
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบติั  

“การจ่ายคา่อํานวยความสะดวก” และ “การจา้งพนักงานรฐั” 

จดัทําโดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของเอกชนไทย (CAC)  

เวอร์ช ัน่ 1.0 

วนัที่จดัทาํ 17 ธนัวาคม 2563 
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จากขอ้มูลในแบบประเมนิตนเองฉบบัปรับปรุง Version 4.0 ซึง่ไดม้ ี

การเพิม่การประเมนิทีเ่กีย่วกบั 

- การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

- การจา้งพนักงานรัฐ (Revolving Door) 

- การสนับสนุนพรรคการเมอืง   (Political Contribution) 

- การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

- การติดตาม และการทบทวน 

 

ทาง CAC ได้จัดทําแนวปฏิบัติเรื่อง ‘การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก 

(Facilitation Payment)’ และ ‘การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)’ เพ ื่อเป็น

แนวทางใหก้บับริษทันําไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัองค์กร  ทัง้นี้ CAC มิได้บงัคบัให้

บริษัทต้องจดัทําตามแนวปฏบิตัิดงักล่าว  

 

หากท่านมขีอ้สงสยัหรือต้องการคําแนะนําเพิม่เติม สามารถติดต่อไดท้ี ่ 

CAC Line Square:  (กรุณาสแกน QR Code เพือ่เข้าร่วมกลุ่ม) 

อีเมลล:์ cac@thai-iod.com    

หมายเลขโทรศพัท:์ 088-088-5085  

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใช้เอกสาร: 

แนวร่วมต่อต้านคอรร์ปั

ชันของภาคเอกชนไทย 

ได้จ ัด ทําเอกสารฉบบัน้ี 

เ พ ื่อ เ ป็ น แนวทางและ

ต ัวอย่าง โดยได้รวบรวม

แนว ปฏิบัต ิจ า กแหล่ง

อ้างอิงต่างๆ ซึ่งบร ิษัท

จ ะ ต้ อ งพ ิจารณานําไป

ปร ะ ยุก ต์ใ ช้ตามความ

เหมาะสม  
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การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payment)  
 

บริษัทไม่ควรจ่ายค่าอํานวยความสะดวกใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ  เพราะการยอมให้

บุคลากรของบริษัทจ่ายค่าอํานวยความสะดวกใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรัฐมคีวามเส ีย่งสูงมากทีจ่ะกลายเป็นการ

ใหส้นิบน และเป็นการเพิม่ต้นทุนทางธุรกจิ เพ ิม่โอกาสในการเส ือ่มเสยีชือ่เสยีงและละเมดินโยบายการ

ต่อต้านคอร์รัปชนัของบริษัท  

 

แนวปฏิบติัท่ีแนะนํา (หมวดท่ี 3.8) 

  ค่าอํานวยความสะดวก ของขวญั ค่ารับรอง การบริจาค ฯลฯ อาจเป็นช่องทางในการ ให้

สนิบน บริษัทจงึควรกําหนดคํานิยาม รายละเอยีด รวมทัง้ขัน้ตอนการอนุมตัิ และตรวจสอบเกีย่วกับ

กรณีเหล่านี้อย่างชดัเจน 

  

  ตัวอย่างคํานิยาม “ค่าอํานวยความสะดวก” 
 

  ตัวอย่างที ่ 1: ค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payments) ตามหลกัการสากล

ไดใ้หคํ้านิยามของ “ค่าอํานวยความสะดวก” ว่าหมายถึง ค่าใชจ่้ายจํานวนเลก็น้อยทีจ่่ายแก่

เจา้หน้าทีข่องรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการใหเ้พยีงเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่า เจา้หน้าทีข่องรัฐ

จะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดําเนินการรวดเร็วขึ้น โดย

กระบวนการนัน้ไม่ต้องอาศยัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีร่ัฐ และเป็นการกระทําอนัชอบดว้ยหน้าที ่

ของเจา้หน้าที่ของรัฐผู้นัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิี่นิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยู่แล ้ว เช่น 

การขอใบอนุญาต การขอหนังสอืรับรอง และการไดร้ับการบริการสาธารณะ เป็นต้น0

1 
 

ตั วอ 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 อ้างอิง: คู่มือแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม หน้า 35 จัดทาํโดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ
2 อ้างอิง: giaccentre.org 
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ตัวอย่างแนวนโยบาย 
 

