รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๔๔๘/๒๕๕๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดบทนิยามคําวา “เจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศ” และ
“เจาพนักงานขององคการระหวางประเทศ” กําหนดความผิดเกี่ยวกับการปกครองในสวนที่
เกี่ยวกับเจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศและเจาพนักงานขององคการระหวางประเทศ
แกไขเรื่องสมาชิกสภาทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแกไขอัตราโทษปรับใน
ความผิดเกี่ยวกับการปกครองใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน (เพิ่มมาตรา ๑ (๑๖)
และ (๑๗) และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐
และมาตรา ๑๕๑)
(๒) กําหนดใหผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการปกครองตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ นอกราชอาณาจักร ตองรับโทษ
ในราชอาณาจักร (เพิ่มมาตรา ๗ (๑/๒))
(๓) กําหนดอายุความฟองคดีสามสิบปสําหรับการกระทําความผิดบางกรณี
กําหนดใหอายุความฟองคดีสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีในการกระทํา
ความผิดบางกรณี และกําหนดอายุความลวงเลยการลงโทษสามสิบปสําหรับการกระทําความผิด
บางกรณี (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๕ และเพิ่มมาตรา ๙๕/๑ มาตรา ๙๕/๒ และมาตรา ๙๘ วรรคสอง)
เหตุผล
โดยที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ สมควรกําหนดความผิดเกี่ยวกับการปกครองในสวนที่
เกี่ยวกับเจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศและเจาพนักงานขององคการระหวางประเทศ และ
กําหนดใหผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการปกครองนอกราชอาณาจักรตองรับโทษในราชอาณาจักร
เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติดังกลาว นอกจากนี้ เพื่อใหการปราบปราม
การกระทําความผิดบางประเภทมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดอายุความการฟองคดีบางประเภท
เสียใหม โดยใหอายุความฟองคดีสะดุดหยุดลงในกรณีที่มีการหลบหนี และใหขยายอายุความ
ลวงเลยการลงโทษดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
แกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
...................................
...................................
...................................
...........................................................................................................
..............................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
...........................................................................................................
..............................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๖) และ (๑๗) ของมาตรา ๑
แหงประมวลกฎหมายอาญา
“(๑๖) “เจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศ” หมายความวา ผูปฏิบัติงาน
ราชการของรัฐบาลตางประเทศ ไมวาจะมีตําแหนงประจําหรือชั่วคราว และไดรับเงินเดือน
หรือคาตอบแทนอื่นหรือไมก็ตาม
(๑๗) “เจาพนักงานขององคการระหวางประเทศ” หมายความวา ผูปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากองคการระหวางประเทศใหปฏิบัติงาน
ในนามขององคการระหวางประเทศนั้น”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑/๒) ของมาตรา ๗ แหงประมวล
กฎหมายอาญา
“(๑/๒) ความผิดเกี่ยวกับการปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๓
มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐”

๒
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙๕/๑ ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัว
ผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดดังตอไปนี้ นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
(๑) ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือ
จําคุกยี่สิบป
(๒) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
(๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(๔) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป
(๕) หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนลงมาหรือ
ตองระวางโทษอยางอื่น
ภายใตบังคับมาตรา ๙๕/๒ ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาล
แลว ผูกระทําความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลว
นับแตวันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ใหถือวาเปนอันขาดอายุความเชนเดียวกัน”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๙๕/๑ และมาตรา ๙๕/๒ แหง
ประมวลกฎหมายอาญา
“มาตรา ๙๕/๑ ในความผิดตามมาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙
มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖
มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๒๐๑
และมาตรา ๒๐๒ ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดสามสิบป
นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
มาตรา ๙๕/๒ ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองหาหรือถูกฟองวากระทํา
ความผิดดังตอไปนี้ ถาผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีจากการควบคุม หรือหลบหนีหลังจากไดรับ
การปลอยชั่วคราว หรือหลบหนีหลังจากที่พนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟองหรือมีคําสั่งฟอง
หรือหลบหนีระหวางการพิจารณาของศาล ใหอายุความตามมาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๙๕/๑
สะดุดหยุดลง
(๑) ในความผิดซึ่งตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป
(๒) ในความผิดตามมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐
มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๒๐๑ และมาตรา ๒๐๒”

๓
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๙๘ แหงประมวล
กฎหมายอาญา
“กําหนดเวลาลวงเลยการลงโทษตามวรรคหนึ่ง

สําหรับความผิดตามมาตรา ๑๔๓
มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒
มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๕๙
มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๒๐๑ และมาตรา ๒๐๒ ใหมี
กําหนดเวลาสามสิบป”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ แหงประมวล
กฎหมายอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๓ ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่น เปนการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือไดจูงใจเจาพนักงาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่น เจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือ
เจาพนักงานขององคการระหวางประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน
ใหกระทําการหรือไมกระทําการในหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๔ ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
แกเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่น เจาพนักงานของรัฐบาล
ตางประเทศ หรือเจาพนักงานขององคการระหวางประเทศ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ
หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๖ ผูใดไมมีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของ
เจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือไมมีสิทธิใชยศ ตําแหนง
เครื่องราชอิสริยาภรณ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ กระทําการเชนนั้นเพื่อให
บุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๙ ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ
สมาชิกสภาทองถิ่น เจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือเจาพนักงานขององคการ
ระหวางประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือ

๔
ผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบ
หรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสีแ่ สนบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา ๑๕๐ ผูใดเปนเจาพนักงาน เจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศ
หรือเจาพนักงานขององคการระหวางประเทศ กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง
โดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับ
แตงตั้งเปนเจาพนักงานในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสีแ่ สนบาท
มาตรา ๑๕๑ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใดๆ
ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐหรือเจาของทรัพยนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
.............................
นายกรัฐมนตรี

