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Compliance Environment 1 

• ต ำนำนเงนิสวัสดกิำร รพ 
• กฎหมำย ป.ป.ช.   เงนิสวัสดกิำร รพ 
• กำรตัง้กองทุนสวัสดกิำรข้ำรำชกำร 
• ระเบียบกำรรับบริจำค กระทรวงกำรคลัง 
• ระเบียบกำรบริจำค เพื่อขอลดหย่อนภำษี 
• กำรป้องกัน ควำมเส่ียง PReMA 
• ของขวัญ ในค ำจ ำกัดควำมของ ป.ป.ช. 
• บทสรุป เงนิสวัสดกิำร จ่ำยได้ 
• กฎหมำย เพิ่มเตมิของ ป.ป.ช. เพื่อเอำผิด

บริษัทเอกชนที่ตดิสินบน 
• คดีที่เป็นข่ำว 
• Compliance issue in Thailand 
• Global Compliance  issue 

 
 
 



เงนิสวสัดกิาร รพ เป็นต านานทีไ่ม่มใีครรู้จริง จากอดตี
เม่ือ 30 ปีก่อนเป็น สีเทา ตอนนี ้มนักลายเป็นสีขาว แล้ว 

สิน้ข้อสงสัยเมื่อ กระทรวงสำธำรณสุข  ปรึกษำ ป.ป.ช. ว่ำ รับได้หรือไม่ 
ถ้ำเข้ำกองทุนสวัสดกิำรข้ำรำชกำร ในหน่วยงำนของรัฐ ที่จัดตัง้ถูกต้อง 

ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
ข้อมูลอ้ำงองิคือ 

1. ค ำแนะน ำใน slide ของ web ป.ป.ช. 
2. ระเบียบ ว่ำด้วยกำรบริจำคเงนิ ของกระทรวงกำรคลัง 
3. ระเบียบ กำรรับบริจำคเข้ำกองทุนสวัสดกิำร ของ กรมสรรพกร   

 
 











ระเบียบส ำนักนำยกว่ำด้วยกำรจัดสวัสดกิำรในหน่วยข้ำรำชกำร 

เงนิส่วนลด หรือ 
อำจจะเรียกเงนิ

สวัสดกิำร แล้วแต่เรียก 
เข้ำ ข้อที่ 4 เงนิบริจำค 
หรือ ข้อ 7รำยได้อื่นๆ 



ตัวอย่ำง   ระเบียบกองทพับก ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดกิำรภำยใน
กองทพับก 



ระเบียบว่ำด้วยกำรบริจำค ของกระทรวงกำรคลัง 



กำรบริจำค  
ห้ำมบังคับ
ให้บริจำคใน
สัญญำซือ้
ขำย ให้

เป็นไปด้วย
ควำมสมัคร

ใจ 



บริจำคแล้ว
ถ้ำไม่ก ำหนด
วัตถุประสงค์
ทำงรำชกำรก็
เอำไปจ่ำยได้
ตำมสบำย 



บริจำคได้ สำมำรถน ำมำ
ลดหย่อนภำษีแต่ต้องไม่เกนิ 
2% ของก ำไรสุทธิ 

กำรบริจำคต้อง ระบุช่ือ
กองทุน และสำมำรถระบุได้
เพยีง 1 กองทุนเท่ำนัน้ 

         กรมสรรพกร กำรบริจำคเงนิเข้ำกองทุนสวัสดกิำรข้ำรำชกำร ตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



PReMA : หลักกำรกำรจ่ำยเงนิส่วนลด 5 %  ให้ รพ รัฐบำล 
ท ำอย่ำงไร  เพื่อป้องกัน RISK  

จ่ำยเป็น check 

account 
payee หรือ โอน
เงนิเข้ำบัญชี ชื่อ รพ 
หรือ ชื่อ กองทุน
สวัสดกิำรเท่ำนัน้  
จะ ปลอดภยั 



รพ ต้องเตรียมเอกสำร  ให้  Distributor เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ ว่ำจะจ่ำยได้   หรือไม่ 

สรุปต้องมี กำรอนุมัต ิ
จำกปลัดกระทรวงให้
จัดตัง้กองทุน
สวัสดกิำรข้ำรำชกำร 
ของ แต่ละ รพ ใน
เครือ สำธำรณสุข 

บริษัทยำ ปฏิบัต ิตำมบัญชีของ PReMA  ก็ปลอดภยัแล้ว  ส่วนใหญ่จะเป็น รพ ใน
เมือง  ส่วนบริษัทยำไปจ่ำย รพ ที่ยังไม่ได้จัดตัง้กองทุนสวัสดกิำรให้เรียบร้อย  ก็ถือว่ำมี
ควำมเส่ียง  ถ้ำเกิดประเดน็ที่มีกำรร้องเรียน ไปที่ ป.ป.ท. 



