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บทคดัย่อ 

 ประเทศไทยได้กาํหนดความผิดฐานให้และรับสนิบนของเจ้าพนักงานของรัฐในประมวล

กฎหมายอาญา ซ่ึงศาลฎกีาได้ตีความคาํว่า เจ้าพนักงาน หมายถงึ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยทางการของ

รัฐไทยให้ปฏบิัติราชการของรัฐไทยเท่าน้ัน จึงไม่หมายความรวมถงึเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ 

ดังน้ันหากมีการให้และรับสินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศทั้งผู้ให้และผู้รับสินบนกไ็ม่มี

ความผดิฐานให้และรับสนิบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศตามประมวลกฎหมายอาญา หาก

ประเทศที่มีกฎหมายบัญญัติความผิดฐานให้และรับสนิบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศเป็น

ความผิดอาญาต้องการขอตัวผู้กระทาํความผิดฐานให้และรับสินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ

ต่างประเทศไปดําเนินคดีในประเทศของตนก็จะไม่สามารถขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ เพราะ

พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ได้กาํหนดความผิดที่จะสามารถส่งเป็น

ผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้องเป็นความผิดอาญาที่ทั้งประเทศผู้ร้องขอคือรัฐต่างประเทศและประเทศผู้

รับคาํร้องขอคือประเทศไทยได้กาํหนดให้เป็นความผิดอาญาด้วยกัน แต่ความผิดฐานให้และรับ

สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศน้ัน ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้บัญญัติไว้เป็นความผิด

อาญา ประเทศไทยจึงไม่สามารถส่งผู้กระทาํความผิดฐานให้และรับสินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ

ต่างประเทศเป็นผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่รัฐต่างประเทศได้ ดังน้ันหากประเทศไทยได้แก้ไขความผิด

ดังกล่าวให้เป็นความผิดอาญากจ็ะสามารถดาํเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ทาํให้เป็นประโยชน์ต่อ

ความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทยกบัรัฐต่างประเทศในอนาคตอกีด้วย 

 

 

 

______________________ 

 

*นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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1. แนวความคิดและทฤษฎีในการกําหนดขอบเขตความรบัผิดเกีย่วกบัการใหแ้ละ

รบัสินบนแก่เจา้พนกังานของรฐัต่างประเทศ          

 กฎหมายระหว่างประเทศที่มีมาตรการต่อต้านการให้และรับสินบนเจ้าพนักงานของรัฐอยู่ 3 ฉบับ 

ดังน้ี  

1.1 อนุสัญญาโออีซีดีเพ่ือกาํจัดการให้สินบนเจ้าพนักงานรัฐต่างชาติในธุรกิจระหว่าง

ประเทศ ค.ศ. 1997 มีวัตถุประสงค์ คือ การลงโทษผู้ให้สนิบนที่มีศักยภาพสงูในธุรกจิระหว่าง

ประเทศ เพราะหากผู้แข่งขนัรายใหญ่ในธุรกจิระหว่างประเทศปฏเิสธที่จะให้สนิบนแก่เจ้าพนักงาน

รัฐแล้ว การคอรัปช่ันของเจ้าพนักงานรัฐกย็ากที่จะเกดิขึ้นได้ 

          1.2 อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 กาํหนดให้ประเทศ

ต่างๆ ให้ความหมายถ้อยคาํให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั กาํหนดให้บัญญัติการกระทาํที่เป็นความผิด

ตามอนุสัญญาฯ เป็นความผิดทางอาญา ทั้งมาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ 

ใช้เป็นกรอบในการกาํหนดนโยบาย มาตรการทางกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือร่วมมือกัน

ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในประเทศและการทุจริตที่มีการกระทาํในลักษณะ

ข้ามชาติด้วยมาตรการแนะนาํและมาตรการที่สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม 

 1.3 อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.

