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เรื่อง มาตรการลงโทษทางอาญา  

ศึกษา การทุจริตต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรมของพนกังานสอบสวน 

                 ณวฒ เจริญหลาย 
1
*

      รองศาสตราจารย ์ดร. ธานี วรภทัร*์*  

บทคดัย่อ 

ปัญหาทุจริตรับสนิบนหรือที่มีการเรียกกนัว่า ค้าคดี หรือ ค้าส านวน หรือขายส านวน

ที่เกิดในกระบวนการยุติธรรมช้ันพนักงานสอบสวน อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอ านวยความ

ยุติธรรมในคดีอาญาแก่ประชาชนเป็นปัญหาส าคัญเร่ืองหน่ึง เพราะการทุจริตรับสินบนใน

กระบวนการยุติธรรมน้ันท าลายกระบวนการยุติธรรมและกระทบสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการ

เข้าถึงความยุติธรรมทางอาญา โดยการศึกษาน้ี ศึกษาเฉพาะประเดน็การทุจริตเรียกรับสินบนของ

พนักงานสอบสวน  

ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการในกระบวนการยุติธรรมช้ันพนักงานสอบสวน 

ตามประมวลกฎหมายอาญาน้ันมีต ารวจในฐานะพนักงานสอบสวน ซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานช้ันแรกเป็น

จุดเร่ิมต้นของกระบวนการยุติธรรม เพราะอัยการและศาลจะพิจารณาส านวนคดีต่อไปไม่ได้ หาก

ไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและมีการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ซ่ึงระบบการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทยพนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวน

โดยอิสระและเดด็ขาด อ านาจของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการย่อมแยกออกจากกันโดย

เดด็ขาด ซ่ึงก าหนดให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง (ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121) และห้ามมิให้อัยการย่ืนฟ้องคดีต่อศาลโดยมิได้มี

การสอบสวนในความผิดน้ันก่อน (มาตรา 120) ซ่ึงจากผลของการแบ่งแยกอ านาจการสอบสวน

และฟ้องร้องออกจากกันโดดเดด็ขาด พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนโดยอิสระ และเดด็ขาด

ปราศจากการตรวจสอบจากองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม เช่น ทนายความ อัยการ และศาล  

องค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่อาจมีส่วนรับรู้ หรือตรวจสอบการรวบรวม

พยานหลักฐาน และการปฏบัิติต่อผู้ ต้องหาในช้ันสอบสวนได้ ในทางปฏบัิติพนักงานอัยการซ่ึง

เป็นผู้มีหน้าที่ในการสั่งคดีและการว่าความในศาลมิได้รู้เหน็การด าเนินการของเจ้าพนักงานต ารวจ

ในการสอบสวนเพราะไม่มีอ านาจหน้าที่ตาม กฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐาน คงมีหน้าที่

เพียงพิจารณาข้อเทจ็จริงไปตามส านวน การสอบสวน ที่พนักงานสอบสวน จัดท าขึ้นเท่าน้ัน ระบบ

กฎหมายดังกล่าวท าให้พนักงานอยัการไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของพยานหลักฐานที่เจ้า

                                                           
*
  หลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย ์

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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พนักงานต ารวจรวบรวมไว้น้ันได้ ในประเดน็น้ีเป็นจุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรม เป็นผลให้

เกดิช่องทางเรียกรับสนิบนของพนักงานสอบสวนและอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบใน

การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอยัการและส่งผลเสียต่อคดีของรัฐใน ช้ันพิจารณาของศาลได้ 

ปัญหาเกี่ยวกบัการสอบสวนดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่าเป็นปัญหาในการด าเนินกระบวน

วิธีพิจารณาความอาญา ส่งผลให้เกิดช่องทางเรียกรับสินบนของพนักงานสอบสวนเป็นการกระท า

