


ตามท่ีประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัร่วมเป็นภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติ

วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 

against Corruption: UNCAC) ท าใหมี้หนา้ท่ีในการปฏิบติัตามพนัธกรณี

อนุสญัญาดงักลา่วหลายประการ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการด าเนินการแกไ้ข

เพ่ิมเติมกฎหมายภายในของประเทศไทย เพ่ืออนุวติัการตามอนุสญัญาซ่ึง

เป็นมาตรฐานสากล 



เร่ืองอายุความ 

ตามกฎหมายท่ีแกไ้ขใหม ่มาตรา 74/1 ก าหนดใหใ้นการด าเนินคดีอาญา

ตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. ถา้ผูถู้กกลา่วหาหลบหนีไปในระหวา่งถูกด าเนินคดีหรือ

ระหว่างการพิจารณาของศาล อายุความจะสะดุดหยุดอยู่ และเม่ือไดมี้ ค า

พิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษจ าเลยแลว้ ถา้จ าเลยหลบหนีไปในระหวา่งตอ้งค า

พิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษ จะไมน่ าเร่ืองอายุความมาใชบ้งัคบัการแกไ้ขน้ีมิไดเ้ป็น

การขยายอายุความในคดีทุจริตแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการยกเวน้มิใหน้ับอายุความใน

กรณีท่ีผูก้ระท าความผิดหลบหนีเทา่นั้น ซ่ึงหลกัการน้ีไดบ้ ัญญติัไวใ้น พ.ร.บ. 

ป.ป.ช. 2542 [แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554] อยูแ่ลว้ โดยกฎหมายใหม่

ไดเ้ พ่ิมเติมเพ่ือใหค้รอบคลุมถึงการด าเนินคดีอาญาในทุกข ัน้ตอน ทั้งใน

กระบวนการไตส่วนขอ้เท็จจริง กระบวนการฟ้องคดี กระบวนการพิจารณาของ

ศาล รวมถึงกระบวนการภายหลงัศาลมีค าพิพากษาดว้ย



มาตารา 123/2 (มาตรา 149 ป อาญา)

ผูใ้ดเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ เจา้หน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือ

เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับ

ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

เพ่ือกระท าการหรือไมก่ระท าการอยา่งใดในต าแหน่งไมว่่าการน้ัน

จะชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ หา้ปีถึง

ย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตัง้แตห่น่ึงแสนบาทถึงส่ีแสน

บาท หรือประหารชีวิต



มาตรา 123/3 (มาตรา 150 ป อาญา)

ผูใ้ดเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ เจา้หน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือ

เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ กระท าการหรือไมก่ระท า

การอยา่งใดในต าแหน่ง โดยเห็นแกท่รัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึง

ตนไดเ้รียก รับ หรือยอมจะรับไวก้อ่นท่ีจะไดร้ับแตง่ตัง้ต าแหน่งน้ัน 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แตห่า้ปี ถึงย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

และปรับตัง้แตห่น่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท



มาตรา 123/4 (มาตรา 143 ป อาญา)

ผูใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับ

ตนเองหรือผูอ่ื้นเป็นการตอบแทนในการท่ีจะจูงใจหรือไดจู้งใจ 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐตา่งประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีของ

องคก์ารระหวา่งประเทศ โดยวิธีอนัทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือ

โดยอิทธิพลของตน ใหก้ระท าการหรือไมก่ระท าการในหนา้ท่ีอนั

เป็นคุณหรือเป็นโทษแกบุ่คคลใด ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี

หรือปรับไมเ่กินหน่ึงแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ



การก าหนดฐานความผิดส าหรบันิติบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ี

มาตรา 123/5 (มาตรา 144 ป อาญา)

บทมาตรา 123/5 บญัญติัวา่ผูใ้ดให ้ขอให ้หรือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดแกเ่จา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐตา่งประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ี

ขององคก์ารระหวา่งประเทศ เพ่ือจูงใจใหก้ระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิ

ชอบดว้ยหนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหา้ปี หรือปรับไมเ่กินหน่ึงแสนบาท 

หรือทัง้จ าท ัง้ปรับ



ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กบันิติบุคคลใดและกระท าไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลน้ัน โดยนิติบุคคล

ดงักลา่วไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัมิใหมี้การ

กระท าความผิดน้ัน นิติบุคคลน้ันมีความผิดตามมาตราน้ี และตอ้งระวางโทษ

ปรับตัง้แตห่น่ึงเทา่แตไ่มเ่กินสองเทา่ของคา่เสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน์ท่ี

