เรื่อง มาตรการลงโทษทางอาญา
ศึกษา การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวน
ณวฒ เจริญหลาย 1*
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี วรภัทร์**

บทคัดย่อ
ปัญหาทุจริตรับสินบนหรือที่มีการเรียกกันว่า ค้ าคดี หรือ ค้ าสานวน หรือขายสานวน
ที่เกิดในกระบวนการยุติธรรมชั้นพนักงานสอบสวน อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอานวยความ
ยุ ติ ธ รรมในคดี อ าญาแก่ ป ระชาชนเป็ นปั ญ หาส าคั ญ เรื่ อ งหนึ่ ง เพราะการทุ จ ริ ต รั บ สิ น บนใน
กระบวนการยุติธรรมนั้นทาลายกระบวนการยุติธรรมและกระทบสิทธิพ้ ืนฐานของประชาชนในการ
เข้ าถึงความยุติธรรมทางอาญา โดยการศึกษานี้ ศึกษาเฉพาะประเด็นการทุจริตเรียกรับสินบนของ
พนักงานสอบสวน
ความผิดต่ อตาแหน่ งหน้ าที่ราชการในกระบวนการยุ ติธรรมชั้นพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายอาญานั้นมีตารวจในฐานะพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็ นเจ้ าพนักงานชั้นแรกเป็ น
จุดเริ่มต้ นของกระบวนการยุติธรรม เพราะอัยการและศาลจะพิจารณาสานวนคดีต่อไปไม่ได้ หาก
ไม่มีการร้ องทุกข์กล่าวโทษและมีการสอบสวนที่ชอบด้ วยกฎหมาย
ซึ่งระบบการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทยพนักงานสอบสวนมีอานาจสอบสวน
โดยอิสระและเด็ดขาด อานาจของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการย่อมแยกออกจากกันโดย
เด็ดขาด ซึ่งกาหนดให้ พนั ก งานสอบสวนเป็ นผู้มีอานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121) และห้ ามมิให้ อัยการยื่นฟ้ องคดีต่อศาลโดยมิได้ มี
การสอบสวนในความผิดนั้นก่อน (มาตรา 120) ซึ่งจากผลของการแบ่งแยกอานาจการสอบสวน
และฟ้ องร้ องออกจากกันโดดเด็ดขาด พนักงานสอบสวนมีอานาจสอบสวนโดยอิสระ และเด็ดขาด
ปราศจากการตรวจสอบจากองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม เช่น ทนายความ อัยการ และศาล
องค์ ก รอื่น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาไม่ อ าจมี ส่ ว นรั บ รู้ หรื อ ตรวจสอบการรวบรวม
พยานหลักฐาน และการปฏิบัติต่อผู้ ต้ องหาในชั้นสอบสวนได้ ในทางปฏิบัติพนักงานอั ยการซึ่ง
เป็ นผู้มีหน้ าที่ในการสั่งคดีและการว่าความในศาลมิได้ ร้ ูเห็นการดาเนินการของเจ้ าพนักงานตารวจ
ในการสอบสวนเพราะไม่มีอานาจหน้ าที่ตาม กฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐาน คงมีหน้ าที่
เพียงพิจารณาข้ อเท็จจริงไปตามสานวน การสอบสวน ที่พนักงานสอบสวน จัดทาขึ้นเท่านั้น ระบบ
กฎหมายดังกล่าวทาให้ พนักงานอัยการไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของพยานหลักฐานที่เจ้ า
*

