การกําหนดความรับผิดทางอาญาเกีย่ วกับการให้และรับสินบน
เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ
นายชวลิต วงศ์ใหญ่*
รองศาสตราจารย์อจั ฉรียา ชูตินนั ทน์**

บทคัดย่อ
ประเทศไทยได้ กาํ หนดความผิดฐานให้ และรับสินบนของเจ้ าพนักงานของรัฐในประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งศาลฎีกาได้ ตีความคําว่า เจ้ าพนักงาน หมายถึง ผู้ท่ไี ด้ รับแต่งตั้งโดยทางการของ
รัฐไทยให้ ปฏิบัติราชการของรัฐไทยเท่านั้น จึงไม่หมายความรวมถึงเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ
ดังนั้นหากมีการให้ และรับสินบนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศทั้งผู้ให้ และผู้รับสินบนก็ไม่มี
ความผิดฐานให้ และรับสินบนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศตามประมวลกฎหมายอาญา หาก
ประเทศที่มีกฎหมายบัญญัติความผิดฐานให้ และรับสินบนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศเป็ น
ความผิ ด อาญาต้ อ งการขอตั ว ผู้ ก ระทํา ความผิ ด ฐานให้ แ ละรั บ สิน บนแก่ เ จ้ า พนั ก งานของรั ฐ
ต่ า งประเทศไปดํา เนิ น คดี ใ นประเทศของตนก็จ ะไม่ ส ามารถขอส่ ง ผู้ ร้ า ยข้ า มแดนได้ เพราะ
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ได้ กาํ หนดความผิดที่จะสามารถส่งเป็ น
ผู้ร้ายข้ ามแดนได้ ต้องเป็ นความผิดอาญาที่ท้งั ประเทศผู้ร้องขอคือรัฐต่างประเทศและประเทศผู้
รับคําร้ องขอคือประเทศไทยได้ กาํ หนดให้ เป็ นความผิดอาญาด้ วยกัน แต่ความผิดฐานให้ และรับ
สินบนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่ างประเทศนั้น ปั จจุ บันประเทศไทยไม่ ได้ บัญญัติไว้ เป็ นความผิด
อาญา ประเทศไทยจึงไม่สามารถส่งผู้กระทําความผิดฐานให้ และรับสินบนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐ
ต่างประเทศเป็ นผู้ร้ายข้ ามแดนให้ แก่รัฐต่างประเทศได้ ดังนั้นหากประเทศไทยได้ แก้ ไขความผิด
ดังกล่าวให้ เป็ นความผิดอาญาก็จะสามารถดําเนินการส่งผู้ร้ายข้ ามแดนได้ ทําให้ เป็ นประโยชน์ต่อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทยกับรัฐต่างประเทศในอนาคตอีกด้ วย

______________________
*นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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1. แนวความคิดและทฤษฎีในการกําหนดขอบเขตความรับผิดเกีย่ วกับการให้และ
รับสินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ
กฎหมายระหว่ างประเทศที่มีมาตรการต่ อต้ านการให้ และรับสินบนเจ้ าพนักงานของรัฐอยู่ 3 ฉบับ
ดังนี้
1.1 อนุ สัญญาโออีซีดีเพื่อกําจัดการให้ สินบนเจ้ าพนักงานรั ฐต่ างชาติในธุรกิจระหว่ าง
ประเทศ ค.ศ. 1997 มีวัตถุประสงค์ คือ การลงโทษผู้ให้ สนิ บนที่มีศักยภาพสูงในธุรกิจระหว่าง
ประเทศ เพราะหากผู้แข่งขันรายใหญ่ในธุรกิจระหว่างประเทศปฏิเสธที่จะให้ สนิ บนแก่เจ้ าพนักงาน
รัฐแล้ ว การคอรัปชั่นของเจ้ าพนักงานรัฐก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้
1.2 อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านการทุจริต ค.ศ. 2003 กําหนดให้ ประเทศ
ต่างๆ ให้ ความหมายถ้ อยคําให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน กําหนดให้ บัญญัติการกระทําที่เป็ นความผิด
ตามอนุสัญญาฯ เป็ นความผิดทางอาญา ทั้งมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับเป็ นแนวทางให้ ประเทศต่างๆ
ใช้ เป็ นกรอบในการกําหนดนโยบาย มาตรการทางกฎหมายและการให้ ความช่วยเหลือร่วมมือกัน
ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในประเทศและการทุจริตที่มีการกระทําในลักษณะ
ข้ ามชาติด้วยมาตรการแนะนําและมาตรการที่สามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสม
1.3 อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติท่จี ัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.
