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สืบเนื่องจากบทความตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ 
บทบัญญัติทั่วไปและพันธกรณีของรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ ในการจดัใหม้มีาตรการปอ้งกนัการทจุรติ (Preventive Measures)  
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งล้วนเป็นมาตรการที่สำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดส้ินไปได้มากกว่ามาตรการในการปราบปรามการทุจริต 
ที่ปลายเหตุ อันควรได้รับการส่งเสริมและดำเนินการอย่างจริงจังสมตามเจตนารมณ์ 
ของอนุสัญญาฉบับดังกล่าว

นอกจากรายละเอยีดของพนัธกรณตีามทีไ่ดน้ำเสนอไปแลว้นัน้ อนสุญัญาฉบบันี้ 
ยงัไดก้ำหนดพนัธกรณใีนดา้นตา่ง ๆ  ทีร่ฐัภาคจีำตอ้งนำไปดำเนนิการ หรอืพจิารณานำไป 
ดำเนินการโดยสมัครใจ อาทิ ในการกำหนดให้การกระทำใด ๆ เป็นความผิดอาญา 
(Criminalization) ให้มีขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาตามที่ได้ 
กำหนดไว้ดังกล่าว  

ในโอกาสนี้ หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows จึงขอเสนอ 
บทความชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
: United Nations Convention against 
Corruption 2003” ตอนที่ ๒ “พันธกรณี
ในการกำหนดฐานความผิดทางอาญาของ 
รัฐภาคี” ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึง 
สาระสำคัญของอนุสัญญาใน หมวด ๓ ว่าด้วย 
การกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการ 
บงัคบัใชก้ฎหมาย (Criminalization and Law  
Enforcement) ในสว่นของการกำหนดใหเ้ปน็ 

ความนำ

ตอนที่ ๒ พันธกรณีในการกำหนดฐานความผิดทางอาญาของรัฐภาคี

ชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
: United Nations Convention  
against Corruption 2003”

ชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
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ความผิดอาญา (Criminalization) ตลอดจนพันธกรณีที่กำหนดปัจจัยพื้นฐาน 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความผิดตามที่ 
อนุสัญญาได้กำหนดไว้หรือไม่

พันธกรณีในการกำหนดฐานความผิดทางอาญา (Criminalization)

อนุสัญญาฉบับนี้ได้กำหนดให้รัฐภาคีดำเนินการให้การกระทำบางประการ 
ทีไ่มไ่ดก้ำหนดไวใ้นกฎหมายภายในของตนเปน็ฐานความผดิทางอาญาเพิม่เตมิ เพือ่ให้ 
ครอบคลุมการทุจริตได้อย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน  และรวมถึงต้องดำเนินการให้บทบัญญัติ 
เดิมที่มีอยู่แล้วนั้น สอดคล้องกับพันธกรณีตามข้อบทแห่งอนุสัญญาอีกด้วย ในเนื้อหา 
ของขอ้บทอนสุญัญาสว่นทีว่า่ดว้ยการกำหนดใหเ้ปน็ความผดิอาญานี ้ผูเ้ขยีนขอนำเสนอ 
โดยแบ่งข้อบทออกเป็น ๒ ส่วน๑ แบ่งแยกตามระดับของพันธกรณี ๒ ดังต่อไปนี้

๑. พันธกรณีที่เป็นมาตรการบังคับ (Obligations 
to Criminalize: Mandatory Offences) 

รัฐภาคีจำต้องดำเนินการให้มีกฎหมายอนุวัตรการ  
(Implementing Legislation) เพื่อรองรับพันธกรณ ี
เหล่านี้เสียก่อนจึงจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ได้ หรือ 
เรียกว่าเป็นพันธกรณีในการกำหนดให้การกระทำนั้น 
เปน็ความผดิอาญาภาคบงัคบั อนัไดแ้กฐ่านความผดิในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ วรรคหนึง่  
มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ ของอนุสัญญา 

ดงันัน้ รฐัภาคจีงึตอ้งรบัเอามาตรการทางนติบิญัญตัแิละมาตรการอืน่ ๆ  ทีอ่าจ 
จำเปน็เพือ่กำหนดใหก้ารกระทำดงัตอ่ไปนี ้เปน็ความผดิอาญาเมือ่กระทำโดยเจตนา  
อันได้แก่

๑.๑ การให้และการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Bribery of National 
Public Off icials)๓

ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ

 ๑ ดูเพ่ิมเติม United Nations Off ice on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, Legislative guide for 
the implementation of the United Nations Convention against Corruption, (New York; 2006), pp. 75-115.