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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พนักงานตารวจรวบรวมไว้ น้ันได้ ในประเด็นนี้เป็ นจุ ดอ่อนของกระบวนการยุติธรรม เป็ นผลให้
เกิดช่องทางเรียกรับสินบนของพนักงานสอบสวนและอาจมีผลต่อการใช้ ดุลพินิจอย่างรอบคอบใน
การสั่งฟ้ องคดีของพนักงานอัยการและส่งผลเสียต่อคดีของรัฐใน ชั้นพิจารณาของศาลได้
ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสวนดังกล่าวข้ างต้ นถือได้ ว่าเป็ นปัญหาในการดาเนินกระบวน
วิธีพิจารณาความอาญา ส่งผลให้ เกิดช่องทางเรียกรับสินบนของพนักงานสอบสวนเป็ นการกระทา
ความผิด อาญา แม้ ก ารเป็ นเจ้ า พนั ก งาน ในฐานะพนั ก งานสอบสวนหากกระทาความผิ ด ต่ อ
ตาแหน่งหน้ าที่ในการยุติธรรม กฎหมายจะกาหนดบทลงโทษไว้ มีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตก็
ตาม แต่ปัญหาการกระทาความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่ในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวนก็ยัง
เกิดขึ้น
ปัญหาดังกล่าวในระบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการใช้ อานาจหน้ าที่
โดยมิชอบของบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมเกิดช่องว่างในการใช้ กฎหมายทาให้ เกิดปั ญหา
ทุจริตเรียกรับสินบน หรือเรียกกันว่าค้ าสานวน ปัญหานั้นเกิดจากการขาดการสร้ างระบบให้ เอื้อต่อ
การตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสมระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ขาดความโปร่ งใส (Transparency) ขาดระบบที่จะเป็ นหลักประกันความอิสระและขาดระบบ
ตรวจสอบความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย (Accountability) ที่เหมาะสม
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การประพฤติมิชอบของตารวจ (police misconduct) นั้นมี
พฤติกรรมอยู่ 4 ประการกล่าวคือ 1.การใช้ อานาจหน้ าที่เกินขอบเขต 2.ละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่
โดยมิชอบ 3.ไม่ป ฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ 4.ประมาทเลิน เล่ ออย่า ง
ร้ ายแรง

แนวคิดทฤษฎีในการใช้ มาตรการบังคับโทษ
การแก้ ไขปั ญหาการกระทาความผิ ดทุ จ ริ ตต่ อ ตาแหน่ งหน้ าที่ในการยุ ติธรรมของ
พนัก งานสอบสวนนั้ นเห็นว่ าเป็ นการทุ จ ริ ตที่ส่งผลกระทบต่ อกระบวนการยุ ติธรรมให้ เสียหาย
ดังนั้นการใช้ มาตรการบังคับโทษควรพิจารณาการใช้ มาตรการบังคับในทางอาญาปัจจุบัน 1 พบว่า
วั ตถุ ป ระสงค์ของการบั งคับ โทษเป็ นการพั ฒนาการจากแนวคิดในอดีต ในการลงโทษเข้ า มาสู่
แนวคิดยุคใหม่ท่มี ่คี วามเป็ นเสรีนิยมในการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุ ษย์มากขึ้นยกฐานะผู้ต้องมาตรการบังคับที่เป็ น “กรรม” ของการถูกบังคับมาเป็ น “ประธาน”
ของการบังคับโทษมุ่ งที่จะปรั บเปลี่ยนบาบั ดฟื้ นฟู หรื อแก้ ไขพฤติกรรมของบุ คคลที่บกพร่ องใน
เรื่ องต่ างๆ ที่เป็ นเหตุให้ กระทาผิดกฎหมายอาญาอันเป็ นกติกาสังคม ไม่สามารถดารงชีวิตอยู่
1

จาก หลักกฎหมาย มาตรการบังคับโทษทางอาญา (พิมพ ครั้งที่ 1) (น.61), โดย ธา นี วรภัทร , 2557,

กรุงเทพฯ:วิญ ูู ชน.