2000 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ ามชาติ
ที่กระทําโดยองค์กรอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตการใช้ บังคับกับการป้ องกัน
การสืบสวน และการฟ้ องคดีอาญาสําหรั บการมีส่วนร่ วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม การฟอก
ทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการกระทําผิด การฉ้ อราษฎร์บังหลวง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และสําหรับ
ความผิดที่มีโทษจําคุก อย่างสูงตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป เมื่อมีลักษณะเป็ นความผิดข้ ามชาติและเกี่ยวข้ อง
กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรม

2. มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดความรับผิดทางอาญาเกีย่ วกับการให้และ
รับ สิ น บนเจ้า พนัก งานของรัฐ ต่ า งประเทศตามอนุ ส ญ
ั ญาระหว่ า งประเทศและ
กฎหมายต่างประเทศ
มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการให้ และรับสินบน
เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศตามกฎหมายต่างประเทศ มีท้งั หมด 7 กฎหมาย ดังนี้
2.1 อนุสญ
ั ญาโออีซีดีเพื่อกําจัดการให้ สนิ บนเจ้ าพนักงานรัฐต่างชาติในธุรกิจระหว่างประเทศ ค.ศ.
1997 มาตรา 1 ข้ อที่ 1 กําหนดว่ ารั ฐภาคี ต้องการกําหนดฐานความผิดอาญาตามกฎหมายภายใน
สําหรั บบุ คคลที่ก ระทํา โดยเจตนา เสนอ สัญ ญา หรื อ ให้ เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อ ย่ า งอื่น ที่ไ ม่
เหมาะสมไม่ว่าทางตรงหรือผ่านสื่อกลางแก่เจ้ าพนักงานรัฐต่างชาติ สําหรับเจ้ าพนักงานรัฐเองหรือ
บุคคลที่สาม เพื่อให้ เจ้ าพนักงานรัฐกระทําการหรืองดเว้ นกระทําการในหน้ าที่เพื่อที่ตนจะได้ รับ
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หรือยังคงได้ รับผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ท่ไี ม่สมควรอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และข้ อที่ 2 เจ้ าพนักงานรัฐต่างชาติ หมายถึง บุคคลใดที่เป็ นฝ่ ายนิติบัญญัติ บริหาร หรือ
ตุลาการของรัฐต่างชาติ ไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง บุคคลใดที่มีหน้ าที่ทาํ งานด้ าน
มหาชนสําหรับรัฐต่างชาติ ประกอบด้ วยหน่วยงานราชการหรือบริษัทสาธารณะ หรือเจ้ าพนักงานหรือ
ตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศภาครัฐ
2.2 อนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่ อต้ านการทุจริต ค.ศ. 2003 ได้ กาํ หนดไว้ ใน
หมวด 3 ข้ อ 15 รัฐภาคีต้องกําหนดให้ การกระทําดังต่อไปนี้เป็ นความผิดทางอาญา คือ การให้
สินบนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้ าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ เมื่อ
กระทําโดยเจตนาในการให้ คาํ มั่นสัญญา การเสนอ หรือการให้ แก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศหรือ
เจ้ าพนักงาน ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศโดยทางตรงหรือทางอ้ อมซึ่งประโยชน์ท่มี ิควรได้
เพื่อให้ เจ้ าพนักงานผู้น้ันกระทําการหรือละเว้ นกระทําการใดๆ ในการปฏิบัติหน้ าที่ราชการของตน
เพื่อให้ ได้ มาหรือคงไว้ ซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจหรือประโยชน์อ่นื ใดที่มิควรได้ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และข้ อ 16 การกระทําโดยเจตนาซึ่งการเรียกหรือการรับโดยเจ้ าพนักงานของรัฐ
ต่ างประเทศหรือเจ้ าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่ างประเทศโดยทางตรงหรือทางอ้ อมซึ่ง
ประโยชน์ท่ีมิควรได้ สาํ หรับเจ้ าพนักงานผู้น้ันเองหรือบุคคลหรือหน่ วยองค์กรอื่นใด เพื่อให้ เจ้ า
พนักงานผู้น้ันกระทําการหรือละเว้ นกระทําการใดๆ ในการปฏิบัติหน้ าที่ราชการของตน และใน
หมวด 1 ข้ อ 2 กําหนดคํานิยามคําว่า เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่ง
ดํารงตําแหน่ งด้ านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่ างประเทศ ไม่ว่าโดยการ
แต่ งตั้งหรื อเลือกตั้งและบุคคลใดๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้ าที่ราชการให้ แก่รัฐต่ างประเทศ
รวมทั้ง การปฏิบั ติ ห น้ า ที่ส ํา หรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิจ และคํา ว่ า “เจ้ า
พนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ” หมายถึง ข้ าราชการพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลใดซึ่งได้ รับมอบหมายอํานาจจากองค์การภาครัฐระหว่างประเทศนั้นให้ ปฏิบัติหน้ าที่ในนาม
ขององค์การระหว่างประเทศดังกล่าว
2.3 อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติท่จี ัดตั้งในลักษณะองค์กร
ค.ศ. 2000 ได้ กาํ หนดให้ การกระทําความผิดฉ้ อราษฎร์บังหลวงในข้ อ 8 เป็ นความผิดทางอาญาที่รัฐ
ภาคีต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่ อกําหนดให้ การให้ การเสนอให้ หรื อการสัญญาว่ าจะให้
ผลประโยชน์ไม่ พึงได้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต่ างประเทศ หรือข้ าราชการพลเรือนระหว่ างประเทศ
โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐต่ า งประเทศ หรื อ ข้ า ราชการพลเรื อ นระหว่ า ง
ประเทศนั้นกระทําการหรือละเว้ นกระทําการในการปฏิบัติหน้ าที่เป็ นความผิดอาญา และการเรียก
หรือการรับผลประโยชน์ท่ีไม่ พึงได้ รับของตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐโดยตรงหรือโดยอ้ อม สําหรับตัว
เจ้ าหน้ าที่เองหรือบุคคลอื่น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่น้ันกระทําการหรือละเว้ นกระทําการในการปฏิบัติ
หน้ าที่ โดยกําหนดคํานิยามคําว่าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรือบุคคลผู้ให้ บริการ
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สาธารณะตามที่กาํ หนดไว้ ในกฎหมายภายในและตามที่ใช้ บังคับอยู่ในกฎหมายอาญาของรัฐภาคี
ซึ่งบุคคลนั้นปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าว
2.4 ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกั น การให้ สิ น บนแก่ ข้ า ราชการ
ต่างประเทศ ข้ อ 15 กําหนดการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ เงินหรือสิ่งของมีค่าใดๆ หรือให้
อํานาจจ่ ายเงินหรือให้ ส่ิงของมีค่าใดๆ หรือสั่งการชําระเงิน โดยการใช้ ระบบไปรษณีย์ โทรเลข
โทรศัพท์ โทรสาร หรือระบบการสื่อสารอื่นๆ เพื่อผลักดันให้ มีการกระทําความผิดแก่ข้าราชการ
ต่างประเทศ เป็ นความผิด
ข้ า ราชการต่ า งประเทศ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ข้ า ราชการพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของรั ฐ บาล
ต่ า งประเทศ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต่ า งประเทศหรื อ แผนกย่ อ ยๆ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ บาล
ต่างประเทศ อาทิ กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรมหาชนระหว่างประเทศ หรือผู้ปฏิบัติงานใน
หน่ วยงานที่กล่าวมาข้ างต้ น โดยไม่คาํ นึงถึงตําแหน่ งหรือหน้ าที่ พรรคการเมืองหรือนักการเมือง
ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายค้ านหรือฝ่ ายรัฐบาล สํานักงานผู้สมัครนักการเมืองต่างประเทศ
2.5 ประเทศอังกฤษ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการติ ดสินบน 2010 กําหนดว่ าผู้ ให้ สินบนเจ้ า
พนั กงานรั ฐต่ างประเทศ จะเป็ นผู้ ให้ เองโดยตรงหรื อบุคคลที่สามให้ เสนอให้ สัญญาว่ าจะให้ โดยให้
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ๆ แก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ หรือบุคคลอื่น
ซึ่งเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศร้ องขอ หรือซึ่งเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศให้ ความยินยอม
และการมีอทิ ธิพลในการกระทําหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ หมายรวมถึงละเลยการ
กระทําหน้ าที่น้ันๆ การใช้ ตาํ แหน่งของเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ และตามมาตรามาตรา 6(5)
ให้ คาํ นิยามคําว่าเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ หมายถึงบุคคลใดๆ ซึ่งดํารงตําแหน่งใดๆ ก็ตาม
ในด้ านนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ ไม่ว่าจะได้ รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง ของประเทศหรือดินแดนที่
อยู่นอกสหราชอาณาจักร หรือเป็ น เจ้ าพนักงานหรือผู้แทนขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ
และตามมาตรา 6(6) ให้ คาํ นิยามคําว่ าองค์กรสาธารณะระหว่ างประเทศ หมายถึงองค์กรซึ่งมี
สมาชิ ก เป็ นประเทศหรื อ ดิ น แดนรั ฐ บาลของประเทศหรื อ ดิ น แดน องค์ ก รสาธารณะระหว่ า ง
ประเทศอื่น ๆ หรือตามที่กาํ หนดไว้ ข้างต้ นรวมกัน
2.6 ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน ตามกฎหมายอาญา บทที่ 17 มาตรา 7 กําหนดว่ า