กระทรวงสำธำรณสุข ออกค ำส่ังเป็นรำยแรก 



ออก
ระเบียบ
มำ 3ข้อ 





สนับสนุนแพทย์ หรือ เภสัชกร รพ รัฐบาลไปประชุมใน
ประเทศ หรือ ต่างประเทศ เข้าข่าย “ของขวญั” 

 ถ้าเกนิ 3,000 บาทต้องรายงานผู้บังคบับัญชาตามระดบั
ขั้นตอน 

ขณะนีอ้นุกรรมกำร กำรป้องปรำม ของ ป.ป.ช. ก ำลังศึกษำ
กรณี รพ รัฐบำล แห่งหน่ึง ที่ DSI เข้ำไปสอบสวน 



ข้อสงสัย เร่ืองกำรให้ ของขวัญ ข้ำรำชกำร  สรุปว่ำ บริษัทที่สนับสนุน 
แพทย์ไปประชุมวิชำกำรในประเทศ หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยเกิน 
3,000 บำท ต้องเรียนให้แพทย์ที่สนับสนุนทรำบ เพื่อให้รำยงำน
ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมระดบัขัน้ตอน 

            ของขวัญ    ระเบียบนีใ้ช้ ทัง้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี และ ป.ป.ช. 



เม่ือเดือนกุมภำพันธ์ 2016 ที่ผ่ำนมำ สมำคมเคร่ืองมือแพทย์ ได้เรียกร้องให้ กรมบญัชีกลำงให้เชิญ
หวัหน้ำหน่วยงำน เช่น รพ ทหำร 3 เหล่ำทพั และ ตัวแทน กระทรวงสำธำรณสุข ประชุมเกี่ยวกับ กำร
จ่ำยเงนิสวัสดกิำร เข้ำ รพ 
   ผลปรำกฏว่ำ ตัวแทน รพ ต่ำงๆยืนยันว่ำยังมีควำมจ ำเป็นที่ต้องรับเงนิสวัสดกิำรเข้ำ รพ เพรำะ รพ 
กท็ ำตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี กำรจัดตัง้กองทุนสวัสดกิำรแล้ว 
   เร่ือง ส่วนลด หรือ เงนิสวัสดกิำร ให้ รพ กถ็ือว่ำไม่ได้บังคับ และ ไม่ได้เขียนไว้ในสัญญำซือ้ขำย  
    นอกจำกนัน้สมำคมได้เรียกร้องว่ำถ้ำต้องจ่ำยก็ขอให้ รพ ออกใบเสร็จเพื่อน ำมำลดภำษี โดยขอให้ 
กรม สรรพกรพจิำรณำ   ( ให้ดูระเบยีบเร่ืองกำรบริจำค ของกรมสรรพกร กจ็ะพบค ำตอบว่ำมันมี
ระเบยีบอยู่แล้ว เพยีงแต่บริษัทจะต้องท ำเร่ืองยุ่งยำก แถมต้องแสดงก ำไรสุทธิกับ กรมสรรพกร 
ค ำตอบ บริษัทยำไม่น่ำจะเลือกทำงนี ้กค็ือยังจ่ำยเงนิส่วนลด หรือที่เรียกว่ำ เงนิสวัสดกิำร ไปตำม
ประเพณีปฏบิัต ิคือไม่มีใบเสร็จออกให้ เพียงแต่บริษัทต้องจ่ำย บัญชีช่ือ รพ หรือ ช่ือ กองทุนเท่ำนัน้ 
) 

