
เล�มที่

สำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตแห�งชาติ

เอกสารนี้เป�นเอกสารของสำนักงาน ป.ป.ช.
ห�ามนำไปเผยแพร�โดยไม�ได�รับอนุญาต มีนาคม 2560

ขั้นตอนการดำเนินคดีฮั้ว

และการวินิจฉัยขอกฎหมาย





ชุดหนังสือ “นี่หรือ...ฮั้ว !!!...” เป็นเอกสารวิชาการที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยพนักงาน

ไต่สวน พนักงานไต่สวนของส�านักงาน ป.ป.ช. ใช้เป็น

แนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือไต่สวนข้อเท็จจริง                     

เรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด                 

เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่งใน                

ชุดหนังสือนี้จะเรียกว่า “ฮั้ว” หรือ “คดีฮั้ว” ให้มีความรู ้                     

ความเข้าใจสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ วินิจฉัยเทคนิค                

วิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน พยานบุคคล การสรุปส�านวน และ

พัฒนาการด�าเนินงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยมีเรื่อง              

กล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ หรือค�าพิพากษาของศาล 

และกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นตัวอย่าง

ประกอบ

ชุดหนงัสือนีจ้ะกล่าวถึงเนือ้หาวธิกีารด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้อง

กับระเบียบพัสดุของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน                  

ส่วนกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ                 

ค�ำน�ำ



การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 ทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด 

180 วัน นับจากวันประกาศ คือวันที่ 23 สิงหาคม 2560                  

แต่จะสามารถใช้ด�าเนินการได้หรือไม่ ยังมีบางประเด็นที่เป็น               

ข ้อสังเกต เนื่องจากจะต้องมีการออกระเบียบที่ เกี่ยวข้อง                             

ให้เรียบร้อยก่อน   

ชุดหนังสือ “นี่หรือ...ฮั้ว!!!...” ประกอบด้วยเล่มย่อย 

จ�านวน 5 เล่ม ดังนี้ 

เล่มที่ 1 ขั้นตอนการด�าเนินคดีฮั้ว และการวินิจฉัย                       

ข้อกฎหมาย

เล่มที่ 2 เทคนคิและวธิกีารด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ                  

พ.ศ. 2542 

เล่มที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ               

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เล่มที่ 4 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เล่มที่ 5 ค�าพิพากษาของศาลและค�าวินิจฉัยเรื่องกล่าวหา                

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 เป็นการแนะน�าเบื้องต้น ให้ท�า               

ความคุ้นเคยและรู้จักกับ “ฮั้ว” มากขึ้น คณะท�างานมีความตั้งใจ                 

สร้างชุดหนังสือน้ีให้มีรูปแบบและวิธีการเขียนที่แตกต่างไปจาก

หนงัสอืวชิาการทัว่ไป และท�าให้น่าหยบิจบัขึน้มาอ่าน ส�านวนทีใ่ช้



อ่านเข้าใจง่ายและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                

คณะท�างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดหนังสือนี้ จะเป็นประโยชน์              

ต่อคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Generation X ที่จะก้าวขึ้นเป็น                     

ผู้บริหารในอนาคต Generation Y ที่ก�าลังสร้างสมประสบการณ์

ในปัจจุบัน และ Generation Z ที่ก�าลังจะก้าวเข้ามาเป็น                       

สมาชิกใหม่ของส�านักงาน ป.ป.ช. ในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกัน               

ท้ายที่สุดเป็นประโยชน์ต่อส�านักงาน ป.ป.ช. และประเทศชาติ               

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป

ทั้งนี้ คณะท�างานต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายสรรเสริญ พลเจียก 

ที่ท�าให้คณะท�างานได้มีโอกาสจัดท�าหนังสือชุดนี้ขึ้น และ                     

ขอบคุณผู้อ�านวยการศูนย์ก�ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                               

นางสาวชฎารัตน์ อนรรฆอร ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในเนื้อหา

วิชาการด้วย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน หากมีสิ่งใดผิดพลาด 

บกพร่อง คณะท�างานขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

มีนาคม 2560

คณะท�างาน





ฮั้ว คืออะไร 

ค�ำนิยำมตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับ

กำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ พ. ศ. 2542

กำรบังคับใช้ 

บทลงโทษ   

ขั้นตอนกำรด�ำเนินคดีฮั้ว  

กำรวินิจฉัยข้อกฎหมำย 

บรรณำนุกรม

ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงำน

1

2

3

3

4

8

36

37

สำรบัญ



7

30

31

32

แผนภำพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด�าเนินคดีฮั้ว  

แผนภำพที่ 2 แสดงการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เป ็น               

สาระส�าคญัของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบั

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (มาตรา 

4-6) 

แผนภำพที่ 3 แสดงการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เป็น           

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติว ่าด ้วยความผิด                    

เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                      

(มาตรา 7-8) 

แผนภำพที่ 4 แสดงการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เป็น            

สาระส�าคญัของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบั

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                   

(มาตรา 10-11) 

สำรบัญแผนภำพ



แผนภำพที่ 5 แสดงการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เป็น              

สาระส�าคญัของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบั

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                 

(มาตรา 12-13) 

แผนภำพที่ 6 แสดงการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เป็น            

สาระส�าคญัของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบั

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                           

(มาตรา 14) 

แผนภำพที่ 7 แสดงการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เป็น            

สาระส�าคญัของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบั

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                 

(มาตรา 15)
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นี่หรือ...ฮั้ว !!!...

ขั้นตอนกำรด�ำเนินคดีฮั้ว 
และ

กำรวินิจฉัยข้อกฎหมำย

1
เล่มที่





ขั้นตอนการด�าเนินคดีฮั้วและการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 1

ฮั้ว คืออะไร

ภาษากฎหมาย เรียกว่า “กำรสมยอมกำรเสนอรำคำ” 

(ฮั้ว) หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลง

กระท�าการร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ

1. ก�าหนดราคาอนัเป็นการเอาเปรยีบแก่หน่วยงานของรฐั 

หรือ

2. หลีกเลี่ยงการแข ่งขันราคากันอย ่างแท้จริงและ                        

เป็นธรรม อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู ้เสนอราคารายหนึ่ง                

หรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญา หรือ

3. เพื่อผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ระหว่างผู้เสนอ

ราคาด้วยกัน

ขั้นตอนกำรด�ำเนินคดีฮั้ว 
และ

กำรวินิจฉัยข้อกฎหมำย



นี่หรือ...ฮั้ว !!!... เล่มที่ 12

ค�ำนิยำมตำมพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำ

ต่อหน่วยงำนของรัฐ พ. ศ. 2542

“หน่วยงำนของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม 

ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ                

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ด�าเนินกิจการของรัฐ

ตามกฎหมาย และได้รบัเงนิอดุหนนุ หรอืเงนิ หรอืทรพัย์สนิลงทนุ

จากรัฐ

“กำรเสนอรำคำ” หมายความว่า การยื่นข้อเสนอ                      

เพื่อเป็นผู ้มีสิทธิท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับ                    

การซื้อการจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ�าหน่ายทรัพย์สิน 

การได้รับสัมปทาน หรือการได้รับสิทธิใด ๆ

“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง” หมายความว่า 

1) นายกรัฐมนตรี

2) รัฐมนตรี

3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4) สมาชิกวุฒิสภา

5) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก 1) และ 2) ตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง



ขั้นตอนการด�าเนินคดีฮั้วและการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 3

6) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

7) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

กำรบังคับใช้

1) ใช้กบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัและผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง

2) ใช้กับภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ

3) ใช้กับประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมกระท�าผิด

บทลงโทษ 

1) บุคคลทั่วไป (มาตรา 4 มาตรา 8) โทษจ�าคุกและปรับ       

มาตรา 9 ยกเลิก

2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 10 – มาตรา 13) โทษจ�าคุก             

และปรับ

3) ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน (มาตรา 10 - มาตรา 13) และ

มาตรา 86 ป.อาญา)



นี่หรือ...ฮั้ว !!!... เล่มที่ 14

ขั้นตอนกำรด�ำเนินคดีฮั้ว

การจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ                 

วิธีการอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเป็นการด�าเนินการ            

โดยใช ้เงินของแผ่นดิน รวมถึงการที่รัฐให ้สิทธิประโยชน์                                    

ในการด�าเนินกิจการของรัฐ ต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน               

เสนอราคาอย ่างเสรี  เพื่อให ้ ได ้มาซึ่ งสินค ้าหรือบริการ                                    

หากมีการกระท�าที่มีลักษณะสมยอมในการเสนอราคา มิได้                   

มีการแข่งขันเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐ                 

อย่างแท้จริง ท�าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือ                    

อาจมีกรณีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ                

มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนในการกระท�าความผิด หรือละเว้น                  

ไม่ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที ่จะมคีวามผดิตามพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ                    

พ.ศ. 2542 (พรบ.ฮั้ว) โดยมีขั้นตอนการด�าเนินคดี ดังนี้

1. รับเรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง ฯลฯ

2. วเิคราะห์ว่า เรือ่งกล่าวหาเข้าองค์ประกอบตามพรบ.ฮัว้ 

หรอืไม่ ฐานความผดิใด ถ้ามพีฤตกิารณ์ไม่ชดัเจนให้เชญิผู้กล่าวหา             

มาชี้แจงเพิ่มเติม

3. ตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบพัสดุของหน่วยงาน

นั้นๆ หรือไม่



ขั้นตอนการด�าเนินคดีฮั้วและการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 5

4. ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามมาตรา 14 วรรค 2  

ตามฐานความผิดข้อ 2 ในประเด็น ดังนี้

 4.1 รวบรวมพยานหลกัฐาน (เฉพาะประเดน็ทีก่ล่าวหา)

 4.2 สอบสวนพยานบุคคล

 4.3 ตรวจสอบสถานที่ หรือการเข้าถึงข้อมูล (หากมี)

5. หากเรื่องกล่าวหามีมูล ให้พิจารณาในประเด็น ดังนี้

 5.1 ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมืองหรือไม่ ถ้าใช่ ให้พิจารณาด�าเนินการ                            

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 45-45/1                  

(แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน/ องค์คณะพนักงานไต่สวน) 

ประกอบ มาตรา 14 (1)

 5.2 ผู ้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลอื่น โดยไม่มีเจ้าหน้าที่               

ของรัฐ หรือผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง                      

ให้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่มีเรื่องกล่าวหา                  

เพื่อด�าเนินการตาม  ป.วิ.อาญา หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ                   

(ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษและบัญชีแนบท้าย) 

มาตรา 14 (2)

6. ถ้าสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ                 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองกระท�าความผิดร่วมกับบุคคลอื่น 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะด�าเนินการเองตามมติคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. หรือส่งให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการก็ได ้ ตาม                      

มาตรา 14 (3)
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 6.1 หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการเองตามมติ   

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน/                  

องค์คณะพนักงานไต่สวน ตามมาตรา 14 (1) เนื่องจาก                      

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัไม่ได้ก�าหนดระเบยีบว่าด้วยการสบืสวน

และสอบสวน ตามมาตรา 15 (6) 

 6.2 หากส่งให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิการ ต้องส่งเรือ่ง         

ให้พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ที่มีเรื่องกล่าวหา เพื่อด�าเนินการ              

ตาม ป.วิ.อาญา ต่อไป
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แผนภำพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด�าเนินคดีฮั้ว

มาตรา 11(1)
ดำเนินการตามพรบ.ประกอบ
(แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ไตสวน/องคคณะพนักงาน
ไตสวน)

มาตรา 14(2)
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
ในพื้นที่ที่มีเรื่องกลาวหา
เพื่อดำเนินการตาม ป.วิ อาญา

รวบรวมพยานหลักฐาน
ตามประเด็นที่มีการกลาวหา

ดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ตามมาตร 14 วรรค 24

4.1 สอบพยานบุคคล4.2 ตรวจสอบสถานที่
(ถามี)4.3

ตรวจสอบวาเปนไปตามระเบียบพัสดุ
ของหนวยงานนั้นๆ หรือไม และถาเปนเรื่องที่มีมูล3

วิเคราะหเรื่องกลาวหา / ถาพฤติการณ
ที่กลาวหาไมชัดเจนใหเชิญผูกลาวหามาสอบสวน2

เจาหนาที่ของรัฐ/ผูดำรงตำแหนง
ทางการเมือง บุคคลอื่น/เอกชน ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง/

เจาหนาที่ของรัฐ/เอกชน
กระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่อง

เปนความผิดเดียวกัน

ดำเนินการเองตามมติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

สงพนักงานสอบสวน
ตาม ป.วิ.อาญาหรือ

มาตรา 14(3)

รับเรื่องกลาวหา1

ถาเปนเรื่องที่มีมูล5
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1.	 ให้ค�ำนงึถงึเหตผุลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิ											
ว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ		
พ.ศ.	2542	เป็นหลัก