2
159

ร่ วมกับคนในสังคมปกติได้ และก่อความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือสังคมโดยส่วนรวม จึงมีความ
จาเป็ นที่ต้องนาคนลักษณะดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงซ่อมแซมแก้ ไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและ
พฤติก รรมให้ อ ยู่ในระดับ เกณฑ์มาตรฐานคนปกติในสังคมนั้น ๆ ได้ ซึ่ งวั ตถุ ประสงค์ของการ
บังคับโทษที่สาคัญ มีดังต่อไปนี้
1. เพื่ อ ให้ ก ารดารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระทาความผิดและมีความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม
2. เพื่อเป็ นการคุ้มครองสังคม
บทลงโทษทางอาญาที่บัญญัติไว้ จึงเป็ นเครื่องมือที่จะทาให้ กฎหมายบรรลุภารกิจใน
การคุ้มครองสังคม
ภารกิจของกฎหมายอาญา คือ 1. ภารกิจในการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของมนุ ษย์
ในสังคมมนุษย์ไม่อาจอยู่ได้ โดยลาพังตนเอง และโดยธรรมชาติแล้ วมนุ ษย์มีความจาเป็ นต้ องอยู่
ร่วมกัน เมื่อมนุ ษย์มีความจาเป็ นต้ องอยู่ร่วมกันย่อมต้ องมีการกระทบกระทั่งกัน กฎหมายอาญา
ในฐานะเป็ นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้ อยของบ้ านเมืองจึงมีความสาคัญมาก จริงอยู่
ในสังคมมนุ ษย์มีเกณฑ์อันเป็ น “ระเบียบสังคม” 1 2. ภารกิจในการปราบปรามและการป้ องกัน
การกระทาความผิด กฎหมายอาญามีภารกิจในการคุ้มครองสังคมสองทาง คือ ในทางปราบปราม
และในทางป้ องกัน เมื่อการกระทาความผิดใดเกิดขึ้นก็จะต้ องใช้ กฎหมายอาญาในการปราบปราม
การกระทาความผิดที่เกิดขึ้นนั้น และการใช้ กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระทาความผิด
ยังเป็ นการกระทาเพื่อป้ องกันมิให้ การกระทาความผิดนั้นเกิดขึ้นในอนาคตด้ วย 3. ภารกิจในการ
คุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายและในการคุ้มครองคุณภาพของการกระทา ปัญหาอันเกี่ยวเนื่องจากการ
อยู่ร่วมกันของมนุ ษย์ในสังคมมีอยู่มากมายและมีความหลากหลาย การที่จะใช้ กฎหมายอาญาเข้ า
จั ดการกับ ปั ญ หาทุ ก เรื่ องย่ อ มจะเป็ นเรื่ อ งที่ไม่ ถู ก ต้ อ งเป็ นอย่ า งยิ่ ง เพราะปั ญ หาหายปั ญ หาที่
เล็กน้ อยที่ยังไม่สมควรถึงกับต้ องใช้ กฎหมายอาญาลงโทษ หรือไม่จาเป็ นต้ องใช้ กฎหมายอาญาเข้ า
จัดการปัญหาเหล่านั้น กฎหมายอาญาควรจากัดตัวเองอยู่กับการคุ้มครอง “คุณค่าพื้นฐาน” ของ
ระเบียบสังคมเท่านั้น ไม่ชอบที่จะขยายขอบเขตออกไปมากกว่านี้
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในเรื่ องการคุ้ มครองคุ ณธรรมทางกฎหมาย มาตรการลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญามุ่ง คุ้มครองความบริสทุ ธิ์สะอาดแห่งอานาจรัฐหรือความบริสุทธิ์สะอาดแห่ง
ตาแหน่ ง ในความผิดต่ อ ตาแหน่ งหน้ า ที่ในการยุ ติธรรม บทบัญ ญั ติกฎหมายอาญานี้จึ งเป็ น
บทบัญญัติท่บี ัญญัติข้ นึ เพื่อคุ้มครอง “คุณธรรมทางกฎหมาย” กฎหมายอาญาจึงมีภารกิจที่จะต้ อง
คุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมาย ไม่ให้ เป็ นอันตรายหรือไม่ให้ ถูกคุกคามให้ ตกอยู่ในอันตราย

มาตรการบังคับโทษทางกฎหมายของไทยและต่างประเทศ
1

จาก กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (น.58), โดย คณิต ณ นคร ,2554,กรงเทพฯ : วิญญูชน
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การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วมาข้ า งต้ น จ าเป็ นต้ อ งใช้ ม าตรการลงโทษทางอาญาที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางในการป้ องกันและปราบปราม และแก้ ไขปั ญหาการทุจริตต่อตาแหน่ ง
หน้ าที่ในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวนนั้นอาจใช้ มาตรการต่างๆ อาทิ มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคม มาตรการทางคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแนวทางที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในการ
จัดการกับปัญหาดังกล่าว คือ การกาหนดความรับผิดทางอาญาว่าด้ วยความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่
ราชการและก าหนดความรั บ ผิ ด ทางอาญาว่ า ด้ ว ยความผิ ดต่ อ ตาแหน่ งหน้ า ที่ใ นกระบวนการ
ยุ ติธรรมเพื่ อ เป็ นหลั ก ประกัน ให้ กับ สัง คมว่ า การกาหนดความรั บ ผิดทางอาญาจะควบคุ มเจ้ า
พนักงานไม่ให้ ใช้ อานาจหน้ าที่ท่ตี นเองมีไปใช้ ในทางที่ก่อความเสียหายแก่ประชาชน
มาตรการบังคับโทษทางกฎหมายของไทย หากพิจารณาความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่
ราชการในกระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ วจะมีมาตราที่เกี่ยวข้ องกล่ าวคือ
มาตรา 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาเฉพาะ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201 ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานสอบสวนซึ่งกระทาความผิด เรียก
รับ หรื อยอมจะรั บทรั พย์สินหรื อประโยชน์อ่ ืนใดสาหรั บตนเองหรื อผู้อ่ ืนในขณะที่ดารงตาแหน่ ง
พนักงานสอบสวน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201 ผู้ ใ ดเป็ นเจ้ า พนั ก งานในต าแหน่ งตุ ลาการ
พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อ่นื โดยมิชอบ เพื่อกระทาการ หรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่ง ไม่
ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้ วยหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 1
การกระทาความผิดของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201
หากศึกษาถึงโครงสร้ างของการกระทาความผิดแล้ ว เป็ นความผิดที่มีเจตนาพิเศษด้ วย นั่นคือโดย
ทุจริตเรียกรับเพื่อให้ ได้ ผลประโยชน์อนั เป็ นตัวเงินหรือผลประโยชน์อ่นื เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคล
อื่น นั่นคือเป็ นการกระทาโดยประสงค์ต่อ เงิน ทรัพย์สิน เป็ นส่วนใหญ่ โดยผู้กระทานั้นไม่เกรง
กลัวมาตรการลงโทษทางอาญา เพราะส่วนใหญ่ไม่มีการดาเนินคดีผ้ ูกระทาความผิด เนื่องจากทั้ง
ผู้ให้ และผู้รับนั้นสมประโยชน์ด้วยกัน
แม้ ว่ากฎหมายจะเขียนบทลงโทษไว้ รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต จาคุกตลอดชีวิตก็ตาม
แต่ในทางปฏิบัติ ศาลไม่เคยลงโทษเด็ดขาดถึงประหารพนักงานสอบสวนที่กระทาความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201 เลยสักครั้ง บทกฎหมายที่เขียนเอาไว้ จึงเป็ นเพี ยงการข่มขู่
เท่านั้น