ความผิดอาญา แม้การเป็นเจ้าพนักงาน ในฐานะพนักงานสอบสวนหากกระท าความผิดต่อ

ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม กฎหมายจะก าหนดบทลงโทษไว้มีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตก็

ตาม แต่ปัญหาการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวนกยั็ง

เกดิขึ้น 

ปัญหาดังกล่าวในระบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการใช้อ านาจหน้าที่

โดยมิชอบของบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมเกิดช่องว่างในการใช้กฎหมายท าให้เกิดปัญหา

ทุจริตเรียกรับสนิบน หรือเรียกกนัว่าค้าส านวน ปัญหานั้นเกดิจากการขาดการสร้างระบบให้เอื้อต่อ

การตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสมระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรม

ขาดความโปร่งใส (Transparency) ขาดระบบที่จะเป็นหลักประกันความอิสระและขาดระบบ

ตรวจสอบความรับผิดชอบตามระบอบประชาธปิไตย (Accountability) ที่เหมาะสม 

ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า การประพฤติมิชอบของต ารวจ (police misconduct) น้ันมี

พฤติกรรมอยู่ 4 ประการกล่าวคือ 1.การใช้อ านาจหน้าที่เกินขอบเขต 2.ละเว้นการปฏบัิติหน้าที่

โดยมิชอบ 3.ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 4.ประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรง 

แนวคิดทฤษฎีในการใช้มาตรการบังคับโทษ 

การแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมของ

พนักงานสอบสวนน้ันเห็นว่าเป็นการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมให้เสียหาย 

ดังน้ันการใช้มาตรการบังคับโทษควรพิจารณาการใช้มาตรการบังคับในทางอาญาปัจจุบัน
1
  พบว่า

วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษเป็นการพัฒนาการจากแนวคิดในอดีตในการลงโทษเข้ามาสู่

แนวคิดยุคใหม่ที่ม่ีความเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์มากข้ึนยกฐานะผู้ต้องมาตรการบังคับที่เป็น “กรรม” ของการถูกบังคับมาเป็น “ประธาน” 

ของการบังคับโทษมุ่งที่จะปรับเปล่ียนบ าบัดฟ้ืนฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่องใน

เร่ืองต่างๆ ที่เป็นเหตุให้กระท าผิดกฎหมายอาญาอันเป็นกติกาสังคม ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่

                                                           
1
 จาก หลักกฎหมาย มาตรการบงัคบัโทษทางอาญา (พิมพ คร้ังที่ 1) (น.61), โดย ธา นี วรภัทร , 2557, 

กรงุเทพฯ:วิญ ููชน. 
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ร่วมกับคนในสังคมปกติได้และก่อความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือสังคมโดยส่วนรวม จึงมีความ

จ าเป็นที่ต้องน าคนลักษณะดังกล่าวน้ีไปปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและ

พฤติกรรมให้อยู่ในระดับ เกณฑ์มาตรฐานคนปกติในสังคมน้ันๆ ได้ ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการ

บังคับโทษที่ส าคัญ มีดังต่อไปน้ี 

  1. เพ่ือให้การด ารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความ

รับผิดชอบ  ต่อสงัคม 

  2. เพ่ือเป็นการคุ้มครองสงัคม 

บทลงโทษทางอาญาที่บัญญัติไว้จึงเป็นเคร่ืองมือที่จะท าให้กฎหมายบรรลุภารกิจใน

การคุ้มครองสงัคม 

 ภารกิจของกฎหมายอาญา คือ 1. ภารกิจในการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของมนุษย์

ในสังคมมนุษย์ไม่อาจอยู่ได้โดยล าพังตนเอง และโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความจ าเป็นต้องอยู่

ร่วมกัน เมื่อมนุษย์มีความจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันย่อมต้องมีการกระทบกระทั่งกัน กฎหมายอาญา

ในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงมีความส าคัญมาก จริงอยู่

ในสังคมมนุษย์มีเกณฑ์อันเป็น “ระเบียบสังคม” 
1
 2. ภารกิจในการปราบปรามและการป้องกัน

