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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให ไว  ณ วันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป7นป8ที่ ๗๐ ในรัชกาลป;จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ 

ให ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป7นการสมควรแก ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ

ป"องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนไว โดย

คําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วย

การป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให ใช บังคับต้ังแต�วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป7นต นไป 
 
มาตรา ๓  ให เพ่ิมบทนิยามคําว�า “เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ” และ “เจ าหน าท่ี

ขององคFการระหว�างประเทศ” ระหว�างบทนิยามคําว�า “เจ าหน าท่ีของรัฐ” และคําว�า “ผู ดํารง
ตําแหน�งทางการเมือง” ในมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

““เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ” หมายความว�า ผู ซึ่งดํารงตําแหน�งด านนิติบัญญัติ 
บริหารปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต�างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับหน าท่ี
ราชการให แก�รัฐต�างประเทศ รวมท้ังการปฏิบัติหน าท่ีสําหรับหน�วยงานของรัฐหรือหน�วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ไม�ว�าโดยการแต�งต้ังหรือเลือกต้ัง มีตําแหน�งประจําหรือช่ัวคราว และได รับเงินเดือนหรือ
ค�าตอบแทนอ่ืนหรือไม�ก็ตาม 

“เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ” หมายความว�า ผู ปฏิบัติงานในองคFการ
ระหว�างประเทศหรือผู ซึ่งได รับมอบหมายจากองคFการระหว�างประเทศให ปฏิบัติงานในนามของ
องคFการระหว�างประเทศน้ัน” 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน า ๑/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๔  ให เพ่ิมความต�อไปน้ีเป7น (๔/๑) และ (๔/๒) ของมาตรา ๑๙ แห�ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“(๔/๑) ไต�สวนและวินิจฉัยว�าเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ และเจ าหน าท่ีของ
องคFการระหว�างประเทศหรือบุคคลใด กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา 
๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ 

(๔/๒) ไต�สวนและวินิจฉัยการกระทําความผิดท่ีอยู�ในอํานาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซึ่งได กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย  ท้ังน้ี การประสานความร�วมมือเพ่ือประโยชนFแห�งการ
ไต�สวนและวินิจฉัยให เป7นไปตามกฎหมายว�าด วยการน้ัน” 

 
มาตรา ๕  ให เพ่ิมความต�อไปน้ีเป7น (๑๔/๑) ของมาตรา ๑๙ แห�งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“(๑๔/๑) ดําเนินการตามคําร องขอความช�วยเหลือจากต�างประเทศในคดีทุจริตท่ี

ผู  ประสานงานกลางตามกฎหมายว�าด วยความร�วมมือระหว�างประเทศในเร่ืองทางอาญาส�งให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการหรือพิจารณาให ความช�วยเหลือกับต�างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช�
คําร องขอความช�วยเหลือตามกฎหมายว�าด วยความร�วมมือระหว�างประเทศในเร่ืองทางอาญา” 

 
มาตรา ๖  ให ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๙ แห�งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ และให ใช ความต�อไปน้ีแทน 

“การไต�สวนข อเท็จจริง หรือการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๔/๑) (๔/๒) และ 
(๖) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให พนักงานไต�สวนเป7นผู รับผิดชอบสํานวนเพ่ือดําเนินการ
แทนก็ได  แล วรายงานต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยต�อไป  ท้ังน้ี การปฏิบัติหน าท่ี
ของพนักงานไต�สวนดังกล�าวให เป7นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด” 

 
มาตรา ๗  ให เพ่ิมความต�อไปน้ีเป7น (๓/๑) ของมาตรา ๒๕ แห�งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“(๓/๑) ประสานความร�วมมือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง เพ่ือประโยชนFในการปฏิบัติ

หน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยทําข อตกลงกับหัวหน าหน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือ
มอบหมายเจ าหน าท่ีให ความช�วยเหลือ สนับสนุน หรือเข าร�วมปฏิบัติหน าท่ีได ตามความจําเป7น  ท้ังน้ี 
ให เป7นไปตามระเบียบหลักเกณฑF และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด” 

 
มาตรา ๘  ให ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๓๙ แห�งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให ใช ความต�อไปน้ีแทน 
“ให นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ 

มาใช บังคับกับการแสดง การย่ืน การรับบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสิน และการตรวจสอบ
ความถูกต องและความมีอยู�จริงของทรัพยFสินและหน้ีสินของบุคคลตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม” 
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มาตรา ๙  ให ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคสองของมาตรา ๔๐ แห�งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ และให ใช ความต�อไปน้ีแทน 

