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หน้าต่างโลก The Knowledge Windows

นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

ตามที่ผู้เขียนได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับพันธกรณีของรัฐภาคีอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ตอนที่ ๒ “พันธกรณีในการ 
กำหนดฐานความผิดทางอาญาของรัฐภาคี” ในฉบับที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่าน 
ได้ทราบถึงสาระสำคัญของอนุสัญญาในด้านการกำหนดให้เป็นความผิดอาญา 
(Criminalization) และพันธกรณีที่กำหนดปัจจัยพื้นฐานอันเกี่ยวข้องกับการกระทำ 
ความผิดซึ่งได้มีการกำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีต้องดำเนินการตามมาตรการบังคับ  
หรือพิจารณาดำเนินการตามความสมัครใจในการกำหนดให้การกระทำใด ๆ  
เป็นฐานความผิดทางอาญาไว้หลายประการด้วยกันไปแล้วนั้น 

นอกเหนือจากมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดฐานความผิดทางอาญาดังกล่าว 
ขา้งตน้  อนสุญัญาฉบบันีไ้ดก้ำหนดพนัธกรณใีหร้ฐัภาคจีดัใหม้กีระบวนวธิพีจิารณา 
ความอาญาและกลไกในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เหมาะสม 
และเพียงพอเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล 
ที่ทวีความรุนแรงและส่งผลเสียหายแก่ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไว้อีกด้วย 

สำหรับ หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows ฉบับนี้ จึงขอเสนอ 
บทความ ชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ : 
United Nations Convention against Corruption 2003” ตอนที ่๓ “พนัธกรณ ี
ในการกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายของรัฐภาคี” เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
พันธกรณีของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓  
ในการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการบังคับการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย (Law Enforcement) ต่อไป

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows 
ชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓ : United Nations Convention against 
Corruption 2003” 
  ตอนที่ ๓ พันธกรณีในการกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายของรัฐภาคี

ความนำ
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พันธกรณีในการกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ๑

 หลักการของอนุสัญญาในการป้องกันการทุจริต และการกำหนดให้เป็น 
ฐานความผิดทางอาญาดังที่ได้นำเสนอแล้วในตอนก่อนหน้านี้นั้น จะสัมฤทธิ์ผลได้ดี 
มากนอ้ยเพยีงใด ยอ่มขึน้อยูก่บัการนำหลกัการดงักลา่วไปสูก่ารปฏบิตัภิายใตม้าตรการ 
และกลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการตอ่ตา้น 
การทุจริต
 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้กำหนด 
พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) ไว้ใน 
หมวด ๓ ว่าด้วยการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย  
(Chapter III - Criminalization and law enforcement) ตั้งแต่มาตรา ๒๙  
ถึงมาตรา ๔๒ อันเป็นมาตรการและกลไกที่สนับสนุนหลักการข้างต้น ทั้งในด้าน 
การสืบสวน การฟ้องร้องดำเนินคดี การลงโทษผู้กระทำความผิด และการเยียวยา 
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานทุจริต ดังนี้

๑. เขตอำนาจศาล (Jurisdiction)
๒. การฟ้องคดีอาญา การตัดสิน และวิธีการบังคับ (Prosecution, 

adjudication, and sanctions)
๓. การอายัด การยึด และการริบทรัพย์สิน (Freezing, seizure and 

conf iscation)
๔. การคุม้ครองพยาน ผูเ้ชีย่วชาญ และผูเ้สยีหาย และผูร้ายงานขอ้เทจ็จรงิ 

เกี่ยวกับการกระทำความผิด (Protection of witnesses, experts, 
victims and reporting persons)

๕. หน่วยงานที่มีความชำนาญพิเศษ (Specialized authorities)
๖. ความร่วมมือและการประสานงานเพื่อการสืบสวนและฟ้องคดี 
๗. ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย (Compensation for damage)  

และ
๘. การกำหนดอายุความ (Statute of limitations)

 ซึง่อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ ไดก้ำหนด 
พันธกรณีให้รัฐภาคีต้องดำเนินการหรือพิจารณาดำเนินการในประการต่าง ๆ  
แล้วแต่กรณี กล่าวคือ

 ๑ดูเพิ่มเติม United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the 
implementation of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 115-160.
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การดำเนินการเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล (Jurisdiction)๒

 
 รัฐภาคีต้องรับเอามาตรการในการกำหนดเขตอำนาจศาลของตนเหนือความผิด 
ที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ เมื่อความผิดนั้นได้กระทำในดินแดน หรือบนเรือซึ่งชักธง 
ของรัฐภาคีนั้น หรือในอากาศยานซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐภาคีนั้น  
ณ เวลาที่มีการกระทำความผิด 

 ทั้งนี้ ภายใต้หลักการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพ 
เหนือดินแดนของรัฐอื่น ดังที่อนุสัญญาได้กำหนดหลักการ 
ไว้ในมาตรา ๔๓ รัฐภาคีอาจกำหนดเขตอำนาจศาลของตน 
เหนอืความผดิเชน่วา่นัน้ใด ๆ  กไ็ด ้เมือ่ความผดินัน้ไดก้ระทำ 
ตอ่รฐัภาค ีหรอืตอ่คนชาตขิองรฐัภาคนีัน้ หรอืไดก้ระทำโดย 
คนชาติของรัฐภาคีนั้น หรือโดยบุคคลไร้สัญชาติซึ่งมีถิ่น 
พำนักในดินแดนของรัฐภาคีนั้นเอง 

