุคคลในองค์กรทางธุรกิจในปัจจุบันมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น หากลูกจ้างหรือตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ในทุกระดับของนิติบุคคล (โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล) กระท าความผิดโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
แก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้
กระท าการ ไม่กระท าการหรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคล นิติบุคคลต้องรับ
ผิดทางอาญาด้วยหากไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น 
 3. นิติบุคคลในที่นี้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
 4. องค์ประกอบความผิด 
    4.1 ผู้ให้สินบนเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล โดยมาตรา 176 วรรคสี่ ได้ให้นิยามไว้ว่า 
หมายถึง ผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติ
บุคคลไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม เช่น พนักงานขับรถ ซึ่งเป็นลูกจ้างของนิติบุคคลไปให้สินบน
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เพ่ือให้นิติบุคคลได้รับประโยชน์ในเรื่องของการรับสัมปทาน แม้พนักงานขับรถซึ่ง
เป็นลูกจ้างของนิติบุคคลไปให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศเพ่ือให้นิติบุคคลได้รับประโยชน์ในเรื่องของ
การรับสัมปทานแม้พนักงานขับรถจะไม่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องการท าสัญญาหรือธุรกิจของนิติบุคคลก็ตาม แต่
ก็ได้ให้สินบนเพ่ือประโยชน์แก่นิติบุคคล นิติบุคคลก็ย่อมตั้งรับผิดทางอาญาด้วย จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องมีความหมายกว้างกว่าผู้ที่มีอ านาจ กระท าแทนบริษัท และไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีอ านาจหน้าที่ในการ
นั้นหรือไม่ก็ตาม หรือกรณีท่ีเป็นส่วนของบริษัทในเครือให้สินบนเพ่ือประโยชน์แก่บริษัทแม่ บริษัทแม่ก็ย่อมมีความ
รับผิดด้วย 
    4.2 ผู้ให้สินบนจะต้องกระท าไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคล ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของตนเอง โดย
ประโยชน์ของนิติบุคคลอาจมีหลายรูปแบบ เช่น เพ่ือให้ได้เป็นคู่สัญญากับภาครัฐเพ่ือเพ่ิมยอดขายของบริษัท เพ่ือ
ประโยชน์ทางภาษี เพือ่ประโยชน์ในข้อพิพาทหรือคดีความหรือเพ่ือให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากภาครัฐ 
    4.3 นิติบุคคลไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิด โดยหาก
นิติบุคคลมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้วย่อมจะเป็นข้อต่อสู้เพ่ือให้ศาลพิจารณาว่าตัวนิติ บุคคลไม่มี
ความรับผิด แม้บุคคลผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลจะได้มีการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐเพ่ือประโยชน์แก่
นิติบุคคลก็ตาม ดังนั้น นิติบุคคลจึงควรวางนโยบายหรือมีการจัดการที่เพียงพอเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการให้สินบนขึ้น 
เช่น อาจจะมีการวางมาตรการภายในรูปแบบของนโยบายหรือระเบียบภายในของนิติบุคคล มีการประกาศ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยในการให้สินบน เช่น ไม่มีการให้ของขวัญ หรือ
กระเช้ากับเจ้าพนักงานของรัฐ หรือมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
 5. โทษ 
    มาตรา 176 วรรคสอง ได้ก าหนดโทษส าหรับนิติบุคคลซึ่งมิได้ก าหนดค่าปรับตามตัว โดยมีระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ 
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โดยสรปุมาตรการท่ีกล่าวถงึในมาตรา 176 วรรคสองน ัน้ หมายความว่า 

 หากนิติบุคคลมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิด นิติบุคคลนั้นไม่
ต้องรับผิด ถึงแม้บุคคลผู้ท าความผิดมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและท าเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลก็ตาม ดังนั้น 
นิติบุคคลจึงต้องมี่หน้าที่วางนโยบาย หรือการจัดการที่เพียงพอ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการให้สินบนขึ้น ซึ่งลักษณะ
ของมาตรการดังกล่าวต้องน าหลักพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ ไปปรับใช้ในการจัดท ามาตรการของตน มาตรการดังกล่าวโดย
สรุปมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. มาตรการเกี่ยวกับการที่จะไม่ให้เกิดการให้สินบนต้องมาจากผู้เป็นเจ้าของกิจการ เช่น 
     1.1 การสื่อสารที่ชัดเจนถึงเจตนารมณ์ต่อต้านการให้สินบนกับพนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนผู้ที่มี 
                   ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล 
     1.2 การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดท าและการปรับใช้มาตรการป้องกันการให้สินบน 
     1.3 การชื่อชมพนักงาน ลูกจ้างท่ีปฏิเสธการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน 
             1.4 การด าเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคล เป็นต้น 
 2. มาตรการเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ โอกาสที่อาจเกิดการติดสินบนเกิดขึ้นได้ในกิจการของ 
             ตน 
  เพื่อให้สามารถก าหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐที่
เหมาะสมส าหรับธุรกิจของตน อีกทั้งการประเมินความเสี่ยงยังช่วยให้นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กที่มี
ข้อจ ากัดทางทรัพยากรบุคคลและการเงิน สามารถเลือกที่จะให้ความส าคัญในการจัดการกับกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงท่ีน าไปสู่การให้สินบน 
 3. มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
  โดยผู้บริหารของนิติบุคคลควรก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว 
และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งอาจแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาทางออกร่วมกับนิติบุคคลอ่ืนๆ 
กรณีมีที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจกลายเป็นสินบน เช่น ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payments) ค่า
รับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts) การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อ
พรรคการเมือง 
 4. นิติบุคคลต้องน ามาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติ
บุคคล 
     4.1 การตรวจสอบสถานะ (Due diligence) ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับตนโดยนิติ
บุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ อาจพิจารณาจ้างท่ีปรึกษาภายนอกเพื่อท าการประเมินความเสี่ยง 
     4.2 การจัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 
 5. นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีท่ีดี 
    5.1 เน้นตรวจสอบบัญชีโดยให้ความส าคัญกับรายการที่มีความเสี่ยงจะน าไปสู่การให้สินบน
    5.2 มอบหมายให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบระบบบัญชี โดยตรวจสอบเป็นระยะ 
    5.3 ใช้ระบบบัญชีอย่างง่ายส าหรับผู้ประกอบการของกรมสรรพากร ซึ่งต้องส่งเสริมให้นิติบุคคลจุด 
                  ท าบัญชีชุดเดียว 
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 6. นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน 
    6.1 จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติ (Code of conduct) เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัทให้แก่บุคลากร 
                  ในนิติบุคคลให้มีความชัดเจน 
    6.2 การฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการป้องกันการให้สินบน 
 7. นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระท าความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย 
    7.1 ควรมีการวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเชื่อใจและความซื่อสัตย์สุจริต 
    7.2 ผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานมาพูดคุยหากพบเหตุน่าสงสัยที่เกี่ยวกับการให้สินบน 
    7.3 แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดมายังส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้มีการด าเนินการต่อไป 
 8. นิติบุคคลต้องตรวจสอบและประเมินผลการใช้มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ 
      - การตรวจสอบติดตามประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึนจะช่วยลดทุน 
               โดยรวม เช่น 
       สอบถามข้อมูลและความคิดเห็นจากพนักงานและผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
       ตรวจเอกสารทางการเงินและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอยีดหลกัการพื้นฐานในการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส าหรบันิติบุคคล

ในการป้องกนัการใหส้ินบนเจา้พนกังานของรฐั เจา้หนา้ท่ีของรฐัต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีของ

องคก์ารระหว่างประเทศ 

 

หลกัการที ่1 

การป้องกนัการใหส้นิบนตอ้งเป็นนโยบายส าคญัจากระดบับริหารสูงสุด 

 ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคล (ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการบริษัทประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) เจ้าของกิจการ หรือกลุ่มบุคคล/บุคคลที่เทียบเท่า) เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการริเริ่มและสนับสนุน
ให้นิติบุคคลมีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะหากผู้ที่อยู่ในระดับบริหาร
สูงสุดไม่มีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบนหรือไม่เห็นด้วยกับการจัดท ามาตรการดังกล่าว นิติบุคคลก็ไม่อาจ
ด าเนินการจัดท ามาตรการได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
 นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดเป็นผู้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กรในการต่อต้านการให้สินบน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเรียกว่า “Tone from the Top” กล่าวคือ นโยบายของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุด จะเป็น
แนวทางการด าเนินงานให้กับผู้บริหารระดับรองลงมา จนถึงพนักงานทุกระดับภายในองค์กร 
 ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลควรแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งชัดเจน และเห็นได้ชัดใน
การต่อต้านการให้สินบนผ่านนโยบายและการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุด ควรเป็นผู้ตัดสินใจ
หลักในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการให้สินบน 
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แนวปฏิบตัทิีด่ ี 

