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นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลายทศวรรษทีผ่า่นมา ประเทศตา่ง ๆ  ทัว่โลกตา่งตระหนกัถงึผลรา้ยทีเ่กดิขึน้ 
จากปัญหาการทุจริตมากย่ิงข้ึน เพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตน้ันได้ส่งผลกระทบ 
อยา่งใหญห่ลวงหลายประการ เชน่ การกอ่ใหเ้กดิภาวะการถดถอยของการเจรญิเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิด 
ปญัหาการเลอืกปฏบิตัแิละใหอ้ภสิทิธิแ์กบ่คุคลทีเ่อือ้ผลประโยชนใ์นภาครฐั นอกจากนี ้
การทจุรติยงัถอืไดว้า่เปน็พฤตกิรรมอนัเปน็ปฏปิกัษต์อ่หลกัธรรมาภบิาล หลกัการบรหิาร 
จัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการสำคัญของ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น สังคมโลกจึงได้สร้างเครื่องมือเพื่อป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตร่วมกันขึ้น เพราะต่างตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตน้ัน ไม่สามารถกระทำได้โดยลำพัง จึงได้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต 
ระหว่างประเทศขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ตระหนักถึง 
ความรุนแรงของปัญหาและภัยคุกคามอันเกิดจากการทุจริตที่ส่งผลต่อเสถียรภาพ 
และความมั่นคงของสังคม จึงได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้น เพื่อการเจรจาจัดทำ  
“อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ” และในคราวประชมุสมชัชา 
แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๔๖ ที่ประชุมได้มีมติที่ ๕๘/๔ เปิด 
การลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ 
วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ และอนสุญัญา 
ดังกล่าวก็ ได้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่   
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘  เป็นต้นมา

ความนำ

ตอนที่ ๑  บทบัญญัติทั่วไปและพันธกรณีในการกำหนดมาตรการ 
    ป้องกันการทุจริตของภาคี

ชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 

: United Nations Convention  
against Corruption 2003”
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เป้าหมายสุดท้ายของอนุสัญญาฉบับนี้คือ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้
ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของโลก เพื่อให้เกิด 
การประสานความรว่มมอืระหวา่งกนั อนัจะทำใหก้ารปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ทั้งระดับภายในประเทศและในระดับสากลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ณ โอกาสนี ้หนา้ตา่งโลก : The Knowledge Windows จงึขอเสนอบทความชดุ 
“อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ : United 
Nations Convention against Corruption 2003” ตอนที่ ๑ บทบัญญัติทั่วไป
และพันธกรณีในการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของภาคี เพื่อให้ท่านผู้อ่าน
ไดท้ราบถงึสาระสำคญัโดยภาพรวมของอนสุญัญาฉบบัดงักลา่ว ตลอดจนรายละเอยีด
ของอนุสัญญาฉบับนี้ในหมวด ๑ ซึ่งว่าด้วยบทบัญญัติทั่วไป และในหมวด ๒ ซึ่งว่า
ด้วยมาตรการป้องกันการทุจริต ดังจะได้นำเสนอต่อไปนี้

สาระสำคัญของอนุสัญญา

อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ มขีอ้บท 
แบ่งออกเป็น ๘ หมวด โดยแต่ละหมวดมีสาระสำคัญดังนี้๑

หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป  
กล่าวถึง ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญา 

บทนิยาม ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญา 
และหลักการเคารพอธิปไตยแห่งรัฐ 

หมวด ๒ มาตรการป้องกันการทุจริต
กล่าวถึง พันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้อง 

จัดทำนโยบายป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
การกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
ภาครัฐและเอกชนตั้งแต่การจัดตั้งองค์กรพิเศษ 
เพื่อการต่อต้านการทุจริต นโยบายและแนวทาง 
ปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีใ่นการสง่เสรมิธรรมาภบิาล 
หลักนิติธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

หมวด ๓ ความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย 
กำหนดใหก้ารกระทำบางอยา่งทีไ่มไ่ดก้ำหนดไวใ้นกฎหมายภายในของรฐัภาคี 

เป็นความผิดทางอาญา เพื่อให้ครอบคลุมการทุจริตได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

