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                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศวา่ 
                    โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ด้วยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคา 
ตอ่หนว่ยงานของรัฐ 
                    จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้
 
                    มาตรา 1  พระราชบญัญัตนีิเ้รียกวา่ "พระราชบญัญตัวิ่าด้วยความผิดเก่ียวกบั 
การเสนอราคาตอ่หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542" 
 
                    มาตรา 2* พระราชบญัญัตนีิใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา 
นเุบกษาเป็นต้นไป 
                    *[รก.2542/120ก/70/29 พฤศจิกายน 2542] 
 
                    มาตรา 3  ในพระราชบญัญัตนีิ ้
                    "การเสนอราคา" หมายความวา่  การย่ืนข้อเสนอเพ่ือเป็นผู้ มีสิทธิท าสญัญา 
กบัหนว่ยงานของรัฐอนัเก่ียวกบัการซือ้ การจ้าง การแลกเปล่ียน การเชา่ การจ าหนา่ยทรัพย์สิน 
การได้รับสมัปทานหรือการได้รับสิทธิใด ๆ  
                    "หนว่ยงานของรัฐ" หมายความวา่  กระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นภมูิภาค 
ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีด าเนินกิจการ 
ของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอดุหนนุหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทนุจากรัฐ 
                    "ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง" หมายความว่า 



                    (1) นายกรัฐมนตรี 
                    (2) รัฐมนตรี 
                    (3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
                    (4) สมาชิกวฒุิสภา 
                    (5) ข้าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบ 
ข้าราชการการเมือง 
                    (6) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย 
รัฐสภา 
                    (7) ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
                    "คณะกรรมการ ป.ป.ช." หมายความวา่  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
การทจุริตแหง่ชาติ 
 
                    มาตรา 4  ผู้ใดตกลงร่วมกนัในการเสนอราคา เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีจะให้ประโยชน์ 
แก่ผู้ใดผู้หนึง่เป็นผู้ มีสิทธิท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐ โดยหลีกเล่ียงการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็น 
ธรรม หรือโดยการกีดกนัมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอ่ืนตอ่หน่วยงานของรัฐ หรือโดยการ 
เอาเปรียบแก่หนว่ยงานของรัฐอนัมิใชเ่ป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกต ิต้องระวางโทษจ าคกุ 
ตัง้แตห่นึง่ปีถึงสามปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสงูสดุในระหวา่ง 
ผู้ ร่วมกระท าความผิดนัน้ หรือของจ านวนเงินท่ีมีการท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐแล้วแต่ 
จ านวนใดจะสงูกวา่ 
                    ผู้ใดเป็นธุระในการชกัชวนให้ผู้ อ่ืนร่วมตกลงกนัในการกระท าความผิดตามท่ี 
บญัญตัไิว้ในวรรคหนึง่ ผู้นัน้ต้องระวางโทษตามวรรคหนึง่ 
 
                    มาตรา 5  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับวา่จะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
แก่ผู้ อ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะจงูใจให้ผู้นัน้ร่วมด าเนินการใด ๆ 
อนัเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ ใดผู้หนึง่เป็นผู้ มีสิทธิท าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐ หรือเพ่ือจงูใจให้ 
ผู้นัน้ท าการเสนอราคาสงูหรือต ่าจนเห็นได้ชดัวา่ไมเ่ป็นไปตามลกัษณะสินค้า บริการ หรือสิทธิท่ีจะ 
ได้รับ หรือเพ่ือจงูใจให้ผู้นัน้ไมเ่ข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ต้องระวางโทษ 
จ าคกุตัง้แตห่นึง่ปีถึงห้าปีและปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสงูสดุในระหวา่ง 
ผู้ ร่วมกระท าความผิดนัน้หรือของจ านวนเงินท่ีมีการท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐแล้วแตจ่ านวน
ใดจะสงูกวา่ 
                    ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือกระท า 



การตามวรรคหนึง่ ให้ถือว่าเป็นผู้ ร่วมกระท าความผิดด้วย 
 
                    มาตรา 6  ผู้ใดขม่ขืนใจผู้ อ่ืนให้จ ายอมร่วมด าเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา 
หรือไมเ่ข้าร่วมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องท าการเสนอราคาตามท่ีก าหนด 
โดยใช้ก าลงัประทษุร้ายหรือขูเ่ข็ญด้วยประการใด ๆ ให้กลวัวา่จะเกิดอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย 
เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถกูขูเ่ข็ญหรือบคุคลท่ีสาม จนผู้ถกูขม่ขืนใจยอมเชน่วา่นัน้ 
ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปีถึงสิบปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินท่ีมีการเสนอราคา 
สงูสดุในระหวา่งผู้ ร่วมกระท าความผิดนัน้ หรือของจ านวนเงินท่ีมีการท าสญัญากบัหนว่ยงาน 
ของรัฐแล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 
 
