
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นางสาวอัญมณี สัจจาสัย  
วิทยากรชำนาญการพิเศษ  

ผู้เรียบเรียง  
บทนำ 

การคอร์รัปชั่นถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย มาอย่างยาวนาน 
การรัฐประหารครั้งล่าสุดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   ก็เป็นผลมาจากมวลชนจานวนหนึ่ง ที่ต้องการเห็น
สังคมไทยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น  ในช่วงระยะเวลาของการปฏิรูปประเทศรัฐบาลภายใต้ รัฐบาลของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งเน้นการปฏิรูปการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง และเป็นวาระที่สำคัญ ที่จะต้องแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรมให้ได ้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา การป้องกันและปราบปรามทุจริตของบ้านเรานั้นดูเหมือนจะ 
“เข้มแข็ง” มากข้ึนเรื่อย ๆ โดยดูจากการให้ความสำคัญกับบทบาทองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เช่น การเสริมบทบาทการทางานให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)                     
การตั้งหน่วยงานใหม่อย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาดูแลปัญหา
คอร์รัปชั่นระดับเล็ก ๆ การมอบอานาจให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ทาคดีพิเศษจาพวกคดีฮ้ัวประมูล 
รวมถึงการทาหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เดินหน้าตรวจสอบการทางานของภาครัฐ อย่าง
เข้มข้น อย่างไรก็ด ีข้อสังเกตสำคัญประการหนึ่งของการปราบปรามทุจริตของประเทศไทยนั้น ดูจะมุ่งไปที่แนว
ทางการเพ่ิมบทลงโทษให้หนักขึ้นกับผู้ทุจริต ซึ่งเรียงลาดับเหตุการณ์สำคัญได้ ดังนี้  

การตรา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ
บทลงโทษไว้ในหมวด ๑๑ บทกาหนดโทษ (มาตรา ๑๑๘ - ๑๒๓) โดยระวางอัตราโทษไว้ครบทั้งโทษปรับ โทษ
จำคุก และทั้งจำทั้งปรับ ความผิดในคดีทุจริตนั้นครอบคลุมตั้งแต่กรณีท่ีเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง ผู้มีหน้าที่ยื่น
ทรัพย์สินจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ กระทาการที่ขัดต่อเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๐ รวมทั้งปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในพฤติการณ์ท่ีอาจทำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือ
หน้าที่ ทั้งท่ีตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น ตามมาตรา ๑๒๓ ซึ่งมาตรานี้ระวางโทษปรับไว้ ๒,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุก ๑ - ๑๐ ปี หรือทั้ง
จำทั้งปรับ ซึ่งอัตราโทษนี้สูงสุดตามกฎหมาย ป.ป.ช. ในปี ๒๕๔๒  

การตรา พ.ร.บ. ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติบทลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มี
พฤติการณ์สมยอมกันในการเสนอราคาตามมาตรา ๑๐ - ๑๓ ซึ่งมาตรา ๑๑ - ๑๓ ระวางโทษไว้รุนแรงที่สุด คือ 
จำคุกตลอดชีวิต และปรับสูงสุด ๔๐๐,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ด ีน่าสนใจว่าอัตราโทษของกฎหมายฉบับนี้มีโทษจำคุก



และโทษปรับ แต่จะไม่มีโทษทั้งจาทั้งปรับเหมือนกับกฎหมาย ป.ป.ช. ๒ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ขอเสนอปรับปรุง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นับเป็นการแก้ไขกฎหมายครั้งที่ ๒ โดยบัญญัติบทลงโทษเพ่ิมจากมาตรา ๑๒๓ เป็น มาตรา ๑๒๓/๑ ที่บัญญัติไว้ว่า 
กรณีท่ีเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือ
หน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มีอัตรา
โทษสูงสุด คือ การจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี ปรับสูงสุด ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. องค์กร
อิสระผู้รับผิดชอบการปราบปรามการคอร์รัปชั่นโดยตรง จึงเสนอแก้ไขกฎหมายของตัวเอง คือ ร่างพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงมาตรการในการ
ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และได้ประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๐ ก ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยให้ใช้
บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็น
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ดังต่อไปนี้  
๑. เพ่ิมบทนิยามเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญา คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ  
๒. เพ่ิมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจการไต่สวน การดาเนินตามคาร้องขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริต และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๓. กาหนดกรณีผู้กระทาความผิดหลบหนีมิให้นับระยะเวลาที่หลบหนี รวมเป็นส่วนหนึ่ง ของอายุความ  
๔. กาหนดเรื่องการดาเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศและ
เอกชนผู้เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยกาหนดโทษไว้สูงสุด คือ ประหารชีวิต  
 
