
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับ 
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน้า ๗๐/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“การเสนอราคา” หมายความว่า การย่ืนข้อเสนอเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐอันเก่ียวกับการซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจําหน่ายทรัพย์สิน  
การได้รับสัมปทานหรือการได้รับสิทธิใด ๆ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ดําเนินกิจการของรัฐ
ตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 

“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า 

(๑) นายกรัฐมนตรี 

(๒) รัฐมนตรี 

(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๔) สมาชิกวุฒิสภา 

(๕) ข้าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมือง 

(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา 

(๗) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

 

มาตรา ๔  ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่
ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอ่ืนต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่
หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสามปี 
และปรับร้อยละห้าสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทําความผิดน้ัน หรือ
ของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 



ผู้ใดเป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อ่ืนร่วมตกลงกันในการกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้
ในวรรคหน่ึง ผู้น้ันต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึง 

 

มาตรา ๕  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่
ผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้น้ันร่วมดําเนินการใด ๆ อันเป็น
การให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้น้ันทําการ
เสนอราคาสูงหรือตํ่าจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไป ตามลักษณะสินค้า บริการ หรือสิทธิที่จะได้รับ หรือ 
เพ่ือจูงใจให้ผู้น้ันไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปี
ถึงห้าปี และปรับร้อยละห้าสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทําความผิด
น้ันหรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือกระทําการ
ตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดด้วย 

 

มาตรา ๖  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้จํายอมร่วมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคาหรือ 
ไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องทําการเสนอราคาตามที่กําหนด โดยใช้
กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ 
ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่าน้ัน ต้องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับร้อยละห้าสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วม
กระทําความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 

มาตรา ๗  ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอ่ืนใดเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนไม่มี
โอกาสเข้าทําการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด ต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่หน่ึงปีถึงห้าปี และปรับร้อยละห้าสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหว่างผู้ร่วมกระทํา
ความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 

มาตรา ๘  ผู้ใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรู้ว่าราคาที่เสนอ 
น้ันตํ่ามากเกินกว่าปกติจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้าหรือบริการ หรือเสนอผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐสูงกว่าความเป็นจริงตามสิทธิที่จะได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการ 
กีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและการกระทําเช่นว่าน้ัน เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามสัญญาได้ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสามปี และปรับร้อยละห้าสิบของจํานวนเงินที่มี 
การเสนอราคา หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 



ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้ตามวรรคหน่ึง เป็นเหตุให้
หน่วยงานของรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สัญญาดังกล่าว ผู้กระทําผิดต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐน้ันด้วย 

ในการพิจารณาคดีความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้ามีการร้อง
ขอ ให้ศาลพิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นให้แก่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองด้วย 

 

มาตรา ๙  ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของนิติบุคคลใด ให้ถือว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารหรือผู้มี อํานาจใน 
การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องน้ัน 
เป็นตัวการร่วมในการกระทําความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทํา
ความผิดน้ัน 

 

มาตรา ๑๐  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดซึ่งมีอํานาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ 
การพิจารณาหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏ
แจ้งชัดว่าควรรู้ ว่าการเสนอราคาในคร้ังน้ันมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ละเว้น 
ไม่ดําเนินการเพ่ือให้มีการยกเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งน้ัน มีความผิดฐาน
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท 

 

มาตรา ๑๑  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ของรัฐผู้ใด โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเง่ือนไข หรือกําหนดผลประโยชน์ 
ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม 
หรือเพ่ือกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ต้องระวาง
โทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 

มาตรา ๑๒  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกระทําการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพ่ือเอ้ืออํานวยแก่ผู้เข้าทํา
การเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทําผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่ 
หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท 



 

มาตรา ๑๓  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการใน
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกระทําการใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมี อํานาจหรือหน้าที่ ในการอนุมั ติ  
การพิจารณา หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอราคาเพ่ือจูงใจหรือทําให้จํายอมต้อง
ยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําความผิดฐาน
กระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่เจ็ดปีถึงย่ีสิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต  
และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

 

มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการ
กระทําที่เป็นความผิดเก่ียวกับการเสนอ ราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล่าวหาร้องเรียน
ว่าการดําเนินการซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจําหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทานหรือ
การได้รับสิทธิใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐคร้ังใดมีการกระทําอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และถ้าเห็นว่ามีมูลให้ดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการ 
เมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินการกับผู้น้ันตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต 

(๒) ในกรณีที่เป็นบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการกล่าวโทษบุคคลน้ันต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีต่อไป ในการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวนให้ถือรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลัก 

(๓) ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตาม (๑) และบุคคลอ่ืนที่ลักษณะคดีมีความเก่ียวเนื่องเป็น
ความผิดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดําเนินการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับบุคคลที่เก่ียวข้องทั้งหมดในคราวเดียวกัน ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการสอบสวนบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด และเมื่อดําเนินการเสร็จ
ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการให้มีการฟ้องคดีในศาล
ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีสําหรับผู้ที่กระทําความผิดน้ัน โดยให้ถือว่ารายงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
แต่ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการกระทําความผิดดังกล่าวสมควรให้ดําเนินการสอบสวนโดย



พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งผล 
การสอบสวนข้อเท็จจริงไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือเป็นผู้ดําเนินคดีต่อไป 

การดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ เสียหายหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจากการกระทําความผิดในการเสนอราคา ในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

มาตรา ๑๕  ในการสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังต่อไปน้ี 

(๑) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือ
พิสูจน์ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ 

(๒) มีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติการ
ทั้งหลายอันจําเป็นแก่การรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เก่ียวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน 

(๓) ดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทําการ 
หรือสถานที่ อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ 
พระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร 
ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเก่ียวข้องกับเร่ืองที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดําเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๔) ดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือให้มีการจับและควบคุมตัว 
ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือเป็นผู้ซึ่ง
คณะกรรมการ ป .ป .ช .  ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เ พ่ือส่งตัวไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด  
เพ่ือดําเนินการต่อไป 

(๕) ขอให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนดําเนินการตามหมายของศาลท่ี
ออกตาม (๓) หรือ (๔) 

(๖) กําหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการสืบสวนและ
สอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และการประสานงานในการดําเนินคดีระหว่าง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ประธานกรรมการและกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ และมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน 



ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจแต่งต้ังอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ในกรณีเช่นว่าน้ีให้อนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
แต่งต้ังเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการสอบสวนให้สํานักงานอัยการสูงสุด
ดําเนินคดีต่อไป การดําเนินการเก่ียวกับการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ถือว่าบทบัญญัติที่กําหนดเป็นอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

มาตรา ๑๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ในการจัดหาสินค้าและบริการ
ไม่ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง หรือวิธีอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งน้ันเป็นการดําเนินการ
โดยใช้เงินงบ ประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน 
รวมท้ังการที่รัฐให้สิทธิในการดําเนินกิจการบางอย่างโดยการให้สัมปทานอนุญาต หรือกรณีอ่ืนใด 
ในลักษณะเดียวกันก็เป็นการดําเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะอันเป็นกิจการของรัฐ ฉะน้ัน  
การจัดหาสินค้าและบริการรวมทั้งการให้สิทธิดังกล่าว จึงต้องกระทําอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรมและมีการ
แข่งขันกันอย่างเสรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ แต่เน่ืองจากการดําเนินการที่ผ่านมามีการกระทํา
ในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคา และมีพฤติการณ์ต่าง ๆ อันทําให้มิได้มีการแข่งขันกันเสนอ
ประโยชน์สูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐอย่าง แท้จริงและเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ 
นอกจากน้ัน ในบางกรณีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีส่วนร่วมหรือ มีส่วน
สนับสนุนในการทําความผิด หรือละเว้นไม่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ อันมีผลทําให้ปัญหาในเรื่องน้ี
ทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น จึงสมควรกําหนดให้การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดเพ่ือเป็นการปราบปราม
การกระทําในลักษณะดังกล่าว รวมท้ังกําหนดลักษณะความผิดและกลไกในการดําเนินการเอาผิดกับ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้การปราบปรามดังกล่าวมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวงพร/ผู้จัดทํา 
๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 


