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คำ�นำ�
สมัยหนึ่งเราคงเคยได้ยินคำ�พูดทำ�นอง
ว่า ‘รวยแล้วไม่โกง’ หรือกระทั่ง ‘โกงได้
แต่ขอให้ชาวบ้านได้ประโยชน์’ จนกลาย
เป็นวลีอมตะที่คนจำ�นวนหนึ่งรู้สึกรับได้
ให้อภัยได้ ตามอุปนิสัยแบบไทยๆ ที่มัก
อะลุ้มอล่วย ถ้อยทีถ้อยอาศัย ลืมง่าย
หยวนๆ กันไป
จนถึง พ.ศ. นี้ คงเป็นทีป่ ระจักษ์แล้ว
ว่า คำ�พูดที่ว่านั้นนอกจากจะทำ�ให้เกิด
ความเชือ่ แบบผิดๆ แล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะ
เนื้อร้ายลงในจิตสำ�นึกของผู้คนให้ยอม
จำ � นนต่ อ สิ่ ง ชั่ ว ร้ า ย เพราะเอาเข้ า จริ ง
แล้ ว ผู้ ที่ มี พ ฤติ ก รรมทุ จ ริ ต ทั้ ง หลายก็
ล้วนแต่ยิ่งโกงก็ยิ่งรวย โกงไม่รู้จักอิ่ม กิน
ไม่รู้จักพอ นานวันเข้าจึงกลายเป็นเรื่อง
ที่ทุกคนเคยชินและชินชา โดยไม่ทันได้
ตระหนักว่า ความเลวร้ายจากการโกงบ้าน
กินเมืองนั้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชน
อย่างไร และรุนแรงเพียงใด

ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า การพั ฒ นาของ
ประเทศไทยที่ล่าช้าและย่ำ �เท้าอยู่กับที่
ส่ ว นหนึ่ ง ก็ เ นื่ อ งมาจากปั ญ หา ‘ทุ จริ ต
คอร์รัปชัน’ ที่เป็นเสมือนมะเร็งร้ายคอย
กัดกินบ้านเมืองมาเป็นเวลานาน ฉุดรั้ง
ให้ ป ระเทศไทยจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศ
ด้อยพัฒนามาหลายทศวรรษ
การจั ด ทำ � ‘ดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ ก าร
คอร์รัปชัน’ หรือ Corruption Perception Index โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International:
TI) เมื่อปี 2556 ชี้ว่า ประเทศไทยได้
คะแนนความโปร่ ง ใสเพี ย ง 35 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และติดอันดับ
ที่ 102 จาก 177 ประเทศทีท่ �ำ การสำ�รวจ
ตัวเลขนี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อน
ให้คนไทยทั้งหลายต้องหันมาชะโงกดูเงา
ตนเอง
ถึงที่สุดแล้ว ผู้ซึ่งเป็นบ่อนทำ�ลาย

ความมั่ น คงของชาติ หาใช่ ศั ต รู จ าก
ภายนอกที่ จ้ อ งแสวงผลประโยชน์ จ าก
ประเทศไทยเท่านั้น หากเกิดจากคนใน
ชาติด้วยกันเองที่มีพฤติกรรมเยี่ยงเกลือ
เป็นหนอน คอยชอนไชสูบเลือดสูบเนื้อ
ของเพื่ อ นร่ ว มชาติ ม าโดยตลอด คน
ประเภทนี้เองคือคนทรยศแผ่นดินตัวจริง
โดยทั่วไปแล้ว ภาพของการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น มั ก ปรากฏอยู่ ใ นแทบทุ ก
พรรคการเมือง ไม่วา่ พรรคเล็กพรรคใหญ่
พรรคร่ ว มรั ฐ บาลหรื อ พรรคฝ่ า ยค้ า น
หากได้ขึ้นมาเสวยอำ�นาจเมื่อใดก็มักเผย
พฤติกรรมด้านมืดออกมาให้เห็นเสมอ
ทว่ า กระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ไม่เพียงฝังรากอยู่ในพฤติกรรม
ของนักการเมืองระดับชาติเท่านั้น แต่ยัง
ลุกลามแพร่ระบาดไปทั่วทุกหย่อมย่าน
ทุ ก สาขาอาชี พ ไล่ ม าตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชาติ
ระดั บ องค์ ก ร ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน

ไปจนถึ ง ระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล หรื อ
กระทั่งโกงกันเป็นขบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ�
ยันปลายน้ำ� อีกทั้งกรรมวิธีการโกงนับวัน
ก็ยิ่งมีความสลับซับซ้อน ซิกแซกแยบยล
เต็ ม ไปด้ ว ยเล่ ห์ เ หลี่ ย มสารพั ด ความ
รุนแรงของปัญหาจึงแผ่ขยายวงกว้างและ
ฝังลึกลงไปเรื่อยๆ
ขณะเดียวกัน กลไกการตรวจสอบ
ยังมีความบกพร่องพิกลพิการ ทั้งในแง่
ความล่าช้าและบทลงโทษทีไ่ ม่สาสม หรือ
กระทั่งไม่สามารถจับผู้กระทำ�ความผิด
มาลงทัณฑ์ได้ ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความ
พยายามในการลดระดั บ ความรุ น แรง
ของปั ญ หา มี ก ารตั้ ง องค์ ก รอิ ส ระเพื่ อ
การตรวจสอบขึ้นมามากมาย แต่ก็ยังไม่
ปรากฏเป็นรูปธรรมว่าจะมีมาตรการใด
ที่มีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาได้จริง
นั่นยิ่งทำ�ให้ผู้กระทำ�ผิดย่ามใจ ไม่
ยำ�เกรงต่อกฎหมาย ไม่ละอายต่อการ
กระทำ�ผิด
แม้ ว่ า คนไทยโดยทั่ ว ไปจะรั บ รู้ ว่ า
บ้านเมืองเรายังมีปัญหาการคอร์รัปชัน
เป็ น สนิ ม เกาะกิ น ประเทศอยู่ แต่
กระบวนการตรวจสอบและสกั ด กั้ น ใน
ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ กลไกการปราบ
ปรามของภาครัฐ โดยเฉพาะสำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เป็นหลัก
ขณะที่ ป ระชาชนไม่ มี ส่ ว นร่ ว มมากนั ก

ทำ�ให้การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้รับ
การสะสางคลี่คลายโดยเร็ว
การเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชันจึงเป็นอีกหนึ่งภาคีสำ�คัญ
ทีจ่ ะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความเข้มข้น
และจริงจังยิ่งขึ้น
ณ วันนี้ ภาคพลเมืองจำ�เป็นต้องลุก
ขึน้ มาติดอาวุธในจิตสำ�นึก ช่วยกันติดตาม
สอดส่ อ งพฤติ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ช อบมาพากล
หรื อ ส่ อ ไปในทางทุ จริ ต ของบุ ค คลและ
องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อย่ายอม
ตกเป็นเหยือ่ ผูถ้ กู กระทำ�แต่เพียงฝ่ายเดียว
อย่ า งไรก็ ดี ด้ ว ยความซั บ ซ้ อ น
ซ่ อ นเงื่ อ นข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ทุ จริ ต
คอร์ รั ป ชั น ในปั จ จุ บั น อาจเป็ น เรื่ อ ง
ยากเกินกว่าที่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้
เกี่ยวข้องจะสามารถทำ�ความเข้าใจและ
รู้เท่าทันได้ทั้งหมด จึงจำ�เป็นต้องมีการ
สำ�รวจ จำ�แนก วิเคราะห์ และเปิดโปงให้
เห็นกรรมวิธีการโกงและการแสวงหาผล
ประโยชน์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้
รับรู้และเข้าใจร่วมกัน
หนังสือ ‘เมนูคอร์รัปชัน และการ
แสวงหาผลประโยชน์’ เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่ง
ความพยายามทีจ่ ะตีแผ่ให้เห็นถึงร่องรอย
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์
โดยรวบรวมกรณีศึกษาของคดีทุจริตสุด
อื้อฉาวระดับชาติ 35 กรณี เพื่อขยาย
ภาพให้เห็นถึงสารพัดรูปแบบและวิธีการ

ของการคอร์ รั ป ชั น และการแสวงหา
ผลประโยชน์ ที่ผ่านมาในอดีต รวมถึง
ผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
ก า ร นำ � เ ส น อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร
คอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์
จำ � นวน 35 กรณี ศึ ก ษา มาจากการ
รวบรวมการนำ�เสนอข่าวโดยสื่อมวลชน
และกระบวนการสืบสวนสอบสวนของ
เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ จาก
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ นั้น มี
พฤติการณ์ให้เข้าใจว่า การปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความไม่โปร่งใส หรือ
ส่อไปในทางทุจริต ทำ�ให้บุคคลในสังคม
รวมทั้ ง กองบรรณาธิ ก ารเชื่ อ ว่ า เป็ น
ความจริง การนำ�เสนอกรณีศึกษาทั้ง 35
กรณีศึกษาดังกล่าวของกองบรรณาธิการ
จึงเป็นไปโดยเจตนาสุจริต เป็นธรรม มิได้
ต้องการจงใจใส่รา้ ยผูใ้ ด เนือ้ หาในหนังสือ
ทัง้ หมดเป็นไปเพือ่ สร้างความรูเ้ ท่าทันการ
คอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์
รูปแบบต่างๆ แก่ประชาชน
การทำ�สงครามต่อต้านคอร์รัปชัน
ต้องเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั นี้ เพือ่ สร้างบรรทัดฐาน
อันดีให้กับประเทศไทยต่อไป
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01

สมาร์ทการ์ด
บัตรไม่ฉลาด

ปูมหลัง
บัตรประจำ�ตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด (Smart Card)
เป็นหนึ่งในโครงการขยายการจัดทำ�ระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรแบบ
ใหม่ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงต้นปี 2545 ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยมุ่งหวังให้
ประชาชนสามารถใช้บตั รประจำ�ตัวเพียงใบเดียวในการแสดงตนและติดต่อราชการได้ทกุ ประเภท ต่อ
มาในเดือนมิถุนายน 2546 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ดำ�เนินโครงการจัดทำ�บัตรประชาชน
สมาร์ทการ์ด โดยให้เริม่ ต้นจากบัตรประจำ�ตัวประชาชนของกระทรวงมหาดไทยเป็นบัตรหลัก ส่วน
ข้อมูลของส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน่ ๆ สามารถนำ�มาเชือ่ มโยงและเพิม่ เติมได้เมือ่ มีความพร้อม1
ทัง้ นี้ หน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าภาพในการดำ�เนินโครงการมิใช่กระทรวงมหาดไทย แต่เป็นกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
เดือนมกราคม 2547 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้เริม่ ดำ�เนินโครงการนำ�ร่องบัตรประชาชน
สมาร์ทการ์ดจำ�นวน 10,000 ใบ และดำ�เนินการให้ครบประมาณ 10 ล้านใบ ภายในปี 25472
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอแผนการผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดจำ�นวน 64 ล้านใบ ในระยะเวลา 3
1
2

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2546 เรื่อง การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2547 เรื่อง การใช้ประโยชน์บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์

เมนูคอร์รัปชัน
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ปี งบประมาณทั้งสิ้น 7,910
ล้ า น บ า ท โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารจะเป็ น ผู้ ดำ � เนิ น การ
จั ด ซื้ อ บั ต รเปล่ า และส่ ง มอบ
ให้ สำ � นั ก บริ ห ารการทะเบี ย น
กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ดำ � เนิ น การบรรจุ
ข้ อ มู ล แ ล ะ อ อ ก บั ต ร ใ ห้ แ ก่
ประชาชน3

เส้นทางผลประโยชน์
รัฐบาลดำ�เนินโครงการบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดโดยยังไม่มีการเตรียมความพร้อม
เรื่องระบบข้อมูล ทำ�ให้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไม่สามารถใช้งานได้อย่างที่ควรจะเป็น
นอกจากนี้ การประมูลราคาจ้างผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดโดยไม่มีการแข่งขัน ทำ�ให้
ราคาประมูลสูงและเกิดความไม่โปร่งใส ส่งผลให้การดำ�เนินการจัดจ้างผลิตบัตรประชาชน
สมาร์ทการ์ดเป็นไปอย่างล่าช้า
แผนการผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร แบ่งการผลิตเป็น 3 รุน่ โดยรุน่ ที่ 1 จะเป็นการผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดจำ�นวน
12 ล้านใบ ภายในปี 2547 ขณะที่รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จะเป็นการผลิตรุ่นละ 26 ล้านใบ
ภายในปี 2548 และ 2549 ตามลำ�ดับ4

ประมูลอลเวง
สมาร์ทการ์ด รุ่นที่ 1

3
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม
2547 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
อเนกประสงค์ (Smart Card)

เดือนมีนาคม 2547 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทำ�การประมูลราคา
จ้างเหมาผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด รุน่ ที่ 1 จำ�นวน 12 ล้านใบ โดยกำ�หนดราคาเริม่ ต้น
ที่ 1,440 ล้านบาท หรือเฉลี่ยใบละ 120 บาท การประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประมูลเพียง
2 ราย จากที่ซื้อซองเอกสารการประมูลทั้งสิ้น 42 ราย ซึ่งบริษัทที่ไม่เข้าร่วมการประมูลให้
เหตุผลว่า เงื่อนไขการประมูลทำ�ให้ไม่คุ้มค่าการลงทุน เนื่องจากเงื่อนไขทางเทคนิคสูง ระยะ
เวลาการส่งมอบกระชั้นชิด และค่าปรับสูง
ผลการประมูลครัง้ แรกปรากฏว่า กลุม่ กิจการร่วมค้าจันวาณิชย์เป็นผูช้ นะ โดยเสนอราคา
1,370 ล้านบาท หรือเฉลี่ยใบละ 114 บาท ก่อนจะมีการเจรจาให้ลดราคาเหลือ 108.9
บาทต่อใบ แต่ก็ยังสูงกว่าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดซื้อในโครงการนำ�ร่อง
10,000 ใบที่ราคาใบละ 82 บาท
ผลการประมูลดังกล่าวทำ�ให้นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ตัดสินใจยกเลิกผลการประมูล ต่อมาในเดือนมิถนุ ายน
2547 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารจึงจัดการประมูลใหม่ โดยใช้ราคาเริม่ ต้น
ที่ใบละ 108.9 บาท ซึ่งกลุ่มกิจการร่วมค้า CST เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคา 888
ล้านบาท หรือเฉลี่ยใบละ 74 บาท
4
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
อเนกประสงค์ (Smart Card)

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์
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สมาร์ทการ์ด รุ่นที่ 2

สมาร์ทการ์ด รุ่นที่ 3

การประมูลผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด รุน่ ที่ 2 จำ�นวน
26 ล้านใบ ได้แบ่งการประมูลออกเป็น 2 รอบ รอบละ 13 ล้าน
ใบ อย่างไรก็ตาม ความไม่โปร่งใสของการประมูลทำ�ให้การ
ประมูลรอบแรกถูกยกเลิก และรวมการประมูลผลิตบัตรประชาชน
สมาร์ทการ์ดทั้ง 2 รอบไว้ในการประมูลรอบที่ 2
ความไม่โปร่งใสดังกล่าวของการประมูลราคาจ้างเหมา
ผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 จำ�นวน 13
ล้านใบ เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2549 โดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกำ�หนดราคาเริ่มต้นที่ 962 ล้านบาท
หรือเฉลี่ยใบละ 74 บาท การประมูลครั้งนี้ กลุ่มกิจการร่วมค้า
HST เป็นผูช้ นะการประมูล โดยเสนอราคา 486.85 ล้านบาท หรือ
เฉลี่ยใบละ 37.45 บาท แต่หลังจากการประมูลมีการร้องเรียน
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่าบัตรของกลุ่มกิจการร่วม
ค้า HST มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามเอกสารข้อกำ�หนดโครงการ ทำ�ให้
คณะกรรมการจัดซือ้ มีความเห็นขัดแย้งกันว่าจะให้ความเห็นชอบ
ผลการประมูลหรือไม่
ต่อมา หลังรัฐประหารในเดือนกันยายน 2549 สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว และพบ
ว่าก่อนการประมูลคณะกรรมการประกวดราคามีมติเอกฉันท์
ว่า บัตรของกลุ่มกิจการร่วมค้า HST ไม่ผ่านการรับรองผลการ
ทดสอบคุณสมบัตเิ กีย่ วกับมาตรฐานความปลอดภัยตามทีร่ ะบุใน
เอกสารประกวดราคา แต่ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในขณะนั้น กลับให้กลุ่มกิจการร่วมค้า HST มีสิทธิ์
เข้าร่วมประมูล ดังนั้น สตง. จึงทำ�หนังสือถึงกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารให้ทบทวนการดำ�เนินการ กระทัง่ ต้อง
ยกเลิกการประมูลในที่สุด
เดือนกรกฎาคม 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจึงเปิดประมูลรอบใหม่ รวมทั้งหมด 26 ล้านใบ โดย
กำ�หนดราคาเริ่มต้นที่ 1,612 ล้านบาท หรือเฉลี่ยใบละ 62 บาท
การประมูลครั้งนี้ กิจการร่วมค้า VSK เป็นผู้ชนะการประมูล โดย
เสนอราคา 921 ล้านบาท หรือเฉลี่ยใบละประมาณ 35.4 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำ �หนด
ให้มีการประมูลราคาจ้างเหมาผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
รุ่นที่ 3 จำ�นวน 26 ล้านใบ ในเดือนกันยายน 2551 ก่อน
จะมีการเลื่อนประมูลออกไปเป็นวันที่ 14 ตุลาคม 2551
และวันที่ 20 ตุลาคม 2551 เนื่องจากบริษัทเอกชนรายหนึ่ง
ร้องเรียนว่ากระบวนการคัดเลือกผูผ้ า่ นเกณฑ์ประมูลไม่โปร่งใส
ภายหลังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารตรวจสอบพบว่า ผูผ้ า่ นเกณฑ์ 2 ราย
มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามเอกสารการประกวดราคา กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงออกประกาศยกเลิก
การประมูล
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2552 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารประกาศการประมูลใหม่ โดยกำ�หนด
ราคาเริม่ ต้นที่ 960 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ใบละประมาณ 37 บาท
การประมูลครัง้ นี้ กิจการร่วมค้า VK ซึง่ ประกอบด้วยบริษทั หลัก
เดียวกันกับกิจการร่วมค้า VSK ที่ชนะการประมูลในปี 2550
เป็นผูช้ นะการประมูล โดยเสนอราคา 902 ล้านบาท หรือเฉลีย่
ใบละประมาณ 34.7 บาท

ความคืบหน้า
ปัจจุบันหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดำ�เนินการจ้างเหมา
ผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเปลีย่ นจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กลับไปเป็นกระทรวงมหาดไทย
ดังเช่นในช่วงที่ยังใช้บัตรแบบแถบแม่เหล็ก เนื่องจากปัญหา
การประสานงานระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งเกิดความขัดแย้ง
ในการตรวจรับงานบ่อยครั้ง ทำ�ให้เกิดการขาดแคลนบัตร และ
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บัตรเหลืองแทนบัตร
ประชาชนชั่วคราว
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ผลกระทบต่อประชาชน
• รัฐบาลดำ�เนินโครงการบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดโดยไม่มกี ารเตรียมความพร้อมเรือ่ งระบบข้อมูล จากเดิมทีม่ งุ่ หวังจะใช้บตั ร
ประชาชนสมาร์ทการ์ดเพือ่ เก็บข้อมูลต่างๆ ทัง้ ข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลระบบประกันสุขภาพ ข้อมูลระบบประกันสังคม
ฯลฯ แต่จากความไม่พร้อมดังกล่าว ทำ�ให้ขอ้ มูลอืน่ ๆ นอกจากข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร์ไม่ได้ถกู บรรจุลงในบัตร ส่งผลให้บตั ร
ประชาชนสมาร์ทการ์ดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามทีค่ วรจะเป็น ซึง่ แทบไม่ตา่ งจากบัตรประชาชนแถบแม่เหล็ก
แบบเดิมที่มีราคาเพียงใบละประมาณ 15 บาท
• การกำ�หนดเงื่อนไขการประมูลไว้สูง โดยมิใช่เงื่อนไขด้านเทคนิค ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมประมูลมีน้อยราย ขาดการแข่งขันอย่างทั่วถึง
เป็นเหตุให้ราคาประมูลสูงกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะในการประมูลราคาจ้างเหมาผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด รุ่นที่ 1
ที่ตั้งราคาประมูลเริ่มต้นไว้สูงถึง 120 บาท ในขณะที่เคยมีรายงานว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจัดทำ�บัตร
ดังกล่าวได้ในราคาใบละประมาณ 40 บาทเท่านั้น5
• ความไม่โปร่งใสในการประมูลทำ�ให้การดำ�เนินการจัดจ้างผลิตบัตรประชาชนล่าช้ากว่าที่กำ�หนดไว้ราว 2 ปีครึ่ง ในขณะที่มี
ความต้องการใช้บัตรประชาชนถึงปีละกว่า 10 ล้านใบ ทำ�ให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
• ปัญหาความล่าช้าในการจ้างผลิตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ทำ�ให้รฐั ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดซือ้ บัตรแถบแม่เหล็กเพือ่
ใช้แทนบัตรสมาร์ทการ์ด โดยในช่วงเวลาที่ดำ�เนินโครงการบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดทั้ง 3 รุ่น (มีนาคม 2547 ถึงพฤษภาคม
2552) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต้องจัดซื้อบัตรแถบแม่เหล็กเพื่อใช้ทำ�บัตรประชาชนอย่างน้อย 21 ล้านใบ
คิดเป็นงบประมาณกว่า 320 ล้านบาท6

5
6

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กันยายน 2546 เรื่อง การจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ, สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน <http://procurement-oag.in.th>
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เอกสารอ้างอิง
• IRCP ชนะประมูลสมาร์ทการ์ด คาดทั้งปีรายได้โตตามเป้าหมาย, หนังสือพิมพ์ กระแสหุ้น, 18 สิงหาคม 2549.
• เกาหลีคว้าประมูลสมาร์ทการ์ด 921 ล้าน, หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, 7 กรกฎาคม 2550.
• คณะกรรมการสมาร์ทการ์ดเฟส 2 เสียงแตก, หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, 14 กันยายน 2549.
• จันวาณิชย์คว้าสมาร์ทการ์ด, หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ, 23 มีนาคม 2547.
• ชง คปค. เชือดปลัดไอซีที สตง. แฉฮั้วสมาร์ทการ์ด, หนังสือพิมพ์ แนวหน้า, 25 กันยายน 2549.
• ซีเอสทีคว้าชัยให้ใบละ 74 บ. สมาร์ทการ์ด, หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ, 29 มิถุนายน 2547.
• ล้มประมูลสมาร์ทการ์ด ไอซีทีรื้อทีโออาร์ นับหนึ่งใหม่, หนังสือพิมพ์ แนวหน้า, 5 มกราคม 2552.
• วี-สมาร์ทคว้าสมาร์ทการ์ด 902 ล. ไอซีทีเล็งของบฯ เพิ่มศูนย์ไอซีทีชุมชนถึงพันแห่ง, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ, 11 มิถุนายน
•
•
•
•
•
•
•
•

2552.
สมาร์ทการ์ดมหาดไทยใบละ 82, หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ, 25 มีนาคม 2547.
เอกชนจับตาประมูลสมาร์ทการ์ดล่ม, หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, 15 มีนาคม 2547.
ไอซีทีล้มประมูลบัตรสมาร์ทการ์ด อ้างราคาแพงเกิน, หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, 31 มีนาคม 2547.
ไออาร์ซีทีออกโรงแจงชนะประมูลสมาร์ทการ์ด, หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์, 6 กันยายน 2549.
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2546 เรื่อง การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card).
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กันยายน 2546 เรื่อง การจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card).
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2547 เรื่อง การใช้ประโยชน์บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card).
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์
(Smart Card).
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01

บัตรประชาชนสมารทการด:

บัตรไมฉลาด ไดชา
ราคาแพง
เมื่อเดือนมีนาคม 2547 คณะรัฐมนตร�มีมติเห็นชอบ
แผนการผลิตบัตรประชาชนสมารทการดจำนวน
64 ลานใบในระยะเวลา 3 ป ดวยงบประมาณ
7,910 ลานบาท แตจนกระทั่งปจจ�บัน
บัตรประชาชนสมารทการดก็แทบไมตาง
จากบัตรประชาชนแบบแถบแมเหล็ก เนื่องจากมัน
ไมมีขอมูลใดๆ มากไปกวาขอมูลทะเบียนราษฎร
ตามปกติ

เสนทาง
การจางผลิต
สมารทการด
3 รุน

ขอมูลเจาของบัตร ชื่อ-สกุล
หมายเลขบัตรประชาชน ว/ด/ป เกิด
ที่อยู ตามขอมูลระบบทะเบียนราษฎร
ขอมูลระบบประกันสุขภาพ

01

รุน ที่ 1 จำนวน 12 ลานใบ
ผูช นะการประมูลเสนอราคา
888 ลานบาท
เฉลีย่ ใบละ 74 บาท

02

ขอมูลระบบประกันสังคม
ขอมูลผูเสียภาษีกรมสรรพากร
การยืนยันตัวบุคคลโดยใชบัตร PIN code และลายนิ�วมือ

รุน ที่ 2 จำนวน 26 ลานใบ
ผูช นะการประมูลเสนอราคา
921 ลานบาท เฉลีย่ ใบละ
35.40 บาท

03

ความไมโปรงใสในการจางผลิต ยังทำใหเกิด
ความลาชาราว 2 ปคร�่ง และเสียงบประมาณกวา
8,000 ลานบาท

รุน ที่ 3 จำนวน 26 ลานใบ
ผูช นะการประมูลเสนอราคา
902 ลานบาท เฉลีย่ ใบละ
34.70 บาท

04
ผลกระทบตอ
ประชาชน

• การไมเตรียมความพรอม
เรือ่ งการเชือ่ มโยงขอมูลระหวาง
หน�วยงานตางๆ ทำใหการใชงาน
บัตรประชาชนสมารทการด
แทบไมตา งจากบัตรประชาชน
แบบแถบแมเหล็ก
ทัง้ ทีร่ าคาแพงกวามาก
• ความไมโปรงใสในการประมูล
ทำใหผลิตบัตรประชาชน
ไดชา กวากำหนดราว 2 ปครึง�
ทำใหเกิดปญหาขาดแคลน
บัตรประชาชน รัฐตองสูญเสีย
งบประมาณกวา 320 ลานบาท
ในการจัดซือ้ บัตรแถบแมเหล็ก
21 ลานใบ เพือ่ ใชแทนชัว� คราว

ทัง้ 3 รุน ใชงานไดแทบไมตา ง
จากบัตรประชาชนแบบ
แถบแมเหล็กทีร่ าคาเพียง
ใบละ 15 บาท

ความเสียหาย
ขอมูลสำนักงาน ก.พ.

การใชบัตรแทนพาสปอรต
การใชบัตรแทนใบขับข�่รถยนตและจักรยานยนต

การใชบัตรเปนบัตรเง�นสด บัตรเครดิต และบัตรเดบิต
การใชบัตรแทนบัตรเอทีเอ็ม

มีนาคม 2547 ถึงพฤษภาคม 2552
กรมการปกครองตองซือ้ บัตร
แถบแมเหล็กเพือ่ ใชเปน
บัตรประชาชนชัว� คราวจำนวน
21 ลานใบ คิดเปนเงิน

320

ลานบาท
เพือ่ ใชแทนสมารทการดทีล่ า ชา
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02

ผู้ใหญ่รวมหัว
ฮั้วนมโรงเรียน

ปูมหลัง
ด้วยความหวังดีที่จะให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลได้ดื่มนมอย่างน้อย 120 วันต่อปี โครงการ
‘อาหารเสริม (นม) โรงเรียน’ จึงริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2535 สมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ในระยะแรกมีการ
จัดสรรงบประมาณและกำ�หนดหลักเกณฑ์ โดยให้สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน
งานเยาวชนแห่งชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ต่อมาในปี 2537 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(อสค.) เป็นผูร้ บั ผิดชอบ จากนัน้ จึงถ่ายโอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เป็น
ผู้จัดซื้อและจัดส่งนมให้สถานศึกษาตั้งแต่ปี 2544

เส้นทางผลประโยชน์
ในการคัดเลือกผู้ดำ�เนินการในโครงการนมโรงเรียนใช้วิธีแข่งขันเสนอราคา ซึ่ง อปท. ให้สิทธิ์
จำ�หน่ายนมตามโซนพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเกณฑ์ในการกำ�หนดโซนเบื้องต้นคือ ความสะดวกและ
เหมาะสมในการขนส่ง (logistics) เพื่อขนส่งนมไปยังโรงเรียนต่างๆ อย่างทั่วถึง ตามกติกาการ
ประกวดราคา ผูป้ ระกอบการจะได้รบั สิทธิจ์ �ำ หน่ายนมรายละ 1 โซน ซึง่ สามารถจำ�หน่ายได้เฉพาะ
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ในโซนที่ตนได้รับสิทธิ์ แต่ปรากฏว่าบางพื้นที่มีผู้ประกอบการ 3 ราย ได้รับสิทธิ์จำ�หน่ายนม 1 โซน
ขณะทีม่ ผี ปู้ ระกอบการ 1 ราย ได้รบั สิทธิจ์ �ำ หน่ายนม 2 โซน ซึง่ ส่อถึงการจัดสรรสิทธิท์ ไี่ ม่เป็นธรรม
นอกจากการจัดสรรสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรม ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าเกิดการฮั้วกันในกระบวนการ
เสนอราคา โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสิทธิ์แต่ละโซน ซึ่งมีอย่างน้อยโซนละ 18 ราย
มีเพียง 1-2 รายเท่านั้นที่เสนอราคา และไม่มีรายใดเลยที่เสนอราคาต่ำ�กว่าราคากลาง
มิหนำ�ซ้ำ� ผู้ประกอบการที่ยื่นราคาทั้ง 2 รายก็มิได้ดำ�เนินการด้วยตนเอง แต่มอบอำ�นาจให้
บุคคลเดียวกันดำ�เนินการ บุคคลดังกล่าวถูกเรียกว่า ‘คนเดินนม’
สภาพการณ์เช่นนีเ้ กิดขึน้ ในทุกภูมภิ าค โดยการเสนอราคาแต่ละครัง้ หากผูป้ ระกอบการรายใด
เป็นผู้ชนะในพื้นที่หนึ่ง การเสนอราคาในอีกพื้นที่ ผู้ประกอบการที่เคยแพ้การเสนอราคาจะเป็น
ฝ่ายชนะบ้าง และทั้ง 2 ครั้งมีคนเดินนมคนเดียวกันเป็นผู้ดำ�เนินการ
ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูป้ ระกอบการรายใดทีไ่ ด้ทำ�สัญญากับ อปท. ในพืน้ ทีใ่ ด ผูป้ ระกอบการรายนัน้
จะเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ทำ�สัญญากับ อปท. ในพื้นที่นั้นต่อไป
มีหลายพืน้ ทีท่ ี่ อปท. ให้สทิ ธิจ์ �ำ หน่ายนมกับผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั สิทธิน์ อกพืน้ ที่ และในหลาย
พื้นที่พบว่าผู้ประกอบการมอบอำ�นาจให้บุคคลอื่นทำ�สัญญา และบุคคลเดียวกันก็รับมอบอำ�นาจ
การทำ�สัญญาจากผู้ประกอบการอีกหลายรายในพื้นที่
หลังจากประกวดราคาและทำ�สัญญา จะมี ‘พ่อค้านม’ ทำ�หน้าที่หาซื้อนมจากผู้ประกอบการ
ซึ่งพ่อค้านมจะได้ค่าดำ�เนินการถุงละ 50-60 สตางค์
นอกจากนี้ คุณภาพของนมก็เป็นปัญหาสำ�คัญ แม้ว่ารัฐบาลจะกำ�หนดให้ผู้ประกอบการต้อง
ใช้นมโคสด แต่ในความเป็นจริงผู้ประกอบการบางรายใช้วิธีซื้อนมผงจากต่างประเทศมาคืนรูป
และบางพื้นที่พบการใช้หางนมผสมน้ำ� ทำ�ให้นมมีกลิ่นและไม่มีคุณภาพ ประกอบกับขบวนการ
ล็อคสเป็คบริษัทผลิตนม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือคำ�สั่ง ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2551 ถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ อปท. ซือ้ นมของผูป้ ระกอบการทีก่ �ำ หนดให้เท่านัน้ (มี 68
รายทั่วประเทศ) แม้จะพบว่าบางพื้นที่มีผู้ประกอบการที่ผลิตนมคุณภาพดีกว่าและราคาใกล้เคียง
กันก็ตาม