เจตนารมณ์ในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ ด้วยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันภาคีร่วมเป็น
ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against 
Corruption: UNCAC) เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อันก่อให้เกิด
หน้าที่ในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ภายในประเทศไทย เพ่ืออนุวัติการตามสัญญาซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งอนุวัติการ (Implementation) หมายถึง 



การดาเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา (implement the provisions of a convention) โดย
การตรากฎหมายภายในประเทศ หรือปรับแก้กฎหมายภายในประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับพันธกรณี
อนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งการที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าว ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่อง ๓ ความพยายามและความจริงจังในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ภายในประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในประเทศ จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย  
เพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องการกาหนดความผิด การให้หรือรับสินบนที่
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ การกาหนดอายุความในกรณี
หลบหนี และอายุความล่วงเลยการลงโทษ การกาหนดการริบทรัพย์สินในคดีทุจริตให้เป็นไปตามหลักการริบทรัพย์
ตามมูลค่า อีกท้ังยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗  
ในการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้ได้ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีกลไกในการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

สาระสำคัญ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระสำคัญใน
มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมบทบัญญัติการลงโทษแก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทาผิด ๗ มาตรา แก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำความผิด 
คือมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ มาตรา ๑๒๓/๕ มาตรา ๑๒๓/๖ มาตรา ๑๒๓/๗ และมาตรา 
๑๒๓/๘ โดยสรุปได้ ดังนี้  
๑. เรื่องอายุความ  
มาตรา ๗๔/๑ ในการดำเนินคดีอาญาตามหมวดนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไป ในระหว่างถูกดำเนินคดี
หรือระหว่างการพิจารณาของศาล อายุความจะสะดุดหยุดอยู่ และเม่ือได้มีคาพิพากษา ถึงที่สุด ให้ลงโทษจาเลย
แล้ว ถ้าจาเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคาพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษ จะไม่นา เรื่องอายุความมาใช้บังคับ  
ซึ่งหลักการนี้ได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ป.ป.ช. ๒๕๔๒ [แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔] อยู่แล้ว โดย พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมถึงการดาเนินคดีอาญาในทุกขั้นตอน ทั้งในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง กระบวนการ
ฟ้องคด ีกระบวนการพิจารณาของศาล รวมถึงกระบวนการภายหลังศาลมีคาพิพากษาด้วย  
๒. การกาหนดฐานความผิดสาหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่  
ในมาตรา ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการ
กระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  