บทสรุป  เงนิ สวัสดกิำร รพ 



กฎหมำยเพิ่มเตมิ ให้ ป.ป.ช. สำมำรถเข้ำมำสอบสวน
เอำผิดภำคเอกชนได้  







เอำผิด
ข้ำรำชกำร
เรียกสินบน 



เอำผิด 
พนักงำน
บริษัท ที่
เสนอสินบน 

ส่วนเจ้ำของ
บริษัท จ่ำย
แค่
ค่ำเสียหำย
ต่อรัฐเท่ำนัน้ 

สรุปย่อๆว่ำ มำตรำ 123/5  สมมุตว่ิำผู้แทนยำ หรือ ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย  ไปเสนอสินบนให้ ข้ำรำชกำร  
ถ้ำเกดิมีประเดน็ขึน้มำ ผู้แทน ยำหรือ ผู้จัดกำรขำยต้องถูกด ำเนินคดี เข้ำคุกไม่เกนิ 5 ปี ปรับไม่เกนิ 
100,000 บำท หรือทัง้ จ ำหรือ ปรับ  สมมุตว่ิำกำรเสนอสินบน ท ำให้รัฐเสียหำยเป็นมูลค่ำ 2 ล้ำนบำท 
เจ้ำของบริษัทอำจจะโดนปรับ 1-2 เท่ำก็ได้ คืออำจจะ 2 หรือ 4 ล้ำนบำท   แต่สิ่งที่เสียหำยคือ 
ช่ือเสียงบริษัท หรือ อำจถูกขึน้บญัชีด ำ ไม่ให้เข้ำประมูลงำนอีกต่อไป 

ปกต ิที่ อเมริกำ ยุโรป เขำจะเอำผิดกับ  CEO  หรือ CFO แต่ประเทศไทย โลกสลับสี เอำผิดกับ พนักงำนระดับล่ำง เช่น 
ผู้แทนยำเป็นต้น  ตอนที่กฎหมำยก ำลังอยู่ใน สนช ทำงสภำหอหำรค้ำ และ สภำอุตสำหกรรม ได้เสนอข้อคดิเหน็ คัดค้ำน
เอำผิดกับ CEO  หรือ CFO  แต่พจิำรณำอย่ำงไรในขัน้กรรมำธิกำรไม่ทรำบ แต่ผลออกมำ เอำผิดกับพนักงำนบริษัท
เท่ำนัน้ ต่อจำกนีไ้ป พนักงำนทุกคนต้อง ระวัง เปล่ียนวธีิกำรท ำธุรกจิแบบใหม่  เพรำะเวลำตดิคุก บริษัทจะไม่สำมำรถมำ
ดูแลได้ 



    ศำล คดี กำรคอร์รัปช่ัน จะพจิำรณำคดี ของข้ำรำชกำร และ เอกชน  คำดว่ำจะออกเป็นกฎหมำย 
ปลำยปี 2016 อำจจะเป็นศำลเดียว ไม่มีอุทธรณ์ และสำมำรถเร่งคดีได้ไม่เกนิ 1-2 ปี 
ท ำไมถงึเร็ว  เพรำะได้มีกำรแก้กฎหมำยหลำยฉบับ ระบบไต่สวนให้สะดวกมำกขึน้  และ สร้ำงระบบ
ร้องเรียนให้ง่ำยขึน้ เช่น ต่อไป ป.ป.ง. จะสำมำรถขอดูเส้นทำงกำรเงนิคนที่ถูกร้องเรียนได้ง่ำยขึน้ 
หรือ แม้กระทัง้กรมสรรพกรกส็ำมำรถขอรำยละเอียดทำงกำรเงนิจำกธนำคำรได้ ในกรณีร้ำนที่ชอบ
หนีหลีกเล่ียงภำษี    

สมมุตว่ิำ เมื่อ เป็นคดี  พนักงำน บริษัทไปตดิสนิบน  และมีกำรร้องเรียนไปที่ ป.ป.ท. 
หรือเป็น ข่ำว ทำงส่ือมวลชน  หรือ พนักงำนขำยเองน ำหลักฐำนไปแฉ เพรำะทะเลำะ
กับ ผู้จัดกำร  หรือมีกำรขัดแย้งใน รพ  DSI  เข้ำสอบสวน มันกจ็ะขยำยควำมอำจถงึ
บริษัท 

ป.ป.ท. DSI. 

ส.ต.ง. ป.ป.ง. 

ป.ป.ช. 



คดี ที่เป็นข่าว 



นักกำรเมือง กับ 
บริษัทยำ 



เจ้ำหน้ำที่ สรรพกร รู้เหน็
เป็นใจโกงภำษี vat 



จัดซือ้ที่ดนิแพง 
โรงงำน GPO 



คดีมำกมำย ที่ GPO เน่ืองจำกกฎระเบียบไม่ชัดเจน และมีกำรร้องเรียนกันไปกันมำ  



    DSI เข้ำไต่สวน สปสช  เร่ืองไม่มีหน้ำที่จัดซือ้ยำ, เงนิส่วนลดกำรขำย หรือเงนิสวัสดกิำร ไปเข้ำ

กองทุน สปสช , กำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศ   , กำรใช้เงนิท ำวิจัย       