 บทบาทของบุคคลที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน อาจแบ่งเป็น 2 
หน้าที่หลัก ได้แก่ 
 1. การสื่อสารที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์ “การไม่ยอมรับอย่างสิ้นเชิง” (Zero tolerance) ต่อการให้
สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ โดยผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดควรแสดงออกถึงการต่อต้านการให้สินบนในทุกรูปแบบ 
ทุกเวลา โดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น 
    1.1 การกระท าและพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อยู่ในระดับบริการสูงสุดที่สะท้อนการต่อต้าน
การให้สินบน 
    1.2 การมีถ้อยแถลงหรือแถลงการณ์ที่มีเนื้อความบ่งบอกถึงเจตนารมณ์นโยบายและมาตรการในการ
ต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ ที่นิติบุคคลน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งข้อความเหล่านี้ควรเผยแพร่ในที่
ที่ทุกคนในองค์กรสามารถพบเห็นได้ง่าย เช่น หน้าเว็บไซต์องค์กร หรือหนังสือเวียนไปยังแผนกต่างๆ ขององค์กร 
    1.3 การสนับสนุนให้นิติบุคคลมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการให้สินบน 
 โดยเจตนารมณ์เหล่านี้ควรได้รับการเผยแพร่ไปยังผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลผ่านกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น การจัดอบรมพนักงาน การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมร่วมกับองค์กรอ่ืน หรือสื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ การมีนโยบายและการปรับใช้มาตรการควบคุมภายในเพ่ือการป้องกันการให้สินบนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนเจตนารมณ์ของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดให้มีความน่าเชื่อถือและ
เป็นรูปธรรม 
 2.การมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุด ในการจัดท าและการปรับใช้มาตรการควบคุมภายในเพ่ือ
การป้องกันการให้สินบน การขับเคลื่อนมาตรการควบคุมภายในจ าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนของผู้ที่อยู่ในระดับ
บริหารสูงสุดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดในการสนับสนุน
มาตรการควบคุมภายในเพื่อการป้องกันการให้สินบนอาจท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
    2.1 การก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแนวปฏิบัติ ข้อ
ก าหนดการด าเนินการที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ 
    2.2 การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับในนิติบุคคล และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล 
ให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการให้สินบน ซึ่งบทบาทของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดอาจ
แตกต่างกันตามขนาดของนิติบุคคล เช่น ในองค์การขนาดใหญ่ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุด อาจมีหน้าที่ออก
นโยบายเพื่อป้องกันการให้สินบน และสั่งการให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกในล าดับรองลงมา เป็นผู้ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านั้น  
     2.3 การสนับสนุนการด าเนินการที่ส าคัญในการก าหนดมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้
สินบน เช่น การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
ควบคุมภายในของนิติบุคคล การออกคู่มือแนวทางปฏิบัติ  (Code of Conduct)ท และการเป็นผู้ตัดสินใจใน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการให้สินบน รวมถึงก าหนดให้มีการตรวจสอบการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการให้สินบน เป็นต้น 
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     2.4 การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการจัดท ามาตรการควบคุมภายในเพ่ือให้การป้องกันการให้
สินบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือรับผิดชอบในการก าหนด
มาตรการ โดยอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค าปรึกษาในการจัดท าและการปรับใช้มาตรการ รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงิน ในการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้า
พนักงานของรัฐ 
 
หลกัการที ่2 

นิตบุิคคลตอ้งมีการประเมินความเสีย่งในการใหส้นิบนเจา้พนกังานของรฐั 

 