เนื่องจากการจัดหาสินค ้าและบริการไม ่ว ่าด ้วยวิธี                 

การจัดซ้ือหรือการจัดจ้าง หรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ              

ทุกแห่งเป็นการด�าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงิน              

ช่วยเหลือ หรอืรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซึง่เป็นเงนิของแผ่นดนิ 

รวมทั้งการที่รัฐให้สิทธิในการด�าเนินกิจการบางอย่างโดยการให้

สัมปทานอนุญาตหรือกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันก็เป ็น                

การด�าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกิจการของรัฐ 

ฉะนั้น การจัดหาสินค้าและบริการรวมทั้งการให้สิทธิดังกล่าว               

จึงต้องกระท�าอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการแข่งขันกันอย่างเสรี

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ แต่เนื่องจากการด�าเนินการ                  

ที่ผ่านมามีการกระท�าในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคา 

และมีพฤติการณ์ต่างๆ อันท�าให้มิได้มีการแข่งขันกันเสนอ

ประโยชน์สูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง และเกิด             

ความเสียหายต่อประเทศชาติ นอกจากนั้นในบางกรณีผู้ด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็มีส่วนร่วม หรือ                   

มีส่วนสนับสนุนในการกระท�าความผิด หรือละเว้นไม่ด�าเนินการ

กำรวินิจฉัยข้อกฎหมำย
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ตามอ�านาจหน้าที่อันมีผลท�าให้ปัญหาในเรื่องนี้ทวีความรุนแรง              

ยิ่งขึ้น

2.	 เนื้อหำและกำรวินิจฉัยของมำตรำต่ำงๆ	 ตำม																					
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำ																
ต่อหน่วยงำน		ของรัฐ	พ.ศ.	2542

2.1 มำตรำ 4 (การสมยอมการเสนอราคา)

 มาตรา 4 ได ้บัญญัติ เกี่ ยวกับกรณีการสมยอม                      

การเสนอราคา โดยมเีจตนาพเิศษว่าการตกลงร่วมกนัในการเสนอ

ราคา ซ่ึงหมายถึงการสมยอมการเสนอราคาซึ่งมีโทษจ�าคุก             

และปรับนั้น ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

 2.1.1 มีวัตถุประสงค ์ให ้ผู ้ ใดผู ้หนึ่งเป ็นผู ้มีสิทธิ                 

ท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ คือ โดยหลักการต้องรู้ว่าตกลง                  

ให้ผู้ใดได้งาน

 2.1.2 โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

หรือโดยการกีดกันมิ ให ้มีการเสนอสินค ้าหรือบริการอ่ืน                          

ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ 

อันมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

ในกรณีมาตรา 4 วรรคสอง ได้บัญญัติว ่าผู ้ใดก็ตาม                 

ที่เป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อ่ืนร่วมตกลงกันในการเสนอราคา 

หรอืสมยอมการเสนอราคาตามวรรคแรก กจ็ะมีความผดิทางอาญา

ซึ่งมีโทษจ�าคุก และปรับตามวรรคแรก
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ประเด็นส�าคัญของมาตรา 4 คือ

(1) ต้องมีการตกลงร่วมกันในการเสนอราคา

(2) เพื่อให้ผู้ใดได้งาน

(3) โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาหรือโดยการกีดกัน                          

มิให้เสนอสินค้าหรือบริการอื่น  

(4) โดยเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ

หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม

กีดกันไม่ให้เสนอสินค้า
หรือบริการ

เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจปกติ

ผู้ใดตกลงร่วมกัน
ในการเสนอราคา

ผู้ใดเป็นธุระ
ในการชักชวน

ให้ผู้อื่นร่วมตกลง

เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใด
เป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญา

เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใด
เป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญา

หลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม

กีดกันไม่ให้เสนอสินค้า
หรือบริการ

เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจปกติ
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2.2 มำตรำ 5 (การฮั้วกันโดยมีผลประโยชน์ตอบแทน)

 มาตรา 5 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการสมยอมการเสนอ

ราคาโดยมีการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูอ้ืน่ซึง่มโีทษจ�าคกุและปรบั โดยมีเจตนาพเิศษ 

ดังนี้

 2.2.1 มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะจงูใจให้ผูน้ัน้ร่วมด�าเนนิการ

ใดๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญา

กับหน่วยงานของรัฐ หรือ

 2.2.2 เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นท�าการเสนอราคาสูงหรือต�่า                 

จนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ                           

ที่จะได้รับ หรือ

 2.2.3 เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา              

หรือถอนการเสนอราคา

 ในกรณีมาตรา 5 วรรคสอง ได ้บัญญัติว ่าผู ้ ใด                 

เรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

เพื่อกระท�าการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระท�าความผิด

ด้วย

 ประเดน็ส�าคญัของมาตรา 5 คือ มีการจงูใจให้กระท�า               

เพื่อเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใด               

ผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
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- ให้ร่วมด�าเนินการให้เป็นประโยชน์
 แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญา

- ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือต�่ากว่า
 ลักษณะสินค้า บริการ หรือสิทธิ
 ที่จะได้รับ

- ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา 
 หรือถอนการเสนอราคา

- ให้ร่วมด�าเนินการให้เป็นประโยชน์
 แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญา

- ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือต�่ากว่า
 ลักษณะสินค้า บริการ หรือสิทธิ
 ที่จะได้รับ

- ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา 
 หรือถอนการเสนอราคา

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้

ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับ

- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่นใด

- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่นใด

เพื่อจูงใจ

เพื่อจูงใจ
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2.3 มำตรำ 6 (ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ�ายอม)

 มาตรา 6 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการข่มขืนใจผู ้อื่น                       

ให้จ�ายอมกระท�าการ ดังนี้

 (1) ร่วมด�าเนินการใดๆ ในการเสนอราคา หรือ

 (2) ไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา หรือ

 (3) ถอนการเสนอราคา หรือ

 (4) ท�าการเสนอราคาตามที่ก�าหนด

 การข่มขืนใจ ตามมาตรานี้ มี 2 กรณี คือ

 (1) ใช้ก�าลังประทุษร้าย

 (2) ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย               

ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ                  

หรือบุคคลที่สาม

การกระท�าตามมาตรา 6 ครบองค์ประกอบเม่ือผู ้ถูก                           

ข่มขืนใจยอม

ผู้ใดข่มขืนใจ
ให้ผู้อื่นจ�ายอม

ร่วมด�าเนินการใดๆ

ในการเสนอราคา
ไม่เข้าร่วมเสนอราคา
ถอนการเสนอราคา
เสนอราคาตามที่ก�าหนด

ใช้ก�าลังประทุษร้าย

ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ

ให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อ

ผู้ถูกขู่เข็ญ ชีวิต
ร่างกาย
เสรีภาพ
ชื่อเสียง
ทรัพย์สิน

บุคคลที่สาม

จนผู้ถูกข่มขืนใจ
ยอมเช่นว่านั้น
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2.4 มำตรำ 7 (ใช้อุบายหลอกลวง, กระท�าการโดยวธิอีืน่ใด)