๒ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระดับของพันธกรณีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้ใน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, รายงานการวิจัย เรื่อง 
“การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003”, หน้า ๑๐๙-๑๑๕.

๓ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 15.
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 •	 การให้สินบน (Active Bribery) หมายถึง การให้คำม่ันสัญญา การเสนอ 
หรือการให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งประโยชน์ที่ 
มคิวรไดส้ำหรบัเจา้หนา้ทีผู่น้ัน้เองหรอืสำหรบับคุคลหรอืกลุม่บคุคลอืน่ใด  
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่น้ัน้กระทำการหรอืละเวน้กระทำการใด ๆ  ในการปฏบิตั ิ
หน้าที่ราชการของตน 

 การรับสินบน (Passive Bribery•	 ) หมายถึง การเรียก หรือการรับโดย 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ซึง่ประโยชนท์ีม่คิวรไดส้ำหรบั 
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเองหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
กระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน

 ๑.๒ การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์การ
สาธารณะต่างประเทศ (Bribery of Foreign Public Off icials and Off icials of 
Public International Organizations) ๔

หมายถึง การให้คำมั่นสัญญา การเสนอ หรือการให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศโดยทางตรงหรือ 
ทางออ้มซึง่ประโยชนท์ีม่คิวรไดส้ำหรบัเจา้หนา้ทีผู่น้ัน้เองหรอืบคุคลหรอืหนว่ยองคก์ร 
อืน่ใด เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่น้ัน้กระทำการหรอืละเวน้กระทำการใด ๆ  ในการปฏบิตัหินา้ที ่
ราชการของตน เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใดที่ 
มิควรได้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

๑.๓ การยกัยอก การใชเ้งนิทนุหรอืทรพัยส์นิโดยมวีตัถปุระสงคผ์ดิกฎหมาย  
หรือการยักย้ายทรัพย์สินโดยวิธีการอื่นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Embezzlement, 
Misappropriation or Other Diversion of Property by a Public Official) ๕

หมายถึง การยักยอกทรัพย์สินในภาครัฐ กล่าวคือ การกระทำโดยเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยประการอื่น  
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลหรือหน่วยองค์กรอื่นในทรัพย์สินกองทุน 
หรือหลักทรัพย์ของรัฐหรือเอกชน หรือสิ่งที่มีค่าอื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้รับ 
มอบหมายให้ดูแลโดยเหตุแห่งตำแหน่งหน้าที่

๔ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 16 Paragraph 1. 
๕ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 17 .
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๑.๔ การฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญา (Laundering  
of Proceeds of Crime) ๖

 อนุสัญญาได้กำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐ ต้องรับเอามาตรการทางนิติบัญญัต ิ
หรอืมาตรการอืน่ ๆ  ทีอ่าจจำเปน็ ในการกำหนดใหก้ารกระทำดงัตอ่ไปนี ้เปน็ความผดิ 
ทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมาย 
ภายในของตน ได้แก่

 •	 การเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือการโอนซึ่งทรัพย์สิน โดยรู้ว่าทรัพย์สิน 
เช่นว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญา เพื่อความ 
มุ่งประสงค์ในการปกปิด หรืออำพรางที่มาอันมิชอบด้วยกฎหมายของ 
ทรัพย์สินนั้น หรือในการช่วยบุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำ 
ความผิดมูลฐานในการหลบเลี่ยงผลทางกฎหมายสำหรับการกระทำของ
บุคคลดังกล่าว

