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ความผิดฐานรับทรั พย์ สินหรือประโยชน์ อ่ ืนใด: ศึกษาการบังคับใช้
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บทคัดย่ อ
บทบัญญัติ เกี่ ยวกับการปราบปรามการรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่ นใดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.
2542 มาตรา 103 และมาตรา 123/2 ไม่สามารถปรับเพื่อลงโทษผู้กระทาความผิดตาม
ข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏได้ ประกอบกับโทษที่กาหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายทังสอง
้
ฉบับไม่สอดคล้ องต้ องกัน และล้ าสมัย กล่าวคือไม่ปรากฏบทบัญญัติในลักษณะที่เป็ น
ความหลากหลายของการลงโทษ ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการกระทาที่เป็ นความผิดใน
ลักษณะที่เรี ยกว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็ นเหตุให้ การบังคับใช้ กฎหมายเกิ ด
ความไม่เด็ ดขาด ประกอบกับจากการศึกษาเนื อ้ หากฎหมายในประเทศที่ ประสบ
ความสาเร็ จในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต คือประเทศสิงคโปร์ พบว่าการ
บัญญัติกฎหมายของประเทศเหล่านี ้มีลกั ษณะเป็ นการทาให้ บทบัญญัติเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การกระทาที่เป็ นความผิดจะมีลกั ษณะในทางเดียวกัน หรื อเหมือนกันแทบ
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ทังหมด
้
ทาให้ การบังคับใช้ นนครอบคลุ
ั้
ม เด็ดขาด และสมประสงค์เจตนารมณ์ แห่ง
กฎหมาย ดังนันแล้
้ วสมควรที่จะนามาใช้ สาหรับอ้ างอิงเพื่อเป็ นประโยชน์ในการแก้ ไข
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดต่อไป
คาสาคัญ: การรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใด / การกระทาที่เป็ นความผิด / การลงโทษ
Abstract
The provisions on the suppression of property reception or any other
benefits of Organic Act on Counter Corruption B.E.2542 Section 103 and
Section 123/2, currently available, cannot be found to punish the offender by
the fact. The provisions of both laws are inconsistent and obsolete; there are no
provisions for a variety of punishments that does not respond to the offense. It is
commonly called Economic Crimes cause law enforcements to occur. In
addition, the study of legal measures of successful countries in the prevention
and suppression of corruption in Singapore found that the legal provisions of
these countries such as Singapore are characterized by a unified provision.
Harmonization of law and dynamic forms are not confined to fixed forms. The
offense acts in the same way or almost the same. The coverage is strictly
confidential and is subject to the law. It is therefore recommend using the
references to be helpful in modifying the law relating to the prevention and
suppression of property or other benefits.
Keywords: Property gain or other benefits / Offense / Punishment
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ความสาคัญของปั ญหา
หลักการในการป้องกันและปราบปรามเจ้ าหน้ าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์
อื่นใดตามกฎหมายไทยนัน้ จัดได้ ว่าเป็ นหลักสากลหลักหนึ่ง หลักการดังกล่าวนีไ้ ด้
ปรากฏอยู่ ใ นกฎหมายหลายประเทศ อาทิ ประเทศสิ ง คโปร์ ที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใน
Prevention of Corruption Act: PCA เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่เป็ น
มาตรฐานขันต
้ ่าและเป็ นไปในทางเดียว ดังนันเห็
้ นได้ ว่าประเทศต่างๆ ที่ได้ ตระหนักถึง
ปั ญหาของการทุจริ ตคอร์ รั ปชั่นและได้ มีการพัฒนาแก้ ไข ป้องกัน และปราบปราม
ปั ญหาดังกล่าวมาเป็ นเวลายาวนานและต่อเนื่องล้ วนแต่ให้ ความสาคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐทังสิ
้ ้น ในอดีต
การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดนัน้ เป็ นเพียงกรณีการใช้ อานาจโดยตรงต่อการรับ
ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อนั เป็ นการละเมิดอานาจของรัฐเท่านัน้ กล่าวคือความเสียหาย
ที่เกิ ดขึน้ ย่อมเกิ ดขึ น้ ในเฉพาะการใช้ อานาจในแต่ละครั ง้ เท่านัน้ การปราบปรามจึง
เป็ นไปได้ ในวงแคบ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั การพัฒนาของการกระทาที่เป็ นความผิด
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดนันได้
้ เพิ่มขอบเขตของความเสียหายหรื อ
อาจกล่าวได้ วา่ ขอบเขตของความผิดนี ้ไม่เพียงแต่หยุดการใช้ อานาจโดยตรงเท่านัน้ แต่
รวมไปถึงทาให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับเกิดอคติในการใช้ ดลุ พินิจ ซึ่งอคติดงั กล่าวเกิดขึ ้น
จากการรับทรัพย์ สินหรื อประโยชน์ ในเวลาก่อนการใช้ อานาจเป็ นระยะเวลาต่อเนื่อง
ยาวนาน อาทิ การที่เจ้ าพนักงานที่ดิน ได้ รับของขวัญจากนักธุรกิ จผู้หนึ่ง ทุกๆ สิ ้นปี
ดังนันเมื
้ ่อนักธุรกิจผู้นนไหว้
ั ้ วาน หรื อขอร้ อง หรื อทาธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ย่อมทาให้
เจ้ าพนักงานที่ดินผู้นนเกิ
ั ้ ดอคติในการใช้ อานาจได้ ซึ่งสามารถทาให้ เกิดความเสียหาย
แก่รัฐในทางอ้ อมได้ อันถือเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นรวมกับประโยชน์ส่วน
ตน (Conflict of Interest) หรื อในอีกมุมมองหนึ่ง การกระทานี ้อาจนาไปสู่การเกิ ด
ความผิ ดในอี กส่วนหนึ่ง เช่ น การช่ วยนักธุ รกิ จผู้นนั ้ นาเงิ นจากธุรกิ จมืด มาฟอกใน
รู ปแบบของการจัดสรรที่ดินผิดกฎหมาย เป็ นต้ น ซึ่งความผิดต่างๆ นัน้ ในทางอาชญา
วิทยา เรี ยกอาชญากรรมประเภทนี ้ว่า “อาชญากรรมคอปกขาว (White Collar Crime)”
