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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

การทุจริตเปนปญหารายแรงที่กระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงและเศรษฐกิจของ
ประเทศ บัน่ทอนคณุธรรมและจรยิธรรมของสงัคม เปนอนัตรายตอการพฒันาทีย่ัง่ยนื การทจุรติ
ในปจจุบันมีความซับซอนกวาในอดีตจนยากแกการตรวจสอบและดำเนินการ โดยเหตุที่
การทุจริตเชื่อมโยงกับอาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
การฟอกเงนิ และทรพัยสนิจำนวนมาก องคกรอาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาต ิเปนตน
การทจุรติจงึมใิชเปนเพยีงปญหาภายในประเทศเทานัน้ แตเปนวกิฤตการณขามชาตทิีก่ระทบ
ตอประชาคมโลกทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปองกัน
ปราบปรามและควบคุมการทุจริตจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง โดยยึดหลักวาการปองกันและ
ขจัดการทุจริตเปนความรับผิดชอบของทุกประเทศและทุกประเทศตองใหความรวมมือ
ซึ่งกันและกัน
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เรือ่ง “การเตรยีมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปน
ภาคตีามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตาน
การทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)*”

* จัดโดย คณะนักวิจัย “โครงการการศึกษาพันธกรณีและความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓" ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สนับสนุนทุนวิจัยโดย
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ หองภาณุมาศ
โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร.
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การเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี
ตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)

แมวาองคการและกลมุความรวมมอืระหวางประเทศไดรเิริม่ในการจดัทำกฎหมายและ
ความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตหลายเรื่องมาเปนเวลานาน
หลายทศวรรษกต็าม  แตกย็งัมขีอจำกดัในหลาย ๆ  เรือ่งดวยกนั องคการสหประชาชาต ิ(United
Nations) ไดตระหนักถึงภยันตรายรายแรงดังกลาวจึงไดจัดใหมีการประชุมประเทศสมาชิก
รวมกนัยกรางอนสุญัญาขององคการสหประชาชาตเิพือ่ตอตานการทจุรติ (United Nations
Convention Against Corruption) ขึน้ และอนสุญัญาฉบบันีไ้ดรบัการรบัรองโดยทีป่ระชมุของ
องคการสหประชาชาติที่เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๓
(พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งมีประเทศที่ลงนามรับรองอนุสัญญาฯ จำนวน ๑๔๐ ประเทศ ทั้งนี้ประเทศ
ไทยไดรวมลงนามเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฉบับนี้ในวันดังกลาวดวย โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมมาตรฐาน มาตรการและกฎเกณฑการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ
ประกอบดวยหลักการพื้นฐาน ๔ สวนหลัก ไดแก

๑. มาตรการปองกันการทุจริต (Chapter ๒ Prevention)
๒. การกำหนดใหเปนความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย (Chapter ๓

Criminalization and law enforcement)
๓. ความรวมมอืระหวางประเทศ (Chapter ๔ International cooperation) และ
๔. การติดตามสินทรัพยคืน (Chapter ๕ Asset recovery)
อยางไรก็ตาม อนุสัญญาฯ ฉบับดังกลาวยังไมมีผลใชบังคับกับประเทศไทยจนกวา

ประเทศไทยจะไดใหความยินยอมเขาผูกพันหรือใหสัตยาบัน ซึ่งกอนการใหสัตยาบัน
คณะรัฐมนตรีตองเสนออนุสัญญานั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งกำหนด
วา "หนงัสอืสญัญาใด...จะตองออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหการเปนไปตามหนงัสอืสญัญา...ตอง
ไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภา..." และเมือ่วนัที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๐ สภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมีเงื่อนไขคือจะตองมีการตราหรือแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของจำนวน ๓ ฉบับ คือ
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๑. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๑.๑ เพิ่มบทนิยามคำวา "เจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศ" และบทนิยาม