บุ คคลใดให้ สัญ ญาหรื อเสนอจะให้ สินบนหรื อผลตอบแทนที่ไ ม่ เหมาะสมแก่ ลูกจ้ า งหรื อ เจ้ า
พนักงานของรัฐ และหน่วยงานซึ่งเป็ นของรัฐ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และรัฐมนตรี
ของรัฐต่ างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐต่ างประเทศ ให้ แก่บุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นๆ
เพื่อให้ ปฏิบัติหน้ าที่ราชการ มีความผิดฐานให้ สนิ บนต้ องรับโทษ และบทที่ 20 มาตรา 2 ยังได้
กําหนดความรับผิดสําหรับเจ้ าพนักงานที่ระบุไว้ ดังกล่าวข้ างต้ นรับสินบนด้ วย
2.7 ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ ก ตามกฎหมายอาญา มาตรา 122 บุคคลใดให้ ,
สัญญาว่าจะให้ หรือเสนอให้ ของกํานัลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ให้ แก่บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
ของหน่ วยงานราชการเดนมาร์ กหรือระหว่ างประเทศ เพื่อจู งใจให้ บุคคลนั้นกระทําการหรือไม่
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กระทําการใดที่เกี่ยวข้ องด้ วยหน้ าที่ของตนเอง ต้ องโทษปรับหรือจําคุกไม่ เกิน 3 ปี และมาตรา
144 กําหนดความรับผิดของเจ้ าพนักงานทั้งเจ้ าพนักงานของหน่วยราชการประเทศราชอาณาจักร
เดนมาร์กเองและรวมถึงเจ้ าพนักงานต่างประเทศที่รับสินบนโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย

3. วิ เคราะห์เปรี ยบเที ยบขอบเขตความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการให้และรับ
สินบนเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ
สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ 3 ประเด็น ดังนี้
3.1 วิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบความหมายของคําว่ าเจ้ าพนั กงานตามประมวลกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทย ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติคาํ นิยาม “เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ” ไว้ โดยเฉพาะ ต่อมา
ได้ มีคาํ พิพากษาศาลฎีกาที่ 1787/2524 เจ้ าพนักงาน ย่อมหมายถึงบุคคลผู้ปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
โดยได้ รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่หมายความรวมถึงเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ แม้ จะ
ทํางานในประเทศไทยก็ตาม หากมีการให้ สนิ บนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ ทั้งผู้ให้ สนิ บน
และผู้ รั บ สิน บนก็ไ ม่ มี ค วามผิ ด ฐานให้ แ ละรั บ สิน บนแก่ เ จ้ า พนั ก งานของรั ฐ ต่ า งประเทศตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ทําให้ ไม่สามารถลงโทษตามกฎหมายของไทยได้
3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตความรับผิดและบทกําหนดโทษ
1) ขอบเขตความรับผิดฐานให้ สินบนแก่เจ้ าพนักงานรัฐ ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย
กําหนดความรับผิดฐานการให้ และรับสินบนแก่เจ้ าพนักงานรัฐต่างประเทศ เพราะคําว่าเจ้ าหน้ าที่
รัฐไม่ ได้ หมายความรวมถึงเจ้ าหน้ าที่รัฐต่างประเทศด้ วย ดังนั้นผู้ยุยง ช่วยเหลือ การพยายามให้
สิน บน รวมทั้งการจ่ ายเงิ น จํานวนเล็กน้ อยแก่ เจ้ า หน้ า ที่รัฐต่ างประเทศก็ไ ม่ เป็ นความผิด ตาม
กฎหมายไทยด้ วย
2) ขอบเขตความรับผิดฐานเจ้ าหน้ าที่รัฐต่ างประเทศรับสินบน ประเทศไทยได้ ให้
ความสําคัญกับความรับผิดของคนกลางหรือบุคคลที่สามที่รับสินบนไว้ ให้ เจ้ าพนักงานรัฐ เพียงแต่
ไม่มีกฎหมายกําหนดให้ เจ้ าพนักงานรัฐต่างประเทศที่รับสินบนหรือคนกลางที่เรียก รับสินบนไว้ ให้
เจ้ าพนักงานรัฐต่างประเทศมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย
3) ขอบเขตความรั บผิดฐานให้ และรั บ สิน บนในราชอาณาจักร ในกรณีมาตรา 9
เจ้ าพนักงานรัฐของไทยกระทําความผิดลงนอกราชอาณาจักรไทย ก็ต้องรับผิดในราชอาณาจักร
ไทย แต่ในกรณีท่คี นไทยให้ สนิ บนเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศเพื่อการทําธุรกิจในต่างประเทศ
ไม่ มี ก ฎหมายกํา หนดให้ เป็ นความผิ ด และหากผลของการกระทํา ความผิ ด มิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ นใน
ราชอาณาจักรไทยก็ไม่สามารถนํามาตรา 5 มาใช้ บังคับเพื่อให้ คนให้ และคนรับสินบนรับผิดใน