 มาตรา 7 บัญญัติเกี่ยวกับการกระท�า 2 กรณี คือ

 (1) ใช้อุบายหลอกลวง หรือ

 (2) กระท�าการโดยวิธีอื่นใด

 และการกระท�าในกรณี (1) หรือ (2) ดังกล่าวมีผลให้                

ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าท�าการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือให้มี                    

การเสนอราคาโดยหลงผิด 

 ส่วนใหญ่การกระท�าความผิดตามมาตรานี้ คือการปกปิด

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การไม่ส่งประกาศ เพื่อไม่ให้บุคคล                   

หรือนิติบุคคลที่มิใช ่พรรคพวกของตนเองได้ทราบว่ามีการ              

ประมูลงาน

2.5 มำตรำ 8 (เสนอราคาต�่า หรือให้ผลประโยชน์สูงกว่า

ปกติ และปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้)

 มาตรา 8 บัญญัติเกี่ยวกับการเสนอราคาที่ต�่ามาก           

เกินกว่าปกติ จนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้า                 

หรือบริการ หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่หน่วยงาน            

ของรัฐสูงกว ่าความเป ็นจริงและการเสนอราคาดังกล ่าว                                 

ใช้อุบายหลอกลวง ผู้อื่นไม่มีโอกาส
เข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

กระท�าโดยวิธีอื่นใด มีการเสนอราคาโดยหลงผิด

ผู้ใด เป็นเหตุให้
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มีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม             

และประเด็นส�าคัญ คือ 

 ผู้กระท�าได้กระท�าโดยทุจริตและรู้ว่าการเสนอราคา

นั้นต�่า หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงเกินไป

 การกระท�าดังกล่าวเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ                 

ให้ถูกต้องตามสัญญาได้

 มาตรา 8 วรรค 2 ได้บัญญัติเพิ่มเติมว่าในกรณี                        

ที่ไม ่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้ตามวรรคหนึ่ง                        

เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ ่ายเพิ่มขึ้น                                  

ในการด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาดงักล่าว 

ผู้กระท�าผิดต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นด้วย

 มาตรา 8 วรรค 3 ได้บัญญัติอ�านาจของศาลว่า                      

ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน

ของรัฐ ถ้ามีการร้องขอให้ศาลพิจารณาก�าหนดค่าใช้จ่ายที่รัฐ            

ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามวรรคสองด้วย
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2.6 มำตรำ 9 

 ยกเลิก

2.7 มำตรำ 10 (รู ้หรือควรรู้ว่ามีการกระท�าผิดตาม 

พ.ร.บ.นี้ ละเว้นไม่ด�าเนินการให้มีการยกเลิกการเสนอราคา)

 ตามมาตรา 10 ได้บัญญัติเกี่ยวกับ อ�านาจหน้าที่ของ              

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ไว้ 2 กรณี คือ

 (1) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอ�านาจหรือ

หน้าที่ในการอนุมัติ ซึ่งหมายถึงผู้บังคับบัญชา

 (2) เจ ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอ�านาจ                    

หรือหน้าที่ในการพิจารณา หรือการด�าเนินการใด ซึ่งหมายถึง              

เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีอ�านาจหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                

กับการประมูลงาน เช่น เจ้าหน้าที่รับและเปิดซอง เจ้าหน้าที่

พิจารณาผลการประกวดราคา เป็นต้น

รู้ว่าราคาที่เสนอนั้นต�่ามาก
เกินกว่าปกติ จนเห็นได้ชัด
ว่าไม่เป็นไปตามลักษณะ
สินค้าหรือบริการ

มีวัตถุประสงค์กีดกันการแข่งขันราคา
เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามสัญญาได้

*(และหากเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้กระท�า
ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย)

เสนอผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐสูงกว่าความเป็นจริง
ตามสิทธิที่จะได้รับ

ผู้ใดโดยทุจริต
ท�าการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ
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 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐตาม (1) และ (2) ถ้ารู้                

หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู ้ว ่าการเสนอราคา                      

ในครั้งนั้นมีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  คือ                           

มีการกระท�าความผิดตามมาตรา 4 และหรือมาตรา 5 และ                

หรือมาตรา 6 และหรือมาตรา 7 และหรือมาตรา 8 แล้วละเว้น      

ไม ่ด�าเนินการเพ่ือให้มีการยกเลิกการด�าเนินการเกี่ยวกับ                          

การเสนอราคาในครั้งนั้น กล่าวคือ

 (1) ผู ้มีอ�านาจอนุมัติ ไม ่ยกเลิกการประมูลงาน                      

ในครั้งนั้น และหรือ

 (2) ผูม้อี�านาจหรือหน้าท่ี ในการพจิารณาหรอืด�าเนนิ

การใดๆ ไม่เสนอเรื่องไปยังผู ้มีอ�านาจอนุมัติ เพื่อให้ยกเลิก                  

การประมูลงานในครั้งนั้น

 กฎหมายถือว่าการไม่ด�าเนินการให้มีการยกเลิก                             

มีความผิดฐานกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่
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2.8 มำตรำ 11 (ทุจริตในการออกแบบ ก�าหนดราคา 

ก�าหนดเงื่อนไข)

 มาตรา 11 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการที่เจ ้าหน้าที่ใน                 

หน่วยงานของรฐั หรือผูไ้ด้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรฐัผูใ้ด            

โดยทุจริตท�าการออกแบบ ก�าหนดราคา ก�าหนดเงื่อนไข หรือ

ก�าหนดผลประโยชน์ตอบแทน อนัเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา

โดย

 (1) มุง่หมายมใิห้มกีารแข่งขนัในการเสนอราคาอย่าง      

เป็นธรรม หรือ

อัตราโทษ
จ�าคุก 1 ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท

เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
ของรัฐผู้ใด

มีอ�านาจ     อนุมัติ รู้

มีพฤติการณ์ปรากฎ
แจ้งชัดว่าควรรู้

การเสนอราคาในครั้งนั้น
มีการกระท�าความผิด

ตาม พ.ร.บ. นี้

มีความผิด
ฐานกระท�าความผิด
ต่อต�าแหน่งหน้าที่

ละเว้นไม่ด�าเนินการ
เพื่อให้มีการยกเลิก
การเสนอราคา

มีหน้าที่     พิจารณา

ด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเสนอราคา
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 (2) เพ่ือช่วยเหลือผู้เสนอราคารายใดให้มีสิทธิเข้าท�า

สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยไม่เป็นธรรม หรือ

 (3) เพ่ือกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้า

แข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

 มาตรานี้ ได้บัญญัติค�าว่า “ทุจริต” ไว้แสดงให้เห็นว่า             

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วย

งานของรฐั มเีจตนาก�าหนดคณุสมบตัทิัง้ 3 กรณ ีหรอืกรณใีดกรณี

หนึ่ง โดยทุจริต

เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน

ของรัฐ ท�าการออกแบบ
ก�าหนดราคา
ก�าหนดเงื่อนไข
ก�าหนดผลประโยชน์
ตอบแทน

โดยมุ่งหมายไม่ให้
มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้เสนอราคารายใด
ให้มีสิทธิท�าสัญญา
โดยไม่เป็นธรรม

เพื่อกีดกันผู้เสนอราคา
รายใดไม่ให้มีโอกาส
เข้าแข่งขันในการเสนอ
ราคาอย่างเป็นธรรม

อันเป็นมาตรฐาน
ในการเสนอราคา

โดยทุจริตท�าการ
หรือก�าหนดผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย
จากหน่วยงาน

ของรัฐ
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2.9 มำตรำ 12 (เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระท�าผิด 
ตาม พ.ร.บ.นี้ มีความผิดฐานกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่)

 ตามมาตรา 12 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่                 
ในหน่วยงานของรัฐ กระท�าความผิดใน 2 กรณี ดังนี้

 (1) กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว ่าด ้วย             
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
ตั้งแต่มาตรา 4 เป็นต้นมา หรือ

 (2) กระท�าการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม

 การกระท�าทั้ง 2 กรณี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอื้ออ�านวย
แก่ผู ้เข้าท�าการเสนอราคารายใดให้เป็นผู ้มีสิทธิท�าสัญญากับ  
หน่วยงานของรัฐ

ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้าง
ครั้งนั้น ๆ จะมีความผิดตามมาตรา 157 ป.อาญา รวมด้วยเสมอ

เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน

ของรัฐ

กระท�าความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี้

ความผิด
ฐานกระท�าความผิด
ต่อต�าแหน่งหน้าที่กระท�าการใดๆ

มุ่งหมายมิให้
มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม

เอื้ออ�านวยแก่ผู้เข้า
ท�าการเสนอราคา
รายใดให้เป็นผู้มี
สิทธิท�าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ
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2.10 มำตรำ 13

 มาตรา 13 บัญญัติเกี่ยวกับการกระท�าความผิดของ       

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการ                       

ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ                 

กระท�าความผิดใน 2 กรณี ดังนี้

 (1) กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย               

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

ตั้งแต่มาตรา 4 เป็นต้นมา หรือ

 (2) กระท�าการใดๆ ต่อเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐั 

ซึ่งมีอ�านาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือการด�าเนิน

การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรือท�าให้จ�ายอม

ต้องยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระท�าความผิดตามพระราช

บัญญัตินี้ 

 ตามมาตรานี้ กฎหมายถือว่าผู้กระท�ามีความผิด              

ต่อต�าแหน่งหน้าที่ แม้ว่าจะไม่มีต�าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ                  

การประมูลของหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ เป็นผู้ที่อยู ่คนละ                 

หน่วยงานกับหน่วยงานที่มีการประมูลก็เป็นความผิดด้วย
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2.11 มำตรำ 14

 มาตรา 14 วรรคแรก บัญญัติไว้ชัดเจนว่า หน่วยงาน              

ที่มีอ�านาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าที่เป็นความผิด               

เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ                    

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 

2542 คือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 มาตรา 14 วรรคสอง ได้บัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่มี

พฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการร้องเรียน

ว่าการด�าเนนิการซ้ือ การจ้าง การแลกเปล่ียน การเช่า การจ�าหน่าย

ทรพัย์สนิ การได้รบัสมัปทาน หรอืการได้รบัสทิธใิดๆ ของหน่วยงาน

ของรัฐ ครั้งใดมีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย              

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท�าการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว                 

ซึ่งหมายความว่าในขั้นตอนแรกท่ีปรากฏพฤติการณ์ หรือ                    

ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง

มิใช่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน

ของรัฐ

กระท�าความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี้

มีอ�านาจ

มีหน้าที่

อนุมัติ

พิจารณา
การด�าเนินการใดๆ

ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอราคา

กระท�าการใดๆ ต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรรมการ

อนุกรรมการ
หน่วยงานของรัฐ

จูงใจยอมรับการเสนอราคา
ที่มีการกระท�าความผิด

ตาม พ.ร.บ. นี้
ผิดฐานกระท�าความผิด
ต่อต�าแหน่งหน้าที่
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มีการกล่าวหาร้องเรียน คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจหน้าที่

ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้รู ้ว ่ามีมูลการกระท�า               

ความผิดหรือไม ่  และเป ็นการกระท� าความผิดของผู ้ ใด                                   

โดยกฎหมายแยกเป็น 3 กรณี

 กรณีที่ 1 ถ้าการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าเป็น                 

การกระท�าความผิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง                          

ทางการเมอืงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการ                  

กบัผูน้ัน้ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ หมายถงึด�าเนนิการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ

ไต่สวน หรือมอบหมายองค์คณะพนักงานไต่สวน ตามมาตรา 43 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ                        

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 กรณีที่ 2 ถ้าการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าเป็น                 

การกระท�าความผิดของบุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ                 

และหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ด�าเนนิการกล่าวโทษบคุคลนัน้ต่อพนกังานสอบสวนเพือ่ด�าเนนิคดี

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยกฎหมายได้

บัญญัติไว้ด้วยว่า ในการด�าเนนิการสอบสวนให้พนกังานสอบสวน

ถือรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.                     