1

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต 1
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
มาตรา 123/2 ผู้ ใ ดเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต่ า งประเทศ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ขององค์การระหว่ างประเทศ เรี ยก รั บ หรื อยอมจะรั บทรั พย์สินหรื อประโยชน์ อ่ ืนใด
สาหรับตนเองหรือผู้อ่นื โดยมิชอบเพื่อกระทาการ หรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่ าการ
นั้นจะชอบหรื อมิชอบด้ วยหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรื อจาคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต
มาตรการบั งคับ โทษทางกฎหมายของต่ า งประเทศ ซึ่ งในการศึ กษานี้ ศึ กษาจาก
กฎหมายของ 1. อนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านการทุจริต ค.ศ. 2003 2.กฎหมาย
ญี่ปุ่น 3. กฎหมายสิงคโปร์
ในประเทศญี่ปุ่นความผิดเกี่ยวกับการทุจริต บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาใน
ความผิ ด เรื่ อ งนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ เ ป็ นหลั ก ประกั น แก่ ค วามเที่ย งธรรมใน
ระบบงานของรัฐ หรือเป็ นการสร้ างหลักประกันให้ กบั สาธารณชนในความเชื่อถือไว้ วางใจได้
ก่อนจะลงในเนื้อหาสาระนั้น สมควรที่จะได้ กล่าวถึงนิยามนิยามความหมายของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ โดยสังเขป เพราะเป็ นถ้ อยคาสาคัญอันแสดงขอบเขตการใช้ บทกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องในเรื่องดังกล่าวนี้ อันจะบอกได้ ว่าบุคคลใดเป็ นผู้กระทาความผิดนี้ได้ บ้าง 2
มาตรา 7 แห่งประมวลกฎหมายอาญา(ญี่ปุ่น)ได้ ให้ ความหมายของคาว่า “
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ” ไว้ ดังนี้
“ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ” ในประมวลกฎหมายฉบับนี้หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาลกลาง
หรือรัฐบาลท้ องถิ่น หรือลูกจ้ างที่ปฏิบัติงานอันเป็ นภาระหน้ าที่ของหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย
กาหนด
จากนิยามนี้ เป็ นที่เข้ าใจว่ าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดใน
การทุจริตนี้มีขอบเขตใช้ บังคับกว้ างขวาง โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นแม้แต่ ผูพ้ ิพากษา พนักงานอัยการ
และตารวจ 3