                    มาตรา 7  ผู้ใดใช้อบุายหลอกลวงหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืน 
ไมมี่โอกาสเข้าท าการเสนอราคาอยา่งเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด ต้องระวางโทษ 
จ าคกุตัง้แตห่นึง่ปีถึงห้าปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสงูสดุระหวา่ง 
ผู้ ร่วมกระท าความผิดนัน้หรือของจ านวนเงินท่ีมีการท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐแล้วแตจ่ านวน
ใดจะสงูกวา่ 
 
                    มาตรา 8  ผู้ใดโดยทจุริตท าการเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรัฐโดยรู้วา่ราคาท่ี 
เสนอนัน้ต ่ามากเกินกวา่ปกติจนเห็นได้ชดัวา่ไมเ่ป็นไปตามลกัษณะสินค้าหรือบริการ หรือเสนอ 
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่หนว่ยงานของรัฐสงูกวา่ความเป็นจริงตามสิทธิท่ีจะได้รับ โดยมี 
วตัถปุระสงค์เป็นการกีดกนัการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมและการกระท าเช่นวา่นัน้ เป็นเหตใุห้ 
ไมส่ามารถปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามสญัญาได้ ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่นึง่ปีถึงสามปี และปรับ 
ร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินท่ีมีการเสนอราคา หรือของจ านวนเงินท่ีมีการท าสญัญากบัหนว่ยงาน 
ของรัฐแล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 
                    ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามสญัญาได้ตามวรรคหนึง่ เป็นเหตใุห้ 
หนว่ยงานของรัฐต้องรับภาระคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ในการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวตัถปุระสงค์ของ 
สญัญาดงักลา่ว ผู้กระท าผิดต้องชดใช้คา่ใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐนัน้ด้วย 
                    ในการพิจารณาคดีความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรัฐ ถ้ามีการ 
ร้องขอ ให้ศาลพิจารณาก าหนดคา่ใช้จา่ยท่ีรัฐต้องรับภาระเพิ่มขึน้ให้แก่หนว่ยงานของรัฐตาม 
วรรคสองด้วย 
 
                    มาตรา 9  ในกรณีท่ีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตันีิเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์ 



ของนิติบคุคลใด ให้ถือว่าหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจในการ 
ด าเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ หรือผู้ซึง่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบคุคลในเร่ือง
นัน้ เป็นตวัการร่วมในการกระท าความผิดด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการ 
กระท าความผิดนัน้ 
 
                    มาตรา 10  เจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงานของรัฐผู้ ใดซึง่มีอ านาจหรือหน้าท่ีในการอนมุตัิ 
การพิจารณาหรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอราคาครัง้ใด รู้หรือมีพฤตกิารณ์แจ้ง
ชดัวา่ควรรู้ว่าการเสนอราคาในครัง้นัน้มีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตนีิ ้ละเว้นไม่
ด าเนินการเพ่ือให้มีการยกเลิกการด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอราคาในครัง้นัน้ มีความผิดฐาน
กระท าความผิดตอ่ต าแหนง่หน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่นึง่ปีถึงสิบปี และปรับตัง้แตส่อง
หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
 
                    มาตรา 11  เจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงานของรัฐผู้ ใด หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก 
หนว่ยงานของรัฐผู้ใด โดยทจุริตท าการออกแบบ ก าหนดราคา ก าหนดเง่ือนไข หรือก าหนด 
ผลประโยชน์ตอบแทน อนัเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุง่หมายมิให้มีการแขง่ขนัใน 
การเสนอราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ เสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าท าสญัญา 
กบัหนว่ยงานของรัฐโดยไมเ่ป็นธรรม หรือเพ่ือกีดกนัผู้ เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแขง่ขนั 
ในการเสนอราคาอยา่งเป็นธรรม ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปีถึงย่ีสิบปี หรือจ าคกุตลอดชีวิต 
และปรับตัง้แตห่นึง่แสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
 
