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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับนิติบุคคล
ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้นิติบุคคลที่ไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มี
การกระทําความผิด ในกรณีที่มีผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้ าหน้ า ที่ ข องรัฐ ต่ างประเทศ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ข ององค์ ก ารระหว่ างประเทศ เพื่ อ จู งใจให้ ก ระทํ าการ
ไม่กระทํ าการ หรือ ประวิงการกระทํ าอั นมิ ช อบด้วยหน้ าที่ และผู้กระทํ าความผิด ดังกล่าวเป็ นบุ คคล
ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ติ บุ ค คลและกระทํ า ไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องนิ ติ บุ ค คลนั้ น มี ค วามผิ ด และต้ อ ง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ ประกอบกับ
ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบตามข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 ที่มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการควบคุมภายในสําหรับนิติ
บุคคลในการป้องกันการให้สินบนเพื่อมิให้มีการกระทําความผิดดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๑๙ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศเพื่อเป็นแนวทางให้นิติบุคคลกําหนดมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ
เรื่อง แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้นิติบุคคลกําหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
นิ ติบุ ค คลใดและกระทํ าไปเพื่ อ ประโยชน์ ของนิ ติ บุ คคลนั้ น ให้ ขอให้ หรือ รับ ว่าจะให้ ท รัพ ย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
เพื่ อ จูงใจให้ กระทํ าการ ไม่ กระทํ าการ หรือ ประวิงการกระทํ าอั น มิ ช อบด้ วยหน้ าที่ โดยที่ มาตรการ
ควบคุมภายในดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
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(๑) การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสําคัญจากระดับบริหารสูงสุด
(๒) นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓) มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน
(๔) นิติบุคคลต้องนํามาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
กับนิติบุคคล
(๕) นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี
(๖) นิ ติ บุ ค คลต้ อ งมี แ นวทางการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการป้ อ งกั น
การให้สินบน
(๗) นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทําผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย
(๘) นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ
ทั้งนี้ การมีมาตรการควบคุมภายในดังกล่าวข้างต้น มิได้เป็นการรับรองว่านิติบุคคลจะมิต้องรับผิด
โดยต้องพิจารณาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย
ข้อ ๔ ให้ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. จั ด ทํ า คู่ มื อ แนวทางการกํ า หนดมาตรการควบคุ ม ภายใน
ที่ เหมาะสมสําหรับนิ ติ บุ คคลในการป้ องกันการให้ สินบนแก่ เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ เจ้าหน้ าที่ ของรัฐต่ างประเทศ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๕ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถดํ า เนิ น การเพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด ให้ มี
มาตรการควบคุมภายในดังกล่าวได้ เพื่อให้คําปรึกษา แนะนํา หรือเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือ
เก็บข้อมูลระบบควบคุมภายในของนิติบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่นิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
ข้อ ๖ ให้ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล และ
คําปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ มาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศในเรื่องมาตรการของนิติบุคคล
ในการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐของต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