ไดร้ับ



บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถึง 

ลูกจา้ง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระท าการเพ่ือหรือในนาม

ของนิติบุคคลน้ัน ไมว่า่จะมีอ านาจหนา้ท่ีในการน้ันหรือไม่



ตามกฎหมายท่ีแกไ้ขใหม ่มาตรา 123/5 วรรค 2 ก าหนดใหมี้ฐาน

ความผิดเฉพาะส าหรับนิติบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีข้ึน 

เน่ืองจากผลโยชน์ท่ีเกิดจากการใหสิ้นบน เชน่ การไดร้ับสมัปทาน หรือ

โครงการขนาดใหญข่องรัฐ แทจ้ริงแลว้ผูท่ี้ไดร้ับผลประโยชน์จากการติด

สินบนดงักลา่วก็คือนิติบุคคลน้ันเอง 



กฎหมายใหมจึ่งก าหนดใหนิ้ติบุคคลมีความผิดถา้คนท่ีเก่ียวขอ้งกบันิติ

บุคคล เชน่ ลูกจา้ง ตวัแทน ไดใ้หสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะเป็นเจา้หนา้ท่ีไทย

หรือตา่งประเทศ และท าไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลน้ัน โดยนิติบุคคล

ดงักลา่วไมมี่มาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนั โดยมีการ

ก าหนดโทษเป็นโทษปรับเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพของนิติบุคคลท่ีไมอ่าจรับ

โทษจ าคุกได ้โดยมีอตัราโทษปรับจากคา่เสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน์ท่ี

นิติบุคคลน้ันไดร้ับ 



ซ่ึงกรณีท่ีเป็นการใหสิ้นบนในโครงการขนาดใหญอ่าจท าใหมี้โทษปรับ

ทางการเงินเป็นจ านวนหลายร้อยลา้นบาท โดยมาตรการลงโทษทาง

การเงินน้ีจะท าใหร้ัฐไดร้ับการเยียวยาความเสียหาย เพ่ือเอาประโยชน์ท่ีนิติ

บุคคลไมค่วรไดก้ลบัคืน และเพ่ือเป็นการป้องปรามการกระท าความผิด

มาตรา 123/5 จะมีสว่นชว่ยในการป้องกนัการทุจริต เพราะจะบงัคบัใหแ้ต่

ละบริษัทตอ้งมีมาตรการป้องกนัคนของตวัเองไมใ่หเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการ

จา่ยสินบนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไมว่า่เจา้หนา้ท่ีรัฐของไทยหรือตา่งชาติ 

เพราะไมเ่พียงผูใ้หสิ้นบนจะถูกจ าคุกไมเ่กิน 5 ปี บริษัทยงัจะถูกปรับใน

อตัรา 1-2 เทา่ของผลประโยชน์ท่ีไดร้ับ เชน่ โครงการท่ีไดจ้ากการจา่ย

สินบนมีมูลคา่เทา่ใด ก็อาจจะถูกปรับ 2 เทา่ของมูลคา่โครงการน้ัน



กอ่นหนา้น้ี เราก็มีกฎหมายเอาผิดกบั “ผูใ้หสิ้นบน” เชน่กนั แตเ่ป็นการ

เอาผิดกบัการใหสิ้นบนกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐของไทยเทา่น้ัน ซ่ึงก็คือ ประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 144 ท่ีบญัญติัวา่ ผูใ้ดให ้ขอให ้หรือรับวา่จะให ้

ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแกเ่จา้พนักงาน สมาชิกสภานิติบญัญติัแหง่

รัฐ สมาชิกสภาจงัหวดัหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือจูงใจใหก้ระท าการ ไม่

กระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุก

ไมเ่กิน 5 ปี หรือปรับไมเ่กิน 1 หม่ืนบาท หรือทัง้จ าท ัง้ปรับ 



ตอ่มาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดมี้มติแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมส าหรับนิติบุคคลในการป้องกนัการทุจริต ตามมาตรา 123/5 

แหง่พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 โดยมี

ศ.ดร.ภกัดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ และมีผูแ้ทน

จากองคก์รภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการดังกลา่ว

ดว้ย 



โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 

กนัยายน 2558 ณ หอ้งนนทบุรี 3 อาคาร 4 ส านักงาน ป.ป.ช. (สนามบิน

น ้า) จงัหวดันนทบุรี ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแ้ตง่ตัง้คณะท างานเพ่ือร่าง