ราชอาณาจักรไทยได้ หากจะนําหลักสัญชาติตามมาตรา 8 มาใช้ บังคับก็ต้องเข้ าหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ที่ให้ รัฐต่างประเทศร้ องขอหรือให้ ผ้ ูเสียหายร้ องขอซึ่งจะเกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ซึ่งความผิดฐานให้ และรับสินบนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่ างประเทศเป็ นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทยจึงควรต้ องรับผิดในราชอาณาจักรไทยด้ วย
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4) ขอบเขตบทกํา หนดโทษ กรณีโ ทษจํา คุ ก นั้ น ในความผิ ด ฐานให้ สิน บนแก่ เ จ้ า
พนักงานของรัฐต่างประเทศควรมีอตั ราโทษน้ อยกว่าความผิดฐานเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ
รับสินบนเพราะเจ้ าพนักงานของรัฐต่ างประเทศเป็ นผู้มีตาํ แหน่ งหน้ าที่แต่ กระทําผิดในตําแหน่ ง
หน้ าที่เสียเองเป็ นผลให้ เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศจึงควรต้ องรับโทษหนักกว่า ส่วน
โทษปรั บ จะมีค วามแตกต่ างในระหว่ า งคนมีฐานะดีกับคนมีฐานะไม่ ดี เพราะคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีการกําหนดโทษปรับไม่ ว่าในชั้นของเจ้ าพนักงานหรือในศาลบุคคลเหล่ านี้กจ็ ะชําระ
ค่าปรับ เพราะค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามีจาํ นวนน้ อยกว่าที่ควรจะเป็ นและน้ อยมากจน
ไม่อาจยับยั้งการกระทําความผิดได้ สําหรับคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกจ็ ะไม่ ร้ ูสาํ นึกในการที่
ได้ รับโทษไปเพราะเขาและครอบครัวไม่เดือดร้ อนจากการจ่ายค่าปรับเพียงเล็กน้ อย ซึ่งในความผิด
ฐานให้ และรับสินบนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศนั้นเป็ นความผิดในระดับประเทศซึ่งธุรกิจ
มีราคาหลักล้ าน แต่ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยกําหนดค่าปรับเพียงหลักหมื่นเท่านั้น
ค่าปรับจึงไม่อาจยับยั้งการกระทําความผิดได้
3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้ อจํากัดเรื่องการกําหนดอายุความในคดีอาญา
1) กรณีผ้ ูต้องหาหรื อจําเลยหลบหนี การกําหนดให้ หยุ ดอายุ ความจะเป็ นการลด
ภาระในการติดตามตัวผู้กระทําความผิดให้ เข้ ามาสู่กระบวนพิจารณาคดีของศาล โดยให้ มีการนับ
อายุ ความต่อเมื่อจับตัวผู้กระทําความผิดได้ การกําหนดให้ อายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญา
นอกจากจะเป็ นการรั ก ษากรอบที่ ก ฎหมายได้ สร้ างขึ้ นมาเพื่ อคุ้ มครองเรื่ องการรั บ ฟั ง
พยานหลักฐาน รักษามาตรฐานในการบริหารงานยุติธรรมให้ มีการดําเนินการอย่างรวดเร็วแล้ ว ยัง
น่ าจะเป็ นการเพิ่ มประสิทธิภาพในการจัดการกับผู้ กระทําความผิดที่หลบหนี โดยถือว่ าบุ คคล
ดังกล่ าวได้ สละสิทธิท่ีจะเข้ ามาสู่กระบวนการเพื่อรับการพิจารณาคดีอย่ างรวดเร็ว ลดภาระการ
ทํางานที่จะสามารถหยุดการติดตามหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินการหากได้ ความชัดเจนว่าบุคคล
ดังกล่าวมีเจตนาหลบหนีเพื่อประวิงเวลา
2) กรณีผ้ ูต้องคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่กาํ หนดหลบหนี การกําหนดอายุ
ความนั้น นอกจากจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐานแล้ วยังเพื่อความชอบ
ธรรมของรัฐในการลงโทษผู้กระทําความผิดไม่ ว่าจะเป็ นการลงโทษเพื่อการป้ องกันทั่วไปเพื่อให้
ประชาชนเชื่อมั่นในระบบกฎหมายและไม่กล้ ากระทําความผิด แต่ถ้ารัฐไม่สามารถนําตัวผู้กระทํา
ความผิดมาลงโทษได้ ความชอบธรรมในการลงโทษทั่วไปจะหมดไป และจะเกิดการป้ องกันพิเศษ
เพื่อให้ ผ้ ูกระทําความผิดสามารถกลับมาใช้ ชีวิตในสังคมได้ ใหม่ ซ่ึงมีบางความเห็นว่ าคดีทุจริต
คอรั ป ชั่ น นั้ น ควรจะกํา หนดให้ ไ ม่ มี อายุ ค วามเพื่ อ ป้ องกัน ผู้ ก ระทํา ความผิด ที่ห ลบหนี ค ดีแ ล้ ว
กลับมาเสวยสุขภายหลัง การแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวควรเป็ นการกําหนดให้ อายุความสะดุดหยุดอยู่
หรือไม่มีอายุความเลย

601

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 ขอบเขตการกําหนดคํานิยามคําว่าเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ ไม่ควรใช้ รูปแบบ
การเพิ่ มความหมายเพราะอาจก่อให้ เกิดความไม่ แน่ นอนในขอบเขตการบังคับใช้ กฎหมายใน
ความผิดดังกล่าวต่อไปในอนาคต และการให้ ศาลตีความขยายคําจํากัดความของคําว่าเจ้ าพนักงาน
รัฐให้ รวมถึงเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศด้ วย ย่อมขัดกับหลักกฎหมายไทยที่ให้ ศาลมีอาํ นาจ