การกระท าความผิด กฎหมายอาญามีภารกิจในการคุ้มครองสังคมสองทาง คือ ในทางปราบปราม

และในทางป้องกนั เมื่อการกระท าความผิดใดเกิดขึ้นกจ็ะต้องใช้กฎหมายอาญาในการปราบปราม

การกระท าความผิดที่เกิดข้ึนน้ัน และการใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระท าความผิด

ยังเป็นการกระท าเพ่ือป้องกันมิให้การกระท าความผิดน้ันเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 3. ภารกิจในการ

คุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายและในการคุ้มครองคุณภาพของการกระท า ปัญหาอนัเกี่ยวเน่ืองจากการ

อยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมมีอยู่มากมายและมีความหลากหลาย การที่จะใช้กฎหมายอาญาเข้า

จัดการกับปัญหาทุกเร่ืองย่อมจะเป็นเร่ืองที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างย่ิง เพราะปัญหาหายปัญหาที่

เลก็น้อยที่ยังไม่สมควรถึงกบัต้องใช้กฎหมายอาญาลงโทษ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้กฎหมายอาญาเข้า

จัดการปัญหาเหล่าน้ัน กฎหมายอาญาควรจ ากัดตัวเองอยู่กับการคุ้มครอง “คุณค่าพ้ืนฐาน” ของ

ระเบียบสงัคมเทา่น้ัน ไม่ชอบที่จะขยายขอบเขตออกไปมากกว่าน้ี 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในเร่ืองการคุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมาย มาตรการลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญามุ่ง คุ้มครองความบริสทุธิ์สะอาดแห่งอ านาจรัฐหรือความบริสุทธิ์สะอาดแห่ง

ต าแหน่ง ในความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม บทบัญญัติกฎหมายอาญาน้ีจึงเป็น

บทบัญญัติที่บัญญัติข้ึนเพ่ือคุ้มครอง “คุณธรรมทางกฎหมาย” กฎหมายอาญาจึงมีภารกิจที่จะต้อง

คุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมาย ไม่ให้เป็นอนัตรายหรือไม่ให้ถูกคุกคามให้ตกอยู่ในอนัตราย 

มาตรการบังคับโทษทางกฎหมายของไทยและต่างประเทศ 

                                                           
1
 จาก กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (น.58), โดย คณติ ณ นคร ,2554,กรงเทพฯ : วิญญชูน 
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การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นจ าเป็นต้องใช้มาตรการลงโทษทางอาญาที่มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวทางในการป้องกันและปราบปราม และแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อต าแหน่ง

หน้าที่ในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวนน้ันอาจใช้มาตรการต่างๆ อาท ิมาตรการทางกฎหมาย 

มาตรการทางสงัคม มาตรการทางคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงแนวทางที่ส าคัญที่สุดประการหน่ึงในการ

จัดการกบัปัญหาดังกล่าว คือ การก าหนดความรับผิดทางอาญาว่าด้วยความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่

ราชการและก าหนดความรับผิดทางอาญาว่าด้วยความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในกระบวนการ

ยุติธรรมเพ่ือเป็นหลักประกันให้กับสังคมว่าการก าหนดความรับผิดทางอาญาจะควบคุมเจ้า

พนักงานไม่ให้ใช้อ านาจหน้าที่ที่ตนเองมีไปใช้ในทางที่ก่อความเสยีหายแก่ประชาชน 

มาตรการบังคับโทษทางกฎหมายของไทย หากพิจารณาความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่

ราชการในกระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ 

มาตรา  200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาเฉพาะ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201 ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานสอบสวนซ่ึงกระท าความผิด เรียก 

รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นในขณะที่ด ารงต าแหน่ง

พนักงานสอบสวน 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ 

พนักงานอยัการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการ หรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่

