โดย นายกล้ านรงค์ จันทิก
กรรมการ ป.ป.ช.

“ฮั้ว” คืออะไร
ภาษากฎหมาย เรียกวา “การสมยอมการเสนอราคา
การสมยอมการเสนอราคา””

“การสมยอมการเสนอราคา” (ฮั้ว) หมายความว่ า
การทีผ่ ้ เู สนอราคาตั้งแต่ สองคนขึน้ ไป ตกลงกระทําการ
ร่ วมกันในการเสนอราคาต่ อหน่ วยงานของรัฐ
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โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่
 กําํ หนดราคาอันั เป็ป็ นการเอาเปรี
ป ียบแก่่ หน่่ วยงาน
ของรัฐ หรือ
 หลีกเลีย่ งการแข่ งขันกันอย่ างแท้ จริงและเป็ นธรรม
อันเป็ นการเอือ้ ประโยชน์ แก่ ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายให้ เป็ นผู้มสี ิ ทธิทาํ สั ญญา หรือ
 เพือ่ ผลประโยชน์ อย่ างใด ระหว่ างผู้เสนอราคาด้ วยกัน

“ฮั้ว” เกิดความเสียหายอยางไร
ถือเป็ นการทุจริตอย่ างร้ ายแรง ทําให้ รัฐสู ญเสี ย
ประโยชน์ ก่อให้ เกิดการผูกขาด สร้ างอิทธิพลในการ
ก่่ อสร้้ าง รวมถึงึ การจััดซืื้อจัดั จ้้ าง ส่่ งผลเสีี ยหาย
ต่ อประชาชนผู้เป็ นเจ้ าของเงินและเจ้ าของประเทศ
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กฎหมายวาดวยการฮั้ว
มี “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542” หรือ
คนทัวไปเรี
่
ยกสัน้ ๆ ว่า “กฎหมายว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการฮัว้ ” ออกมาบังคับใช้

นิยามทีส่ ํ าคัญ

“การเสนอ
การเสนอราคา
ราคา””
หมายความว่า การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ
ทําสัญญากับหน่ วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับ การซื้อ
การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจําหน่ าย
ทรัพย์สิน การได้รบั สัมปทาน การได้รบั สิทธิใด ๆ

3

นิยามทีส่ ํ าคัญ

“หน่ วยงานของรัฐ”

หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่ วยงานอื่นใด
ที่ดาํ เนินกิจการของรัฐตามกฎหมาย และได้รบั
เงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ

“ผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง”
ง” หมายความว่ า
(1)
(2)
(3)
(4)
((5))

นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี
รฐมนตร
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก
(1) และ (2) ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง
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(6) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ ายการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
กฎหมายวาดวยระเบยบขาราชการ
ฝ่ ายรัฐสภา

(7) ผูบู้ ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

การบังคับใช
บงคบใชกบเจาหนาทของรฐและ
บังคับใช้กบั เจ้าหน้ าที่ของรัฐและ
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง
บังคับใช้กบั ภาคธุรกิจ
ที่เป็ นคู่สู ญญ
ญ
ั ญากับรัฐ
บังคับใช้กบั ประชาชนทัวไป
่
ที่มีส่วนร่วมกระทําผิด
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ถ้ าทําผิด “กฎหมายว่ าด้ วยการฮั้ว”
มีบทลงโทษอย่ างไร
 ความผิดบุคคลทัวไป
่
(มาตรา 4 – มาตรา 9)
 ความผดเจาหนาทของรฐ
ความผิดเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
(มาตรา 10 – มาตรา 13
13))
มีทงั ้ โทษ จําคุก และ ปรับ

ความผิดของบุคคลทัว่ ไป (มาตรา 4 – มาตรา 9)
มาตรา 4

(สมยอมราคา)

ผู้ใดตกลงร่ วมกันในการเสนอราคา เพือ่ วัตถุประสงค์ ทจี่ ะ
ให้ ประโยชน์ แก่ ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็ นผู้มีสิทธิทาํ สั ญญากับหน่ วยงานของรัฐ
โดยหลีกเลีย่ งการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้
มีการเสนอสิ
ส สนค้ าหรือบริการอืน่ ต่ อหน่ วยงานของรัฐ หรือโดยการ
เอาเปรียบแก่ หน่ วยงานของรัฐ อันมิใช่ เป็ นไปในทางการประกอบ
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ธุรกิจปกติ ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ หนึ่งปี ถึงสามปี และปรับ
ร้ อยละห้ าสิ บของจํานวนเงินทีม่ กี ารเสนอราคาสู งสุ ด ในระหว่ าง
ผู้ร่วมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินทีม่ กี ารทําสั ญญากับ
หน่ วยงานของรัฐแล้ วแต่ จาํ นวนใดจะสู งกว่ า
ผู้ใดเป็ นธระในการชั
กชวนให้ ผู้อนื่ ร่ วมตกลงกันในการกระทํา
ุ
ความผิดตามทีบ่ ัญญัตไิ ว้ ในวรรคหนึ่ง ผู้น้นั ต้ องระวางโทษตาม
วรรคหนึ่ง