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สาหรับกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดใน
ประเทศไทยนัน้ แต่ เดิ ม มี กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 138 ควบคุ ม
แต่ ต่ อมามี การแก้ ไขเป็ นประมวลกฎหมายอาญา ท าให้ มี บทบัญญั ติ ที่ ได้ รั บการ
ปรั บปรุ งให้ รัดกุมยิ่งขึน้ คื อ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ซึ่งมุ่งควบคุมการ
กระท าที่ เป็ นความผิ ดในส่วนของการใช้ อ านาจโดยตรงละเมิ ดต่ ออ านาจรั ฐ หรื อ
“การกระทาโดยเห็นแก่สินบน” ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการคอร์ รัปชั่น
อันเป็ นแนวคิดของการคอร์ รัปชัน่ สีดา ยิ่งกว่านันในปี
้ พ.ศ.2558 ได้ นาแนวความคิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 นี ้มาเป็ นแนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับการกระทาที่เป็ น
ความผิดมาบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542 มาตรา 123/2 ท าให้ มาตรานี ม้ ี การกระท าที่ เป็ น
ความผิดคล้ ายกันกับมาตรา 149 และปรากฏตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542 มาตรา 103 ซึ่งมุ่งควบคุมการ
กระทาที่เป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์สว่ นตน อันเป็ นแนวคิด
เกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่ สีเทา ซึ่งเดิมถือเรื่ องนี ้ว่าเป็ นเพียงเรื่ องทางจริ ยธรรม ต่อมาได้ มี
การพัฒนาการทางความคิด เป็ นความผิดทางวินยั และในที่สดุ ก็ได้ พฒ
ั นาการมาเป็ น
ความผิดทางอาญา ในยุคที่สาม โดยในปี พ.ศ.2542 ได้ มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542 กาหนด
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์สว่ นรวม
ให้ มีโทษทางอาญา ตามมาตรา 122 ดังนันจึ
้ งสามารถแบ่งแยกลักษณะของการกระทา
ที่เป็ นความผิดทางอาญาออกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี ้
1. ความผิดทางอาญาที่เป็ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่มีลกั ษณะ
เป็ นสินบน
2. การกระท าที่ เ ป็ นความผิ ด ทางอาญาเกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใด อันมีลกั ษณะเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์
ส่วนตน
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เมื่อพิจารณาข้ อเท็จจริ งที่ขึน้ สู่การพิจารณาของศาลฎีกา นับตังแต่
้ พ.ศ.24712560 พบแนวทางการบังคับใช้ กฎหมายและปั ญหาช่องว่างทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปราบปรามการรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดของศาลฎีกาซึ่งเป็ นศาลสูงสุดของ
ประเทศไทย ซึ่งปั ญหาที่เกิ ดขึน้ มีดังต่อไปนี ้ ประการแรก ปรากฏข้ อเท็จจริ งตามคา
พิ พ ากษาศาลฎี ก าจ านวนหลายฉบั บ อาทิ ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 1035/2482
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 638/2508 และคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2557 เป็ นต้ น ซึ่งมี
ข้ อเท็จจริ งที่ไม่อาจนากฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์
อื่นใด มาตราข้ างต้ น ตามกฎหมายที่กล่าวมาปรับเพื่อลงโทษการกระทาที่เป็ นความผิด
กฎหมาย และฝ่ าฝื นต่อวัตถุประสงค์ของการปราบปรามการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์
อื่นใดและคุณธรรมทางกฎหมายได้ หรื ออาจกล่าวได้ ว่าศาลไม่อาจลงโทษผู้กระทา
ความผิดที่ฝ่าฝื นวัตถุประสงค์ที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตคุ้มครองได้
ตามข้ อเท็จจริ งดังกล่าวนันเอง
้ เรี ยกอีกอย่างว่า ช่องว่างของกฎหมายนันเอง
้ จึงมีความ
จาเป็ นที่จะต้ องศึกษาถึงปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการรับทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านของการกระทาที่เป็ นความผิด เพื่อให้ ทราบถึง
สาเหตุของปั ญหาเกี่ ยวกับ ช่ องว่างของมาตรา 103 และมาตรา 123/2 โดยอาจน า
มาตรการที่ประสบความสาเร็ จในประเทศสิงคโปร์ มาทาการเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาของบทบัญญัติในมาตรา 103 และมาตรา 123/2 ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหมายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใด
2. เพื่อศึกษาการกระทาที่เป็ นความผิดทางอาญาของบทบัญญัติเกี่ ยวกับการ
ปราบปรามการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542 มาตรา 103 และ
มาตรา 123/2 และของประเทศสิงคโปร์
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3. เพื่อเปรี ยบเทียบบทความผิด และการกระทาที่เป็ นความผิดทางอาญาของ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการปราบปรามการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดของประเทศ
ไทยกับของประเทศสิงคโปร์
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็ นการศึกษาวิเคราะห์ โดยใช้ วิธีวิจัยทางเอกสาร (Documentary
Research) โดยรวบรวมข้ อมูลทังจากภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศ เช่น แนวคิด
ทฤษฎี ตัวบทกฎหมาย ตารา หนังสือ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั เพื่อนามา
ประกอบการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
ความผิดเกี่ยวกับการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อ่ ืนใด
1. ความหมายเกี่ยวกับการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อ่ ืนใด
การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด เป็ นถ้ อยคาที่เป็ นเพียงหัวใจสาคัญของการ
นิยามความผิดเกี่ยวกับการทุจริ ตเชิงรับ (Lertpaithoon, 2012) แบ่งเป็ น 2 คา คือ คาว่า
รับ แบ่งแยกในรายละเอียดของความหมายและมิติของการกระทาเป็ น เรี ยก รับ หรื อ
ยอมจะรั บ และคาว่าทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่น ใด โดยสามารถอธิ บายแยกย่อยได้