คำวา "เจาพนกังานขององคการระหวางประเทศ" ทัง้นี ้เพือ่ใหมคีวามสอดคลองกบับทนยิาม
ของอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ ซึง่ไดบญัญตับิทนยิาม
ไว ดังนี้

๑) "เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ" หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งดำรงตำแหนง
ดานนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการของรัฐตางประเทศ ไมวาโดยการแตงตั้งหรือ
เลือกตั้ง และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนาที่ราชการใหแกรัฐตางประเทศ รวมทั้ง
การปฏิบัติหนาที่สำหรับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ

๒) "เจาหนาที่ขององคการภาครัฐระหวางประเทศ" หมายถึง ขาราชการ
พลเรอืนระหวางประเทศ หรอืบคุคลใด ซึง่ไดรบัมอบอำนาจจากองคการภาครฐัระหวางประเทศนัน้
ใหปฏิบัติหนาที่ในนามขององคการระหวางประเทศดังกลาว

๑.๒ เพิ่มความผิดตอเจาพนักงานและความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการในสวน
ที่เกี่ยวของกับเจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือเจาพนักงานขององคการระหวาง
ประเทศ

๑.๓ เพิ่มหลักการเรื่องอายุความสะดุดหยุดอยูในกรณีที่ผูตองหาหลบหนีไป
ตางประเทศ

๑.๔ เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

๒. แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา
พ.ศ. ๒๕๓๕

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๒.๑ กำหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มหีนาทีต่รวจสอบทรพัยสนิของผถูกูกลาวหา

วากระทำความผิดอาญาเพื่อประโยชนในการริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการดังกลาว

๒.๒ กำหนดวิธีการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเมื่อศาลไดมีคำพิพากษาวา
จำเลยกระทำความผิดอาญา

๒.๓ กำหนดใหกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาทรัพยสินของผูถูกกลาวหาหรือจำเลย
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ตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)

ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์หรืออยูในความครอบครองของผูถูกกลาวหาหรือจำเลยหรือบุคคล
ภายนอก ซึง่ไดมาโดยปราศจากมลูอนัจะอางไดโดยชอบดวยกฎหมาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยื่นคำรองตอศาลแพงเพื่อใหมีคำสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน และกำหนดให
ผซูึง่อางวาเปนเจาของทรพัยสนินัน้ อาจรองตอศาลกอนมคีำสัง่วาตนเปนเจาของทีแ่ทจรงิและ
ทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่ไดมาโดยปราศจากมูลอันจะอางไดโดยชอบดวยกฎหมาย หรือ
ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทาง
ศีลธรรมหรือในทางกุศลสาธารณะ

๒.๔ กำหนดใหผูซึ่ งอางวาเปนผู รับประโยชนในทรัพยสินที่มีการรองขอ
ใหตกเปนของแผนดนิอาจยืน่คำรองขอคมุครองสทิธขิองตนกอนศาลมคีำสัง่ โดยแสดงวาตน
เปนผูรับประโยชนและมีคาตอบแทน หรือไดมาซึ่งประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ

๒.๕ กำหนดใหศาลไตสวนคำรองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากเชื่อวาเปน
ทรพัยสนิทีไ่ดมาโดยปราศจากมลูอนัจะอางไดโดยชอบดวยกฎหมาย และคำรองของผซูึง่อาง
วาเปนเจาของทรัพยสินฟงไมขึ้น ใหศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน

๒.๖ กำหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจยืน่คำขอฝายเดยีวใหศาลมคีำสัง่ยดึหรอื
อายดัทรพัยสนิทีไ่ดมาโดยปราศจากมลูอนัจะอางไดโดยชอบดวยกฎหมายไดเพือ่ปองกนัการ
ยักยายถายเททรัพยสิน และใหศาลพิจารณาเปนการดวน ถาคำขอมีเหตุอันสมควรใหศาลมี
คำสั่งตามที่ขอโดยไมชักชา

๒.๗ กำหนดใหการดำเนนิการเพือ่ขอใหศาลมคีำสัง่ใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ
ใหนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชโดยอนุโลม และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