 ๑ โปรดดู สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สรุปสาระสำคัญอนุสัญญาสหประชาชาติ 
วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ ค.ศ. 2003 United Nations Convention against Corruption UNCAC ฉบบัผูบ้รหิาร, พมิพค์รัง้ที ่๒,  
(กรุงเทพฯ: ป.ป.ช., ๒๕๕๑), หน้า ๑๒ - ๑๓
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ซึ่งการกระทำความผิดอาญาบางประการภายใต้ข้อบทแห่งอนุสัญญานี้กำหนดให้ 
รัฐภาคีต้องกำหนดให้เป็นฐานความผิดเพิ่มเติม 

หมวด ๔ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กำหนดให้รัฐภาคีกำหนดรูปแบบความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างกัน 

ในการรวบรวมและนำส่งพยานหลักฐาน การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การติดตาม อายัด ยึด  
และริบทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต

หมวด ๕ การติดตามทรัพย์สินคืน 
กล่าวถึง ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือระหว่างรัฐภาคีในการคืน 

ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้แก่รัฐภาคีที่ร้องขอ ตลอดจนพิจารณาถึง 
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของผู้เสียหายและเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

หมวด ๖ ความช่วยเหลือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
กล่าวถึง มาตรการในการฝึกอบรม วิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้ง 

การให้ความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรัฐภาคีและองค์การระหว่าง 
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๗ กลไกในการปฏิบัติตามอนุสัญญา
กำหนดใหม้ทีีป่ระชมุใหญข่องรฐัภาคอีนสุญัญา การประชมุของรฐัภาค ีรวมทัง้ 

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในที่ประชุมใหญ่ของรัฐภาคี
หมวด ๘ บทบัญญัติสุดท้าย 
กล่าวถึง การปฏิบัติตามอนุสัญญา การระงับข้อพิพาท การลงนาม การให้ 

สัตยาบัน การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ และการภาคยานุวัติ การมีผลใช้บังคับ 
การแก้ไขเพิ่มเติม การบอกเลิก ผู้เก็บรักษาและภาษาที่ใช้ในการจัดทำอนุสัญญา

บทบัญญัติทั่วไป (General provisions)

ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญา๒

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้กำหนด
ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญาไว้ดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมและเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
    ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 ๒ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 1 Statement of purpose

หมวด ๑
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๒. สง่เสรมิ อำนวยความสะดวก และสนบัสนนุความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
    และความชว่ยเหลอืทางวชิาการในการปอ้งกนัและการตอ่ตา้นการทจุรติ  
    รวมทั้งการติดตามทรัพย์สินจากการกระทำความผิดกลับคืน

๓. ส่งเสริมความมีคุณธรรม การตรวจสอบได้ และการบริหารกิจการ 
    บ้านเมืองและทรัพย์สินของรัฐอย่างเหมาะสม

บทนิยามที่ใช้บังคับแก่อนุสัญญา๓ 
“บทนยิาม” ซึง่ถอืเปน็ขอ้บททีม่คีวามสำคญัยิง่ ไดม้กีารกำหนดไวใ้นบทบญัญตั ิ

ทั่วไปของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ เพื่อให้ 
เป็นไปตามความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญาฯ  ดังต่อไปนี้

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  มีความหมายรวมถึง
๑. บุคคลใด ๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือ 

ตุลาการของรัฐภาคี ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว 
ไม่ว่าได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงระดับอาวุโสของบุคคลนั้น  

๒. บคุคลอืน่ใด ซึง่ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัหนา้ทีร่าชการ รวมถงึการปฏบิตัหินา้ที ่
สำหรับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือให้บริการสาธารณะ ตามที่ 
กำหนดไวใ้นกฎหมายภายในของรฐัภาคนีัน้ และตามทีใ่ชบ้งัคบัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ของรัฐภาคีนั้น 

๓. บุคคลอื่นใด ซึ่งกฎหมายภายในของ 
รัฐภาคีนั้นกำหนดให้เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 