ดังต่อไปนี ้
1.1 เรี ยก หมายความว่า เรี ยกทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นเพื่อให้
เขามอบให้ แก่ตน แม้ ผ้ ถู ูกเรี ยกจะให้ ไม่ให้ หรื อให้ บางส่วน ก็เป็ นความผิดสาเร็ จแล้ ว
เมื่อทราบไปถึงตัวผู้ถูกเรี ยก ส่วนวิธีการเรี ยกอาจจะเป็ นอย่างไรก็ ได้ (Pattanapong,
2013) มีตวั อย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรี ยก ซึ่งเป็ นข้ อเท็จจริ งที่ยุติแล้ วในศาลฎีกา
ตามค าพิ พากษาศาลฎี กาที่ 3155/2531 อธิ บายว่าการเรี ยกนัน้ ไม่จ าเป็ นจะต้ อง
ปรากฏชัดแจ้ งว่ามีการเรี ยก เพียงมีพฤติการณ์ ที่อาจคาดว่าได้ มีการเรี ยกก็ถือว่าเป็ น
การเรี ยกแล้ วเช่นกัน
คาว่ารั บ หมายความว่า ได้ การครอบครองทรั พย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด
มาแล้ วจากผู้อื่น (Pattanapong, 2013) มีตวั อย่างว่า นายหนึ่งเป็ นสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎรรั บ เงิ น จากนายสองที่ ข อให้ ออกเสี ย งลงคะแนนไม่ รั บ ร่ า งกฎหมายที่
สภาผู้แทนราษฎรกาลังพิจารณา เป็ นการรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดอันเป็ นสินบน
ตามกฎหมายแล้ ว (Nanakorn, 1992)
คาว่ายอมจะรับ หมายความว่า ยอมจะรับสิ่งที่ผ้ อู ื่นจะจัดหามาให้ ในอนาคต
หรื อในภายภาคหน้ า อาทิ มี การให้ สัญญาทรั พย์ หรื อจะให้ ประโยชน์ อื่ นใดแก่ เจ้ า
พนักงานในเวลาภายหน้ า แล้ วเจ้ าพนักงานยอมจะรับไว้ เพียงแต่แสดงออกมาภายนอก
ไม่ ว่าโดยทางวาจา โดยทางหนังสือ หรื อโดยทางอื่ นว่าตกลงจะรั บทรั พย์ สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใดมามอบให้ ก็ไม่เป็ นข้ อสาคัญ (Pattanapong, 2013)
1.2 ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด เป็ นคาสองคา คือ ทรัพย์สิน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 138 นัน้ มิได้ ให้ ความหมายไว้ โดยตรง แต่ได้ ให้
หมายความรวมทัง้ “ทรัพย์” และ “วัตถุไม่มีรูปร่าง ซึง่ อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ ”
ค าว่ า “ทรั พย์ ” ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 137
หมายความว่า “วัตถุมีรูปร่ าง” ซึ่ง หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้ อธิ บายไว้ สาหรับ
คาว่า วัตถุมีรูปร่ าง ว่าให้ หมายถึง วัตถุที่ประกอบด้ วยรู ปและร่ างในตัวเองโดยลาพัง
มีตัวตน มีสดั ส่วน ความกว้ าง ความยาว ความสูง ความต่า ความอ้ วน ความผอม
ความกลม ความรี เป็ นต้ น แม้ จะเป็ นปรมาณูเล็กน้ อยจนไม่อาจมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า
ก็ตาม เช่น เงิน บ้ าน ที่ดิน ช้ าง ม้ า วัว ควาย เงินตรา เชื ้อโรค ฯลฯ ส่วนคาว่า “วัตถุไม่มี
รู ปร่ าง” หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ก็ได้ อธิบายไว้ ว่า วัตถุที่มีสมบัติในตัวเองเป็ นสิ่ง
ไร้ ส่วนสัด ไม่มีความเต็ม ไม่กินที่ เป็ นต้ น อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้ า
สิทธิเรี ยกร้ อง ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามทังวั
้ ตถุมีรูปร่ างหรื อไม่มีรูปร่ างก็ตาม ต้ องเป็ นสิ่ง
(Thing) ที่อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ (Tingsapat, 2005)
สาหรับคาว่า “ประโยชน์อื่นใด” ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้ อธิบายไว้
ว่า ประโยชน์อื่นใดไม่วา่ จะคานวณเป็ นเงินได้ หรื อไม่ (Nanakorn, 1992)

MFU Connexion, 7(2) || page 258

2. การกระท าที่ เป็ นความผิ ด ทางอาญาของบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
ปราบปรามการรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อ่ ืนใดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542 มาตรา 103
และมาตรา 123/2 และของประเทศสิงคโปร์
2.1 การกระท าที่ เป็ นความผิ ดทางอาญาตามพระราชบัญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542 มาตรา 103 และ
มาตรา 123/2 แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ (Pattanapong, 2013) มีรูปแบบของความผิด
ดังต่อไปนี ้
1) การกระท าที่ เป็ นความผิ ด โดยอาศัยต าแหน่ งหน้ าที่ (Tingsapat,
2005) ซึ่งปรากฏตามมาตรา 123/2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542 ความว่า
“ผู้ใดเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต่างประเทศ หรื อเจ้ าหน้ าที่
ขององค์ การระหว่างประเทศ เรี ยก รั บ หรื อยอมจะรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใด
สาหรับตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรื อไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่ง
ไม่ว่าการนันจะชอบหรื
้
อมิชอบด้ วยหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงยี่สิบปี
หรื อจาคุกตลอดชีวิต และปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนบาทถึงสีแ่ สนบาท หรื อประหารชีวิต”
จากบทบัญญัติข้างต้ น สิง่ ที่ต้องพิจารณาคือ “ตาแหน่งหน้ าที่” ควบคู่ไป
กับพฤติกรรมของการรับ ซึ่งขณะที่รับนันต้
้ องอยู่ภายในอานาจหน้ าที่อนั ตนจะมีหน้ าที่
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ (Nanakorn,1992)การกระทาที่เป็ นความผิด
ฐานนี ้ ต้ องเริ่ มต้ นโดยใช้ อานาจในตาแหน่งโดยชอบ แล้ วต่อมามีการเรี ยก รับหรื อยอม
จะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้ กระทาการหรื อไม่กระทาการในตาแหน่ง
หน้ าที่ของตนเองนัน้ แต่หากว่าการเริ่ มต้ นการใช้ อานาจนันไม่
้ ชอบมาแต่แรกย่อมไม่มี
ความผิดตามมาตรานี ้ (Yansuti, 2009)
ในส่วนของการกระทาที่เป็ นความผิดนัน้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ การ
เรี ยก รั บ หรื อยอมจะรั บ ทัง้ นี ้ เมื่ อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ได้ มี การประกาศใช้
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.