๒.๘ กรณีมีคำพิพากษาของรัฐตางประเทศวาจำเลยกระทำความผิดอาญาและ
รัฐตางประเทศนั้นสูญเสียทรัพยสินเนื่องจากการกระทำความผิดนั้น หากทรัพยสินที่พึงริบอยู
ในเขตอำนาจศาลไทย ใหรัฐตางประเทศอาจดำเนินการตามกฎหมายวาดวยความรวมมือ
ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาเพื่อติดตามทรัพยสินคืน

๓. ตราพระราชบญัญตัวิาดวยทรพัยสนิทีไ่ดมาจากการกระทำความผดิ พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญคือ ใหมีมาตรการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการติดตามสินทรัพยคืน เชน

กำหนดใหเจาหนาที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของมีอำนาจดำเนินการตาม
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คำรองขอความชวยเหลือจากตางประเทศได  กำหนดใหมีการถายทอดภาพและเสียงใน
ลักษณะการประชุมทางจอภาพในกรณีที่ตางประเทศรองขอใหสอบปากคำพยานหรือขอสืบ
พยานหลักฐาน กำหนดใหเจาหนาที่ผมูีอำนาจแจงใหพนักงานสอบสวนดำเนินการขอใหศาล
ออกหมายคน  หรือยึดสิ่งของ และกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือริบทรัพยสิน
เปนตน

ดงันัน้  คณะนกัวจิยัฯ ไดตระหนกัถงึความสำคญัของปญหาการทจุรติในประเทศ ความ
พรอมและพนัธกรณใีนการเขาเปนภาคใีนอนสุญัญานีอ้ยางรอบดาน โดยเฉพาะผลกระทบทัง้
ในทางบวกและทางลบในมิติดานระบบกฎหมายไทย มิติเชิงโครงสรางขององคกรหรือ
หนวยงานทีร่บัผดิชอบดานการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ จงึไดจดัการประชมุหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความเห็นและความเขาใจในเรื่องดังกลาวนี้

การประชมุหนวยงานทีเ่กีย่วของดงักลาวนี ้ไดมกีารจดัแบงหวัขอเพือ่อภปิรายออกเปน
๔ เรื่อง ไดแก

๑. ความรวมมือระหวางประเทศตามอนุสัญญา UNCAC
๒. การกำหนดใหเปนความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมายตามอนุสัญญา

UNCAC
๓. การติดตามสินทรัพยคืนตามอนุสัญญา UNCAC
๔. การปองกันการทุจริตของประเทศไทยตามอนุสัญญา UNCAC
โดยผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมรับฟงการอภิปรายในหัวขอที่ ๑ เรื่อง "ความรวมมือ

ระหวางประเทศตามอนสุญัญา UNCAC"  ซึง่มผีทูรงคณุวฒุเิขารวมอภปิรายและแสดงความ
คิดเห็น ประกอบดวย

๑. รองศาสตราจารย ธงทอง  จันทรางศุ  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒. ผชูวยศาสตราจารย ดร. ขจติ  จติตเสว ี คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
๓. นายประวิทย  รอยแกว  อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการสูงสุด
๔. นายชชัวาล  หรยางกรู  กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
ดำเนนิรายการโดย ดร. วสิตูร  ตวุยานนท คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัหอการคาไทย
ซึ่งจากการอภิปราย ทางผูเขารวมอภิปรายไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
๑. รองศาสตราจารย ธงทอง  จนัทรางศุ  ไดแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการดำเนนิ

การทีผ่านมาของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ
ค.ศ. ๒๐๐๓  สรุปไดดังนี้
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การเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี
ตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)