                    มาตรา 12  เจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงานของรัฐผู้ ใดกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิ 
นี ้หรือกระท าการใด ๆ โดยมุง่หมายมิให้มีการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม เพ่ือเอือ้อ านวยแก่ผู้ เข้า 
ท าการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ มีสิทธิท าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระท าผิด 
ตอ่ต าแหนง่หน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปีถึงย่ีสิบปี หรือจ าคกุตลอดชีวิต และปรับตัง้แต่ 
หนึง่แสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
 
                    มาตรา 13  ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนกุรรมการใน 
หนว่ยงานของรัฐ ซึง่มิใชเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงานของรัฐผู้ใด กระท าความผิดตามพระราช 
บญัญตันีิ ้หรือกระท าการใด ๆ ตอ่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐซึง่มีอ านาจหรือหน้าท่ีในการ 
อนมุตัิการพิจารณา หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอราคาเพ่ือจงูใจหรือท าให้ 
จ ายอมต้องยอมรับการเสนอราคาท่ีมีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตนีิ ้ให้ถือวา่ผู้นัน้ 



กระท าความผิดฐานกระท าผิดตอ่ต าแหนง่หน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตเ่จ็ดปีถึงย่ีสิบปี หรือ 
จ าคกุตลอดชีวิต และปรับตัง้แตห่นึง่แสนส่ีหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท 
 
                    มาตรา 14  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกบั 
การกระท าท่ีเป็นความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรัฐตามพระราชบญัญตันีิ  ้
                    ในกรณีท่ีมีพฤตกิารณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกลา่วหา 
ร้องเรียนว่าการด าเนินการซือ้ การจ้าง การแลกเปล่ียน การเชา่ การจ าหนา่ยทรัพย์สิน การได้รับ 
สมัปทานหรือการได้รับสิทธิใด ๆ ของหนว่ยงานของรัฐครัง้ใดมีการกระท าอนัเป็นความผิดตาม 
พระราชบญัญตัินี ้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และถ้าเห็นวา่มีมลู 
ให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือผู้ด ารงต าแหนง่ทาง 
การเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ให้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการกบัผู้นัน้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนั 
และปราบปรามการทจุริต 
                    (2) ในกรณีท่ีเป็นบคุคลอ่ืนนอกจากบคุคลตาม (1) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการกล่าวโทษบคุคลนัน้ตอ่พนกังานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตอ่ไป ในการด าเนินการของ 
พนกังานสอบสวนให้ถือรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลกั 
                    (3) ในกรณีท่ีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัินีเ้ป็นการกระท าของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองตาม (1) และบคุคลอ่ืนท่ีลกัษณะคดีมีความ 
เก่ียวเน่ืองเป็นความผิดเดียวกนั ไมว่า่จะเป็นตวัการ ผู้ใช้ หรือผู้สนบัสนนุ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นสมควรด าเนินการสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในคราวเดียวกนั ให้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการสอบสวนบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิด และ 
เม่ือด าเนินการเสร็จให้สง่รายงานเอกสารและความเห็นไปยงัส านกังานอยัการสงูสดุ เพ่ือ
ด าเนินการให้มีการฟ้องคดีในศาลซึง่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีส าหรับผู้ ท่ีกระท าความผิด
นัน้ โดยให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถ้่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา่การกระท าความผิดดงักลา่ว
สมควรให้ด าเนินการสอบสวนโดยพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ให้คณะกรรมการป.ป.ช. สง่ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงไปยงัพนกังานสอบสวนเพ่ือเป็นผู้
ด าเนินคดีตอ่ไป 
                    การด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเ่ป็นการตดัสิทธิผู้ เสียหายหรือ 