ผู้ใดตกลงร่ วมกัน
ในการเสนอราคา

เพือ่ ให้ ประโยชน์ แก่ ผู้ใด
เป็ นผู้มสี ิ ทธิทําสั ญญา

โดย

หลีกเลีย่ งการแข่ งขันราคา
อย่ างเป็ นธรรม
กีดกันไม่ ให้ เสนอสิ นค้ า
หรือบริการ
เอาเปรียบหน่ วยงานของรัฐ
ซึ่งมิใช่ การประกอบธุรกิจปกติ

ผู้ใดเป็ นธุระ
ในการชักชวน
ใ ้ ผู้อนื่ รวมตกลง
ให้
่

เพือ่ ให้ ประโยชน์ แก่ ผู้ใด
เป็ นผู้มสี ิ ทธิทําสั ญญา

โดย

หลีกเลีย่ งการแข่ งขันราคา
อย่ างเป็ นธรรม
กีดกันไม่ ให้ เสนอสิ นค้ า
หรือบริการ
เอาเปรียบหน่ วยงานของรัฐ
ซึ่งมิใช่ การประกอบธุรกิจปกติ
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ตัวอย่ างการกระทําตามมาตรา 4
1. ก.ข.ค. และ ง. เป็ นผู้เสนอราคาในงานก่ อสร้ างของหน่ วยงานของ
รัฐแห่ งหนึ่งทั้งหมดได้ ตกลงกันว่ าจะเสนอราคาโดยมุ่งหมายให้ รายใด
รายหนึึ่งเป็ นผู้ได้้ งาน เช่่ น ก.ข.ค. แกล้้ งเสนอราคาให้
ใ ้ สูงทั้ง 3 ราย
เพือ่ ให้ ง. ได้งาน ซึ่งราคาที่ ง. เสนอตํา่ สุ ดนั้นก็ยงั สู งกว่ าราคากลาง
ทําให้ ทางราชการเสี ยเปรียบ
 ทั้ง ก.ข.ค. และ ง. มีความผิดตามมาตรานี้
2. ก.ข.ค. และ ง. ต่ างคนต่ างเสนอราคาของตนเอง ต่ อมาคนใดคนหนึ่ง
หรือคนอืน่ เข้ ามาชักชวนหรือจัดการให้ มกี ารสมยอมในการเสนอราคา
 คนทีช
่ ักชวนหรือจัดการดังกล่ าวมีความผิดตามมาตรานี้
เช่ นเดียวกัน

มาตรา 5

(การจัดฮั้วกัน)

ผ้ผูใดให
ดให้ ขอให
ขอให้ หรื
หรอรบวาจะใหเงนหรอทรพยสนหรอประโยชนอนใด
อรับว่ าจะให้ เงินหรือทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อนื่ ใด
แก่ ผ้ ูอนื่ เพือ่ ประโยชน์ ในการเสนอราคา โดยมีวตั ถุประสงค์ ที่จะจูงใจ
ให้ ผู้น้นั ร่ วมดําเนินการใด ๆ อันเป็ นการให้ ประโยชน์ แก่ ผ้ ูใดผู้หนึ่ง
เป็ นผู้มีสิทธิทาํ สั ญญากับหน่ วยงานของรัฐ หรือเพือ่ จูงใจให้ ผ้นู ้ัน
ทําการเสนอราคาสูู งหรือตํา่ จนเห็นได้ ชัดว่ า ไม่ เป็ นไปตามลักษณะ
สิ นค้ า บริการ หรือสิ ทธิทจี่ ะได้ รับ หรือเพือ่ จูงใจให้ ผ้ ูน้นั ไม่ เข้ าร่ วม
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ในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ต้ องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่ หนึ่งปี ถึงห้ าปี และปรับร้ อยละห้ าสิ บของจํานวนเงินทีม่ ี
การเสนอราคาสู งสุ ดในระหว่
ใ
่ างผู้ ร่ วมกระทําํ ความผิดิ นั้ัน หรืือของ
จํานวนเงินทีม่ ีการทําสั ญญากับหน่ วยงานของรัฐแล้ วแต่ จาํ นวนใด
จะสู งกว่ า
ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์ สินหรือ
ประโยชน์ อนื่ ใด เพือ่ กระทําการตามวรรคหนึ่ง ให้ ถอื ว่ าเป็ น
ผู้ร่วมกระทําความผิดด้ วย

อัตราโทษ
จําคุก 1 – 5 ปี และปรับร้ อยละห้ าสิ บของจํานวนเงินทีเ่ สนอราคา
สูสงสด
งสุ ด หรื
หรอทมการทาสญญา
อทีม่ ีการทําสั ญญา แล้
แลวแตจานวนใดจะสู
วแต่ จํานวนใดจะสงกว่
งกวาา
ผู้ใดให้

- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์

เพือ่ จูงใจ

ให้ ร่วมดําเนินการให้ เป็ นประโยชน์
แก่ ผ้ใู ดเป็ นผู้มสี ิ ทธิทําสั ญญา
ให้ เสนอราคาสู งกว่ าหรือตํา่ กว่ า
ลักั ษณะสิิ นค้้ า บริิการหรืือสิิ ทธิิ
ทีจ่ ะได้ รับ
ให้ ไม่ เข้ าร่ วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา
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ผู้ใดขอให้

