
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วาดวยความผดิเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ

การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การเสนอราคา”  หมายความวา การยื่นขอเสนอเพื่อเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐอันเกี่ยวกับการซื้อ การจาง การแลกเปลี่ยน การเชา การจําหนายทรัพยสิน การ
ไดรับสัมปทานหรือการไดรับสิทธิใดๆ 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใดที่ดําเนินกิจการของ
รัฐตามกฎหมายและไดรับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ 

“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง”  หมายความวา 
(๑)  นายกรัฐมนตรี 
(๒)  รัฐมนตรี 
(๓)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๔)  สมาชิกวุฒิสภา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หนา ๗๐/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมือง 

(๖)  ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
รัฐสภา 

(๗)  ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.”  หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาต ิ
 
มาตรา ๔  ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพ่ือวัตถุประสงคที่จะใหประโยชน

แกผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยหลีกเล่ียงการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือโดยการกีดกันมิใหมีการเสนอสินคาหรือบริการอื่นตอหนวยงานของรัฐ หรือโดยการ
เอาเปรียบแกหนวยงานของรัฐอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผู
รวมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใด
จะสูงกวา 

ผูใดเปนธุระในการชักชวนใหผูอ่ืนรวมตกลงกันในการกระทําความผิดตามที่
บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ผูนั้นตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕  ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด

แกผูอ่ืนเพื่อประโยชนในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงคที่จะจูงใจใหผูนั้นรวมดําเนินการใดๆ 
อันเปนการใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ หรือเพ่ือจูงใจใหผู
นั้นทําการเสนอราคาสูงหรือต่ําจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคา บริการ หรือสิทธิที่จะ
ไดรับ หรือเพ่ือจูงใจใหผูนั้นไมเขารวมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาปและปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผู
รวมกระทําความผิดนั้นหรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใด
จะสูงกวา 

ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือกระทํา
การตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดดวย 

 
มาตรา ๖  ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหจํายอมรวมดําเนินการใดๆ ในการเสนอราคา

หรือไมเขารวมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือตองทําการเสนอราคาตามที่กําหนด 
โดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญดวยประการใดๆ ใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย 
เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคา
สูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗  ผูใดใชอุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอ่ืนใดเปนเหตุใหผูอ่ืนไม

มีโอกาสเขาทําการเสนอราคาอยางเปนธรรมหรือใหมีการเสนอราคาโดยหลงผิด ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหวางผู
รวมกระทําความผิดนั้นหรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใด
จะสูงกวา 

 
มาตรา ๘  ผูใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐโดยรูวาราคาที่

เสนอนั้นต่ํามากเกินกวาปกติจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคาหรือบริการ หรือเสนอ
ผลประโยชนตอบแทนใหแกหนวยงานของรัฐสูงกวาความเปนจริงตามสิทธิที่จะไดรับ โดยมี
วัตถุประสงคเปนการกีดกันการแขงขันราคาอยางเปนธรรมและการกระทําเชนวานั้น เปนเหตุใหไม
สามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาได ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละ
หาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคา หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาไดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุให
หนวยงานของรัฐตองรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการดําเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของ
สัญญาดังกลาว ผูกระทําผิดตองชดใชคาใชจายใหแกหนวยงานของรัฐนั้นดวย 

ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ถามีการ
รองขอ ใหศาลพิจารณากําหนดคาใชจายที่รัฐตองรับภาระเพิ่มขึ้นใหแกหนวยงานของรัฐตามวรรค
สองดวย 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปเพื่อ

ประโยชนของนิติบุคคลใด ใหถือวาหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใน
เร่ืองนั้น เปนตัวการรวมในการกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นใน
การกระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๐  เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดซึ่งมีอํานาจหรือหนาที่ในการ

อนุมัติ การพิจารณาหรือการดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการเสนอราคาครั้งใด รูหรือมี
พฤติการณปรากฏแจงชัดวาควรรูวาการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ละเวนไมดําเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาใน
ครั้งนั้น มีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป 
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๑๑  เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด หรือผูไดรับมอบหมายจาก

หนวยงานของรัฐผูใด โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงื่อนไข หรือกําหนด
ผลประโยชนตอบแทน อันเปนมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันในการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสนอราคาอยางเปนธรรม หรือเพ่ือชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐโดยไมเปนธรรม หรือเพ่ือกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการ
เสนอราคาอยางเปนธรรม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

 
มาตรา  ๑๒   เจ าหน าที่ ในหน วยงานของรัฐผู ใดกระทํ าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําการใดๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม เพ่ือ
เอ้ืออํานวยแกผูเขาทําการเสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ มี
ความผิดฐานกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