หรือ ความผิดนั้นคือ การมีส่วนร่วมในการกระทำ 
การเขา้รว่ม หรอืการสมคบกนักระทำความผดิ การพยายาม 
กระทำความผิด การช่วยเหลือ การยุยง การอำนวยความสะดวก  
ตลอดจนการใหค้ำปรกึษาหารอื ซึง่กระทำภายนอกดนิแดน
ของรัฐภาคีนั้น ทั้งนี้ โดยมุ่งหมายที่จะกระทำการใด ๆ ซึ่ง 
อนสุญัญาไดก้ำหนดไวใ้หเ้ปน็ความผดิฐานฟอกทรพัยส์นิ

ทีไ่ดม้าจากการกระทำความผดิทางอาญา (Laundering of proceeds of crime) 
ตามที่อนุสัญญากำหนดไว้ในมาตรา ๒๓ ภายในดินแดนของรัฐภาคี

 ๒ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 42 Jurisdiction และโปรดดู United Nations 
Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation of the United 
Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 154 -160. และ United Nations Office on Drugs 
and Crime Division for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption”, 
(New York; 2009), pp. 131 -136.

 ๓ United  Nations Convention against Corruption 2003: Article 4 Protection of sovereignty;
 “1. States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the 
principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic 
affairs of other States.
 2. Nothing in this Convention shall entitle a State Party to undertake in the territory of another State the 
exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other 
State by its domestic law.”.
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โดยหากรฐัภาคทีีใ่ชเ้ขตอำนาจศาลของตนดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้บัแจง้หรอืทราบ 
โดยทางอื่นว่า รัฐภาคีอื่นใดกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวน ฟ้องคดี หรือดำเนิน 
กระบวนการพิจารณาทางศาลเกี่ยวกับการกระทำความผิดเดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอำนาจของรัฐภาคีเหล่านั้นหารือกันตามความเหมาะสมโดยมุ่งหมายให้มีการ 
ประสานงานในการดำเนินการของรัฐภาคีเหล่านั้น 

ทั้งนี้ อนุสัญญาได้กำหนดพันธกรณีในกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้รับการ 
พิพากษาในรัฐอื่นแล้ว ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติ 
หรือมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นภายใต้เงื่อนไขตามที่เห็นสมควร ในการนำคำพิพากษา
ครัง้กอ่นในอกีรฐัหนึง่ของผูถ้กูกลา่วหาวา่กระทำความผดิ มาพจิารณาเพือ่ใชข้อ้มลู
จากคำพิพากษานั้นในการดำเนินคดีอาญาความผิดที่ได้กำหนดไว้ตามอนุสัญญานี้๔

 นอกจากนี้ เพื่อความมุ่งประสงค์ของมาตรา ๔๔ ของอนุสัญญา ซึ่งว่าด้วย 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการเพื่อกำหนดเขต 
อำนาจศาลของตนเหนือความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาว่า 
กระทำความผิดปรากฏตัวในดินแดนของรัฐภาคีนั้น และรัฐภาคีนั้นไม่ส่งบุคคล 
เชน่วา่เปน็ผูร้า้ยขา้มแดนโดยเหตผุลวา่บคุคลนัน้เปน็คนชาต ิ(national) ของตน ทัง้นี ้ 
รฐัภาคอีาจใชม้าตรการทีอ่าจจำเปน็เพือ่กำหนดเขตอำนาจศาลของตนเหนอืความผดิที่
กำหนดตามอนุสัญญานี้ก็ได้ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดปรากฏตัวในดินแดน 
ของตนและตนไม่ส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดนโดยเหตุผลประการอื่นนอกจากการ 
เป็นคนชาติของรัฐภาคี
 อยา่งไรกด็ ีมขีอ้บทเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัการดา้นเขตอำนาจศาลวา่ “หลกัการ 
ตามอนสุญัญานีไ้มเ่ปน็อปุสรรคตอ่การใชเ้ขตอำนาจศาลทางอาญาใด ๆ  ซึง่กำหนด 
โดยกฎหมายภายในของรัฐภาคี ภายใต้บรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศท่ัวไป 
ที่มีสภาพบังคับในระดับสากล” 

 ๔ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 41 Criminal record ; 
 “Each State Party may adopt such legislative or other measures as may be necessary to take into 
consideration, under such terms as and for the purpose that it deems appropriate, any previous conviction in 
another State of an alleged offender for the purpose of using such information in criminal proceedings relating 
to an offence established in accordance with this Convention.” .
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การดำเนินการเก่ียวกับการฟ้องคดีอาญา การตัดสิน และวิธีการบังคับ๕

(Prosecution, adjudication, and sanctions)
 
 พันธกรณีเกี่ยวกับการฟ้องคดีอาญา การตัดสิน และวิธีการบังคับ ถือเป็น 
มาตรการและกลไกประการสำคัญที่ทำให้การกระทำการอันถูกกำหนดให้เป็น 
ความผิดอาญา (Criminalized offences) ตามอนุสัญญา มีกลไกสภาพบังคับขึ้น 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยอนุสัญญาได้กำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการให้การ 
กระทำความผดิทีก่ำหนดตามอนสุญัญานี ้ม ี“ความรบัผดิตามบทลงโทษ” ทีค่ำนงึถงึ 
ความร้ายแรงของความผิดนั้น โดยไม่กระทบต่อการใช้อำนาจทางวินัยต่อข้าราชการ 
พลเรือนโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ตลอดจนต้องดำเนินมาตรการที่อาจจำเป็นในการ 
กำหนดหรอืคงไวซ้ึง่ “ความสมดลุอยา่งเหมาะสม” ระหวา่ง เอกสทิธิ ์(jurisdictional 
privileges) หรอื ความคุม้กนั (immunities) จากเขตอำนาจทีใ่หแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรฐั 
ในการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็น กับ ความเป็นไปได้แห่งประสิทธิผลในการ 
สืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี และการพิจารณาพิพากษาคดีในความผิดที่กำหนด 
ตามอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามระบบกฎหมายและหลักการในรัฐธรรมนูญ 
ของรัฐภาคี 