2000 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

ที่กระทาํโดยองค์กรอาชญากรรมอย่างมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตการใช้บังคับกบัการป้องกนั

การสืบสวน และการฟ้องคดีอาญาสาํหรับการมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม การฟอก

ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทาํผิด การฉ้อราษฎร์บังหลวง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และสาํหรับ

ความผิดที่มีโทษจาํคุก อย่างสงูตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เม่ือมีลักษณะเป็นความผิดข้ามชาติและเกี่ยวข้อง

กบักลุ่มองค์กรอาชญากรรม  

 

2. มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดความรบัผิดทางอาญาเกีย่วกบัการใหแ้ละ

รับสินบนเจ้าพนกังานของรัฐต่างประเทศตามอนุสญัญาระหว่างประเทศและ

กฎหมายต่างประเทศ 

          มาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกบัการให้และรับสินบน

เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศตามกฎหมายต่างประเทศ มีทั้งหมด 7 กฎหมาย ดังน้ี 

 2.1 อนุสญัญาโออซีีดีเพ่ือกาํจัดการให้สนิบนเจ้าพนักงานรัฐต่างชาติในธุรกจิระหว่างประเทศ ค.ศ. 

1997 มาตรา 1 ข้อที่ 1 กาํหนดว่ารัฐภาคีต้องการกาํหนดฐานความผิดอาญาตามกฎหมายภายใน

สําหรับบุคคลที่กระทาํโดยเจตนา เสนอ สัญญา หรือให้ เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่

เหมาะสมไม่ว่าทางตรงหรือผ่านสื่อกลางแก่เจ้าพนักงานรัฐต่างชาติ สาํหรับเจ้าพนักงานรัฐเองหรือ

บุคคลที่สาม เพ่ือให้เจ้าพนักงานรัฐกระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการในหน้าที่เพ่ือที่ตนจะได้รับ
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หรือยังคงได้รับผลประโยชน์ทางธุรกจิ หรือผลประโยชน์ที่ไม่สมควรอย่างอื่นเกี่ยวกบัธุรกจิระหว่าง

ประเทศ และข้อที่ 2 เจ้าพนักงานรัฐต่างชาติ หมายถึง บุคคลใดที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร หรือ

ตุลาการของรัฐต่างชาติ ไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง บุคคลใดที่มีหน้าที่ทาํงานด้าน

มหาชนสาํหรับรัฐต่างชาติ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการหรือบริษัทสาธารณะ หรือเจ้าพนักงานหรือ

ตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศภาครัฐ 

 2.2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ได้กาํหนดไว้ใน

หมวด 3 ข้อ 15 รัฐภาคีต้องกาํหนดให้การกระทาํดังต่อไปน้ีเป็นความผิดทางอาญา คือ การให้

สนิบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ เม่ือ

กระทาํโดยเจตนาในการให้คาํม่ันสญัญา การเสนอ หรือการให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศหรือ

เจ้าพนักงาน ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงประโยชน์ที่มิควรได้ 

เพ่ือให้เจ้าพนักงานผู้น้ันกระทาํการหรือละเว้นกระทาํการใดๆ ในการปฏบิัติหน้าที่ราชการของตน 

เพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้ซ่ึงประโยชน์ทางธุรกจิหรือประโยชน์อื่นใดที่มิควรได้เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ

ระหว่างประเทศ และข้อ 16 การกระทาํโดยเจตนาซ่ึงการเรียกหรือการรับโดยเจ้าพนักงานของรัฐ

ต่างประเทศหรือเจ้าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึง

ประโยชน์ที่มิควรได้สาํหรับเจ้าพนักงานผู้น้ันเองหรือบุคคลหรือหน่วยองค์กรอื่นใด เพ่ือให้เจ้า

พนักงานผู้น้ันกระทาํการหรือละเว้นกระทาํการใดๆ ในการปฏบิัติหน้าที่ราชการของตน และใน

หมวด 1 ข้อ 2 กาํหนดคาํนิยามคาํว่า เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ หมายถึง บุคคลใดๆ ซ่ึง

ดาํรงตาํแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าโดยการ

แต่งตั้งหรือเลือกตั้งและบุคคลใดๆ ซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ 

รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ส ําหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และคําว่า “เจ้า

พนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ

บุคคลใดซ่ึงได้รับมอบหมายอาํนาจจากองค์การภาครัฐระหว่างประเทศน้ันให้ปฏบิัติหน้าที่ในนาม

ขององค์การระหว่างประเทศดังกล่าว 

 2.3 อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 

ค.ศ. 2000 ได้กาํหนดให้การกระทาํความผิดฉ้อราษฎร์บังหลวงในข้อ 8 เป็นความผิดทางอาญาที่รัฐ

ภาคีต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือกาํหนดให้การให้ การเสนอให้ หรือการสัญญาว่าจะให้

ผลประโยชน์ไม่พึงได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือข้าราชการพลเรือนระหว่างประเทศ

โดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือข้าราชการพลเรือนระหว่าง

ประเทศน้ันกระทาํการหรือละเว้นกระทาํการในการปฏบิัติหน้าที่เป็นความผิดอาญา และการเรียก 

หรือการรับผลประโยชน์ที่ไม่พึงได้รับของตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงหรือโดยอ้อม สาํหรับตัว

เจ้าหน้าที่เองหรือบุคคลอื่น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น้ันกระทาํการหรือละเว้นกระทาํการในการปฏิบัติ

หน้าที่ โดยกาํหนดคาํนิยามคาํว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถงึ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลผู้ให้บริการ
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สาธารณะตามที่กาํหนดไว้ในกฎหมายภายในและตามที่ใช้บังคับอยู่ในกฎหมายอาญาของรัฐภาคี

ซ่ึงบุคคลน้ันปฏบิัติหน้าที่ดังกล่าว 

 2.4 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพระราชบัญญัติป้องกันการให้สินบนแก่ข้าราชการ

ต่างประเทศ ข้อ 15 กาํหนดการให้ เสนอให้ หรือสญัญาว่าจะให้ เงินหรือสิ่งของมีค่าใดๆ หรือให้

อาํนาจจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่าใดๆ หรือสั่งการชาํระเงิน โดยการใช้ระบบไปรษณีย์ โทรเลข 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือระบบการสื่อสารอื่นๆ เพ่ือผลักดันให้มีการกระทาํความผิดแก่ข้าราชการ

ต่างประเทศ เป็นความผดิ 

 ข้าราชการต่างประเทศ ซ่ึงได้แก่ ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐบาล

ต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือแผนกย่อยๆ ของหน่วยงานของรัฐบาล

ต่างประเทศ อาท ิกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรมหาชนระหว่างประเทศ หรือผู้ปฏบิัติงานใน

หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่คาํนึงถึงตาํแหน่งหรือหน้าที่ พรรคการเมืองหรือนักการเมือง

ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล สาํนักงานผู้สมัครนักการเมืองต่างประเทศ  

 2.5 ประเทศอังกฤษ ตามกฎหมายว่าด้วยการติดสินบน 2010 กาํหนดว่าผู้ให้สินบนเจ้า

พนักงานรัฐต่างประเทศ จะเป็นผู้ให้เองโดยตรงหรือบุคคลที่สามให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ โดยให้

ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ หรือบุคคลอื่น

ซ่ึงเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศร้องขอ หรือซ่ึงเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศให้ความยินยอม 

และการมีอทิธพิลในการกระทาํหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ หมายรวมถึงละเลยการ

กระทาํหน้าที่น้ันๆ การใช้ตาํแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ และตามมาตรามาตรา 6(5) 

ให้คาํนิยามคาํว่าเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ หมายถึงบุคคลใดๆ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งใดๆ กต็าม

ในด้านนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ ไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง ของประเทศหรือดินแดนที่

อยู่นอกสหราชอาณาจักร หรือเป็น      เจ้าพนักงานหรือผู้แทนขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ 

และตามมาตรา 6(6) ให้คาํนิยามคาํว่าองค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ หมายถึงองค์กรซ่ึงมี

สมาชิกเป็นประเทศหรือดินแดนรัฐบาลของประเทศหรือดินแดน องค์กรสาธารณะระหว่าง

ประเทศอื่น ๆ หรือตามที่กาํหนดไว้ข้างต้นรวมกนั 

 2.6 ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน ตามกฎหมายอาญา บทที่ 17 มาตรา 7 กาํหนดว่า

บุคคลใดให้ สัญญาหรือเสนอจะให้สินบนหรือผลตอบแทนที่ไม่เหมาะสมแก่ลูกจ้างหรือ เจ้า

พนักงานของรัฐ  และหน่วยงานซ่ึงเป็นของรัฐ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐมนตรี

ของรัฐต่างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐต่างประเทศ ให้แก่บุคคลน้ันหรือบุคคลอื่นๆ 

เพ่ือให้ปฏบิัติหน้าที่ราชการ มีความผิดฐานให้สนิบนต้องรับโทษ และบทที่ 20 มาตรา 2 ยังได้

กาํหนดความรับผดิสาํหรับเจ้าพนักงานที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นรับสนิบนด้วย 

 2.7 ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก ตามกฎหมายอาญา มาตรา 122 บุคคลใดให้, 