นบัตัง้แตประเทศไทยไดลงนามเปนภาคขีองอนสุญัญาฯ ดงักลาวแลว ทางรฐัมนตรี
วาการกระทรวงยตุธิรรมไดมคีำสัง่กระทรวงยตุธิรรม ที ่๕๔๗/๒๕๔๖ ลงวนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๖
แตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาพนัธกรณตีามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการ
ทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ และคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕๒๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘
เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ เพื่อพิจารณาแกไขกฎหมายที่มีอยูหรือยกรางกฎหมายขึ้นใหม เพื่อ
รองรับพันธกรณีของประเทศไทยตามอนุสัญญาดังกลาว  โดยมีเปาหมายเพื่อใหประเทศไทย
สามารถเขาเปนภาคแีหงอนสุญัญาฉบบันีไ้ดโดยเรว็ เพือ่ดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่
วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ ทีใ่หกระทรวงยตุธิรรมและสำนกังานอยัการสงูสดุเปนหนวยงาน
หลักรวมกันพิจารณาตรวจสอบพันธกรณีตาง ๆ  ตามอนุสัญญาฯ และคณะกรรมการดังกลาว
ไดมีคำสั่ง ที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
จดัทำคำแปลอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ เพือ่พจิารณา
และศึกษาอนุสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทำคำแปลอนุสัญญาฯ และ
จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการฯ

ตอมาคณะกรรมการฯ โดยกระทรวงยุติธรรมไดเสนอรายงานผลการพิจารณาและ
ศกึษาพนัธกรณตีาง ๆ  ของไทยตามอนสุญัญาฯ ตอคณะรฐัมนตร ีและคณะรฐัมนตรไีดรบัทราบ
และอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๐ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณาและศึกษาพันธกรณีตาง ๆ ของไทย
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓

๒. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทำ
ความผดิ พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัคิวามรวมมอืระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ และใหสงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา รวมกับรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการแลว ซึ่งอยูระหวาง
การตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศดำเนินการเพื่อเสนออนุสัญญา
สหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติฯ ใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณาใหความเหน็
ชอบ กอนเสนอรางพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

โดยภาพรวมแลวการดำเนินการที่ผานมาดังกลาว โดยเฉพาะดานกฎหมายของ
ประเทศไทยถือวาไดรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ ในสวนที่เปนขอกำหนดเชิงบังคับ
(mandatory) แลว และสามารถใหความยนิยอมเขาผกูพนัหรอืใหสตัยาบนัอนสุญัญาฯ ถงึแม
วารางกฎหมายทีเ่สนอจะมคีวามไมสมบรูณทีส่ดุกต็าม ซึง่เปนเรือ่งทีเ่ราจะตองปรบัปรงุแกไข
และเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามพันธกรณีในสวนอื่น ๆ  อีกตอไป  ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ใหความยนิยอมเขาผกูพนัตามอนสุญัญาฯ ของประเทศไทยเปนการใหความยนิยอมเขาผกูพนั
ตามอนสุญัญาฯ โดยมเีงือ่นไขทีส่ามารถทำขอสงวนวาจะไมผกูพนัตามขอบทหนึง่ขอบทใดใน
อนุสัญญาฯ หรือคำแถลงตีความหรืออธิบายขอบทนั้นตามความเขาใจของตนได และเมื่อใด
ทีม่คีวามพรอมในการปฏบิตัติามพนัธกรณทีัง้หมดในอนสุญัญาฯ แลว กส็ามารถแจงแกไขหรอื
ยกเลกิเพกิถอนขอสงวนทีต่นทำไวได เชน ณ ปจจบัุนทางประเทศไทยจะใหสตัยาบนัอนสุญัญาฯ
โดยมีขอสงวนวาประเทศไทยไมยอมรับอำนาจศาลยุติธรรมระหวางประเทศในการตีความ
อนุสัญญาฯ ในกรณีที่มีขอขัดแยง  เนื่องจากเรื่องดังกลาวเปนประเด็นที่มีความละเอียดออน
ในทางกฎหมาย ทางการเมืองและนโยบายและเพื่อใหประเทศไทยมีทางเลือก หากจะมี
ขอพิพาทในอนาคต