ผู้ใดรับว่ าจะให้

เพือ่ จูงใจ
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์

ให้ ร่วมดําเนินการให้ เป็ นประโยชน์
แก่ ผ้ใู ดเป็ นผู้มสี ิ ทธิทําสั ญญา
ให้ เสนอราคาสู งกว่ าหรือตํา่ กว่ า
ลักษณะสิ นค้ า บริการหรือสิ ทธิ
ทีจ่ ะได้ รับ
ทจะไดรบ

ให้ ไม่ เข้ าร่ วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา
เพือ่ จูงใจ ให้ ร่วมดําเนินการให้ เป็ นประโยชน์
- เงิน
แก่ ผ้ใู ดเป็ นผู้มสี ิ ทธิทําสั ญญา
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์
ป โ ์
ให้ เสนอราคาสู งกว่ าหรือตํา่ กว่ า
ลักษณะสิ นค้ า บริการหรือสิ ทธิ
ทีจ่ ะได้ รับ
ให้ ไม่ เข้ าร่ วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา

ผู้ใดเรียก

ผู้ใดรับ

เพือ่ จูงใจ
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์

เพือ่ จูงใจ
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน
ประโยชน์

ให้ ร่วมดําเนินการให้ เป็ นประโยชน์
แก่ ผ้ใู ดเป็ นผู้มสี ิ ทธิทําสั ญญา
ให้ เสนอราคาสู งกว่ าหรือตํา่ กว่ า
ลักษณะสิ นค้ า บริการหรือสิ ทธิ
ทีจ่ ะได้ รับ
ทจะไดรบ
ให้ ไม่ เข้ าร่ วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา
ให้ ร่วมดําเนินการให้ เป็ นประโยชน์
แก่ ผ้ใู ดเป็ นผู้มสี ิ ทธิทําสั ญญา
ใให้้ เสนอราคาสู งกว่่ าหรืือตํา่ กว่่ า
ลักษณะสิ นค้ า บริการหรือสิ ทธิ
ทีจ่ ะได้ รับ
ให้ ไม่ เข้ าร่ วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา
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ผู้ใดยอมจะรับ

เพือ่ จูงใจ
- เงิน
- ทรัพย์สิน
ป โ ์
- ประโยชน์

ให้ ร่วมดําเนินการให้ เป็ นประโยชน์
แก่ ผ้ใู ดเป็ นผู้มสี ิ ทธิทําสั ญญา
ให้ เสนอราคาสู งกว่ าหรือตํา่ กว่ า
ลักษณะสิ นค้ า บริการหรือสิ ทธิ
ทีจ่ ะได้ รับ

อัตราโทษ

ให้ ไม่ เข้ าร่ วมเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา

ตัวอย่ างการกระทําตามมาตรา 5 (การจัดฮั้วกัน)
1. ก. ได้ ให้ ขอให้ หรือรับว่ าจะให้ เงินหรือทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ แก่
ข.ค.ง.และ จ. เพือ่ ให้ ข.ค.ง. และ จ. ร่ วมกันดําเนินการให้ มกี ารสมยอม
ในการเสนอราคาในการประมลงานก่
ในการเสนอราคาในการประมู
ลงานกอสรางของหนวยงานของรฐแหง
อสร้ างของหน่ วยงานของรัฐแห่ ง
หนึ่ง หรือ เพือ่ ให้ ข.ค.ง. และ จ. ไม่ เข้ าร่ วมเสนอราคาหรือถอนการ
เสนอราคา
 ก. มีความผิดตามมาตรานี้
2. กรณีตาม 1. ถ้ า ข.ค.ง. และ จ. หรือบุคคลอืน่ นอกจากนี้ มาเรียกรับ
หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อนื่ ใด เพือ่ กระทําการ
ดังกล่ าว กฎหมายถือว่ า ก.ข.ค. และ จ. หรือบุคคลอืน่ นั้น เป็ นผู้ร่วม
กระทําผิดด้ วย
 ก.ข.ค.ง. และ จ. หรื อบุคคลอืน
่ นั้น เป็ นผู้ร่วมกระทําผิดด้ วย
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มาตรา 6

(ข่ มขืนใจผู้อนื่ ให้ จาํ ยอม)

ผู้ใดข่ มขืนใจผู้อนื่ ให้ จาํ ยอมร่ วมดําเนินการใด ๆ ในการ
เสนอราคาหรือไม่ เข้ าร่ วมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา
หรือต้ องทําการเสนอราคาตามทีก่ าํ หนด โดยใช้ กาํ ลังประทุษร้ าย
หรือขู่เข็ญด้ วยประการใด ๆ ให้ กลัวว่ าจะเกิดอันตรายต่ อชีวติ ร่ างกาย
เสรีภาพ ชื่อเสี ยง หรือทรัพย์ สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลทีส่ าม
จนผู้ถูกข่ มขืนใจยอมเช่ นว่ านั้น ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ห้าปี
ถึงสิ บปี และปรับร้ อยละห้ าสิ บของจํานวนเงินทีม่ กี ารเสนอราคา
สู งสุ ดในระหว่ างผู้ร่วมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงิน
ทีม่ ีการทําสั ญญากับหน่ วยงานของรัฐแล้ วแต่ จาํ นวนใดจะสู งกว่ า