โดยอิสระในการตีความกฎหมายและอาจเกิดความไม่แน่นอนในการใช้ บังคับความผิดเกี่ยวกับการ
ให้ และรับสินบนเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ ดังนั้นจึงจําเป็ นที่จะต้ องกําหนดคํานิยามของคําว่ าเจ้ า
พนั กงานของรั ฐต่ างประเทศและเจ้ าพนั กงานขององค์การภาครั ฐระหว่ างประเทศไว้ ในประมวล
กฎหมายอาญา โดยวางหลักไว้ ว่า
มาตรา 1 (16) “เจ้ าพนั กงานของรั ฐต่ างประเทศ” หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งดํารง
ตําแหน่งด้ านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้ง
หรือเลือกตั้งและบุคคลใดๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้ าที่ราชการให้ แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการ
ปฏิบัติหน้ าที่สาํ หรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
มาตรา 1 (17) “เจ้ า พนั ก งานขององค์ ก ารภาครั ฐ ระหว่ า งประเทศ” หมายถึ ง
ข้ าราชการพลเรือนระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดซึ่งได้ รับมอบหมายอํานาจจากองค์การภาครัฐ
ระหว่างประเทศนั้นให้ ปฏิบัติหน้ าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศดังกล่าว
4.2 ขอบเขตความรับผิดและบทกําหนดโทษ
1) กรณีการให้ สนิ บนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ หากประเทศไทยกําหนดคํา
ว่า “เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ” และ “เจ้ าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ” ไว้
ในความผิดฐานให้ สินบนทั้งในหมวดความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุ ติธรรม ดังนั้นจึง
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทําการปรับปรุงแก้ ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยวางหลักไว้ ว่า
“มาตรา 144 ผู้ ใ ดให้ ขอให้ ห รื อ รั บ ว่ า จะให้ ท รั พ ย์ สิน หรื อ ประโยชน์ อ่ืน ใดแก่
เจ้ าพนักงาน เจ้ าพนักงานของรัฐต่ างประเทศ เจ้ าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่ างประเทศ
สมาชิกสภานิติบัญญั ติแห่ งรั ฐ สมาชิ กสภาท้ องถิ่น เพื่ อจู งใจให้ กระทําการ ไม่ กระทําการหรื อ
ประวิงการกระทําอันมิชอบด้ วยหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจําคุก..........................”
“มาตรา 167 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อื่นใด แก่เจ้ า
พนักงานของรัฐต่ างประเทศ เจ้ าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่ างประเทศ เจ้ าพนักงานใน
ตําแหน่ งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ ว่าคดี หรื อพนักงานสอบสวน เพื่ อจู งใจให้ กระทําการไม่
กระทําการหรือ ประวิงการกระทําใดอันมิชอบด้ วยหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจําคุก..............”
2) กรณีการรั บสินบนของเจ้ าพนักงานของรั ฐต่ างประเทศ ผู้ เขียนขอเสนอแนะให้
เพิ่มเติมคําว่าเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้ าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ
ไว้ ในมาตราความผิด ฐานรั บ สิน บนด้ วยทั้งในหมวดความผิดเกี่ยวกับการปกครองและหมวด
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมเช่นกัน วางหลักไว้ ว่า
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“มาตรา 143 ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ ืนใดสําหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน เป็ นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้ จูงใจเจ้ าพนักงาน เจ้ าพนักงานของรัฐ
ต่ างประเทศ เจ้ าพนักงานขององค์การภาครั ฐระหว่ า งประเทศ สมาชิ กสภานิ ติบัญ ญัติ แห่ งรั ฐ
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น โดยวิ ธี อัน ทุ จ ริ ต หรื อ ผิ ด กฎหมายหรื อ โดยอิท ธิพ ลของตนให้ ก ระทํา การ
หรื อไม่ กระทํ า การในหน้ าที่ อั น เป็ นคุ ณหรื อเป็ นโทษแก่ บุ ค คลใด ต้ องระวางโทษ
...........................”
“มาตรา 149 ผู้ใดเป็ นเจ้ าพนักงาน เจ้ าพนักงานของรัฐต่ างประเทศ เจ้ าพนักงาน
ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิก
สภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่นื โดยมิ
ชอบ เพื่อกระทําการหรื อไม่ กระทําการอย่ างใดในตําแหน่ งไม่ ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้ วย
หน้ าที่ ต้ องระวางโทษ..................”
