พระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2542
--------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เป็ นปี ที่ 54 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า "พระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตนิ ี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป
*[รก.2542/120ก/70/29 พฤศจิกายน 2542]
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
"การเสนอราคา" หมายความว่า การยื่นข้ อเสนอเพื่อเป็ นผู้มีสิทธิทาสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับการซื ้อ การจ้ าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจาหน่ายทรัพย์สิน
การได้ รับสัมปทานหรื อการได้ รับสิทธิใด ๆ
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ดาเนินกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายและได้ รับเงินอุดหนุนหรื อเงินหรื อทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ
"ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง" หมายความว่า

(1) นายกรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรี
(3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(4) สมาชิกวุฒิสภา
(5) ข้ าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
ข้ าราชการการเมือง
(6) ข้ าราชการรัฐสภาฝ่ ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการฝ่ าย
รัฐสภา
(7) ผู้บริ หารท้ องถิ่นและสมาชิกสภาท้ องถิ่น
"คณะกรรมการ ป.ป.ช." หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติ
มาตรา 4 ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ ประโยชน์
แก่ผ้ ใู ดผู้หนึง่ เป็ นผู้มีสิทธิทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม หรื อโดยการกีดกันมิให้ มีการเสนอสินค้ าหรื อบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรื อโดยการ
เอาเปรี ยบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็ นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ต้ องระวางโทษจาคุก
ตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงสามปี และปรับร้ อยละห้ าสิบของจานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่าง
ผู้ร่วมกระทาความผิดนัน้ หรื อของจานวนเงินที่มีการทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า
ผู้ใดเป็ นธุระในการชักชวนให้ ผ้ อู ื่นร่วมตกลงกันในการกระทาความผิดตามที่
บัญญัตไิ ว้ ในวรรคหนึง่ ผู้นนต้
ั ้ องระวางโทษตามวรรคหนึง่
มาตรา 5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ เงินหรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด
แก่ผ้ อู ื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ ผ้ นู นร่
ั ้ วมดาเนินการใด ๆ
อันเป็ นการให้ ประโยชน์แก่ผ้ ใู ดผู้หนึง่ เป็ นผู้มีสิทธิทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรื อเพื่อจูงใจให้
ผู้นนท
ั ้ าการเสนอราคาสูงหรื อต่าจนเห็นได้ ชดั ว่าไม่เป็ นไปตามลักษณะสินค้ า บริการ หรื อสิทธิที่จะ
ได้ รับ หรื อเพื่อจูงใจให้ ผ้ นู นไม่
ั ้ เข้ าร่วมในการเสนอราคาหรื อถอนการเสนอราคา ต้ องระวางโทษ
จาคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงห้ าปี และปรับร้ อยละห้ าสิบของจานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่าง
ผู้ร่วมกระทาความผิดนันหรื
้ อของจานวนเงินที่มีการทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ วแต่จานวน
ใดจะสูงกว่า
ผู้ใดเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทา

การตามวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าเป็ นผู้ร่วมกระทาความผิดด้ วย
มาตรา 6 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ จายอมร่วมดาเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา
หรื อไม่เข้ าร่วมในการเสนอราคา หรื อถอนการเสนอราคา หรื อต้ องทาการเสนอราคาตามที่กาหนด
โดยใช้ กาลังประทุษร้ ายหรื อขูเ่ ข็ญด้ วยประการใด ๆ ให้ กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
เสรี ภาพ ชื่อเสียง หรื อทรัพย์สินของผู้ถกู ขูเ่ ข็ญหรื อบุคคลที่สาม จนผู้ถกู ข่มขืนใจยอมเช่นว่านัน้
ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงสิบปี และปรับร้ อยละห้ าสิบของจานวนเงินที่มีการเสนอราคา
สูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทาความผิดนัน้ หรื อของจานวนเงินที่มีการทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐแล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา 7 ผู้ใดใช้ อบุ ายหลอกลวงหรื อกระทาการโดยวิธีอื่นใดเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่น
ไม่มีโอกาสเข้ าทาการเสนอราคาอย่างเป็ นธรรมหรื อให้ มีการเสนอราคาโดยหลงผิด ต้ องระวางโทษ
จาคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงห้ าปี และปรับร้ อยละห้ าสิบของจานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหว่าง
ผู้ร่วมกระทาความผิดนันหรื
้ อของจานวนเงินที่มีการทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ วแต่จานวน
ใดจะสูงกว่า
มาตรา 8 ผู้ใดโดยทุจริตทาการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรู้วา่ ราคาที่
เสนอนันต
้ ่ามากเกินกว่าปกติจนเห็นได้ ชดั ว่าไม่เป็ นไปตามลักษณะสินค้ าหรื อบริการ หรื อเสนอ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่หน่วยงานของรัฐสูงกว่าความเป็ นจริงตามสิทธิที่จะได้ รับ โดยมี
วัตถุประสงค์เป็ นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมและการกระทาเช่นว่านัน้ เป็ นเหตุให้
ไม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามสัญญาได้ ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงสามปี และปรับ
ร้ อยละห้ าสิบของจานวนเงินที่มีการเสนอราคา หรื อของจานวนเงินที่มีการทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐแล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามสัญญาได้ ตามวรรคหนึง่ เป็ นเหตุให้
หน่วยงานของรัฐต้ องรับภาระค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้นในการดาเนินการให้ แล้ วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สัญญาดังกล่าว ผู้กระทาผิดต้ องชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายให้ แก่หน่วยงานของรัฐนันด้
้ วย
ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้ ามีการ
ร้ องขอ ให้ ศาลพิจารณากาหนดค่าใช้ จา่ ยที่รัฐต้ องรับภาระเพิ่มขึ ้นให้ แก่หน่วยงานของรัฐตาม
วรรคสองด้ วย
มาตรา 9 ในกรณีที่การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้เป็ นไปเพื่อประโยชน์

ของนิติบคุ คลใด ให้ ถือว่าหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารหรื อผู้มีอานาจในการ
ดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนัน้ หรื อผู้ซงึ่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบคุ คลในเรื่ อง
นัน้ เป็ นตัวการร่วมในการกระทาความผิดด้ วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ตนมิได้ มีส่วนรู้เห็นในการ
กระทาความผิดนัน้
มาตรา 10 เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดซึง่ มีอานาจหรื อหน้ าที่ในการอนุมตั ิ
การพิจารณาหรื อการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอราคาครัง้ ใด รู้หรื อมีพฤติการณ์แจ้ ง
ชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครัง้ นันมี
้ การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ละเว้ นไม่
ดาเนินการเพื่อให้ มีการยกเลิกการดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครัง้ นัน้ มีความผิดฐาน
กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หนึง่ ปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 11 เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด หรื อผู้ได้ รับมอบหมายจาก
หน่วยงานของรัฐผู้ใด โดยทุจริตทาการออกแบบ กาหนดราคา กาหนดเงื่อนไข หรื อกาหนด
ผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็ นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุง่ หมายมิให้ มีการแข่งขันใน
การเสนอราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อช่วยเหลือให้ ผ้ เู สนอราคารายใดได้ มีสิทธิเข้ าทาสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็ นธรรม หรื อเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้ มีโอกาสเข้ าแข่งขัน
ในการเสนอราคาอย่างเป็ นธรรม ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรื อจาคุกตลอดชีวิต
และปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 12 เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี ้ หรื อกระทาการใด ๆ โดยมุง่ หมายมิให้ มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม เพื่อเอื ้ออานวยแก่ผ้ เู ข้ า
ทาการเสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้มีสิทธิทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทาผิด
ต่อตาแหน่งหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรื อจาคุกตลอดชีวิต และปรับตังแต่
้
หนึง่ แสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 13 ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรื อกรรมการหรื ออนุกรรมการใน
หน่วยงานของรัฐ ซึง่ มิใช่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด กระทาความผิดตามพระราช
บัญญัตนิ ี ้ หรื อกระทาการใด ๆ ต่อเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานของรัฐซึง่ มีอานาจหรื อหน้ าที่ในการ
อนุมตั ิการพิจารณา หรื อการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรื อทาให้
จายอมต้ องยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ ถือว่าผู้นนั ้

กระทาความผิดฐานกระทาผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ เจ็ดปี ถึงยี่สิบปี หรื อ
จาคุกตลอดชีวิต และปรับตังแต่
้ หนึง่ แสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 14 ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสอบสวนข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทาที่เป็ นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อมีการกล่าวหา
ร้ องเรี ยนว่าการดาเนินการซื ้อ การจ้ าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจาหน่ายทรัพย์สิน การได้ รับ
สัมปทานหรื อการได้ รับสิทธิใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐครัง้ ใดมีการกระทาอันเป็ นความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทาการสอบสวนข้ อเท็จจริงโดยเร็ ว และถ้ าเห็นว่ามีมลู
ให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ผ้ กู ระทาความผิดเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการกับผู้นนตามกฎหมายประกอบรั
ั้
ฐธรรรมนูญว่าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
(2) ในกรณีที่เป็ นบุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (1) ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดาเนินการกล่าวโทษบุคคลนันต่
้ อพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตอ่ ไป ในการดาเนินการของ
พนักงานสอบสวนให้ ถือรายงานการสอบสวนข้ อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นหลัก
(3) ในกรณีที่การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เป็ นการกระทาของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตาม (1) และบุคคลอื่นที่ลกั ษณะคดีมีความ
เกี่ยวเนื่องเป็ นความผิดเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นตัวการ ผู้ใช้ หรื อผู้สนับสนุน ถ้ าคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เห็นสมควรดาเนินการสอบสวนเพื่อดาเนินคดีกบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องทังหมดในคราวเดี
้
ยวกัน ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนินการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิด และ
เมื่อดาเนินการเสร็จให้ สง่ รายงานเอกสารและความเห็นไปยังสานักงานอัยการสูงสุด เพื่อ
ดาเนินการให้ มีการฟ้องคดีในศาลซึง่ มีเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคดีสาหรับผู้ที่กระทาความผิด
นัน้ โดยให้ ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นสานวนการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการกระทาความผิดดังกล่าว
สมควรให้ ดาเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ให้ คณะกรรมการป.ป.ช. ส่งผลการสอบสวนข้ อเท็จจริงไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อเป็ นผู้
ดาเนินคดีตอ่ ไป
การดาเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็ นการตัดสิทธิผ้ เู สียหายหรื อ

หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจากการกระทาความผิดในการเสนอราคา ในการร้ องทุกข์หรื อ
กล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 15 ในการสอบสวนเพื่อดาเนินคดีอาญาแก่ผ้ กู ระทาความผิดตามพระราช
บัญญัตนิ ี ้ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดังต่อไปนี ้
(1) แสวงหาข้ อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้ อเท็จจริงหรื อ
พิสจู น์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทาผิดมาฟ้องลงโทษ
(2) มีคาสัง่ ให้ ข้าราชการ พนักงานหรื อลูกจ้ างของหน่วยงานของรัฐ ปฏิบตั กิ าร
ทังหลายอั
้