เสนอราคา
ผู้ใดข่ มขืนใจให้ ผ้อู นื่
จํายอมร่ วมดําเนินการใดๆ

ใช้ กาํ ลังประทุษร้ าย

ไม่ เข้ าร่ วมเสนอราคา
ถอนการเสนอราคา
เสนอราคาตามทีก่ าํ หนด

ขู่เข็ญด้ วยประการใดๆ

ชีวิต
ร่ างกาย
ให้ กลัวว่ าจะเกิด
อันตรายต่ อ

ผู้ถูกขู่เข็ญ
จนผู้ถูกข่ มขืนใจยอมเช่ นว่ านั้น

เสรีภาพ
ชื่อเสี ยง

บุคคลทีส่ าม

ทรัพย์สิน

12

ตัวอย่ างการกระทําตามมาตรา 6
(ข่ มขืนใจผู้อนื่ ให้ จํายอม)
ในการประมูลงานก่ อสร้ างของหน่ วยงานของรัฐแห่ งหนึ่ง
ก. ซงเปนผู
ซึ่งเป็ นผ้ เสนอราคารายหนงกบพวกไดขมขู
สนอราคารายหนึ่งกับพวกได้ ข่มข่ ผ้ ูเสนอราคารายอน
สนอราคารายอืน่ ๆ
ให้ เข้ าร่ วมดําเนินการสมยอมราคา หรือไม่ ให้ เข้ าร่ วมเสนอราคา
หรือถอนการเสนอราคา หรือต้ องเสนอราคาตามทีก่ าํ หนด โดยขู่
ว่ าจะฆ่ าหรือทําร้ ายร่ างกาย หรือทําให้ เสี ยเสรีภาพ เสี ยชื่อเสี ยง
จนผูู้เสนอราคารายอืน่ ๆ ต้ องยอมทําตาม
 ก. กับพวกมีความผิดตามมาตรานี้
หาก ก. กับพวกไปขู่เข็ญว่ าจะกระทําการดังกล่ าวต่ อบุตร
หรือภริยาของผู้เสนอรายอืน่ ๆ ก. กับพวกก็มีความผิดตามมาตรานี้
เช่ นเดียวกัน

มาตรา 7

(ใช้ อบุ ายหลอกลวง, กระทําโดยวิธีอนื่ ใด)

ผ้ผูใดใช้
ดใชอุอบายหลอกลวง
บายหลอกลวง หรื
หรอกระทาการโดยวธอนใด
อกระทําการโดยวิธีอนื่ ใด
เป็ นเหตุให้ ผ้อู นื่ ไม่ มีโอกาสเข้ าทําการเสนอราคาอย่ างเป็ นธรรม
หรือให้ มกี ารเสนอราคาโดยหลงผิด ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
หนึ่งปี ถึงห้ าปี และปรับร้ อยละห้ าสิ บของจํานวนเงินทีม่ กี าร
เสนอราคาสูู งสุุ ดระหว่ างผูู้ร่วมกระทําความผิดนั้น หรือของ
จํานวนเงินทีม่ ีการทําสั ญญากับหน่ วยงานของรัฐแล้ วแต่
จํานวนใดจะสู งกว่ า

13

ใ ้ อุบายหลอกลวง
ใช้
ผู้ใด

เป็ นเหตุให้
กระทําโดยวิธีอนื่ ใด

ผู้อนื่ ไม่
ไ ่ มโี อกาสเสนอราคา
อย่ างเป็ นธรรม
มีการเสนอราคาโดยหลงผิด

ตัวอย่ างการกระทําตามมาตรา 7
(ใช้ อุบายหลอกหลวง, กระทําโดยวิธีอนื่ ใด)
1. ก. ซึ่งเป็ นผู้จะเข้ าเสนอราคาในการประกวดราคางานก่ อสร้ าง
หน่ วยงานของรัฐแห่ งหนึ่งได้ แกล้ งบอกข่ าวให้ ผ้จะเสนอราคา
หนวยงานของรฐแหงหนงไดแกลงบอกขาวใหผู
รายอืน่ ๆ หลงเชื่อว่ า หน่ วยงานของรัฐนั้น ไม่ มกี ารประกาศ
ประกวดราคา หรือหลอกผู้เข้ าเสนอราคาให้ ไปยืน่ ซองทีอ่ นื่
จนเป็ นเหตุให้ ผู้อนื่ ไม่ มีโอกาสเข้ าเสนอราคา
 ก. มีความผิดตามมาตรานี้
2. ข. ซึ่งเป็ นพรรคพวกของ ก. ซึ่งจะเข้ าเสนอราคา ได้ แอบ
ดึงประกาศประกวดราคาของหน่ วยงานของรัฐออก เป็ นเหตุให้
ผู้เสนอราคารายอืน่ ไม่ ทราบเรื่อง
 ข. มีความผิดตามมาตรานี้
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มาตรา 8

(เสนอราคาตํา่ หรือให้ ผลประโยชน์ สูงกว่ าปกติ
เป็ นเหตุให้ ปฏิบัตติ ามสั ญญาไม่ ได้ )
ผู้ใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาต่ อหน่ วยงานของรัฐโดยรู้ ว่า
ราคาทีเี่ สนอนั้ัน ตําํ่ มากเกินิ กว่่ าปกติ
ป จิ นเห็็นไได้้ ชัดว่่ า ไไม่่ เป็ นไปตาม
ไป
ลักษณะสิ นค้าหรือบริการ หรือเสนอผลประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่
หน่ วยงาน ของรัฐสู งกว่ าความเป็ นจริงตามสิ ทธิทจี่ ะได้ รับ โดยมี
วัตถุประสงค์ เป็ นการกีดกันการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม และการ
กระทําเช่ นว่ านั้น เป็เปนเหตุ
กระทาเชนวานน
นเหตให้
ใหไมสามารถปฏบตใหถู
ไม่ สามารถปฏิบัตใิ ห้ ถกกต้ตองตามสญญาได
องตามสั ญญาได้
ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ หนึ่งปี ถึงสามปี และปรับร้ อยละห้ าสิ บของ
จํานวนเงินทีม่ ีการเสนอราคา หรือของจํานวนเงินทีม่ ีการทําสั ญญากับ
หน่ วยงานของรัฐแล้ วแต่ จาํ นวนใดจะสู งกว่ า