ผลกระทบต่อประชาชน
• นมที่ อปท. ได้รับมีคุณภาพต่ำ� อาจส่งผลต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน
• ผู้ประกอบการหลายรายไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากถูกกีดกัน
จากผู้ประกอบการรายใหญ่และเจ้าหน้าที่

เอกสารอ้างอิง
• แฉทุจริตจัดซื้อนมโรงเรียน ล็อคสเป็ค

•

•

ฮั้วเป็นขบวนการ, หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ,
รวมเอกสารข่าวประกวด, สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2552.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รายงาน
ความคืบหน้าการทบทวนระบบบริหาร
จัดการนมโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี
9 เมษายน 2553, 7 กันยายน 2553.
หนังสือเวียนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท.0893.4/ว1186 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
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โครงการอาหารเสร�ม (นม) โรงเร�ยน:

ฮั้วประกวดราคา
คุณภาพต่ำ

องคกรปกครองสวนทองถิ�น (อปท.)
เปนผูดำเนินการจัดซื้อและจัดสงนม
ใหกับสถานศึกษาตั้งแตป 2544 โดย อปท.
จะใหสิทธิ์ผูประกอบการจำหนายนม
รายละ 1 โซนพ�้นที่ แตปรากฏวามีผูประกอบการ
บางรายไดรับสิทธิ์จำหนายนมมากกวา 1 โซน
ขณะเดียวกัน การเสนอราคาในแตละโซน
มีผูประกอบการเพ�ยง 1-2 รายเทานั้นที่เสนอราคา
โดยผูที่เสนอราคากลางจะชนะการประกวดราคา
ทุกครั้ง สวนผูประกอบการที่เคยแพ
ก็จะเปนฝายชนะในการประกวดราคาครั้งถัดไป
โครงการนมโรงเร�ยนจ�งเปนการฮั้วกันระหวาง
ผูประกอบการ โดยมีเด็กนักเร�ยนทั่วประเทศ
เปนผูเสียประโยชน

ผูประกอบการนอยรายเขารวม
เสนอราคา และมีการฮั้วกัน
ทำให อปท. ไมเคยไดราคา
ที่ต่ำกวาราคากลาง

03

บันได 4 ขั้น

นมโรงเร�ยน

ผูป ระกอบการทุกราย
มอบหมายใหคนเดินนม
คนเดียวกันดำเนินการ
แทนทุกขัน้ ตอน

สนับสนุนโดยรัฐบาล

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• นมที่ อปท. ไดรบั มีคณ
ุ ภาพต่ำ
ซึง� อาจสงผลตอสุขภาพ
ของเด็กนักเรียน
• ผูป ระกอบการหลายราย
ไมไดรบั ความเปนธรรม
เน�อ� งจากถูกกีดกันจาก
ผูป ระกอบการรายใหญ
และเจาหนาที่

01

อปท. กำหนดโซนพื้นที่อยาง
ไมเปนธรรม ผูประกอบการ
บางรายมีสิทธิ์ขายนม 1 โซน
บางรายมีสิทธิ์ขายนม 2 โซน

04

หลังทำสัญญา มีคนในพืน้ ที่
ทำหนาทีห่ าซือ้ นม โดยได
คาดำเนินการจากผูผ ลิตถุงละ
50-60 สตางค
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ใบอนุญาต

‘ซานติก้า’
คร่า 66 ศพ

ปูมหลัง
คืนส่งท้ายปีเก่า วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง ‘ซานติกา้ ’ (Santika)
ย่านถนนเอกมัย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 59 คน และมีผู้เสียชีวิตในภายหลังอีก 7 คน
รวม 66 คน นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำ�นวนมาก
สาเหตุหลักของการสูญเสียในครัง้ นีม้ าจากการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าทีใ่ นการควบคุม
ดูแลสถานบันเทิงทีเ่ ปิดโดยไม่ได้รบั อนุญาตและไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบความปลอดภัย อีกทัง้ มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำ�ให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสอบสวน สาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้เกิดจากการจุดพลุไฟฉลองปีใหม่ภายในสถาน
บันเทิง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
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เส้นทางผลประโยชน์ สถานะของคดี
ซานติก้าตั้งอยู่นอกเขตโซนนิ่งของสถานบันเทิง เคยถูก
ดำ � เนิ น คดี ข้ อ หาเปิ ด สถานบริ ก ารโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและ
จำ�หน่ายสุราในเวลาห้ามจำ�หน่ายทัง้ หมด 47 ครัง้ ก่อนที่ พ.ต.อ.
‘ป.’ รองผู้บังคับการกองปราบปรามในขณะนั้น จะเข้ามาถือหุ้น
บริษัท ไวท์ แอนด์ บราเธอร์ส (2003) จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
หลักของซานติก้า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2549 หลังจากนั้น
ซานติก้าผับก็ไม่เคยถูกจับอีกเลย
จากการตรวจสอบพบว่า กรรมการคนหนึ่งของบริษัท
ไวท์ แอนด์ บราเธอร์ส (2003) จำ�กัด แท้จริงแล้วเป็นเพียง
คนรับรถของซานติก้า ขณะที่เจ้าของตัวจริงกลับไม่มีชื่อเป็น
กรรมการ ทำ�ให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำ�ดังกล่าวน่าจะ
มีจดุ ประสงค์เพือ่ มิให้เจ้าของตัวจริงต้องรับผิดชอบการประกอบ
ธุรกิจของซานติก้า
นอกจากนี้ ยั ง พบการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งอาคาร
พาณิชย์เพือ่ การพักอาศัยเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รบั อนุญาต
และไม่มกี ารตรวจสอบโครงสร้างว่าเหมาะสมกับการดำ�เนินการ
เป็นสถานบริการหรือไม่ มิหนำ�ซ้�ำ ยังปรากฏหลักฐานการปลอม
ลายเซ็นของวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานเขตวัฒนาน่าจะมีส่วนรู้เห็น ขณะเดียวกัน ซานติก้าก็
ไม่เคยถูกตรวจสอบว่ามีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอุบตั ภิ ยั ครบถ้วนหรือไม่
ยิ่งไปกว่านั้น ตลอดระยะเวลาที่เปิดบริการประมาณ 5
ปี ซานติก้าไม่เคยเสียภาษีสรรพสามิต ทั้งที่ตามกฎหมายแล้ว
จะต้องเสียในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
นอกจากภาษีสรรพสามิต ซานติก้ายังไม่เสียภาษีป้ายและภาษี
โรงเรือนให้กับสำ�นักงานเขตวัฒนา รวมถึงไม่เสียภาษีเงินได้ให้
กับกรมสรรพากรอีกด้วย
โศกนาฏกรรมครั้ ง นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การปล่ อ ยปละ
ละเลยของเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงาน และการมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ โดยไม่คำ�นึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ

ในคดีที่มีผู้ฟ้อง 12 ราย ศาลปกครองกลางมีคำ�
พิพากษาให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้กับผู้เสียหายและญาติที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุเพลิงไหม้ ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 รวมเป็นเงินกว่า
3.5 ล้านบาท และตำ�รวจได้ด�ำ เนินคดีกบั เจ้าของซานติกา้ ผับ
ในข้อหากระทำ�การโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่
ความตาย และให้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำ�ศพและ
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกว่า 2 ล้านบาท

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ 66 คน บาดเจ็บ 222 คน
• การปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ ทำ�ให้ซานติก้า
ดำ�เนินกิจการมานานกว่า 5 ปี โดยไม่ต้องเสียภาษี
และดัดแปลงอาคารเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

เอกสารอ้างอิง
• ไฟไหม้ซานติก้าผับ สรรพสามิตวอดวาย, หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์, รวม
เอกสารข่าวประกวด, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย,
2550.
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ไฟไหมซานติกา:

ทุจร�ตอนุญาต
เปดสถานบร�การ
ทำคนตาย

รูหร�อไมวา…
• ผูบริหารซานติกา
เคยถูกจับกุมในขอหา
เปดสถานบริการ
โดยไมไดรับอนุญาต
และจำหน�ายสุรา
ในเวลาหามจำหน�าย
ทั้งหมด 47 ครั้ง
• ซานติกาไมเสียภาษี
สถานบริการใหกับ
กรมสรรพสามิตตลอด
5 ปที่เปดบริการ

หากไมถูกเพลิงไหมในคืนวันสงทายป 2551
ซึ่งทำใหคนตาย 66 คน ซานติกา
ก็อาจจะยังเปนหนึ่งในจ�ดหมายปลายทาง
ของนักทองราตร�ตราบจนทุกวันนี้
และเร�่องราวของความไมชอบมาพากลตางๆ
มากมายก็จะยังอยูในเงามืดตอไป
แมจากการสอบสวน สาเหตุของเพลิงไหม
เกิดจากการจ�ดพลุไฟฉลองปใหม แตสาเหตุ
ที่เปนตนตอจร�งๆ คือการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
อาคารพาณิชยเพ�่อการพักอาศัยเปนสถานบร�การ
โดยไมไดรับอนุญาต และไมมีการตรวจสอบ
โครงสรางวาเหมาะสมกับการเปนสถานบร�การ
หร�อไม นอกจากนี้ยังมีการปลอมลายเซ็น
ของว�ศวกรผูออกแบบและควบคุมงาน
ซึ่งยากที่เจาหนาที่ของรัฐจะไมมีสวนรูเห็น

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• มีผูเสียชีว�ต

จากเหตุการณ

66
บาดเจ็บ
222
คน

คน

• การปลอยปละละเลยของ
เจาหนาที่ ทำใหซานติกา
ดำเนินกิจการไดนานกวา 5 ป
โดยทั้งหลบเลี่ยงภาษี
และดัดแปลงอาคารเปน
สถานบริการโดยไมไดรับ
อนุญาต

สถานะ

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา
ใหกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
จายคาสินไหมทดแทนใหกับ
ผูเสียหายและญาติที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหมกวา
3.5 ลานบาท และตำรวจ
ไดดำเนินคดีกบั เจาของซานติกา
และใหออกคาใชจายในสวนของ
การทำศพและการพิสจู นเอกลักษณ
บุคคลกวา 2 ลานบาท
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04

อมเงินช่วยเหลือ
เหยื่อน้ำ�ท่วม

ปูมหลัง
ปี 2554 ในสมัยรัฐบาลชุด ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จัดทำ�โครงการ ‘ยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้าง
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อป้องกันและชะลอการเลิกจ้างแรงงาน’ และได้รับจัดสรร
งบประมาณ 61.5 ล้านบาท โดยกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน มีหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
และดำ�เนินงาน
ในการดำ�เนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดสรรงบประมาณผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไปยังสถานประกอบการแห่งละ 81,600 บาทต่อรุ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมพนักงาน 10 วัน วันละ 6 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม โครงการยกระดับฝีมือแรงงานฯ ส่อเค้าว่ามีการทุจริต โดยประธาน ส.อ.ท.
จังหวัดลพบุรี และรองเลขาธิการ ส.อ.ท. ถูกสงสัยว่ายักยอกเงินโครงการในจังหวัดลพบุรี ทำ�ให้
ผู้ประกอบการได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อรุ่นน้อยกว่าเป้าหมายเป็นจำ�นวนมาก
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เส้นทางผลประโยชน์
สำ�นักข่าวไทยพับลิก้ารายงานว่า กองบังคับการปราบปรามตรวจสอบเส้นทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ พบว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงาน
จังหวัดลพบุรี 150 รุน่ ประมาณ 12.24 ล้านบาท ต่อมา ผูอ้ ำ�นวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงาน
และผูป้ ระกอบกิจการ ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการยกระดับฝีมอื แรงงานฯ ทำ�เรือ่ งขอโอนเงินจำ�นวน
ดังกล่าวเข้าบัญชีของตน
หลังจากนัน้ ผูอ้ �ำ นวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานฯ สัง่ จ่ายเช็คเป็นจำ�นวนทัง้ หมด 4 ครัง้
ครั้งที่ 1 เช็คสั่งจ่ายเงินสด 430,000 บาท โดยอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำ�เช็ค
ไปขึ้นเงิน
ครั้งที่ 2 และ 3 เช็คสั่งจ่าย ส.อ.ท. รวมกัน 11.54 ล้านบาท โดยรองเลขาธิการ ส.อ.ท. ซึ่งได้
รับมอบอำ�นาจเป็นผู้รับเงินจากประธาน ส.อ.ท. จังหวัดลพบุรี นำ�เช็คไปขึ้นเงิน
และครั้งที่ 4 เช็คสั่งจ่ายเงินสด 260,000 บาท โดยบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับ ส.อ.ท. นำ�
เช็คไปขึ้นเงิน
จะเห็นได้ว่า ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานฯ สั่งจ่ายเช็ค 2 ครั้ง รวมมูลค่า
690,000 บาทให้กับบุคคลที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในจังหวัดลพบุรี และไม่ได้รับ
มอบอำ�นาจให้รับเงินแทน ในขั้นตอนนี้งบประมาณของโครงการฯ ในจังหวัดลพบุรีจึงเหลือเพียง
11.54 ล้านบาท
หลังได้รับเงิน 11.54 ล้านบาทแล้ว รองเลขาธิการ ส.อ.ท. ได้มอบเงินให้ประธาน ส.อ.ท.
จังหวัดลพบุรี 7.62 ล้านบาท แต่ประธาน ส.อ.ท. จังหวัดลพบุรกี ลับนำ�เงินเข้าโครงการฯ ในจังหวัด
ลพบุรี เพียง 5 ล้านบาท
นั่นหมายความว่า จังหวัดลพบุรีได้รับงบประมาณจริงเพียงร้อยละ 40 ของงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับเงินอุดหนุนต่อรุ่นเพียง
35,000-40,000 บาท จากที่กำ�หนดไว้ 81,000 บาท
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ผลกระทบต่อประชาชน
• โครงการฝึกอบรมแรงงานในจังหวัดลพบุรไี ด้รบั งบประมาณเพียงร้อยละ 40 ของงบประมาณ
ที่ควรได้รับ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการฝึกอบรมแรงงาน และอาจทำ�ให้แรงงานบางส่วน
ไม่ได้รับการฝึกอบรม

สถานะของคดี
• กรมแรงงานตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยผู้อำ�นวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและ
ผู้ประกอบกิจการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
• กองบั ง คั บ การปราบปรามสรุ ป ว่ า มี ห ลั ก ฐานที่ เ ชื่ อ ได้ ว่ า มี ก ารทุ จริ ต ในโครงการ โดย
ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำ�การทุจริต ได้แก่ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองเลขาธิการ
ส.อ.ท. และประธาน ส.อ.ท. จังหวัดลพบุรี
• กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างสรุปสำ�นวนคดีเพื่อส่งให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริต
• สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อยู่ระหว่างตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของโครงการฯ
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เอกสารอ้างอิง
• แกะเส้นทางเงิน 12 ล้านบาท ปมฉาวความขัดแย้งสภาอุตฯ, ไทยพับลิก้า, 1 มีนาคม
•
•
•
•
•
•

2556.
โครงการฝึกอบรมชะลอการเลิกจ้างวงเงิน 60 ล้านบาทฉาว เร่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน-ป.ป.ช.-ส.อ.ท. ตรวจสอบ, ไทยพับลิก้า, 23 พฤศจิกายน 2555.
เจาะงบเยียวยาน้ำ�ท่วม 12 ล้านบาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (1): ผู้ขออนุมัติเงิน –
ผู้สอบข้อเท็จจริงคนเดียวกัน, ไทยพับลิก้า, 18 มีนาคม 2556.
เจาะงบเยียวยาน้ำ�ท่วม 12 ล้านบาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (2): กองปราบ-สตง. ลุย
สอบเส้นทางเดินเงิน, ไทยพับลิก้า, 27 มีนาคม 2556.
เจาะงบเยียวยาน้ำ�ท่วม 12 ล้านบาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (3): สอบวินัย ‘รำ�พึง
ธรรมเจริญ’ ตรวจใบเสร็จ 12 ล้าน, ไทยพับลิก้า, 2 เมษายน 2556.
เจาะงบเยียวยาน้ำ�ท่วม 12 ล้านบาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (4): สภาอุตฯ แจ้งกอง
ปราบ ดำ�เนินคดีอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อมงบฯ น้ำ�ท่วม, ไทยพับลิก้า, 18
พฤษภาคม 2556.
ส.อ.ท. สอบทุจริตค่าฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน จ.ลพบุรี เงินหาย 6 ล้านบาท,
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 22 กุมภาพันธ์ 2556.
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04

ผลกระทบตอ
ประชาชน

โครงการชวยเหลือแรงงานผูเ สียหายจากน้ำทวม: หลังเหตุการณน้ำทวมป 2554 รัฐบาลตั้งโครงการ
เพ�่อชวยเหลือแรงงานที่ไดรับผลกระทบ โดยให
กรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดสรรงบประมาณ
61.5 ลานบาท ผานสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไปยังสถานประกอบการ
เพ�่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมแรงงาน

ราชการ-เอกชน
รวมใจยักยอกเง�น

• โครงการฝกอบรมแรงงาน
สถานะ
ในจังหวัดลพบุรไี ดรบั งบประมาณ • กองบังคับการกองปราบปราม
เพียง 40% ของงบประมาณ
สรุปวามีหลักฐานทีเ่ ชือ่ ไดวา
ทีค่ วรไดรบั ซึง� สงผลตอคุณภาพ มีการทุจริต และมีผตู อ งสงสัย
ของการฝกอบรมแรงงาน
วาทุจริต 13 คน ซึง� รวมถึงอดีต
และอาจทำใหแรงงานบางสวน
อธิบดีกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
ไมไดรบั การฝกอบรม
รองเลขาธิการ ส.อ.ท. ลพบุรี
และประธาน ส.อ.ท. ลพบุรี

บันได 4 ขั้น

01

กรมพัฒนาฝมอื แรงงานอนุมตั ิ
งบประมาณการฝกอบรม
แรงงานในจังหวัดลพบุรี
12.24 ลานบาท

02
โครงการฝกอบรมแรงงาน
ในจังหวัดลพบุรีไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 12.24 ลานบาท
ซึ�งกรมพัฒนาฝมือแรงงานสั�งจาย
เช็คเขาบัญชีของ ผอ. กองพัฒนา
ศักยภาพแรงงานและผูประกอบ
กิจการ จากนั้น ผอ. จึงสั�งจาย
เช็คอีก 4 ครั้ง

ตอมา ประธาน ส.อ.ท.
จังหวัดลพบุรี ชี้แจงวาไดรับเงิน
จากรองเลขาธิการ ส.อ.ท. เพียง
7.62 ลานบาท แตก็ปรากฏ
หลักฐานวาประธาน ส.อ.ท.
นำเงินเขาบัญชีของคณะทำงาน
โครงการเพียง 5 ลานบาท

ดังนั้น งบประมาณจาก
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
จึงหายไประหวางทางประมาณ
7.24 ลานบาท และมีเงิน
เขาโครงการในจังหวัดลพบุรี
เพียง 5 ลานบาท หรือเพียง
ครั้งที่ 2 และ 3 สั�งจายเขาบัญชี
40% ของงบประมาณที่ไดรับ
ของ ส.อ.ท. จังหวัดลพบุรี จำนวน ซึ�งทำใหโครงการมีเงินสำหรับ
11.54 ลานบาท ซึ�งรองเลขาธิการ จัดฝกอบรมแรงงานเพียง
ส.อ.ท. จังหวัดลพบุรี นำเช็ค
35,000-40,000 บาทตอรุน
ไปขึ้นเงิน
จากทีก่ ำหนดไวรนุ ละ 81,600 บาท
ครั้งที่ 1 สั�งจายเงินสด 4.3
แสนบาท ซึ�งอดีตอธิบดี
กรมพัฒนาฝมือแรงงานนำเช็ค
ไปขึ้นเงิน

ครั้งที่ 4 สั�งจายเงินสด 2.6
แสนบาท ซึ�งบุคคลภายนอก
ที่ไมเกี่ยวกับ ส.อ.ท. นำเช็ค
ไปขึ้นเงิน

งบประมาณคาใชจายการฝกอบรม
แรงงานจังหวัดลพบุร�
อดีตอธิบดีกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน
และคนภายนอก 1 คน

รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
จังหวัดลพบุร�

0.7

ลานบาท

เง�นเขาโครงการ

5.0

03

ลานบาท

3.9
ลานบาท

ผอ. กองพัฒนาศักยภาพ
แรงงานและผูป ระกอบกิจการ
สัง� จายเช็ค 11.54 ลานบาท
ใหรองเลขาธิการ ส.อ.ท.
จังหวัดลพบุรี และสัง� จายเช็ค
สวนทีเ่ หลืออีก 6.9 แสนบาท
ใหอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝมอื
แรงงานและบุคคลภายนอก
อีก 1 คน ทัง้ ทีท่ ง้ั สองคน
ไมเกีย่ วของกับการบริหาร
โครงการ

2.6
ลานบาท
ประธาน ส.อ.ท.
จังหวัดลพบุร�

รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
จังหวัดลพบุรี มอบเงินให
ประธาน ส.อ.ท. จังหวัดลพบุรี
เพียง 7.62 ลานบาท

04

ประธาน ส.อ.ท. จังหวัดลพบุรี
นำเงินเขาโครงการเพียง
5 ลานบาท
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คนกรมศุลฯปั้น
‘สายสืบปลอม’
เบิกรางวัลนำ�จับ
ปูมหลัง
การจ่ายเงินสินบนและรางวัลนำ�จับในหน่วยงานราชการบางแห่ง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ แรง
จูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญกำ�ลังใจแก่เจ้าพนักงานที่ต้องเสี่ยง
อันตราย และป้องกันการละเว้นการทำ�หน้าที่ รวมถึงการรับเงินสินบนจากผู้กระทำ�ความผิด ซึ่ง
พระราชบัญญัตศิ ลุ กากรได้ก�ำ หนดให้มกี ารจ่าย ‘เงินสินบน’ และ ‘รางวัลนำ�จับ’ กรณีทมี่ กี ารจับกุม
การลักลอบหนีศุลกากรหรือการสำ�แดงเท็จ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีไม่มีผู้แจ้งเบาะแส – เจ้าหน้าที่จะได้รับ ‘รางวัลนำ�จับ’ ร้อยละ 30 ของค่าปรับ
2. กรณีมีผู้แจ้งเบาะแส – เจ้าหน้าที่จะได้รับ ‘รางวัลนำ�จับ’ ร้อยละ 25 ของค่าปรับ และ
ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับ ‘เงินสินบน’ ร้อยละ 30 ของค่าปรับ ดังนั้น ผลประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่และ
ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับจึงคิดเป็นร้อยละ 55 ของค่าปรับ
ระบบการจ่ายเงินสินบนในกรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแสทำ�ให้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับกรณีที่เจ้าหน้าที่จับกุมเอง กฎกติกาในการจ่ายเงินสินบนและรางวัลนำ�จับเช่นนี้จึงเปิด
ช่องและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่กระทำ�การทุจริตมากขึ้นกว่าเดิม
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เส้นทางผลประโยชน์
เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีโอกาสที่จะสร้าง ‘สายสืบปลอม’ ขึ้นมาเพื่อรับผลประโยชน์เพิ่มอีก
ร้อยละ 25 ของค่าปรับ เนือ่ งจากหลักฐานในการแจ้งเบาะแสมีเพียง ‘ลายพิมพ์นวิ้ มือ’ เท่านัน้ ส่วน
รายชื่อผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
ตัวอย่างของการทุจริตโดยเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร เช่น เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรรายหนึง่ จับกุมชาวต่างชาติ
ลักลอบขนทองคำ�ผ่านด่านทีอ่ �ำ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าทีร่ ายดังกล่าว
อ้างว่าได้รับแจ้งจาก ‘สาย’ ว่าจะมีการลักลอบนำ�ทองคำ�แท่งผ่านด่านศุลกากร จึงทำ�เอกสาร
ขอเบิกเงินสินบนให้แก่สายที่แจ้งข่าว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรถโดยสารในอำ�เภอหาดใหญ่ต้องรอให้ผู้โดยสารขึ้นจนเต็มครบทุก
ทีน่ งั่ จึงจะออกเดินทาง ดังนัน้ ข้อมูลในเอกสารเบิกเงินสินบนทีร่ ะบุวา่ ‘สายรายงานว่าจะมีชาวต่างชาติ
ลักลอบขนทองคำ�’ โดยระบุเวลาและหมายเลขทะเบียนของรถโดยสารอย่างชัดเจนแน่นอน จึง
ไม่สมเหตุสมผล การตรวจพบดังกล่าวจึงน่าจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ‘ตามปกติ’ ของเจ้าหน้าที่
เอง โดยไม่มีการแจ้งเบาะแสจากภายนอก ดังนั้น การอ้างว่ามีสายให้เบาะแสและสร้างหลักฐาน
ลายนิ้วมือปลอมจึงเกิดขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่หวังจะได้รับเงินสินบนและรางวัลนำ�จับเพิ่ม
กรณีข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการทุจริตรับเงินสินบนและรางวัลนำ�จับ ซึ่งการที่ไม่
สามารถตรวจสอบการแจ้งเบาะแสได้ จึงทำ�ให้ไม่ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินสินบนและรางวัลนำ�จับ
ที่ผ่านมามีการทุจริตจากการสร้างสายสืบปลอมมากน้อยแค่ไหน

ผลกระทบต่อประชาชน
• การสร้างสายสืบปลอมทำ�ให้รฐั ได้รบั ส่วนแบ่งค่าปรับน้อยกว่าทีค่ วร จากที่
ควรได้ร้อยละ 70 ของค่าปรับ เหลือเพียงร้อยละ 45 ของค่าปรับ เพราะ
ร้อยละ 25 สูญไปในกระบวนการทุจริต
• ในบางกรณี เจ้าหน้าที่อาจกลั่นแกล้งให้นำ�เข้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีหรือ
เสียภาษีไม่ครบถ้วน แล้วจึงดำ�เนินการเอาผิดย้อนหลัง ซึ่งสร้างปัญหาแก่
ผูป้ ระกอบการทีม่ ไิ ด้มเี จตนากระทำ�ความผิด ทำ�ให้ประเทศไทยเสียชือ่ เสียง
ในด้านการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารอ้างอิง
• กรมศุลกากร (2): 12 ปี พ่อค้าจ่ายค่า

•

ปรับ 3.5 หมื่นล้าน – คนกรมศุลฯ รับ
รางวัลกว่าหมื่นล้าน จาก thaipublica.
org, 7 กันยายน 2555
กรมศุลกากร (5): ระบบการจ่ายเงิน
สินบน รางวัล หลุมดำ�การปฏิรูป และ
รัฐเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น หรือใครได้ จาก
thaipublica.org, 9 ตุลาคม 2555
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เจาหนาท่ีสรางสายสืบปลอม

70%

45%

รัฐบาล

ในปจจ�บัน กฎหมายศุลกากรกำหนดใหมี
การจายเง�นสินบนและรางวัลนำจับกรณี
ที่มีการจับกุมการลักลอบหนีศุลกากรหร�อ
การสำแดงเท็จ 2 กรณี
• ถาไมมีผูแจงเบาะแส เจาหนาที่จะไดรับรางวัล
นำจับ 30% ของคาปรับ
• ถามีผูแจงเบาะแส เจาหนาที่จะไดรับรางวัลนำจับ
25% ของคาปรับ และผูแจงเบาะแสจะไดรับ
เง�นสินบน 30% ของคาปรับ

รัฐบาล

55%
เจาหนาท่ี

30%
เจาหนาท่ี

ในกรณีหลัง ผลที่เกิดข�้นกลับกลายเปนการสราง
แรงจ�งใจใหเจาหนาที่ทุจร�ต โดยการสราง
‘สายสืบปลอม’ ซึ่งอาจทำใหเจาหนาที่ไดรับ
ผลประโยชนสูงสุดถึง 25%+30% = 55%

เง�นสินบน
และรางวัลนำจับ

2.สายสืบแจงเจาหนาท่ี

หน�วย: บาท

45%
รัฐบาล

25% 30%
เจาหนาท่ี

สายสืบ

4,907,000,000

สราง ‘สายสืบปลอม’
เพ�่อรับเง�นเพ��ม

1.เจาหนาท่ีจับเอง

9,004,000,000

เง�นสินบนและรางวัลนำจับกรมศุลกากร:

ยอดเบิกจายเงินสินบน
และรางวัลนำจับ
ของกรมศุลกากร
ในชวงป 2544-2553
เงินสินบนสำหรับสายสืบ

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• การสรางสายสืบปลอมทำให
รัฐไดรับ 45% แทนที่จะเปน
70% ของคาปรับ
• ในบางกรณ� เจาหนาที่อาจ
กลั�นแกลงใหนำเขาสินคา
โดยไมเสียภาษีหรือเสียภาษี
ไมครบถวน แลวจึงดำเนินการ
เอาผิดยอนหลัง ซึ�งสรางปญหา
แกผูประกอบการที่มิได
มีเจตนากระทำความผิด
• เสียภาพลักษณและชื่อเสียง
ของประเทศในดานการคา
ระหวางประเทศ

บันได 3 ขั้น

01

เจาหนาที่ศุลกากรพบการ
กระทำความผิดระหวาง
การปฏิบัติหนาที่

02

สรางหลักฐานปลอม
โดยใชลายพิมพนิ้วมือปลอม

03

รับเงินสินบนและรางวัลนำจับ
55% ของคาปรับ
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มายาโกง
เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติกรุงเทพฯ

ปูมหลัง
‘เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ’ เป็นงานเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำ�
ทุกปี โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อย่างไรก็ตาม
การคัดเลือก ‘ผู้จัดงาน’ เทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าวใช้การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ แทนที่จะเป็นการ
ประกวดราคา ซึ่งเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจโดยผู้มีอำ�นาจ อันนำ�ไปสู่การแสวงหา
ผลประโยชน์จากงานเทศกาลดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ามหาศาล

เส้นทางผลประโยชน์
คำ�ตัดสินของศาลแคลิฟอร์เนีย ระบุว่า เจอรัลด์ กรีน (Gerald Green) และ แพทริเซีย กรีน
(Patricia Green) ผู้บริหารบริษัทภาพยนตร์ชาวอเมริกัน ได้จ่ายสินบนให้แก่ จุฑามาศ ศิริวรรณ
อดีตผู้ว่าการ ททท. เพื่อให้จ้างบริษัทของตนเป็นผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ
ผ่านการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษตามกฎหมายไทยนั้น ผู้ว่าการ ททท. มีอำ�นาจ
อนุมัติการทำ�สัญญาโครงการในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อสัญญา หากเกินกว่านั้นต้องใช้วิธี

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

35

ประกวดราคา สองสามีภรรยาครอบครัวกรีนจึงใช้วิธีตั้งบริษัทขึ้นหลายบริษัท และให้ ททท. แตกสัญญาจ้างเป็น
หลายฉบับ โดยมูลค่าของสัญญาแต่ละฉบับอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ผู้ว่าการ ททท. สามารถอนุมัติได้โดย
ไม่ต้องผ่านการประกวดราคา
ในช่วงที่จุฑามาศดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่าการ ททท. ก่อนการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์แต่ละปี จะมีการเจรจา
กับ เจอรัลด์ กรีน เพื่อทำ�การตกลงจ้างให้เป็นผู้จัดงาน ซึ่งทางบริษัทครอบครัวกรีนต้องแบ่งเงินให้แก่จุฑามาศ
ราวร้อยละ 10-20 ของมูลค่าสัญญา
เมือ่ ตกลงกันเรียบร้อย ททท. จะแตกสัญญาจ้างจัดงานเทศกาลภาพยนตร์เป็นหลายฉบับ ขณะทีค่ รอบครัวกรีน
ก็เริม่ ตัง้ บริษทั หลายๆ เจ้า เพือ่ แยกทำ�สัญญากับ ททท. โดยพยายามปกปิดว่าบริษทั เหล่านีต้ งั้ โดยคนกลุม่ เดียวกัน
ซึ่งก็คือครอบครัวกรีน ด้วยการใช้ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสำ�นักงานคนละแห่ง
เมื่อได้รับเงินค่าจ้างจัดงานเรียบร้อย สองสามีภรรยาครอบครัวกรีนก็จะตกแต่งบัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัทที่
รับงานให้สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อนำ�เงินส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจ่ายสินบนให้แก่จุฑามาศ ด้วยการออกแคชเชียร์เช็ค
หรือไม่กโ็ อนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกสาวจุฑามาศและเพือ่ นของจุฑามาศ โดยระบุวา่ เป็นค่านายหน้าการขาย
วิธีการดังกล่าวถูกใช้ตลอดการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ระหว่างปี 2546-2549
ภายใต้ความรับผิดชอบของจุฑามาศ