ว่าการน้ันจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอด

ชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือประหารชีวิต   
1
 

การกระท าความผิดของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201 

หากศึกษาถึงโครงสร้างของการกระท าความผิดแล้ว เป็นความผิดที่มีเจตนาพิเศษด้วย น่ันคือโดย

ทุจริตเรียกรับเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์อนัเป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพ่ือตนเองหรือเพ่ือบุคคล

อื่น น่ันคือเป็นการกระท าโดยประสงค์ต่อ เงิน ทรัพย์สิน เป็นส่วนใหญ่  โดยผู้กระท าน้ันไม่เกรง

กลัวมาตรการลงโทษทางอาญา เพราะส่วนใหญ่ไม่มีการด าเนินคดีผู้กระท าความผิด เน่ืองจากทั้ง

ผู้ให้และผู้รับน้ันสมประโยชน์ด้วยกนั  

แม้ว่ากฎหมายจะเขียนบทลงโทษไว้รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิตกต็าม 

แต่ในทางปฏิบัติ ศาลไม่เคยลงโทษเดด็ขาดถึงประหารพนักงานสอบสวนที่กระท าความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201 เลยสักคร้ัง บทกฎหมายที่เขียนเอาไว้จึงเป็นเพียงการข่มขู่

เทา่นั้น 

                                                           
1
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1
  

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558 

มาตรา 123/2 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ

เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพ่ือกระท าการ หรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการ

น้ันจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต

และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

มาตรการบังคับโทษทางกฎหมายของต่างประเทศ ซ่ึงในการศึกษาน้ี ศึกษาจาก

กฎหมายของ 1. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003  2.กฎหมาย

ญ่ีปุ่น 3. กฎหมายสงิคโปร์ 

ในประเทศญ่ีปุ่นความผิดเกี่ยวกบัการทุจริต บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาใน

ความผิดเร่ืองน้ี มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ให้เป็นหลักประกันแก่ความเที่ยงธรรมใน

ระบบงานของรัฐ หรือเป็นการสร้างหลักประกนัให้กบัสาธารณชนในความเช่ือถือไว้วางใจได้  

ก่อนจะลงในเน้ือหาสาระน้ัน สมควรที่จะได้กล่าวถึงนิยามนิยามความหมายของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสังเขป เพราะเป็นถ้อยค าส าคัญอนัแสดงขอบเขตการใช้บทกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในเร่ืองดังกล่าวน้ี อันจะบอกได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท าความผิดน้ีได้บ้าง 
2
 

มาตรา 7 แห่งประมวลกฎหมายอาญา(ญ่ีปุ่น)ได้ให้ความหมายของค าว่า “ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ไว้ดังน้ี  

“ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ในประมวลกฎหมายฉบับน้ีหมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง 

หรือรัฐบาลท้องถิ่น หรือลูกจ้างที่ปฏบัิติงานอนัเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย

ก าหนด  

จากนิยามน้ี เป็นที่เข้าใจว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดใน

การทุจริตน้ีมีขอบเขตใช้บังคับกว้างขวาง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้แมแ้ต่ ผูพ้ิพากษา พนกังานอยัการ 

และต ารวจ 
3
 

                                                           
1
 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 

2
 จาก โครงการศึกษาความเหมาะสมในการปฏริปูกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ ์(กรงุเทพมหานคร:คณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต,ิ2555) (น. 86) โดย อดุม รัฐอมฤต และคณะ  , 2555 , กรงเทพฯ  
3
 จาก โครงการศึกษาความเหมาะสมในการปฏริปูกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ ์(กรงุเทพมหานคร:คณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต,ิ2555) (น. 87) โดย อดุม รัฐอมฤต และคณะ  , 2555 , กรงเทพฯ  
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บทบัญญัติในหมวดดังกล่าวน้ีอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามลักษณะของการ

กระท าผิด ซ่ึงในที่น้ีจะน ามากล่าวเฉพาะกลุ่มความผิดที่เกี่ยวกบัการให้หรือรับสนิบน คือ   