อย่างไรก็ตามเพื่อความมุ่งประสงค์ 
ของมาตรการพิเศษบางประการในหมวด ๒  
ของอนสุญัญานี ้“เจา้หนา้ทีข่องรฐั” อาจหมายถงึ 
บุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ  
หรอืใหบ้รกิารสาธารณะตามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมาย
ภายในของรัฐภาคีนั้น และตามที่รัฐภาคีได้มีการ
บังคับใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งดำรงตำแหน่ง 
ดา้นนติบิญัญตั ิบรหิาร ปกครอง หรอืตลุาการ ของรฐัตา่งประเทศ ไมว่า่โดยการเลอืกตัง้ 
หรือแต่งตั้ง และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ 
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 ๓ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 2 Use of terms
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“เจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
พลเรอืนระหวา่งประเทศ หรอืบคุคลใดซึง่ไดร้บัมอบอำนาจจากองคก์ารภาครฐัระหวา่ง 
ประเทศนั้น ให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศดังกล่าว

“ทรัพย์สิน” หมายถึง สินทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่ามีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง  
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์จบัตอ้งไดห้รอืจบัตอ้งไมไ่ด ้และเอกสารหรอืตราสาร 
ทางกฎหมายที่เป็นหลักฐานกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในสินทรัพย์เช่นว่านั้น

“ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระทำความผดิทางอาญา” หมายถงึ ทรพัยส์นิใด ๆ   
ที่เกิดจากหรือได้รับมาทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมจากการกระทำความผิด

“การอายัด” หรือ “การยึด” หมายถึง 
การห้ามโอน  เปลี่ยนสภาพ จำหน่ายจ่ายโอน หรือ 
เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเป็นการชั่วคราว หรือการ 
เก็บรักษา หรือควบคุมทรัพย์สินเป็นการชั่วคราว 
ตามคำส่ังท่ีออกโดยศาลหรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจอ่ืน 

“การริบทรัพย์สิน” ซึ่งรวมถึงการริบ 
โดยเฉพาะเจาะจงตัวทรัพย์สินในกรณีที่ใช้บังคับได้
หมายถึง การบังคับเอาทรัพย์สินไปอย่างถาวรโดย
คำสั่งศาลหรือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่น 

“ความผดิมลูฐาน” หมายถงึ ความผดิใด ๆ  ซึง่เปน็เหตกุอ่ใหเ้กดิทรพัยส์นิทีอ่าจ 
กลายเปน็มลูฐานของความผดิตามทีไ่ดก้ำหนดไวใ้น ขอ้ ๒๓ ของอนสุญัญาซึง่วา่ดว้ยการ 
ฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอาญา (Laundering of proceeds  
of crime)

“การจัดส่งภายใต้การควบคุม” หมายถึง วิธีการท่ีอนุญาตให้นำของผิดกฎหมาย 
หรือต้องสงสัยออกไปจาก ผ่าน หรือเข้าไปในอาณาเขตของรัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ  
โดยการรับรู้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการสืบสวน 
สอบสวน และเพื่อการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนั้น

ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาและหลักการเคารพอธิปไตยแห่งรัฐ
อนุสัญญานี้มีขอบเขตการใช้บังคับแก่การป้องกัน การสืบสวนสอบสวน  

การฟอ้งรอ้งดำเนนิคดเีกีย่วกบัการทจุรติ การอายดั การยดึ การรบิทรพัยส์นิ และการ 
สง่ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการกระทำความผดิทีไ่ดก้ำหนดไวต้ามอนสุญัญานี ้โดยความผดินัน้ 
ไมจ่ำเปน็ตอ้งกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืเปน็ภยัแกท่รพัยส์นิของรฐั เวน้แตอ่นสุญัญานี ้
จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น๔

 ๔ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 3 Scope of application
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 ทั้งนี้ รัฐภาคีต้องยึดหลักความเสมอภาคแห่งอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง 
ดินแดนของรัฐ หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่น และต้องไม่ดำเนินการ 
ในอาณาเขตของรัฐอ่ืนซ่ึงกฎหมายภายในของรัฐเช่นว่าน้ันสงวนขอบเขตอำนาจหน้าท่ีไว้ 
เฉพาะแก่เจ้าหน้าที่ของตน๕

มาตรการป้องกันการทุจริต (Preventive measures)

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต๖

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้วางเป้าหมาย 
หลักสำหรับการป้องกันการทุจริตและวิธีการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยให้สอดคล้อง 
กับกฎหมายภายในของรัฐภาคี ทั้งนี้ โดยให้รัฐภาคีกำหนดนโยบายและมาตรการ 
ในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