สถานะของคดี
สำ�หรับการดำ�เนินคดีกับผู้ให้สินบนในสหรัฐอเมริกา ศาล
แคลิฟอร์เนียมีคำ�พิพากษาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ว่านาย
และนางกรีนกระทำ�ความผิด จากการจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐในต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาการจัดงานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ จึงตัดสินโทษจำ�คุก 6 เดือน และ
กักบริเวณในบ้านอีก 6 เดือน รวมถึงให้จา่ ยค่าปรับอีก 250,000
ดอลลาร์ (ประมาณ 7.5 ล้านบาท)
ขณะที่การดำ�เนินคดีกับจุฑามาศและลูกสาวซึ่งเป็น ผู้รับ
สินบนในไทย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา จากการรับ
ทรัพย์สินโดยมิชอบ และการเอื้อประโยชน์ให้มีการทำ�สัญญากับ
รัฐโดยไม่มีการแข่งขันด้านราคา โดย ป.ป.ช. ส่งเรื่องต่อให้อัยการ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2557) คดียัง
คงค้างอยู่ในชั้นอัยการ

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• งานเทศกาลภาพยนตร์ มี คุ ณ ภาพต่ำ � และใช้ ง บ
ประมาณมากกว่าที่ควรจะเป็น
• การคัดเลือกผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เป็นไปอย่าง
ไม่เป็นธรรม

เอกสารอ้างอิง
• United States v. Gerald Green, et al. Court Docket Number: 08-CR-059GW, Central District of California
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เทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ:

แตกสัญญา
เลี่ยงประกวดราคา

สถานะปจจ�บัน

นายเจอรัลดและนางแพทร�เซีย กร�น ผูบร�หาร
บร�ษัทภาพยนตรชาวอเมร�กัน เจรจาจายสินบน
ใหนางจ�ฑามาศ ศิร�วรรณ ผูวาการการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) ในขณะนั้น ประมาณ
10-20% ของมูลคาสัญญา เพ�่อแลกกับ
การไดเปนผูจัดงานเทศกาลภาพยนตร
โดย ททท. แตกสัญญาออกเปนหลายฉบับ
แตละฉบับมีวงเง�น ไมเกิน 25 ลานบาท
ซึ่งเปนยอดเง�นที่ผูวาการมีอำนาจอนุมัติไดเลย
โดยไมตองผานการประกวดราคา
ภายหลังมีการตรวจสอบพบวามีหลักฐาน
การโอนเง�นเขาบัญชีธนาคารลูกสาว
และเพ�่อนของนางจ�ฑามาศทั้งหมด 41 ครั้ง
จำนวนเง�นประมาณ 60 ลานบาท

บันได 4 ขั้น

01

นอนบาน

นอนคุก

วันที่ 23 สิงหาคม 2554
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา
แกนางจุฑามาศและลูกสาว
แตจนถึงขณะน�้ เรื่องยังคงคาง
อยูในชั้นอัยการ โดยไมมี
การสั�งฟองแตอยางใด

วันที่ 12 สิงหาคม 2553
ศาลแคลิฟอรเน�ยมีคำพิพากษาวา
นายและนางกรีนกระทำความผิด
จากการจายสินบนใหเจาหนาที่
ของรัฐในตางประเทศ
เพื่อใหไดมา ซึ�งสัญญา
โดยลงโทษจำคุก
6 เดือน และกักบริเวณในบาน
อีก 6 เดือน รวมถึงใหจายคาปรับ
อีก 250,000 ดอลลารสหรัฐ
(ประมาณ 7.5 ลานบาท)

มีเงินโอนเขาบัญชีธนาคารของ
ลูกสาวและเพื่อนของนางจุฑามาศ
ประมาณ

60

ครอบครัวกรีนเจรจาจาย
สินบนใหผูวาการ ททท.
เพื่อใหไดรับสิทธิ์เปนผูจัดงาน
เทศกาลภาพยนตร

02

ครอบครัวกรีนตั้งบริษัทขึ้น
หลายบริษัทเพื่อทำสัญญาจาง
กับ ททท.

03

ททท. แตกสัญญาเปนหลาย
ฉบับ แตละฉบับมีวงเงิน
ไมเกิน 25 ลานบาท เพื่อ
หลีกเลี่ยงการประกวดราคา

04

ครอบครัวกรีนตกแตงบัญชี
ใหสูงกวาความเปนจริง เพื่อ
นำเงินสวนตางมาจายสินบน

เง�นสินบน

ลานบาท

2546

164,000,000 บาท

7

แตกสัญญา

สัญญา

2547

210,000,000 บาท

9

แตกสัญญา

สัญญา

2548

202,000,000 บาท

9

แตกสัญญา

สัญญา

2549

170,000,000 บาท

7

แตกสัญญา

สัญญา

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• การคัดเลือกผูจ ดั งานเทศกาล
ภาพยนตรเปนไปอยาง
ไมเปนธรรม
• งานเทศกาลภาพยนตร
มีคณ
ุ ภาพต่ำ และใชงบประมาณ
มากกวาทีค่ วรจะเปน
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07

สปส. เล่นแร่แปรธาตุ
โยกเงินประกันสังคม
เช่าคอมพ์

ปูมหลัง
สำ�นักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นหน่วยงานราชการใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 โดยมีภารกิจหลักคือการบริหารกองทุนประกัน
สังคม ซึง่ ปัจจุบนั มีผทู้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองจากระบบประกันสังคม
กว่า 10.5 ล้านคน
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
บัญญัติว่า คณะกรรมการประกันสังคมอาจจัดสรรเงินกองทุน
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินสมทบในแต่ละปีเพือ่ จ่ายค่าเบีย้ ประชุม
เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการบริหารของสํานักงาน
อย่างไรก็ตาม เพดานค่าใช้จ่ายของ สปส. ตามกฎหมายอยู่ใน
อัตราที่สูงมาก โดยร้อยละ 10 ของเงินสมทบในปี 2554 นั้น
มีมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณของ
กระทรวงขนาดเล็ก เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

ในช่วงปี 2551-2554 สปส. ใช้เงินกองทุนในการบริหาร
สำ�นักงานตัง้ แต่ 3,000-3,800 ล้านบาท โดยงบประมาณจำ�นวน
มหาศาลมาจากเงินสมทบของผู้ประกันตน ขณะที่การอนุมัติ
โครงการของ สปส. ใช้เพียงมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการประกัน
สังคม เปิดช่องให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
และอาจไม่โปร่งใสในหลายกรณี โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกตั้งคำ�ถามถึงความโปร่งใสมากที่สุด
ปี 2547-2553 สปส. มีการจัดซือ้ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์
กว่า 5,000 ล้านบาท รวมถึงโครงการจัดหาและดำ�เนินการระบบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน มูลค่า 2,890 ล้านบาท ใน
ปี 2550 ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการนำ�เงินจากกองทุนประกันสังคม
ไปเช่าระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานของกระทรวง
แรงงาน

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์
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เส้นทางผลประโยชน์
คณะกรรมการประกั น สั ง คมมี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ใ ช้ เ งิ น
จากกองทุ น ประกั น สั ง คมเพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการเช่ า ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน โดยเลขาธิการ สปส. อ้าง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมว่า ใช้เพื่อการเชื่อมต่อ
ข้อมูลเรื่องการว่างงานของผู้ประกันตน การดำ�เนินการดังกล่าว
เป็นการโยกย้ายเงินกองทุนไปใช้เป็นงบประมาณของกระทรวง
แรงงาน ซึ่งขัดต่อมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 ที่บัญญัติให้ใช้เงินกองทุนสำ�หรับการบริหารของ
สํานักงานประกันสังคมเท่านั้น
คณะอนุ ก รรมการยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลั่ น กรองงบลงทุ น
ประกันสังคมตั้งข้อสังเกตว่า การใช้เงินกองทุนประกันสังคม
ในการดำ�เนินโครงการไปก่อน แล้วค่อยให้หน่วยงานของบประมาณ
มาชดเชยภายหลังไม่นา่ จะทำ�ได้ตามกฎหมาย และให้น�ำ ข้อสังเกตนี้
เสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคม แต่ ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์
เลขาธิการ สปส. ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ประกันสังคม มิได้นำ�เสนอข้อสังเกตดังกล่าวในที่ประชุม โดย
ชี้แจงเพียงว่าโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันสังคมจึงมีมติเห็นชอบสนับสนุนโครงการเมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2549
ต่อมา วันที่ 18 เมษายน 2549 คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบ
การดำ�เนินโครงการดังกล่าว ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย หนึง่ -ค่า
เช่าระบบเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ระบบ และอุปกรณ์ประกอบ สองค่าพัฒนาและดูแลรักษาระบบงานสารสนเทศ และสาม-ค่าบริหาร
จัดการและการดูแลรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,890 ล้านบาท
การประมูลโครงการดังกล่าวเกิดขึน้ ในเวลาต่อมา โดยมีผยู้ นื่
ซองประกวดราคาเพียง 2 ราย ผลปรากฏว่าบริษัทเอกชนที่ชนะ
การประมูลคือ ธุรกิจค้าร่วม เอส โอ เอ คอนเซอร์เทียม (ประกอบ
ด้วย บริษัท เอบีซี เทคโนโลยี และบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี) โดย

เสนอราคา 2,894 ล้านบาท ซึ่งต่ำ�กว่าราคาตั้งต้นประมาณ 3
ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนทำ�สัญญาระหว่าง สปส. กับบริษทั
เอกชนที่ชนะการประมูล มีเหตุการณ์ที่ส่อถึงความรีบเร่งในการ
ทำ�สัญญา ดังนี้
• วันที่ 26 กันยายน 2549 สำ�นักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือ
ถึงเลขาธิการ สปส. เพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาที่ชนะการประกวด โดยเสนอว่าหากไม่สามารถแก้ไข
สัญญาได้ ให้ต่อรองราคาหรือผลประโยชน์ให้เปล่าเพิ่มเติม
• วันที่ 27 กันยายน 2549 สปส. เชิญบริษัทเอกชนที่ชนะ
การประมูลมาเจรจาต่อรอง โดยบริษัทดังกล่าวยืนยันราคา
เดิม แต่เสนอผลประโยชน์ให้เปล่าเป็นอุปกรณ์ 20 รายการ
• วันที่ 28 กันยายน 2549 สปส. ลงนามร่วมกับบริษทั เอกชน
แม้วา่ รักษาการปลัดกระทรวงแรงงานได้สง่ หนังสือแจ้งให้รอ
การพิจารณาจากสำ�นักงานอัยการสูงสุดอีกครั้ง
• วันที่ 29 กันยายน 2549 สปส. ทำ�หนังสือรายงานปลัด
กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ทราบถึงการดำ�เนินการทำ�สัญญา
เช่า
จากความรีบเร่งดังกล่าว ทำ�ให้ปลัดกระทรวงแรงงานทำ�
หนังสือขอให้ สปส. ชะลอโครงการเพื่อพิจารณาทบทวนอีก
ครั้ง บริษัทเอกชนผู้ให้เช่าระบบจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง โดย
เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 556 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทขอถอนฟ้อง เนื่องจากมีการตกลงให้
บริษัทเข้าดำ�เนินการเช่นเดิม โดยจะปรับลดโครงการและวงเงิน
ให้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สปส. เท่านั้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินโครงการดังกล่าว ทำ�ให้
กระทรวงแรงงานทำ�หนังสือหารือกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่าเป็นการดำ �เนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
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ซึ่ ง สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่
25 มิถุนายน 2550 แจ้งให้
ทราบว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่ อ งจากโครงการดั ง กล่ า ว
มิ ไ ด้ เ ป็ น โครงการเฉพาะของ
สปส. หากแต่ เ ป็ น การเชื่ อ ม
ต่ อ ระบบกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ได้แก่ สำ�นักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กรมการจัดหางาน กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน และกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้
โครงการดำ�เนินต่อไปได้ สปส.
จึงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ลงวันที่
18 สิงหาคม 2551 โดยปรับแก้
ขอบเขตเนื้องาน และการแบ่ง
งวดงานและค่าเช่า ทำ�ให้มูลค่า
ของโครงการลดลงเหลือ 2,350
ล้านบาท

สถานะของคดี
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลว่า การกระทำ�ของ ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการ สปส. เป็นความผิด
มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและอาญา โดยเจตนาปกปิดข้อมูลสำ�คัญ และหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบราชการ เพือ่ นำ�เงินกองทุนประกันสังคมไปใช้จา่ ยในโครงการดังกล่าว ซึง่ ขัดต่อ
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่บัญญัติให้ใช้เงินกองทุนสำ�หรับ
การบริหารของสํานักงานประกันสังคมเท่านั้น
กระทรวงแรงงานมีคำ�สั่งปลดไพโรจน์ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551
จึงไม่มกี ารดำ�เนินการทางวินยั เพิม่ เติม ขณะทีก่ ารดำ�เนินคดีทางอาญายังอยูใ่ นขัน้ ตอนการ
ไต่สวนเพิ่มเติมของพนักงานอัยการ
ปัจจุบันไพโรจน์เป็นผู้ถูกกล่าวหาเพียงรายเดียวที่ถูกตัดสินลงโทษ แม้จะมีข้อสงสัย
ว่าการทุจริตในโครงการดังกล่าวน่าจะเกิดจากการสั่งการโดยฝ่ายการเมือง แต่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ชี้แจงว่าไม่สามารถสืบสาวไปถึงนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังได้ เช่นเดียว
กับคณะกรรมการประกันสังคมที่อาจมีส่วนรู้เห็น ก็มิได้ถูกลงโทษจากการมีมติเห็นชอบให้
สนับสนุนโครงการดังกล่าว

ผลกระทบต่อประชาชน
• การนำ�เงินกองทุนประกันสังคมไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ ทำ�ให้ผู้ที่ได้รับความ
คุ้มครองจากระบบประกันสังคมกว่า 10.5 ล้านคน เสียประโยชน์
• โครงการดังกล่าวเป็นเพียงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้ในเดือนตุลาคม 2555
สปส. ต้องจัดสรรงบประมาณอีกราว 1,200 ล้านบาท เพื่อซื้อระบบใหม่
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เอกสารอ้างอิง
• บิ๊ก สปส. ปิดปากปมล็อบบี้ รมต. ต่อสัญญาคอมฯ 3 เดือน-ทุ่ม 1.2 พันล.ซื้อใหม่, สำ�นักข่าวอิศรา, 14 มกราคม 2556.
• วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, วิพากษ์ประกันสังคม กรรมการที่ขาดความรับผิดชอบ, ประชาไท, 23 มกราคม 2556.
• วิไลวรรณ แซ่เตีย และ บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ (2552), ความไม่โปร่งใสของโครงการจัดหาและดำ�เนินการระบบงาน
•

เทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานกระทรวงแรงงาน, เอกสารคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย.
สำ�นักงานกองทุนประกันสังคม (2551-54), รายงานประจำ�ปีสำ�นักงานกองทุนประกันสังคม.
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07

การเชาระบบคอมพ�วเตอร:

โยกเง�นกองทุนประกันสังคม
ไปใชอยางผิดกฎหมาย
กฎหมายประกันสังคมอนุญาตใหคณะกรรมการ
ประกันสังคมจัดสรรเง�นกองทุนไมเกิน 10%
ของเง�นสมทบในแตละป เพ�่อจายคาเบี้ยประชุม
คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาใชจายในการบร�หาร
ของสำนักงาน ซึ่งในป 2554 คณะกรรมการ
ประกันสังคมใชเง�นดังกลาวประมาณ 3.14%
คิดเปนมูลคา 3,896 ลานบาท
ดวยเง�นจำนวนมหาศาล และการอนุมัติที่ใชเพ�ยง
มติของที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม
โอกาสที่เง�นดังกลาวจะถูกใชอยางไมโปรงใส
จ�งมีความเปนไปไดสูง การนำเง�นจากกองทุน
ประกันสังคมจำนวน 2,890 ลานบาทไปเชา
ระบบคอมพ�วเตอรเพ�่อใชในการดำเนินงาน
ของกระทรวงแรงงานในป 2550 เปนตัวอยางหนึ่ง
ที่ชัดเจนของการใชเง�นอยางไมโปรงใส
และนาจะขัดกฎหมาย

เง�นสมทบ

12,423
ลานบาท

สถานะ

บันได 5 ขั้น

• ป.ป.ช. มีมติชม้ี ลู ความผิด
นายไพโรจน สุขสัมฤทธิ์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
ในขณะนัน้ ในความผิดทางอาญา
และความผิดทางวินยั รายแรง
โดยเจตนาปกปดขอมูลสำคัญ
และหลีกเลีย่ งไมปฏิบตั ติ าม
ระเบียบราชการ เพือ่ นำเงิน
กองทุนประกันสังคมไปใชจา ย
• นายไพโรจนเปนผูก ระทำการ
ทุจริตเพียงรายเดียวทีถ่ กู ลงโทษ
แมจะมีขอ สงสัยวาการทุจริต
น�าจะเกิดจากการสัง� การโดยฝาย
การเมือง แต ป.ป.ช. ชีแ้ จงวา
ไมสามารถสืบสาวไปถึง
นักการเมืองทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังได

เลขาธิการสำนักงานประกัน
สังคมปดบังขอสังเกตของ
คณะอนุกรรมการกลั�นกรอง
งบลงทุน เรื่องการใชเงิน
กองทุนในโครงการเชา
ระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงแรงงาน

26,000
ลานบาท

02

คณะกรรมการประกันสังคม
มีมติใหใชเงินกองทุน
ประกันสังคมเพื่อสนับสนุน
โครงการดังกลาว

10%
ของเง�นสมทบ
ใชจร�ง
3,896

03

ลานบาท

124,230
ลานบาท

เลขาธิการสำนักงานประกัน
สังคมรีบเรงทำสัญญา
กับบริษัทเอกชน โดยไมผาน
การพิจารณาจากกระทรวง
แรงงานและสำนักงาน
อัยการสูงสุด

ผลกระทบตอ
ประชาชน

งบกระทรวง

01

• การนำเงินกองทุนประกันสังคม
ไปใชอยางผิดวัตถุประสงค
ทำใหผทู ่ีไดรบั ความคุม ครอง
จากระบบประกันสังคมกวา
10.5 ลานคนเสียประโยชน
• โครงการดังกลาวเปนเพียง
การเชาระบบ ทำใหในเดือน
ตุลาคม 2555 สำนักงาน
ประกันสังคมตองจัดสรร
งบประมาณอีกราว
1.2 พันลานบาท
เพือ่ ซือ้ ระบบใหม

04

สำนักงานประกันสังคมปรับล
ด วงเงินของโครงการ เพื่อให
เปนไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

05

คูส ญั ญาฝายเอกชนไดประโยช
น เน��องจากไมมีการจัดประมูล
โครงการใหม ทั้งที่โครงการ
เริ�มตนอยางไมถูกตอง

จานหลัก : อิ่มเต็มคำ�

การทุจริตเชิงนโยบาย โดยเฉพาะโครงการยักษ์ระดับ ‘เมกะโปรเจ็คท์’ สร้างความเสียหาย
อย่างร้ายกาจ เป็นความอัปยศที่ลูกหลานต้องจดจำ�
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‘จำ�นำ�ข้าว’
ฉาวทุกเม็ด

ปูมหลัง
รัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำ�เนินโครงการ ‘รับจำ�นำ�ข้าว
เปลือก’ โดยมีเป้าหมายหลักคือการยกระดับรายได้ของชาวนา
กระทรวงพาณิชย์อา้ งว่าชาวนาทีเ่ ข้าร่วมโครงการรับจำ�นำ�ข้าวจะมี
รายได้เพิม่ ขึน้ จากส่วนต่างระหว่างราคาจำ�นำ�และราคาตลาด และ
ชาวนานอกโครงการจะมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากราคาข้าวในตลาดทีส่ งู
ขึ้น อันเนื่องมาจากปริมาณข้าวในตลาดลดลง
ในฤดูการผลิต 2554/2555 (ข้าวนาปี) และฤดูการผลิต
2555 (ข้าวนาปรัง) โครงการนี้กำ�หนดราคารับจำ�นำ�ข้าวเปลือก
เจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ ที่ตันละ
15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำ�ดับ ซึง่ สูงกว่าราคาตลาด
โดยเฉลี่ยในช่วงต้นปี 2554 ที่ประมาณตันละ 8,000-9,000
บาท และ 12,000-13,000 บาท ตามลำ�ดับ
โครงการดังกล่าวรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกจำ�นวน 21.65 ล้าน
ตัน ใช้งบประมาณมากกว่า 3 แสนล้านบาท ส่วนด้านรายรับ

กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2555
สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 7.7 ล้านตัน และได้รับเงินจาก
การระบายข้าวประมาณ 42,000 ล้านบาท
จากข้อมูลของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)
ในสองฤดูการผลิตข้างต้น พบว่า โครงการรับจำ�นำ�ข้าวขาดทุน
ไปประมาณ 136,000 ล้านบาท และสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับ
ชาวนารวยมากกว่าชาวนายากจน ยิ่งไปกว่านั้น การทุจริตและ
การหาผลประโยชน์จากโครงการยังทำ�ให้งบประมาณรัว่ ไหลมาก
ขึ้น โดยผลประโยชน์ตกอยู่กับโรงสี ข้าราชการ บริษัทตรวจสอบ
คุณภาพข้าว (เซอร์เวเยอร์) และบริษัทผู้ส่งออกข้าวที่มีเส้นสาย
ทางการเมือง
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เส้นทางผลประโยชน์
โครงการรับจำ�นำ�ข้าวมี 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการ
รับจำ�นำ�และเก็บเข้าคลังสินค้า และขั้นตอนการระบายข้าว โดย
ผูบ้ ญ
ั ชาการสำ�นักคดีความมัน่ คง กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ)
ซึง่ รับผิดชอบตรวจสอบการทุจริตในโครงการรับจำ�นำ�ข้าว ระบุวา่
ทั้งสองขั้นตอนมีการทุจริตโดยชาวนา โรงสี ข้าราชการ เจ้าของ
คลังสินค้า และอาจรวมไปถึงบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวและ
ผู้บริหารโครงการที่ดูแลเรื่องการระบายข้าว

1. ขั้นตอนรับจำ�นำ�ข้าวและเก็บเข้า
คลังสินค้า
แจ้งข้อมูลเกินจริงและสวมสิทธิ์จำ�นำ�
ตามกฎระเบียบของโครงการฯ ชาวนาทีม่ สี ทิ ธิจ์ �ำ นำ�ข้าวต้อง
ขอขึน้ ทะเบียนผูเ้ พาะปลูกข้าว พร้อมทัง้ แจ้งข้อมูลพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ข้าว ข้อมูลนี้จะถูกนำ�มาคำ�นวณหาปริมาณ (หรือน้ำ�หนัก) ข้าว
สูงสุดที่ชาวนามีสิทธิ์จำ�นำ� แต่ชาวนาบางรายแจ้งพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวเกินความเป็นจริง เพื่อซื้อข้าวจากชาวนานอกโครงการหรือ
จากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์จำ�นำ� หรือชาวนาบางรายอาจขาย
สิทธิ์จำ�นำ�ให้กับโรงสี

โกงความชื้นและน้ำ�หนักข้าว
แม้โครงการจะกำ�หนดราคารับจำ�นำ�ข้าวที่ตันละ 15,000
บาท แต่ข้าวที่มีความชื้นเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ จะถูกหักลดน้ำ�หนัก
และราคารับจำ�นำ� โรงสีบางแห่งจึงหาประโยชน์จากกฎระเบียบ
ดังกล่าวโดยเพิ่มความชื้นและลดน้ำ�หนักของข้าวด้วยวิธีการ
ต่างๆ อาทิ ใช้ตาชั่งและเครื่องวัดความชื้นที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ
ควบคุมตัวเลขได้ เมื่อข้าวมีน้ำ�หนักน้อยลง ชาวนาจะเหลือสิทธิ์
จำ�นำ� ทำ�ให้โรงสีมีโอกาสนำ�ข้าวมาสวมสิทธิ์ หรือเมื่อข้าวมีราคา
รับจำ�นำ�ลดลงมาก โรงสีอาจต่อรองขอซือ้ ข้าวจากชาวนาเอง แล้ว
นำ�ข้าวกลับมาสวมสิทธิ์จำ�นำ�ในราคาที่สูงขึ้น

ปลอมใบชั่งและใบประทวน
หลังจากชั่งน้ำ�หนักและวัดความชื้น โรงสีจะออกใบชั่ง
ให้ชาวนานำ�ไปขึ้นใบประทวนกับเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า
(อคส.) จากนั้นชาวนาจึงนำ�ใบประทวนไปทำ�สัญญาเงินกู้กับ
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แต่โรงสี
บางแห่งและเจ้าหน้าที่ อคส. บางคนปลอมใบชัง่ และใบประทวน
โดยบันทึกน้ำ�หนักข้าวและมูลค่าการจำ�นำ�สูงกว่าที่วัดและชั่ง
ได้ เพื่อให้ชาวนานำ�ไปเบิกเงิน และนำ�เงินกลับมาแบ่งกับโรงสี

เวียนเทียนข้าวและล้อมกองข้าว
เมื่อ รับจำ �นำ � ข้าว โรงสี จะสีแปรสภาพข้ าวเปลือกเป็น
ข้าวสาร และส่งมอบข้าวเข้าคลังสินค้ากลาง โดยมีเจ้าหน้าที่
อคส. หรือเจ้าหน้าที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ
บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว ตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนนำ�
เข้าคลังสินค้า
อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ โรงสีและเจ้าของคลังสินค้า
อาจยักยอกข้าวไปขายในตลาด และนำ�ข้าวคุณภาพต่ำ�กว่าเข้า
มาแทน หรือทีเ่ รียกกันว่า ‘เวียนเทียนข้าว’ โดยบริษทั ตรวจสอบ
คุณภาพข้าวและเจ้าหน้าที่อาจร่วมมือกับโรงสีหรือเกิดความ
บกพร่องในการตรวจสอบ ดังที่มีรายงานข่าวว่ามีการฟ้องโรงสี
ในจังหวัดนครราชสีมาทีย่ กั ยอกข้าวไปไว้ทคี่ ลังสินค้าอืน่ หรือมี
การตรวจสอบพบว่าโรงสีในจังหวัดพิจิตรยักยอกข้าว 12,000
ตัน นอกจากนั้น เมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพข้าว โรงสีและ
เจ้าของคลังสินค้าก็จะนำ�ข้าวคุณภาพดีมาล้อมข้าวคุณภาพต่ำ�
หรือที่เรียกกันว่า ‘ล้อมกอง’
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2. ขั้นตอนการระบายข้าว
จีทูจีปลอม: เอื้อประโยชน์บริษัทส่งออก
หนังสือ รู้ลึก รู้จริง จำ�นำ�ข้าว ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์
ชินวัตร ระบุว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2555 โครงการ
รั บจำ � นำ � ข้ า วได้ ร ะบายข้ า วออกโดยการเปิ ด ประมู ล ทั่ ว ไปให้
กั บ ผู้ ป ระกอบการในประเทศ เพื่ อ ส่ ง ออกหรื อ จำ � หน่ า ยใน
ประเทศ 320,000 ตัน ขายให้องค์กรหรือหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์สาธารณะ 86,000 ตัน
และเจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐกับประเทศอินโดนีเซีย จีน และ
โกตดิวัวร์ อีกประมาณ 7.3 ล้านตัน โดยมีการส่งมอบแล้ว
ประมาณ 1.46 ล้านตัน
อย่ า งไรก็ ต าม ในปี 2555 ข้ อ มู ล การส่ ง ออกของกรม
ศุลกากรกลับระบุว่า การขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐหรือรัฐต่อ
เอกชน มีประเทศจีนเป็นคู่ค้าเพียงประเทศเดียว โดยมีปริมาณ
การส่งออก 212.49 ตัน และมีมูลค่าเพียง 7.43 ล้านบาท
ตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ คณะ
ทำ�งานตรวจสอบข้อเท็จจริง กระทรวงพาณิชย์ อธิบายว่า ข้อมูล
ของกระทรวงพาณิชย์และกรมศุลกากรไม่สอดคล้องกัน เนือ่ งจาก
กระทรวงพาณิชย์ใช้วิธีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือที่เรียกว่า
‘การขายข้าวและการชำ�ระเงิน ณ หน้าคลัง’ (X-Warehouse)
กล่ า วคื อ เมื่ อ กระทรวงพาณิ ช ย์ ต กลงขายข้ า วให้ กั บ รั ฐ บาล
ต่างประเทศ รัฐบาลผู้ซื้อจะจ้างบริษัทผู้ส่งออกปรับปรุงคุณภาพ
และส่ ง มอบข้ า ว ดั ง นั้ น ปริ ม าณและมู ล ค่ า การส่ ง ออกจึ ง ไม่
ถูกนับในการส่งออกข้าวแบบรัฐต่อรัฐ แต่นับเป็นการส่งออกข้าว
ของบริษัทผู้ส่งออกที่รับปรับปรุงคุณภาพข้าว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่ยอมเปิดเผย
ข้อมูลสัญญาซือ้ ขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐ ทำ�ให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจ
มีการเอื้อประโยชน์แก่บางบริษัท ประชาชาติธุรกิจ ตั้งข้อสังเกต
ว่า กระทรวงพาณิชย์อาจมิได้ทำ�สัญญาซื้อขายรัฐต่อรัฐแบบการ
ขาย ณ หน้าคลัง แต่มีการจัดหาบริษัทผู้ส่งออกมารับซื้อข้าวและ
ส่งออกแทนรัฐบาล โดยข้าวทีบ่ ริษทั มารับซือ้ น่าจะมีราคาถูกกว่า
การเปิดประมูลทั่วไปให้กับบริษัทผู้ส่งออกข้าว เพราะกระทรวง
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พาณิชย์อ้างว่าเป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐ
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังอนุญาตให้ชำ�ระค่าข้าว
ด้วยเช็คเงินสดแทนการเปิดแอลซี (Letter Of Credit: L/C) จาก
ต่างประเทศ ซึง่ การกระทำ�ดังกล่าวสนับสนุนข้อสันนิษฐานข้าง
ต้น ดังที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายถึงกรณีที่บริษัท
GSSG Import & Export จากประเทศจีน มาซือ้ ข้าวกับกรมการ
ค้าต่างประเทศ แต่แท้จริงแล้วบริษัท สยามอินดิก้า ซึ่งเป็นผู้ส่ง
ออกไทยกลับเป็นผู้ซื้อข้าว โดย รัฐนิธ โสจิระกุล ที่อ้างว่าเป็น
ผู้มีอำ�นาจของบริษัท GSSG ในประเทศไทย ได้มอบอำ�นาจให้
นิมล รักดี เป็นผูม้ อี �ำ นาจในการลงนามซือ้ ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
แต่การจ่ายเงินกลับชำ�ระด้วยเช็คเงินสดของธนาคารไทย และ
ลงนามโดย สมคิด เรือนสุภา ตัวแทนของบริษัท สยามอินดิก้า
จากการตรวจสอบของ ส.ส. พรรคประชาธิปตั ย์ พบหลักฐาน
ที่ แ สดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แทนบริ ษั ท GSSG
ตัวแทนบริษัท สยามอินดิก้า และ ส.ส. พรรคเพื่อไทย โดย
รัฐนิธเป็นผูช้ ว่ ยของ ระพีพรรณ พงษ์เรืองรอง ส.ส. บัญชีรายชือ่
พรรคเพื่อไทย ส่วนนิมลเคยทำ�งานในบริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ
เทรดดิง้ จำ�กัด ของ อภิชาติ จันทร์สกุลพร ซึง่ เป็นเจ้าของบริษทั
สยามอินดิก้า ทั้งนี้ บริษัท เพรซิเดนท์ฯ เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตรับจำ�นำ�ข้าวในช่วงปี 2546-2547
ประชาชาติธุรกิจ ตั้งข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงอันดับ
บริษัทผู้ส่งออกข้าวไทยอาจมีสาเหตุมาจากการเอื้อประโยชน์
ข้างต้น โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2555 บริษัทที่
ส่งออกข้าวได้มากทีส่ ดุ คือบริษทั สยามอินดิกา้ จำ�กัด จากเดิมที่
ไม่อยู่ใน 5 อันดับแรกในปี 2553 อีกทั้งบริษัทอันดับ 1 ในการ
ส่งออกข้าวไปประเทศจีน คือบริษัท อาร์ แอนด์ ที ไรซ์ จำ�กัด
ซึง่ มิได้เป็นสมาชิกของสมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย และไม่คอ่ ยเป็น
ที่รู้จักในวงการค้าข้าว
กระทรวงพาณิชย์ยงั อ้างว่า รัฐบาลไทยในฐานะผูข้ าย ไม่มี
หน้าที่ตรวจสอบใดๆ หลังการขาย ซึ่งแสดงถึงความไม่รัดกุม
ในการตรวจสอบว่าบริษัทผู้ส่งออกได้ส่งข้าวไปยังประเทศคู่ค้า
จริ ง หรื อ ไม่ และเปิ ด โอกาสให้ บ ริ ษั ท นำ � ข้ า วกลั บ มาขาย
ในประเทศ ดังที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวหาว่าบริษัท

