การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้ งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

มาตรการต่ อรองคํารับสารภาพในคดีภาษีอากร : กรณีศึกษาความผิดทีม่ ีโทษอาญา
PLEA BARGAINING IN TAX CASE : CASE STUDY ON CRIMINAL
1

ยุทธกานต์ พริกบุญจันทร์ 1 และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ2
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิ ติศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต (yuththkant5134@gmail.com)
2

อาจารย์ประจํา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิ ติศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต (siriroj.ra@gmail.com)

--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึ กษาเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาถึ งแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับการต่อรองคํารั บสารภาพและปั ญหา
เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรในประเทศไทย โดยศึ กษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการ
ต่อรองคํารับสารภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศ และศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการต่อรองคํารับสารภาพใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อศึกษาแนวทางในการนํามาตรการต่อรองคํารับสารภาพมาใช้ใน คดีภาษี
อากรต่อไป
จากการศึกษาวิจยั ประเด็นแรก พบว่า ในปั จจุบนั มาตรการต่อรองคํารับสารภาพได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลาย
กล่าวคื อ ที่ ผ่านมาแนวคิ ดเกี่ ยวกับการต่อรองคํารั บสารภาพได้ถูกนํามาใช้เป็ นมาตรการในการปราบปรามองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติตามพันธกรณี ของอนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จดั ตั้งใน
ลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ประเด็นที่ สอง ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของอนุ สัญญาดังกล่าวได้อนุ วตั ิการกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยได้นาํ มาตรการต่อรองคํารับสารภาพมาใช้ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติ ดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ซึ่ งกําหนดเงื่ อนไขให้ศาลมี ดุลพินิจในการลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าที่
กฎหมายกําหนดไว้ในความผิดนั้นก็ได้ นอกเหนื อไปจากการพิจารณาลดโทษเมื่ อมี เหตุบรรเทาโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 ภายใต้เงื่อนไขในการต่อรองคํารับสารภาพ กล่าวคือ ผูก้ ระทําความผิดจะต้องให้ขอ้ มูลที่สาํ คัญ
และเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ ายปกครอง
หรื อตํารวจ หรื อพนักงานสอบสวน นําไปสู่ การจับกุมผูก้ ระทําความผิดอยู่เบื้ องหลัง ขณะที่ ในปั จจุบนั การกระทํา
ความผิดทางด้านภาษีน้ นั มีลกั ษณะในการกระทําความผิดที่เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายที่ สลับซับซ้อนยากแก่การแสวงหา
พยานหลักฐานเพื่อจับกุมผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังการกระทําความผิดดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความผิดเกี่ ยวกับการโกง
หรื อเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี และการออกใบกํากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และประเด็นสุ ดท้าย แม้มาตรการต่อรอง
คํารั บสารภาพที่ ใช้อยู่ในประเทศไทยจะเป็ นมาตรการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดที่ อยู่
เบื้องหลัง แต่มาตรการดังกล่าวให้อาํ นาจศาลในการใช้ดุลพินิจในการลดโทษโดยไม่ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการ
ลดโทษไว้ในกฎหมายให้ชดั เจน รวมทั้งหลักเกณฑ์ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิในการต่อรอง คํารับสารภาพของพนักงานฝ่ าย
ปกครอง หรื อตํารวจ หรื อพนักงานสอบสวนยังไม่รัดกุม ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดการทุจริ ตติดสิ นบนเจ้าพนักงานเพื่อที่จะ
รับโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าที่กฎหมายกําหนดไว้ในความผิดที่ได้กระทําไป
จากการศึ กษาวิจัยผูว้ ิจัยจึ งเสนอให้มีการนํามาตรการต่อรองคํารั บสารภาพมาใช้กับการกระทําความผิ ด
เกี่ ยวกับการโกงหรื อเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี และการออกใบกํากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลรัษฎากร
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ควบคู่ไปกับการกําหนดหลักเกณฑ์ข้ นั ตอนการปฏิ บตั ิในการต่อรองคํารั บสารภาพของพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อ
ตํารวจ หรื อพนักงานสอบสวนไว้ในกฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ในการลดโทษไว้ในข้อบังคับประธานศาลฎีกา
คําสําคัญ: การต่อรองคํารับสารภาพ, คดีภาษีอากร

