แนวปฏิบตั ิ
“การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก” และ “การจ้างพนักงานรัฐ”
จัดทําโดย แนวร่วมต่ อต้ านคอร์รปั ชันของเอกชนไทย (CAC)
เวอร์ช ั ่น 1.0
วันที่จดั ทํา 17 ธันวาคม 2563
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จากข้อมูลในแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุ ง Version 4.0 ซึง่ ได้ม ี
การเพิม่ การประเมินทีเ่ กีย่ วกับ
-

การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)
การสนับสนุ นพรรคการเมือง (Political Contribution)
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การติดตาม และการทบทวน

ทาง CAC ได้จัดทํ า แนวปฏิบ ัติ เรื่ อ ง ‘การจ่ า ยค่ า อํ า นวยความสะดวก
(Facilitation Payment)’ และ ‘การจ้า งพนั กงานรั ฐ (Revolving Door)’ เพื่อ เป็ น
แนวทางให้กบั บริษทั นํ าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร ทังนี
้ ้ CAC มิได้บงั คับให้
บริษัทต้องจัดทําตามแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว

เงือ่ นไขการใช้เอกสาร:
แนวร่ ว มต่ อ ต้า นคอร์รปั
ชัน ของภาคเอกชนไทย
ได้ จ ัด ทํ า เอกสารฉบับนี้
เ พื่ อ เ ป็ น แ น วทางและ
ตัว อย่ าง โดยได้รวบรวม
แ น ว ป ฏิ บ ั ต ิ จ า กแหล่ ง
อ้ า งอิง ต่ า งๆ ซึ่ง บริษั ท
จ ะ ต้ อ งพิจ ารณานํ าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ต ามความ
เหมาะสม

หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือต้องการคําแนะนํ าเพิม่ เติม สามารถติดต่ อได้ท ี่

CAC Line Square:

(กรุ ณาสแกน QR Code เพือ่ เข้าร่วมกลุ ่ม)

อีเมลล์: cac@thai-iod.com
หมายเลขโทรศัพท์: 088-088-5085
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การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
บริษัทไม่ควรจ่ายค่าอํานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ เพราะการยอมให้
บุคลากรของบริษัทจ่ายค่าอํานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีความเสีย่ งสูงมากทีจ่ ะกลายเป็ นการ
ให้สนิ บน และเป็ นการเพิม่ ต้นทุนทางธุรกิจ เพิม่ โอกาสในการเสือ่ มเสียชือ่ เสียงและละเมิดนโยบายการ
ต่ อต้านคอร์ รัปชันของบริษัท
แนวปฏิบตั ิ ที่ แนะนํา (หมวดที่ 3.8)
ค่าอํานวยความสะดวก ของขวัญ ค่ารับรอง การบริจาค ฯลฯ อาจเป็ นช่องทางในการ ให้
สินบน บริษัทจึงควรกําหนดคํานิยาม รายละเอียด รวมทังขั
้ นตอนการอนุ
้
มตั ิ และตรวจสอบเกีย่ วกับ
กรณีเหล่านี้อย่างชัดเจน
ตัวอย่างคํานิยาม “ค่าอํานวยความสะดวก”
ตัวอย่างที ่ 1: ค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payments) ตามหลักการสากล
ได้ให้คํานิยามของ “ค่าอํานวยความสะดวก” ว่าหมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยทีจ่ ่า ยแก่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ และเป็ นการให้เพียงเพือ่ ให้ม ั ่นใจว่า เจ้าหน้าทีข่ องรั ฐ
จะดํ า เนิ น การตามกระบวนการ หรื อ เป็ นการกระตุ ้ น ให้ดํา เนิ น การรวดเร็ ว ขึ้น โดย
กระบวนการนัน้ ไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าทีร่ ัฐ และเป็ นการกระทําอันชอบด้วยหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้ นนั ้ รวมทังเป็
้ นสิท ธิท ี่นิติบุ ค คลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น
การขอใบอนุ ญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็ นต้น 1
0

ตั ว อ ย่ า งที ่ 2: “Facilitation payment” is the term often given to an illegal or
unofficial payment made in return for services which the payer is legally entitled to
receive without making such payment. It is normally a relatively minor payment made
to a public official or person with a certifying function in order to secure or expedite
the performance of a routine or necessary action, such as the issue of a visa, work
permit or customs clearance. 2
1