 นอกจากนี้ รัฐภาคีต้องพยายามที่จะ 
ประกนัวา่อำนาจทางกฎหมายในการใชด้ลุพนิจิ 
ภายใต้กฎหมายภายในของตน เกี่ยวกับ 
“การฟ้องคดี” บุคคลในการกระทำความผิด 
ที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ จะมีการนำไปใช้ 
ในทางทีก่อ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุแกม่าตรการ 
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิด 
เหล่านั้น และโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการ
ยับยั้งการกระทำความผิดเช่นว่านั้นตามสมควร

 ในคดีของความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้  รัฐภาคีแต่ละรัฐต้อง 
ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามกฎหมายภายในของตนและโดยคำนึงถึง 
สิทธิในการต่อสู้คดี เพื่อประกันว่า ในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ  

 ๕ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 30 Prosecution, adjudication and sanctions 
และโปรดดูเพิ่มเติมใน United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide  
for the implementation of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 129 -133.  
และ United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations 
Convention Against Corruption”, (New York; 2009), pp. 81 - 90.
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“คำวนิจิฉยัใหป้ลอ่ยตวัจำเลย” ซึง่คดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาหรอืระหวา่งอทุธรณน์ัน้  
ไดค้ำนงึถงึความจำเปน็ทีจ่ะรองรบัการเขา้สูก่ระบวนการพจิารณาคดอีาญาของจำเลย
ในครัง้ตอ่ ๆ  ไปแลว้ โดยคำนงึถงึความรา้ยแรงของความผดิทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่พจิารณาผล 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากการปลอ่ยตวักอ่นกำหนด หรอืการพกัการลงโทษโดยการคมุประพฤต ิ
บุคคลซึ่งต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดเช่นนั้น
 โดยในส่วนของผูก้ระทำความผดิทีเ่ปน็ “เจา้หนา้ทีข่องรฐั” นัน้ อนสุญัญาได้
กำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งพจิารณากำหนดกระบวนการในกรณทีีเ่หมาะสม ในการถอดถอน 
พกังาน หรอืเปลีย่นแปลงหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีถ่กูกลา่วหาเกีย่วกบัความผดิ
ตามอนุสัญญานี้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ภายในขอบเขตเท่าที่สอดคล้องกับหลักการ 
พื้นฐานของระบบกฎหมายของตน โดยคำนึงถึงการให้ความเคารพต่อหลักการที่ให้ 
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ (The principle of the presumption 
of innocence) ด้วย 

  ในกรณีที่มี เหตุผลเพียงพอจาก 
ความร้ายแรงของความผิด รัฐภาคีต้อง 
พิจารณากำหนดกระบวนการในการ 
“ตัดสิทธิบุคคล” ในการดำรงตำแหน่ง 
หนา้ทีร่าชการ หรอืตำแหนง่ในวสิาหกจิ 
ซึ่งเป็นของรัฐทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่ง
ต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดที่ 
กำหนดตามอนุสัญญาน้ีโดยคำส่ังของ 
ศาลหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายภายใน 

และเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน
 อยา่งไรกด็ ีอนสุญัญาไดก้ำหนดหลกัการประการสำคญัวา่ ความในอนสุญัญานี ้
จะไมก่ระทบตอ่หลกัการวา่ “การกำหนดองคป์ระกอบความผดิประเภททีร่ะบไุวใ้น
อนุสัญญานี้  และข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่มีได้ หรือหลักการทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่ง 
ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติน้ัน ต้องสงวนไว้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ภายในของรัฐภาคี” และ หลักการว่า “ความผิดประเภทดังกล่าวพึงถูกฟ้อง 
ดำเนินคดีและลงโทษเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐภาคี” และได้กำหนด 
อีกว่า รัฐภาคีต้องพยายาม “ส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม” ของบุคคลซึ่งต้อง 
คำพิพากษาว่ากระทำความผิดท่ีกำหนดตามอนุสัญญาน้ี ภายหลังการพ้นโทษน้ันด้วย  
ซึ่งแสดงถึงแนวคิดที่สอดคล้องกับทฤษฎีอาชญาวิทยาสมัยใหม่ที่มิได้มุ่งแต่เพียง 
การลงโทษผู้กระทำความผิดแต่เพียงประการเดียว
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การอายัด การยึด และการริบทรัพย์สิน (Freezing, seizure and 
conf iscation)๖

 อนุสัญญาได้กำหนดให้ รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการที่อาจจำเป็นภายใน 
ขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในระบบกฎหมายภายในของตน เพื่อให้ 
สามารถมกีารรบิทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระทำความผดิทีก่ำหนดตามอนสุญัญานี ้
หรือทรัพย์สินอ่ืน ซ่ึงมีมูลค่าตรงกันกับมูลค่าของทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทำผิดน้ัน  
และรวมถึง ทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นใด ที่ใช้ หรือมุ่งหมายจะใช้ใน 
ความผิดที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญานี้ด้วย