ABSTRACT

This individual study purposes to study on the theory of plea bargaining and problem of efficiency in
enforcing the Revenue Code in Thailand. This research mainly studies about the principle of plea bargaining under
the international law and comparative study of plea bargaining in foreign countries and in Thailand, along with the
path of adopting plea bargaining in tax cases.
In accordance with the research, it is appeared that there are three key issues to be marked. Firstly, it is
shown from the study that measure of plea bargaining has been widely and commonly applied throughout the world;
as the plea bargaining, itself, has been applied as a measure against organized crime under the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime, B.C. 2000. Secondly, Thailand, as a state member of such
Convention, has also complied with the commitment by adopting plea bargaining in Section 100/2 of Narcotics Act,
B.E. 2522. According to the Section 100/2 of the mentioned Act, it authorized the court to reduce the punishment to
be inflicted on the offender other than that prescribed in Section 78 of the Penal Code, on the condition that the
offender has given the important information for the very benefit of suppressing the commission of offence relating
to narcotics to administrative official or police official or inquiry official, in order to arrest the wire-puller offenders,
especially those who related in fraudulent tax evasion and faking tax invoice. Lastly, although the plea bargaining
has been applied efficiently as a legal measure to suppress wire-puller offenders; the principle, however, gives the
court the power to reduce the punishment without specific criteria, neither it provides practical rule or protocol of
applying plea bargaining for the administrative official or police official or inquiry official, which could lead to the
official bribery for reduction of punishment.
As to the study, the researcher would like to propose the adoption of plea bargaining to the criminal offenses
related to fraudulent tax evasion and faking tax invoice under the Revenue Code, as well as to stipulate practical rules
and protocols of plea bargaining for the administrative official or police official or inquiry official in the ministerial
regulation and the rules of punishment’s reduction in the Regulation of the Supreme Court.
Keywords: Plea bargaining, Tax cases
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1. บทนํา