สญัญาว่าจะให้ หรือเสนอให้ของกาํนัลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่บุคคลซ่ึงปฏบิัติหน้าที่ราชการ

ของหน่วยงานราชการเดนมาร์กหรือระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้บุคคลน้ันกระทาํการหรือไม่
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กระทาํการใดที่เกี่ยวข้องด้วยหน้าที่ของตนเอง ต้องโทษปรับหรือจาํคุกไม่เกิน 3 ปี และมาตรา 

144 กาํหนดความรับผิดของเจ้าพนักงานทั้งเจ้าพนักงานของหน่วยราชการประเทศราชอาณาจักร

เดนมาร์กเองและรวมถงึเจ้าพนักงานต่างประเทศที่รับสนิบนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตความรบัผิดทางอาญาเกี่ยวกบัการใหแ้ละรบั

สินบนเจา้พนกังานของรฐัตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ       

          สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ 3 ประเดน็ ดังน้ี 

 3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายของคําว่าเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาของ

ประเทศไทย ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติคาํนิยาม “เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ” ไว้โดยเฉพาะ ต่อมา

ได้มีคาํพิพากษาศาลฎีกาที่ 1787/2524 เจ้าพนักงาน ย่อมหมายถึงบุคคลผู้ปฏบิัติหน้าที่ราชการ

โดยได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ซ่ึงไม่หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ แม้จะ

ทาํงานในประเทศไทยกต็าม หากมีการให้สนิบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ ทั้งผู้ให้สนิบน

และผู้รับสินบนก็ไม่มีความผิดฐานให้และรับสินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ทาํให้ไม่สามารถลงโทษตามกฎหมายของไทยได้  

3.2 วิเคราะห์เปรียบเทยีบขอบเขตความรับผดิและบทกาํหนดโทษ 

 1) ขอบเขตความรับผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐ ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย

กาํหนดความรับผิดฐานการให้และรับสนิบนแก่เจ้าพนักงานรัฐต่างประเทศ เพราะคาํว่าเจ้าหน้าที่

รัฐไม่ได้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศด้วย ดังน้ันผู้ยุยง ช่วยเหลือ การพยายามให้

สินบน รวมทั้งการจ่ายเงินจํานวนเล็กน้อยแก่เจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศกไ็ม่เป็นความผิดตาม

กฎหมายไทยด้วย 

 2) ขอบเขตความรับผิดฐานเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศรับสินบน ประเทศไทยได้ให้

ความสาํคัญกบัความรับผดิของคนกลางหรือบุคคลที่สามที่รับสนิบนไว้ให้เจ้าพนักงานรัฐ เพียงแต่

ไม่มีกฎหมายกาํหนดให้เจ้าพนักงานรัฐต่างประเทศที่รับสนิบนหรือคนกลางที่เรียก รับสนิบนไว้ให้

เจ้าพนักงานรัฐต่างประเทศมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย 

 3) ขอบเขตความรับผิดฐานให้และรับสินบนในราชอาณาจักร ในกรณีมาตรา 9           

เจ้าพนักงานรัฐของไทยกระทาํความผิดลงนอกราชอาณาจักรไทย กต้็องรับผิดในราชอาณาจักร

ไทย แต่ในกรณีที่คนไทยให้สนิบนเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศเพ่ือการทาํธุรกจิในต่างประเทศ

ไม่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นความผิด และหากผลของการกระทําความผิดมิได้เกิดขึ้ นใน

ราชอาณาจักรไทยกไ็ม่สามารถนาํมาตรา 5 มาใช้บังคับเพ่ือให้คนให้และคนรับสนิบนรับผิดใน

ราชอาณาจักรไทยได้ หากจะนาํหลักสญัชาติตามมาตรา 8 มาใช้บังคับกต้็องเข้าหลักเกณฑเ์ง่ือนไข

ที่ให้รัฐต่างประเทศร้องขอหรือให้ผู้เสยีหายร้องขอซ่ึงจะเกดิความยุ่งยากในการปฏบิัติตามเง่ือนไข 

ซ่ึงความผิดฐานให้และรับสินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศเป็นความผิดเกี่ยวกับความ

ม่ันคงแห่งราชอาณาจักรไทยจึงควรต้องรับผดิในราชอาณาจักรไทยด้วย 
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 4) ขอบเขตบทกาํหนดโทษ กรณีโทษจําคุกน้ันในความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้า

