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พระราชบัญญัติ 
ว�าด�วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป4นป5ที่ ๕๔ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรให�มีกฎหมายว�าด�วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต�อ

หน�วยงานของรัฐ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติว�าด�วยความผิดเก่ียวกับการ

เสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป4นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“การเสนอราคา” หมายความว�า การย่ืนข�อเสนอเพ่ือเป4นผู�มีสิทธิทําสัญญากับ

หน�วยงานของรัฐอันเก่ียวกับการซื้อ การจ�าง การแลกเปลี่ยน การเช�า การจําหน�ายทรัพยDสิน การ
ได�รับสัมปทาน หรือการได�รับสิทธิใด ๆ 

“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส�วนภูมิภาค 
ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน�วยงานอ่ืนใดท่ีดําเนินกิจการของรัฐ
ตามกฎหมายและได�รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยDสินลงทุนจากรัฐ 

“ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง” หมายความว�า 
(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน�า ๗๐/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๕) ข�าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ
ข�าราชการการเมือง 

(๖) ข�าราชการรัฐสภาฝOายการเมืองตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการฝOาย
รัฐสภา 

(๗) ผู�บริหารท�องถ่ินและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว�า คณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห�งชาติ 
 
มาตรา ๔  ผู�ใดตกลงร�วมกันในการเสนอราคา เพ่ือวัตถุประสงคDท่ีจะให�ประโยชนDแก�

ผู�ใดผู�หน่ึงเป4นผู�มีสิทธิทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม 
หรือโดยการกีดกันมิให�มีการเสนอสินค�าหรือบริการอ่ืนต�อหน�วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก�
หน�วยงานของรัฐอันมิใช�เป4นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป5ถึงสามป5 
และปรับร�อยละห�าสิบของจํานวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดในระหว�างผู�ร�วมกระทําความผิดน้ัน หรือ
ของจํานวนเงินท่ีมีการทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐแล�วแต�จํานวนใดจะสูงกว�า 

ผู�ใดเป4นธุระในการชักชวนให�ผู�อ่ืนร�วมตกลงกันในการกระทําความผิดตามท่ีบัญญัติ
ไว�ในวรรคหน่ึง ผู�น้ันต�องระวางโทษตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๕  ผู�ใดให� ขอให� หรือรับว�าจะให�เงินหรือทรัพยDสินหรือประโยชนDอ่ืนใดแก�

ผู�อ่ืนเพ่ือประโยชนDในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงคDท่ีจะจูงใจให�ผู�น้ันร�วมดําเนินการใด ๆ อันเป4น
การให�ประโยชนDแก�ผู�ใดผู�หน่ึงเป4นผู�มีสิทธิทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐ หรือเพ่ือจูงใจให�ผู�น้ันทําการ
เสนอราคาสูงหรือตํ่าจนเห็นได�ชัดว�าไม�เป4นไปตามลักษณะสินค�า บริการ หรือสิทธิท่ีจะได�รับ หรือเพ่ือ
จูงใจให�ผู�น้ันไม�เข�าร�วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป5ถึง
ห�าป5 และปรับร�อยละห�าสิบของจํานวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดในระหว�างผู�ร�วมกระทําความผิดน้ัน
หรือของจํานวนเงินท่ีมีการทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐแล�วแต�จํานวนใดจะสูงกว�า 

ผู�ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยDสินหรือประโยชนDอ่ืนใด เพ่ือกระทําการ
ตามวรรคหน่ึง ให�ถือว�าเป4นผู�ร�วมกระทําความผิดด�วย 

 
มาตรา ๖  ผู�ใดข�มขืนใจผู�อ่ืนให�จํายอมร�วมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคาหรือไม�

เข�าร�วมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต�องทําการเสนอราคาตามท่ีกําหนด โดยใช�
กําลังประทุษร�ายหรือขู�เข็ญด�วยประการใด ๆ ให�กลัวว�าจะเกิดอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย เสรีภาพ 
ช่ือเสียง หรือทรัพยDสินของผู�ถูกขู�เข็ญหรือบุคคลท่ีสาม จนผู�ถูกข�มขืนใจยอมเช�นว�าน้ัน ต�องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต�ห�าป5ถึงสิบป5 และปรับร�อยละห�าสิบของจํานวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดในระหว�างผู�ร�วม
กระทําความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินท่ีมีการทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐแล�วแต�จํานวนใดจะสูงกว�า 