 เนื่องจากนิติบุคคลมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาด โครงสร้าง ประเภทสถานที่ประกอบธุรกิจ และ
ลักษณะการด าเนินธุรกิจที่มีโอกาสต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐท าให้มาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกัน
การให้สินบน ไม่สามารถก าหนดให้เป็นแบบใดแบบหนึ่ง เพ่ือน าไปปรับใช้กับนิติบุคคลทุกประเภทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (one-size-fits-all) ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ จึงเป็น
หลักการพื้นฐานส าคัญท่ีจะช่วยให้นิติบุคคลสามารถออกแบบมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจของ
ตน 
 ประเภทของความเสี่ยงในการให้สินบนที่นิติบุคคลควรน ามาพิจารณา อาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก เช่น ลักษณะกิจกรรมของธุรกิจของนิติบุคคลซึ่งมีโอกาส ต้องติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐ
มากน้อยต่างกัน รวมทั้งสถานที่นิติบุคคล ประกอบธุรกิจประเภทและขนาดของโครงการ หรือผู้ร่วมประกอบธุรกิจ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากผู้ที่อยู่ในระดับ
บริหารสูงสุดของนิติบุคคล การขาดการสื่อสารและการอบรมเก่ียวกับการต่อต้านการให้สินบน หรือนโยบายของ 
บริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) เป็นต้น โดยหากนิติบุคคลพิจารณาความเสี่ยงในการให้สินบน
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งสองประเภทนี้ นิติบุคคลจะสามารถจัดท ามาตรการเชิงป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนในธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
 ทั้งนี้ เนื่องจากความเสี่ยงในการให้สินบนของนิติบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากหลาย
สาเหตุ เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การขยายกิจการ โครงการที่ได้จัดท าที่เก่ียวข้องกับรัฐ ฯลฯ นิติบุคคล
จึงควรจัดท าการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนามาตรการ
ควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของการให้สินบนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง 
 

แนวปฏิบตัทิีด่ ี

 เมื่อนิติบุคคลต้องการจัดท าการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ วิธีการประเมิน
ความเสี่ยงอาจประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. การเตรียมแผนงาน ในขั้นแรกของการจัดท ามาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน ผู้ที่อยู่ใน
ระดับบริหารสูงสุดควรสนับสนุนให้การประเมินความเสี่ยงการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนหนึ่งของการ 
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จัดท ามาตรการดังกล่าว บทบาทในขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ตลอดจนเป็นผู้ควบคุมดูแลการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
    เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง จึงวางแผนงาน
และขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงได้ เช่น การก าหนดแหล่งข้อมูล การออกแบบตารางที่ใช้เก็บข้อมูล หรือ
การก าหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่อาจอยู่ในรูปแบบความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ า หรือการ
ให้คะแนนเป็นตัวเลข เป็นร้อยละ เป็นต้น 
 2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
 3. การระบุความเสี่ยง 
 4. การประเมินระดับความเสี่ยง 
 5. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่และการประเมินความเสี่ยงที่คงเหลือ 
 6. การน าข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงไปจัดท ามาตรการป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสม และการ 
             รายงานผล 
 
หลกัการที ่3 

มาตรการเก่ียวกบักรณีมีความเสีย่งสูงทีจ่ะเป็นการใหส้นิบนตอ้งมีรายละเอยีดทีช่ดัเจน 

 กรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งนิติบุคคล ควรก าหนดมาตรการให้มี
รายละเอียดชัดเจน ได้แก่ ของขวัญ ค่ารับรอง การบริจาค เพ่ือการกุศล และเพ่ือพรรคการเมือง ค่าอ านวยความ
สะดวก เป็นต้น เนื่องจากกรณีเหล่านี้ยากต่อการพิจารณาว่าเป็นเพียงการให้ตามประเพณี วัฒนธรรม และมารยาท
ทางสังคม หรือเป็นสินบน 
 