เป็นหลัก
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 กรณีที่ 3 ถ้าการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าเป็น                 

การกระท�าความผดิของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหรอืผูด้�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง ร ่วมกระท�าความผิดกับบุคคลอ่ืนที่ลักษณะ                        

คดีมีความเกี่ยวเนื่องเป็นความผิดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวการ                

ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน กฎหมายบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ด�าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

 (1) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นสมควรด�าเนินการ

สอบสวนเพื่อด�าเนินคดีกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดในคราว

เดียวกัน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจด�าเนินการสอบสวน

บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิ และเม่ือด�าเนนิการเสรจ็                    

ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังส�านักงานอัยการสูงสุด               

เพื่อด�าเนินการให้มีการฟ้องคดีในศาลซึ่งมีเขตอ�านาจพิจารณา

พิพากษาคดีส�าหรับผู้ที่กระท�าความผิดนั้น โดยให้ถือว่ารายงาน                  

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส�านวนการสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 การด�าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามข้อนี้                    

จะต้องด�าเนนิการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการไต่สวน หรอืมอบหมาย            

องค์คณะพนักงานไต่สวน ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การที่กฎหมายจะใช้ค�าว่า               

“ด�าเนินการสอบสวนเพ่ือด�าเนินคดี”นั้น หากดูตามมาตรา 15               

จะเห็นได้ว่าให้อ�านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด�าเนินการสอบสวน 
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แต่ในทางปฏิบัติท่ีผ่านมาไม่เคยใช้มาตรา 15 เป็นเครื่องมือ                       

ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน เนือ่งจากเหน็ว่าเจ้าหน้าทีใ่ช้อ�านาจ

ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ               

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ                    

ที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (2) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการกระท�า

ความผิดดังกล่าวสมควรให้ด�าเนินการสอบสวนโดยพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                               

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส ่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริง                          

ไปยังพนักงานสอบสวน เพ่ือด�าเนินคดีต ่อไป ดังนั้น ถ ้า                             

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส ่งเร่ืองไปยังพนักงานสอบสวน                      

หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะด�าเนินการสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการด�าเนินการ                

จะแตกต่างกับการด�าเนินการโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 มาตรา 14 วรรค 3 ได ้บัญญัติ ไว ้ด ้ วยว ่ า                                      

การด�าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็นการตัดสิทธิ                  

ผู ้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเสียหายจากการกระท�า                

ความผิดในการเสนอราคาในการร ้องทุกข ์หรือกล่าวโทษ                          

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหมายความว่า                      

ผู ้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเสียหายสามารถร้องทุกข์                   

หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือด�าเนินการตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้



นี่หรือ...ฮั้ว !!!... เล่มที่ 126

 ข้อที่ควรพิจารณา คือ เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับ

เร่ืองตามวรรค 3 แล้ว พนักงานสอบสวนจะต้องส่งเรื่องมาให้                      

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนนิการในกรณเีป็นการกระท�าความผดิ

ตาม (1) หรือ (3) แต่ถ้าเป็นกรณีตาม (2) พนักงานสอบสวน                  

จะด�าเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา                  

ความอาญา โดยไม่ส่งเรื่องมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพราะ                  

ตามมาตรา 14 (2) ได้บญัญตัใิห้เป็นอ�านาจของพนกังานสอบสวน

อยู่แล้ว

2.12 มำตรำ 15

 มาตรา 15 ได้บัญญัติอ�านาจของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ในการสอบสวนเพ่ือด�าเนินคดีอาญาแก่ผู้กระท�าความผิด

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา                     

ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ดังนี้

 (1) แสวงหาข้อเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐาน 

เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัว                    

ผู้กระท�าความผิดมาฟ้องลงโทษ

 (2) มีค�าสั่งให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง                  

ของหน ่วยงานของรัฐ ปฏิบัติการท้ังหลายอันจ�าเป ็นแก ่                              

การรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ               

เรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียก

บุคคลใดมาให้ถ้อยค�าเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน   
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 (3) ด�าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ�านาจออกหมาย                

เพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท�าการ หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้ง             

ยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ                    

พระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท่ีมีการประกอบกิจการ                

เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สิน หรือ                    

พยานหลักฐานอ่ืนใด ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ไต่สวนข้อเท็จจริง               

และหากยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถ

ด�าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

 (4) ด�าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ�านาจออกหมาย             

เพื่อให ้มีการจับและควบคุมตัวผู ้ถูกกล ่าวหา ซึ่งระหว ่าง                                    

การไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระท�าความผิดหรือเป็น                      

ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลเพื่อส่งตัว                

ไปยังส�านักงานอัยการสูงสุด เพื่อด�าเนินการต่อไป

 (5) ขอให้เจ้าพนกังานต�ารวจ หรอืพนกังานสอบสวน

ด�าเนินการตามหมายของศาลที่ออกตาม (3) หรือ (4)

 (6) ก�าหนดระเบยีบโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนการกระท�าความผิดตาม         

พระราชบัญญัตินี้ และการประสานงานในการด�าเนินคดีระหว่าง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ

 มาตรา 15 วรรคสอง ได้บัญญัติเกี่ยวกับสถานะ                   

ของผู้ที่มีอ�านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ                                     

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ว่า “ในการปฏิบัติ
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หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ 

ป.ป.ช. เป ็นพนักงานฝ ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู ้ ใหญ่                                

และมีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล      

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพื่อประโยชน์ในการ

สอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจแต่งตั้งอนุกรรมการ

หรือพนักงานเจ ้าหน้าที่ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของ                        

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้อนุกรรมการ                    

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวน                

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 มาตรา 15 วรรคสาม ได้บัญญัติเกี่ยวกับการส่งเรื่อง             

ให้ส�านักงานอัยการสูงสุดไว้ว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.                 

ส่งรายงานการสอบสวนให้ส�านกังานอัยการสงูสดุด�าเนนิคดต่ีอไป 

การด�าเนินการเกี่ยวกับการสั่งฟ้อง หรือสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน

อัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ถือว่า

บทบัญญัติที่ก�าหนดเป็นอ�านาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวน                       

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นอ�านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายความว่าอ�านาจในการ              

ส่ังฟ้องหรือไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเป็นตามเงื่อนไขแห่ง                  

ป.วิอาญา มาตรา 145  

 ข้อสังเกตที่ส�าคัญ ตามมาตรา 15 มีดังนี้

 (1) มาตรา 15 วรรคแรกให้อ�านาจคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ด�าเนินการ ซึ่งอ�านาจดังกล่าวจะเหมือนกับอ�านาจของ                    
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญู ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งหากพิจารณาอ�านาจดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า                

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วย

งานของรัฐ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ

ในตัวเอง แต่โดยที่ยังไม่มีการออกระเบียบ ตามมาตรา 15(6) 

ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

ได้บัญญัติอ�านาจไว้ในมาตรา 25 ส่วนพระราชบัญญัติว่าด้วย           

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

มาตรา 14 (1) ได้บัญญัติให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ             

ดังนั้น การด�าเนินการเกี่ยวกับอ�านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.                  