1

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
จาก โครงการศึกษาความเหมาะสมในการปฏิรปู กฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร:คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,2555) (น. 86) โดย อุดม รัฐอมฤต และคณะ , 2555 , กรงเทพฯ
3
จาก โครงการศึกษาความเหมาะสมในการปฏิรปู กฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร:คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,2555) (น. 87) โดย อุดม รัฐอมฤต และคณะ , 2555 , กรงเทพฯ
2
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บทบั ญ ญั ติ ในหมวดดั งกล่ า วนี้ อาจแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 กลุ่ ม ตามลั ก ษณะของการ
กระทาผิด ซึ่งในที่น้ ีจะนามากล่าวเฉพาะกลุ่มความผิดที่เกี่ยวกับการให้ หรือรับสินบน คือ
กลุ่มความผิดที่เกี่ยวกับการให้ หรือรับสินบน มีหลากหลายลักษณะด้ วยกันแต่จะยก
มาเฉพาะมาตรา 197(1) ดังนี้
มาตรา 197(1)กรณีเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ผู้ พิพากษา พนั กงานอัยการ หรื อเจ้ าหน้ า ที่
ตารวจ อนุ ญาโตตุลาการรั บ หรื อเรี ยกรั บ หรื อสัญญาว่ า จะรั บสินบนที่เ กี่ยวข้ อ งกับการปฏิบั ติ
หน้ าที่ของตนเอง และหากได้ กระทาตามที่ตกลงไว้ กจ็ ะได้ รับโทษที่หนักขึ้น กล่ าวคือ ระวางโทษ
จาคุก ไม่เกิน 5 ปี และหากได้ มีการกระทาหรือละเว้ นการกระทาโดยมิชอบด้ วยกฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้ าที่อันเนื่องมาจากการรับสินบน ต้ องระวางโทษหนักขึ้นกล่าวคือระวางโทษจาคุกไม่เกิน
7 ปี 1
อนึ่ ง สาหรั บ ขอบเขตความหมายของคาว่ า สิน บนนั้ นในบทกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น ไม่มีบทนิยามไว้ ในกฎหมาย แต่กล่าวได้ ว่าถูกใช้ ในความหมายอย่างกว้ าง มิได้ หมายความ
เฉพาะเงิน หรือสิ่งของมีรูปร่ างทางกายภาพจับต้ องได้ แต่จะรวมไปถึงประโยชน์อ่ ืนใดที่จะทาให้
เกิดความพึงพอใจ สมประโยชน์ สมความต้ องการของผู้รับ อาทิเช่น การจัดเลี้ยง จัดทัวร์ ฯลฯ
ทั้งนี้โดยมิต้องคานึงถึงมูลค่าของสิ่งนั้น ขอเพียงเป็ นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติหน้ าที่ของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐก็ถือเป็ นสินบน 2
และสาหรับบรรดาสิบบนที่ผ้ ูกระทาความผิดได้ รับไว้ หรือที่บุคคลที่สามได้ รับไว้ โดย
รู้ว่าเป็ นสินบน จะถูกยึด และหากไม่อาจยึดได้ หรือยึดได้ ไม่ครบ ให้ เรี ยกเก็บเป็ นเงินในมูลค่าที่
เท่ากัน 3
กฎหมายประเทศสิงคโปร์ 1ในการศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปร์ น้ัน จะศึกษาใน
ส่วนของ 1.พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต (Prevention of Corruption Act) และ 2.ประมวล
1