 และรฐัภาคตีอ้งดำเนนิมาตรการทีอ่าจ
จำเปน็ เพือ่ใหส้ามารถ ระบรุปูพรรณ ตดิตาม 
อายัดหรือยึดสิ่งใดซึ่งอ้างถึงข้างต้นเพื่อ 
ความมุง่ประสงคใ์นการ “รบิทรพัยส์นิ” ในทีส่ดุ  
ตลอดจนต้องรับเอามาตรการทางนิติบัญญัติ
และมาตรการอื่นที่อาจจำเป็นโดยสอดคล้อง 
กับกฎหมายภายในของตน ในการกำหนด  
“ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการ” ของ 
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการอายัด ยึดหรือริบ 
ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ด้วย

 แตใ่นทางปฏบิตัยิอ่มปรากฏอยูเ่สมอวา่ ทรพัยส์นิซึง่อยูใ่นขอบเขตการบงัคบัใช้
กฎหมายของอนสุญัญาขา้งตน้ไดแ้ปรเปลีย่นสภาพไปโดยประการตา่ง ๆ   กรณเีชน่วา่นี ้
อนุสัญญาได้กำหนดว่า ถ้าทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดถูกแปรสภาพหรือ 
เปลีย่นแปลงทัง้หมดหรอืบางสว่นเปน็ทรพัยส์นิอืน่ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบั 
ของมาตรการที่อ้างถึงในข้อนี้แทนที่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั้น  
หรือหากทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเช่นว่าถูกนำไปควบรวมกับ 
ทรพัยส์นิซึง่ไดม้าจากแหลง่ทีม่าโดยชอบดว้ยกฎหมาย ทรพัยส์นินัน้ตอ้งถกูรบิเพยีง 
เท่ามูลค่าประเมินของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดที่ถูกนำมาควบรวม 
เข้ากับทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่ออำนาจใด ๆ ในการอายัดหรือยึด

 ๖ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 31 Freezing, seizure and conf iscation 
และโปรดดูเพิ่มเติมใน United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide  
for the implementation of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 133 -141.  
และ United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations 
Convention Against Corruption”, (New York; 2009), pp. 90 - 98.
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  โดยหากมีรายได้หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งเกิดจากทรัพย์สินที่ได้มาจากการ 
กระทำความผดิหรอืจากทรพัยส์นิซึง่มาจากการเปลีย่นสภาพหรอืการเปลีย่นแปลง 
ของทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทำความผิด หรือจากทรัพย์สินท่ีมีส่วนของทรัพย์สิน 
ที่ได้มาจากการกระทำความผิดควบรวมอยู่ อนุสัญญาก็ได้กำหนดให้อยู่ภายใต้ 
สภาพบงัคบัแหง่มาตรการในลกัษณะและขอบเขตเดยีวกนักบัทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการ 
กระทำความผิดข้างต้นเช่นเดียวกัน 
 นอกจากนี้ รัฐภาคีอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้มีข้อกำหนดในการ 
ใหผู้ก้ระทำความผดิแสดงทีม่าโดยชอบดว้ยกฎหมายของทรพัยส์นิทีม่กีารกลา่วหา
ว่าได้มาจากการกระทำความผิด หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งจะต้องถูกริบ ภายในขอบเขต
ทีข่อ้กำหนดนัน้สอดคลอ้งกบัหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายภายในของตนตามหลกัการ 
ของกระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการอื่น ๆ
 ในสว่นของการดำเนนิการยดึ อายดั หรอืรบิทรพัยส์นินัน้ อนสุญัญาไดก้ำหนดให ้
รฐัภาคตีอ้งดำเนนิการใหอ้ำนาจแกศ่าลและเจา้หนา้ทีผู่ม้อีำนาจอืน่ใดของตน ในการ 
ออกคำสั่งให้จัดส่ง หรือยึดบันทึกของธนาคาร บันทึกการเงินหรือบันทึกทางการค้า  
โดยอนุสัญญาได้กำหนดไว้ด้วยว่า รัฐภาคีไม่พึงปฏิเสธที่จะดำเนินการเช่นว่านี้โดย 
อ้างเหตุเรื่อง “การรักษาความลับทางธนาคาร” ซึ่งในกรณีเกี่ยวกับความลับของ 
ธนาคารนี้ อนุสัญญาได้กำหนดพันธกรณีไว้เป็นการเฉพาะ๗ ไว้แล้วว่า รัฐภาคี 
ตอ้งรบัรองวา่ จะมกีลไกทีเ่หมาะสมภายในระบบกฎหมายของตน เพือ่ขจดัอปุสรรค 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องความลับทางธนาคาร ในกรณี 
การสืบสวนสอบสวนความผิดอาญาที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาภายในรัฐภาคี 
 อย่างไรก็ดี ข้อบทของอนุสัญญาในส่วนน้ีมีข้อยกเว้นประการสำคัญ คือ บทบัญญัติ 
ของขอ้นีจ้ะตอ้งไมถ่กูตคีวามในทางทีก่ระทบตอ่สทิธขิองบคุคลที ่๓ ซึง่สจุรติ (bona  
f ide third parties) และมาตรการตา่งๆ ทีอ่า้งถงึในขอ้นีต้อ้งถกูกำหนดไวโ้ดยชดัแจง้  
และถือปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายภายในของรัฐภาคี

 ๗ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 40  Bank secrecy ;
 “ Each State Party shall ensure that, in the case of domestic criminal investigations of offences established 
in accordance with this Convention, there are appropriate mechanisms available within its domestic  
legal system to overcome obstacles that may arise out of the application of bank secrecy laws.” .
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การคุ้มครองพยาน ผู้เช่ียวชาญ และผู้เสียหาย และผู้รายงานข้อเท็จจริง 
เก่ียวกับการกระทำความผิด (Protection of witnesses, experts, 
victims and reporting persons)๘

 บุคคลที่มีส่วนสำคัญและเกี่ยวข้องกระบวนการบังคับการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ซึ่งได้แก่ พยาน (witnesses) ผู้เชี่ยวชาญ (experts) และผู้เสียหาย 
(victims) นั้น ย่อมอาจตกเป็นเป้าหมายของการประทุษร้ายโดยประการต่าง ๆ  
จากบคุคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทำความผดิได ้ดงันัน้ อนสุญัญาจงึไดก้ำหนดให้ 
รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามระบบกฎหมายภายในภายใต ้
วิธีการของตน ในการจัดให้มีการคุ้มครองที่มีประสิทธิผลแก่พยานและผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งให้คำเบิกความเกี่ยวกับความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ และเท่าที่เหมาะสม 
แก่ญาติและบุคคลอื่นที่เป็นผู้ใกล้ชิดของบุคคลนั้น ๆ ให้พ้นจากการแก้แค้นหรือข่มขู่
ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของจำเลยและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี
โดยชอบธรรม 
 มาตรการทีค่วรพจิารณาดำเนนิการขา้งตน้อาจมไีดห้ลายประการ โดยอนสุญัญา 
ได้ยกตัวอย่างไว้ว่า มาตรการเช่นว่านี้ อาจรวมถึงการกำหนดกระบวนการสำหรับ
การคุ้มครองทางกายภาพแก่บุคคลนั้นภายในขอบเขตที่จำเป็นและเป็นไปได้ เช่น 
การใหย้า้ยทีอ่ยู ่หรอืการจำกดัการเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัรปูพรรณและถิน่ทีอ่ยู ่
ของบคุคลนัน้  หรอืการจดัใหม้หีลกัเกณฑว์ธิพีจิารณาพยานหลกัฐานทีอ่นญุาตใหพ้ยาน 
และผู้เชี่ยวชาญเบิกความในลักษณะที่จะประกันความปลอดภัยของบุคคลนั้น เช่น  
การอนุญาตให้เบิกความผ่านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งนี้ อนุสัญญา 
ได้กำหนดให้รัฐภาคีต้องพิจารณาร่วมทำความตกลงหรือข้อตกลงกับรัฐอื่น ๆ  
เพื่อประโยชน์ในการย้ายที่อยู่ของบุคคลข้างต้นไว้ด้วย
 และมาตรการคุม้ครองขา้งตน้จะถกูนำมาใชก้บั “ผูเ้สยีหาย” ภายในขอบเขต 
แหง่การเปน็พยาน (insofar as they are witnesses) โดยรฐัภาคตีอ้งเปดิโอกาสให ้
มีการนำเสนอและพิจารณาข้อความเห็นและข้อห่วงกังวลของผู้เสียหายในขั้นตอน 
ทีเ่หมาะสมของกระบวนการพจิารณาความอาญาตอ่ผูก้ระทำผดิ ในลกัษณะทีไ่มก่ระทบ 
ต่อสิทธิในการต่อสู้คดีภายใต้บังคับแห่งกฎหมายภายใน

 ๘United Nations Convention against Corruption 2003: Article 32 Protection of witnesses, experts  
and victims และ Article 33 Protection of reporting persons และโปรดดูเพิ่มเติมใน United Nations Office on Drugs  
and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention  
against Corruption”, (New York; 2006), pp. 141-146. และ United Nations Office on Drugs and Crime Division  
for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption”, (New York; 2009), 
pp. 100 - 109.
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 นอกจากนี้ บุคคลที่ให้ข้อมูลเพื่อเริ่มต้นตรวจสอบการกระทำอันเป็นการ
ทุจริต หรือเพื่อให้รู้ว่ามีเหตุการณ์อันทุจริตเกิดขึ้นในองค์กรหน่วยงานของรัฐแล้ว 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นบุคคลผู้เปิดโปงการทุจริต ซึ่งกฎหมายในหลายประเทศ 
เชน่ สหรฐัอเมรกิา องักฤษ และออสเตรเลยี เรยีกบคุคลผูใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัการทจุรตินี้
ว่า “whistleblower”๙ หรือ “ผู้รายงานข้อเท็จจริง” เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งสำคัญ 
ทีจ่ะชว่ยใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วดว้ยการปราบปรามการทจุรตินัน้มปีระสทิธภิาพ  
และเปน็สว่นทีเ่กีย่วกบัความรว่มมอืของภาคประชาสงัคม๑๐ อนสุญัญาจงึไดก้ำหนดให ้
รฐัภาคจีดัใหม้กีฎหมายภายในและมาตรการทีเ่หมาะสมในการใหค้วามคุม้ครองแก ่
“บุคคลผู้รายงานข้อเท็จจริง” เกี่ยวกับความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้โดยสุจริต 
และโดยมีเหตุผลสมควรต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ให้พ้นจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  
เพราะบุคคลผู้ให้ข้อมูลเช่นว่านี้อาจได้รับการตอบโต้ (reprisal) หรือถูกกระทำละเมิด
ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากเหตุที่ได้เปิดเผยหรือเปิดโปงข้อมูลการทุจริตนั้น 

