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พระราชบัญญัติ 

วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2542 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา 

ตอหนวยงานของรัฐ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 

และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ

การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542” 

 



มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“การเสนอราคา” หมายความวา การย่ืนขอเสนอเพ่ือเปนผูมีสิทธิทําสัญญา 

กับหนวยงานของรัฐอันเกี่ยวกับการซื้อ การจาง การแลกเปล่ียน การเชา การจําหนาย

ทรัพยสิน การไดรับสัมปทานหรือการไดรับสิทธิใด ๆ 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค 

ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใด 

ท่ีดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและไดรับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุน

จากรัฐ 

“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา 

(1) นายกรัฐมนตรี 

(2) รัฐมนตรี 

(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(4) สมาชิกวุฒิสภา 

(5) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการการเมือง 

(6) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

ฝายรัฐสภา 

(7) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 116/ตอนท่ี 120 ก/หนา 70/29 พฤศจิกายน 2542 



“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ 

 

มาตรา 4  ผู ใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เ พ่ือวัตถุประสงค ท่ีจะ 

ใหประโยชนแกผูใดผูหน่ึงเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยหลีกเล่ียง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือโดยการกีดกันมิใหมีการเสนอสินคาหรือบริการ

อื่นตอหนวยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแกหนวยงานของรัฐอันมิใชเปนไป 

ในทางการประกอบธุรกิจปกติ ตองระวางโทษจํ าคุก ต้ังแตห น่ึงปถึ งสามป  

และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทํา

ความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินท่ีมีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวน

ใดจะสูงกวา 

ผูใดเปนธุระในการชักชวนใหผูอื่นรวมตกลงกันในการกระทําความผิดตามท่ี

บัญญัติไวในวรรคหน่ึง ผูน้ันตองระวางโทษตามวรรคหน่ึง 

 

มาตรา 5  ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

แกผูอื่นเพ่ือประโยชนในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค ท่ีจะจูงใจใหผู น้ัน 

รวมดําเนินการใด ๆ อันเปนการใหประโยชนแกผูใดผูหน่ึงเปนผูมีสิทธิทําสัญญา 

กับหนวยงานของรัฐ หรือเพ่ือจูงใจใหผูน้ันทําการเสนอราคาสูงหรือตํ่าจนเห็นไดชัดวา

ไมเปนไปตามลักษณะสินคา บริการ หรือสิทธิ ท่ีจะไดรับ หรือเพ่ือจูงใจใหผู น้ัน 

ไมเขารวมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงป

ถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดในระหวาง 

ผูรวมกระทําความผิดน้ันหรือของจํานวนเงินท่ีมีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 



ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพ่ือกระทําการ

ตามวรรคหน่ึง ใหถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดดวย 

 

มาตรา 6  ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหจํายอมรวมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา

หรือไมเขารวมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือตองทําการเสนอราคา

ตามท่ีกําหนด โดยใชกําลังประทุษรายหรือขู เข็ญดวยประการใด ๆ ใหกลัววา 

จะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญ 

หรือบุคคลท่ีสาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวาน้ัน ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึง 

สิบป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดในระหวาง 

ผูรวมกระทําความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินท่ีมีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

 

มาตรา 7  ผูใดใชอุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเปนเหตุใหผูอื่น 

ไมมีโอกาสเขาทําการเสนอราคาอยางเปนธรรมหรือใหมีการเสนอราคาโดยหลงผิด  

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินท่ีม ี

การเสนอราคาสูงสุดระหวางผูรวมกระทําความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินท่ีมีการทํา

สัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

 

มาตรา 8  ผูใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐโดยรูวาราคา 

ท่ีเสนอน้ันตํ่ามากเกินกวาปกติจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคาหรือบริการ 

หรือเสนอผลประโยชนตอบแทนใหแกหนวยงานของรัฐสูงกวาความเปนจริงตามสิทธิ 

ท่ีจะไดรับ โดยมีวัตถุประสงคเปนการกีดกันการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

และการกระทําเชนวาน้ัน เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาได  



ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสามป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินท่ีม ี

การเสนอราคา  หรือของจํ านวนเงิน ท่ีมีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาไดตามวรรคหน่ึง เปนเหตุ 

ใหหนวยงานของรัฐตองรับภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้นในการดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ตามวัตถุประสงคของสัญญาดังกลาว ผูกระทําผิดตองชดใชคาใชจายใหแกหนวยงาน 

ของรัฐน้ันดวย 

ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ  

ถ ามี การร องขอให ศาลพิจารณากํ าหนดค าใช จ าย ท่ี รั ฐต อง รับภาระเ พ่ิมขึ้ น 

ใหแกหนวยงานของรัฐตามวรรคสองดวย 

 

มาตรา 9  ในกรณี ท่ีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ีเปนไป 

เพ่ือประโยชนของนิติบุคคลใด ใหถือวาหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร

หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน หรือผูซึ่งรับผิดชอบ 

ในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเร่ืองน้ัน เปนตัวการรวมในการกระทําความผิดดวย 

เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดน้ัน 

 

มาตรา 10  เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐผูใดซึ่งมีอํานาจหรือหนาท่ีในการอนุมัติ 

การพิจารณาหรือการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเสนอราคาคร้ังใด รูหรือ 

มีพฤติการณปรากฏแจงชัดวาควรรูวาการเสนอราคาในคร้ังน้ันมีการกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติน้ี ละเวนไมดําเนินการเพ่ือใหมีการยกเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับ

การเสนอราคาในคร้ัง น้ัน มีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหน งหน า ท่ี  

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 



มาตรา 11  เจ าหนาท่ี ในหนวยงานของรัฐผู ใด หรือผู ได รับมอบหมาย 

จากหนวยงานของรัฐผูใด โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงื่อนไข  

หรือกําหนดผลประโยชนตอบแทน อันเปนมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุงหมาย 

มิใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม หรือเพ่ือชวยเหลือใหผูเสนอราคา 

รายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐโดยไมเปนธรรม หรือเพ่ือกีดกัน 

ผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม ตองระวาง

โทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาท 

ถึงสี่แสนบาท 

 

มาตรา 12  เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือกระทําการใด ๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม เพ่ือเอื้ออํานวย

แกผู เข าทําการเสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิ ทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ  

มีความผิดฐานกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป 

หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 

มาตรา 13  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการ 

ในหนวยงานของรัฐ ซึ่งมิใชเปนเจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐผูใด กระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกระทําการใด ๆ ตอเจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจ

หรือหนาท่ีในการอนุมั ติ การพิจารณา หรือการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 

การเสนอราคาเพ่ือจูงใจหรือทําใหจํายอมตองยอมรับการเสนอราคาท่ีมีการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ี ใหถือวาผู น้ันกระทําความผิดฐานกระทําผิดตอ 

ตําแหนงหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต  

และปรับต้ังแตหน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 



มาตรา 14  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 

การกระทําท่ีเปนความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ

น้ี 

ในกรณีท่ีมีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกลาวหารองเรียน

วาการดําเนินการซื้อ การจาง การแลกเปล่ียน การเชา การจําหนายทรัพยสิน  

การไดรับสัมปทานหรือการไดรับสิทธิใด ๆ ของหนวยงานของรัฐคร้ังใดมีการกระทํา 

อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการสอบสวน

ขอเท็จจริงโดยเร็ว และถาเห็นวามีมูลใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณี ท่ี ผูกระทําความผิดเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือผู ดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการกับผู น้ันตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(2) ในกรณีท่ีเปนบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลตาม (1) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ดําเนินการกลาวโทษบุคคลน้ันตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีตอไป ในการดําเนินการ

ของพนักงานสอบสวนใหถือรายงานการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เปนหลัก 

(3) ในกรณี ท่ีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญั ติ น้ี เปนการกระทํา 

ของเจาหนาท่ีของรัฐหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม (1) และบุคคลอื่นท่ีลักษณะ

คดีมีความเกี่ยวเน่ืองเปนความผิดเดียวกัน ไมวาจะเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน  

ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีกับบุคคล 

ท่ีเกี่ยวของท้ังหมดในคราวเดียวกัน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนิน 

การสอบสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด และเมื่อดําเนินการเสร็จ 

ใหสงรายงานเอกสารและความเห็นไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการใหม ี



การฟองคดีในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีสําหรับผูท่ีกระทําความผิดน้ัน  

โดยใหถือวารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการกระทํา 

ความผิดดังกลาวสมควรใหดําเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงผลการสอบสวนขอเท็จจริง

ไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือเปนผูดําเนินคดีตอไป 

การดําเนินการของคณะกรรมการ ป .ป .ช. ไมเปนการตัดสิทธิผู เสียหาย 

หรือหนวยงานของรัฐ ท่ี เสียหายจากการกระทําความผิดในการเสนอราคา  

ในการรองทุกขหรือกลาวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

มาตรา 15  ในการสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปน้ี 

(1) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริง 

หรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

(2 )  มีคํ าสั่ ง ใหข าราชการ พนักงานหรือลูกจ างของหนวยงานของรัฐ  

ปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเปนแกการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา

เพ่ือประโยชนในการสอบสวน 

(3) ดําเนินการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือเขาไปในเคหสถาน สถานท่ี 

ทําการ หรือสถานท่ีอื่นใด รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวาง 

พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาท่ีมีการประกอบกิจการ 

เพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใด 



ซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 

ในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 

(4) ดําเนินการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือใหมีการจับและควบคุมตัว

ผูถูกกลาวหา ซึ่งระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือ 

เปนผูซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพ่ือสงตัวไปยังสํานักงาน

อัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการตอไป 

(5) ขอใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนดําเนินการตามหมายของศาล

ท่ีออกตาม (3) หรือ (4) 

(6) กําหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการสืบสวน 

และสอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และการประสานงาน 

ในการดําเนินคดีระหวางคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงาน

อัยการ 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหประธานกรรมการและกรรมการ 

ป.ป.ช. เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ และมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพ่ือประโยชน 

ในการสอบสวนใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจแตงต้ังอนุกรรมการ หรือพนักงาน

เจาหนาท่ีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได ในกรณีเชนวาน้ี 

ใหอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนา ท่ี ท่ีได รับแตงต้ังเปนพนักงานสอบสวน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานการสอบสวนใหสํานักงานอัยการ

สูงสุดดําเนินคดีตอไป การดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งฟองหรือสั่งไมฟองของพนักงาน

อัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหถือวาบทบัญญัติท่ีกําหนด 



เปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูวาราชการ

จังหวัด เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

มาตรา 16  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

              ชวน  หลีกภัย 

              นายกรัฐมนตรี 

 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในการจัดหา 

สินคาและบริการไมวาดวยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจางหรือวิธีอื่นใดของหนวยงานของรัฐ

ทุกแหงน้ันเปนการดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณเงินกู เงินชวยเหลือ หรือรายได 

ของหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนเงินของแผนดิน รวมท้ังการท่ีรัฐใหสิทธิในการดําเนิน

กิจการบางอยางโดยการใหสัมปทานอนุญาตหรือกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันก็เปน 

การดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะอันเปนกิจการของรัฐ ฉะน้ัน การจัดหาสินคา 

และบริการรวมท้ังการใหสิทธิดังกลาว จึงตองกระทําอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและมี 

การแขงขันกันอยางเสรีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ แตเน่ืองจากการดําเนินการ 

ท่ีผานมามีการกระทําในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณตาง ๆ  

อันทําใหมิไดมีการแขงขันกันเสนอประโยชนสูงสุดใหแกหนวยงานของรัฐอยางแทจริง

และเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ นอกจากน้ัน ในบางกรณีผู ดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐก็มีสวนรวมหรือมีสวนสนับสนุนในการทําความผิด 

หรือละเวนไมดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี อันมีผลทําใหปญหาในเร่ืองน้ีทวีความรุนแรง

ย่ิงขึ้น จึงสมควรกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดเพ่ือเปนการปราบปราม 

การกระทํ าในลักษณะดังกล าว รวมท้ังกํ าหนดลักษณะความผิดและกลไก 

ในการดําเนินการเอาผิดกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือให 

การปราบปรามดังกลาวมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 