(Acceptance of Bribes; Acceptance upon Request; Acceptance in Advance of Assumption of Office)
Article 197
(1) A public officer or arbitrator who accepts, assisting in judicial, prosecutorial or police solicits or
promises to accept a bribe in connection with his/her duties shall be punished by imprisonment with
work for not more than 5 years; and when the official agrees to perform an act in response to a request,
imprisonment with work for not more than 7 years shall be imposed.
2
จาก โครงการศึกษาความเหมาะสมในการปฏิรปู กฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร:คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,2555) (น. 89) โดย อุดม รัฐอมฤต และคณะ , 2555 , กรงเทพฯ
3
(Confiscation and Collection of a Sum of Equivalent Value)
Article 197-5 A bribe accepted by an offender or by a third party with knowledge shall be confiscated.
When the whole or a part of the bribe cannot be confiscated, an equivalent sum of money shall be
collected.
6
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กฎหมายอาญา (Penal Code) ซึ่งกฎหมาย 2 ฉบับนี้เป็ นกฎหมายที่ประเทศสิงคโปร์นามาบังคับใช้
สาหรับการลงโทษ ผู้ท่กี ระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ในการยุติธรรม
1.พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต (Prevention of Corruption Act) มาตรา 5
บั ญ ญั ติ ไว้ ว่ า สมาชิ ก เจ้ า หน้ า ที่หรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภาครั ฐ กระทาหรื อ ละเว้ น การกระท าบางสิ่ง ที่
เกี่ยวข้ องหรือการติดต่อธุรกิจใดก็ตาม ทั้งที่เป็ นจริงหรือเสนอให้ ซึ่งเกี่ยวข้ องหน่วยงานภาครัฐนั้น
มีความผิดทางอาญาและต้ องรับโทษปรับ ไม่เกิน ๑ แสนดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือจาคุก ไม่เกิน ๕ ปี
หรือทั้งจาคุก ทั้งปรับ
2 ประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) มาตรา ๑๖๑ (ข้ าราชการรับผลประโยชน์
ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามกฎหมาย อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่) บุคคลใดก็
ตาม ที่เป็ นหรื อคาดว่าจะเป็ นข้ าราชการ รับหรือได้ มา หรือยินยอมที่จะรับ หรือพยายามให้ ได้ มา
จากบุคคลใดก็ตาม เพื่ อตนเองหรื อผู้อ่ นื ไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์ส่วนตนใดที่นอกเหนือไปจาก
ค่าตอบแทนตามกฎหมาย โดยเป็ นสิ่งจู งใจหรือรางวัลสาหรั บการกระทาหรื อละเว้ นการกระทา
หน้ าที่ หรื อการแสดงหรื อไม่แสดงการใดที่เป็ นการปฏิบัติตามหน้ าที่ สนับสนุ นหรื อไม่สนับสนุ น
บุคคลใด หรือขัดขวางหรือพยายามขัดขวางบริการหรือไม่ให้ บริการต่อบุคคลใด ต่อรัฐบาลหรือ
สมาชิกรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือต่อข้ าราชการรัฐใด มีโทษจาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับหรือทั้งจาคุก
และปรับ
สาหรั บ ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 ให้ ความหมายของเจ้ า หน้ าที่รั ฐ กิน
ความหมายกว้ างขวางมาก ซึ่งรวมถึงผู้พิพากษา อัยการ ตารวจ เจ้ าหน้ าที่ในกระบวนการยุติธรรม2

เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมาย
ในการศึ ก ษานี้ มุ่ งศึ กษามาตรการลงโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 201 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25583 โดยเปรียบเทียบกับโทษที่กาหนดไว้ ใน 1. อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้ วยการต่อต้ านการทุจริต ค.ศ. 2003 2.กฎหมายญี่ปุ่น 3. กฎหมายสิงคโปร์
เมื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการทุ จริ ตต่ อตาแหน่ งหน้ าที่ในการ
ยุติธรรมของพนักงานสอบสวนในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ สามารถสรุปออกมาเป็ น
ตารางได้ ดังต่อไปนี้
กฎหมายไทย

อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้ วยการต่อต้ านการ

กฎหมายญี่ปุ่น

กฎหมายสิงคโปร์

1

ปภรดา เพ็ชรทอง สานักงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2555 น.51
จากโครงการศึกษาความเหมาะสมในการปฏิรปู กฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร:คณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,2555)(น. 136) ,โดย อุดม รัฐอมฤต และคณะ , 2555 , กรงเทพฯ
3
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
2
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ทุจริต ค.ศ. 2003
- ประหารชีวิต
- ลงโทษจาคุกไม่เกิน 10 -จาคุก 6 เดือน – 7 ปี
- จาคุกตลอดชีวิต
ปี
- ยึดทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากก
- จาคุก 5-20 ปี
- อายั ด ทรั พ ย์ และริ บ การกระทาผิด
- ริบทรัพย์
ทรัพย์
*ไทยลงโทษจาคุกอัตราที่
*เน้ นลงโทษจาคุกอัตรา
ต่า และลงโทษปรับอัตรา
สูงสุด และยึดทรัพย์
ต่า

-จาคุกไม่เกิน 5 ปี
- ปรับ 1 แสน ดอลลาร์
สิงคโปร์
*เน้ นลงโทษจ าคุ ก และ
ปรับอัตราสูงสุด