หน่วยงานที่มีความชำนาญพิเศษ (Specialized authorities)๑๑

 อนุสัญญาได้กำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักการ 
พืน้ฐานของระบบกฎหมายของตน ในการรบัรองวา่จะจดัใหม้หีนว่ยงาน หรอืบคุคลที่

มคีวามชำนาญพเิศษในการตอ่ตา้นการทจุรติ 
โดยการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานหรือ 
บุคคลดังกล่าวต้องได้รับความเป็นอิสระตามที่ 
จำเป็นตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมาย 
ภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง 
มีประสิทธิผลและปราศจากอิทธิพลใด ๆ 
นอกจากนี้ บุคคลหรือพนักงานของหน่วยงาน 
น้ัน ๆ  ควรได้รับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและได้รับ 

 ๙ ดูเพิ่มเติม ศศินา เงยวิจิตร, “การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลแก่รัฐ (Whistleblower Protection Measures)”, (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 

 ๑๐ โปรดดู สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, รายงานการวิจัย เรื่อง “การศึกษาพันธกรณี 
และความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003”,  
หน้า ๓๕๒ - ๓๕๗.

 ๑๑ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 36 Specialized authorities และโปรดดเูพิม่เตมิใน 
United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation 
of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 148. และ United Nations Office 
on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations Convention Against 
Corruption”, (New York; 2009), pp. 113 - 117.
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การสนบัสนนุทรพัยากรตามควรในการปฏบิตัภิารกจิดว้ย ดงัตวัอยา่งเชน่ทีป่ระเทศไทย 
ได้จัดต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษ๑๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ๑๓  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน๑๔ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน๑๕

ความร่วมมือและการประสานงานเพื่อการสืบสวนสอบสวนและการ
ฟ้องคดี๑๖ 

 
 อนุสัญญาได้กำหนดพันธกรณีในการให้รัฐภาคีสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 
และประสานงานเพือ่ประโยชนใ์นการสบืสวนสอบสวนและการฟอ้งคดี ไว ้๓ ประการ 
ด้วยกัน กล่าวคือ 

๑) การให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Cooperation with law 
enforcement authorities)๑๗

 รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ “บุคคลที่ 
มสีว่นรว่ม” หรอื“ไดร้ว่มในการกระทำความผดิ” ทีก่ำหนดตามอนสุญัญานี ้ใหข้อ้มลู 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนและรวบรวม 
พยานหลักฐานนั้น และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งอาจช่วยในการติดตามสิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั้นกลับคืนมาจาก 
ผู้กระทำความผิด 
 โดยอนุสัญญาได้กำหนดให้รัฐภาคีจัดมาตรการกระตุ้นให้บุคคลที่มีส่วนร่วม 
หรอืรว่มกระทำความผดิฐานทจุรตินัน้ กลบัมาเปน็ “ผูใ้หข้อ้มลูและพยานหลกัฐาน” 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรัฐย่อมได้ประโยชน์จากการได้รับพยานหลักฐานอันชัดเจน 
เพ่ือลงโทษผู้กระทำผิดได้ เน่ืองจากคดีเก่ียวกับการกระทำทุจริตเป็นกรณีท่ีพยานหลักฐาน 
น้ันยากท่ีจะปรากฏได้โดยง่ายและเป็นอาชญากรรมท่ียากต่อการเปิดเผย (hidden crime)  

 ๑๒ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗, มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๑.

 ๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๖ มาตรา ๑๙ 
และมาตรา ๑๐๔.

 ๑๔ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๓ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔.

 ๑๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒, มาตรา ๓๙.

 ๑๖ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 37- Article 39 และโปรดดูเพิ่มเติมใน  
United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation 
of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 148-153. และ United Nations Office 
on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Technical Guide to the United Nations Convention Against 
Corruption”, (New York; 2009), pp. 117 - 124.

 ๑๗ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 37 Cooperation with law enforcement 
authorities.
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อนสุญัญาจงึไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งพจิารณาสนบัสนนุมาตรการอยา่งเหมาะสมในการ  
“ลดหย่อนโทษ” ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดซึ่งให้ความร่วมมือที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนหรือการฟ้องคดีเกี่ยวกับความผิดที่กำหนดไว้ 
ตามอนสุญัญานี ้ทัง้ตอ้งพจิารณาสนบัสนนุมาตรการตามหลกัการพืน้ฐานของกฎหมาย 
ภายในเกี่ยวกับการ “ให้ความคุ้มกันให้พ้นจากการถูกฟ้องคดี” แก่บุคคลซึ่ง 
ให้ความร่วมมืออย่างสำคัญในการสืบสวนสอบสวน หรือการฟ้องคดีเกี่ยวกับ 
ความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ ตลอดจน “ให้ความคุ้มครอง” เช่นเดียวกัน 
กับมาตรการคุ้มครองบุคคลที่เป็นพยาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เสียหายในคดีอีกด้วย

 ในกรณีที่ผู้ร่วมกระทำหรือมีส่วนร่วม 
ในการกระทำความผิดข้ า งต้นซึ่ งอยู่ ใน 
“รัฐภาคีหนึ่ง” จะสามารถให้ความร่วมมือ 
อย่างสำคัญแก่ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ 
“อีกรัฐภาคีหนึ่ง” ได้นั้น  รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
อาจพิจารณาจัดทำความตกลงหรือข้อตกลง 
ใด ๆ ในการลดหย่อนโทษหรือให้ความคุ้มกัน 
จากการถูกฟ้องคดีดังที่กล่าวข้างต้นเท่าที่ 