“(๑) ในกรณีท่ีเป7นเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งดํารงตําแหน�งผู บริหารระดับสูง ให นํา
บทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึงและวรรคสี่ มาใช บังคับกับการย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๑๐  ให เพ่ิมความต�อไปน้ีเป7น (๖) ของวรรคหน่ึงของมาตรา ๔๓ แห�ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“(๖) มีกรณีที่ต องดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงตามมาตรา ๙๙/๑” 
 
มาตรา ๑๑  ให ยกเลิกความในมาตรา ๗๔/๑ แห�งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ และให ใช ความต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๗๔/๑  ในการดําเนินคดีอาญาตามหมวดน้ี ถ าผู ถูกกล�าวหาหรือจําเลย
หลบหนีไปในระหว�างถูกดําเนินคดีหรือระหว�างการพิจารณาของศาล มิให นับระยะเวลาท่ีผู ถูกกล�าวหา
หรือจําเลยหลบหนีรวมเป7นส�วนหน่ึงของอายุความ และเม่ือได มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให ลงโทษจําเลย 
ถ าจําเลยหลบหนีไปในระหว�างต องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให ลงโทษ มิให นําบทบัญญัติแห�งประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ มาใช บังคับ” 

 
มาตรา ๑๒  ให เพ่ิมความต�อไปน้ีเป7นหมวด ๘/๑ การดําเนินคดีอาญาเจ าหน าท่ีของ

รัฐต�างประเทศเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และเอกชน มาตรา ๙๙/๑ มาตรา ๙๙/๒ 
มาตรา ๙๙/๓ มาตรา ๙๙/๔ มาตรา ๙๙/๕ มาตรา ๙๙/๖ และมาตรา ๙๙/๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“หมวด ๘/๑ 
การดําเนินคดีอาญาเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ 

เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และเอกชน 
   

 
มาตรา ๙๙/๑  การกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการ

ระหว�างประเทศ และบุคคลใด ว�ากระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ 
และมาตรา ๑๒๓/๕ ให กล�าวหาต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

การกล�าวหาตามวรรคหน่ึงจะทําด วยวาจาหรือทําเป7นหนังสือก็ได   ท้ังน้ี ตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และให นําบทบัญญัติมาตรา ๘๕ มาใช บังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๙๙/๒  คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม�รับหรือยกเร่ืองกล�าวหาท่ีมีลักษณะ
ดังต�อไปน้ี ข้ึนพิจารณาก็ได  

(๑) เร่ืองท่ีไม�ระบุพยานหลักฐานหรือไม�ปรากฏพฤติการณFแห�งการกระทําชัดเจน
เพียงพอท่ีจะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงได  

(๒) เร่ืองท่ีล�วงเลยมาแล วเกินห าป8นับแต�วันเกิดเหตุจนถึงวันท่ีมีการกล�าวหา และ
เป7นเร่ืองท่ีไม�อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงต�อไปได  

(๓) เร่ืองท่ีเป7นการกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการ
ระหว�างประเทศ และบุคคลใดซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�าการดําเนินการต�อผู ถูกกล�าวหาตาม
กฎหมายอ่ืนเสร็จสิ้นและเป7นไปโดยชอบแล ว และไม�มีเหตุอันควรสงสัยว�าการดําเนินการน้ันไม�เท่ียง
ธรรม 

ให นําบทบัญญัติมาตรา ๘๖ มาใช บังคับโดยอนุโลม โดยคําว�า “ศาล” ให หมายความ
รวมถึงศาลในต�างประเทศด วย 

มาตรา ๙๙/๓  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได รับคํากล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐ
ต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และบุคคลใดตามมาตรา ๙๙/๑ หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว�าเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และบุคคลใดกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ให คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต�สวนข อเท็จจริง 

มาตรา ๙๙/๔  ในกรณีท่ีผู เสียหายได ร องทุกขFหรือมีผู กล�าวโทษต�อพนักงาน
สอบสวนให ดําเนินคดีกับเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และ
บุคคลใด อันเน่ืองมาจากได กระทําการตามมาตรา ๙๙/๓ ให พนักงานสอบสวนส�งเ ร่ืองให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการร องทุกขFหรือกล�าวโทษเพ่ือจะดําเนินการ
ตามบทบัญญัติในหมวดน้ี  ในการน้ี หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล วเห็นว�าเร่ืองดังกล�าวมิใช�
กรณีตามมาตรา ๙๙/๓ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�งเร่ืองกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต�อไป 