ตัวอย่างที ่1: การจ่ายค่าอํานวยความสะดวกทีอ่าจนําไปสู่การคอร์รัปชนั ถือเป็นส่ิง

ต้องห้ามกระทํา2

3 

 

ตัวอย่างที ่2: บริษัทฯ ไม่มนีโยบายจ่ายเงนิค่าอํานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ 

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยจะไม่ดําเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระทําใดๆ เพือ่แลก

กบัการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกจิ3

4 

 

ตัวอย่างการกระทําทีเ่ขา้ข่ายการจ่ายค่าอํานวยความสะดวก 
 

ตัวอย่างที ่1: นาย ก เขา้ทําธุรกรรมเพือ่ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง 

นาย ก ไดเ้สนอใหเ้งนิกบัเจา้หน้าทีเ่พ ิม่เติมจากค่าธรรมเนียมทีห่น่วยงานรัฐเรียกเกบ็ 

หลงัจากทีไ่ดร้ับบริการเป็นทีเ่รียบร้อยแลว้ เพ ือ่เป็นการขอบคุณทีเ่จา้หน้าทีใ่หบ้ริการเป็น

อย่างด ี

 

ตัวอย่างที ่2: นาย ข จ่ายเงนิพเิศษเป็นสนิน้ําใจใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรัฐเพือ่ใหช่้วย

เร่งรัดขัน้ตอนการขอรับบริการจากหน่วยงานรัฐทีไ่ปติดต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 อ้างอิง: นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชันและสินบน ธนาคารไทยพาณิชย์ 
4 อ้างอิง: นโยบายต่อต้านคอรร์ัปชัน บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน) 
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การว่าจ้างพนักงานรฐั/เจ้าหน้าท่ีรฐั (Revolving Door) 
 

 ปัญหาประตูหมุน  (Revolving Door) คอื การทีบุ่คคลจากภาครัฐเขา้ไปทํางานในภาคเอกชน หรือ

บุคคลในภาคเอกชนเขา้มาทํางานดา้นนโยบายในภาครัฐ4

5 ทําใหเ้กดิความเส ีย่งการทุจริตคอร์รัปชนั ในแง่

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลทีม่ ีบทบาทหน้าที่ในทัง้สององค์กร โดยทําใหเ้จ้าหน้าที่ของ

องค์กรรัฐทําหน้าทีกํ่ากบัดูแลอย่างไม่เป็นกลาง หรือบุคลากรในภาคเอกชนพยายามผลกัดันให้นโยบายรัฐ

เอ ื้อประโยชน์แก่องค์กรของตน 

บริษัทจงึควรมแีนวทางป้องกนั ซ ึง่ไม่ใช่การหา้มไม่ใหร้ับตําแหน่งหรือหา้มว่าจา้งพนักงานรัฐ แต่

เป็นการบริหารจดัการดว้ยการวางระเบยีบและแนวปฏบิตัิทีช่ดัเจน เพือ่ป้องกนัความเส ีย่งดงักล่าว 

  

แนวปฏิบติัท่ีเหมาะสม (หมวดท่ี 3.9) 

1. มีการกาํหนดนิยามของคาํว่า “เจ้าหน้าท่ีรฐั/พนักงานรฐั” (Government Official) ท่ี

ชดัเจน  
 

ตัวอย่างคํานิยาม “เจา้หน้าทีร่ัฐ” 

เจ้าหน้าท่ีรฐั/พนักงานรฐั หมายถึง การทีบุ่คคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจา้หน้าที่ของ

รัฐ/นักการเมอืง/ทีป่รึกษาของหน่วยงานรัฐ และไดเ้ขา้มาทํางานใหก้บับริษัทเอกชน และอาจ

อาศยัความสมัพนัธ์หรือขอ้มูลภายในไปเอ ื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนหรือก่อใหเ้กดิภาวะ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของการปฏิบตัิหน้าทีข่องหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร กํากับ

ดูแลธุรกจิกบับริษัททีอ่ยู่ภายใต้การกํากบัดูแล โดยผลของการกระทํานัน้มุ่งหวงัใหเ้กดิความ

ไดเ้ปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การกําหนดนโยบายเอ ื้อประโยชน์เอกชนที่อดีต

เจา้หน้าทีข่องรัฐนัน้ทํางานให้5 6 

  

“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ผู้ ดํารงตําแหน่งการเม ือง ข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนทอ้งถิ่นซ ึง่มตํีาแหน่งหรือเงนิเดอืนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏบิตัิงานใน

รัฐวสิาหกจิหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารทอ้งถิ่น และสมาชกิสภาทอ้งถิ่นซ ึ่งมใิช่ผู้ ดํารง

5 อ้างอิง: คํานิยามจาก Transparency International UK 
6 อ้างอิง:  งานวิจัยเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการอสิระ จัดทาํโดย บริษัท ป่าสาละ จํากัด 
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ตําแหน่งทางการเมอืง เจา้พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองทอ้งที ่ และให้

หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึง่ใชอ้ํานาจหรือไดร้ับมอบหมายให้ใช้อํานาจ

ทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ

จดัตัง้ขึ้นในระบบราชการ รัฐวสิาหกจิ หรือ กจิการอ ืน่ของรัฐ6

7 

 

2. หลกัแนวปฏิบติัท่ีดีสาํหรบับริษัทเอกชน  
 

2.1 ไม่ควรจา้งหรือแต่งตัง้เจา้หน้าทีข่องรัฐทีย่งัอยู่ในตําแหน่ง ยกเวน้รัฐวสิาหกจิ ทีม่ขีอ้กําหนด

จากหน่วยงานจดัตัง้ใหส้ามารถมตีัวแทนจากหน่วยงานรัฐเขา้มาปฏบิตัิงานในองค์กรได ้  

2.2 กําหนดระยะเวลาเว้นวรรค (cooling-off period) เป็นเวลา 2 ปี สําหรับการแต่งตัง้อดตี

เจา้หน้าทีข่องรัฐที่ออกจากตําแหน่ง หรือบุคคลทีเ่คยทํางานให้กบัหน่วยงานกํากบั ดูแลที่

เกีย่วขอ้งกบับริษัทโดยตรง7

8  

2.3 มกีระบวนการตรวจสอบประวตัิ (Due Diligence) ของบุคคลทีบ่ริษัทจะสรรหาเพือ่แต่ งตั ้ง

เขา้มาดํารงตําแหน่งกรรมการ ทีป่รึกษา และผู้บริหารของบริษัท เพ ือ่ตรวจสอบสิง่ทีอ่าจเป็น

ประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ก่อนแต่งตัง้  

2.4 ควรระบุขอ้หา้มในการทําหน้าที่และวิธปีฏบิตั ิ เพ ือ่ป้องกนัการใชอ้ํานาจในทางมชิอบหรือ 

ประเดน็ทีม่ผีลประโยชน์ขดัแย้ง เช่น การเปิดเผยความลบัของหน่วยงานของรัฐทีต่นเคย

สงักดั การ lobby เพ ือ่ไดร้ับประโยชน์ในทางทีม่ชิอบ การถูกมอบหมายใหต้ิดต่อหน่วยงาน

เดมิทีเ่คยสงักดั เป็นต้น  

2.5 เพ ิม่ความโปร่งใสของการแต่งตัง้ โดยการเปิดเผยขอ้มูลรายนามและประวตัิของบุคคลทีเ่คย

เป็นอดตีเจา้หน้าทีข่องรัฐทีไ่ดร้ับการแต่งตั ้งมาเป็นทีป่รึกษา/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท

พร้อมระบุเหตุผลการแต่งตัง้บุคคลเหล่านัน้ในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

7 อ้างอิง:  พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปรามปรามการทจุริต พ.ศ. 2542 
8 อ้างอิง: กฎหมายมาตรา 127 แหง่ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามทจุริต พ.ศ. 2561  
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3. หลกัแนวปฏิบติัท่ีดีสาํหรบับริษัทเอกชน กรณีท่ีมีบุคลากรในบริษัทเข้าไปทํางานด้าน

นโยบายของภาครฐั 

การทีบุ่คลากรภาคเอกชนทีม่ปีระสบการณ์ธุรกจิมาช่วยทํางานดา้นนโยบาย อาจเป็นเรื่องที่

เป็นประโยชน์ทําใหก้ารตัดสนิใจดา้นธุรกิจหรือดา้นนโยบายภาครัฐ ไดมุ้มมองใหม่ๆ ในการ

พจิารณาปัญหาต่างๆ แต่ถ้าไม่บริหารจดัการใหด้ ีกอ็าจสร้างความเส ีย่งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันได้ 

จงึควรมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

3.1 มกีารเปิดเผยขอ้มูลของ กรรมการ/ทีป่รึกษา/ผู้บริหาร/พนักงาน ของบริษัททีเ่ขา้ทําหน้าที่