 
มาตรา ๗  ผู�ใดใช�อุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอ่ืนใดเป4นเหตุให�ผู�อ่ืนไม�มี

โอกาสเข�าทําการเสนอราคาอย�างเป4นธรรมหรือให�มีการเสนอราคาโดยหลงผิด ต�องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต�หน่ึงป5ถึงห�าป5 และปรับร�อยละห�าสิบของจํานวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดระหว�างผู�ร�วมกระทํา
ความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินท่ีมีการทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐแล�วแต�จํานวนใดจะสูงกว�า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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มาตรา ๘  ผู�ใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐโดยรู�ว�าราคาท่ีเสนอ

น้ันตํ่ามากเกินกว�าปกติจนเห็นได�ชัดว�าไม�เป4นไปตามลักษณะสินค�าหรือบริการ หรือเสนอผลประโยชนD
ตอบแทนให�แก�หน�วยงานของรัฐสูงกว�าความเป4นจริงตามสิทธิที่จะได�รับ โดยมีวัตถุประสงคDเป4นการกีด
กันการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรมและการกระทําเช�นว�าน้ัน เป4นเหตุให�ไม�สามารถปฏิบัติให�ถูกต�อง
ตามสัญญาได� ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป5ถึงสามป5 และปรับร�อยละห�าสิบของจํานวนเงินท่ีมีการ
เสนอราคา หรือของจํานวนเงินท่ีมีการทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐแล�วแต�จํานวนใดจะสูงกว�า 

ในกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติให�ถูกต�องตามสัญญาได�ตามวรรคหน่ึง เป4นเหตุให�
หน�วยงานของรัฐต�องรับภาระค�าใช�จ�ายเพ่ิมข้ึนในการดําเนินการให�แล�วเสร็จตามวัตถุประสงคDของ
สัญญาดังกล�าว ผู�กระทําผิดต�องชดใช�ค�าใช�จ�ายให�แก�หน�วยงานของรัฐน้ันด�วย 

ในการพิจารณาคดีความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐ ถ�ามีการร�องขอ 
ให�ศาลพิจารณากําหนดค�าใช�จ�ายท่ีรัฐต�องรับภาระเพ่ิมข้ึนให�แก�หน�วยงานของรัฐตามวรรคสองด�วย 

 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเป4นไปเพ่ือประโยชนD

ของนิติบุคคลใด ให�ถือว�าหุ�นส�วนผู� จัดการ กรรมการผู� จัดการ ผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน หรือผู�ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเร่ืองน้ัน 
เป4นตัวการร�วมในการกระทําความผิดด�วย เว�นแต�จะพิสูจนDได�ว�าตนมิได�มีส�วนรู�เห็นในการกระทํา
ความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๑๐  เจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานของรัฐผู�ใดซึ่งมีอํานาจหรือหน�าท่ีในการอนุมัติ 

การพิจารณาหรือการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการเสนอราคาคร้ังใด รู�หรือมีพฤติการณDปรากฏ
แจ�งชัดว�าควรรู�ว�าการเสนอราคาในคร้ังน้ันมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ละเว�นไม�
ดําเนินการเพ่ือให�มีการยกเลิกการดําเนินการเก่ียวกับการเสนอราคาในคร้ังน้ัน มีความผิดฐานกระทํา
ความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ี ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป5ถึงสิบป5 และปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท 

 
มาตรา ๑๑  เจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานของรัฐผู�ใด หรือผู�ได�รับมอบหมายจากหน�วยงาน

ของรัฐผู�ใด โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเง่ือนไข หรือกําหนดผลประโยชนDตอบแทน 
อันเป4นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ�งหมายมิให�มีการแข�งขันในการเสนอราคาอย�างเป4นธรรม หรือ
เพ่ือช�วยเหลือให�ผู�เสนอราคารายใดได�มีสิทธิเข�าทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐโดยไม�เป4นธรรม หรือ
เพ่ือกีดกันผู�เสนอราคารายใดมิให�มีโอกาสเข�าแข�งขันในการเสนอราคาอย�างเป4นธรรม ต�องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต�ห�าป5ถึงย่ีสิบป5 หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต�หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 
มาตรา ๑๒  เจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานของรัฐผู�ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือกระทําการใด ๆ โดยมุ�งหมายมิให�มีการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม เพ่ือเอ้ืออํานวยแก�ผู�เข�าทํา
การเสนอราคารายใดให�เป4นผู�มีสิทธิทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทําผิดต�อ
ตําแหน�งหน�าท่ี ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�ห�าป5ถึงย่ีสิบป5 หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต�หน่ึงแสน
บาทถึงสี่แสนบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๓  ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการใน

หน�วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช�เป4นเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานของรัฐผู�ใด กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกระทําการใด ๆ ต�อเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหรือหน�าท่ีในการอนุมัติ การ
พิจารณา หรือการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการเสนอราคาเพ่ือจูงใจหรือทําให�จํายอมต�อง
ยอมรับการเสนอราคาท่ีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให�ถือว�าผู�น้ันกระทําความผิดฐาน
กระทําผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ี ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�เจ็ดป5ถึงย่ีสิบป5 หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับต้ังแต�หน่ึงแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท 

 
มาตรา ๑๔  ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสอบสวนข�อเท็จจริงเก่ียวกับการ

กระทําท่ีเป4นความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี 
ในกรณีท่ีมีพฤติการณDปรากฏแก�คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล�าวหาร�องเรียน

ว�าการดําเนินการซื้อ การจ�าง การแลกเปลี่ยน การเช�า การจําหน�ายทรัพยDสิน การได�รับสัมปทาน หรือ
การได�รับสิทธิใด ๆ ของหน�วยงานของรัฐคร้ังใดมีการกระทําอันเป4นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให�
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการสอบสวนข�อเท็จจริงโดยเร็ว และถ�าเห็นว�ามีมูลให�ดําเนินการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป4นเจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือผู� ดํารงตําแหน�งทาง
การเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปPองกันและปราบปรามการทุจริต ให�
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการกับผู�น้ันตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปPองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

(๒) ในกรณีท่ีเป4นบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลตาม (๑) ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการกล�าวโทษบุคคลน้ันต�อพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีต�อไป ในการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวน ให�ถือรายงานการสอบสวนข�อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป4นหลัก 

(๓) ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเป4นการกระทําของเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐหรือผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตาม (๑) และบุคคลอ่ืนท่ีลักษณะคดีมีความเก่ียวเน่ืองเป4น
ความผิดเดียวกัน ไม�ว�าจะเป4นตัวการ ผู�ใช� หรือผู�สนับสนุน ถ�าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดําเนินการสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีกับบุคคลท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดในคราวเดียวกัน ให�คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการสอบสวนบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิด และเม่ือดําเนินการเสร็จ
ให�ส�งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการให�มีการฟPองคดีในศาล
ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีสําหรับผู� ท่ีกระทําความผิดน้ัน โดยให�ถือว�ารายงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป4นสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต�ถ�า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�าการกระทําความผิดดังกล�าวสมควรให�ดําเนินการสอบสวนโดยพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�งผลการสอบสวน
ข�อเท็จจริงไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือเป4นผู�ดําเนินคดีต�อไป 

การดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม�เป4นการตัดสิทธิผู� เสียหายหรือ
หน�วยงานของรัฐท่ีเสียหายจากการกระทําความผิดในการเสนอราคา ในการร�องทุกขDหรือกล�าวโทษ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๕  ในการสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีอาญาแก�ผู�กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ ดังต�อไปน้ี 

(๑) แสวงหาข�อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบข�อเท็จจริงหรือ
พิสูจนDความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู�กระทําผิดมาฟPองลงโทษ 

(๒) มีคําสั่งให�ข�าราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานของรัฐ ปฏิบัติการ
ท้ังหลายอันจําเป4นแก�การรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานท่ีเก่ียวข�องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให�ถ�อยคําเพ่ือประโยชนDในการสอบสวน 

(๓) ดําเนินการขอให�ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือเข�าไปในเคหสถาน สถานท่ีทํา
การ หรือสถานท่ีอ่ืนใด รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว�างพระอาทิตยDข้ึนและพระ
อาทิตยDตก หรือในระหว�างเวลาท่ีมีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ ค�น ยึด หรืออายัด เอกสาร 
ทรัพยDสิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเก่ียวข�องกับเร่ืองท่ีไต�สวนข�อเท็จจริง และหากยังดําเนินการไม�
แล�วเสร็จในเวลาดังกล�าวให�สามารถดําเนินการต�อไปได�จนกว�าจะแล�วเสร็จ 