พนักงานของรัฐต่างประเทศควรมีอตัราโทษน้อยกว่าความผิดฐานเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ

รับสินบนเพราะเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศเป็นผู้มีตาํแหน่งหน้าที่แต่กระทาํผิดในตาํแหน่ง

หน้าที่เสียเองเป็นผลให้เกิดความเสื่อมเสียช่ือเสยีงของประเทศจึงควรต้องรับโทษหนักกว่า ส่วน

โทษปรับจะมีความแตกต่างในระหว่างคนมีฐานะดีกับคนมีฐานะไม่ดี เพราะคนที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดีการกาํหนดโทษปรับไม่ว่าในช้ันของเจ้าพนักงานหรือในศาลบุคคลเหล่าน้ีกจ็ะชาํระ

ค่าปรับ เพราะค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามีจาํนวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและน้อยมากจน

ไม่อาจยับย้ังการกระทาํความผิดได้ สาํหรับคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกจ็ะไม่รู้ สาํนึกในการที่

ได้รับโทษไปเพราะเขาและครอบครัวไม่เดือดร้อนจากการจ่ายค่าปรับเพียงเลก็น้อย ซ่ึงในความผดิ

ฐานให้และรับสนิบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศน้ันเป็นความผิดในระดับประเทศซ่ึงธุรกจิ

มีราคาหลักล้าน แต่ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยกาํหนดค่าปรับเพียงหลักหม่ืนเท่าน้ัน 

ค่าปรับจึงไม่อาจยับย้ังการกระทาํความผดิได้ 

 3.3 วิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อจาํกดัเร่ืองการกาํหนดอายุความในคดีอาญา 

 1) กรณีผู้ต้องหาหรือจาํเลยหลบหนี การกาํหนดให้หยุดอายุความจะเป็นการลด

ภาระในการติดตามตัวผู้กระทาํความผิดให้เข้ามาสู่กระบวนพิจารณาคดีของศาล โดยให้มีการนับ

อายุความต่อเม่ือจับตัวผู้กระทาํความผิดได้ การกาํหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญา

นอกจากจะเป็นการรักษากรอบที่กฎหมายได้สร้างขึ้ นมาเ พ่ือคุ้มครองเ ร่ืองการรับฟัง

พยานหลักฐาน รักษามาตรฐานในการบริหารงานยุติธรรมให้มีการดาํเนินการอย่างรวดเรว็แล้ว ยัง

น่าจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการกับผู้กระทาํความผิดที่หลบหนี โดยถือว่าบุคคล

ดังกล่าวได้สละสิทธิที่จะเข้ามาสู่กระบวนการเพ่ือรับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว ลดภาระการ

ทาํงานที่จะสามารถหยุดการติดตามหาตัวผู้กระทาํผิดมาดาํเนินการหากได้ความชัดเจนว่าบุคคล

ดังกล่าวมีเจตนาหลบหนีเพ่ือประวิงเวลา 

 2) กรณีผู้ต้องคาํพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่กาํหนดหลบหนี การกาํหนดอายุ

ความน้ัน นอกจากจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐานแล้วยังเพ่ือความชอบ

ธรรมของรัฐในการลงโทษผู้กระทาํความผิดไม่ว่าจะเป็นการลงโทษเพ่ือการป้องกันทั่วไปเพ่ือให้

ประชาชนเช่ือม่ันในระบบกฎหมายและไม่กล้ากระทาํความผิด แต่ถ้ารัฐไม่สามารถนาํตัวผู้กระทาํ

ความผดิมาลงโทษได้ ความชอบธรรมในการลงโทษทั่วไปจะหมดไป และจะเกดิการป้องกนัพิเศษ

เพ่ือให้ผู้กระทาํความผิดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ใหม่ซ่ึงมีบางความเห็นว่าคดีทุจริต

คอรัปช่ันน้ันควรจะกาํหนดให้ไม่มีอายุความเพ่ือป้องกันผู้กระทาํความผิดที่หลบหนีคดีแล้ว

กลับมาเสวยสขุภายหลัง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรเป็นการกาํหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่

หรือไม่มีอายุความเลย 
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4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 4.1 ขอบเขตการกาํหนดคาํนิยามคาํว่าเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ ไม่ควรใช้รูปแบบ

การเพ่ิมความหมายเพราะอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายใน

ความผดิดังกล่าวต่อไปในอนาคต และการให้ศาลตีความขยายคาํจาํกดัความของคาํว่าเจ้าพนักงาน