ในกรณีทไี่ ม่ สามารถปฏิบัตใิ ห้ ถูกต้ อง ตามสั ญญาได้ ตาม
วรรคหนึ่ง เป็ นเหตุให้ หน่ วยงานของรัฐต้ องรับภาระค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ขึน้
ใ
ในการดํ
าเนินการให้
ใ ้ แล้้ วเสร็จตามวัตถุประสงค์์ ของสั ญญาดังกล่่ าว
ผู้กระทําผิดต้ องชดใช้ ค่าใช้ จ่ายให้ แก่ หน่ วยงานของรัฐนั้นด้ วย
ในการพิจารณาคดีความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่ อ
่
หนวยงานของรั
ัฐ ถ้้ ามีกี ารร้้ องขอ ให้
ใ ้ ศาลพิจิ ารณากําํ หนดคาใช้
่ ใ ้ จ่ ายทีี่
รัฐต้ องรับภาระเพิม่ ขึน้ ให้ แก่ หน่ วยงานของรัฐตามวรรคสองด้ วย
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ผู้ใดโดยทุจริต
ทําการเสนอราคา
ต่ อหน่ วยงานของรัฐ

รู้ ว่ าราคาทีเ่ สนอนั้น
ตํ่ามากเกินกว่ าปกติ
จนเห็นได้ชัดว่ า
ไม่ เป็ นไปตามลักษณะ
สิ นค้ าหรือบริการ
เสนอผลประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่
หน่ วยงานของรัฐ
สู ง กว่ าความเป็ นจริง
ตามสิ ทธิทจี่ ะได้ รับ

มีวตั ถุประสงค์ กดี กันการแข่ งขันราคา
เป็ นเหตุให้ ไม่ สามารถ ปฏิบัติงานให้
ถูกต้ องตามสั ญญาได้
* (และหากเป็ นเหตุให้ หน่ วยงาน
ของรัฐต้ องรับภาระค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ขึน้
ผู้กู ระทําผิดต้ องชดใช้ ค่ าใช้ จ่ายให้ แก่
หน่ วยงานของรัฐนั้นด้ วย)
ย)

ตัวอย่ างการกระทําตามมาตรา 8 (เสนอราคาตํา่ หรือให้
ผลประโยชน์ สูงกว่ าปกติเป็ นเหตุให้ ปฏิบัตติ ามสั ญญาไม่ ได้ )
ในการประกวดราคางานก่ อสร้ างอาคารหน่ วยงานของรัฐแห่ งหนึ่ง
กําํ หนดราคากลางไว้
ไ ้ 3 ล้้ านบาท ก. ผู้เสนอราคารายหนึ่ึงได้
ไ ้ เสนอราคา
ก่ อสร้ างเพียง 1.5 ล้ านบาท โดยรู้ อยู่แล้ วว่ าในวงเงินดังกล่ าวไม่ สามารถ
ก่ อสร้ างอาคารให้ ถูกต้ องตามแบบได้ โดยหวังเพียงจะเป็ นผู้มีสิทธิ
เข้ าทําสั ญญาเท่ านั้น ซึ่งการก่ อสร้ างจะไม่ ถูกต้ องตามแบบ แต่ ก.
จะใช้ วธิ ีตดิ สิ นบนกรรมการตรวจการจ้ างให้ ยอมรับงานก่ อสร้ างนี้
จะใชวธตดสนบนกรรมการตรวจการจางใหยอมรบงานกอสรางน
 ก. มีความผิดตามมาตรานี้
ข้ อสั งเกต การกระทําที่จะเป็ นความผิดตามมาตรานี้ ต้ องเป็ นกรณี
ทีไ่ ม่ สามารถปฏิบัตติ ามสั ญญาได้
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มาตรา 9 (นิตบิ ุคคลกระทําผิด ผู้จัดการ, ผู้บริหารเป็ นตัวการร่ วม)
ในกรณทการกระทาความผดตามพระราชบญญตนเปนไป
ในกรณี
ทกี่ ารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินีเ้ ป็ นไป
เพือ่ ประโยชน์ ของนิตบิ ุคคลใด ให้ ถอื ว่ าหุ้นส่ วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจในการดําเนินงาน
ในกิจการของนิตบิ ุคคลนั้น หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิตบิ ุคคลในเรื่องนั้น เป็ นตัวการร่ วมใน
การกระทําความผิดด้ วย เว้ นแต่ จะพิสูจน์ ได้ ว่าตนมิได้ มี
ส่ วนรู้ เห็นในการกระทําความผิดนั้น