๑. รฐัภาคตีอ้งพฒันาและปฏบิตัติาม ตลอดจนคงไวซ้ึง่นโยบายการประสานงาน 
    ในการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
    ของสังคมและสะท้อนหลักการของหลักนิติธรรม การบริหารจัดการ 
    กจิการบา้นเมอืงและทรพัยส์นิของรฐัอยา่งเหมาะสม ความซือ่สตัยส์จุรติ  
    ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐาน 
    ของระบบกฎหมายของรัฐภาคีนั้น

๒. รัฐภาคีต้องพยายามจัดให้มีและส่งเสริมแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต
๓. รัฐภาคีต้องพยายามประเมิน “เครื่องมือทางกฎหมาย” และมาตรการ 

    ทางบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อพิจารณาว่าเพียงพอต่อการป้องกัน 
    และต่อต้านการทุจริตหรือไม่

ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินงานภายในของแต่ละ 
ประเทศแลว้ รฐัภาคยีงัตอ้งประสานความรว่มมอืทัง้ระหวา่ง 
รฐัภาคดีว้ยกนัเอง และองคก์ารระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับสากลในการส่งเสริมและพัฒนา 
มาตรการตา่ง ๆ  ขา้งตน้ตามความเหมาะสมและเปน็ไปตาม 
หลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน  ความร่วมมือ 
ดังกล่าวนี้อาจรวมถึงการมีส่วนร่วมในแผนการดำเนินงาน 
และโครงการระหว่างประเทศซึ่งมุ่งป้องกันการทุจริต

 ๕ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 4 Protection of sovereignty

 ๖ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 5 Preventive anti-corruption policies and practices

หมวด ๒
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การกำหนดให้มีองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน๗

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้กำหนด 
ให้รัฐภาคีจัดตั้งหรือคงไว้ซึ่งองค์กรที่มีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ตามหลักการพ้ืนฐานของระบบกฎหมายภายในท่ีมีความเป็นอิสระและได้รับการสนับสนุน 
ทรัพยากรสำหรับการดำเนินงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน 
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริตตามที่ได้เสนอข้างต้น 

นอกจากภารกิจตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัตินั้น องค์กรเพื่อการต่อต้าน 
การทจุรติเชงิปอ้งกนันีย้งัมภีารกจิในการดแูลและประสานการดำเนนิงานตามนโยบาย
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัทำและเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัการปอ้งกนัการทจุรติ โดยใหร้ฐัภาคี 
แจ้งชื่อและที่อยู่ขององค์กรดังกล่าวให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบด้วย

การดำเนินการในภาครัฐ๘ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในภาครัฐนั้น อนุสัญญาฯ ได้กำหนดให ้

รัฐภาคีพยายามดำเนินการในภาครัฐไว้หลายประการด้วยกัน ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตาม
หลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของรัฐภาคี ดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมระบบการสรรหาแต่งต้ัง การจ้างงาน การดำรงสถานภาพ การเล่ือนระดับ 
    และการเกษยีณอายขุองเจา้หนา้ทีฝ่า่ยพลเรอืนของรฐัอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้ 
    อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วย 

๒. จัดให้มีมาตรการทางนิติบัญญัติและทางบริหารซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลเพื่อดำรง 
    ตำแหน่งในภาครัฐ

๓. ดำ เนินมาตรการทางนิติบัญญัติ  
    และทางบริหารที่เหมาะสมเพื่อความ 
    โปร่งใสในการสนับสนุนทางการเงิน 
    ให้ แก่ บุ คคลผู้ สมั ค รรั บ เลื อกตั้ ง 
    และพรรคการเมือง

๔. ส่งเสริมสนับสนุนระบบเพื่อความ 
    โปร่งใสตรวจสอบได้ และการป้องกัน 
    การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์(Conflict  
    of Interest) 

 ๗ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 6 Preventive anti-corruption body or 
bodies

 ๘ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 7 Public sector
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การดำเนินการในภาครัฐตามที่อนุสัญญาฯ ได้กำหนดให้รัฐภาคีพยายาม 
ดำเนนิการนี ้เปน็สว่นทีเ่กีย่วกบัการกำหนดหลกัการกวา้ง ๆ  ในการปฏบิตังิานของภาครฐั 
เพือ่การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ แตห่ลกัการสำคญัทีไ่ดม้กีารกำหนดไวใ้นขอ้นี ้ 
คือ “หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์” หรือ “Conflict of Interest” ซึ่งถือเป็น 
มูลเหตุสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะอาจมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ 
เข้าไปจัดการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อำนาจและขัดแย้ง 
กับผลประโยชน์ของรัฐได้