๒. นายประวิทย  รอยแกว  ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปญหา
และอุปสรรคในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวของกับตางประเทศ โดย
เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตคืน  สรุปไดดังนี้

เนือ่งจากระบบกฎหมายหรอืกฎหมายภายในของแตละประเทศมคีวามแตกตางกนั
ทำใหการตดิตามทรพัยสนิทีไ่ดจากการกระทำความผดิคนืเปนไปอยางยากลำบาก  ทีผ่านมา
ประเทศไทยเคยไดรับคำรองขอหลายครั้งจากตางประเทศใหทำการติดตาม สืบหาทรัพยสิน
หรือยึดทรัพยสิน แตในทางปฏิบัติก็มีขอจำกัดอยูหลายประการ โดยเฉพาะขอจำกัดเกี่ยวกับ
กฎหมายภายในของประเทศไทย เชน การจะรบิทรพัยสนิใดนัน้ตองเปนทรพัยทีส่ามารถรบิได
ตามกฎหมายไทย  ซึ่งตามกฎหมายไทยประมวลกฎหมายอาญาจะกำหนดใหสามารถริบได
เฉพาะทรพัยสนิตามทีก่ำหนดไวในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ เทานัน้  และประการ
สำคัญเมื่อศาลพิพากษาใหริบทรัพยสินใดแลว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕
กบ็ญัญตัวิาใหทรพัยสนินัน้ ๆ ตกเปนของแผนดนิ ซึง่ตามบทบญัญตัดิงักลาวทำใหตางประเทศ
ที่รองขอใหติดตามและริบทรัพยสินมายังประเทศไทยไมคอยจะใหความสนใจ เนื่องจาก
ถึงแมจะติดตามทรัพยไดแลว สุดทายทรัพยสินนั้นตองตกเปนของแผนดินหรือของ
ประเทศไทยเอง เปนตน
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การเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี
ตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC)

ในบางกรณีที่ประเทศไทยขอความรวมมือไปยังตางประเทศก็จะไมไดรับความ
รวมมอืเนือ่งจากมขีอจำกดัเรือ่งกฎหมายหรอืกฎระเบยีบภายในของแตละประเทศ ซึง่ทีผ่านมา
หากตางประเทศปฏเิสธในการใหความรวมมอืมกัจะใหเหตผุลประกอบการปฏเิสธวาเนือ่งจาก
คำรองขอไมเปนไปตามกฎหมายภายในและก็จะไมอธิบายวาไมเปนไปตามกฎหมายภายใน
อยางไร

รวมทั้งในบางกรณีที่ประเทศไทยรองขอใหศาลตางประเทศริบทรัพยสินและถึงแม
ศาลตางประเทศไดมีคำพิพากษาใหริบทรัพยสินตามคำรองขอของประเทศไทยแลวก็ตาม ใน
ขัน้ตอนการนำทรพัยสนิกลบัมากม็คีวามยากลำบากเชนเดยีวกนั  เนือ่งจากในตางประเทศนัน้
มกัจะมขีอตกลงระหวางกนัในเรือ่งการแบงทรพัยสนิทีม่คีำพพิากษาใหรบิระหวางประเทศทีร่บั
คำรองขอและประเทศที่รองขอ โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการวาจะแบงในอัตรา
หรือสัดสวนเทาใดไวอยางชัดเจน แตสำหรับประเทศไทยแลวกฎหมายภายในไมเปดชองให
สามารถทำขอตกลงในลักษณะดังกลาวได เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕
บัญญัติใหตกเปนของแผนดินเทานั้น  ดังนั้น จึงทำใหตางประเทศไมคอยใหความรวมมือกับ
ประเทศไทยเทาที่ควรเนื่องจากไมมีแรงจูงใจหรือไมมีคาตอบแทน

