


“ฮั้ว”  คืออะไร 

ภาษากฎหมาย  เรียกว่า “การสมยอมการเสนอราคา” 

       “การสมยอมการเสนอราคา” (ฮั้ว) หมายความว่า  

     การที่ผู้เสนอราคาต้ังแต่สองคนขึ้นไป ตกลงกระท าการ 

     ร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 



โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

   ก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงาน 
        ของรัฐ หรือ 
   หลีกเลี่ยงการแข่งขันกันอย่างแท้จริงและเป็นธรรม 
         อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง 
         หรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา หรือ 
    เพื่อผลประโยชน์อย่างใด ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน 



หมายความว่า  การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ 

ท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับ การซื้อ  

การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ าหน่าย 

ทรัพย์สิน การได้รับสัมปทาน การได้รับสิทธิใด ๆ 

นิยามที่ส าคัญ 

“การเสนอราคา” 



หมายความว่า กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการ 

ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใด  

ที่ด าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมาย และได้รับ 

เงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 

นิยามที่ส าคัญ “หน่วยงานของรัฐ” 



(1)   นายกรัฐมนตรี 
“ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า 

(2)   รัฐมนตรี 
(3)   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(4)   สมาชิกวุฒิสภา 
(5)   ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก               
 (1) และ (2)  ตามกฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบข้าราชการการเมือง 



(6)    ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
 ฝ่ายรัฐสภา 

(7)   ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 



         บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ       
  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

   บังคับใช้กับภาคธุรกิจ                                                   
 ที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ 

 บังคับใช้กับประชาชนทั่วไป                                                          
 ที่มีส่วนร่วมกระท าผิด 

การบังคับใช ้



   ความผิดบุคคลทั่วไป    
  (มาตรา 4 – มาตรา 9) 

   ความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  (มาตรา 10 – มาตรา 13) 

  มีทั้งโทษ จ าคุก และ ปรับ 
 

ถ้าท าผิด “กฎหมายว่าด้วยการฮั้ว”  
มีบทลงโทษอย่างไร 



ความผิดของบุคคลทั่วไป  (มาตรา 4 – มาตรา 9) 

มาตรา 4 (สมยอมราคา) 

               ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา  เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีจะ        
ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้            
มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการ              
เอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ อันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบ 



            ธุรกิจปกติ   ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี                  
และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุด                     
ในระหว่างผู้ร่วมกระท าความผิดนั้น หรือของจ านวนเงินที่มีการท า
สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 

            ผู้ใดเป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อื่นร่วมตกลงกันในการกระท า
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง  ผู้นั้นต้องระวางโทษตาม                          
วรรคหนึ่ง 



ผู้ใดตกลงร่วมกัน 
ในการเสนอราคา 

เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใด        
เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 

โดย หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

กีดกันไม่ให้เสนอสินค้า                       
หรือบริการ 

เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐ         
ซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจปกต ิ

ผู้ใดเป็นธุระ          
ในการชักชวน        

ให้ผู้อื่นร่วมตกลง 

เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใด        
เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 

โดย หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

กีดกันไม่ให้เสนอสินค้า                       
หรือบริการ 

เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐ         
ซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจปกติ 



มาตรา 5 

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด    
แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจ   
ให้ผู้นั้นร่วมด าเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง      
เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้น         
ท าการเสนอราคาสูงหรือต่ าจนเห็นได้ชัดว่า ไม่เป็นไปตามลักษณะ     
สินค้า บริการ หรือสิทธิที่จะได้รับ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วม 

(การจัดฮั้วกัน) 



ในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ต้องระวางโทษจ าคุก             
ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปีและปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่มี            
การเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระท าความผิดนั้น หรือของ
จ านวนเงินที่มีการท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ านวนใด       
จะสูงกว่า 

  ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด เพื่อกระท าการตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็น                  
ผู้ร่วมกระท าความผิดด้วย 



ผู้ใดขอให้ เพื่อจูงใจ ให้ร่วมด าเนินการให้เป็นประโยชน์  
แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 

ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่า
ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ         
ที่จะได้รับ 

ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา 

ผู้ใดรับว่าจะให้ เพื่อจูงใจ ให้ร่วมด าเนินการให้เป็นประโยชน์  
แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 

ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่า
ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ         
ที่จะได้รับ 

ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา 

-  เงิน 
-  ทรัพย์สิน 
-  ประโยชน ์

-  เงิน 
-  ทรัพย์สิน 
-  ประโยชน ์



ผู้ใดเรียก เพื่อจูงใจ ให้ร่วมด าเนินการให้เป็นประโยชน์  
แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 

ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่า
ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ         
ที่จะได้รับ 

ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา 

ผู้ใดรับ เพื่อจูงใจ ให้ร่วมด าเนินการให้เป็นประโยชน์  
แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 

ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่า
ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ         
ที่จะได้รับ 

ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา 

-  เงิน 
-  ทรัพย์สิน 
-  ประโยชน ์

-  เงิน 
-  ทรัพย์สิน 
-  ประโยชน ์



ผู้ใดยอมจะรับ เพื่อจูงใจ ให้ร่วมด าเนินการให้เป็นประโยชน์  
แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 

ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่า
ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ         
ที่จะได้รับ 

ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา 

อัตราโทษ 

-  เงิน 
-  ทรัพย์สิน 
-  ประโยชน ์



มาตรา 6 (ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอม) 

              ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นใหจ้ ายอมร่วมด าเนินการใด ๆ  ในการ             
เสนอราคาหรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา  หรือถอนการเสนอราคา  
หรือต้องท าการเสนอราคาตามที่ก าหนด   โดยใช้ก าลังประทุษร้าย     
หรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม            
จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี             
ถึงสิบปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่มีการเสนอราคา           
สูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระท าความผิดนั้น  หรือของจ านวนเงิน               
ที่มีการท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 



เสนอราคา 

 ไม่เข้าร่วมเสนอราคา ผู้ใดข่มขืนใจให้ผู้อื่น                                    
จ ายอมร่วมด าเนินการใดๆ 

 เสนอราคาตามท่ีก าหนด 

  ใช้ก าลังประทุษร้าย 

ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ 

ให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อ 

 ชีวิต 

 ร่างกาย 

 เสรีภาพ 

  ชื่อเสียง 

    ทรัพย์สิน 

 ผู้ถูกขู่เข็ญ 

บุคคลที่สาม 

จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 

 ถอนการเสนอราคา 



มาตรา 7 (ใช้อุบายหลอกหลวง, กระท าโดยวิธีอื่นใด) 

            ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง หรือกระท าการโดยวิธีอื่นใด                 
เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม     
หรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่        
หนึ่งปีถึงห้าปี   และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่มีการ           
เสนอราคาสูงสุดระหว่างผู้ร่วมกระท าความผิดนั้น  หรือของ   
จ านวนเงินที่มีการท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่              
จ านวนใดจะสูงกว่า 



ใช้อุบายหลอกลวง     

    เป็นเหตุให้ 

ผู้อ่ืนไม่มีโอกาสเสนอราคา 
อย่างเป็นธรรม 

 มีการเสนอราคาโดยหลงผิด   กระท าโดยวิธีอื่นใด 

ผู้ใด 



มาตรา 8 (เสนอราคาต่ า หรือให้ผลประโยชน์สูงกว่าปกติ      
เป็นเหตุให้ปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้) 

            ผู้ใดโดยทุจริตท าการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรู้ว่า
ราคาที่เสนอนั้น ต่ ามากเกินกว่าปกติจนเห็นได้ชัดว่า ไม่เป็นไปตาม
ลักษณะสินค้าหรือบริการ    หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
หน่วยงาน ของรัฐสูงกว่าความเป็นจริงตามสิทธิที่จะได้รับ  โดยมี            
วัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  และการ
กระท าเช่นว่านั้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้  
ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสามปี   และปรับร้อยละห้าสิบของ
จ านวนเงินที่มีการเสนอราคา   หรือของจ านวนเงินที่มีการท าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 



            ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามสัญญาได้ตาม        
วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ในการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าว         
ผู้กระท าผิดต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 

            ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ ถ้ามีการร้องขอ  ให้ศาลพิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายที่
รัฐต้องรับภาระเพิ่มขึ้นให้แก่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองด้วย 