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ๙ 
อนุสัญญาฯ กำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการอย่างจริงจังโดยสอดคล้อง 

กับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน ในการส่งเสริมค่านิยม 
ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

โดยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามความ 
ในอนุสัญญาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมนี้ รัฐภาคีต้อง 
พิจารณาถึงแนวคิดริ เริ่มที่ เกี่ยวข้องขององค์การ 
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ระดับระหว่างภูมิภาค 
และในระดับพหุภาคีร่วมด้วย เช่น ประมวลจริยธรรม
ระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (International 
Code of Conduct for Public off icials) ซึง่แนบทา้ย 

เป็นภาคผนวกในข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ ๕๑/๕๙ เมื่อวันที่  
๑๒ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ 

นอกจากนี ้รฐัภาคตีอ้งพยายามดำเนนิการภายใตห้ลกัการพืน้ฐานของกฎหมาย 
ภายในแห่งรัฐ ในการจัดให้มีเรื่องดังต่อไปนี้

๑. ประมวลจรยิธรรมหรอืมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัหินา้ที ่
    ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างเต็มภาคภูมิ

๒. มาตรการและระบบที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ 
    รายงานการกระทำการทุจริตที่พบในการปฏิบัติหน้าที่

๓. มาตรการและระบบทีก่ำหนดใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัจดัทำคำแถลงตอ่เจา้หนา้ที ่
    ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากประการอืน่แลว้ใหร้วมถงึกจิกรรมนอกเหนอืจากการ 
    ทำงาน การลงทุน สินทรัพย์ และของขวัญหรือผลประโยชน์ ซึ่งอาจ 
    ก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ๙ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 8 Codes of conduct for public officials
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๔. การพจิารณานำมาตรการทางวนิยัหรอืมาตรการอืน่ใดมาใชแ้กเ่จา้หนา้ที ่
    ของรัฐซึ่ งฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทางคุณธรรม 
    และจริยธรรมซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อบทของอนุสัญญาฯ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการการคลังภาครัฐ๑๐

อนสุญัญาฯ ไดก้ำหนดหลกัการในเรือ่งการจดัซือ้จดัจา้งและการจดัการการคลงั 
ภาครัฐไว้ในข้อ ๙ ซึ่งได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยกำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการอย่างจริงจังอย่างสอดคล้องกับหลักการ 
พื้นฐานของระบบกฎหมายภายใน ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นในการจัดทำระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 
    และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการป้องกันการทุจริตบนพื้นฐาน 
    ของความโปร่งใส การแข่งขัน และหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ

๒. ดำเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการจดัการ 
    การคลังภาครัฐ 

๓. ดำเนนิมาตรการทางแพง่และทางปกครองเทา่ทีจ่ำเปน็เพือ่รกัษาสมดุบญัช ี 
    บนัทกึ รายงานการเงนิ หรอืเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจา่ยและรายรบั 
    ของรัฐให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร 
    ดังกล่าว

การรายงานต่อสาธารณะ๑๑

หลักการรายงานต่อสาธารณะนี้ ถือเป็นหลักการที่รับรอง “สิทธิได้รู้” ของ 
สาธารณชน ซึ่งได้กำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งปวงตามหลักการ 
พื้นฐานของระบบกฎหมายภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการ 
บริหารงานภาครัฐ กระบวนการปฏิบัติงานและตัดสินใจในส่วนท่ีเก่ียวกับองค์กรของรัฐ 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับหน้าที่ฝ่ายตุลาการและอัยการ๑๒

กำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ในการดำเนินมาตรการเพื่อ 
เสริมสร้างความมีคุณธรรมและป้องกันการทุจริตในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายตุลาการ  
โดยมาตรการเช่นว่านี้อาจรวมถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความประพฤติของตุลาการ ทั้งนี้  
โดยใหเ้ปน็ไปตามหลกัการพืน้ฐานของระบบกฎหมายของรฐันัน้ภายใตห้ลกัความเปน็ 
อิสระของฝ่ายตุลาการและบทบาทที่สำคัญของตุลาการในการต่อต้านการทุจริต  