๓. นายชชัวาล  หรยางกรู  ไดแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปญหาและอปุสรรคในการ
ใหความรวมมอืระหวางประเทศซึง่มหีลายกรณดีวยกนั แตปญหาและอปุสรรคทีม่คีวามสำคญั
ไดแก ปญหาเกีย่วกบัมาตรฐานทีแ่ตกตางกนัของแตละประเทศ ซึง่จะเหน็ไดจากความรวดเรว็
ในการใหความชวยเหลือในแตละประเทศที่แตกตางกัน เชน ประเทศที่ใหความสำคัญกับ
กระบวนการยตุธิรรมมากกจ็ะมคีวามรวดเรว็ในการใหความชวยเหลอื เนือ่งจากประเทศดงักลาว
ไดมองในภาพรวมวาหากมกีารทจุรติในประเทศหนึง่แลวอาจจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิ
ของอีกประเทศหนึ่งได

นอกจากนี้ยังมีปญหาและอุปสรรคที่มีสาเหตุมาจากความแตกตางกันระหวาง
กฎหมายภายในของแตละประเทศดวย กลาวคือ ถึงแมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ จะไดพยายามปรบัหรอืพยายามทำใหมาตรฐานหรอืกฎหมาย
ภายในของแตละประเทศมีความแตกตางกันนอยที่สุดก็ตาม แตในอนุสัญญาฯ ดังกลาวยังมี
หลายขอบทดวยกนัทีเ่ปดโอกาสใหแตละประเทศสามารถบงัคบัใชไดตามความเหมาะสมของ
กฎหมายภายใน ซึง่ทำใหยงัมหีลายเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืมาตรฐานของแตละประเทศยงัมคีวาม
ไมสอดคลองกันอยู และสงผลจนกลายเปนอุปสรรคในการใหความรวมมือระหวางกันได
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๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขจิต  จิตตเสรี  ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคในการใหความรวมมือระหวางประเทศวา นอกจากปญหาและอุปสรรคในดาน
มาตรฐานหรือระบบกฎหมายภายในที่แตกตางกันแลว ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขจิตฯ ยังได
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา แมแตความหมายของคำวา "คอรรัปชั่น"  เอง ในแตละประเทศ
ยงัมคีวามเขาใจหรอืมคีวามหมายทีแ่ตกตางกนัมาก การกระทำอนัเดยีวกนับางสงัคมหรอืบาง
ประเทศอาจจะเหน็วาไมเปนการคอรรปัชัน่ แตอกีประเทศหนึง่อาจจะเหน็วาเปนการคอรรปัชัน่
แลว เชน การใหเงินคาน้ำรอนน้ำชา เปนตน  ดังนั้น หากแตละประเทศทำความเขาใจหรือ
ปรับขอบเขตของความหมายของคำวา "ทุจริต คอรรัปชั่น" ใหมีความชัดเจนแลวจะทำให
การใหความรวมมอืระหวางประเทศตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ
ค.ศ. ๒๐๐๓  เปนไปดวยความรวดเร็วและสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวาง
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรปุ
การทีป่ระเทศไทยไดเขาเปนภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ

ค.ศ. ๒๐๐๓ นับเปนกาวสำคัญที่จะมุงเสริมสรางความนาเชื่อถือ และความรับผิดชอบของ
ประเทศไทยตอเวทรีะหวางประเทศ เปนการสนบัสนนุยทุธศาสตรความรวมมอืกบัตางประเทศ
ในการตอตานการทจุรติซึง่เปนปญหาทีบ่ัน่ทอนและสรางความเสยีหายแกบานเมอืงเปนอนัมาก
รวมทั้งสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย
ขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งตอจากนี้ไปกอนที่ประเทศไทยจะไดลงนามใหสัตยาบันเพื่อให
ความยนิยอมเขาผกูพนัตามอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓
นี้ ก็คือขั้นตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อรองรับพันธกรณีของประเทศ
ไทยตามอนสุญัญาฯ ดงักลาวของรฐัสภา ซึง่จำเปนตองอาศยัความละเอยีดรอบคอบของสมาชกิ
รัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อใหการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ของประเทศไทยสามารถปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตไดอยางแทจริงและอยางมีประสิทธิภาพ
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