“มาตรา 150 ผู้ใดเป็ นเจ้ าพนักงาน เจ้ าพนักงานของรัฐต่ างประเทศ เจ้ าพนักงาน
ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งโดยเห็นแก่
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด ซึ่งตนได้ เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ ก่อนที่ตนได้ รับแต่งตั้งเป็ นเจ้ า
พนักงานในตําแหน่งนั้น ต้ องระวางโทษ................”
“มาตรา 201 ผู้ใดเป็ นเจ้ าพนักงานของรัฐต่ างประเทศ เจ้ าพนั กงานขององค์การ
ภาครัฐระหว่างประเทศ เจ้ าพนักงานในตําแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน
สอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่นื โดยมิชอบ
เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่ างใดในตําแหน่ ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้ วยหน้ าที่
ต้ องระวางโทษจําคุก...................”
“มาตรา 202 ผู้ใดเป็ นเจ้ าพนักงานของรัฐต่ างประเทศ เจ้ าพนักงานขององค์การ
ภาครัฐระหว่างประเทศ เจ้ าพนักงานในตําแหน่ งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน
สอบสวน กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดๆ ในตําแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใด
ซึ่งตนได้ เรี ยก รั บ หรือยอมจะรั บไว้ ก่อนที่ตนได้ รับแต่ งตั้งในตําแหน่ งนั้น ต้ อง
ระวางโทษจําคุก........”
3) ขอบเขตความรับผิดฐานให้ และรับสินบนในราชอาณาจักร ความผิดนี้เป็ นความผิด
ด้ านการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งถือว่าเป็ นความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ ามชาติส่งผลให้ รัฐได้ รับความ
เสียหายทั้งต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างมาก รัฐจึงต้ องให้ ความร่ วมมือในการป้ องกันและ
ปราบปรามโดยการกําหนดให้ ความผิดฐานให้ และรับสินบนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศซึ่ง
กระทําความผิดลงนอกราชอาณาจักรให้ รับผิดในราชอาณาจักร โดยกําหนดเพิ่มไว้ ในส่วนความ
มั่นคงของราชอาณาจักรในมาตรา 7 (1/2) และมาตรา 10 ซึ่งต้ องให้ เป็ นดุลพินิจของศาลในการ
ลงโทษผู้กระทําความผิดประเภทนี้ โดยวางหลักไว้ ว่า
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“มาตรา 7 ผู้ใดกระทําความผิดดังระบุไว้ ต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะต้ องรับโทษ
ในราชอาณาจักร คือ (1/2) ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและความผิดเกี่ยวกับการยุ ติธรรม
ตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 143 144 149 150 167 201 และมาตรา 202”
“มาตรา 10 ผู้ใดกระทําการนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็ นความผิดตามมาตราต่างๆ ที่
ระบุไว้ ในมาตรา 7(1/2) (2) และ (3) มาตรา 8 และมาตรา 9 ห้ ามมิให้ ลงโทษผู้น้ันใน
ราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถ้ า
(1) ได้ มีคาํ พิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สดุ ให้ ปล่อยตัวผู้น้ัน หรือ
(2) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ ลงโทษและผู้น้ันได้ พ้นโทษแล้ ว
ถ้ าผู้ต้องคําพิพากษาได้ รับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาล
ในต่างประเทศมาแล้ ว แต่ยงั ไม่พ้นโทษ ศาลจะลงโทษน้ อยกว่า ที่กฎหมายกําหนดไว้ สาํ หรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที่ผ้ ูน้ันได้ รับมาแล้ ว”
4) กรณีการกําหนดบทลงโทษ ความผิดที่ราษฎรเป็ นผู้ให้ สนิ บนควรมีอัตราโทษน้ อย
กว่าความผิดฐานเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศรับสินบนเพราะเจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศ
เป็ นผู้มีตาํ แหน่งหน้ าที่แต่กระทําผิดในตําแหน่งหน้ าที่เสียเองเป็ นผลให้ เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
ประเทศ
จึงควรต้ องรับโทษหนักกว่า ผู้เขียนเห็นว่าความผิดเกี่ยวกับการให้ สนิ บนแก่เจ้ าพนักงาน
ของรัฐต่างประเทศควรมีโทษจําคุกสูงสุด 10 ปี เพื่อแสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยให้ ความสําคัญกับ
การกระทํา ความผิด ฐานให้ สินบนเจ้ าพนั กงานของรั ฐต่ างประเทศเป็ นความผิดอาญาร้ ายแรงตาม
กฎหมายไทย ส่วนความผิดฐาน
เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศรับสินบนนั้น กําหนดโทษ