แนวปฏิบตัทิีด่ ี

 เมื่อนิติบุคคลก าหนดมาตรการส าหรับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ ความ
พิจารณาหลักเกณฑ์ เช่น 
 1. นิติบุคคลควรศึกษากฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ส าหรับกรณีที่มี
ความเสี่ยงสูงต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกฎหมายที่ใช้บังคับกับนิติบุคคล
และความเสี่ยงของธุรกิจ เช่น กรณีนิติบุคคลมีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศฯ ซึ่งอาจมีมีการน ามาตรการป้องกันการ
ให้สินบนของบริษัท แม่มาปรับใช้ โดยอาจมีกฎหมาย วัฒนธรรม และมาตรฐานในกรณีค่าใช้จ่ายเหล่านี้แตกต่าง
จากประเทศไทย เช่น มูลค่า ของขวัญหรือค่ารับรองที่สามารถให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐหรือความชอบด้วย
กฎหมายของค่าอ านวยความสะดวก เป็นต้น ในกรณีนี้นิติบุคคลจ าเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจของตน 
 2. นิติบุคคลควรจัดท ามาตรการเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือความชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยมี
รายละเอียด เช่น 
    2.1 การก าหนดนิยาม รายละเอียด หรือยกตัวอย่างกรณีที่นิติบุคคลอนุมัติให้ใช้จ่ายได้ เช่น ก าหนด
มูลค่าและจ านวนครั้งส าหรับการให้ของขวัญ เป็นต้น ตลอดจนเน้นย้ าว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องไม่ได้เป็นการจ่ายเพื่อ 
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จูงใจให้เจ้าพนักงานของรัฐกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือการตัดสินใจใดๆ เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของนิติ
บุคคล 
       นอกจากนี้ ถ้าต้องการห้ามไม่ให้มีการใช้ค่าใช้จ่ายเหล่านั้น นิติบุคคลควรระบุเป็นข้อห้ามให้ชัดเจน 
เช่น นิติบุคคลห้ามพนักงานให้ของขวัญใดๆ หรือเลี้ยงรับรองแก่เจ้าพนักงานของรัฐ นิติบุคคลห้ามพนักงานจ่ายค่า
อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานของรัฐ หรือการบริจาคเพ่ือพรรคการเมือง เป็นต้น 
 2.2 การจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติในการด าเนินการ เช่น ต้องรายงานหรือขออนุมัติจากใคร 
มีแบบฟอร์มหรือการลงบันทึกในระบบของบริษัทอย่างไร รายละเอียดที่จะต้องรายงานมีอะไรบ้าง รวมทั้งมีการ
บันทึกบัญชีส าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างถูกต้องและมีขั้นตอนการแจ้งเบาะแสต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) กรณีพบการเรียกรับสินบนโดยเจ้าพนักงานของรัฐ 
 3. นิติบุคคลควรมีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น ขั้นตอนการขออนุมัติ ขั้นตอนการ
รายงาน รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเมื่อเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับสินบน เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากร
ภายในองค์กรและผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลทั้งหมดได้รับทราบและน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่ง
ต้องเป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย 
 4. นิติบุคคลควรมีการบันทึกค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนตามความเป็นจริง เพื่อป้องกันการปกปิดการให้สินบน แม้
จะจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นไปโดยสุจริตก็ไม่ควรน ามาบันทึกในค่าใช่จ่ายประเภทอ่ืน เช่น ในการบริจาคควรจะระบุผู้รับให้
ชัดเจน หรือในการบันทึกค่ารับรองก็ไม่ควรบันทึกว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการอบรม หรือค่าที่ปรึกษา 
 
หลกัการที ่4 

นิตบุิคคลตอ้งน ามาตรการป้องกนัการใหส้นิบนไปปรบัใชก้บัผูท้ีม่ีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบันิติ

บุคคล 

 เม่ือเกิดการขยายตัวทางธุรกิจ นิติบุคคลอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
บุคคลอ่ืนๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอาจอาศัยบุคคลเหล่านี้ให้กระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลเหล่านี้ 
หมายรวมถึงบริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า ตัวแทน ที่ปรึกษา ตัวกลางอ่ืนๆ เป็นต้นซึ่งหากผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับนิติบุคคลเหล่านี้ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล นิติบุคคล 
อาจมีความรับผิดด้วย ดังนั้น นิติบุคคลควรปรับใช้มาตรการป้องกันการให้สินบนครอบคลุมการด าเนินการของ
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล แม้ว่าในบางกรณีนิติบุคคลอาจไม่มีอ านาจควบคุมเพียงพอที่จะ
ปรับใช้มาตรการป้องกันการให้สินบนของตนเองกับบุคคลเหล่านั้น แต่นิติบุคคลก็ควรพยายามอย่างดีที่สุด 
(Best efforts) ให้อีกฝ่ายปรับให้มาตรการที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน 
 “ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล”  ตามหลักการข้อนี้ มุ่งเน้นไปที่ร่วมท าธุรกิจ หรือกระท า
การเพื่อหรือในนามนิติบุคคล หรือบุคคลที่นิติบุคคลมีอ านาจควบคุม โดยนิติบุคคลอาจมีโอกาสต้องร่วมรับผิด 
หากบุคคลเหล่านั้นให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ “เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล” ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเพียง
น าสินค้าหรือบริการของนิติบุคคลไปเป็นสินค้าแก่เจ้าพนักงานของรัฐ โดยเป็นการให้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เองไมใ่ช่เพื่อนิติบุคคล นิติบุคคลก็จะไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย 
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แนวปฏบิตัิท่ีด ี