เมนูคอร์รัปชัน
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สยามอินดิก้า นำ�ข้าวกลับมาขายในประเทศ อีกทั้งบริษัท
ผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ ประชาชาติธุร กิจ
ว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้กำ�หนดระยะเวลาที่บริษัทผู้รับ
ปรับปรุงข้าวต้องส่งข้าวออก ไม่ได้ตั้งอัตราค่าปรับหาก
บริษัทไม่ได้ส่งออกตามระยะเวลา และไม่ได้ตรวจสอบ
เอกสารการส่งออกของบริษัทเพื่อยืนยันการส่งออกเลย
การนำ�ข้าวกลับมาขายในประเทศจึงน่าจะเกิดขึ้นจริง
บทวิเคราะห์ของ นิพนธ์ พัวพงศกร และ อัมมาร สยามวาลา
นักวิชาการแห่งทีดีอาร์ไอ ชี้ว่าโครงการรับจำ�นำ�ข้าวน่าจะ
ทำ�ให้ปริมาณข้าวสารในตลาดลดลง ซึ่งทำ�ให้ราคาข้าวสาร
สู ง ขึ้ น เพราะข้ า วเปลื อ กส่ ว นใหญ่ ถู ก นำ � ไปจำ � นำ � และ
โครงการรับจำ�นำ�ข้าวไม่ได้ระบายข้าวจำ�นวนมากภายใน
ประเทศ แต่ข้อเท็จจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะปรากฏว่า
ราคาข้าวสารกลับค่อนข้างคงที่ระหว่างช่วงก่อนและหลัง
โครงการ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการระบายข้าวกลับ
เข้าประเทศ
นอกจากนี้ มีรายงานว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม
2555 ประเทศไทยส่งออกข้าวนึ่งถึง 1.78 ล้านตัน ซึ่ง
ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะข้าวเปลือกส่วนใหญ่ถูกนำ�ไปจำ�นำ�
และโครงการรับจำ�นำ�ข้าวก็มิได้กำ�หนดให้โรงสีทำ�ข้าวนึ่ง
การส่ ง ออกข้ า วนึ่ ง จึ ง เป็ น อี ก ร่ อ งรอยหนึ่ ง ที่ ชี้ ว่ า น่ า จะ
มีการนำ�ข้าวกลับมาขายให้โรงสี และถูกนำ�ไปผลิตเป็น
ข้าวนึ่งส่งออกดังที่เป็นข่าว

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• การโกงความชื้นและน้ำ�หนักของข้าวทำ�ให้ราคารับจำ�นำ�
ต่ำ�ลง ส่งผลให้ชาวนาในโครงการเสียผลประโยชน์
• การลักลอบนำ�ข้าวในคลังสินค้าออกมาขาย ทำ�ให้ราคา
รับซื้อข้าวในประเทศสูงขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้
ชาวนานอกโครงการเสียประโยชน์
• โครงการมีต้นทุนสูงขึ้นและสร้างภาระการคลังมากขึ้น โดย
ผลประโยชน์ตกอยู่กับบุคคลอื่นมากกว่าชาวนา เนื่องจาก
มีการสวมสิทธิ์จำ�นำ� การปลอมใบชั่งและใบประทวน การ
ลักลอบนำ�ข้าวออกจากคลังสินค้าไปขาย และการระบาย
ขายข้าวออกในราคาถูกเกินควร
• ในปี 2555 กระทรวงพาณิชย์ คณะอนุกรรมการระดับ
จังหวัด และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ตรวจสอบพบการ
ทุจริตในโครงการรับจำ�นำ�ข้าว 115 คดี มูลค่าความเสียหาย
541 ล้านบาท และในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถนุ ายน 2556
พบการทุจริตอีก 59 คดี มูลค่าความเสียหาย 79.8 ล้านบาท

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์
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สถานะของคดี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน บุญทรง เตริยาภิร มย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น ในข้อหาทุจริตใน
โครงการรับจำ�นำ�ข้าว โดยเฉพาะการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
ตั้งแต่เริ่มโครงการถึงเดือนมิถุนายน 2556 พบการทุจริต
ทัง้ หมด 174 คดี ดังทีก่ ล่าวข้างต้น โดยสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
รายงานว่า ผู้ต้องหาเป็นทั้งชาวนา ผู้ประกอบการโรงสี และ
ข้าราชการ ซึ่งสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้ส่งบางคดีให้กับคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
และคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เอกสารอ้างอิง
• 1 ทศวรรษ ขายข้าวจีทูจี: (2) เปิดข้อมูลกรมศุลฯ 4 ปี รัฐส่งออกข้าวแค่ 4 หมื่นตัน ปี 2555 ขายจีน 212 ตัน, เว็บไซต์ Thaipublica,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 เมษายน 2556.
เก็บตกอภิปราย ‘จำ�นำ�ข้าว’ ขุมทรัพย์ G to G ‘เสี่ยเปี๋ยง’ ซุกเงินในกองทุน KTAM – ฮ่องกง, เว็บไซต์ Thaipublica, 2 ธันวาคม 2555.
ไขปริศนาขายข้าว G to G ข้าวไปที่ไหน-ปริมาณเท่าใด และใครส่งออก, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 25 ตุลาคม 2555.
ไขปริศนา ‘สวมสิทธิ์’ ขายข้าวจีทูจี จี้ ‘บุญทรง’ เปิดรายชื่อ บ. ผู้ส่งออก, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 20 ตุลาคม 2555.
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.), รู้ลึก รู้จริง จำ�นำ�ข้าว, กรุงเทพฯ: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2555.
จำ�นำ�ข้าวปีแรกเจ๊ง 1.3 แสนล้าน แล้วปีที่ 2?, ไทยรัฐออนไลน์, 2 กรกฎาคม 2556.
ฉาวโฉ่! ตร.แจ้งจับ ‘โรงสี’ โคราชโกงจำ�นำ�ข้าวหมื่นตัน สูญ 200 ล้าน, ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 16 ตุลาคม 2555.
นิพนธ์ พัวพงศกร และอัมมาร สยามวาลา, คนไทยเอาข้าวที่ไหนมากิน, เว็บไซต์ ประชาไท, 12 ธันวาคม 2555.
นิพนธ์ พัวพงศกร และอัมมาร สยามวาลา, เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการรับจำ�นำ�ข้าว: ข้อเท็จจริงสำ�หรับ อ.นิธิ และประชาชน,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555.
ตร.บุรีรัมย์หอบคดีโกงจำ�นำ�ข้าว 44 ล้าน พร้อม 31 ผู้ต้องหาส่งฟ้องอัยการ, ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 12 พฤศจิกายน 2555.
เต้นโชว์ยอดทุจริตจำ�นำ�ข้าวลด พร้อมดีเดย์ตรวจสต๊อก 29 มิ.ย.นี้, เว็บไซต์ เดลินิวส์, 24 มิถุนายน 2556.
บุญทรงแจงจีทูจีไม่ชัด จี้เปิด ‘ไอ้โม่ง’ ส่งออกข้าว, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 15 ตุลาคม 2555.
ป.ป.ช. มีมติตั้งอนุฯ ไต่สวน ‘บุญทรง’ ปมรับจำ�นำ�ข้าว พ่วงกรณีถอดถอน ‘ปู-สุกำ�พล’ แต่งตั้ง ‘นายพล’, มติชนออนไลน์,
4 ธันวาคม 2555.
เปิด 25 คดี โกงจำ�นำ�ข้าว 1 ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์, เว็บไซต์ Thaipublica, 11 ตุลาคม 2555.
เปิดเครือข่าย ‘เวียนเทียน’ ข้าว งาบส่วนต่าง, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 3 ธันวาคม 2555.
ผงะ! โกงจำ�นำ�ข้าวพุ่งแตะ 100 คดี, หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ, 30 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556.
พงศ์อินทร์ อินทรขาว มือปราบดีเอสไอ เปิดกระบวนการทุจริตจำ�นำ�ข้าว โกงได้ทุกขั้นตอน ระบุสาวไม่ถึงต้นตอ, เว็บไซต์ Thaipublica,
18 เมษายน 2555.
สัมภาษณ์: วัชรี วิมุกตายน เปิดผลสอบสวน G to G ขายข้าวให้จีน?, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 27 มีนาคม 2556.
หมายจับ 4 รายโกงข้าวพิจิตร ชาวนาอัด ‘ปู’ กบฏลดราคาจำ�นำ�, ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 26 มิถุนายน 2556.
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โครงการรับจำนำขาว:

โกงไดทุกขั้นตอน

โครงการรับจำนำขาวมีสองขั้นตอนหลัก
คือขั้นตอนการรับจำนำและการเก็บขาว
เขาคลังสินคา และขั้นตอนการระบายขาว
ซึ่งผลการสอบสวนโดยกรมสอบสวนคดีพ�เศษ
ระบุวาทั้งสองขั้นตอนมีการทุจร�ตโดยชาวนา
โรงสี ขาราชการ เจาของคลังสินคา และอาจรวมถึง
บร�ษัทตรวจสอบคุณภาพขาวและผูบร�หารโครงการ
หร�อกลาวไดวามีการโกงในทุกขั้นตอน

04

มูลคา
ความเสียหาย

541ลานบาท

ความเสียหายจากการทุจริต
ในโครงการรับจำนำขาว
เฉพาะ 59 คดีที่ตรวจสอบพบ
ในชวงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
2556 มีมูลคาประมาณ

โรงสี บริษัทตรวจสอบ
คุณภาพขาว และเจาหนาที่
อคส. บางราย รวมมือกัน
ลักลอบนำขาวในคลังออกขาย
และซื้อขาวคุณภาพต่ำจากใน
และตางประเทศมาทดแทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.)
ระบุวา ฤดูการผลิต 2554/2555 (ขาวนาป)
และฤดูการผลิต 2555 (ขาวนาปรัง)
ที่ผานมา โครงการฯ ขาดทุนไปแลวประมาณ
1.3 แสนลานบาท

ความเสียหายจากการทุจริต
ในโครงการรับจำนำขาว
เฉพาะ 115 คดีที่ตรวจสอบพบ
ในป 2555 มีมูลคาประมาณ

79.8 ลานบาท

บันได 5 ขั้น

01

ชาวนาบางรายแจงขอมูล
พื้นที่เพาะปลูกเกินจริง
เพื่อซื้อขาวมาสวมสิทธิ์จำนำ

ฤดูการผลิต 2554/2555
รัฐบาลรับจำนำขาวเปลือกเจา
ตันละ 15,000 บาท
ซึ่งสูงกวาราคาตลาด
ชวงตนป 2554
(ตันละ 8,000-9,000 บาท)

02

งบประมาณ
300,000 ลานบาท
ขายขาวได
200,000 ลานบาท
ขาดทุน
130,000 ลานบาท

โรงสีรวมโครงการบางแหงโกง
ความชื้นและน้ำหนักของขาว
เพื่อใหชาวนาเหลือสิทธิ์จำนำ
และโรงสีนำขาวของตนมาสวม
สิทธิ์

03

โรงสีและเจาหนาที่
องคการคลังสินคา (อคส.)
บางรายปลอมใบชั�งและ
ใบประทวน โดยบันทึก
ปริมาณขาวและมูลคา
การจำนำสูงกวาที่วัดและชั�งได

05

ขายขาวของรัฐใหนายหนา
ในราคาถูก โดยนายหนา
เอาขาวไปขายตอทำกำไร
มหาศาล

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• โครงการฯ มีตน ทุนสูงขึน้ และ
สรางภาระการคลังมากขึน้
โดยผลประโยชนตกอยูก บั บุคคล
อืน่ มากกวาชาวนา เน�อ� งจาก
มีการสวมสิทธิจ์ ำนำ การปลอม
ใบชัง� และใบประทวน การลักลอบ
นำขาวออกจากคลังสินคาไปขาย
และการระบายขายขาวออก
ในราคาถูกเกินควร
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หลอกชาวบ้าน
อ้างพอเพียง

ปูมหลัง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) หรือที่เรียกว่า ‘โครงการชุมชน
พอเพียง’ เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลพรรคประชาธิปตั ย์ โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่
20 มกราคม 2552 จัดตั้งโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ ยกระดับชุมชน (คพช.) ซึง่ มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการ พร้อมทัง้
จัดตั้งสำ�นักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงาน
ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี เพื่อทำ�หน้าที่ธุรการ โดยมีน้องชายของรองนายกรัฐมนตรีคนดังกล่าว
ดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการ สพช.
เป้าหมายของโครงการนี้คือ ต้องการให้ชุมชนทั่วประเทศเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน โดย
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเลือกและบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ตาม
ระเบียบของโครงการชุมชนพอเพียง ชุมชนต้องเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ 4 เป้าหมาย ได้แก่
การพัฒนาอาชีพสำ�หรับผู้ด้อยโอกาส การลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตด้านต่างๆ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรกั ษ์พลังงาน นอกจากนี้ คูม่ อื การบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ ยกระดับชุมชน (ฉบับเต็ม) ยังระบุตวั อย่างของโครงการทีจ่ ะไม่ให้การสนับสนุนไว้ดว้ ย
เช่น การจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ�
โครงการชุมชนพอเพียงได้รับงบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยจัดสรรให้กับชุมชน 84,563

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

53

แห่ง อย่างไรก็ตาม หลังจากการอนุมตั จิ ดั สรรงบประมาณ 5,369 • นำ�เอกสารแบบฟอร์มของโครงการและตัวอย่างการกรอก
พร้อมแนบแผ่นพับโฆษณาสินค้าประหยัดพลังงานและ
ล้านบาท โครงการก็เกิดปัญหาการทุจริตอย่างกว้างขวางทั้งใน
สินค้าพลังงานทดแทนเข้าไปในที่ประชุมของชุมชน เพื่อ
ระดับชุมชนและส่วนกลาง เกี่ยวพันทั้งข้าราชการ นักการเมือง
ชักชวนให้ชุมชนเลือกโครงการจัดซื้อสินค้าดังกล่าว มติชน
และนักธุรกิจ
รายงานว่า ส.ข. พรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับกลุ่มบุคคลที่
อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของ สพช. ข้าราชการท้องถิ่น และ
ตัวแทนบริษัทเอกชน ร่วมกันกระทำ�การดังกล่าวกับชุมชน
ต่างๆ ในเขตบางกะปิและเขตบึงกุ่ม
• หลอกลวงให้ ชุ ม ชนเลื อ กโครงการจั ด ซื้ อ สิ น ค้ า ประหยั ด
พลังงานและสินค้าพลังงานทดแทน โดยบอกว่าหากชุมชน
ตามขั้นตอนของโครงการชุมชนพอเพียง สมาชิกในชุมชน
เลือกโครงการอื่นจะไม่ได้รับการอนุมัติ
ต้องประชุมกันเพื่อเลือกโครงการที่ต้องการ และส่งรายงานการ
ประชุมให้นายอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยการเขต/นายกเทศมนตรี ตรวจ • หลอกลวงชุมชนว่าได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อ
สินค้าข้างต้น แต่เมื่อชุมชนเสนอโครงการเพิ่มเติม กลับ
สอบและลงนามในเอกสารการประชุม หลังจากนั้น สพช. จะ
กลายเป็นการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ชุมชนเสนอ
พิจารณาและอนุมัติโครงการ แต่ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนการเลือก
ไปแล้ว
และการอนุมัติถูกบิดเบือนโดยนักการเมืองและข้าราชการบาง
กลุ่ม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจอย่างน้อย 2 กลุ่ม ได้แก่ • หลอกลวงให้ชุมชนเปลี่ยนโครงการเป็นการซื้อปุ๋ยสำ�เร็จรูป
โดยอ้างว่าโครงการเดิมจะไม่ได้รบั การอนุมตั ิ หรือหลอกลวง
บริษัทขายสินค้าประหยัดพลังงานและสินค้าพลังงานทดแทน
ให้ชมุ ชนเลือกโครงการผลิตปุย๋ หรือโครงการจัดซือ้ เครือ่ งมือ
และบริษัทขายปุ๋ยสำ�เร็จรูป อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงของ สพช.
เกษตร แต่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว กลับให้
ถูกตรวจสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์
ชุมชนนำ�ไปซื้อปุ๋ยสำ�เร็จรูปแทน ทั้งนี้ สำ�นักงานการตรวจ
จากการทุจริตในโครงการ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบว่าชุมชนกว่า 100 แห่ง
ใน 11 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนื อ มี ก ารยื่ น ขอโครงการผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ โดย
จากรายงานข่ า วของหนั ง สื อ พิ ม พ์ มติ ช น และผลการ
แบบฟอร์มทีย่ นื่ ขอโครงการมีลกั ษณะของกระดาษ ตัวอักษร
ตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะ
และลายมือเหมือนกัน
อนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน วุฒิสภา พบว่า มีกลุ่มคนที่อ้างตัว
นอกจากนี้ สตง. ยังตรวจสอบพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่เลือก
เป็นเจ้าหน้าที่ของ สพช. ข้าราชการท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น
และตัวแทนบริษัทเอกชน เข้าไปแทรกแซงกระบวนการตัดสินใจ โครงการจัดซื้อสินค้าที่คล้ายกันและจำ�กัดอยู่ไม่กี่ประเภท เช่น
ของชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค โดยชักจูงให้ชุมชนเลือก จากการสุ่มตรวจชุมชน 180 แห่งในกรุงเทพฯ มีถึง 147 แห่ง
โครงการที่มีผลประโยชน์แอบแฝงแทนโครงการที่ตรงกับความ ที่ เ ลื อ กโครงการซื้ อ ตู้ น้ำ � ดื่ ม หยอดเหรี ย ญหรื อ เครื่ อ งกรองน้ำ �
พลังงานแสงอาทิตย์ ยิง่ ไปกว่านัน้ คณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒสิ ภา
ต้องการของชุมชน เช่น
ตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ขายให้กับชุมชนมีราคาแพงกว่าสินค้า
ในตลาดถึง 8-10 เท่า เช่น ตู้กรองน้ำ�ดื่มพลังงานแสงอาทิตย์มี
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ราคา 300,000 บาท ทั้งที่ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 25,00035,000 บาท
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารฯ วุ ฒิ ส ภา ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า สพช.
อาจพยายามปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างโครงการที่ไม่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมในคูม่ อื ฉบับเต็ม โดยคูม่ อื การบริหารจัดการ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ‘ฉบับย่อ’ ที่แจก
ให้กับชุมชนและข้าราชการท้องถิ่นนั้นไม่มีรายละเอียดดังกล่าว
ชุมชนจึงถูกชักชวนให้เสนอโครงการซื้อสินค้าที่ไม่ตรงตามหลัก
เกณฑ์ และระเบียบของโครงการฯ ที่กำ�หนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ของชุมชนไม่จ�ำ เป็นต้องดำ�เนินการตามระเบียบของราชการ ก็เอือ้
ให้ชุมชนซื้อสินค้าที่มีราคาสูงผิดปกติ
นอกจากความผิ ด ปกติ ดั ง กล่ า ว คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารฯ
วุฒิสภา ยังตรวจสอบพบว่า กระบวนการเลือกโครงการมิได้
ดำ�เนินไปตามหลักเกณฑ์ เช่น มีผแู้ ทนของครัวเรือนเข้าร่วมประชุม
ไม่ถึงร้อยละ 70 ของครัวเรือนในชุมชน แต่มาลงชื่อภายหลัง
โดยนายอำ�เภอ ผู้อำ�นวยการเขต หรือนายกเทศมนตรีลงนาม
รับรองความถูกต้องของการประชุม โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของ
สพช. อนุญาต หรือถูกกดดันจากนักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ เพื่อให้โครงการได้รับการอนุมัติโดยเร็ว
กลุม่ ธุรกิจทีไ่ ด้ประโยชน์จากการทุจริตข้างต้นคือ กลุม่ บริษทั
ผู้จำ�หน่ายสินค้าประเภทประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน
เช่น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปร เทคโนโลยี จำ�กัด ผู้จำ�หน่ายตู้น้ำ�ดื่ม
หยอดเหรียญพลังงานแสงอาทิตย์ และบริษทั คาร์เทล เทคโนโลยี
จำ�กัด ผูจ้ �ำ หน่ายเครือ่ งผลิตปุย๋ หมักและก๊าซชีวภาพ ซึง่ เป็นหุน้ ส่วน
ทางธุรกิจกับบริษัท บีเอ็นบี อินเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ที่เป็น
ผู้ผลิตสินค้าประเภทดังกล่าว
ที่สำ�คัญคือ ผู้อำ�นวยการ สพช. เคยมีความเชื่อมโยงกับ
บริษัท บีเอ็นบีฯ มาก่อน โดยในปี 2549 ผู้อำ�นวยการ สพช.
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานบริษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริง จำ�กัด
(มหาชน) หรือ ไออีซี ซึ่งซื้อหุ้นของบริษัท บีเอ็นบีฯ ถึงร้อยละ
23.8 ต่อมาผู้อำ�นวยการ สพช. ลาออกจากไออีซี และขายหุ้น
ของบริษัท บีเอ็นบีฯ ในปี 2550
ยิ่งไปกว่านั้น น้องสาวของผู้อำ�นวยการ สพช. ยังมีความ
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สัมพันธ์ทางอ้อมกับบริษัท บีเอ็นบีฯ โดย เป็น ผู้มีอำ�นาจทำ�
ธุรกรรมแทนบริษัท พรีเมียร์ คลับ (2005) จำ�กัด ซึ่งถือหุ้นของ
บริษัท แบ็งคอค อินเตอร์เนชั่นแนล เกอร์เม็ต จำ�กัด ในสัดส่วนที่
มากทีส่ ดุ คือร้อยละ 41.5 และในช่วงเริม่ โครงการชุมชนพอเพียง
บริษัท แบ็งคอคฯ ก็ถือหุ้นของบริษัท บีเอ็นบีฯ จำ�นวน 2.4 ล้าน
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของหุ้นทั้งหมด 140 ล้านหุ้น
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2552 บริษัท
คาร์เทล เทคโนโลยี จำ�กัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่จำ�หน่ายสินค้า
ของบริษัท บีเอ็นบีฯ ได้บริจาคเงินให้กับพรรคประชาธิปัตย์
500,000 บาท ในช่วงก่อนเริ่มโครงการ
สำ�หรับกรณีการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทขายปุ๋ย จากการ
ตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ยังไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับกลุ่ม
บริษัทที่ได้รับผลประโยชน์ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
โครงการและกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์ แม้ ส.ส. พรรค
ประชาธิปัตย์กล่าวหาว่าปุ๋ยส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยจาก หจก. ฟุกเทียน
สุราษฎร์การเกษตร ซึง่ มีญาติของอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
พรรคไทยรักไทยเป็นกรรมการ แต่ หจก. ฟุกเทียนฯ ชีแ้ จงว่า หจก.
เน้นส่งออกสินค้า ส่วนการขายปุ๋ยในประเทศเป็นการดำ�เนินงาน
ของตัวแทน และ หจก. ฟุกเทียนฯ ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคล
ผู้มีอำ�นาจในโครงการ อีกทั้งปุ๋ยที่ขายให้กับชุมชนก็มาจากหลาย
บริษัท

2. การพิจารณาและการอนุมัติ
โครงการ
ความผิดปกติในขั้นตอนนี้มี 3 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก คณะอนุกรรมการอำ�นวยการโครงการซึง่
มีอำ�นาจในการพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ
อนุมัติโครงการที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น
การซื้อเครื่องกรองน้ำ�หรือการซื้อปุ๋ย ทั้งนี้ ตามรายงานข่าว
ของ มติชน ประธานกรรมการบริหารโครงการ มีตำ�แหน่ง
เป็นประธานคณะอนุกรรมการอำ�นวยการโครงการด้วย
ส่ ว นน้ อ งชายของประธานฯ ไม่ เ พี ย งดำ � รงตำ �แหน่ ง รอง
ผู้อำ�นวยการ สพช. แต่ยังดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
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ซึ่งมีอำ�นาจกลั่นกรองโครงการก่อนส่งให้กับคณะอนุกรรมการ
อำ�นวยการโครงการ
ประการที่สอง ชุมชนเสนอโครงการแบบหนึ่ง แต่กลับได้
รับอนุมัติโครงการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าประเภทประหยัด
พลังงาน ประเภทพลังงานทดแทน หรือการจัดซือ้ ปุย๋ จากรายงาน
ข่าวของ มติชน คณะทำ�งานตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
โครงการชุมชนพอเพียง ตรวจสอบพบว่า โครงการร้านค้าชุมชนที่
ชุมชนต่างๆ เสนอมาซึง่ มีวงเงินรวมกัน 130 ล้านบาท ถูกเปลีย่ น
เป็นโครงการซื้อปุ๋ยร้อยละ 50 หรือประมาณ 65 ล้านบาท และ
โครงการซือ้ อุปกรณ์การเกษตรวงเงิน 2,100 ล้านบาท ถูกเปลีย่ น
เป็นโครงการซื้อปุ๋ยถึงร้อยละ 70
ประการทีส่ าม คณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒสิ ภา พบหลักฐาน
ทีท่ �ำ ให้สงสัยว่า เจ้าหน้าทีข่ อง สพช. ผูม้ หี น้าทีก่ ลัน่ กรองและเสนอ
โครงการให้คณะอนุกรรมการอำ�นวยการโครงการพิจารณาอนุมตั ิ
สมรูร้ ว่ มคิดกับกลุม่ คนทีห่ ลอกลวงชุมชนเพือ่ หาผลประโยชน์จาก
โครงการ เช่น ชุมชน 8 แห่งในเขตเทศบาลตำ�บลนายม จังหวัด
อำ�นาจเจริญ เสนอโครงการมายัง สพช. แต่ยังไม่ได้รับการ
พิจารณา ต่อมาถูกชักชวนให้เสนอโครงการซื้อสินค้าเพิ่มเติม
ทำ�ให้ได้รับอนุมัติแทนโครงการเดิม

ผลกระทบต่อประชาชน
• ชุมชนเสียโอกาสในการพัฒนา ไม่ได้ซอื้ สินค้าตามทีต่ อ้ งการ และสินค้าทีซ่ อื้ ก็ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เช่น แผงโซลาร์เซลล์ทตี่ ดิ ตัง้ กับตูก้ รองน้�ำ มีขนาดเล็กเกินไป ไม่สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอต่อ
การทำ�งานของเครื่องกรองน้ำ� การใช้งานจึงยังต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าเหมือนตู้กรองน้ำ�ปกติ
หรือโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ก็ให้แสงสว่างได้ไม่เพียงพอ
• งบประมาณของรัฐบางส่วนสูญเปล่า เนื่องจากสินค้าที่ซื้อไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน
และไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีราคาสูงเกินจริง
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สถานะของคดี
• รองนายกรัฐมนตรี ผู้อำ�นวยการ สพช. และน้องชายของรองนายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำ�แหน่งผู้บริหารโครงการ
• พรรคประชาธิปัตย์มีมติให้สมาชิกพรรค 4 คน (2 คน เป็น ส.ข. เขตบางกะปิและเขตบางพลัด) หมดสภาพความเป็นสมาชิก
ของพรรค เนื่องจากมีความประพฤติไม่เหมาะสม ในกรณีถูกกล่าวหาว่าร่วมกับตัวแทนของบริษัทเอกชนชักจูงชุมชนให้เลือก
โครงการจัดซื้อสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเอกชน
• สพช. ยกเลิกการจ้างงานเจ้าหน้าที่ 5 คน ซึ่งถูกตรวจสอบพบว่าส่อเค้ากระทำ�การทุจริต และแจ้งความกับกองบังคับการ
ปราบปรามเพือ่ ให้สบื สวนเจ้าหน้าที่ 3 ใน 5 คนทีม่ พี ฤติการณ์สอ่ ไปในทางใช้อ�ำ นาจโดยมิชอบ จากนัน้ กองบังคับการปราบปราม
จึงส่งสำ�นวนคดีให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 คน
มีเพียงคนเดียวที่เป็นข้าราชการ ซึ่ง ป.ป.ช. มีอำ�นาจไต่สวน ส่วนอีก 2 คน มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่ง ป.ป.ช. ไม่มีอำ�นาจ
ไต่สวน
• สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สรุปผลการตรวจสอบว่าประชาชนไม่ได้ประชุมเพื่อเลือกโครงการตามระเบียบ แต่มี
การแทรกแซงจากบุคคลภายนอกที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของ สพช.
• คณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา สรุปผลการตรวจสอบว่า ผู้บริหารโครงการและ สพช. รวมทั้งข้าราชการท้องถิ่น มีพฤติการณ์
อันเชื่อได้ว่ากระทำ�การทุจริตเพื่อให้เกิดการจัดซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
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เอกสารอ้างอิง
• คู่มือการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ฉบับเต็ม),
•
•
•
•
•
•

สำ�นักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี,
2552.
คู่มือการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ฉบับย่อ),
สำ�นักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี,
2552.
ป.ป.ช. ตั้ง 2 อนุฯ สอบชุมชนพอเพียง ขอสำ�นวน ‘บรรลุ’ ขยายผลทุจริต สธ.,
หนังสือพิมพ์ มติชน, 7 มกราคม 2553.
เปิดโปงทุจริต ‘ชุมชนพอเพียง’ ยับยั้งแผนรุมทึ้ง ‘ไทยเข้มแข็ง’, หนังสือพิมพ์ มติชน,
รวมเอกสารข่าวประกวด, สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย. 2552.
ผลสอบ กมธ. วุฒิฯ ตีแผ่กลโกง ‘ชุมชนพอเพียง’ หมกเม็ด-มั่ว-ปกป้องคนผิด,
หนังสือพิมพ์ มติชน, 8 กุมภาพันธ์ 2553.
สอบเส้นทางทุจริต ‘ชุมชนพอเพียง’ จากปากคำ�ประธานชุมชน ‘เทพเทวี’, กรุงเทพ
ธุรกิจ, 9 สิงหาคม 2552.
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, รายงานการตรวจสอบการดำ�เนินงานโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.).
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09

บันได 4 ขั้น

โครงการชุมชนพอเพ�ยง:

หลอกลวงชาวบาน
อนุมัติโครงการไมชอบ

ราคาเคร�่องกรองน้ำ

เปาหมายของโครงการเศรษฐกิจพอเพ�ยงเพ�่อ
ยกระดับชุมชน คือการใหชุมชนทั่วประเทศ
มีสวนรวมในการเลือกและบร�หารจัดการโครงการ
โดยรัฐจะสนับสนุนทางการเง�น แตกลับปรากฏวา
บางชุมชนถูกหลอกใหเลือกโครงการที่เอื้อประโยชน
แกบางบร�ษัท หร�อบางชุมชนไดรับอนุมัติ
โครงการที่ไมไดเลือก จากการสมคบกัน
ของกลุมคนที่อางวาเปนขาราชการ นักการเมือง
และนักธุรกิจ