จากการศึกษา อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านการทุจริต 2003 กฎหมาย
ประเทศญี่ปุ่น กฎหมายประเทศสิงคโปร์ และกฎหมายของประเทศไทย พบว่ ามาตรการลงโทษ
ทางอาญาสาหรั บความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่ราชการในการยุ ติธรรมของพนั กงานสอบสวนนั้ น
มาตรการลงโทษจะต้ อ งมีประสิทธิภาพในการลงโทษ กล่ าวคือ ต้ องลดการกระทาความผิดได้
กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิในการปกป้ องคุ้มครองสังคม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายของประเทศ
ใด ใช้ วิธีการลงโทษแบบใด ทั้งประหารชีวิต จาคุกตลอดชี วิต จาคุก ปรั บ ริ บ ทรั พย์ หลั กการ
สาคัญจึงอยู่ท่วี ่ามาตรการใดนามาบังคับใช้ แล้ วมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
การใช้ โทษประหารชีวิตกับความผิดนี้ เห็นได้ ว่าในต่างประเทศนั้นไม่มีการกาหนด
โทษประหารชีวิตไว้ เลย นั่นแสดงว่าการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตไม่อาจที่จะลดการกระความผิด
ต่อตาแหน่ งหน้ าที่ราชการในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีบท
พิสูจน์ใดๆ เลยว่าการลงโทษประหารชีวิตจะเป็ นการป้ องกันหรือป้ องปรามไม่ให้ คนทาความผิด
อีกทั้งมีการวิจัยเชิงวิชาการรองรั บมากมายว่ า หลายๆ ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ ว
สถิติอาชญากรรมก็ไม่ได้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ที่สาคัญโทษประหารชีวิตมีผลต่อการ
ยับยั้งการกระทาผิดของคนแต่ละประเภทในสังคมไม่เท่าเทียมกัน โทษประหารชีวิตทาให้ คน
ทั่วไปกลัว แต่ไม่ทาให้ คนร้ ายกลัว คนที่ทาผิดส่วนใหญ่ตัดสินใจทาผิดเพราะคิดแล้ วว่า เมื่อทา
แล้ วจะสาเร็จ เห็นแล้ วว่าทาแล้ วจะสามารถหลุดรอดไปและยังมีโอกาสได้ ใช้ เงินที่ทุจริตมา จึงไม่
กลัวโทษประหารชีวิต เพราะเชื่อในความสามารถในการหลบหลีกของตนจะทาให้ ไม่ต้องรับโทษ
เมื่อทาสาเร็จ เมื่อไม่ถูกจับก็ไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าทาแล้ วโอกาสหลุดรอดมีน้อยแม้ จะมีโทษแค่
จาคุก 2-3 ปี ก็ไม่กล้ าเสี่ยงที่จะทา
การใช้ โทษจาคุกกับผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ในการยุติธรรมของพนักงาน
สอบสวนนั้น โทษจาคุกในทางทฤษฎีเป็ นโทษที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะทาให้ ผ้ ูต้องโทษกลับ
ตนเป็ นคนดีได้ เพราะทาให้ เจ้ าพนักงานราชทัณฑ์มีโอกาสพิจารณาผู้ต้องโทษเป็ นรายบุคคลว่าการ
ปฏิบัติ (treatment) ในเรือนจาหรือสถานที่กกั ขังได้ ทาให้ ผ้ ูต้องโทษกลับตนได้ หรือไม่ เพียงใด แต่
ในทางปฏิบัติ พบว่าการจาคุกเป็ นเพียงแต่การขังคนไว้ อย่างเดียวตามระยะเวลามีกิจกรรมให้ ทา
เล็กน้ อย เสริมสร้ างอาชีพบ้ าง แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่มีการพิจารณาผู้ต้องโทษเป็ นรายบุคคลว่า
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การปฏิบั ติ (treatment) ในเรื อ นจาหรื อสถานที่กักขั งได้ ทาให้ ผ้ ู ต้องโทษกลั บ ตนได้ หรื อไม่ กไ็ ร้
ประโยชน์ ซา้ ยัง เป็ นการสร้ างโอกาสให้ ผ้ ูกระทาความผิดได้ มีสังคมในกลุ่มผู้กระทาความผิด
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทาให้ เป็ นอุปสรรคใน
การแก้ ไขให้ ผ้ ูต้องโทษกลับ ตนได้
การลงโทษปรั บ ตามจ านวนเท่ า ของผลประโยชน์ ท่ีจ ะได้ รั บ การลงโทษปรั บ ตาม
จานวนเท่าของผลประโยชน์ท่จี ะได้ รับ ได้ แก่ การเพิ่ มอัตราส่วนโทษของโทษปรั บที่มีอยู่เดิมเป็ น