ดา้นงานนโยบายของภาครัฐ พร้อมทัง้เหตุผลทีเ่ขา้ไปดํารงตําแหน่งหรือทําหน้าที่ดา้น งาน

นโยบาย และเผยแพร่ในเอกสารของบริษัท เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส 

3.2 ควรระบุขอ้หา้มในการทําหน้าที่และวิธปีฏบิตั ิ เพ ือ่ป้องกนัการใชอ้ํานาจในทางมชิอบหรือ 

ประเดน็ทีม่ผีลประโยชน์ขดัแยง้ เช่น การเปิดเผยความลบัของหน่วยงานของรัฐที่ไดต้นเข้า

ไปทําหน้าที ่การ lobby เพ ือ่ไดร้ับประโยชน์ในทางทีม่ชิอบ เป็นต้น 

3.3 หากการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ/ที่ปรึกษา /ผู้บริหาร/พนักงาน ของบริษัทใน

หน่วยงานรัฐอาจก่อใหเ้กดิประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน เช่น ผู้บริหาร

ของบริษัทเขา้ดํารงตําแหน่งในคณะรัฐบาล ควรกําหนดใหบุ้คคลดงักล่าวพิจารณาลาออก

จากตําแหน่งในบริษัท เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส  

ตัวอย่างการกระทําทีเ่ขา้ข่าย Revolving Door 

ตัวอย่างที ่ 1: บริษัท ก ไดว่้าจา้งนาย เอ อดตีเจา้หน้าทีร่ัฐทนัททีี่นาย เอ เกษียณ 

ซึง่นาย เอ เคยทํางานเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานพสัดุของหน่วยงานรัฐทีบ่ริษัท ก. 

ติดต่อคา้ขายเป็นประจํา และเคยชนะงานประมูลจากหน่วยงานนี้  โดยบริษัทมอบหมายให้

นาย เอ มาเป็นทีป่รึกษารับผิดชอบติดต่อกบัหน่วยงานเดมิที่เคยสงักดัอยู่ (เพ ือ่ใหม้ ัน่ใจว่า

บริษัท ก. จะไดร้ับขอ้มูลทีเ่อ ือ้ประโยชน์ต่อการเขา้ประมูลงานกบัหน่วยงานดงักล่าว) 

ตัวอย่างที ่2: บริษัท ข ไดว่้าจา้งนาย บ ีซึง่เป็นเจา้หน้าทีร่ะดบัสูงของหน่วยงานรัฐที่

เป็นผู้อนุมตัิใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจของบริษัท ข มาเป็นทีป่รึกษาคณะกรรมการ

ของบริษัท โดยไดร้ับค่าทีป่รึกษาเป็นเงนิเดอืนประจําและเบี้ยประชุม (การว่าจา้งนาย บ ีอาจ

ถูกมองว่าพยายามจูงใจให้นาย บ ีช่วยผลกัดนัให้บริษัท ข ไดร้ับสทิธหิรือประโยชน์ จาก

ใบอนุญาตเหนือบริษัทเอกชนอืน่) 
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กฎหมายควรรู้: 3 มาตรา ป้องกนัและปราบปรามทุจริต – การขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

• มาตรา 126 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561 

การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กบัผลประโยชน์ส่วนรวม ดรูายละเอยีดเพ ิม่เตมิ 

 

• มาตรา 127 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปรามปรามทุจริต พ.ศ. 2561 

การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กบัผลประโยชน์ส่วนรวม: บทบญัญตัิทีห่า้มเจา้พนักงานของ

รัฐ ตามทีก่ฎหมายกําหนด เป็นกรรมการ ทีป่รึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจา้งในธุรกจิของเอกชน 

ภายใน 2 ปีนับแต่วนัทีพ่น้จากตําแหน่ง ดูรายละเอยีดเพ ิม่เตมิ 

 

• มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปรามปรามทุจริต พ.ศ. 2561 

การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กบัผลประโยชน์ส่วนรวม: หา้มมใิหเ้จา้พนกังานของรัฐรับ

ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ ืน่ใดอนัอาจคํานวณเป็นเงนิได ้ดูรายละเอยีดเพ ิม่เตมิ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม: Info-Graphic มาตรา 126 127 และ 128  
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https://www.youtube.com/watch?v=3YXjrhzMiGw
https://youtu.be/I6KWBvdMkOY
https://youtu.be/ToFvMRfDrko
https://www.isranews.org/isranews-article/82312-nacc00.html
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