หนว่ยงานของรัฐท่ีเสียหายจากการกระท าความผิดในการเสนอราคา ในการร้องทกุข์หรือ
กลา่วโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
                    มาตรา 15  ในการสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีอาญาแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราช 
บญัญตันีิ ้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ือท่ีจะทราบข้อเท็จจริงหรือ 
พิสจูน์ความผิดและเพ่ือจะเอาตวัผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ 
                    (2) มีค าสัง่ให้ข้าราชการ พนกังานหรือลกูจ้างของหนว่ยงานของรัฐ ปฏิบตักิาร 
ทัง้หลายอนัจ าเป็นแก่การรวบรวมพยานหลกัฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือ 
หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องจากบคุคลใด หรือเรียกบคุคลใดมาให้ถ้อยค าเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน 
                    (3) ด าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน สถานท่ี 
ท าการ หรือสถานท่ีอ่ืนใด รวมทัง้ยานพาหนะของบคุคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึน้ 
และพระอาทิตย์ตก หรือในระหวา่งเวลาท่ีมีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ ค้น ยดึ หรืออายดั 
เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลกัฐานอ่ืนใดซึง่เก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีไตส่วนข้อเท็จจริง และหาก 
ยงัด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จในเวลาดงักลา่วให้สามารถด าเนินการตอ่ไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
                    (4) ด าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือให้มีการจบัและควบคมุ 
ตวัผู้ถกูกลา่วหา ซึง่ระหว่างการไตส่วนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ซึง่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมตวิา่ข้อกลา่วหามีมลู เพ่ือสง่ตวัไปยงัส านกังานอยัการสงูสดุ เพ่ือ 
ด าเนินการตอ่ไป 
                    (5) ขอให้เจ้าพนกังานต ารวจหรือพนกังานสอบสวนด าเนินการตามหมายของศาล 
ท่ีออกตาม (3) หรือ (4) 
                    (6) ก าหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาเก่ียวกบัการสืบสวนและ 
สอบสวนการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตนีิ ้และการประสานงานในการด าเนินคดีระหวา่ง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนกังานสอบสวน และพนกังานอยัการ 
                    ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญัตนีิ ้ให้ประธานกรรมการและกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชัน้ผู้ใหญ่ และมีอ านาจหน้าท่ีเชน่เดียวกบัพนกังาน 
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนให้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจแตง่ตัง้อนกุรรมการ หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ในกรณีเชน่วา่นีใ้ห้อนกุรรมการหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                    ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. สง่รายงานการสอบสวนให้ส านกังานอยัการ 



สงูสดุด าเนินคดีตอ่ไป การด าเนินการเก่ียวกบัการสัง่ฟ้องหรือสัง่ไมฟ้่องของพนกังานอยัการตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ถือวา่บทบญัญตัท่ีิก าหนดเป็นอ านาจหน้าท่ีของ 
พนกังานสอบสวน ผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือผู้วา่ราชการจงัหวดั เป็นอ านาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
                    มาตรา 16  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้
 
ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 
            ชวน หลีกภยั 
           นายกรัฐมนตรี 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต:ุ-  เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัตฉิบบันี ้คือ โดยท่ีในการจดัหาสินค้าและ 
บริการไมว่า่ด้วยวิธีการจดัซือ้หรือการจดัจ้างหรือวิธีอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐทกุแห่งนัน้เป็นการ 
ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณเงินกู้ เงินชว่ยเหลือ หรือรายได้ของหนว่ยงานของรัฐ ซึง่เป็นเงิน 
ของแผน่ดิน รวมทัง้การท่ีรัฐให้สิทธิในการด าเนินกิจการบางอยา่งโดยการให้สมัปทานอนญุาตหรือ 
กรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัก็เป็นการด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะอนัเป็นกิจการของรัฐ 
ฉะนัน้ การจดัหาสินค้าและบริการรวมทัง้การให้สิทธิดงักล่าว จงึต้องกระท าอยา่งบริสทุธ์ิยตุธิรรม 
และมีการแขง่ขนักนัอย่างเสรีเพ่ือให้เกิดให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่รัฐ แตเ่น่ืองจากการด าเนินการ 
ท่ีผา่นมามีการกระท าในลกัษณะการสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณ์ตา่ง ๆ อนัท าให้
มิได้มีการแขง่ขนักนัเสนอประโยชน์สงูสดุให้แก่หน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริงและเกิดความเสียหาย
ตอ่ประเทศชาต ินอกจากนัน้ ในบางกรณีผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็มีสว่น
ร่วมหรือมีสว่นสนบัสนนุในการท าความผิด หรือละเว้นไมด่ าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีอนัมีผลท า
ให้ปัญหาในเร่ืองนีท้วีความรุนแรงยิ่งขึน้ จงึสมควรก าหนดให้การกระท าดงักลา่วเป็นความผิด 
เพ่ือเป็นการปราบปรามการกระท าในลกัษณะดงักล่าว รวมทัง้ก าหนดลกัษณะความผิดและกลไก 
ในการด าเนินการเอาผิดกบัผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อให้การ
ปราบปรามดงักลา่วมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตนีิ  ้
 