เป็นไปได้โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งย่อมก่อให้เกิด 
การสนับสนุนความร่วมมือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและพยานหลักฐานในระหว่างรัฐภาคี
ด้วยกันมากยิ่งขึ้น

๒) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ (Cooperation between national 
authorities)๑๘

 อนสุญัญาไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งดำเนนิมาตรการทีอ่าจจำเปน็ตามกฎหมาย
ภายในของตนในการสนบัสนนุใหม้คีวามรว่มมอืระหวา่ง “หนว่ยงานของรฐัรวมทัง้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ของตนฝ่ายหนึ่งกับ “หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสืบสวน 
และการฟอ้งคดอีาญา” ของตนอกีฝา่ยหนึง่ ซึง่ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานเชน่วา่นี ้
มีได้หลายประการ โดยอนุสัญญาได้ยกตัวอย่างว่าให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
 (๑) การแจ้งแก่หน่วยงานฝ่ายหลัง โดยการริเริ่มของหน่วยงานฝ่ายแรกที่แจ้ง 
นั้นเอง เมื่อมีเหตุผลสมควรเชื่อได้ว่าเกิดมีการกระทำความผิดที่กำหนดตามมาตรา 
๑๕ (ความผิดเกี่ยวกับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ) มาตรา ๒๑ (ความผิดเกี่ยวกับสินบน 

 ๑๘ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 38 Cooperation between national 
authorities.
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ในภาคเอกชน) และมาตรา ๒๓ (ความผิดเกี่ยวกับการฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจาก 
การกระทำความผิดทางอาญา) ของอนุสัญญานี้ หรือ
 (๒) การจัดหาข้อมูลข่าวสารท่ีจำเป็นท้ังปวงแก่หน่วยงานฝ่ายหลัง เม่ือมีการร้องขอ

๓) ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานของรฐัและภาคเอกชน (Cooperation between  
national authorities and the private sector)๑๙

  อนสุญัญาไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งดำเนนิมาตรการทีอ่าจจำเปน็โดยเปน็ไปตาม 
กฎหมายภายในของตน เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง “หน่วยงานของรัฐ 
ด้านการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องคดี” กับ “องค์กรภาคเอกชน” โดยเฉพาะ 
สถาบันการเงิน ในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้
 โดยเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากปัจเจกบุคคล อนุสัญญาได้กำหนดให้ 
รฐัภาคตีอ้งพจิารณาสนบัสนนุ “คนชาตขิองตน” และ “บคุคลอืน่ทีม่ถีิน่พำนกัในดนิแดน 
ของรฐัตน” ใหร้ายงานแก ่“หนว่ยงานของรฐัดา้นการสบืสวนสอบสวนและการฟอ้งคด”ี  
ถึงการกระทำความผิดที่กำหนดตามอนุสัญญานี้ด้วยเช่นกัน

ผลของการกระทำการทุจริตและค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย๒๐ 
(Consequences of acts of corruption and Compensation 
for damage)

 อนุสัญญาได้กำหนดให้ รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำเนินมาตรการเพื่อดำเนินการ 
ต่อผลของการกระทำการทุจริต (Consequences of acts of corruption) ๒๑  
โดยอาจพิจารณาให้การทุจริตนั้นเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณา 
ตามกฎหมายเพื่อให้สัญญาเป็นโมฆะ (annul) หรือยกเลิกสัญญา (rescind  
a contract) เพิกถอนการให้สัมปทาน (withdraw a concession) หรือหนังสือ 
สำคัญอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือดำเนินการในการแก้ไขเยียวยาโดย 
ประการอื่น โดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายใน และให้คำนึงถึงสิทธิ 
ของบุคคลที่สามซึ่งได้มาโดยสุจริต (the third parties acquired in good faith) 
อย่างเป็นธรรมด้วย

 ๑๙United Nations Convention against Corruption 2003: Article 39 Cooperation between national 
authorities and the private sector.

 ๒๐ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 34 - Article 35 และโปรดดูเพิ่มเติมใน  
United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation 
of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 147-148.

 ๒๑United Nations Convention against Corruption 2003: Article 34 Consequences of acts of corruption.



จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔198

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

 ทัง้นี ้จากแนวคดิเรือ่งผลของการกระทำการทจุรติขา้งตน้ อนสุญัญายงัไดก้ำหนด 
หลักการเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย (Compensation 
for damage)๒๒ ไว้ โดยกำหนดให้ รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการที่อาจจำเป็น 
โดยเปน็ไปตามหลกัการของกฎหมายของตน เพือ่รบัรองวา่องคภาวะ (entities) เชน่ รฐั 
หรือหน่วยองค์กรใด ๆ ที่อาจมีและใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ และบุคคล (persons) ทั้ง 
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำ 
การทุจริต มีสิทธิที่จะดำเนินคดีต่อผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเพื่อให ้
ได้รับค่าสินไหมทดแทนได้