มาตรา ๙๙/๕  ในกรณีที่มีการควบคุมตัวผู ถูกกล�าวหาไว ในอํานาจของศาลเน่ืองจาก
มีการจับผู ถูกกล�าวหาไว ระหว�างดําเนินคดีตามมาตรา ๙๙/๔ ให พนักงานสอบสวนมีอํานาจขอให ศาล
ควบคุมตัวผู ถูกกล�าวหาไว ได ต�อไป และให พนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบแจ งให คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบ เพ่ือดําเนินคดีต�อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม�ต องส�งเร่ืองมาให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ 

กรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งไม�ฟ"องผู ถูกกล�าวหา ให รายงาน
ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณีดังกล�าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรียกสํานวนการสอบสวน
พร อมพยานหลักฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข องจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาพิจารณา
หรือไต�สวนข อเท็จจริงใหม�ก็ได  

การดําเนินการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหน่ึง ย�อมไม�ตัดอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให พนักงานไต�สวนเข า
ร�วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนก็ได  

มาตรา ๙๙/๖  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส�งเร่ืองท่ีมี
การกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และบุคคลใดว�า



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ท่ีอยู�
ระหว�างดําเนินการ ให พนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ต�อไปก็ได  

มาตรา ๙๙/๗  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต�สวนข อเท็จจริงแล วมีมติว�าข อกล�าวหา
ใดไม�มีมูลให ข อกล�าวหาน้ันเป7นอันตกไป ข อกล�าวหาใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�ามีมูลความผิด
ทางอาญา ให ดําเนินการตามมาตรา ๙๗ และให นําบทบัญญัติมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๘/๑ มาใช 
บังคับโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๑๓  ให เพ่ิมความต�อไปน้ีเป7นมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ 

มาตรา ๑๒๓/๕ มาตรา ๑๒๓/๖ มาตรา ๑๒๓/๗ และมาตรา ๑๒๓/๘ แห�งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๑๒๓/๒  ผู ใดเป7นเจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ หรือ
เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดสําหรับ
ตนเองหรือผู อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไม�กระทําการอย�างใดในตําแหน�งไม�ว�าการน้ันจะชอบ
หรือมิชอบด วยหน าท่ี ต องระวางโทษจําคุกต้ังแต�ห าป8ถึงย่ีสิบป8 หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต�
หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

มาตรา ๑๒๓/๓  ผู ใดเป7นเจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ หรือ
เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ กระทําการหรือไม�กระทําการอย�างใดในตําแหน�ง โดยเห็นแก�
ทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดซึ่งตนได เรียก รับ หรือยอมจะรับไว ก�อนท่ีตนได รับแต�งต้ังในตําแหน�งน้ัน 
ต องระวางโทษจําคุกต้ังแต�ห าป8ถึงย่ีสิบป8 หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต�หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสน
บาท 

มาตรา ๑๒๓/๔  ผู ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดสําหรับ
ตนเองหรือผู อ่ืนเป7นการตอบแทนในการท่ีจะจูงใจหรือได จูงใจ เจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐ
ต�างประเทศ หรือเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดย
อิทธิพลของตน ให กระทําการหรือไม�กระทําการในหน าที่อันเป7นคุณหรือเป7นโทษแก�บุคคลใด 
ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินห าป8หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๒๓/๕  ผู ใดให  ขอให  หรือรับว�าจะให ทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดแก�
เจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ หรือเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ เพ่ือจูงใจ
ให กระทําการ ไม�กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด วยหน าท่ี ต องระวางโทษจําคุกไม�เกิน
ห าป8 หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

ในกรณีท่ีผู กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป7นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข องกับนิติบุคคล
ใดและกระทําไปเพ่ือประโยชนFของนิติบุคคลน้ัน โดยนิติบุคคลดังกล�าวไม�มีมาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมเพ่ือป"องกันมิให มีการกระทําความผิดน้ัน นิติบุคคลน้ันมีความผิดตามมาตราน้ี และต อง
ระวางโทษปรับต้ังแต�หน่ึงเท�าแต�ไม�เกินสองเท�าของค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชนFที่ได รับ 

บุคคลท่ีมีความเก่ียวข องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให หมายความถึง ลูกจ าง 
ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลน้ัน ไม�ว�าจะมีอํานาจ
หน าท่ีในการน้ันหรือไม�ก็ตาม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๒๓/๖  ในการ ริบทรัพยFสิน เ น่ืองจากการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพยFสินตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว 
โดยเฉพาะแล ว ให ศาลมีอํานาจสั่งให ริบทรัพยFสินดังต�อไปนี้ด วย เว นแต�เป7นทรัพยFสินของผู อื่นซึ่ง
มิได รู เห็นเป7นใจด วยในการกระทําความผิด 