 ๑๐ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 9 Public procurement and management 
of public f inances

 ๑๑ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 10 Public reporting

 ๑๒ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 11 Measures relating to the judiciary 
and prosecution services
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และรัฐภาคีที่ฝ่ายอัยการมิได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายตุลาการแต่มีความเป็นอิสระ 
เชน่เดยีวกนักบัฝา่ยตลุาการยอ่มอาจนำมาตรการดงักลา่วขา้งตน้นีม้าใชแ้กฝ่า่ยอยัการ 
ได้เช่นกัน

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน๑๓

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนนั้น อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้กำหนดหลักการกว้าง ๆ เกี่ยวกับการ 
ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ โดยเน้นย้ำการป้องกัน 
“การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งแม้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งพ้นจากหน้าที่แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้หลักดังกล่าวนี้ด้วย

ทัง้นี ้อนสุญัญาฯ ไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งดำเนนิการอยา่งจรงิจงัในการดำเนนิ 
มาตรการปอ้งกนัการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคเอกชน เพิม่มาตรฐานทางบญัชแีละการ 
ตรวจสอบบัญชีในภาคเอกชน และกำหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา  
และทางปกครองทีม่ปีระสทิธภิาพ ไดส้ดัสว่น และมผีลเปน็การหา้มปรามยบัยัง้สำหรบั 
การไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนทางสังคมในการป้องกันการทุจริต๑๔

กำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการดำเนินมาตรการท่ีเหมาะสม 
ตามหลักการพื้นฐานทางกฎหมายภายใน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ของบคุคล และภาคสว่นตา่ง ๆ  นอกจากภาครฐั เชน่ ประชาสงัคม องคก์รเอกชน และองคก์ร 
ระดับชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตลอดจนเพื่อให้สาธารณชน 
เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับสาเหตุและความร้ายแรงของการทุจริต

นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ได้กำหนดให้รัฐภาคีดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อ 
ให้หน่วยงานต่อต้านการทุจริตเป็นที่รู้จักของสาธารณชนและให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงหน่วยงานนั้นได้ เพื่อประโยชน์ในการรายงานการกระทำความผิดที่อนุสัญญานี้ 
กำหนดขึ้น

มาตรการป้องกันการฟอกเงิน๑๕

มาตรการที่สำคัญอีกอย่างที่กำหนดในอนุสัญญานี้ คือ เรื่องการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานในการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ และดำเนินการต่าง ๆ 
ตามอนุสัญญานี้ ซึ่งได้กำหนดหลักการให้รัฐภาคีนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ภายในต่อไป ดังต่อไปนี้

 ๑๓ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 12 Private sector
 ๑๔ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 13 Participation of society
 ๑๕ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 14 Measures to prevent money-laundering
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๑. รัฐภาคีต้องจัดให้มีระบบควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับธนาคาร สถาบัน 
    การเงินซึ่งมิใช่ธนาคาร บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้บริการในการ 
    โอนเงินหรือมูลค่า และหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกิดการฟอกเงินได้ ทั้งนี้  
    เพื่อยับยั้งและสืบเสาะการฟอกเงินทุกรูปแบบ

๒. รฐัภาคตีอ้งรบัรองไดว้า่ เจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง เจา้หนา้ทีผู่อ้อกขอ้บงัคบั  
    เจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย และเจา้หนา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้น 
    การฟอกเงินรวมถึงเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มีความสามารถในการ 
    ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในระดับประเทศ 
    และระหว่างประเทศได้ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายภายในได้

๓. ให้รัฐภาคีพิจารณาจัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินเพื่อเป็นศูนย์กลาง 
    แห่งชาติในการรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ 
    การฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

๔. ให้รัฐภาคีพิจารณาดำเนิน 
    มาตรการในการสืบเสาะ 
    แ ล ะ ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร 
    เ ค ลื่ อ น ย้ า ย เ งิ น ส ด 
    แ ล ะ ต ร า ส า ร ซึ่ ง ข้ า ม 
    พรมแดนของตนโดยไม่  
    เ ป็ น ก า ร ขั ด ข ว า ง ก า ร 
    เคลื่อนย้ายทุนอันชอบด้วย 
    กฎหมาย