รัฐให้รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศด้วย ย่อมขัดกับหลักกฎหมายไทยที่ให้ศาลมีอาํนาจ

โดยอสิระในการตีความกฎหมายและอาจเกดิความไม่แน่นอนในการใช้บังคับความผดิเกี่ยวกบัการ

ให้และรับสินบนเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ ดังน้ันจึงจาํเป็นที่จะต้องกาํหนดคาํนิยามของคาํว่าเจ้า

พนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศไว้ในประมวล

กฎหมายอาญา โดยวางหลักไว้ว่า 

 มาตรา 1 (16) “เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ” หมายถึง บุคคลใดๆ ซ่ึงดํารง

ตาํแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้ง

หรือเลือกตั้งและบุคคลใดๆ ซ่ึงปฏบิัติงานเกี่ยวกบัหน้าที่ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการ

ปฏบิัติหน้าที่สาํหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ 

 มาตรา 1 (17) “เจ้าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ” หมายถึง 

ข้าราชการพลเรือนระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดซ่ึงได้รับมอบหมายอาํนาจจากองค์การภาครัฐ

ระหว่างประเทศน้ันให้ปฏบิัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศดังกล่าว 

 4.2 ขอบเขตความรับผดิและบทกาํหนดโทษ 

1) กรณีการให้สนิบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ หากประเทศไทยกาํหนดคาํ

ว่า “เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ” และ “เจ้าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ” ไว้

ในความผิดฐานให้สินบนทั้งในหมวดความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม ดังน้ันจึง

จาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทาํการปรับปรงุแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยวางหลักไว้ว่า 

“มาตรา 144 ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่              

เจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ เจ้าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือจูงใจให้กระทาํการ ไม่กระทาํการหรือ

ประวิงการกระทาํอนัมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาํคุก..........................” 

   “มาตรา 167 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อื่นใด แก่เจ้า

พนักงานของรัฐต่างประเทศ เจ้าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ เจ้าพนักงานใน

ตาํแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูงใจให้กระทาํการไม่

กระทาํการหรือ ประวิงการกระทาํใดอนัมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาํคุก..............” 

 2) กรณีการรับสินบนของเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ ผู้เขียนขอเสนอแนะให้

เพ่ิมเติมคาํว่าเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ

ไว้ในมาตราความผิดฐานรับสินบนด้วยทั้งในหมวดความผิดเกี่ยวกับการปกครองและหมวด

ความผดิเกี่ยวกบัการยุติธรรมเช่นกนั วางหลักไว้ว่า 
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   “มาตรา 143 ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสาํหรับ

ตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานของรัฐ

ต่างประเทศ เจ้าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทาํการ 

หรือไ ม่กระทําก าร ในหน้ าที่ อัน เ ป็น คุณห รือ เ ป็น โทษแ ก่ บุคคลใด  ต้ อ งระวาง โทษ

...........................” 

 “มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ เจ้าพนักงาน

ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิก

สภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดสาํหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ

ชอบ เพ่ือกระทาํการหรือไม่กระทาํการอย่างใดในตาํแหน่งไม่ว่าการน้ันจะชอบหรือมิชอบด้วย

หน้าที่ ต้องระวางโทษ..................” 

 “มาตรา 150 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ เจ้าพนักงาน

ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ กระทาํการหรือไม่กระทาํการอย่างใดในตาํแหน่งโดยเหน็แก่

ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด ซ่ึงตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้า

พนักงานในตาํแหน่งน้ัน ต้องระวางโทษ................” 

 “มาตรา 201 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ เจ้าพนักงานขององค์การ

ภาครัฐระหว่างประเทศ  เจ้าพนักงานในตาํแหน่งตุลาการ พนักงานอยัการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน

สอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดสาํหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

เพ่ือกระทาํการหรือไม่กระทาํการอย่างใดในตาํแหน่ง ไม่ว่าการน้ันจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 

ต้องระวางโทษจาํคุก...................” 

 “มาตรา 202 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ เจ้าพนักงานขององค์การ

ภาครัฐระหว่างประเทศ เจ้าพนักงานในตาํแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน

สอบสวน กระทาํการหรือไม่กระทาํการอย่างใดๆ ในตาํแหน่ง โดยเหน็แก่ทรัพย์สนิหรือประโยชน์

อื่นใด          ซ่ึงตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตาํแหน่งน้ัน ต้อง
ระวางโทษจาํคุก........” 