2561 ในราชกิจจานุเบกษา โดยในมาตรา 173 ได้ กาหนดความผิดโดยอาศัยตาแหน่ง
หน้ าที่ไว้ ดังนี ้
“เจ้ าพนักงานของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต่างประเทศ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของ
องค์ การระหว่างประเทศ ผู้ใด เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรั พย์ สินหรื อประโยชน์อื่นใด
สาหรับตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรื อไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่ง
ไม่ว่าการนันจะชอบหรื
้
อมิชอบด้ วยหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงยี่สิบปี
หรื อจาคุกตลอดชีวิต และปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนบาทถึงสี่แสนบาท หรื อประหารชีวิต”
โดยเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบแล้ ว พบว่าองค์ประกอบในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณานันเหมื
้ อนกันแทบทุกประการ และในส่วนของการกระทาที่
เป็ นความผิดนัน้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ การเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับ ยังคงไว้ เช่นเดิม
ดังนันแนวความคิ
้
ดจึงคงเดิมทุกประการ
2) การกระท าที่ เ ป็ นความผิ ด ที่ มี ลัก ษณะเป็ นการขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ ส่ ว นรวมกั บ ประโยชน์ ส่ ว นตั ว ซึ่ ง ปรากฏตาม มาตรา 103 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.
2542 ความว่า
“ห้ ามมิ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐผู้ใดรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่ นใดจาก
บุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อนั ควรได้ ตามกฎหมาย หรื อกฎ ข้ อบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย เว้ นแต่การรั บทรั พย์ สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึง่ ให้ ใช้ บงั คับกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่น
ใดของผู้ซงึ่ พ้ นจากการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐมาแล้ วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม”
จากบทบัญญัติข้างต้ น สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็ นสาคัญมีสองประการ คือ
ประการแรก ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อนั ควรได้ ตามกฎหมาย หรื อกฎ ข้ อบังคับที่ออก

MFU Connexion, 7(2) || page 260

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย ซึ่งแสดงถึง ความไม่เหมาะสมของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เพราะประชาชนอาจมองว่าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐยอมรับสิ่งของมีค่าเพื่อ
ตอบแทนในการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ โดยการที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใดนัน้ อาจส่งอิทธิพลต่อการใช้ อานาจของเจ้ าพนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่
ของรั ฐในทางที่เป็ นอคติ (Office of the National Anti-Corruption Commission, 2013)
เช่น เจ้ าหน้ าที่ของรัฐสามารถรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง หรื อค่าจ้ าง เนื่องจากมี
พระราชบัญญัติเงินเดือน หรื อบัญชีแนบท้ ายตามกฎหมายว่าด้ วยข้ าราชการ ประเภท
ต่างๆ หรื อเงินประจาตาแหน่ง หรื อระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับค่าจ้ างไว้ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
สามารถรั บเงิ นเบี ย้ เลีย้ งเดิ นทาง ค่าที่ พัก ค่าพาหนะในการเดิ นทางไปราชการได้
เนื่องจากมี พระราชกฤษฎี กาค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ พ.ศ.2526 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
หรื อตามระเบี ยบขององค์ กรอิ สระตามรั ฐธรรมนูญที่ เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องนัน้ ๆ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐสามารถเบิกค่าที่พกั ค่าเดินทาง รับประทานอาหารในการไปฝึ กอบรม
สัมมนาได้ เนื่องจากมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐสามารถรับเงิน
ค่าสมนาคุณการเป็ นวิทยากรได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการ
ฝึ กอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (Office of the National
Anti-CorruptionCommission,2013) และประการที่สอง การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดย
หลักเกณฑ์ ดังกล่าวปรากฏเป็ น ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์ การรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 เช่น การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้
โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป หรื อการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์
อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึง่ มิใช่ญาติ มีราคา หรื อการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่การ
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ให้ นนเป็
ั ้ นการให้ ในลักษณะให้ กบั บุคคลทัว่ ไป เป็ นต้ น (Office of the National AntiCorruption Commission, 2013)
ในส่วนของการกระทาที่เป็ นความผิดนัน้ พบว่ามีเพียง การรับ เท่านัน้
ทัง้ นี ้ เมื่ อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ได้ มี การประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา
โดยในมาตรา 128 ได้ กาหนดความผิดที่มีลกั ษณะเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์สว่ นตัวไว้ ดังนี ้
“ห้ ามมิ ให้ เจ้ าพนักงานของรั ฐ ผู้ใดรั บทรั พย์ สิ นหรื อประโยชน์ อื่ นใด
อันอาจคานวณเป็ นเงินได้ จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อนั ควรได้ ตาม
กฎหมาย หรื อกฎข้ อบังคับที่ ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญั ติ แห่งกฎหมาย
เว้ นแต่การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวน
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ ใช้ บงั คับกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด
จากบุพการี ผู้สื บ สันดานหรื อญาติ ที่ ให้ ตามประเพณี หรื อตามธรรมจรรยาตาม
ฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึง่ ให้ ใช้ บงั คับกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่น
ใดของผู้ซงึ่ พ้ นจากการเป็ นเจ้ าพนักงานของรัฐมาแล้ วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม”
โดยเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบแล้ ว พบว่าองค์ประกอบในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณานันเหมื
้ อนกันแทบทุกประการ และในส่วนของการกระทาที่
เป็ นความผิดนัน้ คือ “รับ” ก็ยงั คงไว้ เช่นเดิม
2.2 การกระทาที่เป็ นความผิดทางอาญาตาม Prevention of Corruption Act
ประเทศสิงคโปร์
ใน Prevention of Corruption Act หรื อ PCA การกระทาที่เป็ นความผิดถูกแบ่ง
ออกเป็ นรู ปแบบตามหน้ าที่ประเภทต่างๆ ที่สาคัญจานวน 3 รู ปแบบสาคัญ คือ Public
Service Duties, Beholder Position และ Private Sector Duties (Tan Boon Gin, 2007)
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โดยสาระสาคัญของเนื ้อหาในบทความนี ้นัน้ ไม่เกี่ยวข้ องกับ Private Sector Duties หรื อ
ภาคเอกชน จึงขอไม่กล่าวถึงบทบัญญัติในส่วนนี ้ โดยในส่วนของ Public Service Duties
และ Beholder Position มีบทบัญญัติที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
1) บทลงโทษสาหรับการทุจริ ต (Punishment for Corruption)
มาตรา 5 “ผู้ใดซึง่ กระทาการ ไม่วา่ ด้ วยตนเอง หรื อร่วมมือกับบุคคลอื่นใด
(ก) ไหว้ วานขอ หรื อรับ หรื อตกลงที่จะรับสิ่งใด ไม่ว่าเพื่อตนเองหรื อเพื่อ
บุคคลอื่นใดด้ วยเจตนามิชอบ …
… จะมีความผิดกฎหมาย และต้ องถูกพิพากษาลงโทษปรั บไม่เกิ น
100,000 เหรี ยญสิงคโปร์ หรื อจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ”
จากบทบั ญ ญั ติ ข้ างต้ นนั น้ ใน หั ว ข้ อ (ก) จากการศึ ก ษาพบว่ า
บทบัญญัติในส่วนนี ้ มีลกั ษณะการบัญญัติที่ให้ ความหมายของการเรี ยก รับ ทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใดที่ค่อนข้ างกว้ างเป็ นอย่างมาก (Tan Boon Gin, 2007) โดยปรากฏ
ชัดเจนจากการตีความโดยศาลสูงในประเทศสิงคโปร์ ตามคาพิพากษาในคดี Narinder
Singh v PP [1996] SLR 639 ตีความไว้ ว่า “this provision clear in not containing
any restrictions and certainly did not restrict the scope of the section to case
involving contractual, professional or administrative relationships” กล่าวคือ แม้ ว่า
จะกระทาไปโดยไม่มีจดุ เกาะเกี่ยวกับหน้ าที่หรื อพันธะใดๆ ก็สามารถเป็ นความผิดตาม
มาตรานี ้ได้ ทงสิ
ั ้ ้น จึงกล่าวได้ ว่าเป็ นบทบัญญัติทวั่ ไปของการป้องกันการคอร์ รัปชั่นที่
ครอบคลุมการกระทาที่เป็ นการคอร์ รัปชัน่ ในส่วนของการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่น
ใดที่สามารถพลิกแพลงได้ ในหลากหลายสถานการณ์ (Tan Boon Gin, 2007) โดย
ตัวอย่างการกระทาที่เป็ นการรับตามบทบัญญัตินี ้ อาทิ ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงาน
ที่ดูแลเกี่ ยวกับการตรวจรั บการจ้ างและการรั กษาความปลอดภัยเกี่ ยวกับสถานที่
ก่อสร้ าง ได้ ทาสัญญากู้กับกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทเอกชนขนาดใหญ่รายหนึ่งที่มี
วัตถุประสงค์ของนิติบคุ คลสามารถให้ ก้ ูยืมเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์สว่ นตัวของตนเอง
แต่ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าในภายหลังไม่นาน ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานรัฐผู้นนได้
ั้
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เซ็ นอนุมัติ โครงการก่ อสร้ างขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งโดยไม่ปรากฏว่ามีการตรวจความ
ปลอดภัย (สิงคโปร์ เรี ยกการตรวจสอบเช่นนี ้ว่า Site Investigation Work ซึ่งมีการ
ตรวจสอบอย่างละเอี ยดในด้ านต่างๆ จานวนมาก โดยจะถูกตรวจสอบโดย Safety
Officer ซึ่งมีฐานะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ) CPIB ได้ ชีม้ ลู ความผิดของผู้บริ หารระดับสูง
ผู้นนว่
ั ้ ามีลกั ษณะเป็ นการมี Personal Interest over Public Safety กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
Conflict of Interest นันเอง
้ (Tan Boon Gin, 2007)
โดยจะพบว่า การกระทาที่เป็ นพฤติกรรมของการกระทาความผิดนัน้
จะประกอบไปด้ วย solicit ซึง่ หมายถึง การเรี ยก receive ซึง่ หมายถึงการรับ และ agree
to receive หมายถึงยอมจะรับ
2) การลงโทษส าหรั บ การท าธุ ร กรรมทุ จ ริ ตร่ วมกั บ เจ้ าหน้ าที่
(Punishment for Corrupt Transactions with Agent)
มาตรา 6 “หาก
(ก) เจ้ าหน้ าที่คนใดยอมรับ ได้ มา หรื อตกลงที่จะยอมรับ หรื อพยายามที่
จะให้ ได้ มา ด้ วยเจตนามิชอบ จากบุคคลใดก็ตาม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรื อเพื่อบุคคลอื่นใด
ซึ่งสินนา้ ใจใดๆ อันเป็ นสิ่งจูงใจ หรื อรางวัลสาหรั บการกระทาใดๆ อันเกี่ ยวข้ องกับ
กิจกรรมหรื อกิจธุระของผู้ดารงตาแหน่งเหนือเจ้ าหน้ าที่ดังกล่าวหรื อเพื่อแสดง หรื อ
ละเว้ นการแสดงความชอบหรื อความชังต่อบุคคลใด กิจกรรมอันเกี่ยวข้ องหรื อกิจธุระ
ของผู้ดารงตาแหน่งเหนือเจ้ าหน้ าที่ดงั กล่าว …
… บุคคลผู้นนั ้ มีความผิดต่อกฎหมาย และต้ องถูกลงโทษปรั บไม่เกิ น
100,000 เหรี ยญสิงคโปร์ หรื อจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ”
จากบทบัญญั ติ ข้ างต้ นนัน้ มาตรา 6 นี ถ้ ูกจัดอยู่ในประเภท Public
Service Duties (Tan Boon Gin, 2007) ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการรับทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์ อื่ นใดนัน้ จะปรากฏในหัวข้ อ (ก) จากการศึ กษาพบว่า เป็ นบทบัญญั ติ
เฉพาะที่กาหนดขึ ้นเพื่อการกระทาที่เป็ นความผิดสาหรับเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ใช้ อานาจหน้ าที่
โดยมิชอบ จากการรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใด จึงมี ลกั ษณะเป็ น Occupation
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Crime หรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ (Pattanapong, 2013) โดยสิ่งที่ได้ รับมาหรื อได้
ให้ ไป เพื่อกระทาความผิดนันจะถู
้ กเรี ยกว่า Gratification (Tan Boon Gin, 2007) เช่น
ในกรณีการที่ นาย เอ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐตรวจคนเข้ าเมืองในสิงคโปร์ ผ้ หู นึ่งตกลงให้ ยืม
เงิน (Loan) กับนาย บี ผู้เดินทางเข้ าประเทศ ซึ่งเป็ นนายทหารของกองพันรบพิเศษแห่ง
สิงคโปร์ (Singapore Special Force) เพื่อให้ นาย บี นันช่
้ วยแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการ
ซื ้อขายอาวุธปื นของผู้ต้องสงสัยให้ แก่นายเอ เป็ นต้ น
อนึง่ การกระทาที่เป็ นพฤติกรรมของการกระทาความผิดนัน้ จะประกอบ
ไปด้ วย solicit ซึง่ หมายถึง การเรี ยก receive ซึ่งหมายถึงการรับ และ agree to receive
หมายถึงยอมจะรับ
3) ผู้รับสินน ้าใจต้ องมีความผิด แม้ มิได้ กระทาตามวัตถุประสงค์ก็ตาม และ
อื่นๆ (Acceptor of Gratification to be Guilty Notwithstanding that Purpose Not
Carried Out, etc.)