 •	 การปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง แหล่งที่มา ที่ตั้ง การจำหน่าย 
จ่ายโอน การเคลื่อนย้าย การถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน  
โดยรู้ว่าทรัพย์สินเช่นว่านั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
อาญา 

 •	 การถือครอง การครอบครอง หรือการใช ้ซึ่งทรัพย์สิน โดยรู้ในเวลาที่ 
ได้รับมาว่าทรัพย์สินเช่นว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
อาญา

 •	 การมีส่วนร่วมในการกระทำ การเข้าร่วม หรือการสมคบกัน 
กระทำความผดิ การพยายามกระทำความผดิ การชว่ยเหลอืการยยุงการ 
อำนวยความสะดวก ตลอดจนการให้คำปรึกษาหารือในการกระทำ 
ความผิดใด ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ ๓ ประการข้างต้น และ

เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการปฏิบัติตามหรือการบังคับใช้ตามข้อน้ี รัฐภาคีแต่ละรัฐ 
จะตอ้งหาทางนำการกระทำความผดิขา้งตน้ไปใชบ้งัคบักบัความผดิมลูฐาน (การกระทำ 
ความผิดอาญาในชั้นแรกอันเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น การลักทรัพย์ 
การยักยอกทรัพย์ การฉ้อโกง เป็นต้น)  ในขอบเขตที่กว้างที่สุด และต้องนำไปบัญญัติ 
รวมเปน็ความผดิมลูฐาน โดยอยา่งนอ้ยทีส่ดุใหค้รอบคลมุถงึความผดิทางอาญาทีก่ำหนด 
ไว้ในอนุสัญญา

๖ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 23 .
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โดยความผิดมูลฐานให้รวมถึงความผิดซ่ึงกระทำ 
ท้ังภายในและภายนอกเขตอำนาจของรัฐภาคีท่ีอยู่ในการ 
พิจารณา อย่างไรก็ดี ความผิดใด ๆ ซึ่งกระทำนอกเขต 
อำนาจของรฐัภาคจีะเปน็ความผดิมลูฐานได ้... การกระทำ 
ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมาย 
ภายในของรัฐซึ่งการกระทำความผิดได้เกิดขึ้น และหาก 
การกระทำนัน้เกดิขึน้ในรฐัภาคซีึง่ปฏบิตัติามหรอืบงัคบัใช้ 

ข้อนี้ การกระทำดังกล่าวจะถือเป็นความผิดอาญาภายใต้กฎหมายภายในของรัฐภาคี
นั้นได้

ทั้งนี้ หากหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของรัฐภาคีได้กำหนดไว้  
รฐัภาคดีงักลา่วอาจบญัญตัใิหค้วามผดิฐานฟอกทรพัยส์นิขา้งตน้ ไมใ่ชบ้งัคบัแก ่“บคุคล 
ซึ่งกระทำความผิดมูลฐาน” นั้นก็ได้

๑.๕ การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (Obstruction of Justice)๗ ซึ่งหมายถึง 

 การใช้กำลังบังคับ การคุกคาม หรือการข่มขู่ หรือการให้คำมั่นสัญญา •	
การเสนอหรอืการใหป้ระโยชนอ์นัมคิวรได ้เพือ่จงูใจใหม้ ี“การเบกิความ 
อันเป็นเท็จ” หรือรบกวน “การให้คำเบิกความ” หรือ “การนำพยาน 
หลกัฐานมาสบื” ในกระบวนการพจิารณาคดทีีเ่กีย่วกบัการกระทำความผดิ 
ที่กำหนดตามอนุสัญญาฉบับนี้

 การใชก้ำลงับงัคบั คกุคามหรอืขม่ขูเ่•	 พือ่รบกวน “การปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ 
ของผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย” ในส่วนที่เกี่ยวกับการ 
กระทำความผดิทีก่ำหนดตามอนสุญัญานี ้ทัง้นี ้โดยไมก่ระทบตอ่สทิธขิอง 
รัฐภาคีในการออกกฎหมายท่ีคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทอ่ืน ๆ ด้วย