กลุ่มความผิดที่เกี่ยวกบัการให้หรือรับสนิบน มีหลากหลายลักษณะด้วยกนัแต่จะยก

มาเฉพาะมาตรา 197(1) ดังน้ี 

มาตรา 197(1)กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ หรือเจ้าหน้าที่

ต ารวจ อนุญาโตตุลาการรับ หรือเรียกรับ หรือสัญญาว่าจะรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเอง และหากได้กระท าตามที่ตกลงไว้กจ็ะได้รับโทษที่หนักข้ึน กล่าวคือ ระวางโทษ

จ าคุก ไม่เกิน 5 ปี และหากได้มีการกระท าหรือละเว้นการกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมายในการ

ปฏบัิติหน้าที่อันเน่ืองมาจากการรับสินบน ต้องระวางโทษหนักข้ึนกล่าวคือระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 

7 ปี 
1
 

อน่ึง ส าหรับขอบเขตความหมายของค าว่าสินบนน้ันในบทกฎหมายของประเทศ

ญ่ีปุ่น ไม่มีบทนิยามไว้ในกฎหมาย แต่กล่าวได้ว่าถูกใช้ในความหมายอย่างกว้าง มิได้หมายความ

เฉพาะเงิน หรือสิ่งของมีรูปร่างทางกายภาพจับต้องได้ แต่จะรวมไปถึงประโยชน์อื่นใดที่จะท าให้

เกิดความพึงพอใจ สมประโยชน์ สมความต้องการของผู้รับ อาทิเช่น การจัดเล้ียง จัดทัวร์ ฯลฯ 

ทั้งน้ีโดยมิต้องค านึงถึงมูลค่าของสิ่งน้ัน ขอเพียงเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันกับการปฏบัิติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐกถ็ือเป็นสนิบน 
2
 

และส าหรับบรรดาสิบบนที่ผู้กระท าความผิดได้รับไว้ หรือที่บุคคลที่สามได้รับไว้โดย

รู้ว่าเป็นสินบน จะถูกยึด และหากไม่อาจยึดได้ หรือยึดได้ไม่ครบ ให้เรียกเกบ็เป็นเงินในมูลค่าที่

เทา่กนั 
3
  

กฎหมายประเทศสิงคโปร์
1
ในการศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปร์น้ัน 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 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการปฏริปูกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ ์(กรงุเทพมหานคร:คณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต,ิ2555) (น. 89) โดย อดุม 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. 
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กฎหมายอาญา (Penal Code)  ซ่ึงกฎหมาย 2 ฉบับน้ีเป็นกฎหมายที่ประเทศสิงคโปร์น ามาบังคับใช้

ส าหรับการลงโทษ ผู้ที่กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

1.พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต (Prevention of Corruption Act) มาตรา 5 

บัญญัติไว้ว่า สมาชิก เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการภาครัฐกระท าหรือละเว้นการกระท าบางสิ่งที่

เกี่ยวข้องหรือการติดต่อธุรกจิใดกต็าม ทั้งที่เป็นจริงหรือเสนอให้ ซ่ึงเกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐน้ัน

มีความผิดทางอาญาและต้องรับโทษปรับ ไม่เกิน ๑ แสนดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือจ าคุก ไม่เกิน ๕ ปี 

หรือทั้งจ าคุก ทั้งปรับ 

2 ประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) มาตรา ๑๖๑ (ข้าราชการรับผลประโยชน์

ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามกฎหมาย อันเกี่ยวกับการปฏบัิติหน้าที่) บุคคลใดก็

ตาม ที่เป็นหรือคาดว่าจะเป็นข้าราชการ รับหรือได้มา หรือยินยอมที่จะรับ หรือพยายามให้ได้มา

จากบุคคลใดกต็าม เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตนใดที่นอกเหนือไปจาก