แนวทางในการก าหนดมาตรการควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสมส าหรับนิติบุคคล

ในการป้องกนัการทุจริต และมอบหมายใหส้ านักงาน ป.ป.ช. และองคก์ร

ภาคเอกชนร่วมกนัเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์มาตรา 123/5 แห่ง

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 ใหภ้าคเอกชน

ไดร้ับทราบอยา่งตอ่เน่ือง 



เพ่ือส่งเสริมใหนิ้ติบุคคลก าหนดมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกนั

การใหสิ้นบนแกเ่จา้หนา้ท่ีไมว่า่จะเป็นเจา้หนา้ท่ีไทยหรือตา่งประเทศ มีการ

ก าหนดโทษปรับเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพของนิติบุคคลท่ีไมอ่าจรับโทษ

จ าคุกได ้โดยมีอตัราโทษปรับจากคา่เสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน์ท่ีนิติ

บุคคลน้ันไดร้ับ ซ่ึงกรณีท่ีเป็นการใหสิ้นบนในโครงการขนาดใหญ ่อาจท าให ้

มีโทษปรับทางการเงินเป็นจ านวนหลายรอ้ยลา้นบาท โดยมาตรการลงโทษ

ทางการเงินน้ีจะท าใหร้ัฐไดร้ับ การเยียวยาความเสียหาย เพ่ือเอาประโยชน์

ท่ีนิติบุคคลไมค่วรไดก้ลบัคืน และเพ่ือเป็นการป้องปรามการกระท าความผิด



บทก าหนดโทษส าหรบัความผิดกรณีเรียกรบัสินบน

ตามกฎหมายท่ีแกไ้ขใหม่ มาตรา 123/2 ก าหนดบทลงโทษกรณี

เจา้หนา้ท่ีของรัฐไทย เจา้หนา้ท่ีของรัฐตา่งประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีของ

องคก์ารระหวา่งประเทศ เรียกรับสินบน โดยมีระวางโทษจ าคุกตัง้แตห่า้ปีถึง

ย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตัง้แตห่น่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

หรือประหารชีวิต ซ่ึงโทษประหารชีวิตน้ันมีก าหนดอยูแ่ลว้ตามฐานความผิด

กรณีเจา้พนักงานเรียกรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149

ซ่ึงตามกฎหมายท่ีแกไ้ขใหมน้ี่ไดก้  าหนดตวัผูก้ระท าความผิดเพ่ิมเติม คือ 

ในสว่นของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตา่งประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่ง

ประเทศ และยกบทก าหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช ้มีการ

ปรับเปล่ียนแคใ่นสว่นของอตัราโทษปรับท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม



ฐานความผิดเจา้หนา้ท่ีรฐัต่างประเทศเรียกรบัสินบน

ตามกฎหมายท่ีแกไ้ขใหม ่มาตรา 123/2 ไดก้  าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐ

ตา่งประเทศหรือเจา้หนา้ท่ีองคก์ารระหวา่งประเทศ มีความผิดหากมีการ

เรียกรับสินบน ซ่ึงเป็นการก าหนดฐานความผิดเพ่ิมเติม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัอนุสญัญา UNCAC และเพ่ือสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศใน

การด าเนินคดีทุจริตระหวา่งประเทศ ตามหลกัความผิดอาญาสองรัฐ

(Dual – Criminality)



หลกัการริบทรพัยต์ามมูลค่า (Value- Based Confiscation)

ตามกฎหมายท่ีแกไ้ขใหม ่มาตรา 123/6–123/8 ก าหนดใหก้ารริบ

ทรัพยใ์นคดีทุจริตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยให ้ครอบคลุมถึง

ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าแทนเน่ืองจากมีการจ าหน่าย จา่ย โอน หรือแปลงสภาพ

ทรัพยไ์ป และในกรณีท่ีไมส่ามารติดตามทรัพยคื์นมาได ้หรือการติดตาม

เป็นไปไดโ้ดยยาก ศาลสามารถก าหนดมูลคา่ของทรัพยสิ์น และใหมี้การ

ช าระเป็นเงินหรือริบทรัพยอ่ื์นท่ีมีมูลคา่เทา่กนัได ้หลกัการน้ีจะเป็นการสกดั

การยกัยา้ยถา่ยเททรัพยสิ์น



จบการน าเสนอ