การกระทํา
ความผิดตาม
พ.ร.บ.นี้

เป็ นไปเพือ่
ประโยชน์ นิติ
บุคคลใด

หุ้นส่ วนผู้จัดการ
ถือว่ า

เป็ น
ั
ตวการ
ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจในการ ร่ วม
ดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคล

กรรมการผู้จัดการ

เว้ นแต่ พสิ ู จน์ ได้ ว่าตนมิได้ มสี ่ วนรู้ เห็น
ในการกระทําความผิด ไม่ มีความผิด
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ตัวอย่ างการกระทําตามมาตรา 9
ก. เป็ นพนักงานบริษทั แห่ งหนึ่ง มี ข. เป็ นกรรมการ
ผูผ้ จดการ
ดั การ ข.
ข ไดมอบหมายให
ได้ มอบหมายให้ กก. ไปรวมสมยอมในการเสนอ
ไปร่ วมสมยอมในการเสนอ
ราคากับผู้เสนอราคารายอืน่ ๆ จนทําให้ บริษทั ได้ เป็ นผู้เข้ าทํา
สั ญญากับหน่ วยงานของรัฐจากการสมยอมกันดังกล่ าว
 ข. ในฐานะกรรมการผู้จด
ั การและเป็ นผู้แทนบริษทั
มีความผิดตามมาตรานี้
มความผดตามมาตราน
แต่ หากกรณีดงั กล่าวเป็ นการดําเนินการของ ก. พนักงาน
ตามลําพัง ข. ต้ องพิสูจน์ ว่าตนมิได้ มีส่วนรู้ เห็นในการกระทํา
ตามนั้น

ความผิดเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ หรือผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง
(มาตรา 10 – มาตรา 13)

มาตรา 10

(รู้ หรือควรรู้ ว่ามีการกระทําผิดตาม พ.ร.บ. นี้
ละเว้้ นไไม่่ ยกเลิกิ การเสนอราคา)
เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐผู้ใด ซึ่งมีอาํ นาจหรือหน้ าที่
ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือการดําเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับการเสนอราคาครั้งใด รู้ หรือมีพฤติการณ์ ปรากฎแจ้ งชัดว่ า
ควรรู้ ว่ า การเสนอราคาในครงนนมการกระทาความผดตาม
ใ ้ั ้ั ี
ํ
ิ
พระราชบัญญัตนิ ี้ ละเว้ นไม่ ดาํ เนินการเพือ่ ให้ มกี ารยกเลิก
การดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิด
ฐานกระทําความผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที่
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อัตราโทษ
จําคุก 1 ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20
20,,000 ถึง 200
200,,000 บาท
เจาหนาทใน
้ ้ ใี่
หน่ วยงานของ
รัฐผู้ใด

มีอี าํ นาจ

อนุมัติ

รู้

มีหน้ าที่

พิจารณา

มีพฤติการณ์
ปรากฏแจ้ งชัดว่ า
ควรรู้

ดําเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับการเสนอราคา
การเสนอราคาในครั้งนั้น
มีการกระทําความผิดตาม
พ.ร.บ. นี้

ละเว้ นไม่ ดาํ เนินการ
เพือ่ ให้ มกี ารยกเลิก
การเสนอราคา

มีความผิดฐานกระทํา
ความผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที่

ตัวอย่ างการกระทําตามมาตรา 10 (รู้ หรือควรรู้ ว่ามีการ
กระทําผิดตาม พ.ร.บ. นี้ ละเว้ นไม่ ยกเลิกการเสนอราคา)
1. วันยืน่ ซองเสนอราคาของหน่ วยงานแห่ งหนึ่ง มีผู้เสนอราคา
หลายรายเจรจาต่ อรอง เพือ่ ร่ วมสมยอมกันทีบ่ ริเวณใกล้ เคียงกับ
สถานที่ยนื่ ซอง ซึ่งคนทีม่ าติดต่ อราชการ ต่ างได้ ยนิ กันทัว่ ดังนี้
ก็อาจถือได้ ว่า ผู้มีอาํ นาจหรือหน้ าที่ คุณสมบัติ พิจารณา หรือ
ดําเนินการใด ๆ เกีย่ วกับการสอบราคาครั้งนั้น ควรรู้ และ
ดําเนินการเพือ่ ให้ มีการยกเลิกการเสนอราคาได้ แต่ หากรู้ แล้ ว
ไม่ ยกเลิกก็ผดิ มาตรานี้
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2. ในการประมูลงานก่ อสร้ างอาคารเรียนของจังหวัดหนึ่งทีม่ ี
6 อําเภอ มีผ้ยู นื่ ซองเพียง 3 ราย เท่ านั้น คือ ก,ข
, และ ค
แล้ วผลัดกันได้ งาน รายละ 2 อําเภอ ในราคาทีใ่ กล้ เคียงกัน
และมีหลักฐานข้ อมูลความเกีย่ วพันระหว่ างกัน ก็อาจถือได้ ว่า
เป็ นพฤติการณ์ ทคี่ วรรู้ ว่ามีการกระทําผิดตาม พ.ร.บ. นี้
อยางไรกตามขอเทจจรงวารู
อย่
างไรก็ตามข้ อเท็จจริงว่ าร้ หรอควรรู
รือควรร้ ตองพจารณาตาม
ต้ องพิจารณาตาม
พยานหลักฐานเป็ นกรณีๆ ไป