กรณีเหล่ำนีเ้กดิ
จำกกำร
ร้องเรียนใน  
หน่วยงำนส่วน
ใหญ่ไม่มี sop 
ที่จะปฏบิัตงิำน 
พอมีกำรไต่
สวน ขยำย
ควำม อะไรที่
เคยท ำถูก กจ็ะ
ผิดหมด 



    สสส 

เน่ืองจำกมีกำร
ร้องเรียน 
มำกมำย เพรำะ
ไม่เข้ำใจ 
วธีิกำรท ำงำน
ของหน่วยงำน 
กต้็องรอกำรไต่
สวน 
ข้อเทจ็จริง 



     คดีเพิ่งจะเร่ิม 



คดีตดิสินบน งำนแฟร์ช่ันที่เมืองไทย  ตดิคุก 6 เดือนที่อเมริกำ 
และ ถูกใส่ก ำไลข้อเท้ำกักบริเวณ 6 เดือน 



FBI อเมริกำ รำยงำนมำเมืองไทย  คดยีังเงยีบอยู่ 



FBI อเมริกำ รำยงำนมำเมืองไทย  คดยัีงเงยีบอยู่ 



ป.ป.ท  ตรวจสอบ สปสช  
   



POST TODAY : DRUG CORRUPTIONS BHT 10 B WORST 

“The Comptroller-General 
Office ordered an 

investigation after the civil 
service welfare's medical 

bills hit Bt61 billion in 
2009, double the amount 

in 2004, Pinyo said. “ 
 
 
 
 
 
 

Post Today 

 
 

“The Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) secretary-general Pinyo Thongchai 
yesterday revealed that graft in civil servants' medical welfare had cost the country about Bt60 billion a year.” 

 

 

คดีสรุป แล้วไม่มีใครผิด เพยีงแต่
เกดิขบวนกำรผู้ป่วยเดนิสำยขอ
ตรวจตำม รพ ต่ำงๆเพื่อน ำยำ
แพงๆไปขำยร้ำนขำยยำ ส่วนกำร
กล่ำวหำเร่ืองต่ำงๆ ไต่สวนจริงๆก็
หำพยำนไม่ได้เป็นกำรกล่ำวหำ
เร่ืองเก่ำๆ     หำใครผิดไม่ได้ 



เบกิเงนิ สปสช เกินจริงต้องคืนเงนิ 
เป็นเร่ืองกำรไม่เข้ำใจกฎระเบียบ 
คืนเงนิเร่ืองก็จบ 



Compliance issue in Thailand  









กรรมกำรบริษัท เครือ รพ กรุงเทพ โดน กลต ปรับ 
10 ล้ำนบำท ข้อหำ Insider แต่ข่ำวไม่ดัง 



จ ำคกุ 13ปี  ยงัต้องสู้คดีกนัอีกนำน  



Global Compliance issues  

2012-2015 



 

ยอมSettle ต่ำงๆตัง้แต่ในอดีต บริษัท Park David จนถงึPharmacia ที่ 
Pfizer ไปควบรวมเขำมำ จ่ำยค่ำปรับเป็นเงนิไทย ประมำณมูลค่ำตลำดยำ
เมืองไทย  คือ 82800 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นคดีเร่ืองทำง regulatory และ กำร
ถอนยำออกจำกตลำด 



GlaxoSmithKline paid $3 billion to end an investigation by the 
Department of Justice into its illegal marketing of the 
antidepressants Paxil and Wellbutrin, and the diabetes drug 
Avandia. The payment—the largest ever in drug marketing—is 
accompanied by criminal convictions for the company. 
 

The deal also reveals the DOJ's evidence against the company, 
collected over more than a decade, dating back to the late 
1990s. 
 

Among that evidence: 
 

• GSK promoted Paxil for children when in fact it can  
   cause suicidal behavior in kids.  
• GSK promoted Wellbutrin as a sex drug and TV's Dr.  
   Drew Pinsky was on the company's payroll.  
•  And GSK gave lavish vacations and "speaking fees" to  
   doctors who agreed to promote the drugs to their  
   colleagues.  