 3) ขอบเขตความรับผดิฐานให้และรับสนิบนในราชอาณาจักร ความผิดน้ีเป็นความผิด

ด้านการทุจริตคอรัปช่ันซ่ึงถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกบัอาชญากรรมข้ามชาติส่งผลให้รัฐได้รับความ

เสียหายทั้งต่อความม่ันคงและเศรษฐกิจอย่างมาก รัฐจึงต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันและ

ปราบปรามโดยการกาํหนดให้ความผิดฐานให้และรับสนิบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศซ่ึง

กระทาํความผิดลงนอกราชอาณาจักรให้รับผิดในราชอาณาจักร โดยกาํหนดเพ่ิมไว้ในส่วนความ

ม่ันคงของราชอาณาจักรในมาตรา 7 (1/2) และมาตรา 10 ซ่ึงต้องให้เป็นดุลพินิจของศาลในการ

ลงโทษผู้กระทาํความผดิประเภทน้ี โดยวางหลักไว้ว่า 
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   “มาตรา 7 ผู้ใดกระทาํความผิดดังระบุไว้ต่อไปน้ีนอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษ

ในราชอาณาจักร คือ (1/2) ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 143  144 149 150 167 201 และมาตรา 202” 

“มาตรา 10 ผู้ใดกระทาํการนอกราชอาณาจักรซ่ึงเป็นความผิดตามมาตราต่างๆ ที่

ระบุไว้ในมาตรา 7(1/2) (2) และ (3) มาตรา 8 และมาตรา 9 ห้ามมิให้ลงโทษผู้น้ันใน

ราชอาณาจักรเพราะการกระทาํน้ันอกี ถ้า 

(1) ได้มีคาํพิพากษาของศาลในต่างประเทศอนัถงึที่สดุให้ปล่อยตัวผู้น้ัน หรือ 

(2)  ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้น้ันได้พ้นโทษแล้ว 

ถ้าผู้ต้องคาํพิพากษาได้รับโทษสาํหรับการกระทาํน้ันตามคาํพิพากษาของศาล

ในต่างประเทศมาแล้ว แต่ยังไม่พ้นโทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่า ที่กฎหมายกาํหนดไว้สาํหรับ

ความผดิน้ันเพียงใดกไ็ด้ หรือจะไม่ลงโทษเลยกไ็ด้ ทั้งน้ีโดยคาํนึงถงึโทษที่ผู้น้ันได้รับมาแล้ว” 

 4) กรณีการกาํหนดบทลงโทษ ความผิดที่ราษฎรเป็นผู้ให้สนิบนควรมีอัตราโทษน้อย

กว่าความผิดฐานเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศรับสินบนเพราะเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ

เป็นผู้มีตาํแหน่งหน้าที่แต่กระทาํผิดในตาํแหน่งหน้าที่เสยีเองเป็นผลให้เกดิความเสื่อมเสยีช่ือเสยีงของ

ประเทศ         จึงควรต้องรับโทษหนักกว่า ผู้เขียนเหน็ว่าความผิดเกี่ยวกบัการให้สนิบนแก่เจ้าพนักงาน

ของรัฐต่างประเทศควรมีโทษจาํคุกสงูสดุ 10 ปี เพ่ือแสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยให้ความสาํคัญกบั

การกระทาํความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศเป็นความผิดอาญาร้ายแรงตาม

กฎหมายไทย ส่วนความผิดฐาน         เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศรับสินบนน้ัน กาํหนดโทษ

จําคุกตั้ งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี ซ่ึงมีโทษมากกว่าความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ

ต่างประเทศและความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสนิบนเพ่ือตอบแทนหรือจูงใจเจ้าพนักงานของ

รัฐต่างประเทศ แล้วผู้เขยีนจึงเหน็ว่าไม่ควรแก้ไขในส่วนน้ีอกี 

 ส่วนโทษปรับน้ัน เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติจาํนวนค่าปรับมานาน

จนถึงปัจจุบันน้ันค่าเงินบาทของประเทศไทยได้ปรับสงูขึ้นเป็นจาํนวนมาก อกีทั้งความผิดฐานให้

และรับสนิบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศน้ันเป็นความผิดที่ได้รับผลตอบแทนสงูมาก หาก