จึงต้องอ้างมาตรา 25

(2) มาตรา 15 วรรคสาม ได้บัญญัติอ�านาจหน้าที่ของ                  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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2.13 มำตรำ 16

 มาตรา 16 ได้บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษา

การตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา                   

ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซ่ึงหมายความว่าหากมีปัญหา             

ในทางปฏิบัติให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

แผนภำพที่ 2 แสดงการวินิจฉัยข ้อกฎหมายที่ เป ็น                   

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติว ่าด ้วยความผิดเกี่ยวกับ                        

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (มาตรา 4-6)

กำรวินิจฉัยข้อ กม. ที่เป็นสำระส�ำคัญ (ม.4-6)

เรื่องกล่าวหา

กระบวนการวินิจฉัยข้อ กม. ที่เป็นสาระส�าคัญ

- ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา
- เพื่อให้ผู้ใดได้งาน
- โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันหรือกีดกัน

ม.4 ว.1 สมยอมในการเสนอราคา
   การเสนอราคา
  ว.2 เป็นธุระในการสมยอม

ม.5 ว.1 การให้ ขอให้ หรือ
   รับว่าจะให้
  ว.2 เรียก รับ หรือยอมจะรับ

1. โดยก�าลังประทุษร้าย
2. ขู่เข็ญด้วยประการใด

ม.6 ข่มขืนใจ

โดยวิธี

สาระส�าคัญ

เพื่อ

โดยจูงใจ
(เงิน/ทรัพย์สิน/

ผลประโยชน์อื่น)

- ให้ร่วมด�าเนินการ
- เสนอราคาสูง/ต�่า
- เสนอราคา/ถอนการเสนอราคา

- ร่วมด�าเนินการใดๆ ในการเสนอราคา หรือ
- ไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา หรือ
- ถอนการเสนอราคา หรือ
- ท�าการเสนอราคาตามที่ก�าหนด

(ครบองค์ประกอบเมื่อผู้ถูกข่มขืนใจยอม)
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แผนภำพที่ 3 แสดงการวินิจฉัยข ้อกฎหมายที่ เป ็น                    

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติว ่าด ้วยความผิดเกี่ยวกับ                             

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (มาตรา 7-8)

กำรวินิจฉัยข้อ กม. ที่เป็นสำระส�ำคัญ (ม.7-8)

เรื่องกล่าวหา

กระบวนการวินิจฉัยข้อ กม. ที่เป็นสาระส�าคัญ

- ใช้อุบายหลอกลวง คือ
- กระท�าการโดยวิธีอื่นใด

เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
มีการเสนอราคาโดยหลงผิด

ม.7 ใช้อุบายหลอกลวง

ม.8 การเสนอราคา
ต�่า/สูงเกินไป

กีดกันการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม

- เสนอราคาต�่าเกินไป หรือ         ว.1
- เสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่หน่วยงาน
 ของรัฐสูงกว่าความเป็นจริง
- ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้

- หน่วยงานของรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่าย  ว.2
 เพิ่มขึ้น เพื่อด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
- ผู้กระท�าผิดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณี
 หน่วยงานของรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ศาลจะพิจารณาก�าหนดค่าใช้จ่าย         ว.3
ที่รัฐต้องรับภาระเพิ่มขึ้น ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ หากมีการร้องขอตามวรรคสอง

ถ้าไม่เข้า ม.4-13 ให้ดูว่าเข้าองค์ประกอบความผิดตาม
พรบ. ประกอบ รธม. หรือไม่
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ม.7 ใช้อุบายหลอกลวง

ม.11 ล็อคสเปค

อ�านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- มีอ�านาจ/หน้าที่ในการอนุมัติ
- มีอ�านาจ/หน้าที่ในการพิจารณา/
 ด�าเนินการใด

- ไม่ยกเลิกการประมูลงาน และหรือ
- ไม่เสนอเรื่องให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติ
 เพื่อยกเลิกงาน

จนท.ของรัฐ/ผู้ได้รับมอบหมาย
มีเจตนาก�าหนดคุณสมบัติ
กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือ ทั้ง 3 กรณี

แผนภำพที่ 4 แสดงการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เป็นสาระ

ส�าคญัของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (มาตรา 10-11)

กำรวินิจฉัยข้อ กม. ที่เป็นสำระส�ำคัญ (ม.10-11)

กระบวนการวินิจฉัยข้อ กม. ที่เป็นสาระส�าคัญ

การไม่ด�าเนินการให้มีการยกเลิกมีความผิดฐาน
กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่

- มีการกระท�าความผิดตาม ม.4 และหรือ 5,6,7,8
- ละเว้นไม่ด�าเนินการเพื่อยกเลิกการเสนอราคา

- มีการกระท�าความผิดตาม ม.4 และหรือ 5,6,7,8
- ละเว้นไม่ด�าเนินการเพื่อยกเลิกการเสนอราคา

- ไม่ให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
- ช่วยเหลือผู้เสนอราคารายได้ให้มีสิทธิเข้าท�าสัญญาโดยไม่เป็นธรรม
- กีดกันผู้เสนอราคารายใดไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันเสนอราคา

สาระส�าคัญ
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แผนภำพที่ 5 แสดงการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เป็นสาระ

ส�าคญัของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (มาตรา 12-13)

กำรวินิจฉัยข้อ กม. ที่เป็นสำระส�ำคัญ (ม.12-13)

ผู้กระท�าหน้าที่เกี่ยวกับการประมูลของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงาน

ของรัฐที่มีการประมูล
เพื่อเอื้ออ�านวยให้ผู้เสนอราคารายใดได้สิทธิ

ท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ม.12 บททั่วไป 1

ม.13 บททั่วไป 2

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการ
หรืออนุกรรมการในหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่

กระบวนการวินิจฉัยข้อ กม. ที่เป็นสาระส�าคัญ

เพื่อจูงใจหรือท�าให้จ�ายอมต้องยอมรับ
การเสนอราคาที่มีการกระท�าความผิดตาม พรบ. ฮั้ว

- กระท�าความผิดตั้งแต่มาตรา 4 เป็นต้นมา หรือ
- กระท�าการไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

- กระท�าความผิด ตาม พรบ. ฮั๊ว หรือ
- กระท�าการใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 ของรัฐ ที่มีอ�านาจหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 กับการเสนอราคา