ปั จจุ บันการกระทําความผิดในประเทศต่าง ๆ ผูก้ ระทําความผิดได้มีการพัฒนารู ปแบบของการกระทํา
ความผิดที่มีลกั ษณะเป็ นองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีความสลับซับซ้อน มีการวางแผนเป็ นขั้นเป็ นตอน ซึ่งเป็ นการยากยิง่
ที่ จะดําเนิ นคดีกบั ผูก้ ระทําความผิดที่อยู่เบื้ องหลังของการกระทําความผิดได้ อันเนื่ องมาจากขาดพยานหลักฐานที่
สําคัญในการดําเนิ นคดีและโดยส่ วนมากจะดําเนิ นคดีได้แต่เพียงผูก้ ระทําความผิดรายย่อยเท่านั้นไม่สามารถเชื่อมโยง
ไปถึงตัวการที่อยูเ่ บื้องหลังในการกระทําความผิดได้ โดยในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอังกฤษได้นาํ มาตรการ
ต่อรองคํารั บสารภาพมาใช้ในการดําเนิ นคดี ประเภทดังกล่า วข้างต้น ทําให้ได้มาซึ่ งพยานหลักฐานที่ สําคัญ และ
เป็ นประโยชน์ในการที่ จะดําเนิ นคดี กับผูท้ ี่ อยู่เบื้ องหลังของการกระทําความผิดได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สําหรั บ
ประเทศไทยได้นาํ มาตรการต่อรองคํารับสารภาพมาใช้ในความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ซึ่งกําหนดเงื่อนไขให้ศาลมีดุลพินิจในการลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าที่กฎหมาย
กําหนดไว้ในความผิดนั้นก็ได้ นอกเหนื อไปจากการพิจารณาลดโทษเมื่อมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 และในปั จจุบนั การกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรนั้นมีลกั ษณะของการ
กระทําความผิดที่เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายสลับซับซ้อนยากแก่การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อจับกุมผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังการ
กระทําความผิดดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในความผิดเกี่ยวกับการโกงหรื อเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี และการออกใบกํากับ
ภาษี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยถื อว่าเป็ นอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จทําให้เกิ ดผลกระทบในทางลบต่อระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวมเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากภาษีอากรเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญและจําเป็ นในการได้มาซึ่งรายได้ของรัฐเพื่อใช้ใน
การพัฒ นาประเทศในด้า นต่ า ง ๆ หากมี ก ารนํา มาตรการต่ อรองคํา รั บสารภาพมาปรั บใช้ในการแก้ปัญหาเรื่ อง
พยานหลักฐานในคดี ประเภทดังกล่าวข้างต้นก็น่าจะทําให้ได้มาซึ่ งพยานหลักฐานที่ สําคัญโดยความร่ วมมื อของ
ผูก้ ระทําความผิดซึ่ งยินยอมให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจและให้ขอ้ มูลที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันนําไปสู่การดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําความผิดรายใหญ่หรื อผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังในการกระทําความผิดได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องศึกษา ประวัติ ความเป็ นมา ตลอดทั้งแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการต่อรอง
คํารับสารภาพของกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับใช้ในการดําเนิ นคดี ที่มี
โทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
2) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อรองคํารับสารภาพ และการดําเนินคดีอาญา
ตามประมวลรัษฎากร
3) เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บมาตรการต่ อ รองคํา รั บ สารภาพของกฎหมายต่ า งประเทศกับ กฎหมายไทย
ตลอดจนมาตรการต่อรองคํารับสารภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศ
4) เพื่อศึกษาแนวทางในการนํามาตรการต่อรองคํารับสารภาพมาปรับใช้กบั กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ด้านภาษีอากรในประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1253

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้ งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

3. การดําเนินการวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ ใช้วิธีการดําเนิ นการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) เท่านั้น โดยวิธีการค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูลจาก วิทยานิ พนธ์ บทความ และข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
และหาแนวทางการปรับใช้ที่เหมาะสมในเชิงกฎหมายของประเทศไทยต่อไป
4. ผลการวิจยั
ปั จจุบนั แนวคิดเกี่ ยวกับการต่อรองคํารับสารภาพได้ถูกนํามาใช้เป็ นมาตรการในการปราบปรามองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติตามพันธกรณี ของอนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จดั ตั้งใน
ลัก ษณะองค์ ก ร ค.ศ. 2000 และประเทศไทยในฐานะรั ฐ ภาคี ข องอนุ สั ญ ญาดัง กล่ า วได้อ นุ ว ตั ิ ก ารกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยได้นาํ มาตรการต่อรองคํารับสารภาพมาใช้ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 100/2 ซึ่ งกําหนดเงื่อนไขให้ศาลมีดุลพินิจในการลงโทษน้อยกว่าอัตรา
โทษขั้นตํ่าที่กฎหมายกําหนดไว้ในความผิดนั้นก็ได้ นอกเหนื อไปจากการพิจารณาลดโทษเมื่อมีเหตุบรรเทาโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ภายใต้เงื่อนไขในการต่อรองคํารับสารภาพ กล่าวคือ ผูก้ ระทําความผิดจะต้องให้
ข้อมูลที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงาน
ฝ่ ายปกครอง หรื อตํารวจ หรื อพนักงานสอบสวน นําไปสู่ การจับกุมผูก้ ระทําความผิดอยูเ่ บื้องหลังการกระทําความผิด
ตามประมวลรัษฎากรที่มีโทษทางอาญานั้นมีลกั ษณะในการกระทําความผิดที่เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายที่สลับซับซ้อน
ยากแก่การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อจับกุมผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลัง
การกระทําความผิดดังกล่าวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความผิดเกี่ยวกับการโกงหรื อเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีและ
การออกใบกํากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งถื อว่าเป็ นอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จรู ปแบบหนึ่ งทําให้เกิ ดผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากภาษีอากรเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญและจําเป็ นในการได้มาซึ่งรายได้
ของรัฐเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ฉะนั้นมาตรการต่อรองคํารับสารภาพเป็ นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยใน
การแก้ไขปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายของกรมสรรพากรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะทําให้สามารถแสวงหา
พยานหลักฐานเพื่อเอาผูก้ ระทําความผิดที่ เป็ นหัวหน้าหรื อตัวการใหญ่หรื อผูท้ ี่ อยู่เบื้ องหลังการกระทําความผิดที่
แท้จริ งมาลงโทษได้ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการนํามาตรการต่อรองคํารับสารภาพมาใช้ในประมวลรัษฎากรโดยให้นาํ
หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 100/2 ซึ่ งบัญญัติไว้วา่ “ถ้าศาลเห็นว่า
ผูก้ ระทํา ผิ ด ผูใ้ ดได้ให้ข ้อมู ล ที่ สํา คัญและเป็ นประโยชน์อ ย่า งยิ่ง ในการปราบปรามการกระทํา ความผิ ดเกี่ ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตํารวจ หรื อพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูน้ ้ นั น้อยกว่าอัตราโทษ
ขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้สาํ หรับความผิดนั้นก็ได้” มาปรับใช้ เพื่อให้เป็ นหลักประกันแก่สงั คมว่ากระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาทางด้านภาษี อ ากรนั้น สามารถที่ จะนําตัวบุ คคลผูก้ ระทําความผิ ดมาลงโทษได้ อันจะเป็ นการป้ องกัน และ
ปราบปรามการกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
แม้ประเทศไทยจะมี กระบวนการต่อรองคํารับสารภาพอยู่แล้วก็ตามแต่เนื่ องจากมาตรการต่อรองคํารับ
สารภาพเป็ นบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็ นกฎหมายเฉพาะ ทําให้ในทางปฏิบตั ิจึง
ไม่สามารถนํามาตรการต่อรองคํารับสารภาพดังกล่าวมาใช้ในคดีความผิดประเภทอื่น ๆ ได้ ดังนั้นแนวทางในการนํา
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้ งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

มาตรการต่อรองคํารั บสารภาพมาใช้ในคดี ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพื่อแก้ไขปั ญหาในคดี ภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร ให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สามารถแสวงหาพยานหลักฐานเพื่ อนํา
ผูก้ ระทําความผิดที่ เป็ นหัวหน้าหรื อตัวการใหญ่หรื อผูท้ ี่อยู่เบื้ องหลังการกระทําความผิดซึ่ งเป็ นผูก้ ระทําความผิดที่
แท้จริ งมาลงโทษได้ ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยนํามาตรการต่อรองคํารับสารภาพมา
บัญญัติไว้ในประมวลรั ษฎากร ซึ่ งมี สาระสําคัญดังนี้ “ถ้าศาลเห็ นว่าผูก้ ระทําผิดผูใ้ ดได้ให้ขอ้ มูลที่ สําคัญและเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงหรื อฉ้อโกงภาษีอากรต่อพนักงานฝ่ าย
ปกครองหรื อตํารวจ หรื อพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูน้ ้ นั น้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้สาํ หรับความผิด
นั้นก็ได้การใช้ม าตรการต่อรองคํารั บ สารภาพดังกล่ าว หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่ อนไขของการต่ อ รอง
คํารั บสารภาพให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่ อนไขที่ กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงการใช้ดุลพินิจ
ในการลดโทษของศาลให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับประธานศาลฎีกา”
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