ราคาโครงการชุมชนพอเพ�ยง

300,000บาท

ราคาตลาด

30,000บาท

01

กลุมคนที่อางวาเปนเจาหนาที่
ของ สพช. นักการเมือง
และขาราชการหลอกลวงชุมชน
ใหเลือกโครงการทีเ่ อือ้ ประโยชน
แกบริษัทเอกชน

02

นายอำเภอ/ผูอำนวยการเขต/
นายกเทศมนตรี ลงนามรับรอง
ความถูกตองของกระบวนการ
การประชุม ทั้งที่มีบุคคล
ภายนอกมาแทรกแซง
การประชุม และมีจำนวน
ครัวเรือนไมครบตามหลักเกณฑ
ของโครงการ

วงจรโครงการ
ชุมชนพอเพ�ยง

03

รองนายกรัฐมนตร�

ประธานกรรมการบร�หารโครงการ
สมาชิกพรรคประชาธิปตย

บร�ษัท คารเทล เทคโนโลยี
เปนหุนสวนกับบร�ษัทบีเอ็นบีฯ
และบร�จาคเง�น 500,000 บาท
ใหพรรคประชาธิปตย

คณะทำงานกลั�นกรองไมสง
คำขออนุมตั โิ ครงการของชุมชน
เปดโอกาสใหกลุมคนที่อางวา
เปนเจาหนาที่ของ สพช.
นักการเมือง และขาราชการ
หลอกลวงชุมชนใหเปลี่ยน
โครงการ

04

นองสาวของผูอำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจพอเพ�ยงเพ�่อยกระดับชุมชน (สพช.)
ในขณะนั้น เปนผูมีอำนาจทำธุรกรรมแทนบร�ษัทพร�เมียรฯ

บร�ษัท พร�เมียร คลับ (2005)

ถือหุน 41.5% ของบร�ษัทแบ็งคอคฯ

บร�ษัท บีเอ็นบี อินเตอร กรุป

ไดรับผลประโยชน
จากโครงการที่เปนปญหา

บร�ษัท แบ็งคอค อินเตอรเนชั่นแนล เกอรเม็ต
ถือหุน 1.7% ของบร�ษัทบีเอ็นบีฯ

คณะอนุกรรมการอำนวยการ
โครงการ อนุมติโครงการ
ที่ไมตรงกับหลักเกณฑของ
โครงการ/ปรับเปลี่ยนโครงการ
ที่ชุมชนตองการ เปนโครงการ
ที่เอื้อประโยชนแกบริษัทเอกชน

สถานะ
1. รองนายกรัฐมนตรี ผูอ ำนวยการ
สพช. และนองชายของ
รองนายกรัฐมนตรี ลาออก
จากตำแหน�งผูบ ริหารโครงการ
2. พรรคประชาธิปต ยใหสมาชิก
พรรค 4 คน (2 คนเปน ส.ข.
เขตบางกะปและเขตบางพลัด)
หมดสภาพความเปนสมาชิก
ของพรรค เน�อ� งจากมีความ
ประพฤติไมเหมาะสม
3. สพช. ยกเลิกการจางงาน
เจาหนาที่ 5 คนซึง� ถูกตรวจสอบ
พบวาสอเคากระทำการทุจริต
4. สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
สรุปผลการตรวจสอบวา
ประชาชนไมไดประชุม
เพือ่ เลือกโครงการตามระเบียบ
ของโครงการฯ แตมีการ
แทรกแซงจากบุคคลภายนอก
5. คณะอนุกรรมาธิการติดตาม
การบริหารงบประมาณโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ยกระดับ
ชุมชน วุฒสิ ภา สรุปผลการ
ตรวจสอบวาผูบ ริหารโครงการ
และ สพช. รวมทัง้ ขาราชการ
ทองถิน� มีพฤติการณอนั เชือ่ ไดวา
กระทำการทุจริต

ความเสียหาย
• ชุมชนเสียโอกาสในการพัฒนา
เพราะไมไดซอ้ื สินคาตามที่
ตองการ และสินคาทีซ่ อ้ื ก็ไมมี
ประสิทธิภาพ
• งบประมาณของรัฐบางสวน
สูญเปลา เน�อ� งจากสินคาทีซ่ อ้ื
ไมตรงกับความตองการของ
ชุมชนและไมมปี ระสิทธิภาพ
อีกทัง้ มีราคาสูงเกินจริง
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กั๊กโควตา

‘กากถั่วเหลือง’

ปูมหลัง

เส้นทางผลประโยชน์

‘กากถั่วเหลือง’ เป็นหนึ่งในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำ�คัญ
การผลิตกากถั่วเหลืองในประเทศไทย ทั้งจากเมล็ดถั่วเหลือง
ในประเทศและการนำ�เข้า มีปริมาณเพียงร้อยละ 30 ของความ
ต้องการ ไทยจึงต้องนำ�เข้ากากถั่วเหลืองมากกว่า 2 ล้านตัน
ต่อปี ซึ่งมากเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยในช่วงปี 2551-2554
แหล่งนำ�เข้าทีส่ �ำ คัญของไทย ได้แก่ บราซิล ประมาณร้อยละ 50
อาร์เจนตินา ร้อยละ 34 อินเดีย ร้อยละ 9 และสหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 7
ภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade
Organization: WTO) ไทยจะต้องเปิดเสรีตลาดกากถั่วเหลือง
โดยกำ�หนดอัตราภาษีน�ำ เข้าไว้ทรี่ ะดับไม่เกินร้อยละ 20 สำ�หรับ
การนำ�เข้ากากถัว่ เหลืองในโควตา 230,000 ตัน ขณะทีก่ ารนำ�
เข้าส่วนที่เกินจากโควตาจะต้องเสียภาษีมากกว่า โดยกำ�หนด
อัตราภาษีนำ�เข้าไว้ไม่เกินร้อยละ 133 ทั้งนี้ ในปี 2556 อัตรา
ภาษีที่เรียกเก็บจริง (applied rate) สำ�หรับการนำ�เข้ากากถั่ว
เหลืองอยู่ที่ร้อยละ 2 ขณะที่การนำ�เข้าที่เกินจากโควตาอยู่ที่
ร้อยละ 6 และต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 2,519 บาท

การกำ�หนดโควตาการนำ�เข้ากากถัว่ เหลืองทำ�ให้มกี ารเสีย
ภาษีแตกต่างกันระหว่างการนำ�เข้ากากถั่วเหลืองในโควตากับ
นอกโควตา ซึ่งผู้ประกอบการย่อมต้องการสิทธิ์ในการนำ�เข้า
กากถั่วเหลืองในโควตา
อย่างไรก็ตาม ก่อนทีผ่ ปู้ ระกอบการจะสามารถขอหนังสือ
รับรองสิทธิ์การใช้โควตา หน่วยงานภาครัฐจะต้องออกระเบียบ
เกี่ยวกับการนำ�เข้าให้ชัดเจนเสียก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมาย
กำ � หนดให้ อ อกระเบี ยบดั ง กล่ า วปี ต่ อ ปี จึ ง ทำ � ให้ ผู้มีอำ�นาจ
สามารถชะลอการออกระเบียบ เพื่อสร้างช่องทางในการเรียก
รับผลประโยชน์จากผู้นำ�เข้ากากถั่วเหลือง
ขั้นตอนการกำ�หนดมาตรการนำ�เข้ากากถั่วเหลืองมีดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายอาหาร ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน จะกำ�หนดมาตรการการนำ�เข้า
สินค้าอาหารปีต่อปี และนำ�เสนอมาตรการต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กระทรวงการคลังออกประกาศลด/ยกเว้นอากรสำ�หรับ
การนำ�เข้าในโควตา
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3. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ออก
ระเบียบการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป
จากขั้นตอนดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากระทรวงพาณิชย์
มีอำ�นาจทั้งต้นทางและปลายทางในการออกระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการนำ�เข้ากากถั่วเหลือง กล่าวคือ รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ เ ป็ น ประธานคณะกรรมการ
นโยบายอาหาร ซึ่งกำ�หนดมาตรการการนำ�เข้า และเป็น
ผู้ลงนามในระเบียบการออกหนังสือรับรองสิทธิ์
ตัวอย่างของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เช่น ในเดือนพฤศจิกายน
2552 ผู้ประกอบการจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงพาณิชย์
เพือ่ ให้คณะกรรมการนโยบายอาหารเร่งกำ�หนดมาตรการ
การนำ�เข้ากากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลาป่น
ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำ�คัญของอาหารสัตว์ ให้ชัดเจนถึง 3 ครั้ง
แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพิกเฉย จนกระทั่ง
ต้องนำ�เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เรื่องดังกล่าวจึงมีความคืบหน้า
ผู้นำ�เข้ากากถั่วเหลืองชี้แจงว่า ปกติแล้วจะมีการนำ�
เข้ากากถั่วเหลืองเดือนละประมาณ 200,000 ตัน หาก
ยังไม่มีประกาศออกมา สินค้าทั้งหมดจะต้องจัดเก็บไว้
บนเรือ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยรวมวันละประมาณ 3 ล้านบาท
นอกจากนี้ หากระเบียบออกมาล่าช้า ผู้ประกอบการก็จะ
ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น แม้จะสามารถขอคืนภาษีได้
ภายหลัง แต่ก็ต้องใช้เวลา 6-10 เดือน ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ต้นทุนอย่างมาก โดยผู้ประกอบการชี้แจงว่า ความล่าช้า
ในการออกระเบียบดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ต้องการ
เรียกรับผลประโยชน์
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ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• การกำ�หนดโควตาการนำ�เข้ากากถัว่ เหลือง ทัง้ ทีป่ ระเทศไทย
ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำ�ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการต้องซื้อกากถั่วเหลืองในราคาแพงกว่าที่ควร
จะเป็น และสร้างช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้นำ�เข้ากากถั่วเหลือง
• ผูเ้ ลีย้ งสัตว์ได้รบั ความเดือดร้อนจากความล่าช้า และมีภาระ
ต้นทุนด้านค่าขนส่งทางเรือที่เตรียมนำ�เข้ากากถั่วเหลือง

เอกสารอ้างอิง
• ทวงสัญญานำ�เข้ากากถั่วเหลือง 8 สมาคมปศุสัตว์โวย ก.พาณิชย์อนุมัติช้า
•
•
•

เสียหายยับ, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ, 3 ธันวาคม 2552.
นายกฯ จี้ออกนโยบายกากถั่วเหลือง, หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, 19
พฤศจิกายน 2552.
เอกชนจี้ ‘พรทิวา’ คลอดนโยบายกากถั่ว, ผู้จัดการออนไลน์, 1 ธันวาคม 2552.
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (2554), นโยบายและมาตรการการนำ�เข้ากากถั่ว
เหลือง ปี 2554, วารสารธุรกิจอาหารสัตว์, เล่มที่ 139, กรกฎาคม-สิงหาคม
2554.
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การนำเขากากถั่วเหลือง:

โควตาสรางชองทุจร�ต

ประเทศไทยผลิตกากถั่วเหลืองไดเพ�ยง 30%
ของความตองการ ดังนั้นจ�งตองนำเขามากกวา
ปละ 2 ลานตัน ซึ่งมากเปนอันดับ 4 ของโลก
แตการกำหนดอัตราภาษีที่แตกตางกันมาก
ระหวางการนำเขากากถั่วเหลืองในและนอกโควตา
และการที่กระทรวงพาณิชยมีอำนาจ
ในการออกระเบียบในการนำเขากากถั่วเหลือง
ทำใหเกิดชองทางในการเร�ยกรับผลประโยชน
จากผูนำเขา

ผลผลิตและความตองการ
ใชกากถั่วเหลือง 2549-2551
หน�วย: ลานตัน
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5

บันได 3 ขั้น

01

อัตราภาษีที่แตกตางกันมาก
ระหวางการนำเขากากถัว� เหลือง
ในและนอกโควตา ทำให
ผูประกอบการตองแยงโควตา
การนำเขา

02

กระทรวงพาณิชยมีอำนาจ
ออกระเบียบในการนำเขา
กากถั�วเหลือง รวมถึงระเบียบ
การออกหนังสือรับรองสิทธิ์
การใชโควตา

นำเขานอกโควตา
เสียภาษีมากกวาในโควตาตันละ

3,000

บาท

1.0

03

0.5
0.0

ผูมีอำนาจชะลอการออก
ระเบียบดังกลาว เพื่อสราง
ชองทางในการเรียกรับ
ผลประโยชนจากผูนำเขา
กากถั�วเหลือง

230,000

2550

2551

ผลผลิตกากถั�วเหลืองในประเทศ
ความตองการใชกากถั�วเหลือง

โควตาการนำเขากากถั่วเหลืองมีเพ�ยง

หร�อ 1 ใน 10 ของปร�มาณ
ที่นำเขาทั้งหมด

2549

ตัน

ผลกระทบตอ
ประชาชน

เปดชองใหแสวงหาผลประโยชน
ไดมากที่สุด
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ลานบาท

• การกำหนดโควตาการนำเขา
กากถั�วเหลือง ทั้งที่ประเทศไทย
ผลิตไดไมเพียงพอกับ
ความตองการ ทำใหประชาชน
และผูประกอบการตองซื้อ
กากถั�วเหลืองในราคาแพงกวา
ที่ควรจะเปน และสรางชองทาง
ในการเรียกรับผลประโยชน
จากผูนำเขากากถั�วเหลือง
• สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย
ประมาณการวาผูนำเขา
ตองแบกภาระคาขนสงทางเรือ
ที่เตรียมนำเขากากถั�วเหลือง
ปริมาณ 2 แสนตัน (ระหวาง
รอรัฐมนตรีลงนามในระเบียบการ
ออกหนังสือรับรองสิทธิ์การใช
โควตา) ประมาณวันละ 3,000
ดอลลาร และผูเลี้ยงสัตว
ไดรับความเดือดรอนจาก
ความลาชา เพราะไมทราบตนทุน
กากถั�วเหลืองที่แน�ชัด

เมนูคอร์รัปชัน
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12

โรงไฟฟ้าบางคล้า
กับ EIA ที่หายไป

ปูมหลัง
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2532 เพื่อเพิ่มการ
แข่งขันในกิจการพลังงาน และผู้บริโภคมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม รวมถึง
เป็นการลดภาระการลงทุนและภาระหนี้สินของรัฐ ต่อมาในปี 2535 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็น
ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)1 ให้มีการลงทุนผลิตไฟฟ้า
โดยเอกชน ในรูปของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP)
การลงทุน ผลิตไฟฟ้าในรูปของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระนั้นมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เป็นผู้ทำ�สัญญาการรับซื้อไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) จากเอกชน โดย
กฟผ. จะออกประกาศรับซือ้ ไฟฟ้า (Request for Proposal: RFP) เพือ่ ให้ผผู้ ลิตเอกชนยืน่ ข้อเสนอ
ในการผลิตไฟฟ้า ซึง่ ในข้อเสนอนัน้ จะประกอบด้วยชนิดพลังงานทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้าและสถานที่
ตั้งโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ การรับซื้อไฟฟ้าจะมีการกำ�หนดเงื่อนไขให้เอกชนต้องจัดทำ�รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เพื่อขอความ
เห็นชอบจากสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนเริ่มต้นการซื้อ-ขายไฟฟ้าตามสัญญา
1 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  คณะกรรมการฯ มีอำ�นาจหน้าที่หลักในการเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงกำ�หนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำ�หนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 กพช. มีมติเห็นชอบแนวทาง
การออกประกาศเชิญชวนเพื่อรับซื้อไฟฟ้าช่วงปี 2555-2557
ต่อมา สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง
พลังงาน จึงออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2550 ภายหลังการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอ
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือก
ข้อเสนอการรับซือ้ ไฟฟ้า2 มีมติคดั เลือกผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนจำ�นวน
4 ราย รวมถึงบริษทั สยามเอ็นเนอร์จี จำ�กัด3 ซึง่ วางแผนจะก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าที่อำ�เภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

เส้นทางผลประโยชน์
การทำ�สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับบริษทั สยามเอ็นเนอร์จี จำ�กัด
มีความไม่โปร่งใสในหลายขั้นตอน ได้แก่ หนึ่ง-ทำ�สัญญาทั้งที่ยัง
ไม่มีการเสนอรายงาน EIA ตามข้อกำ�หนดในการคัดเลือกเอกชน
เมื่อเริ่มแรก สอง-มีการแก้ไขสัญญาซึ่งเสมือนเป็นการขยายระยะ
เวลาการจัดทำ� EIA และสาม-มีการย้ายสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า และ
ขอปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ความไม่โปร่งใส
เหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจมีการเอื้อประโยชน์แก่เอกชน
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 กพช. มีมติรับทราบผลการ
คัดเลือกโครงการของคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือก
ข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งกำ�หนดให้เอกชนเจ้าของโครงการ
ต้องยื่นรายงาน EIA ต่อ สผ. ก่อนหน้านี้แล้ว คือภายในวันที่
18 พฤศจิกายน 2550 และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 จึง
จะสามารถทำ�สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ได้ อย่างไรก็ตาม ณ
เวลาที่ กพช. มีมติรับทราบผลการคัดเลือกดังกล่าว บริษัท สยาม
เอ็นเนอร์จี จำ�กัด ยังมิได้เสนอรายงาน EIA ให้ สผ. พิจารณาตาม
ที่กำ�หนดแต่อย่างใด
2 คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เป็นประธาน ผู้แทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นอนุกรรมการ
3 ปัจจุบันใช้ชื่อว่า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำ�กัด
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ต้นปี 2551 เกิดการชุมนุมคัดค้านจากชุมชนในพื้นที่
ทำ�ให้บริษัท สยาม เอ็นเนอร์จี จำ�กัด ไม่สามารถเข้าไปสำ�รวจ
พื้นที่เพื่อจัดทำ�รายงาน EIA ได้ แต่กลับมีการลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับบริษัท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2551 ต่อมากลุ่ม ผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางคล้าได้
ชุมนุมปิดถนนเมือ่ วันที่ 8-13 มิถนุ ายน 2552 จนนำ�ไปสูก่ ารจัด
ทำ�บันทึกข้อตกลงระหว่างตัวแทนกลุม่ ผูค้ ดั ค้านกับส่วนราชการ
ซึ่งประกอบด้วยสำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2552 โดยมีขอ้ ตกลง
ให้จงั หวัดทำ�หนังสือถึงภาครัฐเพือ่ ให้บริษทั พิจารณาหาสถานที่
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่นอกพื้นที่อำ�เภอบางคล้า
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว กฟผ. กับบริษัทจึงลงนามใน
สัญญาฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 โดยเลื่อน
กำ�หนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ออกไป
เป็นเดือนมีนาคม 2556 และกันยายน 2556 ตามลำ�ดับ รวมทัง้
เลือ่ นกำ�หนดวันทีจ่ ะต้องได้รบั อนุมตั ิ EIA เป็นวันที่ 31 ธันวาคม
2553
26 พฤศจิกายน 2552 กพช. มีมติให้ตงั้ คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหาแนวทางดำ�เนินการต่อ โดยคณะอนุกรรมการ
ได้ทำ�หนังสือหารือไปยังอัยการสูงสุด จากนั้นสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดให้ความเห็นว่า การคัดค้านจากผู้ชุมนุมจนทำ�ให้บริษัท
ไม่สามารถเข้าสำ�รวจพื้นที่ได้นั้น หากรัฐไม่สามารถสนับสนุน
และอำ�นวยความสะดวกแก่คู่สัญญาในการดำ�เนินการจัดทำ�
EIA ได้โดยปกติ อาจถือได้วา่ เป็นเหตุสดุ วิสยั (Force Majeure)
ความเห็นดังกล่าวทำ�ให้ กพช. มีมติเมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2553
เห็นชอบการย้ายสถานทีต่ งั้ โรงไฟฟ้าของบริษทั สยามเอ็นเนอร์จี
จำ�กัด จากอำ�เภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปอยู่ที่สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ อำ�เภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเลื่อนกำ�หนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอีกครั้ง โดยกำ�หนดการ
จ่ายไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 เป็นเดือนมิถุนายน 2558
และธันวาคม 2558 ตามลำ�ดับ
นอกจากนี้ กพช. ยังเห็นชอบการขอปรับขึ้นค่าไฟฟ้าที่
เสนอขายให้กับ กฟผ. เพิ่มอีกประมาณ 9.8 สตางค์ต่อหน่วย
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เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนกำ�หนดจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบ และต้นทุนจากการย้ายพื้นที่ก่อสร้างใหม่ โดยอ้างว่าการ
ขอปรับขึ้นค่าไฟฟ้าดังกล่าวไม่ใช่การชดเชยค่าเสียหายจากการ
ดำ�เนินการในทีต่ งั้ เดิม และไม่ได้เป็นการเอือ้ ประโยชน์แก่คสู่ ญ
ั ญา
เนื่องจากผลตอบแทนของโครงการที่ตั้งใหม่ไม่สูงกว่าที่ตั้งเดิม
และค่าไฟฟ้ารวมไม่สงู กว่าโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกันของผูป้ ระมูล
ในลำ�ดับถัดไปในการประมูลรอบเดียวกัน

ผลกระทบต่อประชาชน
• ความไม่โปร่งใสในการทำ�สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท สยามเอ็นเนอร์จี จำ�กัด ส่งผลให้การ
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบล่าช้ากว่ากำ�หนดถึง 3 ปี 3 เดือน ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น
เรื่อยๆ
• การขอปรับขึ้นค่าไฟฟ้าที่เสนอขายให้กับ กฟผ. เพิ่มอีกประมาณ 9.8 สตางค์ต่อหน่วย เป็น
ภาระที่ประชาชนไม่ควรต้องแบกรับ เนื่องจากบริษัท สยามเอ็นเนอร์จี เป็น ผู้เลือกพื้นที่
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่อำ�เภอบางคล้าเอง
• ในอนาคต กรณีนี้อาจเป็นกรณีตัวอย่างที่ทำ�ให้บริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอไม่ทำ�การศึกษา
พื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าอย่างละเอียดรอบคอบก่อนยื่นประมูล เนื่องจากหากเกิดปัญหาสุดวิสัย
ก็สามารถขอย้ายพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าได้ โดยบริษัทยังได้ผลตอบแทนเท่าเดิม และประชาชน
ต้องเป็นผู้แบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์
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เอกสารอ้างอิง
• มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2550 (ครั้งที่ 118)
• มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2552 (ครั้งที่ 128)
• มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2553 (ครั้งที่ 131)
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รัฐบาลจายเพ��มข�้น

โรงไฟฟาบางคลา:

ไร EIA ยายที่สราง
ประชาชนจายคาไฟเพ��ม

ลานบาท/ป

ผลกระทบตอ
ประชาชน

บร�ษัท สยามเอ็นเนอรจ� จำกัด เปนหนึ่งในผูผลิต
ไฟฟาเอกชนที่ไดรับคัดเลือกใหผลิตไฟฟาขาย
ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
โดยบร�ษัทฯ วางแผนกอสรางโรงไฟฟาที่
อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
แตการทำสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง กฟผ.
กับบร�ษัทฯ ทำใหเกิดปญหาตามมามากมาย
โดย กฟผ. ทำสัญญาทั้งๆ ที่บร�ษัทฯ ยังไมไดทำ
EIA และเมื่อบร�ษัทฯ เขาไปสำรวจพ�้นที่เพ�่อทำ EIA
ไมได เพราะถูกตอตานจากกลุมผูคัดคาน
การกอสรางโรงไฟฟา ก็มีการแก ไขสัญญา
โดยเลื่อนกำหนดจายไฟฟาและกำหนดวัน
ที่ตองไดรับอนุมัติ EIA

บันได 4 ขั้น

จากนั้น คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.)
มีมติเห็นชอบการยายทีต่ ง้ั โรงไฟฟา
ไปอยูที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และยังเห็นชอบการขอปรับขึ้น
คาไฟฟาที่ขายใหกับ กฟผ.
แมในประกาศรับซื้อไฟฟาของ
กฟผ. ระบุวาผูผลิตไฟฟาตองทำ
EIA กอนเริ�มตนทำสัญญา
ซื้อขายไฟฟา แต กฟผ.
กลับทำสัญญา ทั้งๆ ที่บริษัทฯ
ยังไมไดทำ EIA

• ความไมโปรงใสในการทำ
สัญญาซื้อขายไฟฟากับบริษัท
สยามเอ็นเนอรจี ทำใหการจาย
ไฟฟาเขาสูระบบลาชากวา
กำหนดถึง 3 ป 3 เดือน
• การขอปรับขึ้นคาไฟฟาเพิ�มอีก
ประมาณ 9.8 สตางคตอหน�วย
กลายเปนภาระที่ประชาชนตอง
แบกรับ ทั้งที่เปนปญหาของ
บริษัทและ กฟผ.
• ในอนาคต กรณ�น�้อาจเปนกรณ�
ตัวอยางที่ทำใหบริษัทเอกชน
ไมทำการศึกษา EIA
สรางโรงไฟฟากอนยืน่ ประมูล
เน�อ� งจากหากเกิดปญหาสุดวิสัย
ก็สามารถขอยายพื้นที่สราง
โรงไฟฟาได โดยบริษัทยังได
ผลตอบแทนเทาเดิม
และประชาชนเปนผูแบกรับ
ตนทุนที่เพิ�มขึ้น

04

บริษัทสยามเอ็นเนอรจี
ผลักภาระตนทุนที่เพิ�มขึ้น
ใหแกประชาชน โดยขอปรับ
เพิ�มคาไฟฟาที่จะขายใหแก
กฟผ.

01

กฟผ. ทำสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับบริษัทสยามเอ็นเนอรจี
ทั้งที่ยังไมมีการเสนอรายงาน
EIA

02

การชุมนุมคัดคานของ
ประชาชนในพื้นที่ทำใหมี
การแกไขสัญญา ซึ�งมีผล
เปนการขยายระยะเวลา
การทำ EIA ใหแกบริษัท
สยามเอ็นเนอรจี

03

กพช. เห็นชอบใหมีการยาย
สถานที่ตั้งโรงไฟฟา
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แอร์พอร์ตลิงค์ เจ๊ง
รฟท. จุก

ปูมหลัง
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับ-ส่ง
ผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพมหานคร หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ ‘แอร์พอร์ตลิงค์’ (Airport
Link) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง โดยเปิดให้บริการในเส้นทางพญาไทมักกะสัน-สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 โดย
เห็นชอบให้ว่าจ้างเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการ และให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) เป็นผูจ้ า่ ยค่าก่อสร้างและค่าใช้จา่ ยทางการเงินคืนแก่เอกชนภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ1

เส้นทางผลประโยชน์
การประมาณการจำ�นวนผู้โดยสารโครงการแอร์พอร์ตลิงค์ที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง โดย
ประมาณการผูโ้ ดยสารในปี 2550 ซึง่ เป็นปีแรกทีเ่ ปิดให้บริการไว้ที่ 87,000 คนต่อวัน และคาดว่า
1 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติดำ�เนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่ง
ผู้โดยสารอากาศยานในเมือง, 1 มิถุนายน 2547.

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 218,000 คนต่อวันในปี 2560 แต่จาก
สถิติพบว่า ในปี 2553 หลังเปิดให้บริการจริงกลับมีผู้โดยสาร
เพียงประมาณ 40,000 คนต่อวันเท่านั้น
การประมาณการที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงทำ�ให้ผู้ว่าการ
รฟท. ในขณะนั้น เสนอต่อกระทรวงคมนาคมให้ รฟท. ลงทุนเอง
ด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำ�เนินการก่อสร้าง โดย รฟท. จะชำ�ระ
ค่าการก่อสร้างคืนแก่เอกชนเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งแตกต่าง
จากมติของคณะกรรมการ รฟท. ที่ให้ดำ�เนินโครงการโดยใช้
งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง นอกจากนี้ ผู้ว่าการ รฟท. ยัง
แก้ไขสัญญาจ้างโดยร่นระยะเวลาการชำ�ระเงินคืนให้เร็วขึ้น ซึ่ง
เป็นการเอื้อประโยชน์แก่เอกชน และตั้งวงเงินค่าธรรมเนียมการ
กู้เงินไว้สูงเกินกว่าที่เป็นจริง ส่งผลให้ รฟท. เสียประโยชน์
ความผิดปกติของการดำ�เนินโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2547 เมื่อ รฟท. ตกลงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อสำ�รวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ (detail design)
รวมถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม ระหว่างรัฐเป็นผู้ลงทุนเอง
หรือให้สมั ปทานเอกชนเข้ามาลงทุนทัง้ หมด หรือแบ่งสัดส่วนการ
ลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน ทั้งนี้ ตามสัญญาแล้ว บริษัท เอเชี่ยน
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำ�กัด ในฐานะที่ปรึกษา จะใช้เวลา
การศึกษา 8 เดือน
อย่างไรก็ตาม อีกเพียงไม่ถึง 4 เดือนต่อมา คณะรัฐมนตรี
กลั บ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารก่ อ สร้ า งโครงการดั ง กล่ า วเมื่ อ วั น ที่ 1
มิถนุ ายน 2547 โดยให้วา่ จ้างเอกชนเป็นผูร้ บั ผิดชอบการก่อสร้าง
โครงการ และให้ รฟท. จ่ายค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
คืนแก่เอกชนภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ มติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวระบุวา่ การว่าจ้างให้กอ่ สร้างในลักษณะนีไ้ ม่เข้าข่ายทีจ่ ะ
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และเนือ่ งจากเอกชน
ที่ จ ะเข้ า มาดำ � เนิ น การมิ ไ ด้ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ขั้ น ตอนการออกแบบ
โครงการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายการจ้างเหมาประมูลแบบเหมารวม2
เดือนธันวาคม 2547 รฟท. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
2 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติดำ�เนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ
เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง, 1 มิถุนายน
2547.
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ได้เปิดการประกวดราคาโครงการ โดยได้ผชู้ นะการประกวดราคา
คือกลุม่ กิจการร่วมค้า บี. กริมม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ซึง่ เสนอราคา
25,907 ล้านบาท ต่ำ�กว่าราคากลางเพียง 10 ล้านบาท และ
บริษัทหนึ่งในกลุ่มกิจการร่วมค้าดังกล่าวคือบริษัท ซิโน-ไทย เอ็น
จีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับนักการเมืองในรัฐบาลขณะนั้น
ความผิดปกติของการดำ�เนินโครงการดังกล่าวในช่วงต่อมา
เกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายน 2548 เมื่อมีการดำ�เนินการ
ก่อสร้างโครงการแอร์พอร์ตลิงค์แล้ว โดยเริ่มมีรายงานข่าวถึง
ความผิดปกติของวงเงินค่าใช้จา่ ยของโครงการ เช่น ค่าธรรมเนียม
การกู้เงินที่ตั้งไว้ 1,666 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จิตต์สันติ
ธนะโสภณ ผู้ว่าการ รฟท. ในขณะนั้น ชี้แจงว่า การตั้งวงเงิน
ค่าธรรมเนียมการเงินดังกล่าวมีไว้ส�ำ หรับชดเชยส่วนต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง ขณะที่ ปริญญา จินดาประเสริฐ
ประธานกรรมการ รฟท. ในขณะนัน้ ให้ขอ้ มูลว่า เคยมีการสัง่ การ
ให้ผู้ว่าการ รฟท. และกรรมการอีกคนหนึ่งตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
แต่ไม่เคยมีคำ�สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนแต่อย่างใด
ในเดือนเมษายน 2549 สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ทำ�หนังสือถึง จิตต์สันติ ธนะโสภณ ผู้ว่าการ รฟท. เพื่อ
ขอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดปกติของสัญญาก่อสร้างโครงการ
แอร์พอร์ตลิงค์หลายประการ รวมถึงการที่ รฟท. ออกหนังสือ
รับรองการชำ�ระคืนค่าธรรมเนียมการกู้เงิน 1,666 ล้านบาท
ให้แก่ผรู้ บั เหมาก่อนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทัง้ ทีค่ ณะรัฐมนตรี
มิได้มีมติกำ�หนดให้ รฟท. ต้องจ่ายเงินดังกล่าว
ภายหลังการรัฐประหารในเดือนกันยายน 2549 คณะ
กรรมการตรวจสอบการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
(คตส.) ได้เข้ามาสอบสวนการทุจริตในโครงการดังกล่าว และ
ส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการสอบสวนพบว่า โครงการแอร์พอร์ต
ลิงค์ไม่มีการตรวจสอบวงเงินค่าธรรมเนียมตั้งแต่แรก ทำ�ให้ผู้
รับเหมาเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงินทั้งหมดตามที่ตั้งวงเงิน
ไว้รวม 1,666 ล้านบาท ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวมีเพียง 471 ล้านบาทเท่านั้น
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สถานะของคดี
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด จิตต์สันติ ธนะโสภณ อดีตผู้ว่าการ รฟท. และพวก
กว่า 10 คน รวมถึง ยุทธนา ทัพเจริญ ขณะดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้ว่าการ รฟท. และเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา
และ สุรางค์ ศรีมที รัพย์ หัวหน้ากองกฎหมายในขณะนัน้ ว่ามีความผิดวินยั ร้ายแรง และความผิดอาญา ฐานร่วมกันปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นอัยการ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ยกคำ�ร้อง สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจาก
หลักฐานไม่เพียงพอ

