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พระราชบัญญัติว่าด้วย 
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

หรือเป็นที่รู้จักกันสั้นๆ ว่า “กฎหมายฮั้ว” หมายถึง การที่ผู้เสนอราคาตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระท าการ
ร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุรประสงค์ เพื่อ 

 ก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ หรือ 
 หลีกเลี่ยงการแข่งขันกันอย่างแท้จริงและเป็นธรรมอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่

ผู้เสนอราคารายหนึ่ง หรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา หรือ 
 เพ่ือผลประโยชน์อย่างใด ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน 

 

 “ฮั้ว” ถือเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง ท าให้รัฐสูญเสียประโยชน์ ก่อให้เกิดการผูกขาด
สร้างอิทธิพลในการก่อสร้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลเสียหายต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินและเจ้าของ
ประเทศ 
 
นิยามที่ส าคัญ 
 

 “การเสนอราคา” หมายความว่า การยื่นข้อเสนอเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐอันเกี่ยวกับ การซื้อการจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ าหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทานการ
ได้รับสิทธิใดๆ 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใด ที่ด าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน หรือ
เงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 
 
การบังคับใช้ 
 

 บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 บังคับใช้กับภาคธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ 
 บังคับใช้กับประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมกระท าผิด 

 
 
 

 

 

กฎหมายน่ารู้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

มาตรา 5 (การจัดฮั้วกัน) 
ลักษณะความผิด  
 ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียกรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์เพื่อจูงใจให้
ร่วมด าเนินการให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา เสนอราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่าลักษณะสินค้า บริการหรือ
สิทธิที่จะได้รับ ไม่เข้าร่วมเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา 
อัตราโทษ  
 1-3 ปี และปรับร้องละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือที่มีการท าสัญญา  

บทลงโทษความผิดบุคคลทั่วไป 

มาตรา 4 (สมยอมราคา) 
ลักษณะความผิด  
 ผู้ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา หรือ ผู้เป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อ่ืนร่วมตกลงเพื่อให้ประโยชน์
แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญาโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม กีดกันไม่ให้เสนอสินค้าหรือบริการ หรือเอา
เปรียบหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจปกติ 
อัตราโทษ  
 จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือที่มีการท าสัญญา 
 

มาตรา 6 (ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอม) 
ลักษณะความผิด  
 ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอมร่วมด าเนินการในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือถอนการ
เสนอราคา หรือ ต้องเสนอราคาตามก าหนดโดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญให้กลัวจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 
อัตราโทษ  
 จ าคุก 5-10 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือที่มีการท าสัญญา  

มาตรา 7 (ใช้อุบายหลอกหลวง, กระท าโดยวิธีอื่นใด) 
ลักษณะความผิด  
  ใช้อุบายหลอกหลวงหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืน เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอราคาอย่าง
เป็นธรรม หรือเสนอราคาโดยหลงผิด 
อัตราโทษ  

จ าคุก 1-5 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือที่มีการท าสัญญา  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 8 (เสนอราคาต่ า หรือให้ผลประโยชน์สูงกว่าปกติเป็นเหตุให้ปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้) 
ลักษณะความผิด  
 เสนอราคาโดยรู้ว่าต่ ามากเกินกว่าปกติ หรือเสนอผลประโยชน์สูงกว่าความเป็นจริง เป็นการกีด
กันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้โดยทุจริต  
อัตราโทษ  
 จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคาสูงสุดหรือที่มีการท าสัญญา  

มาตรา 9 (นิติบุคคลกระท าผิด ผู้จัดการ, ผู้บริหารเป็นตัวการร่วม) 
ลักษณะความผิด  
 การกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลใดถือว่า หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติ
บุคคลในเรื่องนั้น เป็นตัวการร่วมในการกระท าผิด เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระท าผิด  
อัตราโทษ  
 ตามมาตราที่กระท าความผิด 

ความผิดเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

มาตรา 10 (รู้หรือควรรู้ว่ามีการ
กระท าผิดตาม พ.ร.บ. น้ีละเว้นไม่
ยกเลิกการเสนอราคา) 
 

ลักษณะความผิด เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานของรัฐมีอ านาจ หรือ
หน้าท่ีอนุมัติ พิจารณาหรือด าเนิน 
การที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคา  
รู้ หรือมีพฤติการณ์ปรากฎแจ้งชัด
ว่าควรรู้ว่ามีการกระท าผิดตาม 
พ.ร.บ. นี้ ละเว้นไม่ด าเนินการ 
เพื่อให้มีการยกเลิกการด าเนินการ
เกี่ยวกับการเสนอราคาครั้งนั้น     
มีความผิดฐานกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที ่
 

อัตราโทษ จ าคุก 1-10 ปี และ
ปรับสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา 11 (ทุจริตในการออก 
แบบ ก าหนดราคา ก าหนด
เง่ือนไข) 

 

ลักษณะความผิด เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับ
มอบหมายท าการออกแบบก าหนด
ราคา เงื่อนไขหรือผลประโยชน์
ตอบแทนอันเป็นมาตรฐานในการ
เสนอราคา โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาให้มีสิทธิ
ท าสัญญาโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อ
กีดกันผู้เสนอราคาไม่ให้เข้าแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมโดยทุจริต 
 

อัตราโทษ จ าคุก 5-20 ปี หรือ
ตลอดชีวิต และปรับ 1 แสน ถึง 4 
แสนบาท 

มาตรา 12 (เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานของรัฐกระท าผิดตาม 
พ.ร.บ. น้ีมีความผิดฐานกระท าผิด
ด้วยต าแหน่งหน้าท่ี) 

 

ลักษณะความผิด เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานของรัฐกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้หรือกระท าการ
ใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออ านวย
แก่ผู้เข้าท าการเสนอราคาให้เป็นผู้มี
สิทธิท าสัญญา 
 

อัตราโทษ จ าคุก 5-20 ปี หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต และปรับ 1 แสน 
ถึง 4 แสนบาท 

มาตรา 13 (ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กระท าความผิดต่อ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ) 

 

ลักษณะความผิด ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการ หรือ
อนุกรรมการในหน่วยงานของรัฐที่
มิใช่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ 
กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. นีห้รือ
กระท าการใดๆ ต่อเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจหรือ
หน้าท่ีในการอนุมัติการพิจารณา 
หรือการด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
เสนอราคาเพื่อจูงใจหรือจ ายอม
ต้องรับการเสนอราคาที่มีการ
กระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี ้
 

อัตราโทษ จ าคุก 7-20 ปี หรือ
ตลอดชีวิต และปรับ 1 แสน 4 
หมื่นบาท ถึง 4 แสนบาท 