2

อ้างอิ ง: คู่มือ แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในทีเหมาะสม
่
หน้า 35 จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ
อ้างอิ ง: giaccentre.org
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ตัวอย่างแนวนโยบาย
ตัวอย่างที ่ 1: การจ่ายค่าอํานวยความสะดวกทีอ่ าจนํ าไปสู่การคอร์ รัปชัน ถือเป็ นสิ่ง
ต้ องห้ ามกระทํา 3
2

ตัวอย่างที ่ 2: บริษัทฯ ไม่มนี โยบายจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกในรู ปแบบใดๆ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดําเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระทําใดๆ เพือ่ แลก
กับการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ 4
3

ตัวอย่างการกระทําทีเ่ ข้าข่ายการจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
ตัวอย่างที ่ 1: นาย ก เข้าทําธุรกรรมเพือ่ ขอใบอนุ ญาตจากหน่ วยงานรัฐแห่งหนึ่ง
นาย ก ได้เสนอให้เงินกับเจ้าหน้าทีเ่ พิม่ เติมจากค่าธรรมเนียมทีห่ น่ วยงานรัฐเรียกเก็บ
หลังจากทีไ่ ด้รับบริการเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เพือ่ เป็ นการขอบคุณทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ห้บริการเป็ น
อย่างดี
ตัวอย่างที ่ 2: นาย ข จ่ายเงินพิเศษเป็ นสินนํ้ าใจให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ ให้ช่วย
เร่ งรัดขัน้ ตอนการขอรับบริการจากหน่ วยงานรัฐทีไ่ ปติดต่ อ

3
4

อ้างอิ ง: นโยบายต่อ ต้านคอร์รปั ชันและสินบน ธนาคารไทยพาณิชย์
อ้างอิ ง: นโยบายต่อ ต้านคอร์ร ัปชัน บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน)

Page 4 of 8

การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้ าที่ รฐั (Revolving Door)
ปั ญหาประตูหมุน (Revolving Door) คือ การทีบ่ ุคคลจากภาครัฐเข้าไปทํางานในภาคเอกชน หรือ
บุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทํา งานด้า นนโยบายในภาครั ฐ 5 ทําให้เกิดความเสีย่ งการทุจริต คอร์ รัปชัน ในแง่
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของตั วบุ ค คลทีม่ ีบ ทบาทหน้า ที่ในทัง้ สององค์ กร โดยทําให้เจ้าหน้า ที่ ข อง
องค์กรรัฐทําหน้าทีก่ ํากับดูแลอย่า งไม่ เป็ น กลาง หรือบุคลากรในภาคเอกชนพยายามผลักดันให้นโยบายรั ฐ
เอื้อประโยชน์ แก่องค์กรของตน
4

บริษัทจึงควรมีแนวทางป้ อ งกัน ซึง่ ไม่ใช่การห้ามไม่ให้รับตํ าแหน่ งหรือห้ามว่าจ้า งพนักงานรั ฐ แต่
เป็ นการบริหารจัดการด้วยการวางระเบียบและแนวปฏิบตั ิทชี่ ดั เจน เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว
แนวปฏิบตั ิ ที่เหมาะสม (หมวดที่ 3.9)
1. มีการกําหนดนิยามของคําว่า “เจ้าหน้ าที่ รฐั /พนักงานรัฐ” (Government Official) ที่
ชัดเจน
ตัวอย่างคํานิยาม “เจ้าหน้าทีร่ ัฐ”
เจ้าหน้ าที่ รฐั /พนักงานรัฐ หมายถึง การทีบ่ ุคคลผู ้เป็ นหรือเคยเป็ น เจ้า หน้า ที่ข อง
รัฐ/นักการเมือง/ทีป่ รึกษาของหน่ วยงานรัฐ และได้เข้ามาทํางานให้กบั บริษัทเอกชน และอาจ
อาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอื้อ ประโยชน์ แก่ บริษัทเอกชนหรือ ก่อให้เกิด ภาวะ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องหน่ วยงานของรัฐหรือองค์กร กํ า กับ
ดูแลธุรกิจกับบริษัททีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแล โดยผลของการกระทํานัน้ มุ่งหวังให้เกิดความ
ได้เปรียบทางธุร กิจที่ไม่ เป็ นธรรม หรือ การกําหนดนโยบายเอื้อประโยชน์ เอกชนที่ อ ดีต
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ ทํางานให้ 6
5

“เจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ ” หมายความว่ า ผู ้ ดํา รงตํ าแหน่ งการเมือง ข้า ราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นซึง่ มีตําแหน่ งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู ้ปฏิบตั ิงานใน
รัฐวิสาหกิจหรือหน่ ว ยงานของรัฐ ผู ้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใ ช่ผู้ ดํ า รง
5
6

อ้างอิ ง: คํานิยามจาก Transparency International UK
อ้างอิ ง: งานวิจัยเรื่อ งความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการอิส ระ จัดทําโดย บริษัท ป่ าสาละ จํากัด
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ตํ าแหน่ งทางการเมือ ง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า ด้วยลักษณะปกครองท้อ งที่ และให้
หมายความรวมถึ งกรรมการ อนุ กรรมการ ลู กจ้า งของส่ ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิจ หรื อ
หน่ วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึง่ ใช้อํานาจหรือ ได้รับมอบหมายให้ใช้อํ า นาจ
ทางการปกครองของรัฐในการดํา เนินการอย่า งใดอย่า งหนึ่ งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการ
จัดตัง้ ขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอืน่ ของรัฐ 7
6

2. หลักแนวปฏิบตั ิ ที่ ดีสาํ หรับบริษัทเอกชน
2.1 ไม่ควรจ้างหรือแต่ งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีย่ งั อยู่ในตํ าแหน่ ง ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ทีม่ ขี อ้ กําหนด
จากหน่ วยงานจัดตัง้ ให้สามารถมีตัวแทนจากหน่ วยงานรัฐเข้ามาปฏิบตั ิงานในองค์กรได้
2.2 กํ า หนดระยะเวลาเว้น วรรค (cooling-off period) เป็ นเวลา 2 ปี สํ า หรั บ การแต่ งตัง้ อดีต
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่ออกจากตํ าแหน่ ง หรือบุคคลทีเ่ คยทํา งานให้กบั หน่ วยงานกํา กับ ดู แ ลที่
เกีย่ วข้องกับบริษัทโดยตรง 8
2.3 มีกระบวนการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุคคลทีบ่ ริษัท จะสรรหาเพือ่ แต่ งตั ้ง
เข้ามาดํารงตํ าแหน่ งกรรมการ ทีป่ รึกษา และผู ้บริหารของบริษัท เพือ่ ตรวจสอบสิง่ ทีอ่ าจเป็ น
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนแต่ งตัง้
2.4 ควรระบุขอ้ ห้ามในการทําหน้าที่และวิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ป้ องกันการใช้อํานาจในทางมิชอบหรื อ
ประเด็นทีม่ ผี ลประโยชน์ ขดั แย้ง เช่น การเปิ ดเผยความลับ ของหน่ ว ยงานของรัฐ ทีต่ นเคย
สังกัด การ lobby เพือ่ ได้รับประโยชน์ ในทางทีม่ ชิ อบ การถู กมอบหมายให้ติดต่ อหน่ วยงาน
เดิมทีเ่ คยสังกัด เป็ นต้น
2.5 เพิม่ ความโปร่ งใสของการแต่ งตัง้ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลทีเ่ คย
เป็ นอดีตเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ด้รับการแต่ งตั ้งมาเป็ นทีป่ รึกษา/กรรมการ/ผู ้บริหารของบริ ษั ท
พร้อมระบุเหตุ ผลการแต่ งตัง้ บุคคลเหล่านัน้ ในเอกสารเผยแพร่ ของบริษัท
7