การกำหนดอายุความ (Statute of limitations)๒๓

 เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดขึ้น และการกระทำความผิดเช่นว่านั้น 
ไดถ้กูพบโดยเจา้หนา้ทีผู่ม้อีำนาจ กลไกบงัคบัการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายนัน้ยอ่มเปน็ไป 
ตามระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี หากปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนาน 
ออกไปยอ่มสง่ผลเสยีตอ่กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายได ้เชน่ พยานหลกัฐานสญูหาย 
พยานบุคคลสาบสูญ หรือปัจจัยส่งเสริมกระบวนการบังคับใช้กฎหมายได้เสื่อม 
อรรถประโยชนไ์ปตามกาลเวลา ดงันัน้ แนวคดิเรือ่ง “อายคุวาม” จงึไดเ้กดิขึน้เชน่ตาม  
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยนัน้ ในมาตรา ๙๕ ไดบ้ญัญตัวิา่ “ในคดอีาญา  

ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด 
มายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่ 
วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ”  
ซึ่งหมายความว่า หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิด 
เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมได้ภายในกำหนด 
เวลาแล้ว ย่อมไม่อาจบังคับใช้กฎหมาย 
แก่ผู้กระทำความผิดนั้นได้อีก เป็นต้น 

 ๒๒United Nations Convention against Corruption 2003: Article 35 Compensation for damage.

 ๒๓United Nations Convention against Corruption 2003: Article 29 Statute of limitations และโปรดดเูพิม่เตมิใน 
United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, “Legislative guide for the implementation 
of the United Nations Convention against Corruption”, (New York; 2006), pp. 128-129. 
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หน้าต่างโลก The Knowledge Windows

 โดยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ นี้ อาจกล่าวได้ว่า หากบุคคลนั้น 
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงได้กระทำผิดอาญาฐานทุจริต  
บุคคลเหล่านี้มักจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมหรือมี 
อิทธิพลทางการเมืองในการหลบหนีไปจนกว่าคดีจะขาดอายุความได้ ส่งผลให้ 
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดงันัน้ อนสุญัญาฉบบันีจ้งึไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งกำหนดอายคุวาม 
ภายใต้กฎหมายของตนในการเริ่มกระบวนพิจารณาสำหรับความผิดที่กำหนดตาม 
อนุสัญญาให้มีระยะเวลานาน และกำหนดให้อายุความนั้นยาวนานขึ้น หรือให้ 
อายุความสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดได้หลบหนี 
กระบวนการยุติธรรม เพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตาม 
กฎหมายอนัมสีาเหตจุากบทบญัญตัแิหง่กฎหมายภายในของแตล่ะรฐัวา่ดว้ยอายคุวาม  
ซึ่งอาจกำหนดอายุความสั้นเกินไป หรือไม่มีบทบัญญัติซึ่งกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
อายุความสำหรับความผิดอันเป็นการทุจริตไว้เป็นการเฉพาะ อันอาจพิจารณาได้ว่า 
“ไมไ่ดส้ดัสว่น” กบัการกระทำการอนัเปน็การทจุรติซึง่ถอืเปน็ “ความผดิอาญารา้ยแรง” 
ที่ส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงแก่รัฐและประโยชน์สาธารณะ

ความส่งท้าย
จะเหน็ไดว้า่พนัธกรณใีนการกำหนดมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายของรฐัภาคนีัน้  

“อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓” ได้มุ่งกำหนด 
มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย (Law 
Enforcement) ให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระดบัภายในประเทศและไดร้ะดบัสากล ทัง้ในดา้นการสบืสวน การฟอ้งรอ้งดำเนนิคด ี
การลงโทษผู้กระทำความผิด และการเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการ 
กระทำความผดิฐานทจุรติ ซึง่อนสุญัญาไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งดำเนนิการหรอืพจิารณา 
ดำเนินการในประการต่าง ๆ แล้วแต่กรณี 

สำหรับการดำเนินการตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาในการกำหนด 
มาตรการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยล่าสุดน้ัน ในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี ๑๗  
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  
ที่ประชุมวุฒิสภาได้เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สาม  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
หลกัการในประเดน็สำคญัหลายประการ เชน่ การเพิม่อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ในการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหม้รีายละเอยีดและขอบเขตมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ 

ความส่งท้าย
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ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับอายุความในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวว่า 
กระทำความผิดหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดี โดยให้ไม่นับระยะเวลาที่ 
ผูถ้กูกลา่วหาหลบหนรีวมเปน็สว่นหนึง่ของอายคุวามดว้ย๒๔ ซึง่เปน็ไปโดยสอดคลอ้ง 
กับพันธกรณีของอนุสัญญาเกี่ยวกับอายุความ 

ทั้งนี้ หลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาในการต่อต้านการทุจริต 
จะสัมฤทธิ์ผลสมตามเจตนารมณ์แห่งอนุสัญญาฉบับนี้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการนำ 
พนัธกรณดีงักลา่วไปสูก่ารปฏบิตัขิองรฐัภาคอียา่งจรงิจงัและมุง่ผลสำเรจ็ในการปอ้งกนั 
และปราบปรามการทุจริตเป็นสำคัญ โดยมิใช่เป็นแต่เพียงการดำเนินการเพื่อให้ 
เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุวัติการตามอนุสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา 
ภาพลักษณ์ของรัฐเท่านั้น 

 ๒๔ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๔๒ 
บัญญัติว่า  

“ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๔/๑ ของหมวด ๖ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ 
ของรัฐธรรมนูญ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๗๔/๑ ในการดำเนนิคดอีาญาตามหมวดนี ้ถา้ผูถ้กูกลา่วหาหลบหนไีปในระหวา่งถกูดำเนนิคด ีมใิหน้บัระยะเวลา 
ที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ”