๒. พนัธกรณทีีเ่ปน็มาตรการสมคัรใจในการกำหนดความผดิทางอาญา 
(optional requirements: obligation to consider) 

พนัธกรณใีนการกำหนดใหเ้ปน็ความผดิอาญาในสว่นนี ้มใิชค่วามผดิภาคบงัคบั 
ที่รัฐภาคีจะต้องนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายดังเช่นพันธกรณีในส่วนแรกที่ได้นำเสนอ  
จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นฐานความผิดซ่ึงรัฐภาคีมีพันธกรณีในแบบสมัครใจ (Non-Mandatory  
Offences)๘ อย่างไรก็ดี หากรัฐภาคีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่อง 
สำคัญว่าควรนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในก็สามารถกระทำได้ และอีกนัยหนึ่ง  

๗ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 25 . 
๘ ดูเพิ่มเติม United Nations Off ice on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, supra note 1, 

pp. 75-115.
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หากรัฐภาคียังไม่ต้องการที่จะนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในก็ย่อมไม่ผูกพัน 
(Obliged) ที่จะต้องบัญญัติให้เป็นกฎหมายภายในเสียก่อนแต่อย่างใด แต่อาจทำให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามอนุสัญญานี้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

ดงันัน้ รฐัภาคจีงึมพีนัธกรณเีพยีงแตพ่จิารณารบัมาตรการ หรอืดำเนนิการใด ๆ   
อนัเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนันัน้ในระบบกฎหมายของตน โดยพจิารณารบัเอามาตรการ 
ทางนิติบัญญัติและมาตรการอื่น ๆ เช่นที่อาจจำเป็นเพื่อกำหนดเป็นความผิดอาญา 
สำหรับการกระทำโดยเจตนา ซึ่งการกระทำใน มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘  
ถึงมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ ดังนี้

๒.๑ การเรียกหรือรับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ 
ระหวา่งประเทศ (passive bribery of foreign public off icials and off icials 
of public international organizations)๙

รฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งพจิารณารบัเอามาตรการทางนติบิญัญตัิ 
และมาตรการอื่น ๆ เช่นที่อาจจำเป็นเพื่อกำหนดเป็นความผิด 
ทางอาญาสำหรบัการกระทำโดยเจตนาซึง่การเรยีกหรอืการรบัโดย 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ หรอืเจา้หนา้ทีข่ององคก์ารภาครฐั 
ระหว่างประเทศ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งประโยชน์ที่ 

มิควรได้ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเองหรือบุคคลหรือหน่วยองค์กร 
อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

๒.๒ การใช้อิทธิพลเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์อันมิชอบ (Trading in influence)๑๐

 รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการ 
อื่น ๆ ที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้เป็นความผิดทางอาญา 
เมื่อกระทำโดยเจตนา

 การกอ่ใหเ้กดิการใชอ้ทิธพิล (Active trading in influence)•	  กลา่วคอื 
การให้คำมั่นสัญญา การเสนอ หรือการให้ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ 
บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้  
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้หรอืบคุคลนัน้ “ใชอ้ทิธพิล” ซึง่มอียูจ่รงิหรอื 
คาดว่ามีไปในทางที่มิชอบ โดยมุ่งหมายให้ผู้ที่ก่อให้มีการใช้อิทธิพลนั้น

๙ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 16 paragraph 2 . 
๑๐ United  Nations Convention against Corruption 2003: Article 18 .
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หรือบุคคลอื่นใดได้รับประโยชน์ที่มิควรได้จากหน่วยงานบริหารปกครอง 
หรือหน่วยงานรัฐของรัฐภาคีนั้น

