พระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน
ของรัฐ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
*[รก.๒๕๔๒/๑๒๐ก/๗๐/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒]
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การเสนอราคา” หมายความวา การยื่นขอเสนอเพื่อเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐอันเกี่ยวกับการซื้อ การจาง การแลกเปลี่ยน การเชา การจําหนายทรัพยสิน การไดรับสัมปทาน
หรือการไดรับสิทธิใด ๆ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน
่ ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใดที่ดําเนินกิจการของรัฐตาม
กฎหมายและไดรับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ
“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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๒
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง
(๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา
(๗) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
มาตรา ๔ ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแก
ผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือ
โดยการกีดกันมิใหมีการเสนอสินคาหรือบริการอื่นตอหนวยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก
หนวยงานของรัฐอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป
และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มก
ี ารเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น หรือ
ของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ผูใดเปนธุระในการชักชวนใหผูอื่นรวมตกลงกันในการกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว
ในวรรคหนึ่ง ผูนั้นตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕ ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูอื่น
เพื่อประโยชนในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงคที่จะจูงใจใหผูนั้นรวมดําเนินการใด ๆอันเปนการให
ประโยชนแกผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ หรือเพื่อจูงใจใหผูนั้นทําการเสนอ
ราคาสูงหรือต่ําจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคา บริการ หรือสิทธิที่จะไดรับ หรือเพื่อจูงใจให
ผูนั้นไมเขารวมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาปและ
ปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้นหรือของ
จํานวนเงินที่มก
ี ารทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อกระทําการตาม
วรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดดวย
มาตรา ๖ ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหจํายอมรวมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคาหรือไม
เขารวมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือตองทําการเสนอราคาตามที่กําหนดโดยใชกําลัง
ประทุษรายหรือขูเข็ญดวยประการใด ๆ ใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกายเสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ
ทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป
ถึงสิบป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น
หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
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๓
มาตรา ๗ ผูใดใชอุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเปนเหตุใหผูอื่นไมมี
โอกาสเขาทําการเสนอราคาอยางเปนธรรมหรือใหมีการเสนอราคาโดยหลงผิด ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหวางผูรวมกระทํา
ความผิดนั้นหรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
มาตรา ๘ ผูใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐโดยรูวาราคาที่เสนอนั้น
ต่ํามากเกินกวาปกติจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคาหรือบริการ หรือเสนอผลประโยชนตอบ
แทนใหแกหนวยงานของรัฐสูงกวาความเปนจริงตามสิทธิที่จะไดรับ โดยมีวัตถุประสงคเปนการกีดกัน
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมและการกระทําเชนวานั้น เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตาม
สัญญาได ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอ
ราคา หรือของจํานวนเงินทีม
่ ีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัตใิ หถูกตองตามสัญญาไดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหหนวยงาน
ของรัฐตองรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการดําเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของสัญญาดังกลาว
ผูกระทําผิดตองชดใชคาใชจายใหแกหนวยงานของรัฐนั้นดวย
ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ถามีการรอง
ขอใหศาลพิจารณากําหนดคาใชจายที่รัฐตองรับภาระเพิ่มขึ้นใหแกหนวยงานของรัฐตามวรรคสองดวย
มาตรา ๙ ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปเพื่อประโยชนของ
นิติบุคคลใด ใหถือวาหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้น เปนตัวการรวม
ในการกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๑๐ เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดซึ่งมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติการ
พิจารณาหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาครั้งใด รูหรือมีพฤติการณแจงชัดวาควรรู
วาการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเวนไมดําเนินการเพื่อใหมีการ
ยกเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๑ เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด หรือผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานของ
รัฐผูใด โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงื่อนไข หรือกําหนดผลประโยชนตอบแทน อัน
เปนมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อ
ชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐโดยไมเปนธรรม หรือเพื่อกีด
กันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
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๔

มาตรา ๑๒ เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกระทําการใด ๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม เพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขาทําการ
เสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทําผิดตอตําแหนง
หนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท
มาตรา ๑๓ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการในหนวยงาน
ของรัฐ ซึ่งมิใชเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทํา
การใด ๆ ตอเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติการพิจารณา หรือการ
ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรือทําใหจํายอมตองยอมรับการเสนอราคาที่มี
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่
แสนบาท
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํ นาจสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่
เปนความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกลาวหารองเรียนวา
การดําเนินการซื้อ การจาง การแลกเปลี่ยน การเชา การจําหนายทรัพยสิน การไดรับสัมปทานหรือการ
ไดรับสิทธิใด ๆ ของหนวยงานของรัฐครั้งใดมีการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการสอบสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว และถาเห็นวามีมูลใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการกับผูนั้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) ในกรณีทเี่ ปนบุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการกลาวโทษบุคคลนั้นตอพนักงานสอบสวนเพือ
่ ดําเนินคดีตอไป ในการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวนใหถอ
ื รายงานการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลัก
(๓) ในกรณีทก
ี่ ารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําของเจาหนาที่
ของรัฐหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม (๑) และบุคคลอื่นที่ลักษณะคดีมีความเกี่ยวเนื่องเปน
ความผิดเดียวกัน ไมวาจะเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นสมควร
ดําเนินการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมดในคราวเดียวกัน ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด และเมื่อดําเนินการเสร็จให
สงรายงานเอกสารและความเห็นไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการใหมีการฟองคดีในศาลซึ่งมี
เขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีสําหรับผูที่กระทําความผิดนั้น โดยใหถือวารายงานของคณะกรรมการ
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๕
ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เห็นวาการกระทําความผิดดังกลาวสมควรใหดําเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงผลการสอบสวนขอเท็จจริงไปยัง
พนักงานสอบสวนเพื่อเปนผูดําเนินคดีตอไป
การดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเปนการตัดสิทธิผูเสียหายหรือหนวยงาน
ของรัฐที่เสียหายจากการกระทําความผิดในการเสนอราคา ในการรองทุกขหรือกลาวโทษตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๕ ในการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน
ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ
(๒) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลาย
อันจําเปนแกการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําเพื่อประโยชนในการสอบสวน
(๓) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทํา
การ หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและ
พระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัดเอกสาร
ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไม
แลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
(๔) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูก
กลาวหา ซึ่งระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพื่อสงตัวไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการตอไป
(๕) ขอใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนดําเนินการตามหมายของศาลที่ออก
ตาม (๓) หรือ (๔)
(๖) กําหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และการประสานงานในการดําเนินคดีระหวางคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหประธานกรรมการและกรรมการป.ป.ช.
เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ และมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพื่อประโยชนในการสอบสวนใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจแตงตั้งอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได ในกรณีเชนวานี้ใหอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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๖
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานการสอบสวนใหสํานักงานอัยการสูงสุด
ดําเนินคดีตอไป การดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งฟองหรือสั่งไมฟองของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหถือวาบทบัญญัติที่กําหนดเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัด เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในการจัดหาสินคาและบริการไม
วาดวยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจางหรือวิธีอื่นใดของหนวยงานของรัฐทุกแหงนั้นเปนการดําเนินการโดย
ใชเงินงบประมาณเงินกูเงินชวยเหลือ หรือรายไดของหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนเงินของแผนดิน รวมทั้ง
การที่รัฐใหสิทธิในการดําเนินกิจการบางอยางโดยการใหสัมปทานอนุญาตหรือกรณีอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันก็เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะอันเปนกิจการของรัฐ ฉะนั้น การจัดหาสินคาและ
บริการรวมทั้งการใหสิทธิดังกลาว จึงตองกระทําอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรมและมีการแขงขันกันอยางเสรี
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ แตเนื่องจากการดําเนินการที่ผานมามีการกระทําในลักษณะการสมยอม
ในการเสนอราคาและมีพฤติการณตาง ๆ อันทําใหมิไดมีการแขงขันกันเสนอประโยชนสูงสุดใหแก
หนวยงานของรัฐอยางแทจริงและเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ นอกจากนั้น ในบางกรณีผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐก็มีสวนรวมหรือมีสวนสนับสนุนในการทําความผิด หรือ
ละเวนไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่อันมีผลทําใหปญหาในเรื่องนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงสมควร
กําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิด เพื่อเปนการปราบปรามการกระทําในลักษณะดังกลาวรวมทั้ง
กําหนดลักษณะความผิดและกลไกในการดําเนินการเอาผิดกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐเพื่อใหการปราบปรามดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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