ซึ่งในมาตรา ๑๒๓/๕ กาหนดให้มีฐานความผิดเฉพาะสาหรับนิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ขึ้น 
เนื่องจากผลโยชน์ที่เกิดจากการให้สินบน เช่น การได้รับสัมปทาน หรือโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ แท้จริงแล้วผู้ที่
ได้รับผลประโยชน์จากการติดสินบนดังกล่าวก็คือนิติบุคคลนั้นเอง กฎหมายใหม่ จึงกาหนดให้นิติบุคคลมีความผิด 
ถ้าคนที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น ลูกจ้าง ตัวแทน ได้ให้สินบนเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไทยหรือ
ต่างประเทศ และทาไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าว ไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพ่ือป้องกัน โดยมีการกาหนดโทษเป็นโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกิน สองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดข้ึน
หรือประโยชน์ที่นิติบุคคลนั้นได้รับ ซึ่งกรณีที่เป็นการให้สินบนในโครงการ ขนาดใหญ่ อาจทาให้มีโทษปรับทาง
การเงินเป็นจานวนหลายร้อยล้านบาท โดยมาตรการลงโทษทางการเงินนี้ ๔ จะทำให้รัฐได้รับการเยียวยาความ
เสียหาย เพ่ือเอาประโยชน์ที่นิติบุคคลไม่ควรได้ กลับคืนมาให้รัฐ และเพ่ือเป็นการป้องปรามการกระทาความผิด  
๓. บทกาหนดโทษสาหรับความผิดกรณีเรียกรับสินบน  
ในมาตรา ๑๒๓/๒ กาหนดบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไทย เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ ผู้เรียก รับสินบน หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบมีระวางโทษจา
คุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต ซึ่งโทษ
ประหารชีวิตนั้นมีกาหนดอยู่แล้วตามฐานความผิดกรณีเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๔๙ ซึ่งตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้ยกบทกาหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้กาหนดตัวผู้กระทา
ความผิดเพิ่มเติม คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และมีการ
ปรับเปลี่ยนในส่วนของอัตราโทษปรับที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญา UNCAC  
โดยมาตรา ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามคาว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” และ “เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และคาว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” ในมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ดังนี้  
“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งดารงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ 
ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่สาหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งมีตำแหน่งประจำหรือ
ชั่วคราวและได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนหรือไม่ก็ตาม  
“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติงานในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น  
๔. หลักการริบทรัพย์ตามมูลค่า (Value- Based Confiscation)  
ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ มาตรา ๑๒๓/๖ – ๑๒๓/๘ กำหนดให้การริบทรัพย์ในคดีทุจริตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่ได้มาแทนเนื่องจากมีการจาหน่าย จ่าย โอน หรือแปลงสภาพ
ทรัพย์ไป และในกรณีท่ีไม่สามารติดตามทรัพย์คืนมาได้ หรือการติดตามเป็นไปได้โดยยาก ศาลสามารถกาหนด



มูลค่าของทรัพย์สิน และให้มีการชาระเป็นเงินหรือริบทรัพย์อื่นที่มีมูลค่าเท่ากันได้ หลักการนี้จะเป็นการสกัดการ
ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของผู้กระทาผิด  

บทสรุป 
หากวิเคราะห์แนวทางการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ในรอบ ๑๖ ปีที่ผ่านมา จะพบว่า คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. พยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้วยวิธีการเพ่ิมบทลงโทษกับ
ผู้กระทำผิด ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายมาตั้งแต่ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะรัฐบาล
ภายใต้การนาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนและปฎิรูป
แห่งชาติ (สปช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการคอร์รัปชั่นมาเป็นลาดับต้นๆ จึงทาให้เกิดการปรับปรุงกฎหมาย
โดยการเพ่ิมโทษให้รุนแรงขึ้น รวมถึงริบทรัพย์และหยุดอายุความกรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหนีนั้น นับเป็น
การส่งสัญญาณให้ผู้ที่ตัดสินใจจะกระทาผิด“คิดใหม่”ก่อนลงมือกระทาผิด เนื่องจาก บทลงโทษสูงสุดของการ
ทุจริต คือ การประหารชีวิตและถูกริบทรัพย์ ๕ บรรณานุกรม  
คม ชัด ลึก.คลอดแล้ว ! ขรก.ทุจริต'ประหาร'กฎหมายป.ป.ช. ราชกิจจาฯประกาศ!กฎหมายปปช.เพิ่มโทษขรก.
ทุจริต 'ประหารชีวิต', สืบค้นเมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ จาก  
http://www.komchadluek.net/detail/20150712/209621  
ผู้จัดการ.คอร์รัปชันโทษประหาร ! ป.ป.ช.คาดโทษข้าราชการทุจริต เริ่มต้นคุก 5 - 20 ปี ปรับ 1 - 4 แสน,
สืบค้นเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ จาก  
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000078795  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๐ ก หน้า ๑ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘, สืบค้นเมื่อ ๑๒ มกราคม 
๒๕๕๙ จาก  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/060/1.PDF 
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