 
มาตรา ๑๓  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการใน

หนวยงานของรัฐ  ซึ่ งมิ ใช เปนเจาหนาที่ ในหนวยงานของรัฐผู ใด  กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําการใดๆ ตอเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหรือหนาที่ใน
การอนุมัติ การพิจารณา หรือการดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรือทําให
จํายอมตองยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูนั้น
กระทําความผิดฐานกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงย่ีสิบป หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท 

 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการ

กระทําที่เปนความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่มีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกลาวหา

รองเรียนวาการดําเนินการซื้อ การจาง การแลกเปลี่ยน การเชา การจําหนายทรัพยสิน การไดรับ
สัมปทานหรือการไดรับสิทธิใดๆ ของหนวยงานของรัฐครั้งใดมีการกระทําอันเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการสอบสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว และถาเห็นวามีมูล
ใหดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑)  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการกับผูนั้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

(๒)  ในกรณีที่เปนบุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการกลาวโทษบุคคลนั้นตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป ในการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวนใหถือรายงานการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลัก 

(๓)  ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําของ
เจาหนาที่ของรัฐหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม (๑) และบุคคลอื่นที่ลักษณะคดีมีความ
เก่ียวเนื่องเปนความผิดเดียวกัน ไมวาจะเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน ถาคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับบุคคลที่เก่ียวของทั้งหมดในคราว
เดียวกัน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการสอบสวนบุคคลที่เก่ียวของกับการกระทํา
ความผิด และเมื่อดําเนินการเสร็จใหสงรายงานเอกสารและความเห็นไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด 
เพ่ือดําเนินการใหมีการฟองคดีในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีสําหรับผูที่กระทํา
ความผิดนั้น โดยใหถือวารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการกระทําความผิด
ดังกลาวสมควรใหดําเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงผลการสอบสวนขอเท็จจริงไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อ
เปนผูดําเนินคดีตอไป 

การดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเปนการตัดสิทธิผูเสียหายหรือ
หนวยงานของรัฐที่เสียหายจากการกระทําความผิดในการเสนอราคา ในการรองทุกขหรือกลาวโทษ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๕  ในการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑)  แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง

หรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 
(๒)  มีคําส่ังใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ ปฏิบัติการ

ทั้งหลายอันจําเปนแกการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสาร
หรือหลักฐานที่เก่ียวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําเพ่ือประโยชนในการ
สอบสวน 

(๓)  ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน 
สถานที่ทําการ หรือสถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตย
ข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรือ
อายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเก่ียวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และ
หากยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๔)  ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุม
ตัวผูถูกกลาวหา ซึ่งระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซึ่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพ่ือสงตัวไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

(๕)  ขอใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนดําเนินการตามหมายของ
ศาลที่ออกตาม (๓) หรือ (๔) 

(๖)  กําหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการสืบสวนและ
สอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และการประสานงานในการดําเนินคดีระหวาง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหประธานกรรมการและกรรมการ 
ป.ป.ช. เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ และมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพ่ือประโยชนในการสอบสวนให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได ในกรณีเชนวานี้ใหอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่
ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานการสอบสวนใหสํานักงานอัยการ
สูงสุดดําเนินคดีตอไป การดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งฟองหรือส่ังไมฟองของพนักงานอัยการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหถือวาบทบัญญัติที่กําหนดเปนอํานาจหนาที่ของ
พนักงานสอบสวน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัด เปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
มาตรา ๑๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในการจัดหาสินคาและ
บริการไมวาดวยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจางหรือวิธีอ่ืนใดของหนวยงานของรัฐทุกแหงนั้นเปนการ
ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณเงินกู เงินชวยเหลือ หรือรายไดของหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนเงิน
ของแผนดิน รวมทั้งการที่รัฐใหสิทธิในการดําเนินกิจการบางอยางโดยการใหสัมปทานอนุญาตหรือ
กรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันก็เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะอันเปนกิจการของรัฐ 
ฉะนั้น การจัดหาสินคาและบริการรวมทั้งการใหสิทธิดังกลาว จึงตองกระทําอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
และมีการแขงขันกันอยางเสรีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ แตเนื่องจากการดําเนินการที่ผาน
มามีการกระทําในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณตางๆ อันทําใหมิไดมีการ
แขงขันกันเสนอประโยชนสูงสุดใหแกหนวยงานของรัฐอยางแทจริงและเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติ นอกจากนั้น ในบางกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐก็มีสวน
รวมหรือมีสวนสนับสนุนในการทําความผิด หรือละเวนไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่อันมีผลทํา
ใหปญหาในเรื่องนี้ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน จึงสมควรกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดเพื่อ
เปนการปราบปรามการกระทําในลักษณะดังกลาว รวมทั้งกําหนดลักษณะความผิดและกลไกใน
การดําเนินการเอาผิดกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหการปราบปราม
ดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ศุภสรณ / อภสิิทธิ์  ผูจัดทาํ 

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