มาตรา 11 (ทุจริตในการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงือ่ นไข)
เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐผู้ใด หรือผู้ได้ รับมอบหมายจาก
หน่ วยงานของรัฐผูู้ใด โดยทุุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา
กําหนดเงือ่ นไข หรือกําหนดผลประโยชน์ ตอบแทน อันเป็ น
มาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้ มกี ารแข่ งขัน ในการ
เสนอราคาอย่ างเป็ นธรรม หรือเพือ่ ช่ วยเหลือให้ ผ้เู สนอราคารายใด
ได้ มีสิทธิเข้ าทําสั ญญากับหน่ วยงานของรัฐโดยไม่ เป็ นธรรม หรือ
เพือ่ กีดกันผู้เสนอราคาใดมิให้ มีโอกาสเข้ าแข่ งขันในการเสนอราคา
อย่ างเป็ นธรรม ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ห้าปี ถึงยีส่ ิ บปี หรือจําคุก
ตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนบาทถึงสี่ แสนบาท
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ออกแบบ

- เจ้ าหน้ าทีใ่ น
หน่ วยงานของรัฐ
- ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
จากหนวยงานของรฐ
่
ั

โดยทุจริตทําการ

กําหนดราคา
เงือ่ นไข

อันเป็ นมาตรฐาน
ในการเสนอราคา

ผลประโยชน์
ตอบแทน

โดยมุ่งหมายไม่ ให้ มกี ารแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม
เพือ่ ช่ วยเหลือผู้เสนอราคาให้ มสี ิ ทธิทําสั ญญาโดยไม่ เป็ นธรรม
เพือ่ กีดกันผู้เสนอราคาไม่ ให้ มโี อกาสเข้ าแข่ งขันในการเสนอราคา
อย่ างเป็ นธรรม

ตัวอย่ างการกระทําตามมาตรา 11
(ทุจริตในการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงือ่ นไข)
 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการจัดหาให้ แคบ
อยู่เฉพาะพัสดุที่เป็ นของเอกชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือระบุ
ยีห่ ้ อของพัสดุที่จะซื้อ
 กําหนดรายละเอียดของพัสดุให้ มคี วามยุ่งยากในการจัดหาหรือ
ไม่ สามารถทําได้ ในเวลาจํากัด
 กําหนดคุณสมบัตผิ ู้จะเข้ าเสนอราคาอย่ างจํากัด เช่ น เรื่องระยะ
เวลาของผลงานนานหลายปีปี จํํานวนมูลค่่ าของผลงานทีีส่ ู งมากหรืือ
ต้ องมีทุนจดทะเบียนสู งมาก
 กําหนดเงือ่ นไขสู งเกินความจําเป็ น เช่ น จํานวนเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ กรรมสิ ทธิ์ในเครื่องจักรกล เป็ นต้ น
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มาตรา 12 (เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐกระทําผิดตาม พ.ร.บ. นี้
มีความผิดฐานกระทําผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที)่

เจ้้ าหน้้ าทีใ่ี นหน่่ วยงานของรััฐผู้ใดกระทําํ ความผิดิ ตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ หรือกระทําการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้
มีการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม เพือ่ เอือ้ อํานวยแก่
ผู้เข้ าทําการเสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้มีสิทธิทาํ สั ญญากับ
หน่ วยงานของรัฐ มความผดฐานกระทาผดตอตาแหนงหนาท
หนวยงานของรฐ
มีความผิดฐานกระทําผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที่
ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ห้าปี ถึงยีส่ ิ บปี หรือจําคุกตลอดชีวติ
และปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนบาทถึงสี่ แสนบาท

เจาหนาทใน
เจ้
าหน้ าทีใ่ น
หน่ วยงานของรัฐ

กระทําความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี้
กระทําการใด ๆ
มุ่งหมาย มิให้ มี
การแข่ งขันราคา
อย่ างเป็ นธรรม

เอือ้ อํานวยแก่ ผ้เู ข้ าทํา
การเสนอราคารายใด
ให้ เป็ นผู้มสี ิ ทธิทํา
สั ญญากับหน่ วยงาน
ของรัฐ

ความผิดฐาน
กร ทําความผิด
กระทาความผด
ต่ อตําแหน่ งหน้ าที่
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ตัวอย่ างการกระทําตามมาตรา 12 (เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานของรัฐ
กระทําผิดตาม พ.ร.บ. นี้ มีความผิดฐานกระทําผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที)่
1. ก. เป็ นเจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐ ไม่ มหี น้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ
จัดั ซืื้อจัดั จ้้ าง แตได้
่ ไ ้ แอบดึงึ ประกาศสอบราคาออก
ป
เพือ่ื ชวยเหลื
่
อื
ผู้เสนอราคารายหนึ่ง และเพือ่ ไม่ ให้ ผ้ ูเสนอราคารายอืน่ ทราบว่ ามีการ
ประกาศสอบราคา
 ก. มีความผิดฐานกระทําผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที่ ตามมาตรานี้
2.2 ข. เปนเจาหนาทในหนวยงานของรฐไดชวยเหลอ
ป็ ้ ้ ใี่
่
ั ไ้่
ื ค. โดยปลอม
โ ป
หนังสื อรับรองผลงานให้ ค. นําไปยืน่ ประกอบการเสนอราคา โดยมี
เจตนาช่ วยเหลือ ค. ให้ ได้ งานกับหน่ วยงาน นั้น
 ข. มีความผิดฐานการทําผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที่ ตามมาตรานี้ เช่ นกัน