ผลกระทบต่อประชาชน
• การรวบรัดเห็นชอบให้วา่ จ้างเอกชนในการก่อสร้าง และให้รฐั จ่ายเงินคืนภายหลัง แทนทีจ่ ะศึกษารูปแบบการลงทุนแบบต่างๆ
อย่างรอบคอบ ทำ�ให้โครงการแอร์พอร์ตลิงค์ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร ทั้งที่รัฐต้องลงทุนรวมกว่า 28,000 ล้าน (ทั้งค่า
ก่อสร้าง ดอกเบี้ย และอื่นๆ)
• การคาดการณ์จ�ำ นวนผูโ้ ดยสารทีส่ งู เกินกว่าความเป็นจริง ทำ�ให้การลงทุนผิดพลาด บริษทั รถไฟฟ้า รฟท. จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั
ลูกของ รฟท. จึงประสบปัญหาสภาพคล่องมาโดยตลอด
• การแก้ไขสัญญาในเอกสารประกวดราคา ทำ�ให้ผรู้ บั เหมาเอกชนเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการกูเ้ งินจาก รฟท. 1,666 ล้านบาท
ทั้งที่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีเพียง 471 ล้านบาทเท่านั้น รฟท. จึงต้องสูญเสียเงินกว่า 1,200 ล้านบาท
• การออกแบบและบริหารจัดการที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำ�ให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก เช่น รถไฟฟ้าชำ�รุดบ่อยครั้ง ไม่มีทาง
ลงบันไดเลื่อน ลิฟท์มีขนาดเล็ก พื้นชานชาลาและรถไฟฟ้าอยู่ห่างกันมาก และสถานีที่ใหญ่ที่สุด (มักกะสัน) ไม่เชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งสาธารณะอื่น

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์
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เอกสารอ้างอิง
• กลุ่มเออีซีคว้าที่ปรึกษารถไฟ ต่อรางเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, 9 กุมภาพันธ์ 2547.
• บอร์ด ร.ฟ.ท. ไฟเขียว ‘กลุ่ม บี.กริมม์’ คว้างานสร้างรถไฟเชื่อมสุวรรณภูมิ, หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, 20 ธันวาคม 2547.
• เปิดสำ�นวนทุจริต ‘แอร์พอร์ตลิงค์’ ไขปม ‘สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ’ รอด อดีตผู้ว่า รฟท. ตายเดี่ยว, หนังสือพิมพ์ มติชน, 6 พฤษภาคม
•
•
•
•
•
•

2553.
ผู้รับเหมาขอเลื่อนแอร์พอร์ตลิงค์ 1 ปี, หนังสือพิมพ์ ทรานสปอร์ต เจอร์นัล, 24 เมษายน 2549.
ผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. ยัน ‘แอร์พอร์ตลิงค์’ ไม่มีทุจริต, หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, 29 มิถุนายน 2548.
สุริยะดีเดย์ ก.ค. ประมูลรถไฟฟ้าสายหนองงูเห่า ตั้งงบ 2.6 หมื่น ล., หนังสือพิมพ์ แนวหน้า, 25 มิถุนายน 2547.
แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เผย ยอดผู้โดยสารแตะ 4 หมื่นคนแล้ว, เว็บไซต์แอร์พอร์ต เรล ลิงค์, 8 ตุลาคม 2553.
ชัยพันธุ์ ประภาสะวัต ‘แอร์พอร์ต เรล ลิงค์’, หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ, 5 กุมภาพันธ์ 2555.
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติดำ�เนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้
โดยสารอากาศยานในเมือง, 1 มิถุนายน 2547.
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แอรพอรตลิงค:

ประมาณการผูโดยสาร
เกินจร�ง การรถไฟก็เจง
ประชาชนก็เดือดรอน

การประมาณการจำนวนผูโดยสารโครงการ
แอรพอรตลิงคที่สูงเกินกวาความเปนจร�ง
ทำใหผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยในขณะนั้น
เสนอตอกระทรวงคมนาคมใหการรถไฟฯ
ลงทุนเอง โดยจางเหมาเอกชนดำเนินการกอสราง
และการรถไฟฯ จะชำระคืนคากอสรางแก
เอกชนเมื่อโครงการแลวเสร็จ ซึ่งแตกตางจาก
มติของคณะกรรมการรถไฟฯ ที่ใหดำเนินโครงการ
โดยใชงบประมาณแผนดินในการกอสราง
ผูวาการรถไฟฯ ยังแก ไขสัญญาจางกอสราง
โดยเปลี่ยนระยะเวลาการชำระเง�นคืนใหเร็วข�้น
ซึ่งเปนการเอื้อประโยชนแกเอกชน และตั้งวงเง�น
คาธรรมเนียมการกูเง�นไวสูงเกินกวาที่เปนจร�ง
ทำใหการรถไฟฯ เสียประโยชน

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• การรถไฟฯ ประสบปญหาขาดทุน • การออกแบบและบริหาร
เพิม� มากขึน้ เน�อ� งจากประมาณการ จัดการที่ไมไดมาตรฐาน
ผูโดยสารสูงเกินจริง ทำให
ทำใหผูใชบริการไมไดรับ
การลงทุนผิดพลาด
ความสะดวก เชน รถไฟฟาชำรุด
• การแกไขสัญญาจางกอสราง
บอยครัง้ ไมมีทางลงบันไดเลื่อน
ทำใหการรถไฟฯ ตองชำระเงินคืน ลิฟตมีขนาดเล็ก พื้นชานชาลา
เอกชนกอนโครงการแลวเสร็จ
และรถไฟฟาอยูห างกันมาก
และเสียคาธรรมเน�ยมการเงิน
และสถาน�ที่ใหญที่สุด (มักกะสัน)
สูงกวาที่ควรจะเปน
ไมเชื่อมตอกับระบบขนสง
สาธารณะอื่น

บันได 4 ขั้น

01

การประมาณการผูโดยสาร
ที่สูงเกินจริง ทำใหการรถไฟฯ
ลงทุนเอง โดยจางเหมา
เอกชนเปนผูดำเนินกอสราง
โครงการ โดยการรถไฟฯ
จะชำระคืนคากอสรางและ
คาใชจายทางการเงิน
พรอมดอกเบี้ย
หลังการกอสรางแลวเสร็จ

02

หลังการประกวดราคา
ผูวาการรถไฟฯ แกไขสัญญา
โดยลดระยะเวลาชำระเงินคืน
เอกชน จากเดิมที่จะชำระ
เงินคืนเมื่อการกอสราง
แลวเสร็จ เปนชำระเงินคืน
เมื่อครบ 990 วัน เอกชน
คูสัญญาจึงไดประโยชนจาก
ตนทุนทางการเงินที่ลดลง

03

การรถไฟฯ ตั้งวงเงินเพื่อ
ชำระคาธรรมเน�ยมการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 1,666
ลานบาท ซึ�งสูงถึง 7%
ของมูลคาโครงการ ขณะที่
โครงการอื่นมีคาใชจายสวนน�้
เพียง 2-3% ของมูลคาโครงการ
นอกจากน�้ กลุมธนาคารที่ใหกู
คิดคาธรรมเน�ยมจริงเพียง
ประมาณ 471 ลานบาท
การรถไฟฯ จึงเสียเงินกวา
1,200 ลานบาท

04

โครงการแอรพอรตลิงค
ไมประสบความสำเร็จ ทั้งที่
ลงทุนไปกวา 2.8 หมื่นลานบาท
ทำใหการรถไฟฯ และบริษทั ลูก
ขาดทุน และประสบปญหา
สภาพคลอง

สถานะ

• ป.ป.ช. มีมติวา นายจิตตสนั ติ
ธนะโสภณ อดีตผูว า การรถไฟฯ
และนายไกรวิชญหรือสุรางค
ศรีมที รัพย ซึง� ขณะนัน้ มีหนาที่
สืบสวนในกรณ�ทเ่ี กิดความเสียหาย
ตอการรถไฟฯ มีความผิด
ทางอาญาและทางวินยั
อยางรายแรง ปจจุบนั
คดีอยูในชัน้ อัยการ

เมนูคอร์รัปชัน
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‘คิง เพาเวอร์’
ใหญ่คับสุวรรณภูมิ

ปูมหลัง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจ
ท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง
ในช่วงที่จะมีการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ทอท. ได้คัดเลือกบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี
จำ�กัด เป็นผู้ประกอบกิจการจำ�หน่ายสินค้าปลอดอากร (duty free) ในสนามบินสุวรรณภูมิ และ
สนามบินในภูมิภาคอีก 3 แห่ง เป็นเวลา 10 ปี 3 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2548 ถึงเดือน
ธันวาคม 2558 สัญญาดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ในช่วงที่ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เส้นทางผลประโยชน์
การทำ�สัญญาระหว่าง ทอท. กับ คิง เพาเวอร์ มีความผิดปกติหลายประการ โดยเริม่ ตัง้ แต่การ
คำ�นวณมูลค่าการลงทุนของโครงการให้ต่ำ�กว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งน่าจะเป็นความพยายามหลีกเลี่ยง

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ
ซึง่ กำ�หนดไว้วา่ หากเอกชนจะเข้าร่วมงานหรือกิจการโครงการของ
รัฐที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องผ่าน
ขั้นตอนตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ
ปัจจัยสำ�คัญที่จะกำ�หนดมูลค่าโครงการดังกล่าวคือ มูลค่า
ของสินค้าคงคลัง แต่ความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ ก็คอื ทอท. พยายามไม่
นำ�สินค้าคงคลังมาเป็นส่วนหนึง่ ในการคำ�นวณมูลค่าโครงการ โดย
ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความการรวมมูลค่าสินค้าคงคลัง
ถึง 3 ครั้ง ในปี 25461 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้มีหนังสือยืนยันถึง ทอท. ว่า มูลค่าการซื้อสินค้าคงคลังจะต้อง
ถูกรวมไว้ในการคิดมูลค่าโครงการ
เมื่ อ คณะกรรมการกฤษฎี ก าให้ ค วามเห็ น ดั ง กล่ า วแล้ ว
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน
ฐานะที่ปรึกษา ทอท. ได้เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการต่อ ทอท. โดยคำ�นวณมูลค่าสินค้าคงคลังจากฐาน
ของยอดขายเพียงเดือนเดียว แทนที่จะคิดจากฐานของยอดขาย
3.5-4 เดือน ตามสถิตกิ ารจำ�หน่ายสินค้าแต่ละรอบ ทำ�ให้ค�ำ นวณ
มูลค่าสินค้าคงคลังออกมาได้เพียง 283.64 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบภายหลังพบว่า สัญญา
ประกันทัณฑ์บนคลังเก็บของที่คิง เพาเวอร์ ทำ�กับ ทอท. มีมูลค่า
กรมธรรม์ประกันภัยถึง 997.85 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
มูลค่าสินค้าคงคลังจริงย่อมสูงกว่ามูลค่าที่คำ�นวณโดยสถาบัน
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ การคิดมูลค่าโครงการยังบิดเบือนข้อเท็จจริง
เกี่ ย วกั บ การใช้ พื้ น ที่ แ ละระยะเวลาของสั ญ ญา โดยสถาบั น
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กำ � หนด
สมมุตฐิ านการใช้พนื้ ทีใ่ นท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ว้เพียง 5,000
ตารางเมตร ซึ่งต่ำ�กว่าความเป็นจริงกว่าเท่าตัว อีกทั้งยังไม่นำ�
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องในท่าอากาศยานในภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง มารวมไว้
ในการกำ�หนดมูลค่าการลงทุน ทั้งที่อยู่ในสัญญาเดียวกัน ขณะ
เดียวกัน ประเด็นเกีย่ วกับระยะเวลาของสัญญา สถาบันทรัพย์สนิ
1 หนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2546 วันที่ 24 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 13
พฤศจิกายน 2546
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ทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคำ�นวณจากฐาน
ระยะเวลาของสัญญาเพียง 5 ปี แต่สัญญาที่ทำ�ขึ้นภายหลัง
กลับมีอายุถึง 10 ปี
จากการบิดเบือนการคำ�นวณมูลค่าโครงการ ทั้งมูลค่า
สินค้าคงคลัง การใช้พื้นที่ประกอบกิจการ และระยะเวลาของ
สัญญา ทำ�ให้มูลค่าโครงการที่สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเมินไว้ที่ประมาณ 813.84
ล้านบาท น่าจะต่ำ�กว่าความเป็นจริงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายงานตรวจสอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)2 และ
ทอท. (ในภายหลัง)3 ซึ่งประเมินมูลค่าโครงการดังกล่าวไว้ที่
2,644.7 และ 2,432.2 ล้านบาทตามลำ�ดับ และเมื่อมีการ
คำ�นวณมูลค่าโครงการต่ำ�กว่า 1,000 ล้านบาท จึงไม่ต้องอยู่
ภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ
การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ทำ�ให้การ
ให้สัมปทานดังกล่าวไม่ต้องมีการประมูลแข่งขัน และเป็นไป
อย่างรวบรัดเพียง 2 เดือน นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะทำ�งาน
ของ ทอท. ทั้งนี้ ทอท. ได้คัดเลือกให้คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ได้รับ
สิทธิใ์ นการจำ�หน่ายสินค้าปลอดอากร โดยยึดตามความเห็นของ
ทีป่ รึกษาทีใ่ ห้เหตุผลว่าควรมีผปู้ ระกอบการรายเดียว เนือ่ งจาก
หากมีผปู้ ระกอบการหลายรายจะทำ�ให้เกิดการแข่งขันด้านราคา
และอาจกระทบต่อคุณภาพของสินค้าและภาพลักษณ์ของ ทอท.
และสมควรให้ผปู้ ระกอบการเป็นคนไทย เนือ่ งจากผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจจะตกอยู่กับคนไทย
ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว คิง เพาเวอร์ ต้องแบ่งผลประโยชน์
ให้แก่ ทอท. ร้อยละ 15 ของรายได้ในปีที่ 1-5 และเพิม่ เป็นร้อยละ
16-20 ในปีที่ 6-10 โดยมีอัตราการเพิ่มร้อยละ 1 ต่อปี ทั้งนี้
ค่าสัมปทานจะต้องไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขัน้ ต่�ำ ทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญา
2 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบิน
สุวรรณภูมิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน เป็นประธาน
กรรมการ
3 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง การได้มาซึ่งสัญญาบริษัท คิง เพาเวอร์
ดิวตี้ ฟรี จำ�กัด ในการประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานภูมิภาค โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำ�เนินงานของ
โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมี พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ เป็นประธาน โดย
การแต่งตั้งของคณะกรรมการ ทอท. ชุดใหม่
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อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งค่าตอบแทนผลประโยชน์ที่คิง เพาเวอร์ จ่ายให้แก่ ทอท. น่าจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อพิจารณาจาก
ผลกำ�ไรของคิง เพาเวอร์ ซึ่งสูงกว่านั้นประมาณ 2 เท่า

รายรับและกำ�ไรของคิง เพาเวอร์ และค่าตอบแทนผลประโยชน์ที่ให้แก่ ทอท.

รายรับของคิง เพาเวอร์
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ที่ให้แก่ ทอท.
กำ�ไร
สัดส่วนกำ�ไรต่อค่าตอบแทนผลประโยชน์

2548

2549

2550

2551

9,825.22
1,473.78
2,912.47
1.97 เท่า

11,220.44
1,683.07
3,660.53
2.17 เท่า

13,106.21
1,965.93
4,434.69
2.26 เท่า

13,429.41
2,014.41
4,470.05
2.22 เท่า

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อประชาชน
• การบิดเบือนการคำ�นวณมูลค่าโครงการสัมปทานต่ำ�กว่า 1,000 ล้านบาท ทำ�ให้ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามกรอบของ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ส่งผลให้ไม่มีการประมูลแข่งขัน
• การให้สมั ปทานร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินสุวรรณภูมแิ ก่ คิง เพาเวอร์ โดยวิธกี ารคัดเลือก
ทำ�ให้ผลประโยชน์ที่ ทอท. ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และทำ�ให้คิง เพาเวอร์ ได้ผลกำ�ไร
คืนทุนอย่างรวดเร็ว
• ความไม่รัดกุมของสัญญา โดยกำ�หนดพื้นที่ขั้นต่ำ�ในการประกอบกิจการแทนที่จะเป็นขั้นสูง
ทำ�ให้คิง เพาเวอร์ ได้พื้นที่ประกอบกิจการถึง 11,820 ตารางเมตร หรือมากกว่าพื้นที่ที่ใช้
ในการคำ�นวณมูลค่าโครงการกว่าเท่าตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและความสะดวก
ของผู้โดยสาร

(หน่วย: ล้านบาท)
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เอกสารอ้างอิง
• คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำ�เนินงานของโครงการท่าอากาศยาน

•

สุวรรณภูมิ, รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง การได้มาซึ่งสัญญาบริษัท คิง
เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำ�กัด ในการประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูมิภาค, 2550.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไข
ปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ, 2550.
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14

สัมปทานรานคาปลอดภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ:

คำนวณมูลคาโครงการต่ำ
เลี่ยงประมูล
การทำสัญญาระหวางบร�ษัท ทาอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน) หร�อ ทอท. กับคิง เพาเวอร
มีการบิดเบือนการคำนวณมูลคาโครงการ
เร��มตั้งแตการคำนวณมูลคาสินคาคงคลัง
การใชพ�้นที่ และระยะเวลาของสัญญา
ทำใหมูลคาของโครงการต่ำกวาความเปนจร�ง
เพ�่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายรวมทุน
การหลีกเลี่ยงกฎหมายดังกลาวทำใหคิง เพาเวอร
ไดรับสัมปทานโดยไมตองแขงขัน โดยกระบวนการ
คัดเลือกผูรับสัมปทานเปนไปอยางรวบรัด

บันได 2 ขั้น

01

คำนวณระยะเวลา
ของสัญญาเพ�ยง 5 ป
แตสัญญาที่ทำข�้นภายหลัง
มีระยะเวลา 10 ป
คำนวณมูลคาส�นคา
คงคลังจากยอดขาย
เพ�ยง 1 เดือน แทนที่จะเปน
3.5-4 เดือน

คำนวณมูลคาโครงการ
โดยใชพ�้นที่ในสนามบิน
เพ�ยง 5,000 ตารางเมตร
ซึ่งต่ำกวาความเปนจร�ง
กวาเทาตัว

ที่ปรึกษาที่ ทอท. วาจาง
บิดเบือนการคำนวณมูลคา
ของสินคาคงคลัง การใชพื้นที่
และระยะเวลาของสัญญา
ทำใหประเมินมูลคาโครงการ
ต่ำกวา 1,000 ลานบาท
เพื่อไมตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ของกฎหมายรวมทุน

02

ทอท. คัดเลือกคิง เพาเวอร
เขาประกอบการโดยไมตอง
แขงขัน

ลด-แลก-แจก-แถม

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• การใหสมั ปทานรานคา
ปลอดภาษีในสนามบินสุวรรณภูมิ
แกคงิ เพาเวอรโดยวิธกี ารคัดเลือก
ทำใหผลประโยชนท่ี ทอท.
ไดรบั นอยกวาทีค่ วรจะเปน
และการทีค่ งิ เพาเวอรไดผลกำไร
คืนทุนภายในปเดียว แสดงให
เห็นวาการคำนวณมูลคาการลงทุน
น�าจะต่ำกวาความเปนจริง
• ความไมรดั กุมของสัญญา
โดยกำหนดพืน้ ทีข่ น้ั ต่ำในการ
ประกอบกิจการแทนทีจ่ ะเปน
ขัน้ สูง ทำใหคงิ เพาเวอรใชพน้ื ที่
ประกอบกิจการถึง 11,820
ตารางเมตร หรือมากกวาพืน้ ที่
ที่ใชในการคำนวณมูลคาโครงการ
กวาเทาตัว ซึง� อาจสงผลตอ
ความปลอดภัยและความสะดวก
ของผูโ ดยสาร
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15

รื้อสัมปทาน
ลานจอดรถ
สุวรรณภูมิ

ปูมหลัง
ถือเป็นเมกะโปรเจ็คท์ที่ใช้เวลาดำ�เนินการจนแล้วเสร็จกว่า 50 ปี ด้วยเงินลงทุนกว่า 1 แสน
ล้านบาท สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยมี
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นผู้ดูแลและดำ�เนินการ
ด้วยระยะเวลาดำ�เนินการอันยาวนานและมีเงินมหาศาลเข้ามาเกีย่ วข้อง ทำ�ให้เกิดช่องทางใน
การรั่วไหลของผลประโยชน์ และหนึ่งในนั้นคือโครงการ ‘ลานจอดรถสุวรรณภูมิ’

เส้นทางผลประโยชน์
พื้นที่ลานจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิทั้ง 2 ส่วนที่มีปัญหา ได้แก่
1. พืน้ ทีบ่ ริเวณลานจอดรถระยะยาว (long term parking) ขนาด 62,380 ตารางเมตร บริษทั
แป้งร่ำ� รีเทล จำ�กัด ได้รับสัมปทาน 15 ปี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง 30 พฤศจิกายน
2568 โดยรับผิดชอบโครงการสุวรรณภูมิสแควร์ มูลค่า 450 ล้านบาท พ่วงกับสัมปทานรับจ้าง
บริหารลานจอดรถ
2. พืน้ ทีห่ น้าอาคารผูโ้ ดยสาร A และ B ขนาด 160,000 ตารางเมตร บริษทั ปาร์คกิง้ แมเนจเมนท์

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

จำ�กัด ได้รับสัมปทาน 5 ปี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2553 ถึง
31 มีนาคม 2558
กรณีของพื้นที่ที่ 1 ฝ่ายบริหาร ทอท. รวบรัดพิจารณาและ
อนุมัติสัมปทานให้กับบริษัท แป้งร่ำ� รีเทล จำ�กัด โดยใช้เวลา 10
วัน ทั้งที่เป็นสัญญาระยะยาว และพ่วงกับโครงการสุวรรณภูมิ
สแควร์ มูลค่า 450 ล้านบาท แต่บริษัทกลับเสนอผลตอบแทน
ให้ ทอท. เพียงปีละ 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งกรณีนี้ตามระเบียบของ
รัฐวิสาหกิจ การให้สมั ปทานตัง้ แต่ 10 ปีขนึ้ ไป จะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากบอร์ด ทอท. แต่ฝ่ายบริหาร ทอท. ทำ�การอนุมัติโดย
ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด ทอท.
นอกจากนี้ ข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัท แป้งร่ำ� รีเทล
จำ�กัด ก็ท�ำ ให้เกิดข้อกังขา โดยก่อนเสนอชือ่ เข้าร่วมประมูล บริษทั
มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และระบุว่ามีรายได้และกำ�ไรปีละ
หลักพันบาทเท่านั้น โดยในปี 2551 มีรายได้ 9,826 บาท กำ�ไร
สุทธิ 1,200 บาท จึงชวนให้คดิ ว่าบริษทั ทีม่ รี ายได้และกำ�ไรเพียง
เท่านี้ชนะการประมูลโครงการสุวรรณภูมิสแควร์ที่มีมูลค่า 450
ล้านบาทได้อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้สิทธิ์ในการบริหาร
ลานจอดรถนานถึง 15 ปี
ขณะที่พื้นที่ที่ 2 แต่เดิม ทอท. เป็นผู้เก็บเงินค่าบริการลาน
จอดรถตั้งแต่เปิดสนามบิน โดยมีรายได้เป็นเงินสดจาก 2 ส่วน
ได้แก่
1. ค่าบริการรายวัน เก็บได้วันละ 800,000-1 ล้านบาท
เฉลี่ยเดือนละ 28-30 ล้านบาท
2. ค่าสมาชิกจากพนักงานสายการบินและสำ�นักงานต่างๆ
ในสนามบินสุวรรณภูมิ เดือนละประมาณ 4-5 ล้านบาท
รายได้จากทั้งสองส่วน จึงมีมูลค่าไม่ต่ำ�กว่าปีละ 360-380
ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ปลายปี 2552 คณะกรรมการพิจารณา
รายได้ของ ทอท. เสนอให้เปลี่ยนระบบเป็นการให้สัมปทานโดย
การเปิดประมูล ซึ่งบริษัท ปาร์คกิ้ง แมเนจเมนท์ จำ�กัด ได้รับ
สัมปทานบริหารจัดการเก็บรายได้จากพื้นที่เป็นเวลา 5 ปี เสนอ
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ผลตอบแทนให้ ทอท. เพียงเดือนละ 16.5 ล้านบาท
เมือ่ สือ่ มวลชนตรวจสอบเอกสารและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประมูล รวมถึงพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารและหัวหน้าคุมงาน
พบว่า การประมูลครัง้ นีผ้ เู้ ข้าร่วมการประมูลมาจากกลุม่ นักการ
เมือง เจ้าหน้าที่ และนายทุน ซึง่ ร่วมถือหุน้ และแบ่งผลประโยชน์
แต่ เ มื่ อ เริ่ ม บริ ห ารจั ด การลานจอดรถ กรรมการของบริษัท
ปาร์คกิ้ง แมเนจเมนท์ จำ�กัด ก็ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
จากความขัดแย้งภายใน ทำ�ให้บริษทั ปาร์คกิง้ แมเนจเมนท์
ไม่ส่งรายได้ให้กับ ทอท. ตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งบริษัทจะต้อง
แจ้งรายได้และจัดส่งในสัดส่วนทีต่ กลงไว้กบั ทอท. วันต่อวัน โดย
ขณะเกิดเหตุ บริษทั ไม่ได้สง่ รายได้ให้กบั ทอท. 4 เดือนติดต่อกัน

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• ผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้รับความ
สะดวกในการจอดรถ
• การให้สัมปทานบริษัทเอกชน ทำ�ให้ ทอท. มี
รายได้จากค่าทีจ่ อดรถน้อยกว่าบริหารจัดการเอง
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สถานะของคดี
พื้นที่จอดรถที่ 1:
ปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ ทอท. เรียกประชุมบอร์ดเร่งด่วนวาระพิเศษ เมื่อวันที่
6 กันยายน 2553 ก่อนจะลงมติยกเลิกสัมปทานโครงการสุวรรณภูมิสแควร์ที่ ทอท. ให้สิทธิ์บริษัท
แป้งร่ำ� รีเทล จำ�กัด เป็นผู้ดำ�เนินการ
วันเดียวกัน ที่ประชุมบอร์ด ทอท. มีมติปลด เสรีรัตน์ ประสุตานนท์ จากตำ�แหน่งประธานคณะ
กรรมการพิจารณารายได้ ทอท. ให้เป็นแค่กรรมการในฐานะกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ ทอท. ขณะที่
ย้าย นิรันดร์ ธีรนาทสิน จากผู้อำ�นวยการสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นผู้อำ�นวยการสนามบิน
นานาชาติดอนเมือง และย้าย ดวงใจ คอนดี จากรองผู้อำ�นวยการสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็นผู้เชี่ยวชาญ

พื้นที่จอดรถที่ 2:
จากการร้องเรียนของกรรมการบริษัท ปาร์คกิ้ง แมเนจเมนท์ จำ�กัด ทำ�ให้ โสภณ ซารัมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น มีคำ�สั่งแต่งตั้ง สุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวง
คมนาคมในขณะนั้น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากนั้น ปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานบอร์ด ทอท. เรียกประชุมบอร์ดวาระพิเศษอีกครั้ง ซึ่งที่
ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ยกเลิกสัมปทานลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร A และ B ของสนามบิน
สุวรรณภูมิกับบริษัท ปาร์คกิ้ง แมเนจเมนท์ จำ�กัด ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2553 และให้ ทอท.
จัดเก็บรายได้จากลานจอดรถบริเวณดังกล่าวตามเดิม
หลังบอร์ด ทอท. มีมติยกเลิกสัมปทานพื้นที่จอดรถที่ 2 ส่งผลให้ช่วงเดือนตุลาคม 2553
ถึงมกราคม 2554 ทอท. สามารถเก็บเงินจากผู้ใช้ลานจอดรถแห่งนี้ได้เฉลี่ยวันละ 800,000-1.2
ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 28-30 ล้านบาท

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์
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เอกสารอ้างอิง
• เปิดโปงสัมปทานฉาว ลานจอดรถสุวรรณภูมิ รื้อขบวนการเขมือบ บมจ.ท่าอากาศยาน
ไทย, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ, รวมเอกสารข่าวประกวด, สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2553.
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15

ใหสัมปทานไมโปรงใส
ยกรายไดใหเอกชน

พ�้นที่จอดรถที่

1

• วันที่ 6 กันยายน 2553
นายปยะพันธ จัมปาสุต
ประธานบอรด ทอท.
เรียกประชุมบอรดวาระพิเศษ
และมีมติยกเลิกสัมปทาน
กับบริษัท แปงร่ำ รีเทล จำกัด
• ในวันเดียวกัน ที่ประชุมบอรด
ทอท. มีมติปลดนายเสรีรัตน
ประสุตานนท จากตำแหน�ง
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
รายได ทอท. ยายนายนิรันดร
ธีรนาทสิน ออกจากผูอ ำนวยการ
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
และยายนางดวงใจ คอนดี
ออกจากรองผูอำนวยการ

ลานจอดรถในสนามบินสุวรรณภูมิเปนพ�้นที่หนึ่ง
ที่สามารถสรางรายไดใหกับบร�ษัท ทาอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน) หร�อ ทอท. แตผูบร�หารของ ทอท.
กลับใหสัมปทานกับบร�ษัทเอกชนในการจัดเก็บรายได
จากพ�้นที่ ซึ่งทำให ทอท. มีรายไดนอยกวา
การจัดเก็บดวยตัวเอง
นอกจากนี้ การอนุมัติสัมปทานยังเปนไป
อยางรวบรัด และไมไดรับความเห็นชอบ
จากบอรด ทอท. และเมื่อเกิดความขัดแยง
ระหวางกรรมการบร�ษัท บร�ษัทก็ ไมสงรายได
ใหกับ ทอท. เปนเวลา 4 เดือน

ผลกระทบตอ
ประชาชน

สถานะ

ลานจอดรถสุวรรณภูมิ:

ทอท.