(๑) ทรัพยFสินท่ีบุคคลได ใช หรือมีไว เพ่ือใช ในการกระทําความผิด 
(๒) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป7นราคาเงินได ท่ีบุคคลได มาจากการ

กระทําความผิด หรือจากการเป7นผู ใช  ผู สนับสนุน หรือผู โฆษณาหรือประกาศให ผู อ่ืนกระทําความผิด 
(๓) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป7นราคาเงินได ท่ีบุคคลได มาจากการ

จําหน�าย จ�ายโอนด วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยFสินหรือประโยชนFตาม (๑) หรือ (๒) 
(๔) ประโยชนFอ่ืนใดอันเกิดจากทรัพยFสินหรือประโยชนFตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
ในการท่ีศาลจะมีคําสั่งริบทรัพยFสินตาม (๑) ของวรรคหน่ึง ให ศาลวินิจฉัยตามควร

แก�พฤติการณFและความร ายแรงแห�งการกระทําความผิด รวมท้ังโอกาสท่ีจะนําทรัพยFสินน้ันไปใช ใน
การกระทําความผิดอีก 

ในกรณีท่ีศาลเห็นว�ามีวิธีการอ่ืนท่ีทําให บุคคลไม�สามารถใช ทรัพยFสินตาม (๑) ของ
วรรคหน่ึง ในการกระทําความผิดได อีกต�อไป ให ศาลมีอํานาจสั่งให ดําเนินการตามวิธีการดังกล�าวแทน
การริบทรัพยFสิน 

หากการดําเนินการตามวรรคสามไม�เป7นผล ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพยFสินน้ันใน
ภายหลังก็ได  

มาตรา ๑๒๓/๗  บรรดาทรัพยFสินดังต�อไปน้ีให ริบเสียท้ังสิ้น เว นแต�เป7นทรัพยFสิน
ของผู อ่ืนซึ่งมิได รู เห็นเป7นใจด วยในการกระทําความผิด 

(๑) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป7นราคาเงินได ท่ีบุคคลได ให  ขอให  หรือ
รับว�าจะให แก�เจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ หรือเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�าง
ประเทศ เพ่ือจูงใจให กระทําการ ไม�กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด วยหน าท่ี 

(๒) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป7นราคาเงินได ท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐได มา
จากการกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ี หรือความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ หรือความผิดต�อ
ตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม 

(๓) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป7นราคาเงินได ท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐ
ต�างประเทศหรือเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศได มาจากการกระทําความผิดตามมาตรา 
๑๒๓/๒ หรือมาตรา ๑๒๓/๓ หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายอ่ืน 

(๔) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป7นราคาเงินได ท่ีได ให  ขอให  หรือรับว�า
จะให  เพ่ือจูงใจบุคคลให กระทําความผิด หรือเพ่ือเป7นรางวัลในการท่ีบุคคลได กระทําความผิด 

(๕) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป7นราคาเงินได ท่ีบุคคลได มาจากการ
จําหน�าย จ�ายโอนด วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยFสินหรือประโยชนFตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

(๖) ประโยชนFอ่ืนใดอันเกิดจากทรัพยFสินหรือประโยชนFตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ 
(๕) 

มาตรา ๑๒๓/๘  เม่ือความปรากฏแก�ศาลเอง หรือความปรากฏตามคําขอของโจทกF
ว�าสิ่งที่ศาลสั่งริบตามมาตรา ๑๒๓/๖ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือมาตรา ๑๒๓/๗ เป7นสิ่งที่โดยสภาพ
ไม�สามารถส�งมอบได  สูญหาย หรือไม�สามารถติดตามเอาคืนได ไม�ว�าด วยเหตุใด หรือได มีการนําสิ่งน้ัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ไปรวมเข ากับทรัพยFสินอ่ืน หรือได มีการจําหน�าย จ�าย โอนสิ่งน้ัน หรือการติดตามเอาคืนจะกระทําได 
โดยยากเกินสมควร หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลอาจกําหนดมูลค�าของสิ่งน้ันโดยคํานึงถึงราคา
ท องตลาดของสิ่งน้ันในวันท่ีศาลมีคําพิพากษาและสั่งให ผู ท่ีศาลสั่งให ส�งสิ่งท่ีริบชําระเงินหรือสั่งให ริบ
ทรัพยFสินอ่ืนของผู กระทําความผิดตามมูลค�าดังกล�าวภายในเวลาท่ีศาลกําหนด 