ค่าตอบแทนตามกฎหมาย โดยเป็นสิ่งจูงใจหรือรางวัลส าหรับการกระท าหรือละเว้นการกระท า

หน้าที่ หรือการแสดงหรือไม่แสดงการใดที่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน

บุคคลใด หรือขัดขวางหรือพยายามขัดขวางบริการหรือไม่ให้บริการต่อบุคคลใด ต่อรัฐบาลหรือ

สมาชิกรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือต่อข้าราชการรัฐใด มีโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับหรือทั้งจ าคุก

และปรับ 

  ส าหรับในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 ให้ความหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ กิน

ความหมายกว้างขวางมาก ซ่ึงรวมถึงผู้พิพากษา อยัการ ต ารวจ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
2
 

เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมาย 

ในการศึกษาน้ีมุ่งศึกษามาตรการลงโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 201 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558
3
 โดยเปรียบเทยีบกับโทษที่ก  าหนดไว้ใน 1. อนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003  2.กฎหมายญ่ีปุ่น 3. กฎหมายสงิคโปร์  

เมื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ

ยุติธรรมของพนักงานสอบสวนในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ สามารถสรุปออกมาเป็น

ตารางได้ดังต่อไปนี้  

กฎหมายไทย 

 

อนุสญัญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการต่อต้านการ

กฎหมายญี่ปุ่น กฎหมายสงิคโปร์ 

                                                                                                                                                                      
1
 ปภรดา  เพช็รทอง ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2555 น.51 

2
 จากโครงการศึกษาความเหมาะสมในการปฏริปูกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ ์(กรงุเทพมหานคร:คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต,ิ2555)(น. 136) ,โดย อดุม รัฐอมฤต และคณะ , 2555 , กรงเทพฯ 
3
 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
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ทุจริต ค.ศ. 2003 

- ประหารชีวิต 

- จ าคุกตลอดชีวิต 

- จ าคุก 5-20 ปี 

- ริบทรัพย์ 

- ลงโทษจ าคุกไม่เกิน 10 

ปี 

- อายัดทรัพย์  และริบ

ทรัพย์ 

-จ าคุก 6 เดอืน – 7 ปี  

- ยึดทรัพย์ที่ได้มาจากก

การกระท าผดิ 

-จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี 

- ปรับ 1 แสน ดอลลาร์

สงิคโปร์ 

*ไทยลงโทษจ าคุกอตัราที่

ต ่า และลงโทษปรับอัตรา

ต ่า 

 *เน้นลงโทษจ าคุกอัตรา

สงูสดุ และยึดทรัพย์ 

*เน้นลงโทษจ าคุกและ

ปรับอตัราสงูสดุ 

 

จากการศึกษา อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 2003 กฎหมาย

ประเทศญ่ีปุ่น กฎหมายประเทศสิงคโปร์ และกฎหมายของประเทศไทย พบว่ามาตรการลงโทษ

ทางอาญาส าหรับความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวนน้ัน 

มาตรการลงโทษจะต้องมีประสิทธิภาพในการลงโทษ กล่าวคือ ต้องลดการกระท าความผิดได้ 

กฎหมายมีความศักด์ิสิทธิในการปกป้องคุ้มครองสังคม ดังน้ันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศ

ใด ใช้วิธีการลงโทษแบบใด ทั้งประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต จ าคุก ปรับ ริบทรัพย์ หลักการ

ส าคัญจึงอยู่ที่ว่ามาตรการใดน ามาบังคับใช้แล้วมีประสทิธภิาพมากที่สดุ  

การใช้โทษประหารชีวิตกับความผิดน้ีเห็นได้ว่าในต่างประเทศน้ันไม่มีการก าหนด

โทษประหารชีวิตไว้เลย น่ันแสดงว่าการบังคับใช้โทษประหารชีวิตไม่อาจที่จะลดการกระความผิด

ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีบท

พิสูจน์ใดๆ เลยว่าการลงโทษประหารชีวิตจะเป็นการป้องกันหรือป้องปรามไม่ให้คนท าความผิด 

อีกทั้งมีการวิจัยเชิงวิชาการรองรับมากมายว่า หลายๆ ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว 

สถิติอาชญากรรมกไ็ม่ได้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ที่ส าคัญโทษประหารชีวิตมีผลต่อการ

ยับย้ังการกระท าผิดของคนแต่ละประเภทในสังคมไม่เท่าเทียมกัน   โทษประหารชีวิตท าให้คน

ทั่วไปกลัว  แต่ไม่ท าให้คนร้ายกลัว  คนที่ท  าผิดส่วนใหญ่ตัดสินใจท าผิดเพราะคิดแล้วว่า  เมื่อท า

แล้วจะส าเรจ็  เหน็แล้วว่าท าแล้วจะสามารถหลุดรอดไปและยังมีโอกาสได้ใช้เงินที่ทุจริตมา จึงไม่

กลัวโทษประหารชีวิต เพราะเช่ือในความสามารถในการหลบหลีกของตนจะท าให้ไม่ต้องรับโทษ

เมื่อท าส าเร็จ เมื่อไม่ถูกจับกไ็ม่ต้องรับโทษ  แต่ถ้าท าแล้วโอกาสหลุดรอดมีน้อยแม้จะมีโทษแค่

จ าคุก    2-3 ปี กไ็ม่กล้าเสี่ยงที่จะท า 

การใช้โทษจ าคุกกบัผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมของพนักงาน

สอบสวนน้ัน โทษจ าคุกในทางทฤษฎีเป็นโทษที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะท าให้ผู้ต้องโทษกลับ

ตนเป็นคนดีได้ เพราะท าให้เจ้าพนักงานราชทณัฑม์ีโอกาสพิจารณาผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคลว่าการ

ปฏบัิติ (treatment) ในเรือนจ าหรือสถานที่กกัขังได้ท าให้ผู้ต้องโทษกลับตนได้หรือไม่ เพียงใด แต่

ในทางปฏบัิติ พบว่าการจ าคุกเป็นเพียงแต่การขังคนไว้อย่างเดียวตามระยะเวลามีกิจกรรมให้ท า

เลก็น้อย เสริมสร้างอาชีพบ้าง แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่มีการพิจารณาผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคลว่า

165



 

9 
 

การปฏิบัติ (treatment) ในเรือนจ าหรือสถานที่กักขังได้ท าให้ผู้ต้องโทษกลับตนได้หรือไม่กไ็ร้

ประโยชน์ ซ า้ยัง   เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้กระท าความผิดได้มีสังคมในกลุ่มผู้กระท าความผิด

ร่วมกนั แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ท าให้เป็นอุปสรรคใน

การแก้ไขให้ผู้ต้องโทษกลับ ตนได้ 

การลงโทษปรับตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ที่จะได้รับการลงโทษปรับตาม

จ านวนเท่าของผลประโยชน์ที่จะได้รับ ได้แก่ การเพ่ิมอัตราส่วนโทษของโทษปรับที่มีอยู่เดิมเป็น

สองเท่า สามเท่า หรือมากกว่าน้ันโดยมักจะพบได้มาในความผิดบางประเภท ตามกฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มุ่งคุ้มครองเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ของสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้โทษปรับมีความสอดคล้องกับปริมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สังคมได้รับจากการ

กระท าความผิด และถือเป็นการลงโทษที่สาสม และท าให้ผู้กระท าความผิดเกดิความเขด็หลาบ 

นโยบายทางอาญาของต่างประเทศมักจะส่งเสริมให้ใช้โทษทางทรัพย์สินที่เป็นตัวเงิน

มากข้ึน ตลอดทั้งโทษทางเลือกอื่นๆ ที่มิใช่การจ ากัดอิสรภาพอย่างโทษจ าคุก โดยมีเหตุผลในการ