จํา คุ ก ตั้ ง แต่ 5 ปี ถึ ง 20 ปี ซึ่ ง มี โ ทษมากกว่ า ความผิ ด ฐานให้ สิ น บนแก่ เ จ้ า พนั ก งานของรั ฐ
ต่างประเทศและความผิดฐานเป็ นคนกลางเรียกรับสินบนเพื่อตอบแทนหรือจูงใจเจ้ าพนักงานของ
รัฐต่างประเทศ แล้ วผู้เขียนจึงเห็นว่าไม่ควรแก้ ไขในส่วนนี้อกี
ส่วนโทษปรับนั้น เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาได้ บัญญัติจาํ นวนค่ าปรับมานาน
จนถึงปัจจุบันนั้นค่าเงินบาทของประเทศไทยได้ ปรับสูงขึ้นเป็ นจํานวนมาก อีกทั้งความผิดฐานให้
และรับสินบนแก่เจ้ าพนักงานของรัฐต่างประเทศนั้นเป็ นความผิดที่ได้ รับผลตอบแทนสูงมาก หาก
พิ จ ารณาจากกฎหมายไทยในปั จ จุ บั น ที่ ก ํา หนดค่ า ปรั บ ในจํา นวนที่ สู ง คื อ พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีการกําหนดโทษปรับสูงถึง 1 ล้ านบาท ผู้เขียนจึง
ขอเสนอให้ โทษปรับมีจาํ นวนที่สงู สุดคือ 1 ล้ านบาทด้ วยเช่นกัน ดังนี้
“มาตรา 143 .................ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้ าน
บาท”
“มาตรา 144 .................ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้ าน
บาท”
“มาตรา 149 .................ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรือจําคุกตลอด
ชีวิต และปรับไม่เกินหนึ่งล้ านบาท”
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“มาตรา 150 .................ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรือจําคุกตลอด
ชีวิต และปรับไม่เกินหนึ่งล้ านบาท”
“มาตรา 167 .................. ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้ าน
บาท”
“มาตรา 201..................ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรือจําคุกตลอด
ชีวิต และปรับไม่เกินหนึ่งล้ านบาท หรือประหารชีวิต”
“มาตรา 202..................ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรือจําคุกตลอด
ชีวิต และปรับไม่เกินหนึ่งล้ านบาท หรือประหารชีวิต”
4.3 ข้ อจํากัดเรื่องการกําหนดอายุความ
กรณีผ้ ูต้องหาหรือจําเลยหลบหนี เห็นว่าควรจะใช้ แนวทางการกําหนดให้ อายุความ
สะดุดหยุดอยู่เพื่อให้ ผ้ ูต้องหาหรือจําเลยที่หลบหนีไม่สามารถหลบหนีจนพ้ นจากกําหนดอายุความ
เดิม ซึ่งจําเลยมักจะหลบหนีออกนอกประเทศจึงต้ องใช้ วิธกี ารดําเนินการส่งผู้ร้ายข้ ามแดนตามพระราชบัญญัติ
ส่งผู้ร้ายข้ ามแดน พ.ศ. 2551 โดยจะต้ องใช้ ระยะเวลานานพอสมควรในการดําเนินการขอส่งผู้ร้าย
ข้ า มแดนและการที่ จํา เลยหลบหนี ไ ปประเทศอื่ น ๆ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เวลาประสานงานกั บ ตํา รวจ
ต่างประเทศในการเฝ้ าตามจับจําเลย หากมีการกําหนดให้ อายุความสะดุดหยุดอยู่ กจ็ ะสามารถ
รองรับระยะเวลาที่จะสามารถจับกุมตัวจําเลยเพื่อกลับมาดําเนินคดีต่อในประเทศไทยได้ อีกด้ วย
จึงควรวางหลักไว้ ว่า
“มาตรา 95/1 หากได้ ความว่ า ผู้ ต้ องหาหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทยหรื อ
จําเลยหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทยและศาลสั่งงดการพิจารณาไว้ ให้ ถือว่าอายุความสะดุด
หยุดอยู่ นับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา”
กรณีผ้ ูต้องหาคําพิพากษาถึงที่สดุ ในความผิดที่กาํ หนดได้ หลบหนี ซึ่งในความผิดนี้มี
ลักษณะเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรและเป็ นเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็ นความผิดที่
ร้ ายแรงอย่างหนึ่ง จึงจําต้ องกําจัดไปให้ หมดสิ้น ดังนั้นหากเลือกแนวทางการขยายอายุความหรือ
ระยะเวลานั้นผู้ต้องหาคําพิพากษาถึงที่สดุ ก็สามารถหลบหนีภายในกําหนดเวลาได้ และภายหลังก็
สามารถกลับมากระทําความผิดได้ อกี ดังนั้นหากต้ องการกําจัดการกระทําความผิดนี้อย่างเด็ดขาด
จําต้ องกําหนดให้ เวลาสะดุดหยุดอยู่เท่ากับว่าไม่มีกาํ หนดเวลาเลย โดยวางหลักไว้ ดังนี้
“มาตรา 98 วรรคสอง ผู้ใดที่ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามมาตรา 143
144 149 150 167 201 และ 202 ถ้ ายังมิได้ ตัวผู้น้ันมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคาํ พิพากษา
ถึงที่สดุ หรือนับแต่วันที่หลบหนี แล้ วแต่กรณี ให้ การนับเวลานั้นสะดุดหยุดอยู่”
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