30

พ�้นที่จอดรถที่

2

• วันที่ 4 ตุลาคม 2553
นายปยะพันธ จัมปาสุต
ประธานบอรด ทอท.
เรียกประชุมบอรดวาระพิเศษ
และมีมติยกเลิกสัมปทาน
กับบริษัท ปารคกิ้ง แมเนจเมนท
จำกัด โดยให ทอท.
จัดเก็บรายไดจาก
ลานจอดรถตามเดิม

• ผูใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิ
ไมไดรับความสะดวกในการ
จอดรถจากปญหาที่เกิดขึ้น
• การใหสัมปทานกับบริษัทเอกชน
ทำให ทอท. มีรายไดจาก
ลานจอดรถนอยกวาการบริหาร
จัดการเอง

บันได 2 ขั้น

01

เอกชน

เก็บไดเดือนละ

15

เก็บไดเดือนละ

ลานบาท

ลานบาท

ผูบริหารของ ทอท.
รวบรัดพิจารณาและอนุมัติ
ใหสัมปทานพื้นที่จอดรถที่ 1
แกบริษัท แปงร่ำ รีเทล จำกัด
โดยใชเวลาพิจารณาเพียง 10 วัน
และไมไดรับความเห็นชอบจาก
บอรด ทอท. ตลอดจนไมมี
การตรวจสอบวาบริษัทมีทุน
จดทะเบียนเพียง 1 ลานบาท
แตตองรับผิดชอบโครงการ
มูลคา 450 ลานบาท

02

ใหสัมปทานพื้นที่จอดรถที่ 2
แกบริษัท ปารคกิ้ง แมเนจเมนท
จำกัด ซึ�งเสนอคาตอบแทนเพียง
เดือนละ 16.5 ลานบาท ทั้งที่
ทอท. เคยเก็บไดเดือนละ
28-30 ลานบาท

เมนูคอร์รัปชัน
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บ้านเอื้ออาทร
เอื้อพวกพ้องผู้รับเหมา

ปูมหลัง
โครงการ ‘บ้านเอือ้ อาทร’ เป็นหนึง่ ในโครงการของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยมีการเคหะ
แห่งชาติ (กคช.) ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ดำ�เนินการ เป้าหมายของโครงการนีค้ อื การจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยจำ�นวน
600,172 หน่วย วงเงินประมาณ 2.7 แสนล้านบาท ในช่วงเวลา 5 ปี (2546-2550)

เส้นทางผลประโยชน์
การตรวจสอบความไม่ ช อบมาพากลในโครงการบ้ า น
เอื้ อ อาทรเกิ ด ขึ้ น ในเดื อ นสิ ง หาคม 2549 หลั ง จากมี เ รื่ อ ง
ร้องเรียนผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์และโทรทัศน์ โดยข้อมูลแรกทีส่ อื่ มวลชน
ค้นพบคือ มีผรู้ บั เหมารายหนึง่ ได้แก่ บริษทั กลอรีค่ อนสตรัค๊ ชัน่
จำ�กัด ทำ�สัญญารับเหมากับ กคช. จำ�นวน 20,000 หน่วย ซึ่ง
บริษทั ผูร้ บั เหมารายนีม้ คี นในตระกูลรักตพงศ์ไพศาลและตระกูล

ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้น (พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมในขณะนั้น เคยเป็นประธานกรรมการและ
ผู้ถือหุ้น จากนั้นได้โอนหุ้นให้น้องสาวก่อนการเลือกตั้งปี 2544
ขณะที่ ทรงพล ชินวัตร เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น)
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ทำ � ให้ สื่ อ มวลชนตรวจสอบข้ อ มู ล
โครงการบ้านเอื้ออาทรทั้งหมด เพื่อวิเคราะห์ว่าอาจมีปัญหา

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interests) ในลักษณะเดียวกัน
หรือไม่
ผลจากการตรวจสอบทำ�ให้พบว่า กคช. ได้ทำ�สัญญากับ
ผู้รับเหมาที่เป็นเครือญาติหรือผู้ใกล้ชิดของนักการเมืองพรรค
ไทยรักไทยอีกหลายโครงการ เช่น
ต้นปี 2549 กคช. ทำ�สัญญาร่วมดำ�เนินโครงการบ้าน
เอือ้ อาทรตำ�บลศิลา อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 4,700 ล้าน
บาท กับห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด ตรีพรวิศวกรรม ซึง่ มี ดวงแข อรรณนพพร
(ภรรยาของ พงศกร อรรณนพพร อดีต ส.ส. ขอนแก่น พรรค
ไทยรักไทย และรองหัวหน้าพรรคเพือ่ ไทยในปัจจุบนั ) เป็นเจ้าของ
ต้นปี 2549 กคช. ทำ�สัญญาร่วมดำ�เนินโครงการบ้าน
เอื้ออาทรอำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 105 ล้านบาท
กับห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ขอนแก่นธีรพงศ์ ซึ่งมี ธีรพงศ์ สุพรรณ
ฝ่าย (ญาติของ เรืองเดช สุพรรณฝ่าย อดีต ส.ส. ขอนแก่น พรรค
ไทยรักไทย) เป็นเจ้าของ
ต้นปี 2549 กคช. ทำ�สัญญาร่วมดำ�เนินโครงการบ้าน
เอื้ออาทรหนองคาย 2 (ถนนมิตรภาพ) วงเงิน 351 ล้านบาท
กับบริษัท นวพันธ์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด ซึ่งมี ดวงใจ สุนทรชัย
(ภรรยาของว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย อดีต ส.ส. หนองคาย
พรรคไทยรักไทย) เป็นกรรมการ
ปลายปี 2549 กคช. ทำ�สัญญาร่วมดำ�เนินโครงการบ้าน
เอือ้ อาทรปราจีนบุรี (นาดี) วงเงิน 145 ล้านบาท กับบริษทั จินนาภา
จำ�กัด ซึ่งมี ภัสสรา อันตทรัพย์ (ทำ�ธุรกิจร่วมกับ ภาพร ภุมมะ
กาญจนะ ญาติของ ชยุต ภุมมะกาญจนะ อดีต ส.ส. ปราจีนบุรี
พรรคไทยรักไทย) เป็นผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังพบปัญหาการก่อสร้างไม่คืบหน้า
ทั้งที่ผู้รับเหมาทำ�สัญญาก่อสร้างและเบิกเงินล่วงหน้าจาก กคช.
ไปแล้ว เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทรบ่อวิน จังหวัดชลบุรี และ
โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ปัญหาการคาดการณ์ยอดจองที่สูงกว่าความต้องการจริง เพื่อ
ต้องการเงินอุดหนุนจากรัฐ
อีกปัญหาหนึง่ ก็คอื การซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ดำ�เนินโครงการในราคา
สูงเกินจริง เช่น ปี 2548 กคช. ซื้อที่ดินจากบริษัท กลอรี่คอน-

93

สตรั๊คชั่น จำ�กัด เพื่อดำ�เนินโครงการบ้านเอื้ออาทรดงพระราม
จังหวัดปราจีนบุรี จำ�นวน 73 ไร่ ในราคาไร่ละ 850,000 บาท
ทั้งที่ราคาประเมินของกรมที่ดินมีราคาเพียงไร่ละ 61,000 บาท
เดือนกรกฎาคม 2549 กคช. ซื้อที่ดินจากบริษัท ไชน่า
สเตท คอนสตรัคชัน่ เอนยิเนียริง (ประเทศไทย) จำ�กัด เพือ่ ดำ�เนิน
โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 จำ�นวน 42 ไร่ ในราคา
97.75 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินถึง 42.75 ล้านบาท
กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 กคช. ซื้อที่ดิน
จากบริษัท พีเจดีซี จำ�กัด จำ�นวน 100 ไร่ ราคาไร่ละ 1 ล้านบาท
ทั้งที่นายหน้าซื้อมาจากเจ้าของที่ดินเพียงไร่ละ 550,000 บาท
นอกจากนี้ยังพบว่า ในปี 2547 มีที่ดิน 1 แปลงในตำ�บล
แสนภูดาษ อำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ กคช. ทำ�สัญญา
ซื้อขายกับผู้บริหารของ กคช. เอง ในวงเงิน 82 ล้านบาท
ข้อมูลสำ�คัญอีกชิ้นหนึ่งคือ ข้อมูลจากนายหน้าซื้อขายที่ดิน
และผู้รับเหมา ซึ่งให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
ว่ามีการจ่ายเงิน ‘ค่าหัวคิว’ ในโครงการบ้านเอือ้ อาทร โดยเริม่ จาก
นายหน้าไปติดต่อเจ้าของทีด่ นิ เมือ่ ตกลงราคากับเจ้าของทีด่ นิ ได้
ก็นำ�ไปเสนอให้ กคช. พิจารณาอนุมัติและติดต่อหาผู้รับเหมา ซึ่ง
ผู้รับเหมาจะต้องจ่ายค่าหัวคิวเป็นเงินสด 8,000-12,000 บาท
ต่อที่พัก 1 หน่วย ให้กับนักการเมืองและข้าราชการ
การทุ จริ ต ในโครงการบ้ า นเอื้ อ อาทรถู กตรวจสอบอย่า ง
จริงจังในช่วงหลังรัฐประหารปี 2549 โดยในวันที่ 19 มีนาคม
2550 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐ (คตส.) มีมติให้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนดำ�เนินคดี
กับ วัฒนา เมืองสุข ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วงเดือนสิงหาคม
2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 ในข้อหาร่วมกันทุจริตและเรียก
รับสินบน ซึ่ง คตส. ระบุว่า รูปแบบการดำ�เนินโครงการเอื้อให้
เกิดการทุจริตอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการจ่ายเงินล่วงหน้า
ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าของงานที่ได้รับ ทำ�ให้ให้เอกชน
มีเงินสำ�หรับจ่ายค่าหัวคิว
ต่อมา วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 คตส. มีมติชี้มูลความ
ผิด ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ อดีตผู้ว่าการ กคช. ผู้บริหาร และ
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เจ้าหน้าทีข่ อง กคช. 10 คน ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
ละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ และในวันที่ 7 มกราคม 2551
คตส. ได้แจ้งข้อหาวัฒนาและพวกรวม 7 คน ในข้อหาเรียกรับสินบน
จากผู้รับเหมา 8 ราย จำ�นวน 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้
ยังตั้งข้อหาชวนพิศเพิ่มอีก 1 คดี ในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่

สถานะของคดี
หลังจาก คตส. หมดวาระ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับเรื่องการทุจริตในโครงการบ้าน
เอื้ออาทรมาดำ�เนินการต่อ และในเดือนมิถุนายน 2552 คณะ
ทำ�งานอัยการได้พิจารณาสำ�นวนคดีที่ ป.ป.ช. มีความเห็นสั่งฟ้อง
วัฒนา เมืองสุข และพวกรวม 7 คน ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าทีห่ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ กรณีเรียกรับเงินจาก
ผู้ประกอบการ และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณายื่นฟ้องต่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ขณะ
นี้สำ�นวนคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด
สำ�หรับ ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำ�ความผิดต่อตำ�แหน่ง
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนในโครงการบ้านเอื้ออาทร
(โครงการอรัญประเทศ โครงการเมืองใหม่บางพลี และโครงการ
ร่มเกล้า 2) รวม 2 คดี ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จ
จริงโดย ป.ป.ช.

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• ประชาชนจำ�นวนหนึ่งได้ที่พักอาศัยช้ากว่ากำ�หนด
ขณะทีอ่ กี จำ�นวนหนึง่ ไม่ได้ทพี่ กั อาศัย เนือ่ งจากบาง
โครงการหยุดดำ�เนินการ
• การก่อสร้างในบางโครงการไม่ได้มาตรฐาน ทำ�ให้
ผู้ พั ก อาศั ย ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น หรื อ ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
• ณ เดือนตุลาคม 2550 กคช. มีหนีเ้ งินกูร้ วม 76,112
ล้านบาท ซึง่ เป็นหนีเ้ งินกูข้ องโครงการบ้านเอือ้ อาทร
61,050 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของหนี้
เงินกู้ทั้งหมด
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เอกสารอ้างอิง
• ขอนแก่น-หนองคาย เมีย ส.ส. ไทยรักไทย กวาด 5.2 พัน ล., หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ. 18 กันยายน 2549.
• ปิดตำ�นาน ‘บ้านเอื้ออาทร’ บาดแผลประชานิยม-ทุจริต 3 หมื่นล้าน, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ. 24 ธันวาคม 2550.
• พิลึก บิ๊กการเคหะฯ ขายที่ให้ กคช. 82 ล. สร้างบ้านเอื้ออาทร, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ. 4 กันยายน 2549.
• รังสิต คลอง 2 ที่ดินจากแบงก์ 55 ล้าน ปั่นราคา 2 รอบ ขายการเคหะฯ 97 ล้าน, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ. 19 ตุลาคม 2549.
• รังสิต คลอง 9 ไร่ละ 5.5 แสน การเคหะฯ ซื้อฉลุยไร่ละ 1 ล้าน, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ. 23 ตุลาคม 2549.
• วิกฤตความคิดประชานิยม สัญญาโควต้า ‘โกงกินล่วงหน้า’, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ. 24 ธันวาคม 2550.
• สตง. ชงสอบบ้านเอื้ออาทร โยง รมต. ซื้อที่ดิน ‘ญาติ’ แพง 10 เท่า, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ. 28 กันยายน 2549.
• สตง. ล้างบาง ‘บ้านเอื้ออาทร’ ปั่นยอดจองอุ้มผู้รับเหมา-เคหะเต้น, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ. 24 สิงหาคม 2549.
• สตง. อึ้ง เคหะซื้อบ้านบริษัทญาติ ‘เพ้ง’ 2.3 หมื่นยูนิต-พงษ์ศักดิ์แจงแค่เพื่อน, หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ. 28 สิงหาคม 2549.
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ผลกระทบตอ
ประชาชน

บานเอื้ออาทร:

คา
หัว

• ประชาชนจำนวนหนึง�
ไดทพ่ี กั อาศัยชากวากำหนด
ขณะทีอ่ กี จำนวนหนึง� ไมได
ทีพ่ กั อาศัย เน�อ� งจากบางโครงการ
หยุดดำเนินการ
- ผูรับเหมารายหนึ�งใหขอมูล • การกอสรางของบางโครงการ
วาตองจายคาหัวคิวประมาณ ไมไดมาตรฐาน ทำใหผพู กั อาศัย
8,000-12,000 บาท
ไดรบั ความเดือดรอน หรือตอง
เสียคาใชจา ยในการซอมแซม
ตอที่พักอาศัย 1 หน�วย
• ณ เดือนตุลาคม 2550
ใหกับนักการเมืองและ
การเคหะฯ มีหน�เ้ งินกูร วม
ขาราชการ
76,112 ลานบาท ซึง� เปนหน�เ้ งินกู
ของโครงการบานเอือ้ อาทร
61,050 ลานบาท หรือคิดเปน
80% ของหน�เ้ งินกูท ง้ั หมด

ผล

ปร

ะโย

ชน

ทับ

ซอ

น

คิว

เปาหมายของโครงการบานเอื้ออาทรคือการจัดหา
ที่อยูอาศัยใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย
แตผูบร�หารและเจาหนาที่ของการเคหะฯ
บางคนกลับรวมมือกับนักการเมืองเพ�่อหา
ผลประโยชนจากโครงการ โดยบางโครงการ
ทำสัญญากับผูรับเหมาที่เปนเคร�อญาติ
หร�อผูใกลชิดของนักการเมือง บางโครงการ
ซื้อที่ดินเพ�่อดำเนินโครงการในราคาสูงเกินจร�ง
ขณะที่นักการเมืองและขาราชการบางคนรวมกัน
เร�ยกเก็บ “คาหัวคิว” จากผูรับเหมาที่ไดรับงาน

เก็บ

ผลประโยชนทับซอน
ปนราคาที่ดิน เก็บคาหัวคิว

30,000
ลานบาท

- การเคหะฯ ซื้อที่ดินเพื่อ
ดำเนินโครงการสูงเกินจริง
เชน โครงการดงพระราม
จังหวัดปราจีนบุรี
(เขตพื้นที่ของ รมว.
พัฒนาสังคมฯ ในขณะนั้น)
การเคหะฯ ซื้อที่ดินจาก
ผูร บั เหมาไรละ 850,000 บาท
ทั้งที่กรมที่ดินประเมินราคา
เพียงไรละ 61,000 บาท

ป��นยอดจองเกินจร�ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
การกระทำทีก่ อ ใหเกิด
ความเสียหายแกรฐั (คตส.)
ประเมินวาการทุจริตทำใหเกิด
ความเสียหายประมาณ

สถานะ

ป�นราคาที่ดินขายการเคหะฯ

ความเสียหาย

- การเคหะฯ ทำสัญญากับ
ผูรับเหมาที่เปนเครือญาติ
หรือผูใ กลชดิ ของนักการเมือง
หลายโครงการ เชน
โครงการหนองคาย 2
การเคหะฯ ทำสัญญากับ
บริษัทของภรรยาอดีต ส.ส.
หนองคาย พรรคไทยรักไทย

- สตง. พบขอมูลวาผูรับเหมา
บางรายปนตัวเลขผูจองบาน
สูงกวาความตองการจริง
เพื่อนำโครงการมาขายให
การเคหะฯ โดยหวังไดรับ
เงินอุดหนุน

• คณะทำงานอัยการสงเรือ่ ง
ใหอยั การสูงสุดพิจารณายืน่ ฟอง
นายวัฒนา เมืองสุข อดีต
รมว.พัฒนาสังคมฯ และพวก
รวม 7 คน ขณะน�ส้ ำนวนคดี
อยูร ะหวางการพิจารณาของ
อัยการสูงสุด
• ผูว า การการเคหะฯ ในขณะนัน้
ถูกกลาวหาวากระทำความผิด
2 คดี ขณะน�ท้ ง้ั สองคดี
อยูร ะหวางการไตสวนขอเท็จจริง
โดย ป.ป.ช.
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เรื่องน้ำ�เน่า โครงการ
บำ�บัดน้ำ�เสียคลองด่าน

ปูมหลัง
โครงการจัดการน้ำ�เสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการที่ได้รับความ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษของจังหวัดสมุทรปราการ โดย ABD ว่าจ้างบริษัท มอนต์โกเมอรี วัตสัน
เอเชีย จำ�กัด (Montgomery Watson Asia: MWH) และคณะ ทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ
เดือนเมษายน 2538 MWH และคณะ เสนอให้แบ่งโครงการบำ�บัดน้ำ�เสียเป็น 2 ระบบ คือ
ฝัง่ ตะวันออกและฝัง่ ตะวันตก โดยฝัง่ ตะวันออกจะระบายน้�ำ เสียลงทะเล ส่วนฝัง่ ตะวันตกจะระบาย
น้ำ�เสียลงคลอง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในระยะยาว รวมถึงมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงน้อยที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทเสนอให้มีโรงบำ�บัดน้ำ�เสีย 2 แห่งในแต่ละฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝั่ง
ตะวันออกเสนอให้มีโรงบำ�บัดน้ำ�เสียที่ตำ�บลบางปูใหม่ ขนาดที่ดิน 1,550 ไร่ และฝั่งตะวันตก
เสนอที่ตำ�บลคลองบางปลากด ขนาดที่ดิน 350 ไร่
หลังจากนั้นในเดือนมิถุนายน 2538 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบให้ดำ�เนิน
โครงการตามรูปแบบที่ MWH และคณะ ได้ท�ำ การศึกษา ต่อมาในเดือนตุลาคม 2538 คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการการดำ�เนินโครงการ และเดือนธันวาคม 2538 กรมควบคุมมลพิษจึงประกาศ
ประกวดราคาโครงการ ภายใต้เงื่อนไขการดำ�เนินโครงการ ‘แบบ 2 ฝั่ง’
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เส้นทางผลประโยชน์
การดำ�เนินโครงการจัดการน้�ำ เสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ มีจดุ สังเกตทีแ่ สดงให้เห็นถึงความไม่ถกู ต้องหลาย
ประการ สรุปได้ดังนี้
1. ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้า
ประกวดราคา ได้คัดเลือกให้กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG (N
คือ บริษัท นอร์ธเวส วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด, V คือ
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด, P คือ บริษัท ประยูรวิศว์การ
ช่าง จำ�กัด, S คือ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำ�กัด, K คือ
บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำ�กัด, G คือ บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอป
เมนต์ จำ�กัด) ผ่านคุณสมบัติ ทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนด
ในเอกสารการประกวดราคา
2. ประกาศให้พื้นที่ในตำ�บลคลองด่าน ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออก
อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีคณ
ุ สมบัตเิ ข้าร่วมโครงการ
และมีการเพิ่มพื้นที่ของโครงการฝั่งตะวันออก จาก 1,550 ไร่
เป็น 1,900 ไร่ ทำ�ให้ที่ดินของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิช
เชอรี่ จำ�กัด มีคุณสมบัติเพียงรายเดียว (บริษัท คลองด่านมารีนฯ
มีสำ�นักงานอยู่ที่เดียวกันกับบริษัท ปาล์ม บีช ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด ซึ่งน้องของ วัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทยในขณะนั้น ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 22 อีกทั้ง ป.ป.ช. ระบุว่า
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั คลองด่านมารีนฯ และบริษทั ปาล์ม บีชฯ เป็น
บุคคลกลุ่มเดียวกัน)
3. ยิง่ พันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม ในขณะนัน้ ร่วมกับข้าราชการระดับสูง
ในกรมควบคุมมลพิษ 4 ราย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระ
‘เพื่อทราบ’ ให้เพิ่มงบประมาณจาก 12,800 ล้านบาท เป็น
22,900 ล้านบาท โดยไม่มีที่มาว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาจาก
การศึกษาของผู้ใด

4. ขั้นตอนการเจรจาต่อรองไม่ได้ดำ�เนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แต่ดำ�เนินการโดย
ปกิต กิระวานิช อธิบดีกรมควบคุมมลพิษในขณะนั้น และพวก
ซึ่งไม่มีหน้าที่ต่อรองราคา ทำ�ให้ภาครัฐเสียเปรียบ และเป็นการ
เอือ้ ประโยชน์แก่กจิ การร่วมค้า NVPSKG เช่น ต่อรองลดขอบเขต
ของโครงการ ต่อรองลดหลักประกันต่างๆ ต่อรองให้มกี ารจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเกินกว่าทีก่ �ำ หนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา เป็นต้น
5. ขั้นตอนการส่งเรื่องให้สำ�นักงบประมาณพิจารณาความ
เหมาะสมของงบประมาณ โดยปกิตส่งรายละเอียดการเปรียบเทียบ
ราคาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ค รั้ ง แรกกั บ ราคาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ที่ ไ ม่ เ คย
ส่งรายละเอียดของราคาให้สำ�นักงบประมาณพิจารณา อีกทั้ง
รายละเอียดของราคาที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ตรงกับที่ต่อรอง โดยระบุ
ราคาของบางรายการสูงกว่าที่ต่อรอง หรือไม่แสดงราคาของบาง
รายการ
6. ปกิตไม่ได้เสนอเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการก่อสร้าง
เป็นแบบ ‘รวมฝั่ง’ และการขอเพิ่มงบประมาณให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบ โดยเสนอเพียงเรื่องการขอขยายเวลาก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ 2540-2544 เป็น
2540-2545 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเรื่องการขยายเวลา
ก่อหนี้ผูกพันเพียงเรื่องเดียว
7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะ
กรรมการตรวจการจ้างไม่เคยตรวจสอบที่ดินที่จัดซื้อ และไม่ได้
นำ�ราคาทีด่ นิ และ/หรือสิง่ ก่อสร้างใกล้เคียง และราคาประเมินจาก
ธนาคารพาณิชย์มาเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ราคาที่ดินที่เหมาะสม
แต่ซื้อที่ดินจากบริษัท คลองด่านมารีนฯ ในวงเงินสูงถึง 1,960
ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินถึง 1,040 ล้านบาท รวมถึง
ยังมีการเปิดเผยในภายหลังอีกว่า ที่ดินดังกล่าวออกโดยไม่ชอบ
ด้ ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากเป็ น คลองสาธารณประโยชน์ ทาง
สาธารณประโยชน์ และเป็นที่หวงห้ามของราชการ
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สถานะของคดี
วัฒนา อัศวเหม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (15 พฤศจิกายน 2540 - 9 กุมภาพันธุ์ 2544)
วันที่ 18 สิงหาคม 2551 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมืองพิพากษา
จำ�คุกวัฒนาเป็นเวลา 10 ปี เนื่องจากใช้อำ�นาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและ
เจ้าหน้าทีข่ องสำ�นักงานทีด่ นิ จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ให้ออกโฉนดทีด่ นิ 1,900 ไร่ ทับที่
คลองสาธารณประโยชน์และทีเ่ ทขยะมูลฝอยซึง่ เป็นทีห่ วงห้าม เพือ่ นำ�ไปขายให้กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ศาลแขวงดุสิตพิพากษาจำ�คุกวัฒนากับพวกรวม 10 คน คนละ
3 ปี ในคดีทกี่ รมควบคุมมลพิษยืน่ ฟ้องในความผิดฐานฉ้อโกง กรณีรว่ มกันทุจริตจัดซือ้ ทีด่ นิ จำ�นวน
1,900 ไร่ มูลค่าประมาณ 18,000 ล้านบาท

ยิ่งพันธ์ มนะสิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2538 - 4
ตุลาคม 2541) และ ส.ส. พรรคประชากรไทย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า ยิ่งพันธ์ร่วมมือกับ
ข้าราชการกรมควบคุมมลพิษเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการ และเพิ่มพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างโรงบำ�บัด
น้ำ�เสีย รวมทั้งดำ�เนินการขอเพิ่มงบประมาณการก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กิจการร่วมค้า
NVPSKG
ป.ป.ช. มีมติว่า ยิ่งพันธ์มีความผิดหลายข้อหา แต่เนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2546 จึงมีมติให้จำ�หน่ายเรื่องออกจากสารบบเรื่องกล่าวหา
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ข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
ป.ป.ช. มีมติว่า ปกิต กิระวานิช (เมื่อครั้งดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ) ศิริธัญญ์
ไพโรจน์บริบรู ณ์ (เมือ่ ครัง้ ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)
นิศากร โฆษิตรัตน์ (เมือ่ ครัง้ ดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการกองจัดการคุณภาพน้�ำ กรมควบคุมมลพิษ)
และ ยุวรี อินนา (เมื่อครั้งดำ�รงตำ�แหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 และผู้อำ�นวยการกองจัดการ
คุณภาพน้ำ� กรมควบคุมมลพิษ) กระทำ�ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีความผิดทางอาญา
ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ� จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ได้กระทำ�การทุจริตต่อหน้าที่
อันเป็นการเสียหายแก่รฐั และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ เพือ่
ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จึงส่งรายงาน
เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำ�เนินคดีอาญา

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียไม่เกิดขึ้น ทั้งที่รัฐบาลสูญเสียงบประมาณ
ไปแล้วเกือบ 23,000 ล้านบาท
• ปัญหาน้ำ�เสียในจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้รับการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
• เปิดสำ�นวน ‘ป.ป.ช.’ คดีคลองด่าน
•
•

เหตุไฉน ‘สุวัจน์’ หลุดบ่วง ฉบับสมบูรณ์,
มติชนออนไลน์, 8 ธันวาคม 2554.
ศาลฎีกาสัง่ จำ�คุก 10 ปี ‘วัฒนา อัศวเหม’
ทุจริตคลองด่าน, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์,
19 สิงหาคม 2551.
ศาลพิพากษาจำ�คุก ‘วัฒนา อัศวเหม’
อดีต รมช.มท. กับพวก 10 คน คนละ 3
ปี ทุจริตที่ดินคลองด่าน, มติชนออนไลน์,
12 พฤศจิกายน 2552.
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โครงการบำบัดน้ำเสียคลองดาน:

ล็อกสเปก/เปลี่ยน
เง�่อนไขเอื้อพวกพอง

จากการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
รูปแบบที่ดีและถูกที่สุดของโครงการบำบัดน้ำเสีย
คลองดาน คือการกอสรางโรงบำบัดน้ำเสีย
ทั้งฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของจังหวัด
สมุทรปราการ แตกรมควบคุมมลพ�ษ
กลับเปลี่ยนรูปแบบเปนการกอสรางที่ฝงตะวันออก
เพ�ยงฝงเดียว ซึ่งเปนการเอื้อประโยชนแกบร�ษัท
คลองดานมาร�น แอนด ฟ�ชเชอร�่ จำกัด
เนื่องจากบร�ษัทดังกลาวมีที่ดินที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเง�่อนไขเพ�ยงรายเดียว ทั้งนี้
บร�ษัทดังกลาวซื้อที่ดินมาจากบร�ษัท ปาลม บีช
ดีเวลลอปเมนท จำกัด ซึ่งมีบร�ษัทและนองชายของ
นายวัฒนา อัศวเหม รมช.มหาดไทยในขณะนั้น
เปนหนึ่งในผูถือหุน

บันได 4 ขั้น

สถานะปจจ�บัน
วัฒนา อัศวเหม
รมช.มหาดไทย
ถูกตัดสินจำคุก 10 ป

หลบหนี

ยิ�งพันธ มนะสิการ
รมต.วิทยาศาสตรฯ
ถูกตัดสินวามีความผิด
แตเน��องจากเสียชีวิตไปแลว

จำหนายคดี
เนื่องจากเสียชีว�ต

03

กรมควบคุมมลพิษขอเพิ�ม
งบประมาณจาก
1.28 หมื่นลานบาท
เปน 2.29 หมื่นลานบาท
โดยไมผานการพิจารณา
จากสำนักงบประมาณ

หน�วย: ไร

สเปกเดิม

1,550

350

01

กรมควบคุมมลพิษประกาศ
ใหพื้นที่ในตำบลคลองดาน
ใชกอสรางโครงการฝง
ตะวันออกได และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการประกวดราคา จากเดิม
ที่แยกเปนฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
เปนแบบรวมไวที่ฝงตะวันออก
เพียงฝงเดียว

หน�วย: ไร

เปลี่ยนเง�่อนไข
เอื้อพวกพอง

1,900
ที่ดินฝงตะวันออก
ที่ดินฝงตะวันตก

02

การเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่โครงการ
และรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
ทำใหมีบริษัทเพียงแหงเดียว
ที่มีที่ดินที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข

04

มีการตอรองใหลดขอบเขต
และปริมาณงาน รวมถึง
การจายเงินลวงหนามากขึ้น
ซึ�งเปนการดำเนินการที่ทำให
รัฐสูญเสียผลประโยชน

สุวัจน ลิปตพัลลภ
รมต.วิทยาศาสตรฯ
ไมอยูในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

รอด

มูลคา
ความเสียหาย
คาที่ดิน

1,960,000,000

บาท

คากอสรางระบบบำบัดน้ำเสียและ
คาจางบร�ษัทศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ

21,000,000,000
บาท

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• ระบบบำบัดน้ำเสียไมเกิดขึ้น
ทั้งที่รัฐบาลสูญเสียงบประมาณ
ไปแลว
• ปญหาน้ำเสียในจังหวัดสมุทรปราการไมไดรับการแกไข
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เมื่อกระทรวงหมอ
เลือกข้างพ่อค้ายา

ปูมหลัง
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำ�หนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติเป็น
ครั้งแรกเมื่อปี 2529 เพื่อเป็นกลไกควบคุมการจัดซื้อยาด้วยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ทำ�ให้โรงพยาบาลไม่ต้องซื้อยาและเวชภัณฑ์ในราคาแพงกว่าปกติ

เส้นทางผลประโยชน์
เดือนธันวาคม 2540 รักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น
ออกประกาศยกเลิกราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้บริษัท
ผู้จำ�หน่ายยาสามารถจำ�หน่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลและสำ�นักงานสาธารณสุข
ในราคาแพงกว่าปกติ โดยรักเกียรติให้เหตุผลว่า การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทและการปรับ
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 ในช่วงกลางปี 2540 ส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างต้นทุนและราคาสินค้า รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่ายยาจึง
ไม่สามารถจำ�หน่ายยาในราคาเดิมได้