๕. ให้รัฐภาคีพิจารณาดำเนินการกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ส่งเงินระบุ 
    ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้โอนในแบบการโอนเงินและในการส่งข้อความ 
    ทีเ่กีย่วขอ้งทางอเิลก็ทรอนกิส ์และเกบ็รกัษาขอ้มลูดงักลา่วไวต้ลอดวงจร 
    การจ่ายเงิน และเพิ่มการตรวจสอบการโอนเงินซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ 
    ผู้โอนเงินที่ไม่สมบูรณ์

๖. ให้รัฐภาคีนำแนวคิดริเริ่มขององค์การต่อต้านการฟอกเงินระดับภูมิภาค  
    ระหว่างภูมิภาคและระดับพหุภาคีมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนด 
    ข้อบังคับและระบบการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน 
    ตามอนุสัญญานี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อข้อบทอื่นของอนุสัญญา

๗. ให้รัฐภาคีพยายามพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อต่อต้าน 
    การฟอกเงินระหว่างเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมาย  
    และผู้ควบคุมดูแลด้านการเงินทั้งในระดับทวิภาคี ระดับอนุภูมิภาค 
    ระดับภูมิภาคและระดับโลก



จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓198

“อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓  
: United Nations Convention against Corruption 2003”

ในการดำเนินการตามข้อบทเกี่ยวกับการฟอกเงินนี้ รัฐภาคีจะกำหนดมูลฐาน 
ความผิดอย่างครอบคลุมรวมถึงมูลฐานความผิดทางอาญาที่กำหนดขึ้นตาม 
อนสุญัญานี ้โดยอนสุญัญาไดใ้หค้ำจำกดัความของความผดิมลูฐานวา่ เปน็ความผดิใด ๆ   
ซึง่ผลจากการกระทำดงักลา่วทำใหเ้กดิรายไดท้ีอ่าจจะนำไปฟอกเงนิได ้โดยการฟอกเงนิ 
ตามอนสุญัญานี ้หมายถงึ การแปลงหรอืโอนยา้ยทรพัยส์นิทัง้ทีท่ราบวา่เปน็รายไดจ้าก 
การกระทำความผดิ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการปกปดิหรอือำพรางทีม่าโดยผดิกฎหมาย 
ของทรัพย์สิน หรือช่วยเหลือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับความผิดในการหลบหนีผลทาง
อาญาจากการกระทำของบุคคลนั้น หรือ การปกปิด อำพรางลักษณะที่แท้จริง ที่มา 
แหลง่ทีต่ัง้ การจำหนา่ย การเคลือ่นที ่หรอืการเปน็เจา้ของ หรอืการไดส้ทิธซิึง่ทรพัยส์นิ 
ทั้งที่ทราบว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นรายได้จากการกระทำความผิด

อาจกล่าวได้ว่า “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓” เปน็ความพยายามของสงัคมโลกในการสง่เสรมิและเสรมิสรา้งมาตรการ 
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
เพราะตระหนักดีว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นบ่อเกิดของปัญหาสำคัญในสังคมมนุษย์ 
หลายประการ และการทำให้ปัญหาการทุจริตหมดไปจากประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น
มิอาจกระทำได้โดยปราศจากความร่วมมือในระดับสากล 

อนุสัญญาฉบับนี้ได้กำหนด 
ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญา 
บทนิยาม ขอบเขตการใช้บังคับ 
ของอนุสัญญาไว้ ซึ่งอยู่ภายใต้ 
หลักการเคารพอธิปไตยแห่งรัฐ 
และการไม่แทรกแทรกกิจการ 
ภายในอันเป็นหลักการสำคัญ 

ประการหนึง่ทีร่ฐัสมาชกิของสหประชาชาตติา่งจะตอ้งยดึถอืเปน็พนัธกรณ ีนอกจากนี ้
อนุสัญญาฯ ได้กำหนดพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้องจัดทำนโยบายป้องกันการทุจริต 
ที่มีประสิทธิภาพ และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการป้องกันการทุจริตอันถือเป็นวาระแห่งชาติของทุกรัฐ 
ในโลก และเป็นวาระแห่งโลกของมนุษยชาติ 

ความส่งท้าย