ใช้โทษจ าคุกที่ว่า “ถ้าการจ าคุก มิได้ช่วยแก้ไขเปล่ียนแปลงพฤตินิสยัอะไรของผู้กระท าความผิดได้

และไม่สามารถปกป้องคุ้มครองสังคมได้ จะไม่ส่งเขาเข้าสู่การรับโทษจ าคุก” เพราะให้ผลเสีย

มากกว่าผลดี นอกจากน้ัน ยังมีผลกระทบต่อสงัคมมากในอนาคต 

สรุป ผลการศึกษาน้ัน พบว่า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 

2003 กฎหมายประเทศญ่ีปุ่น กฎหมายประเทศสิงคโปร์ ไม่มีการลงโทษประหารชีวิต และไม่

ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต น่ันเพราะการลงโทษถึงประหารชีวิต ไม่อาจป้องกันหรือปราบปรามการ

กระท าความผิดทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสทิธภิาพ บทลงโทษ

ที่หนักเป็นเพียงการตัดตัวผู้กระท าความผิดออกไปจากสังคมแต่ไม่อาจหยุดการกระท าความผิดที่

จะเกิดข้ึนใหม่ได้ จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศกฎหมายที่ได้ศึกษามาน้ัน บทลงโทษจะเน้นการ

ลงโทษปรับในอตัราสงู และบางประเทศมีการยึดทรัพย์ น่ันหมายความว่าเป็นการลงโทษโดยมุ่งที่

จะให้มีผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจการเงินของผู้กระท าความผิด เพ่ือตัดโอกาสไม่ให้

ผู้กระท าความผิดทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมโดยการเรียกรับสินบน ไม่มี

โอกาสได้ใช้เงินหาความสุขสบายภายหลังจากกระท าความผิด เพราะการกระท าความผิดเรียกรับ

สินบนน้ัน นอกจากความผิดครบองค์ประกอบภายนอกภายในแล้ว ยังมีเจตนาพิเศษน่ันคือ โดย

ทุจริต ซ่ึงโดยทุจริตน้ันผู้กระท ากระท าเพ่ือหวังที่จะได้รับเงินและทรัพย์สนิ เจตนาให้ตนเองมีฐานะ

ทางเศรษฐกจิสถานะทางการเงินดีขึ้น มีความสขุสบายโดยการทุจริต  

กฎหมายของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญา หรือ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558 เสนอ

ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่หากไม่ยกเลิกจะยังคงเขียนโทษประหารไว้เป็นสญัลักษณ์ในเชิงข่มขู่

น้ันและไม่เกดิความเสยีหายร้ายแรงกบักระบวนการยุติธรรมกอ็าจจะคงไว้ได้ ในส่วนโทษจ าคุกให้

มีการลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตส าหรับผู้กระท าความผิด และในส่วนของโทษที่มุ่งต่อทรัพย์สินถ้า
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หากเขียนบทลงโทษในกรณีโทษปรับให้มีอัตราโทษปรับที่สูง และมีการยึดทรัพย์อันได้มาจากการ

กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมด้วยแล้ว เห็นว่าเป็นการเพ่ิมโทษที่ มุ่งต่อ

ทรัพย์สินและมุ่งลงโทษต่อสถานะทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิด เพราะหากกระท าความผิด

มาแล้วเมื่อถูกลงโทษทั้งจ าคุกและความมั่งคั่งถูกรัฐยึดเอาไปเสียแล้ว แม้พ้นโทษกไ็ม่อาจหา

ความสุขสบายจากทรัพย์สินที่กระท าความผิดมา ผู้กระท ากอ็าจจะไม่เสี่ยงในการกระท าความผิด

เพราะจะถูกจ าคุกและถูกรัฐยึดทรัพย์และลงโทษปรับที่สูง และส าคัญที่สุดคือต้องมีการลงโทษ

จริงจังในทางปฏบัิติ 
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