มาตรา 9 “(1) ในกรณี ที่ มี การดาเนินการใดๆ กับเจ้ าหน้ าที่ ที่ได้ กระท า
ความผิดตามมาตรา 6 (ก) แล้ วสามารถพิสจู น์ได้ ว่าเจ้ าหน้ าที่ดงั กล่าวยอมรับ ได้ มา
หรื อตกลงที่จะยอมรับหรื อพยายามที่จะให้ ได้ มา ด้ วยเจตนามิชอบ ซึ่งสินน ้าใจรู ปแบบ
ใดก็ตามโดยมีเหตุผลที่จะเชื่อหรื อสงสัยว่าสินน ้าใจดังกล่าวถูกมอบให้ เพื่อเป็ นสิ่งจูงใจ
หรื อรางวัลเพื่อการกระทาหรื อละเว้ นการกระทา หรื อเพื่อแสดงหรื อละเว้ นการแสดง
ความชอบหรื อความชังต่อบุคคลใดอันเกี่ ยวข้ องกับกิ จกรรมหรื อกิ จธุระของผู้ดารง
ตาแหน่งเหนือเจ้ าหน้ าที่ดังกล่าว เจ้ าหน้ าที่คนดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมาย
มาตรานัน้ ถึงแม้ วา่ เจ้ าหน้ าที่คนนันไม่
้ มีอานาจ สิทธิ หรื อโอกาสที่จะกระทา แสดง หรื อ
ละเว้ นการกระท าเช่นนัน้ และถึ งแม้ ว่าเจ้ าหน้ าที่ คนนัน้ ได้ รั บสินน า้ ใจดังกล่าวโดย
ปราศจากเจตนาที่ จะกระท า แสดง หรื อละเว้ น การกระท าเช่ น นัน้ หรื อถึ ง แม้ ว่ า
การกระท า การแสดงความชอบ หรื อการแสดงความชังดังกล่าวนัน้ จะไม่มี ความ
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมหรื อกิจธุระของผู้ดารงตาแหน่งเหนือเจ้ าหน้ าที่คนดังกล่าวก็ตาม”
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จากบทบัญ ญั ติ ข้ างต้ นนัน้ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดนัน้ จะปรากฏใน หัวข้ อ (1) บทบัญญัติประเภทนี ้ในประเทศสิงคโปร์ ถกู
เรี ยกว่ า Statutory Presumptions (Tan Boon Gin, 2007) จากการศึ ก ษาพบว่ า
บทบัญญัตินี ้ มีลกั ษณะคล้ ายกันกับ Presumption of Quilt หรื อบทสันนิษฐานให้ เป็ น
ความผิดตามกฎหมายลักษณะพยาน (Pakditanakul, 2005) มีแนวคาวินิจฉัยของ
ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ ในคดี Pandiyan Thanaraju Rogers v PP [2001] 3 SLR
281; [2001] SGHC 136 ว่า “The effect of s 9 is to render it unnecessary to prove
the actual act of showing favour. Rather, it is the receipt of the gratification,
together with the intention of the giver and the recipient that is crucial” หรื อ
บทบัญญัตินี ้ทาให้ ไม่ต้องมีการพิสจู น์การกระทา (Actual Act) เพียงแต่พิสจู น์ในส่วน
ของเจตนา (Intention) เท่านันซึ
้ ง่ สาคัญมากกว่า แสดงให้ เห็นว่าศาลนันให้
้ ความสาคัญ
กับบทสันนิษฐานข้ อนี ้ในการพิสจู น์เจตนาเป็ นอย่างมากในการพิสจู น์ความบริ สทุ ธิ์ของ
จาเลยในคดี ซึ่งการพิสจู น์ถึงพฤติกรรมเหล่านี ้ ล้ วนเป็ นไปได้ ยาก บทสันนิษฐานข้ อนี ้
จะเป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ ฝ่ ายโจทก์ รวมไปถึ ง ให้ ความเป็ นธรรมในการหา
พยานหลักฐานโดยปรากฏว่าบทสันนิษฐานข้ อนี ้ได้ ให้ ความสะดวกแก่โจทก์ ในหลายๆ
คดี โดยเฉพาะคดีตามมาตรา 6 (A) ที่ต้องพิสจู น์ในขณะปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐ เช่น คดี Fong Ser Joo William v PP [2000] 4 SLR 77; [2000] SGHC 179 ซึ่งต้ อง
พิสจู น์การกระทาและเจตนาการรับสินบนของเจ้ าหน้ าที่ตารวจของรัฐ อันเป็ นการยาก
ยิ่งที่จะพิสจู น์หากใช้ วิธีการที่ปกติทวั่ ไป เป็ นต้ น (Tan Boon Gin, 2007)
4) การติดสินบนสมาชิกของรัฐสภา (Bribery of Member of Parliament)
มาตรา 11 “บุคคล
(ข) ผู้ใด ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไหว้ วานขอ หรื อยอมรับสินน ้าใจ
รู ปแบบใดก็ตาม เพื่อเป็ นสิ่งจูงใจหรื อรางวัลสาหรับการที่ตนเองกระทาหรื อละเว้ นการ
กระทาหน้ าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีความผิดตามกฎหมาย และถูก
พิพากษาลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 เหรี ยญสิงคโปร์ หรื อจาคุกไม่เกิน 7 ปี หรื อทังจ
้ า
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ทัง้ ปรั บ ” จากบทบัญ ญั ติ ข้ างต้ นนั น้ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ องกั บการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดนัน้ จะปรากฏใน หัวข้ อ (B) โดยมาตรา 11 นี ้ถูกจัดอยู่ในประเภท
Beholder Position (Tan Boon Gin, 2007) จากการศึกษาพบว่า เป็ นส่วนที่กาหนดขึ ้น
ไว้ เฉพาะในตาแหน่ง Member of Parliament ซึ่งเป็ นตาแหน่งเฉพาะ เช่น ตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็ นต้ น เพื่อป้องกันการกระทาการคอร์ รัปชั่นบางประการที่
ส่งผลร้ ายแรงในการบริ หารประเทศ (Tan Boon Gin, 2007)
อนึ่งการกระทาที่เป็ นพฤติกรรมของการกระทาความผิดนัน้ จะประกอบไป
ด้ วย solicit ซึง่ หมายถึง การเรี ยก accepts ซึง่ หมายถึงการตกลง หรื อการรับ
5) การติดสินบนเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรของรัฐ (Bribery of Member of Public
Body)
มาตรา 12 “บุคคล
(ก) ผู้ใดเสนอสินนา้ ใจรู ปแบบใดก็ตามแก่เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรของรัฐ เพื่อ
เป็ นสิง่ จูงใจ หรื อรางวัลสาหรับ