ถ้าไม่เข้าองค์ประกอบ ม.4-13 ให้ดูว่าเข้าองค์ประกอบความผิดตาม พรบ. ประกอบ รธน. หรือไม่
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แผนภำพที่ 6 แสดงการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เป็นสาระ

ส�าคญัของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (มาตรา 14)

แยกผู้กระท�าผิด เป็น 3 กรณี
1. จนท. ของรัฐ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
 (คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการตาม กม.
 ประกอบ รธน. โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน
 หรือมอบหมาย องค์คณะพนักงานไต่สวนตาม
 มาตร 43 พรบ. ประกอบ รธน. และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

2. บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม ข้อ 1 (คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการ
 - กล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดี 
ตาม ป.วิ. อาญา
 - การด�าเนินการของพนักงานสอบสวนให้ถือรายงานการสอบสวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลัก)

3. จนท. ของรัฐ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองตาม (1) ร่วมกับบุคคลอื่น
 ที่มีลักษณะคดีความมีความเกี่ยวเนื่องเป็นความผิดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวการ
 ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการ ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ตาม พรบ.ประกอบ
 - ถ้าเห็นสมควรด�าเนินการสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน
 - มีอ�านาจด�าเนินการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด
 - เมื่อด�าเนินการเสร็จให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยัง
  ส�านักอัยการสูงสุด เพื่อฟ้องคดีในเขตอ�านาจศาลส�าหรับผู้กระท�าผิดนั้น
 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน หรือมอบหมายองค์คณะพนักงานไต่สวน 
ตาม ม.43 พรบ.ประกอบ รธน. และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่ารายงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส�านวนการสอบสวนตาม ป.วิอาญา

วิธีที่ 2 ตาม ป.วิอาญา
 - ถ้าเห็นสมควรให้ด�าเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน 
ตาม ป.วิ.อาญา ให้ส่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงไปยังพนักงานสอบสวน
เพื่อด�าเนินคดีต่อไป ซึ่งจะแตกต่างกับการด�าเนินการโดย ป.ป.ช.

กำรวินิจฉัยข้อ กม. ม.14 กระบวนกำรสอบสวน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระท�าที่เป็นความผิด ตาม พรบ.ฮั้ว
                                               ว.1

- มีมูลความผิดหรือไม่
- เป็นการกระท�าของผู้ใด

- มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
- มีการกล่าวหา ร้องเรียนการด�าเนินการซื้อ การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ�าหน่วยทรัพย์สิน
 การได้รับสัมปทาน หรือการได้รับสิทธิใดๆ ของ
 หน่วยงานของรัฐ
- ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท�าการสอบสวน
 ข้อเท็จจริงโดยเร็ว
                                               ว.2

สิทธิของผู้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย
- ผู้เสียหาย/หน่วยงานของรัฐที่เสียหายสามารถ
 ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
 เพื่อด�าเนินการตาม กม. อาญาได้
- เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องตามวรรค 3 
แล้ว
 จะส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการ
 ในกรณีเป็นการกระท�าความผิดตาม (1) หรือ (3)
- ถ้าเป็นกรณีตาม (2) พนักงานสอบสวนจะ
 ด�าเนินการสอบสวนตาม กม. อาญา โดยไม่ส่ง
 เรื่องมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพราะมาตรา 
14(2)
 บญัญตัใิห้เป็นอ�านาจของพนกังานสอบสวน
อยูแ่ล้ว



ขั้นตอนการด�าเนินคดีฮั้วและการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 35

แผนภำพที่ 7 แสดงการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เป็นสาระ

ส�าคญัของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคา             

ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (มาตรา 15) 

ให้ได้ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเอาตัว
ผู้กระท�าความผิดมาฟ้องลงโทษ การรวบรวมพยานหลังฐาน 
หรือเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคล 
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�าเพื่อประโยชน์
ในการสอบสวน

เพื่อตรวจสอบ ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สิน หรือ
พยานหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน
ข้อเท็จจริง และหากยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลา
ดังกล่าวให้สามารถด�าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

- เป็นผู้กระท�าความผิด หรือ
- เป็นผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล
 เพื่อส่งตัวไปยังส�านักงานอัยการสูงสุด ด�าเนินการต่อ

และการประสานงานในการด�าเนินคดีระหว่าง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ

- อ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อาญา
- เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
 มีอ�านาจแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่
 ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
- กรณีการแต่งตั้งนี้ อนุกรรมการ หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่
 ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อาญา

การด�าเนินการเกี่ยวกับการสั่งฟ้อง หรือสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการตาม ป.วิ.อาญา ให้ถือว่าบทบัญญัติที่ก�าหนดเป็นอ�านาจหน้าที่
ของพนักงานสอบสวน ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กำรวินิจฉัยข้อ กม. ม.15 เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน

1. แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน

2. มีค�าสั่งให้ ขรก. พนักงาน หรือลูกจ้างของ
 หน่วยงานของรัฐ ด�าเนินการที่จ�าเป็นต่อ

3. ด�าเนินการขอให้ศาลในเขตอ�านาจออกหมาย
 - เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท�าการ หรือสถานที่
อื่นใด
 - รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในระหว่างเวลาที่มี
การประกอบกิจการ

4. ด�าเนินการขอให้ศาลในเขตอ�านาจออกหมาย
 เพื่อจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา ระหว่าง
 การไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า

5. ขอให้พนักงานต�ารวจ หรือพนักงานสอบสวน
 ด�าเนินการตามหมายของศาลที่ออกตาม (3) 
 หรือ (4)

6. ก�าหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนการกระท�า
 ความผิดตาม พรบ.ฮั้ว

สถานะผู้มีอ�านาจ                         ว.2
ประธานกรรมการ และกรรมการ ป.ป.ช. เป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่

การส่งเรื่องให้ส�านักงานอัยการสูงสุด     ว.3 
กรณีส่งรายงานการสอบสวนให้ส�านักงานอัยการ
สูงสุดด�าเนินการต่อ

อ�านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีอาญาผู้กระท�าผิด
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1. “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา

 ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542”. ราชกิจจานุเบกษา. 2542. 

 (29 พฤศจิกายน 2542), หน้า 70-76.
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สำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตแห�งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตแห�งชาติ
เอกสารนี้เป�นเอกสารของสำนักงาน ป.ป.ช.
ห�ามนำไปเผยแพร�โดยไม�ได�รับอนุญาต มีนาคม 2560
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