 นอกจากข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับใช้มาตรการกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลตามที่กล่าว
มาข้างต้น นิติบุคคลอาจพิจารณาน าแนวทางต่อไปนี้ไปปรับใช้ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความสัมพันธ์หรือ
อ านาจควบคุมระหว่างนิติบุคคลและผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ เช่น 
 1. การตรวจสอบสถานะ (Due diligence) ในการเลือกผู้ที่จะร่วมประกอบธุรกิจนิติบุคคลควรตรวจสอบ
สถานะของอีกฝ่ายในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการระบุถึงปัญหาที่มีอยู่และความเสี่ยงในการให้สินบนที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
บุคคลเหล่านั้น โดยการตรวจสอบสถานะจะมีความละเอียดมากน้อยเพียงใด อาจขึ้นกับความเสี่ยงในการให้สินบน
เจ้าพนักงานของรัฐที่อาจเกิดจากการกระท าของบุคคลเหล่านั้น โดยหากบุคคลดังกล่าวมีโอกาสติดต่อเจ้าพนักงาน
ของรัฐบ่อยครัง้ก็ควรพิจารณาตรวจสอบโดยละเอียด ซึ่งการตรวจสอบสถานะอาจครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ เช่น 
 1.1 สถานะท้ังในทางกฎหมายและทางการเงินเป็นอย่างไร 
 1.2 ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนหลักเป็นใคร หรือมีความเก่ียวข้องทางใดทางหนึ่งกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่  
 1.3 มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและให้สินบนอย่างไร 
 1.4 ผู้บริหารยึดมั่นต่อนโยบายในการต่อต้านการให้สินบนหรือไม่ 
 1.5 มีประวัติการด าเนินธุรกิจหรือชื่อเสียงในด้ายความโปร่งใสอย่างไรในกลุ่มธุรกิจประเภทนั้น มีความ
น่าเชื่อถือเพียงใด 
 2. ขอค ามั่นหรือก าหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ นิติบุคคล
อาจขอให้ผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจให้ค ามั่น (Commitment) เป็นลายลักษณ์อักษร หรือก าหนดเป็นข้อตกลง
ในสัญญาว่าจะยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคลในการต่อต้าน
การให้สินบน หรือมีการปรับใช้มาตรการของนิติบุคคลในการต่อต้านการให้สินบน หรือมีการปรับใช้มาตรการของ
ผู้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจเองซึ่งมีมาตรฐานที่เทียบเท่า ตลอดจนหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ
องค์กรในเรื่องดังกล่าว นิติบุคคลอาจยกเลิกสัญญาได้ 
 
หลกัการที ่5 

นิตบุิคคลตอ้งมีระบบบญัชทีีด่ ี

 ในการด าเนินธุรกิจบ่อยครั้งที่ระบบบัญชีซับซ้อนได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกปิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการให้สินบน ดังนั้น การจัดให้มีหรือพัฒนาระบบบัญชีที่มีความถูกต้อง แม่นย า และมีความโปร่งใส รวมถึงมี
กลไกการตรวจสอบเพ่ือควบคุมระบบการรายงานทางการเงินที่ดีนั้นย่อมเป็นปัจจัยส าคัญของมาตรการควบคุม
ภายในของนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบนที่มีประสิทธิภาพ 
 การมีระบบบัญชีที่ดีควรเริ่มแต่ระบบนโยบาย โดยผู้ที่อยู่ในระดับสูงสุดของนิติบุคคลต้องให้ความส าคัญต่อ
การทีระบบบัญชีที่เป็นไปตามหลักความถูกต้อง ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีบทบาทในการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินของนิติบุคคล เพ่ือจะได้ทราบถึงความผิดปกติทางการเงิน 
 นอกจากนี้ ในขั้นตอนของการตรวจสอบ รวมถึงการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี นิติบุคคลควรมี
การวางแผนและกระบวนการตรวจสอบบัญชีภายในกิจการ (internal audit) รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีภายนอก
กิจการ (external audit) ที่สอดคล้องกับระบบต่อต้านการให้สินบนของนิติบุคคล 
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หลกัการที ่6 

นิติบุคคลตอ้งมีแนวทางการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคลอ้งกบัมาตรการป้องกนัการให ้

สนิบน 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีเป็นส่วนส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการให้สนบนภายใน
องค์กร นิติบุคคลต้องมีการผลักดันบุคลากรภายในองค์กรให้มีความตระหนักรู้และร่วมมือในการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคลโดยเจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบน 
สามารถสะท้อนอยู่ในทุกขั้นตอนของหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล นับตั้งแต่การจ้างงาน การเลื่อนต าแหน่ง 
การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรให้รับทราบและปฏิบัติตาม
มาตรการของนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
 