 การใช้อิทธิพล (Passive trading in influence) กล่าวคือ การเรียก •	
หรือการรับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรง 
หรือโดยอ้อมซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น สำหรับ 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือบุคคลนั้นจะได้ “ใช้อิทธิพล” ซึ่งมี 
อยู่จริงหรือทึกทักว่ามีไปในทางที่มิชอบ  
เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ งประโยชน์  
ที่ มิควรได้จากหน่วยงาน 
บ ริหารปกครอ งหรื อ 
หน่วยงานรัฐของรัฐภาคี

๒.๓ การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด (Abuse of functions)๑๑

 รฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งพจิารณารบัเอามาตรการทางนติบิญัญตัหิรอืมาตรการอืน่ ๆ   
ที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้เป็นความผิดอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา ซึ่งการปฏิบัต ิ
หนา้ทีห่รอืใชต้ำแหนง่หนา้ทีโ่ดยมชิอบ ซึง่หมายถงึ “การกระทำหรอืไมก่ระทำการใด 
อนัเปน็การฝา่ฝนืกฎหมาย” โดยเจา้หนา้ทีข่องรฐัในการปฏบิตัหินา้ทีข่องตน เพือ่ความ 
มุ่งประสงค์ให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ท่ีมิควรได้สำหรับตนเองหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 

๒.๔ การมีพฤติกรรมร่ำรวยโดยผิดกฎหมาย (Illicit enrichment)๑๒

 ภายใต้บังคับของรัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน  
รฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งพจิารณารบัเอามาตรการทางนติบิญัญตัแิละมาตรการอืน่ ๆ  ทีอ่าจ 
จำเป็นในการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา สำหรับ “การมี 
พฤติกรรมร่ำรวยโดยผิดกฎหมาย” ซึ่งหมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสินทรัพย์ 
เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุผลถึง 
ความเกี่ยวโยงของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนั้นกับรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายของตน 
ซึง่ผูเ้ขยีนมขีอ้สงัเกตวา่ หลกัการทีก่ำหนดลกัษณะองคป์ระกอบความผดิเชน่นีม้เีงือ่นไข 
ค่อนข้างน้อย ย่อมส่งผลให้ฐานความผิดนี้มีสภาพบังคับมากยิ่งขึ้นกว่าการที่จะ 
กำหนดว่า การมีพฤติกรรมร่ำรวยเช่นว่านั้นเป็นผลมาจากการทุจริตต่อหน้าที่โดยตรง

๑๑ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 19 .
๑๒ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 20 .
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๒.๕ การให้สินบนในภาคเอกชน (Bribery in the private sector) ๑๓

 รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอา 
มาตรการดา้นนติบิญัญตัแิละมาตรการอืน่ทีอ่าจ 
จำเป็นในการกำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้ 
ในการประกอบกจิกรรมดา้นเศรษฐกจิ การเงนิ 
หรือการพาณิชย์ เป็นความผิดทางอาญา 
เมื่อกระทำโดยเจตนา

 การให้คำมั่นสัญญา การเสนอ หรือการให้โดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่ง •	
ประโยชนท์ีม่คิวรได ้แกบ่คุคลใด ๆ  ซึง่กำกบัการหรอืทำงานในฐานะใด ๆ   
แก่หน่วยงานภาคเอกชนแก่บุคคลนั้นเองหรือแก่บุคคลอื่น เพื่อให้ 
บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิด 
ต่อหน้าที่ของบุคคลนั้น

 การเรียกหรือการรับโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้  •	
โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งกำกับการหรือทำงานในฐานะใด ๆ แก่หน่วยงาน 
ภาคเอกชน แก่บุคคลนั้นเอง หรือแก่บุคคลอื่น สำหรับเพื่อบุคคลนั้นเอง 
จะกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดต่อหน้าท่ีของตน

๒.๖ การยักยอกทรัพย์สินในภาคเอกชน (Embezzlement of property in the 
private sector) ๑๔

 รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องพิจารณารับเอามาตรการด้านนิติบัญญัติและด้านอื่น 
ทีอ่าจจำเปน็ในการกำหนดให ้การยกัยอกโดยบคุคลซึง่กำกบัการหรอืทำงานในฐานะ 
ใด ๆ ในหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งทรัพย์สินกองทุนหรือหลักทรัพย์ภาคเอกชน 
หรอืสิง่มคีา่อืน่ อนัตนไดร้บัมอบหมายใหด้แูลทรพัยส์นินัน้โดยเหตแุหง่ตำแหนง่หนา้ที ่
เป็นความผิดทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การเงิน หรือการพาณิชย์ 

๒.๗ การปิดบังซ่อนเร้น (Concealment) ๑๕

 โดยไมก่ระทบกระเทอืนตอ่บทบญัญตัใินมาตรา ๒๓ ของอนสุญัญานีซ้ึง่วา่ดว้ย 
การฟอกทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระทำความผดิอาญา รฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งพจิารณา 
รับเอามาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้เป็น 
ความผิดทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา ซึ่งการปกปิดหรือการเก็บรักษาต่อไป 

๑๓ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 21 .
๑๔ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 22 .
๑๕ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 24 .
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ซึ่งทรัพย์สิน ภายหลังจากที่มีการกระทำความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ โดย  
“บุคคลที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด” ทั้งนี้ เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นรู้ว่า
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระทำความผิดใด ๆ ที่กำหนดไว้ตามอนุสัญญา 

พันธกรณีอันกำหนดปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
 
นอกจากนี้ ในการพิจารณาพันธกรณีในการกำหนดฐานความผิดทางอาญา 

ดังที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว จำต้องให้ความสำคัญแก่พันธกรณีที่กำหนดปัจจัยพื้นฐาน 
ซึ่งเกี่ยวข้องการกระทำความผิด เพื่อพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความผิดตามที่ 
อนุสัญญาได้กำหนดไว้หรือไม่ เช่น 

ข้อบทในมาตรา ๒๖ ว่าด้วยการรับผิดของนิติบุคคล๑๖ ได้กำหนดมาตรการ 
บังคับให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องรับเอามาตรการท่ีอาจจำเป็นซ่ึงสอดคล้องกับหลักกฎหมาย 
ของตน ในการกำหนดความรบัผดิของนติบิคุคลทีม่สีว่นรว่มในการกระทำความผดิ 
ที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ โดยความรับผิดของนิติบุคคลอาจเป็นความผิดทางอาญา  
ทางแพ่ง หรือทางปกครองและต้องไม่กระทบต่อความรับผิดทางอาญาของ 
บุคคลธรรมดาซึ่งได้กระทำความผิด โดยอยู่ภายใต้หลักกฎหมายภายในของรัฐภาคี  
จงึอาจกลา่วไดว้า่รฐัภาคไีมจ่ำเปน็ตอ้งสรา้งฐานความผดิโดยเฉพาะเจาะจงแตอ่ยา่งใด  
และได้กำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องประกันเป็นการเฉพาะว่านิติบุคคลที่ต้องรับผิด 
ตามข้อนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการลงโทษทางอาญาหรือมาตรการลงโทษอื่น  
อนัรวมถงึมาตรการลงโทษทางการเงนิทีม่ปีระสทิธผิลไดส้ดัสว่นและมผีลในการยบัยัง้ 
การกระทำความผิด

ข้อบทในมาตรา ๒๗ ว่าด้วย การมีส่วนร่วมและการพยายามกระทำ 
ความผิด๑๗ ได้กำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติ 
และมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย 
ภายในของตน สำหรบัการมสีว่นรว่มในฐานะใด ๆ  เชน่ เปน็ “ผูร้ว่มกระทำความผดิ” 
“ผู้ช่วยเหลือ” หรือเป็น “ผู้ก่อให้มีการกระทำความผิด” ที่กำหนดตามอนุสัญญานี้

นอกจากนี้ รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจพิจารณารับเอามาตรการทางนิติบัญญัติ 
และมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นในการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย 
ภายในของตน สำหรับ “การพยายามกระทำความผิด” หรือ “การตระเตรียมการ” 
เพื่อกระทำความผิดที่ได้กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ก็ได้

๑๖ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 26. และโปรดดู United Nations 
Off ice on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, supra note 1, pp. 107-113.