พิจารณาจากกฎหมายไทยในปัจจุบันที่กําหนดค่าปรับในจํานวนที่สูง คือพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีการกาํหนดโทษปรับสงูถึง 1 ล้านบาท ผู้เขียนจึง

ขอเสนอให้โทษปรับมีจาํนวนที่สงูสดุคือ 1 ล้านบาทด้วยเช่นกนั ดังน้ี 

 “มาตรา 143 .................ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสบิปีและปรับไม่เกนิหน่ึงล้าน

บาท” 

 “มาตรา 144 .................ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสบิปีและปรับไม่เกนิหน่ึงล้าน

บาท” 

 “มาตรา 149 .................ต้องระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสบิปี หรือจาํคุกตลอด

ชีวิต และปรับไม่เกนิหน่ึงล้านบาท” 
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 “มาตรา 150 .................ต้องระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสบิปี หรือจาํคุกตลอด

ชีวิต และปรับไม่เกนิหน่ึงล้านบาท” 

 “มาตรา 167 .................. ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสบิปี และปรับไม่เกนิหน่ึงล้าน

บาท” 

 “มาตรา 201..................ต้องระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสบิปี หรือจาํคุกตลอด

ชีวิต และปรับไม่เกนิหน่ึงล้านบาท หรือประหารชีวิต” 

 “มาตรา 202..................ต้องระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสบิปี หรือจาํคุกตลอด

ชีวิต และปรับไม่เกนิหน่ึงล้านบาท หรือประหารชีวิต” 

 4.3 ข้อจาํกดัเร่ืองการกาํหนดอายุความ 

 กรณีผู้ต้องหาหรือจาํเลยหลบหนี เหน็ว่าควรจะใช้แนวทางการกาํหนดให้อายุความ

สะดุดหยุดอยู่เพ่ือให้ผู้ต้องหาหรือจาํเลยที่หลบหนีไม่สามารถหลบหนีจนพ้นจากกาํหนดอายุความ

เดิม  ซ่ึงจาํเลยมักจะหลบหนีออกนอกประเทศจึงต้องใช้วิธกีารดาํเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติ             

ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 โดยจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการดาํเนินการขอส่งผู้ร้าย

ข้ามแดนและการที่จําเลยหลบหนีไปประเทศอื่นๆ ซ่ึงต้องใช้เวลาประสานงานกับตํารวจ

ต่างประเทศในการเฝ้าตามจับจาํเลย หากมีการกาํหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่กจ็ะสามารถ

รองรับระยะเวลาที่จะสามารถจับกุมตัวจาํเลยเพ่ือกลับมาดาํเนินคดีต่อในประเทศไทยได้อีกด้วย 

จึงควรวางหลักไว้ว่า 

 “มาตรา 95/1 หากได้ความว่าผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือ

จาํเลยหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทยและศาลสั่งงดการพิจารณาไว้ให้ถือว่าอายุความสะดุด

หยุดอยู่ นับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา” 

 กรณีผู้ต้องหาคาํพิพากษาถึงที่สดุในความผิดที่กาํหนดได้หลบหนี ซ่ึงในความผิดน้ีมี

ลักษณะเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรและเป็นเร่ืองการทุจริตคอรัปช่ันซ่ึงเป็นความผิดที่

ร้ายแรงอย่างหน่ึง จึงจาํต้องกาํจัดไปให้หมดสิ้น ดังน้ันหากเลือกแนวทางการขยายอายุความหรือ

ระยะเวลาน้ันผู้ต้องหาคาํพิพากษาถึงที่สดุกส็ามารถหลบหนีภายในกาํหนดเวลาได้และภายหลังก็

สามารถกลับมากระทาํความผดิได้อกี ดังน้ันหากต้องการกาํจัดการกระทาํความผิดน้ีอย่างเดด็ขาด

จาํต้องกาํหนดให้เวลาสะดุดหยุดอยู่เท่ากบัว่าไม่มีกาํหนดเวลาเลย โดยวางหลักไว้ดังน้ี 

 “มาตรา 98 วรรคสอง ผู้ใดที่ต้องคาํพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามมาตรา 143 

144  149  150 167 201 และ 202 ถ้ายังมิได้ตัวผู้น้ันมาเพ่ือรับโทษนับแต่วันที่มีคาํพิพากษา

ถงึที่สดุหรือนับแต่วันที่หลบหนี แล้วแต่กรณ ีให้การนับเวลาน้ันสะดุดหยุดอยู่” 
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