(1) ให้ เจ้ าหน้ าที่ ขององค์ กรของรั ฐผู้นัน้ ลงคะแนน หรื องดลงคะแนน
ในการประชุมใดๆ ขององค์กรของรัฐนันๆ
้ ในการสนับสนุนหรื อคัดค้ านมาตรการ มติ
หรื อกระทู้ใดๆ ที่ถกู ส่งมาให้ องค์กรของรัฐนันๆ
้ พิจารณา
(2) ให้ เจ้ าหน้ าที่ ขององค์ กรของรั ฐผู้นัน้ ปฏิ บัติ หรื องดปฏิ บัติ หรื อ
อานวยความสะดวกในการจัดหา เร่ งรัด ชะลอ กีดกัน หรื อขัดขวาง การปฏิบตั ิหน้ าที่
ราชการใดๆ หรื อ
(3) ให้ เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรของรัฐผู้นนอ
ั ้ านวยความสะดวกในการจัดหา
หรื อขัดขวางการลงคะแนนในเรื่ องใดๆ หรื อการมอบหมายสัญญาหรื อความได้ เปรี ยบ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลใด หรื อ
(ข) ผู้ใด ในฐานะเจ้ าหน้ าที่ ขององค์ กรของรั ฐ ไหว้ วานขอ หรื อยอมรั บ
สินน ้าใจรูปแบบใดก็ตาม เพื่อเป็ นสิ่งจูงใจหรื อรางวัลสาหรับการกระทาหรื อละเว้ นการ
กระทาตามที่กล่าวถึงในอนุมาตรา (ก)(1)(2)(3) จะมีความผิดตามกฎหมาย และต้ อง
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ถูกพิพากษาลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 เหรี ยญสิงคโปร์ หรื อจาคุกไม่เกิน 7 ปี หรื อทัง้
จาทังปรั
้ บ”
จากบทบัญญัติข้างต้ นนัน้ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่น
ใดนัน้ จะปรากฏใน หัวข้ อ (ข) โดยมาตรา 12 นี ้ถูกจัดอยู่ในประเภท Beholder Position
(Tan Boon Gin, 2007) จากการศึกษาพบว่า เป็ นส่วนที่กาหนดขึ ้นไว้ เฉพาะในตาแหน่ง
Member of Public Body ซึ่งเป็ นตาแหน่งเฉพาะ เช่น ตาแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานของ
รัฐ เป็ นต้ น เพื่อป้องกันการกระทาการคอร์ รัปชั่นบางประการที่ส่งผลร้ ายแรงในการ
บริ หารประเทศ หรื อการใช้ อานาจบางอย่างเฉพาะตาแหน่งนัน้ เอง (Tan Boon Gin,
2007)
3. เปรี ยบเทียบบทความผิด และการกระทาที่เป็ นความผิดของบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการปราบปรามการรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อ่ ืนใดของประเทศไทย
กับประเทศสิงคโปร์
3.1.1 ความผิ ด เกี่ ยวกับ เจ้ าพนัก งาน เจ้ าหน้ า ที่ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรของรัฐ (จัดการตามหน้ าที่)
ส าหรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542 มาตรา 123/2 หรื อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2561 มาตรา 173 ซึ่ง จะคล้ ายกัน
(Pattanapong, 2013) กับ มาตรา 6, มาตรา 11 และมาตรา 12 ของ Prevention of
Corruption Act โดยเมื่อพิจารณาแล้ ว มิติของพฤติกรรมของการกระทาที่เป็ นความผิด
นัน้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ มีทงการเรี
ั้
ยก การรับ และการยอมจะรับ ซึ่งสอดคล้ อง
กัน แต่อย่างไรก็ ตามในส่วนของมาตรา 11 และ 12 นัน้ ค่อนข้ างจะมี ข้อแตกต่างกัน
เล็กน้ อย เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ ดังนี ้
ในมาตรา 11 “...to do any act in his capacity as such Member...” ซึ่ง
หมายถึงกระทาในขอบเขตอานาจของตนในฐานะของสมาชิก
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และในมาตรา 12 “...for any such act, or any such abstaining, as is
referred to in paragraph (a)(i), (ii) and (iii)...” ซึ่งหมายถึงการกระทา เช่น voting,
against any measure, resolution or question submitted to that public body ในข้ อ
(a) (i) หรื อ (ii) เป็ นต้ น ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ กฎหมายของไทยแล้ ว การอภิปราย
หรื อการโหวตนัน้ มีแนววินิจฉัยของศาลฎีกา ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1280/2543
วินิจฉัยไว้ ว่า การอภิปรายไม่ไว้ วางใจ หรื อการตอบหรื อไม่ตอบคาถามนัน้ ไม่ใช่หน้ าที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ อันทาให้ เกิดช่องว่างของกฎหมายได้
3.1.2 ความผิ ด เกี่ ยวกับ เจ้ าพนัก งาน เจ้ าหน้ า ที่ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรของรัฐ (ไม่ได้ จดั การตามหน้ าที่)
สาหรับ Prevention of Corruption Act นันได้
้ มีบญ
ั ญัติไว้ ชดั แจ้ งเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทาในทานองนี ้ โดยปรากฏในมาตรา 5 และ มาตรา 9(1)
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับบทบัญญัติของประเทศไทย ซึ่งก็คือ มาตรา 103 หรื อ
มาตรา 128 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ต พ.ศ.2561 แล้ ว จะเห็นได้ ว่ามีลกั ษณะที่คล้ ายกัน (Pattanapong, 2013) แต่
การกระทาที่เป็ นความผิดนัน้ จะแตกต่างกัน โดยสาหรับ Prevention of Corruption Act
นัน้ จะมีการกระทาที่เป็ นความผิด กว้ างกว่า (Tan Boon Gin, 2007) โดยครอบคลุมใน
ส่วนของ “เรี ยก” และ “ยอมจะรับ” ซึ่งไม่ปรากฏในมาตรา 103 ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542 หรื อมาตรา
128 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ.2561 แต่ประการใด