การกําหนดมูลค�าของสิ่งท่ีศาลสั่งริบตามวรรคหน่ึงในกรณีท่ีมีการนําไปรวมเข ากับ
ทรัพยFสินอ่ืนหรือการกําหนดมูลค�าของสิ่งน้ันในกรณีมูลค�าของทรัพยFสินท่ีได มาแทนตํ่ากว�าการนําไป
รวมเข ากับทรัพยFสินอ่ืนในวันท่ีมีการจําหน�าย จ�าย โอนสิ่งน้ัน ให ศาลกําหนดโดยคํานึงถึงสัดส�วนของ
ทรัพยFสินท่ีมีการรวมเข าด วยกันน้ัน หรือมูลค�าของทรัพยFสินท่ีได มาแทนสิ่งน้ัน แล วแต�กรณี 

ในการสั่งให ผู ท่ีศาลให ส�งสิ่งท่ีริบชําระเงินตามวรรคสอง ศาลจะกําหนดให ผู น้ันชําระ
เงินท้ังหมดในคราวเดียว หรือจะให ผ�อนชําระก็ได  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป7นธรรมแก�กรณี 

ผู ท่ีศาลสั่งให ส�งสิ่งท่ีริบซึ่งไม�ชําระเงินหรือชําระไม�ครบถ วนตามจํานวนและภายใน
ระยะเวลาท่ีศาลกําหนด ต องเสียดอกเบ้ียในระหว�างเวลาผิดนัดตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งริบทรัพยFสินเน่ืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี แต�คําพิพากษายังไม�ถึงท่ีสุด ให เลขาธิการมีอํานาจเก็บรักษาและจัดการ
ทรัพยFสินดังกล�าวจนกว�าคดีถึงท่ีสุด หรือศาลมีคําสั่งเป7นอย�างอ่ืน  ท้ังน้ี หลักเกณฑF และวิธีการในการ
เก็บรักษาและจัดการทรัพยFสินให เป7นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด” 

 
 

ผู รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธF  จันทรFโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ ด วยประเทศ
ไทยได ให สัตยาบันร�วมเป7นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด วยการต�อต านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
(United Nations Convention against Corruption : UNCAC) เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และมี
ผลใช บังคับต้ังแต�วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อันก�อให เกิดหน าท่ีในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา
ดังกล�าวหลายประการ โดยเฉพาะอย�างย่ิงการดําเนินการแก ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภายในของประเทศ
ไทยเพ่ืออนุวัติการตามอนุสัญญาซึ่งเป7นมาตรฐานสากล อีกท้ังในขณะน้ีประเทศไทยอยู�ระหว�างการ
เป7นผู ถูกประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญา การท่ีประเทศไทยยังไม�มีกฎหมายเพ่ืออนุวัติ
การตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล�าวก�อให เกิดผลเสียต�อภาพลักษณFของประเทศไทยในเร่ืองความ
พยายามและความจริงจังในการปรับปรุงแก ไขกฎหมายภายในเพ่ือให เป7นไปตามมาตรฐานสากล 
นอกจากน้ียังก�อให เกิดอุปสรรคต�อการประสานความร�วมมือระหว�างประเทศในการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริตรวมถึงการแก ไขป;ญหาการทุจริตภายในประเทศ จึงมีความจําเป7นต องแก ไข
กฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล�าว โดยเฉพาะในเร่ืองการกําหนดความผิดการให 
หรือรับสินบนท่ีเก่ียวกับเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศและเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ การ
กําหนดอายุความในกรณีหลบหนีและอายุความล�วงเลยการลงโทษ การกําหนดการริบทรัพยFสินในคดี
ทุจริตให เป7นไปตามหลักการริบทรัพยFตามมูลค�า อีกท้ังยังเป7นการสอดคล องกับเจตนารมณFของการ
ปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการ
แก ไขกฎหมายเพ่ือให การป"องกันและปราบปรามการทุจริตมีกลไกในการขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและเน่ืองจากการปรับปรุงแก ไขกฎหมาย
เพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล�าวถือเป7นอาชญากรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ จึงควรบัญญัติไว 
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริตเป7นการเฉพาะ เพ่ือเป7น
หลักประกันความเป7นอิสระและความเช่ียวชาญของหน�วยงานท่ีบังคับใช กฎหมายเพ่ือให เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน และเป7นหลักประกันมิให เกิดการกระทบต�อสิทธิเสรีภาพของบุคคลมาก
เกินความจําเป7น นอกจากน้ี สมควรแก ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบความถูกต องและ
ความมีอยู�จริงของทรัพยFสินและหน้ีสินให ถูกต อง  จึงจําเป7นต องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชพงษF/ผู จัดทํา 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 