หลกัการท่ี 7 

นิติบคุคลตอ้งมีมาตรการสนบัสนุนใหมี้การรายงานการกระท าผดิหรือกรณมีีเหตุน่าสงสยั 

 การรายงานการกระท าความผิดหรือเหตุน่าสงสัย รวมทั้งการรายงานข้อบกพร่องของมาตรการควบคุม
ภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบน เป็นหลักการส าคัญที่จะช่วยให้นิติบุคคลสามารถป้องกันการกระท าความผิดได้
ทันท่วงที หรือยับยังความเสียหายที่อาจร้ายแรงมากยิ่งขึ้น หากปล่อยให้มีการกระท าความผิดต่อไปโดยไม่ได้รับ
การแก้ไข อย่างไรก็ดีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บุคคลภายในที่รู้เห็นการกระท าผิดไม่กล้าออกมาเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวนั้น ได้แก่ความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของคนในองค์กร เช่น การถูกกลั่นแกล้งคุกคาม การถูกให้ออก
จากงาน การถูกกดดันจากบุคลากรในองค์กร เป็นต้น ดังนั้น นิติบุคคลจึงต้องมีระบบการรายงานการกระท า
ความผิด หรือกรณีมีเหตุน่าสงสัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้รองเรียนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคคลเหล่านั้นในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที ่
 
หลกัการที ่8 

นิตบุิคคลตอ้งทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกนัการใหส้นิบนเป็นระยะ 

 เนื่องจากในการประกอบธุรกิจ นิติบุคคลอาจประสบกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอก
และภายในอยู่เสมอ ท าให้สถานการณ์และความเสี่ยงต่อการให้สินบน เจ้าพนักงานของรัฐเปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในและรูปแบบการประกอบธุรกิจ ตลาด การค้าการลงทุน ผู้ร่วมประกอบธุรกิจ 
กฎหมายหรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคลควร
จัดให้มีการตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะเกี่ยวกับความเหมาะสม ความ
เพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการป้องกันการให้สินบนที่มีอยู่
หรือไม่อย่างไร 
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สาระส าคญัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกบัผลประโยชน์ส่วนรวมตามกฎหมาย 

ป.ป.ช. มาตรา 126-128 

 หัวข้อนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งประโยชน์ซึ่งเป็นการกล่างถึงการห้าม
เจ้าพนักงานของรัฐ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และห้ามเข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจของเอกชน การห้ามเจ้า
พนักงานของรัฐเข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจของเอกชนภายใน 2 ปี หลังจากพ้นต าแหน่ง รวมถึงการห้ามเจ้า
พนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ซึ่งดูผิวเผินอาจไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเอกชนโดยตรง แต่ลองพิจารณาลงไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น การกระท าที่ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่า
ฝืน ล้วนแต่เป็นการกระท าที่เป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมที่น าไปสู่ความอยากได้ เกิดความโลภ น าไปสู่การเรียกรับ
สินบน หรือมีการตกลงว่าจะให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ประชาชนก็
กลายเป็นผู้ให้สินบน เกิดวงจรการทุจริต  
 

การด าเนินการกรณีที่เจา้พนกังานของรฐัรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละจ านวนทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

 โดยการรับนั้นเป็นการรับจากบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละ
โอกาส เกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้ เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าพนักงานของรัฐจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์การที่เจ้าพนักงานของ
รัฐผู้นั้นสังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม 
และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 2. กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
สถาบัน หรือองค์การที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าว 
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก้ผู้ให้โดยทันที 
 3. กรณีเจ้าพนักงานของรัฐได้รับสินบน เป็นผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
     1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
     2. กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
     3. กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 4. ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินเป็นผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อประธาน สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาที่เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. 
      (1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
     (2) สมาชิกวุฒิสภา 
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 5. ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินเป็นผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน เพ่ือให้การด าเนินการตาม
ข้อ1 และข้อ 2 
     (1) ผู้บริหารทั้งถ่ิน 
     (2) รองผู้บริหารท้องถิ่น 
     (3) ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
     (4) สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ส าหรับการรายงานการรับทรัพย์สินหริอประโยชน์อ่ืนใด ให้รายงานตามแบบรายงานที่ปรากฏอยู่ในแนบ
ท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 