๑๗ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 27. และโปรดดู United Nations 
Off ice on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, supra note 1, pp. 114-115.



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔210

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

ความส่งท้าย
 ดังที่ได้กล่าวแล้วโดยลำดับข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าอนุสัญญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ นี้ ได้กำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีต้อง 
ดำเนินการตามมาตรการบังคับ หรือพิจารณาดำเนินการตามความสมัครใจ ในการกำหนด 
ให้การกระทำใด ๆ เป็นฐานความผิดทางอาญาไว้หลายประการ ซึ่งผู้กระทำต้องเข้าสู่ 
กระบวนวิธีพิจารณาความอาญาและกลไกในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระดับสากลที่ทวีความรุนแรงและส่งผลเสียหายแก่ระบบการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 นอกจากนี้ แม้ประเทศไทยของเราจะยังมิได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี 
อนุสัญญาก็ตาม แต่ก็ได้มีความพยายามดำเนินการอนุวัติการตามบทบัญญัติแห่ง 
อนสุญัญาเพือ่การใหส้ตัยาบนั โดยเมือ่วนัที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ทีผ่า่นมา คณะรฐัมนตรี 
ชุดปัจจุบันที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้เร่งรัด 
กระบวนการให้สัตยาบันอนุสัญญาโดยมิต้องรอให้การแก้ไขกฎหมายอนุวัติการ๑๘  
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสร็จสิ้นเสียก่อน เพราะอนุสัญญาฉบับนี้มีลักษณะ 
พิเศษ กล่าวคือ มีความมุ่งหมายให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้าน 
การทุจริตให้มากที่สุด ซึ่งแตกต่างกับอนุสัญญาฉบับต่าง ๆ ทั้งหลายในอดีต ทั้งนี้ 
โดยบรรดาประเทศทั้งหลายนั้น สามารถให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ 

คู่ขนานไปพร้อมกันกับการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 
ภายในของตนให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่กำหนดใน 
อนุสัญญาได้

ผลเสียของการที่ประเทศไทยยังอยู่ในสถานะ 
ของประเทศท่ีเป็นเพียงผู้ลงนามโดยยังไม่ได้เข้าเป็น 
ภาคีอนุสัญญานั้น แม้ไม่มีผลเสียรุนแรงต่อการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตภายในมากนัก แต่ย่อมส่งผล 

๑๘ ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มบทนิยามคำว่า 

“เจ้าพนักงานรัฐบาลต่างประเทศ” และ “เจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศ” เพิ่มความผิดต่อเจ้าพนักงานและ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือเจ้าพนักงานขององค์การ
ระหว่างประเทศ เพิ่มหลักการเรื่องอายุความสะดุดหยุดอยู่ และเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการปกครอง)

 ๒. รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระทำความผดิ พ.ศ. .... (กำหนดหลกัการและวธิกีาร 
ติดตามทรัพย์สินคืน)

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา  
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติมหลักการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยึด อายัด 
หรือริบทรัพย์สิน)

ความส่งท้าย
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ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไม่มากก็น้อยเช่นกัน เพราะสังคมนานาชาติและภาคเอกชน 
ย่อมขาดความมั่นใจในการทำธุรกิจการค้าและการลงทุนในประเทศไทย ทั้งทำให้ 
การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติไดผ้ลไมด่เีทา่ทีค่วร อยา่งไรกด็ ีประเดน็ดงักลา่ว 
ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับการทุจริตที่ปรากฏขึ้นภายในหรือมีความเชื่อมโยงกับ 
ประเทศไทยได้ เพราะปรากฏการณ์เช่นว่า ย่อมส่งผลเสียต่อโครงสร้างพื้นฐาน 
ของประเทศตลอดจนภาพลกัษณใ์นดา้นธรรมาภบิาลของประเทศอยา่งมนียัสำคญั 
อันไม่อาจปฏิเสธได้ 