มาตรา 13 (ผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง กระทําความผิดต่ อ
เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐ)
ผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการใน
หน่ วยงานของรัฐ ซงมใชเปนเจาหนาทในหนวยงานของรฐผู
หนวยงานของรฐ
ซึ่งมิใช่ เป็ นเจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐผ้ ใด
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําการใด ๆ ต่ อ
เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐซึ่งมีอาํ นาจหรือหน้ าทีใ่ นการอนุมัติ
การพิจารณา หรือการดําเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเสนอราคา
เพือ่ จงใจหรื
เพอจู
งใจหรอทาใหจายอมตองยอมรบการเสนอราคาทมการกระทา
อทําให้ จาํ ยอมต้ องยอมรับการเสนอราคาทีม่ ีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ ถือว่ าผู้น้ันกระทําความผิดฐาน
กระทําผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจําคุก ตั้งแต่ เจ็ดปี ถึงยีส่ ิ บปี
หรือจําคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนสี่ หมื่นบาทถึงสี่ แสนบาท
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- ผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
ทางการเมือง
- กรรมการ

- อนุกรรมการ

มิใช่ เจ้ าหน้ าที่
ในหน่ วยงาน
ในหนวยงาน
ของรัฐ

กระทําความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี้
กระทําการใด ๆ
ต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ

มีอาํ นาจ

อนุมัติ

มีหน้ าที่

พิจารณา
ดําเนินการใดๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ อง

จูงใจ
ใ ยอมรัับการเสนอราคาทีมี่ ี
การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. นี้

ผิดิ ฐานกระทําํ ความผิดิ
ต่ อตําแหน่ งหน้ าที่

ตัวอย่ างการกระทําตามมาตรา 13 (ผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
ทางการเมืองกระทําผิดต่ อเจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานของรัฐ)
1. ก. เป็ นผูู้บริหารท้ องถิน่ ได้ ไปจููงใจหรือข่ มขูู่ ข. ปลัดหน่ วยงาน
ส่ วนท้ องถิน่ ให้ จาํ ยอมรับการเสนอราคาการจัดซื้อรายหนึ่ง ซึ่งมี
การสมยอมราคากันไว้ แล้ ว
 ก. มีความผิดฐานกระทําผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที่ ตามมาตรานี้
2. ข. เป็ป็ นสมาชิิกสภาท้้ องถิน่ิ แห่่ งหนึึ่งไปดํ
ไป าเนิินการ เพือื่
จัดให้ มีการฮั้วกันในหน่ วยงานส่ วนท้ องถิน่ อีกจังหวัดหนึ่ง
 ข. มีความผิดฐานกระทําผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที่ ตามมาตรานี้
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กระบวนการกล่ าวหาร้ องเรียนเพือ่ ให้ ดาํ เนินการตามกฎหมายนี้
มีการกล่าวหาร้ องเรียน
กลาวหาบุ
กล่
าวหาบคคลทั
คคลทวไป
่วไป เชน
เช่ น
ผู้รับเหมา ผู้เสนอราคา ฯลฯ

จนท.ในหนวยงานของรฐท
จนท
ในหน่ วยงานของรัฐที่
เกีย่ วข้ องกับการเสนอราคา

ผูผ้ ดารงตาแหนงทางการเมองทเขา
าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองที่เข้ า
มายุ่งเกีย่ วกับการเสนอราคา

ว่ ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ ตามมาตรา 4 - 13
ต่ อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพือ่ ให้ ดาํ เนินการให้ ผ้ถู ูกกล่ าวหา
ถูกลงโทษทางอาญา

รับผิดชดใช้ ค่าเสี ยหาย

ถูกถอดถอน

ถูกลงโทษทางวินัย

ในการร้ องเรียนไปยัง ป.
ป.ป.ช.
ลักษณะของคําร้ องเป็ นอย่ างไร
ชื่อ ทีอ่ ยู่ของผู้เสี ยหายหรือผู้กล่ าวหาแล้วแต่ กรณี
ชื่อตําแหน่ งและสั งกัดของผูู้ถูกกล่ าวหา
ข้ อกล่ าวหาและพฤติการณ์ แห่ งการกระทําความผิด
ตามข้ อกล่ าวหาพร้ อมพยานหลักฐาน
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พบเห็็นเจ้้ าหน้้ าทีีข่ องรัั ฐ
ทุจริ ต หรื อ รํ่ ารวยผิดปกติ
ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โปรดส่ งข้ อมูลมายัง
หรือแจ้ ง สํ านักงาน ป.ป.ช.
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 0 2282 3161 – 5 , โทรสาร 0 2281 1145

รักเมืองไทย รวมตานภัย ทุจริต
รวมกันคิด รวมกนทา
รวมกนคด
รวมกันทํา นํนาวถ
าวิถี
ใหเมืองไทย โปรงใส ในทันที
เราคงมี วนนน
เราคงม
วันนัน้ ที
ทฝนรอ
ฝ
่ น รอ
“รวมมือ รวมใจ เพือ่ เมืองไทย โปรงใสสุจริต”
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