คดีส่วนใหญ่เป็นเร่ือง 
regulatory, 
Promotion etc  ซึ่งก็
ตัดสินใจ ยอมsettle คดี
กับกระทรวงยุตธิรรม ถูก 
ค่ำปรับมูลค่ำ 108,000ล้ำน
บำท 
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คดเีร่ือง ตดิสืนบน ที่เมืองจนี  เร่ืองจริงๆคือ การจดั
ประชุมวชิาการ ที่บ้านนอก ไม่มีธนาคาร   Third 

party เลยจ่ายเป็นเงนิสด ส าหรับค่าเดนิทาง อาหาร 
ค่าที่พกั แต่ผู้จดัการใหญ่มีปัญหากบั ผู้บริหารคนจนี เลย
น าหลกัฐานไปแจ้งทางการจนีให้มาจบั ผู้จดัการใหญ่ 
ปัจจุบัน ผู้จดัการใหญ่ถูกจ าคุก 3 ปี โดยกกับริเวณ  



คดี  side effect ของ actor  ฟ้องร้องกัน จ่ำยค่ำเสียหำย
ให้ผู้ป่วยได้มีกำรต่อรองลงมำ จำก $9 Billion เหลือ $4.2 
Billion 



 ระวังเร่ือง  incentive SOP  จะได้ไม่มีปัญหำ อย่ำเบีย้ว ผู้แทนยำ มฉิะนัน้ จะมี
ปัญหำ ที่ศำลแรงงำน 



Compliance issue and Environment 

• Financial Statement Fraud 



             แต่งบัญชี  CEO, CFO มีโอกำสตดิคุกสูง 



Regulation and  Compliance issue 





Case study and Update 
information  



1.สปสชจัดซือ้ยำเอง 
ท ำไม่ถูก ควรให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดซือ้เอง สรุป สปสช 
ไม่มีหน้ำที่ 

DSI : เปิดเผยผล
กำรสอบสวน 3 ข้อ 
สปสช 



2.SOP GPO ถูกต้อง ที่
มีลดส่วนลดให้กับลูกค้ำที่
ซือ้ยำองค์กำรเภสัชกรรม 
แต่ไม่ถูกต้อง ที่ไปใส่
เงื่อนไขกำรจ่ำยเงนิเร็ว 

3. สปสช น ำเงนิส่วนลด
จำกองค์กำรเภสัชกรรมมำ
ใส่ในกองทุนสวัสดกิำร 
พนักงำน สปสช  ถือเป็น
เร่ือง ปกต ิ



นโยบำยองค์กำรเภสัชกรรม    “เงนิสนับสนุนด้ำนสวัสดกิำรและ
กำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆแก่ภำครัฐที่ ส่ังซือ้ยำและเวชภัณฑ์ได้ไม่เกนิ
ร้อยละ5ของยอดเงนิที่ช ำระแล้วในแต่ละปี” 

ถ้ำวิเครำะห์ที่เขียนไว้ในนโยบำย ของ องค์กำรเภสัชกรรม มันกเ็หมือนกับ 

Discount Program  ของ PReMA  หรือ  เงนิสวัสดกิำร5%  

ของบริษัทยำทั่วไป 



ค ำส่ัง เร่ืองกำร
ไม่ให้ 
ข้ำรำชกำร
เดนิทำงไป
ประชุม ใน
ประเทศ และ 
ต่ำงประเทศ 
ถ้ำจ ำเป็น ต้อง
ขออนุมัต ิ

นโยบำย กำร
เดนิทำงโดย
เคร่ืองบนิ 
ระดับสูง ให้ใช้
ชัน้ Econใน
ประเทศ 
Business 
ต่ำงประเทศ 
ส่วน
ระดับกลำง-ต ่ำ 
Econ เท่ำนัน้ 

บริษัทยำต้องตดิตำมค ำส่ังของทำงรำชกำร จะได้ไม่อนุมัติ
สนับสนุนในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 



NGO : “ ยำรำคำแพงเพรำะ
บริษัทยำใช้งบ 
ส่งเสริมกำรขำยยำสูง” 

NGO: “ รพ เอกชนคดิ
รำคำแพงเพรำะ ขำยยำ

แพง“ 



 ภญ จริำพร ลิม้ปำนำ
นนท์ “ผู้แทนยำถือถุง 
แซงควิผู้ป่วย ที่OPD”  

นิมิตร์ เทยีนอุดม ”ไม่หวัง
ว่ำเกณฑ์จริยธรรมมันจะ
ท ำได้ ควรจะควบคุมรำคำ
ยำมำกกว่ำ” 

นพ สมศักดิ์ โล่ห์เลขำ”
กำรท ำเกณฑ์จริยธรรม 
อย่ำมองคนท ำผิดเพยีง
คนเดียว แล้วมำออก
กฎเกณฑ์ควบคุมคนส่วน
ใหญ่” 

ภญ บุษกร เลิศวัฒนสี
วลี”เรำมีเกณฑ์
จริยธรรมที่ควบคุม
กันเองอยู่แล้ว รัฐไม่ควร
เข้ำมำแทรกแซง” 

Key word : Speaker ใน
กำรสัมมนำ วันที่ลงนำม MOU  



Answers 
Question &  