รู้ว่าราคาท่ีเสนอนั้น                     
ต่ ามากเกินกว่าปกติ                  
จนเห็นได้ชัดว่า                              
ไม่เป็นไปตามลักษณะ                
สินค้าหรือบริการ 

เสนอผลประโยชน์                
ตอบแทนให้แก่                     
หน่วยงานของรัฐ                      
สูง กว่าความเป็นจริง                
ตามสิทธิที่จะได้รับ 

มีวัตถุประสงค์กีดกันการแข่งขันราคา           
เป็นเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานให้             
ถูกต้องตามสัญญาได้   

* (และหากเป็นเหตุให้หน่วยงาน                   
ของรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น              
ผู้กระท าผิดต้องชดใช้ ค่าใช้จ่ายให้แก่
หน่วยงานของรัฐนั้นด้วย) 

 

ผู้ใดโดยทุจริต                           
ท าการเสนอราคา                              

ต่อหน่วยงานของรัฐ 



มาตรา 9 (นิติบุคคลกระท าผิด  ผู้จัดการ, ผู้บริหารเป็นตัวการร่วม) 

ในกรณีที่การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไป         
เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลใด ให้ถือว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงาน         
ในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการ           
ด าเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนัน้ เป็นตัวการร่วมใน             
การกระท าความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มี               
ส่วนรู้เห็นในการกระท าความผิดนั้น 

 



การกระท า
ความผิดตาม 
พ.ร.บ.นี ้

เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์นิติ
บุคคลใด 

ถือว่า 

หุ้นส่วนผู้จัดการ 

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคล 

เป็น
ตัวการ
ร่วม 

กรรมการผู้จัดการ 

เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น
ในการกระท าความผิด ไม่มีความผิด 



ความผิดเจ้าหน้าที่ของรฐั หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(มาตรา 10 – มาตรา 13) 

มาตรา 10 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด  ซึ่งมีอ านาจหรือหน้าที่                
ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง        
กับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฎแจ้งชัดว่า       
ควรรู้ว่า การเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระท าความผิดตาม        
พระราชบัญญัตินี้   ละเว้นไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก             
การด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิด          
ฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 

(รู้หรือควรรู้ว่ามีการกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้     
ละเว้นไม่ยกเลิกการเสนอราคา) 



อัตราโทษ 

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

มีความผิดฐานกระท า                   
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 

การเสนอราคาในครั้งนั้น            
มีการกระท าความผิดตาม           
พ.ร.บ. นี ้

ละเว้นไม่ด าเนินการ                
เพื่อให้มีการยกเลิก                  
การเสนอราคา 

เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของ

รัฐผู้ใด 

อนุมัต ิ

ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง                 
กับการเสนอราคา 

พิจารณา 

รู ้

มีพฤติการณ์         
ปรากฏแจ้งชัดว่า
ควรรู ้

มีอ านาจ 

มีหน้าที ่



มาตรา 11 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด  หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก    
หน่วยงานของรัฐผู้ใด  โดยทุจริตท าการออกแบบ ก าหนดราคา 
ก าหนดเงื่อนไข    หรือก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็น           
มาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขัน ในการ
เสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใด
ได้มีสิทธิเข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือ
เพื่อกีดกันผู้เสนอราคาใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

(ทุจริตในการออกแบบ  ก าหนดราคา  ก าหนดเงื่อนไข) 



เจ้าหน้าที่ใน           
หน่วยงานของรัฐ โดยทุจริตท าการ 

ออกแบบ 

เงื่อนไข 

ก าหนดราคา 

โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ผลประโยชน์                                         
ตอบแทน 

เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาให้มีสิทธิท าสัญญาโดยไม่เป็นธรรม 

เพื่อกีดกันผู้เสนอราคาไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม 

อันเป็นมาตรฐาน          
ในการเสนอราคา ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากหน่วยงานของรัฐ 

- 

- 



เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระท าความผิดตาม                                
พระราชบัญญัตินี้ หรือกระท าการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้                                     
มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   เพื่อเอื้ออ านวยแก่                                            
ผู้เข้าท าการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับ                           
หน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่                    
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต                    
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา 12 (เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้  
มีความผิดฐานกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที)่ 



เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐ 

กระท าความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี ้

กระท าการใด ๆ                      
มุ่งหมาย  มิให้มี                   
การแข่งขันราคา                      
อย่างเป็นธรรม 

เอื้ออ านวยแก่ผู้เข้าท า
การเสนอราคารายใด
ให้เป็นผู้มีสิทธิท า
สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ 

ความผิดฐาน              
กระท าความผิด             
ต่อต าแหน่งหน้าที ่



ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   หรือกรรมการหรืออนุกรรมการใน                       
หน่วยงานของรัฐ   ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานของรัฐผู้ใด                      
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   หรือกระท าการใด ๆ  ต่อ                             
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหรือหน้าที่ในการอนุมตัิ                       
การพิจารณา หรือการด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอราคา                       
เพื่อจูงใจหรือท าให้จ ายอมต้องยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระท า                     
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดฐาน                      
กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุก ต้ังแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี             
หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา 13 (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กระท าความผิดต่อ     
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ) 



จูงใจ ยอมรับการเสนอราคาที่มี
การกระท าความผิดตาม พ.ร.บ. นี ้

ผิดฐานกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที ่

มิใช่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
ของรัฐ 

กระท าความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี ้

กระท าการใด ๆ           
ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
กรรมการ 

อนุกรรมการ 

- 

- 

- 
มีอ านาจ 

มีหน้าที ่

อนุมัต ิ

พิจารณา
การใดๆ                
ที่เกี่ยวข้อง 



          ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระท าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัตินี ้
       ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการ
กล่าวหาร้องเรียนว่าการด าเนินการซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า         
การจ าหน่ายทรัพย์สิน  การได้รับสัมปทานหรือการได้รบัสิทธิใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐครั้งใดมีการกระท าอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้     
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และถ้าเห็นว่า 
มีมูลให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

 

มาตรา 14 (คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานของรัฐ) 



 (1) ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ       
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการกับผู้นั้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
             (2) ในกรณีที่เป็นบุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (1) ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป ในการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวนให้ถือรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นหลัก 



 (3)  ในกรณีที่การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็น
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ตาม (1) และบุคคลอื่นที่ลักษณะคดีมีความเก่ียวเนื่องเป็นความผิด
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ถ้าคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการสอบสวนเพื่อด าเนินคดีกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในคราวเดียวกัน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ
ด าเนินการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด และเม่ือ
ด าเนินการเสร็จให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังส านักงาน
อัยการสูงสุด เพื่อด าเนินการให้มีการฟ้องคดีในศาลซึ่งมีเขตอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีส าหรับผู้ที่กระท าความผิดนั้น 



โดยให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการกระท าความผิดดังกล่าวสมควรให้
ด าเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นผู้ด าเนินคดีต่อไป 
          การด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็นการตัดสิทธิ
ผู้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจากการกระท าความผิดใน
การเสนอราคา ในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 



มาตรา 15 (ในการสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาแก่ผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ
ดังต่อไปนี)้ 

 (1) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะ
ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระท าผิดมา
ฟ้องลงโทษ 
 (2) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การรวบรวมพยานหลักฐาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าเพื่อประโยชน์ในการ
สอบสวน 



 (3) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพื่อเข้าไปใน
เคหสถาน สถานที่ท าการ หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของ
บุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน
ระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด
เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องที่         
ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว    
ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 (4) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพื่อให้มีการจับ
และควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า
เป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่า 
ข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อด าเนินการ
ต่อไป 



 (5) ขอให้เจ้าพนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวนด าเนินการตาม 
หมายของศาลที่ออกตาม (3) หรือ (4) 
 (6) ก าหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการสืบสวน
และสอบสวนการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และการประสานงานใน
การด าเนินคดีระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงาน
อัยการ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานกรรมการและ
กรรมการ ป.ป.ช. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ และมีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความ
อาญา และเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ 
แต่งต้ังอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้อนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 



 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการสอบสวน
ให้ส านักงานอัยการสูงสุดด าเนินคดีต่อไป การด าเนินการเกี่ยวกับ
การสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ถือว่าบทบัญญัติที่ก าหนดเป็น
อ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 