(๔) ดําเนินการขอให�ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือให�มีการจับและควบคุมตัวผู�
ถูกกล�าวหา ซึ่งระหว�างการไต�สวนข�อเท็จจริงปรากฏว�าเป4นผู�กระทําความผิดหรือเป4นผู�ซึ่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�มีมติว�าข�อกล�าวหามีมูล เพ่ือส�งตัวไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือ
ดําเนินการต�อไป 

(๕) ขอให�เจ�าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนดําเนินการตามหมายของศาลท่ี
ออกตาม (๓) หรือ (๔) 

(๖) กําหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการสืบสวนและ
สอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และการประสานงานในการดําเนินคดีระหว�าง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให�ประธานกรรมการและกรรมการ 
ป.ป.ช. เป4นพนักงานฝOายปกครองหรือตํารวจช้ันผู�ใหญ� และมีอํานาจหน�าท่ีเช�นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพ่ือประโยชนDในการสอบสวนให�
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจแต�งต้ังอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการตามอํานาจ
หน�าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได� ในกรณีเช�นว�าน้ีให�อนุกรรมการหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับ
แต�งต้ังเป4นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�งรายงานการสอบสวนให�สํานักงานอัยการสูงสุด
ดําเนินคดีต�อไป การดําเนินการเก่ียวกับการสั่งฟPองหรือสั่งไม�ฟPองของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให�ถือว�าบทบัญญัติท่ีกําหนดเป4นอํานาจหน�าท่ีของพนักงานสอบสวน 
ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ หรือผู�ว�าราชการจังหวัด เป4นอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
มาตรา ๑๖  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในการจัดหาสินค�าและบริการ
ไม�ว�าด�วยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจ�างหรือวิธีอ่ืนใดของหน�วยงานของรัฐทุกแห�งน้ันเป4นการดําเนินการ
โดยใช�เงินงบประมาณเงินกู� เงินช�วยเหลือ หรือรายได�ของหน�วยงานของรัฐ ซึ่งเป4นเงินของแผ�นดิน 
รวมท้ังการท่ีรัฐให�สิทธิในการดําเนินกิจการบางอย�างโดยการให�สัมปทานอนุญาตหรือกรณีอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกันก็เป4นการดําเนินการเพ่ือประโยชนDสาธารณะอันเป4นกิจการของรัฐ  ฉะน้ัน การจัดหา
สินค�าและบริการรวมท้ังการให�สิทธิดังกล�าว จึงต�องกระทําอย�างบริสุทธ์ิยุติธรรมและมีการแข�งขันกัน
อย�างเสรีเพ่ือให�เกิดประโยชนDสูงสุดแก�รัฐ แต�เน่ืองจากการดําเนินการท่ีผ�านมามีการกระทําในลักษณะ
การสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณDต�าง ๆ อันทําให�มิได�มีการแข�งขันกันเสนอประโยชนD
สูงสุดให�แก�หน�วยงานของรัฐอย�างแท�จริงและเกิดความเสียหายต�อประเทศชาติ นอกจากน้ัน ในบาง
กรณีผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐก็มีส�วนร�วมหรือมีส�วนสนับสนุนในการทํา
ความผิด หรือละเว�นไม�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี อันมีผลทําให�ป6ญหาในเร่ืองน้ีทวีความรุนแรง
ย่ิงข้ึน จึงสมควรกําหนดให�การกระทําดังกล�าวเป4นความผิดเพ่ือเป4นการปราบปรามการกระทําใน
ลักษณะดังกล�าว รวมทั้งกําหนดลักษณะความผิดและกลไกในการดําเนินการเอาผิดกับผู �ดํารง
ตําแหน�งทางการเมืองและเจ�าหน�าท่ีของรัฐเพ่ือให�การปราบปรามดังกล�าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
จึงจําเป4นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 

วศิน/แก�ไข 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
นภาพร/ปรับปรุง 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

ณัฐพร/ตรวจ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
อุษมล/ปรับปรุง 

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 