7
8

อ้างอิ ง: พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อ งกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
อ้างอิ ง: กฎหมายมาตรา 127 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อ งกันและปรามปรามทุจริต พ.ศ. 2561
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3. หลักแนวปฏิบตั ิ ที่ดีสาํ หรับบริษัทเอกชน กรณี ที่มีบุคลากรในบริษัทเข้าไปทํางานด้าน
นโยบายของภาครัฐ
การทีบ่ ุคลากรภาคเอกชนทีม่ ปี ระสบการณ์ ธุรกิจมาช่วยทํางานด้านนโยบาย อาจเป็ นเรื่องที่
เป็ นประโยชน์ ทํา ให้การตั ดสิน ใจด้า นธุร กิจหรือ ด้า นนโยบายภาครั ฐ ได้มุมมองใหม่ๆ ในการ
พิจารณาปั ญหาต่ างๆ แต่ ถ้าไม่บริหารจัดการให้ดี ก็อาจสร้างความเสีย่ งเรื่องทุจริตคอร์ รัป ชัน ได้
จึงควรมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่ อไปนี้
3.1 มีการเปิ ดเผยข้อมูลของ กรรมการ/ทีป่ รึกษา/ผู ้บริหาร/พนักงาน ของบริษัททีเ่ ข้าทําหน้ า ที่
ด้านงานนโยบายของภาครัฐ พร้อมทังเหตุ
้ ผลทีเ่ ข้าไปดํารงตํ าแหน่ งหรือ ทําหน้าที่ดา้ น งาน
นโยบาย และเผยแพร่ ในเอกสารของบริษัท เพือ่ ให้เกิดความโปร่ งใส
3.2 ควรระบุขอ้ ห้ามในการทําหน้าที่และวิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ป้ องกันการใช้อํานาจในทางมิชอบหรื อ
ประเด็นทีม่ ผี ลประโยชน์ ขดั แย้ง เช่น การเปิ ดเผยความลับของหน่ วยงานของรัฐที่ได้ตนเข้า
ไปทําหน้าที่ การ lobby เพือ่ ได้รับประโยชน์ ในทางทีม่ ชิ อบ เป็ นต้น
3.3 หากการเข้า ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ข อง กรรมการ/ที่ป รึ กษา/ผู ้ บ ริห าร/พนักงาน ของบริ ษั ท ใน
หน่ วยงานรัฐอาจก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างชัดเจน เช่น ผู ้บริหาร
ของบริษัทเข้าดํารงตํ าแหน่ งในคณะรัฐ บาล ควรกําหนดให้บุค คลดังกล่า วพิจารณาลาออก
จากตํ าแหน่ งในบริษัท เพือ่ ให้เกิดความโปร่ งใส
ตัวอย่างการกระทําทีเ่ ข้าข่าย Revolving Door
ตัวอย่างที ่ 1: บริษัท ก ได้ว่าจ้างนาย เอ อดีตเจ้าหน้าทีร่ ัฐทันทีท ี่นาย เอ เกษียณ
ซึง่ นาย เอ เคยทํางานเป็ นผู ้บริ หารระดับสู งในส่ วนงานพัส ดุ ของหน่ ว ยงานรัฐ ทีบ่ ริ ษัท ก.
ติดต่ อค้าขายเป็ นประจํา และเคยชนะงานประมูลจากหน่ วยงานนี้ โดยบริษัทมอบหมายให้
นาย เอ มาเป็ นทีป่ รึกษารับผิดชอบติดต่ อกับหน่ วยงานเดิมที่เคยสังกัดอยู่ (เพือ่ ให้ม ั ่นใจว่ า
บริษัท ก. จะได้รับข้อมูลทีเ่ อือ้ ประโยชน์ ต่อการเข้าประมูลงานกับหน่ วยงานดังกล่าว)
ตัวอย่างที ่ 2: บริษัท ข ได้ว่าจ้างนาย บี ซึง่ เป็ นเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของหน่ วยงานรัฐ ที่
เป็ นผู ้อนุ มตั ิใบอนุ ญาตในการประกอบธุรกิจของบริษัท ข มาเป็ นทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
ของบริษัท โดยได้รับค่าทีป่ รึกษาเป็ นเงินเดือนประจําและเบี้ยประชุม (การว่าจ้างนาย บี อาจ
ถู กมองว่าพยายามจู งใจให้นาย บี ช่วยผลักดัน ให้บริษั ท ข ได้รับสิทธิหรื อประโยชน์ จาก
ใบอนุ ญาตเหนือบริษัทเอกชนอืน)
่
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กฎหมายควรรู้: 3 มาตรา ป้ องกันและปราบปรามทุจริต – การขัดกันแห่ งผลประโยชน์
• มาตรา 126 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามทุ จริต พ.ศ. 2561
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม ดูรายละเอียดเพิมเติ
่ ม

• มาตรา 127 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปรามปรามทุจริต พ.ศ. 2561
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม: บทบัญญัติทหี่ า้ มเจ้าพนักงานของ
รัฐ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด เป็ นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ภายใน 2 ปี นับแต่ วนั ทีพ่ น้ จากตํ าแหน่ ง ดูรายละเอียดเพิมเติ
่ ม
• มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปรามปรามทุจริต พ.ศ. 2561
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม: ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อนื่ ใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้ ดูรายละเอียดเพิมเติ
่ ม
ข้อมูลเพิ่มเติม: Info-Graphic มาตรา 126 127 และ 128
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