นจาเป็ นแก่การรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อเรี ยกเอกสารหรื อ
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องจากบุคคลใด หรื อเรี ยกบุคคลใดมาให้ ถ้อยคาเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน
(3) ดาเนินการขอให้ ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายเพื่อเข้ าไปในเคหสถาน สถานที่
ทาการ หรื อสถานที่อื่นใด รวมทังยานพาหนะของบุ
้
คคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ ้น
และพระอาทิตย์ตก หรื อในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้ น ยึด หรื ออายัด
เอกสาร ทรัพย์สิน หรื อพยานหลักฐานอื่นใดซึง่ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ไต่สวนข้ อเท็จจริง และหาก
ยังดาเนินการไม่แล้ วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้ สามารถดาเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะแล้ วเสร็จ
(4) ดาเนินการขอให้ ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายเพื่อให้ มีการจับและควบคุม
ตัวผู้ถกู กล่าวหา ซึง่ ระหว่างการไต่สวนข้ อเท็จจริงปรากฏว่าเป็ นผู้กระทาความผิดหรื อเป็ นผู้ซงึ่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มีมติวา่ ข้ อกล่าวหามีมลู เพื่อส่งตัวไปยังสานักงานอัยการสูงสุด เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
(5) ขอให้ เจ้ าพนักงานตารวจหรื อพนักงานสอบสวนดาเนินการตามหมายของศาล
ที่ออกตาม (3) หรื อ (4)
(6) กาหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการสืบสวนและ
สอบสวนการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ และการประสานงานในการดาเนินคดีระหว่าง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ ประธานกรรมการและกรรมการ
ป.ป.ช. เป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจชันผู
้ ้ ใหญ่ และมีอานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจแต่งตังอนุ
้ กรรมการ หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการตามอานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ในกรณีเช่นว่านี ้ให้ อนุกรรมการหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการสอบสวนให้ สานักงานอัยการ

สูงสุดดาเนินคดีตอ่ ไป การดาเนินการเกี่ยวกับการสัง่ ฟ้องหรื อสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ ถือว่าบทบัญญัตทิ ี่กาหนดเป็ นอานาจหน้ าที่ของ
พนักงานสอบสวน ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ หรื อผู้วา่ ราชการจังหวัด เป็ นอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา 16 ให้ นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตฉิ บับนี ้ คือ โดยที่ในการจัดหาสินค้ าและ
บริการไม่วา่ ด้ วยวิธีการจัดซื ้อหรื อการจัดจ้ างหรื อวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนันเป็
้ นการ
ดาเนินการโดยใช้ เงินงบประมาณเงินกู้เงินช่วยเหลือ หรื อรายได้ ของหน่วยงานของรัฐ ซึง่ เป็ นเงิน
ของแผ่นดิน รวมทังการที
้
่รัฐให้ สิทธิในการดาเนินกิจการบางอย่างโดยการให้ สมั ปทานอนุญาตหรื อ
กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันก็เป็ นการดาเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็ นกิจการของรัฐ
ฉะนัน้ การจัดหาสินค้ าและบริ การรวมทังการให้
้
สิทธิดงั กล่าว จึงต้ องกระทาอย่างบริ สทุ ธิ์ยตุ ธิ รรม
และมีการแข่งขันกันอย่างเสรี เพื่อให้ เกิดให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่รัฐ แต่เนื่องจากการดาเนินการ
ที่ผา่ นมามีการกระทาในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณ์ตา่ ง ๆ อันทาให้
มิได้ มีการแข่งขันกันเสนอประโยชน์สงู สุดให้ แก่หน่วยงานของรัฐอย่างแท้ จริงและเกิดความเสียหาย
ต่อประเทศชาติ นอกจากนัน้ ในบางกรณีผ้ ดู ารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐก็มีสว่ น
ร่วมหรื อมีสว่ นสนับสนุนในการทาความผิด หรื อละเว้ นไม่ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่อนั มีผลทา
ให้ ปัญหาในเรื่ องนี ้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ ้น จึงสมควรกาหนดให้ การกระทาดังกล่าวเป็ นความผิด
เพื่อเป็ นการปราบปรามการกระทาในลักษณะดังกล่าว รวมทังก
้ าหนดลักษณะความผิดและกลไก
ในการดาเนินการเอาผิดกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพื่อให้ การ
ปราบปรามดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตนิ ี ้