นอกจากนันแล้
้ ว ตามที่กล่าวมานัน้ ประเทศสิงคโปร์ ได้ แบ่งแยกรู ปแบบของ
การบัญญัติเอาไว้ จึงทาให้ การใช้ กฎหมายเป็ นไปได้ ง่าย การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
การรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใด จะมีการกาหนดเป็ นบททั่วไป หรื อบทลงโทษ
สาหรับการกระทาที่เป็ นการทุจริ ต (Punishment for Corruption) กล่าวคือมาตรา 5
และแบ่งแยกการกระทาในลักษณะเฉพาะออกเช่น มาตรา 6 การลงโทษสาหรับการทา
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ธุรกรรมทุจริ ตร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ (Punishment for Corrupt Transactions with Agent)
มาตรา 11 การติดสินบนสมาชิกของรัฐสภา (Bribery of Member of Parliament) หรื อ
มาตรา 12 การติดสินบนเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรของรัฐ (Bribery of Member of Public
Body) เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการก าหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ (Pattanapong, 2013) ทาให้
บทบัญญัตินนั ้ กว้ างกว่าของประเทศไทยซึ่งคงจากัดเอาไว้ โดยมีจุดเกาะเกี่ ยวเพียง
คาว่า “หน้ าที่” และไม่ได้ แบ่งแยกออกเป็ นหมวดหมูท่ ี่ชดั เจน เท่านัน้
3.1.3 บทสันนิษฐานการกระทา
จากการศึกษานันพบว่
้
า บทสันนิษฐานการกระทา หรื อที่เรี ยกว่า Statutory
Presumption ในบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 9 มี ลัก ษณะคล้ ายกั บ บทสัน นิ ษ ฐานในคดี
ยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งมีแนวคาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 ว่าเป็ นการขัดต่อหลักการสันนิษฐานในคดีอาญาว่าต้ อง
สันนิ ษฐานไว้ ก่ อนว่าบุคคลนัน้ ไม่ได้ กระท าความผิ ด หรื อ หลัก Presumption of
Innocent (Pakditanakul, 2005)
สรุ ป
จากการศึกษาพบว่า การบัญญัติ กฎหมายนัน้ ไม่ครอบคลุม หรื อบกพร่ องใน
องค์ประกอบของความผิดในส่วนของการกระทาที่เป็ นความผิด ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542 มาตรา
103 และมาตรา 123/2 เป็ นเหตุให้ องค์ ประกอบความผิดของกฎหมาย ไม่เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ “การรับ” “การยอมจะรับ” และ “การเรี ยก” นัน้ ซึ่งเป็ นส่วน
สาคัญของมิติต่างๆ ในการกระทาที่เป็ นความผิดนัน้ ไม่ปรากฏให้ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน ทาให้ ปรากฏคาพิพากษาของศาลฎีกาหลายฉบับ อาทิ คาพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 1035/2482 ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 638/2508 และค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
359/2557 ต้ อ งพิ พากษายกฟ้ อ ง ท าให้ ก ารกระท าที่ ต้ องมี ความผิ ด กลับไม่ เ ป็ น
ความผิด ไม่สอดคล้ องต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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ทังการประกาศใช้
้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2561 ในมาตรา 128 และมาตรา 173 เองก็ไม่ได้ มีการแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าวแต่อย่างใด
ในทางกลับกันการบัญญัติเรื่ องความผิดเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ที่ Prevention of
Corruption Act นันบั
้ ญญัติไว้ ครอบคลุมกว่า ไม่วา่ จะในเรื่ องเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับ
เจ้ าพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรของรัฐ ทังในส่
้ วนที่
จัดการตามหน้ าที่และไม่ได้ จดั การตามหน้ าที่ มีการกาหนดไว้ เป็ นบทลงโทษในลักษณะ
ทัว่ ไป และบทลงโทษในกรณีเฉพาะ รวมไปถึงมีบทสันนิษฐานการกระทาที่ทาให้ การ
บังคับใช้ กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ต พ.ศ.2561 ไม่ครอบคลุม หรื อบกพร่ องในองค์ประกอบของความผิดในส่วน
ของการกระทาที่เป็ นความผิด ซึ่งกฎหมายเกี่ ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตฉบับนีส้ มควรที่ จะต้ องตอบสนองต่อรู ปแบบการทุจริ ตในเชิ งรั บ หรื อการรั บ
ทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่ นใดในทุกมุมมอง เพื่อให้ สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ ทาง
กฎหมาย สมควรแก้ ไขในส่วนของการกระทาที่เป็ นความผิดให้ มีความสอดคล้ องกัน
ทังหมด
้
หรื ออาจแก้ ไขให้ ครอบคลุมเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือมีทงั ้
การกระทาที่เป็ นการเรี ยก การรั บ หรื อการยอมจะรั บ ทัง้ นีส้ มควรกาหนดหมวดหมู่
สาหรับการรั บทรั พย์สินหรื อประโยชน์ อื่นใดเอาไว้ เฉพาะ เพื่อจัดทาบทบัญญัติแยก
ต่างหากจากกัน ไม่ปะปนกับการทุจริ ตประเภทอื่นๆ เช่นเดียวกับ Prevention of
Corruption Act กาหนดเป็ นบทบัญญัติทวั่ ไป และบทบัญญัติเฉพาะ เพื่อความชัดเจน
และง่ายต่อการบังคับใช้
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