สองเท่า สามเท่า หรือมากกว่านั้นโดยมักจะพบได้ มาในความผิดบางประเภท ตามกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มุ่งคุ้มครองเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ของสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อให้ โทษปรั บมีความสอดคล้ องกับปริ มาณความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สังคมได้ รับจากการ
กระทาความผิด และถือเป็ นการลงโทษที่สาสม และทาให้ ผ้ ูกระทาความผิดเกิดความเข็ดหลาบ
นโยบายทางอาญาของต่างประเทศมักจะส่งเสริมให้ ใช้ โทษทางทรัพย์สินที่เป็ นตัวเงิน
มากขึ้น ตลอดทั้งโทษทางเลือกอื่นๆ ที่มิใช่การจากัดอิสรภาพอย่างโทษจาคุก โดยมีเหตุผลในการ
ใช้ โทษจาคุกที่ว่า “ถ้ าการจาคุก มิได้ ช่วยแก้ ไขเปลี่ยนแปลงพฤตินิสยั อะไรของผู้กระทาความผิดได้
และไม่สามารถปกป้ องคุ้ มครองสังคมได้ จะไม่ส่งเขาเข้ าสู่การรั บโทษจาคุก ” เพราะให้ ผลเสีย
มากกว่าผลดี นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบต่อสังคมมากในอนาคต
สรุป ผลการศึกษานั้น พบว่ า อนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านการทุจริ ต
2003 กฎหมายประเทศญี่ ปุ่น กฎหมายประเทศสิงคโปร์ ไม่มีการลงโทษประหารชีวิต และไม่
ลงโทษจาคุกตลอดชีวิต นั่นเพราะการลงโทษถึงประหารชีวิต ไม่อาจป้ องกันหรือปราบปรามการ
กระทาความผิดทุจริตต่อตาแหน่งหน้ าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บทลงโทษ
ที่หนักเป็ นเพียงการตัดตัวผู้กระทาความผิดออกไปจากสังคมแต่ไม่อาจหยุดการกระทาความผิดที่
จะเกิดขึ้ นใหม่ ได้ จะเห็นได้ ว่า ในต่ างประเทศกฎหมายที่ได้ ศึก ษามานั้ น บทลงโทษจะเน้ น การ
ลงโทษปรับในอัตราสูง และบางประเทศมีการยึดทรัพย์ นั่นหมายความว่าเป็ นการลงโทษโดยมุ่งที่
จะให้ มีผลกระทบต่ อ สถานะทางเศรษฐกิจการเงิน ของผู้ กระทาความผิด เพื่ อตัดโอกาสไม่ ให้
ผู้กระทาความผิดทุจริ ตต่ อตาแหน่ งหน้ าที่ในกระบวนการยุ ติธรรมโดยการเรี ยกรั บสินบน ไม่ มี
โอกาสได้ ใช้ เงินหาความสุขสบายภายหลังจากกระทาความผิด เพราะการกระทาความผิดเรียกรับ
สินบนนั้น นอกจากความผิดครบองค์ประกอบภายนอกภายในแล้ ว ยังมีเจตนาพิเศษนั่ นคือ โดย
ทุจริต ซึ่งโดยทุจริตนั้นผู้กระทากระทาเพื่อหวังที่จะได้ รับเงินและทรัพย์สนิ เจตนาให้ ตนเองมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสถานะทางการเงินดีข้ ึน มีความสุขสบายโดยการทุจริต
กฎหมายของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นประมวลกฎหมายอาญา หรือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เสนอ
ให้ ยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่หากไม่ยกเลิกจะยังคงเขียนโทษประหารไว้ เป็ นสัญลักษณ์ในเชิงข่มขู่
นั้นและไม่เกิดความเสียหายร้ ายแรงกับกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะคงไว้ ได้ ในส่วนโทษจาคุกให้
มีการลงโทษจาคุกตลอดชีวิตสาหรับ ผู้กระทาความผิด และในส่วนของโทษที่มุ่งต่ อทรั พย์สินถ้ า
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หากเขียนบทลงโทษในกรณีโทษปรับให้ มีอัตราโทษปรับที่สูง และมีการยึดทรัพย์อันได้ มาจากการ
กระท าความผิ ด ต่ อ ตาแหน่ ง หน้ า ที่ใ นการยุ ติ ธ รรมด้ ว ยแล้ ว เห็น ว่ า เป็ นการเพิ่ ม โทษที่มุ่ ง ต่ อ
ทรัพย์สินและมุ่งลงโทษต่อสถานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทาความผิด เพราะหากกระทาความผิด
มาแล้ วเมื่อ ถู กลงโทษทั้งจาคุ ก และความมั่งคั่งถู กรั ฐยึดเอาไปเสียแล้ ว แม้ พ้น โทษก็ไม่ อาจหา
ความสุขสบายจากทรัพย์สินที่กระทาความผิดมา ผู้กระทาก็อาจจะไม่เสี่ยงในการกระทาความผิด
เพราะจะถู กจาคุ กและถูกรั ฐยึดทรั พย์และลงโทษปรั บที่สูง และสาคัญที่สุดคือต้ องมีการลงโทษ
จริงจังในทางปฏิบัติ
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