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

ต่อมา รักเกียรติตั้งคณะกรรมการพิจารณากำ�หนดราคายา
ขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 ซึ่งทำ�ให้มีราคากลางของยา
ฉบับใหม่ เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2542 หลังจากทีร่ กั เกียรติลาออก
จากตำ�แหน่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลา 1 ปีเศษที่ไม่มีการ
กำ�หนดราคากลางของยา กระทรวงสาธารณสุขต้องใช้งบประมาณ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งต้องจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมไปใช้หนี้ค่ายาและจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
1,400 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2541
หลั งมี การจัด สรรงบประมาณเพิ่ มเติมดั งกล่ าว ปรากฏ
ข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตยาและเวชภัณฑ์ภายในกระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ จึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อ
เท็จจริง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข่าว
ทุจริตการซือ้ ยาของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม และคณะอนุกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เพื่อศึกษา
เรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์แพงกว่าความเป็นจริง โดยคณะ
กรรมการชุดต่างๆ สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ดังนี้
1. สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลบางแห่ง
มีพฤติกรรมทุจริตการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และวัสดุ
ทางการแพทย์ โดยนั ก การเมื อ งและข้ า ราชการในกระทรวง
สาธารณสุขบางคนใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้สาธารณสุขจังหวัด
หลายจังหวัดร่วมมือในการจัดซือ้ ยา เวชภัณฑ์ เครือ่ งมือ และวัสดุ
ทางการแพทย์ จากเอกชนในราคาแพงกว่าปกติ
2. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้ผลิตอื่น ผ่านองค์การ
เภสัชกรรม มีราคาแพงกว่าทีค่ วรจะเป็น ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50-300 ใน
34 จังหวัด คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 181.7 ล้านบาท
3. การจั ด ซื้ อ ยาและเวชภั ณ ฑ์ แ พงกว่ า ความเป็ น จริ ง
ดังกล่าวเกิดจากการกระทำ�เป็นขบวนการ ด้วยการวางแผน สัง่ การ
ประสานงาน และสมยอมกัน
นอกจากนี้ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ก็ มี ก ารสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง
ในกรณีดังกล่าว โดยสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ตรวจสอบพบว่า ในปี 2541 การจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์บางรายการ
มีราคาแตกต่างกันมาก เช่น จัดซื้อจากผู้ขายรายเดียวกัน ใช้เงิน
งบประมาณประเภทเดียวกัน เดือนเดียวกัน แต่ราคากลับต่างกัน
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ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ได้สอบสวนเพิ่มเติมและ
มีความเห็นว่า เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องมีความบกพร่อง โดยไม่ก�ำ หนด
ราคากลางของยา ทำ�ให้มีการฉวยโอกาสทุจริต ป.ป.ป. จึงชี้มูล
ความผิดเจ้าหน้าที่และลงโทษทางวินัย โดยไล่ออกจากราชการ
2 คน และปลดออกจากราชการ 5 คน ขณะที่การดำ�เนินการ
กับข้าราชการการเมืองถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายหลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ทัง้ นี้ บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำ�กัด เป็นบริษทั ผูจ้ �ำ หน่าย
ยาแห่งหนึ่งซึ่งได้ประโยชน์จากการยกเลิกการกำ�หนดราคากลาง
ของยา โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2541 บริษัทดังกล่าว
ได้รับใบสั่งซื้อยาผ่านองค์การเภสัชกรรมมูลค่า 11.3 ล้านบาท
และ 8.3 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านั้น
ป.ป.ช. สอบสวนข้อเท็จจริงพบว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2541 จิรายุ จรัสเสถียร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับแคชเชียร์เช็คจำ�นวน 5 ล้านบาท จากสุภชัย
วีระภุชงค์ รองกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ไทยนครพัฒนา จำ�กัด และ
กรรมการบริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำ�กัด และนำ�แคชเชียร์เช็ค
ดังกล่าวไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในชือ่ ของตนเอง จึงส่งเรือ่ ง
ต่อให้อัยการสูงสุดดำ�เนินคดีกับจิรายุ ต่อมา ศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ตัดสินว่า คำ�ให้การของ
จิรายุที่ว่าแคชเชียร์เช็คดังกล่าวเป็นเงินที่ตนกู้ยืมจากสุภชัยนั้น
เป็นการซ่อนเร้นอำ�พรางข้อเท็จจริง จึงมีค�ำ พิพากษาลงโทษจำ�คุก
จิรายุ 6 ปี1 จากการใช้อำ�นาจในตำ�แหน่งโดยมิชอบ แสวงหา
ผลประโยชน์
หลังจากถูกพิพากษาจำ�คุก จิรายุให้การต่อ ป.ป.ช. ว่า
แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค ดั ง กล่ า วเป็ น เงิ น ที่ สุ ภ ชั ย มอบให้ รั ก เกี ย รติ เพื่ อ
ตอบแทนที่รักเกียรติช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อยาจาก
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำ�กัด รักเกียรติจึงให้จิรายุนำ�แคชเชียร์
เช็คเข้าบัญชีเงินฝาก โดยเปิดบัญชีในชื่อจิรายุ แต่เงินส่วนใหญ่
ในบัญชีเป็นของรักเกียรติ
1
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นอกจากนี้ จิรายุยงั แสดงหลักฐานบันทึกช่วยจำ�ระหว่างตน
กับรักเกียรติ ซึ่งระบุว่ารักเกียรติฝากเงินไว้เมื่อใด จำ�นวนเท่าใด
และเบิกไปเมือ่ ใด จำ�นวนเท่าใด โดยรักเกียรติจะตรวจสอบบันทึก
ช่วยจำ�ดังกล่าว และลงลายมือชื่อหรือเขียนกำ�กับว่า ‘OK’ เป็น
ครั้งคราวหลังการตรวจสอบ

สถานะของคดี

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมืองมีค�ำ พิพากษาเมือ่ วันที่ 30 กันยายน
25462 ว่า รักเกียรติ สุขธนะ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติการณ์ร�่ำ รวยผิดปกติ
และให้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 233.88 ล้านบาท เป็นของแผ่นดิน เนื่องจากรักเกียรติไม่สามารถชี้แจง
ที่มาหรือพิสูจน์ได้ว่า ได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาโดยชอบ
คำ�พิพากษายึดทรัพย์นี้ สืบเนือ่ งมาจากกรณีการทุจริตการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมืองมีค�ำ พิพากษาเมือ่ วันที่ 30
กันยายน 25463 ให้ลงโทษจำ�คุกนายรักเกียรติ 15 ปี

ผลกระทบต่อประชาชน
• การยกเลิกราคากลางของยาโดยไม่มีการกำ�หนดราคากลางใหม่ ทำ�ให้กระทรวงสาธารณสุข
ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาก จนต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
เติม 1,400 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2541
• คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม ประมาณการว่า การซื้อยา
และเวชภัณฑ์มรี าคาแพงกว่าทีค่ วรจะเป็นตัง้ แต่รอ้ ยละ 50-300 ใน 34 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหายเฉพาะที่ตรวจสอบพบประมาณ 181.7 ล้านบาท

2
3
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เช็คราคายา ก่อนและหลังยกเลิกราคากลาง

ชื่อยา
Allopurinol 100 mg
Ampicillin (ยาฉีด)
Dimenhydrinate 50 mg
Ketoconazole 200 mg
Mebendazole (ยาน้ำ�)
Furosemide (ยาฉีด)
Griseofulvin 125 mg
Ibuprofen 200 mg
Metformin 500 mg
Mefenamic acid 250 mg
Naproxen 250 mg
Flunarizine 5 mg
Cloxaciilin (ยาฉีด)
Ibuprofen 400 mg
Isosorbide 10 mg
Terbutaline 2.5 mg

สรรพคุณ

ราคากลาง
(บาท)

ราคาหลังยกเลิกราคา
กลาง (บาท)

568

1,200-1,500

1,100
180
2,500
684
227
534
220
396
550
2,352
275
1,400
2,150
300
195

2,100-3,000
1,650
5,000
1,300-2,300
825-773
1,000-1,182
700-1,000
1,040-1,683
1,500
5,000
2,717
2,500-3,000
5,750-8,210
700-1,375
450-1,800

รักษาโรคเกาต์
รักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย
แก้เมารถ เมาเรือ
ติดเชื้อรา กลาก เกลื้อน
รักษาพยาธิ
ขับปัสสาวะ รักษาโรคความดันโลหิตสูง
รักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง หนังศีรษะ เล็บมือ เล็บเท้า
แก้ปวดศีรษะไมเกรน ปวดข้อ
รักษาโรคเบาหวาน
แก้ปวดประจำ�เดือน
แก้ปวดไขข้ออักเสบ
แก้ปวดศีรษะไมเกรน
รักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย
แก้ปวดศีรษะไมเกรน ปวดข้อ
รักษาโรคหัวใจ
บรรเทาอาการหายใจขัดจากโรคหอบหืด

ที่มา: รายงานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม (2542)

เอกสารอ้างอิง
• คำ�พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2545
• คำ�พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2546
• คำ�พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546
• องค์การเภสัชกรรม, รายงานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม, 2542.
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คดีทุจร�ตยากระทรวงสาธารณสุข:

ยกเลิกราคากลาง
เอื้อเอกชน

Dimenhydrinate 50 mg
แกเมารถ เมาเรือ
ราคากลาง 180
หลังยกเลิก 1650
Ibuprofen 200 mg
แกปวดศีรษะไมเกรน ปวดขอ
ราคากลาง 220
หลังยกเลิก 850
Naproxen 250 mg
แกปวดไขขออักเสบ
ราคากลาง 2,352
หลังยกเลิก 5,000
Terbutaline 2.5 mg
บรรเทาอาการหายใจขัด
จากโรคหอบหืด
ราคากลาง 195
หลังยกเลิก 1125
Flunarizine 5 mg
แกปวดศีรษะไมเกรน
ราคากลาง 275
หลังยกเลิก 2,717

เดือนธันวาคม 2540 นายรักเกียรติ สุขธนะ
รัฐมนตร�วาการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น
ออกประกาศยกเลิกราคากลางของยา
ตามบัญชียาหลักแหงชาติ ซึ่งเปนการเปดชองให
บร�ษัทผูจำหนายยาสามารถจำหนายยา
และเวชภัณฑใหแกโรงพยาบาลและสำนักงาน
สาธารณสุขในราคาแพงกวาปกติ
ในเวลาตอมา นายรักเกียรติมีคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพ�จารณากำหนดราคายาข�้นใหม
แตชวงเวลาหนึ่งปเศษที่ไมมีราคากลางของยา
กระทรวงสาธารณสุขตองใชงบประมาณ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑเพ��มข�้นมาก โดยคณะ
กรรมการสอบสวนขอเท็จจร�งประมาณการวา
การซื้อยาและเวชภัณฑมีราคาแพงกวา
ที่ควรจะเปนตั้งแต 50-300%

มูลคา
ความเสียหาย
บันได 3 ขั้น

Flunarizine 5 mg
แกปวดศีรษะไมเกรน

988%
เพ��มข�้น

02

นักการเมืองและขาราชการใช
วิธีการตางๆ เพื่อใหหน�วยงาน
ดานสาธารณสุขของรัฐจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑจากบริษัท
ที่ตนแนะนำ

03

บริษัทยามอบเงินใหรัฐมนตรี
เพื่อตอบแทนที่ชวยให
กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อยา
ของบริษัทในราคาแพงกวา
ปกติ

916%
เพ��มข�้น

Terbutaline 2.5 mg
บรรเทาอาการหายใจขัด
จากโรคหอบหืด

576%
เพ��มข�้น

01

รัฐมนตรีออกประกาศยกเลิก
ราคากลางของยา

Dimenhydrinate 50 mg
แกเมารถ เมาเร�อ

Ibuprofen 200 mg
แกปวดศีรษะไมเกรน
ปวดขอ

ผลกระทบตอ
ประชาชน

386%
เพ��มข�้น

Naproxen 250 mg
แกปวดไขขออักเสบ

สถานะปจจ�บัน

เพ��มข�้น

จำคุก/ชดใช

212%

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหน�งทางการเมือง
มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30
กันยายน 2546 วานายรักเกียรติ
สุขธนะ มีพฤติการณร่ำรวย
ผิดปกติ และใหยึดทรัพยสินมูลคา
233.88 ลานบาทเปนของแผนดิน
กอนหนานั้น ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดำรงตำแหน�ง
ทางการเมืองมีคำพิพากษาลงโทษ
จำคุกนายรักเกียรติ 15 ป
ฐานเปนเจาพนักงานเรียก รับ
หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดสำหรับตนเอง
หรือผูอื่นโดยมิชอบ

• การยกเลิกราคากลางของยา
โดยไมมกี ารกำหนดราคากลาง
ใหม ทำใหกระทรวงสาธารณสุข
ตองใชงบประมาณในการจัดซือ้
ยาและเวชภัณฑเพิม� ขึน้ มาก
จนตองจัดสรรงบประมาณ
เพิม� เติม 1,400 ลานบาทในเดือน
มิถนุ ายน 2541
• คณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงเกีย่ วกับองคการ
เภสัชกรรมประมาณการวา
การซือ้ ยาและเวชภัณฑมรี าคา
แพงกวาทีค่ วรจะเปนตัง้ แต
50-300% ใน 34 จังหวัด
คิดเปนมูลคาความเสียหาย
เฉพาะทีต่ รวจสอบพบประมาณ
181.7 ลานบาท
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ส.ป.ก. 4-01
แจกที่ดินเศรษฐี

ปูมหลัง
21 ตุลาคม 2535 ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
รัฐสภา โดยนโยบายข้อ 4.2.4 ระบุว่า รัฐบาลจะ “เร่งรัดการปฏิรูปที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์
เพือ่ กระจายสิทธิก์ ารถือครองทีด่ นิ ให้แก่เกษตรกรผูย้ ากไร้ และเกษตรกรทีค่ รอบครองทำ�กินอยูใ่ น
ทีด่ นิ ของรัฐประเภทต่างๆ โดยจะปรับปรุงกลไกการบริหารและการจัดการของรัฐ ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 4 ล้านไร่”
นโยบายดังกล่าวเป็นที่มาของการแจกเอกสารสิทธิ์ ‘ส.ป.ก. 4-01’ ให้กับผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศ
โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2537 สุเทพ เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผูก้ �ำ กับดูแลสำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ระบุวา่ ในรอบ 2 ปี (25352537) มีการแจกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ไปแล้ว 592,809 ราย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 11
ล้านไร่ ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลชุดใดออกเอกสารสิทธิ์ได้มากเท่านี้
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เส้นทางผลประโยชน์
ความไม่ชอบมาพากลของการแจกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.
4-01 ปรากฏเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์วันที่ 20 พฤศจิกายน
2537 เมื่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ มติชน พบว่า ผู้ที่เข้าแถวรอรับ
เอกสารสิทธิ์ในพิธีมอบเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรในจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2537 จำ�นวนหนึ่งเป็นนักธุรกิจและ
คนใกล้ชิดนักการเมือง เช่น ทศพร เทพบุตร ส.จ. ภูเก็ต และสามี
ของ อัญชลี วานิช เทพบุตร ส.ส. ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ และ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในขณะนั้น
บันลือ ตันติวิท เจ้าของโรงแรมป่าตองรีสอร์ต บุ่นเก้ง ศรีแสน
สุชาติ เจ้าของบริษทั ศรีสชุ าติขนส่ง จำ�กัด และ สุรศักดิ์ หงษ์หยก
ผู้จัดการบริษัท อนุภาษธุรกิจและการค้าภูเก็ต จำ�กัด ตัวแทน
จำ�หน่ายรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า เป็นต้น
การทีก่ ลุม่ บุคคลดังกล่าวได้รบั เอกสารสิทธิ์ ทำ�ให้เกิดคำ�ถาม
ว่า เหตุใดนโยบายที่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้กลับเป็นการ
เอือ้ ประโยชน์ให้แก่ผทู้ มี่ ฐี านะดี และเป็นไปได้หรือไม่ทคี่ นเหล่านัน้
อาศัยความใกล้ชดิ กับนักการเมือง ทำ�ให้ได้รบั เอกสารสิทธิ์ ซึง่ ชวน
หลีกภัย นายกรัฐมนตรี บัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี
และ สุเทพ เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ
ต่างยืนยันถึงความถูกต้องของกระบวนการ
สุเทพอ้างว่า การที่ผู้มีฐานะดีได้รับการจัดสรรที่ดิน เพราะ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวถือครองและทำ�ประโยชน์ในที่ดินมานาน ซึ่ง
ส.ป.ก. ได้ดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 มาตรา 30 วรรค 5 ที่เปิด
โอกาสให้ผทู้ คี่ รอบครองทีด่ นิ ก่อนการประกาศเป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
มีสิทธิ์ได้รับเอกสารสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม สุเทพยอมรับว่า “การที่
คนรวยมีชื่อเข้ามามาก เพราะกฎหมายมีช่องให้”
แม้ รั ฐ บาลจะอ้ า งว่ า ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย แต่ เ มื่ อ มี ก าร
ตรวจสอบกลับพบว่า การออกเอกสารสิทธิข์ องกระทรวงเกษตรฯ

นั้นขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ซึง่ มุง่ ช่วยเหลือ ‘เกษตรกรผูไ้ ม่มที ดี่ นิ ของตนเอง หรือ
เกษตรกรทีม่ ที ดี่ นิ เล็กน้อย ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ’ นอกจากนี้
หากพิจารณาพระราชกฤษฎีกากำ�หนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขใน
การเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 ก็ยิ่งชัดเจนว่า ผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์
จำ�นวนหนึ่งไม่ได้มีสถานะเป็นเกษตรกร
ดังนั้น แม้รัฐบาลจะมีนโยบายกระจายการถือครองที่ดิน
แต่ก็เอื้อให้ผู้มีอันจะกินได้ครอบครองที่ดินบางส่วน โดยละเลย
เจตนารมณ์ของกฎหมายและหลักการของการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมุ่ง
แก้ปัญหาความยากจนและการกระจายสินทรัพย์ โดยรัฐบาล
ไม่ได้จัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง
นอกจากจะพบปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01
ในจังหวัดภูเก็ต ให้กับคนในตระกูลร่ำ�รวย กระทั่งคนในตระกูล
ของนักการเมืองฝ่ายค้านแล้ว ยังปรากฏปัญหาในอีกหลายจังหวัด
เช่น ชลบุรี (ตระกูลหนุนภักดีและคราประยูร) ลพบุรี (ตระกูลโชติ
เทวัญ เจ้าของกลุม่ สหฟาร์ม) กระบี่ (ตระกูลเอ่งฉ้วน) ฉะเชิงเทรา
(ตระกูลตันเจริญ) สุรินทร์ (ตระกูลเรืองกาญจนเศรษฐ) และ
นครราชสีมา (ตระกูลครุฑขุนทดและชาญนุกูล)
หลังจากเรื่องนี้ถูกตีแผ่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2537
รายงานข่าวการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01
ก็ ป รากฏบนหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด แรงกดดั น
ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลาออกจากตำ�แหน่ง จนกระทั่งวันที่ 7
ธันวาคม 2537 สุเทพจึงยอมประกาศลาออกจากตำ�แหน่ง โดย
อ้างว่าลาออกเพราะเคารพความรู้สึกของประชาชน แต่ยืนยันว่า
ตนเองดำ�เนินการเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์อย่างถูกต้อง
ในเวลาต่อมา มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการออก
เอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี ปรีชา อบอาย
รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน จากนั้นจึงส่งรายงานให้
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กับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งประเด็นสำ�คัญ
ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ ต้องพิจารณาก็คือ หลักเกณฑ์ วิธี
การ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับที่ดิน
จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การพิจารณาประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ
แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่จำ�เป็น
ต้องพิจารณาระเบียบคณะกรรมการปฏิรปู ที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร
ซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
2535 ข้อ 6 (6) ซึ่งระบุคุณสมบัติของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ยื่น
คำ�ร้องขอเข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินว่า “ไม่มี
ที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือของบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน หรือมีทดี่ นิ เพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่การ
ประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ” โดยคณะกรรมการเสียงใหญ่
ให้พิจารณาเพียงข้อ 8 (1) ที่ระบุหลักเกณฑ์ของเกษตรกรผู้จะ
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูป
โดยมีคุณสมบัติว่าต้องเป็น “เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐหรือ
เกษตรกรผูเ้ ช่าทีด่ นิ ทีน่ �ำ มาดำ�เนินการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
และเป็นผู้ทำ�กินในที่ดินนั้น”
ขณะที่คณะกรรมการอีกฝ่ายเห็นว่า ต้องพิจารณาข้อ 6 (6)
ด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ระบุชดั เจนว่า รัฐต้องทำ�การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ จัดสรรให้กบั เกษตรกร
ที่ยากจน
รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 10
ธันวาคม 2537 อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า เหตุที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินฯ ส่วนใหญ่เลือกใช้เกณฑ์การพิจารณาเฉพาะข้อ 8
(1) เนือ่ งจากเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ขอ้
นี้ และเลขาธิการ ส.ป.ก. ก็เลือกข้อนี้ มิเช่นนั้นการปฏิรูปที่ดินใน
จังหวัดภูเก็ตอาจขัดต่อกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีความผิดด้วย
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จากนั้นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ จึงส่งมติให้ นิพนธ์
พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็น ผู้พิจารณา
ชี้ขาด ซึ่งนิพนธ์ได้ส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ
ว่าสอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่ แต่ท้ายที่สุดคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าชุ ด ใหญ่ มี ม ติ ไ ม่ รั บ ตี ค วามข้ อ หารื อ ของนิ พ นธ์ โดย
รายงานข่าวระบุว่า คณะกรรมการกฤษฎีกามีการถกเถียงกันว่า
จะรับเรือ่ งไว้ตคี วามหรือไม่ บางส่วนเห็นว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งสำ�คัญ
น่าจะรับไว้ตคี วาม แต่คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า หากตีความ
จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
ทั้งนี้ สื่อมวลชนระบุข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า หากผลการ
ตีความออกมาว่ามติของคณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ ฯ ไม่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ก็เท่ากับว่าการดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาล
ขัดต่อพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และต้อง
ทบทวนการให้เอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ใหม่ทั้งประเทศ
อย่างไรก็ดี นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ได้ลาออกจากตำ�แหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537
โดยระบุว่าคณะกรรมการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.
4-01 เชื่อว่ามีพื้นที่ป่าสมบูรณ์อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินของจังหวัด
ภูเก็ต และมีหลักฐานเชือ่ ได้วา่ มีบคุ คลหลายรายได้รบั เอกสารสิทธิ์
โดยที่คุณสมบัติไม่ตรงตามกฎหมาย
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สถานะของคดี
สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำ�เนินการฟ้องขับไล่ผู้ครอบครองที่ดิน
ส.ป.ก. 4-01 ตั้งแต่ปี 2541 โดยคดีที่ศาลฎีกามีคำ�พิพากษาแล้ว มีดังนี้
วันที่ 7 มิถุนายน 2550 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ในคดีที่ ส.ป.ก. เป็นโจทก์ยื่น
ฟ้องขับไล่ ทศพร เทพบุตร ออกจากที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ในตำ�บลกะรน อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เนื้อที่ 99 ไร่ เนื่องจากจำ�เลยขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร
วันที่ 21 มิถุนายน 2550 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ในคดีที่ ส.ป.ก. เป็นโจทก์
ยื่นฟ้องขับไล่ เจริญ ถาวรว่องวงศ์ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ ออกจากที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ก.
จำ�นวน 4 แปลง ได้แก่ บนเทือกเขากมลา อำ�เภอกะทู้ 2 แปลง และบนเทือกเขานาคเกิด อำ�เภอ
เมืองภูเก็ต 2 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ เนื่องจากจำ�เลยขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร
และมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองอยู่แล้วจำ�นวน 36 แปลง เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ รวมทั้งเป็น
ผู้บริหารนิติบุคคลถึง 6 แห่ง
วันที่ 12 ธันวาคม 2550 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ในคดีที่ ส.ป.ก. เป็นโจทก์
ยื่นฟ้องขับไล่ บันลือ ตันติวิท อดีตนายก อบจ. ภูเก็ต ออกจากที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ในตำ�บลป่าตอง
อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 69 ไร่ เนื่องจากจำ�เลยขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร
นอกจากนี้ยังมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองอยู่แล้วจำ�นวน 108 แปลง และประกอบอาชีพค้าขาย
เป็นหลัก
วันที่ 22 เมษายน 2551 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ในคดีที่ ส.ป.ก. เป็นโจทก์
ยื่นฟ้องขับไล่ วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ออกจากที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จำ�นวน
4 แปลง ในพื้นที่หมู่ 4 ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกะทู้ ในเขตป่าเทือกเขานาคเกิด เนื้อที่รวม 57 ไร่
ขณะที่ สุเทพและนิพนธ์ไม่เคยถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.
4-01 แต่อย่างใด
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ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• จากการตรวจสอบพบว่า มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ปะปนอยู่ใน
เขตปฏิรูปที่ดิน การดำ�เนินนโยบายปฏิรูปที่ดินของรัฐบาล
ขณะนั้นจึงส่งผลเสียต่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าของประเทศ
• การเร่ ง รั ด การออกเอกสารสิ ท ธิ์ ทำ � ให้ น ายทุ น และผู้ มี
อิทธิพลบุกรุกพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ของชุมชนเพือ่ ผลักดัน
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ทำ�ให้ชาวบ้านในชุมชนสูญเสียแหล่ง
อาหารและแหล่งรายได้

ภาคผนวก
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2532
มาตรา 30 วรรค 5

เอกสารอ้างอิง
• กฤษฎีกาไม่ตีความ ส.ป.ก. หวั่นเป็น
•
•
•

ชนวน ‘ชวน’ พัง, หนังสือพิมพ์ มติชน.
13 ธันวาคม 2537.
แฉแจกที่ดินเศรษฐีภูเก็ต คนจนน้ำ�ลาย
สอ ไร่ละล้าน, หนังสือพิมพ์ มติชน. 21
พฤศจิกายน 2537.
แฉ ‘ส.ส.อัญชลี’ ล็อบบี้ปฏิรูปที่ดินภูเก็ต,
หนังสือพิมพ์ มติชน. 22 พฤศจิกายน
2537.
ส่งมติแจกที่ดินเศรษฐีตีความ ทน ส.ป.ก.
อัปยศไม่ไหว ‘บิ๊ก’ สภาพัฒน์ออก,
หนังสือพิมพ์ มติชน. 10 ธันวาคม 2537.

บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา ถ้าเป็นที่ดินของรัฐ
และมีเกษตรกรถือครองอยูแ่ ล้วเกินจำ�นวนทีก่ �ำ หนด
ในวรรคหนึ่งก่อนเวลาที่คณะกรรมการกำ�หนด เมื่อ
เกษตรกรดังกล่าวยืน่ คำ�ร้องและยินยอมชำ�ระค่าเช่า
หรือค่าชดเชยทีด่ นิ ในอัตราหรือจำ�นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตาม
ทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด สำ�หรับทีด่ นิ ส่วนทีเ่ กินตาม
วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดที่ดินให้เกษตรกร
เช่าหรือจัดให้ แล้วแต่กรณี ตามจำ�นวนที่เกษตรกร
ถือครองได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
ไร่ ในการกำ�หนดอัตราค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดิน
ดั ง กล่ า ว ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง ระยะเวลาและวิ ธี ก ารที่
เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมา ความสามารถในการทำ�
ประโยชน์ ประเภทของเกษตรกรรม และการทำ�
ประโยชน์ที่ได้ทำ�ไว้แล้วในที่ดินนั้น
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พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
มาตรา 4
‘การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม’ หมายความว่ า
การปรั บ ปรุ ง เกี่ ยวกั บ สิ ท ธิ แ ละการถื อ ครองในที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำ�ที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อ
หรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำ�ประโยชน์ในที่ดิน
นั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกร
ที่มีที่ดินเล็กน้อย ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบัน
เกษตรกรได้เช่าซือ้ เช่า หรือเข้าทำ�ประโยชน์ โดยรัฐให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การปรับปรุง
ทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการ
จำ�หน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
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พระราชกฤษฎีกากำ�หนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ.
2535
มาตรา 3 บุคคลซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเกษตรกร
(1) ผู้ยากจน ซึ่งหมายถึงผู้มีรายได้ไม่สูงกว่าอัตรา
รายได้ทคี่ ณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมกำ�หนด
รายได้ตาม (1) ให้หมายความรวมถึงสิทธิหรือ
ประโยชน์อื่นที่สามารถคำ�นวณเป็นตัวเงินได้ด้วย
(2) ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ซึ่งหมายถึงผู้ที่
จบการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในประเภทวิชาเกษตรกรรม
(3) บุตรของเกษตรกร ซึง่ หมายถึงบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ทั้ ง นี้ บุ ค คลดั ง กล่ า วต้ อ งไม่ มี อ าชี พ อั น มี ร ายได้
ประจำ � เพี ย งพอแก่ ก ารยั ง ชี พ อยู่ แ ล้ ว ไม่ มี ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมเป็นของตนเอง และประสงค์จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
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สถานะ

ส.ป.ก. 4-01:

อางกฎหมาย
แจกที่ดินใหเศรษฐี
เจตนารมณของกฎหมายปฏิรูปที่ดินฯ
คือการชวยเหลือเกษตรกรที่ไมมีที่ดิน
หร�อมีที่ดินไมเพ�ยงพอแกการดำรงชีพ
แตการแจกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01
ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
กลับกลายเปนวามีเศรษฐีจำนวนหนึ่ง
ไดรับเอกสารสิทธิ์ แมผูเกี่ยวของอางวา
มีคนรวยไดรับเอกสารสิทธิ์เพ�ยงไมกี่คน
“เพราะกฎหมายมีชองให” แตขออางดังกลาว
ก็ฟ�งไมข�้น จนกระทั่งรัฐมนตร�ตองลาออก
จากตำแหนง เพราะไมสามารถตอบไดวาเหตุใด
เศรษฐีและคนที่ไมไดเปนเกษตรกรจร�ง
จ�งไดรับเอกสารสิทธิ์

ตัวอยางคดีที่ศาลฎีกา
มีคำพิพากษาแลว
วันที่ 7 มิถุนายน 2550
ศาลฎีกาพิพากษาขับไลนายทศพร
เทพบุตร สามีของนางอัญชลี
วานิช เทพบุตร ส.ส. พรรค
ประชาธิปตย ออกจากที่ดิน
ในตำบลกะรน อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต (เน�้อที่ 99 ไร)
วันที่ 21 มิถุนายน 2550
ศาลฎีกาพิพากษาขับไล
นายเจริญ ถาวรวองวงศ
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมรายใหญ
ออกจากที่ดินในอำเภอกะทู
และอำเภอเมืองภูเก็ต 2 แปลง
(เน�้อที่ประมาณ 16 ไร)

การที่คนรวยมีชื่อเขามามาก
เพราะกฎหมายมีชองให

วันที่ 12 ธันวาคม 2550
ศาลฎีกาพิพากษาขับไล
นายบันลือ ตันติวิท อดีตนายก
อบจ. ภูเก็ต ออกจากที่ดิน
ในตำบลปาตอง อำเภอกะทู
จังหวัดภูเก็ต (เน�้อที่ประมาณ
69 ไร)
วันที่ 22 เมษายน 2551
ศาลฎีกาพิพากษาขับไล
นางวิภาพรรณ ชูทรัพย
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
ออกจากที่ดินในตำบลปาตอง
อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต
(เน�้อที่ 57 ไร)

เกษตรกรผู ไมมีที่ดิน
ของตนเองหร�อเกษตรกร
ที่มีที่ดินเล็กนอยไมเพ�ยงพอ
แกการครองชีพ
ผลกระทบตอ
ประชาชน

• จากการตรวจสอบ พบวามีพน้ื ที่
ปาสมบูรณปะปนอยูในเขต
ปฏิรปู ทีด่ นิ นโยบายการปฏิรปู
ทีด่ นิ ทีด่ ำเนินการไปจึงสงผลเสีย
ตอการอนุรกั ษพน้ื ทีป่ า ของประเทศ
• การเรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์
ทำใหนายทุนและผูม อี ทิ ธิพล
บุกรุกพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน
ของชุมชนเพือ่ ผลักดันใหเปนเขต
ปฏิรปู ทีด่ นิ ทำใหชาวบาน
ในชุมชนสูญเสียแหลงอาหาร
และแหลงรายได

สวนนายนิพนธ พรอมพันธุ
และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
รมว. และ รมช. เกษตรฯ
ในขณะนั้น ไมเคยถูกฟองรอง
ดำเนินคดีเกี่ยวกับการออก
เอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01
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‘โฮปเวลล์’ กับค่าโง่
เสาตอม่อ 9,000 ล้าน

ปูมหลัง
โครงการ ‘ระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานคร’ (Bangkok
Elevated Road and Train System: BERTS) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นสมัย มนตรี พงษ์พานิช
เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ซึง่ ให้สมั ปทานแก่เอกชนในการก่อสร้างทางรถไฟและถนน
ยกระดับ โดยแลกเปลี่ยนกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
เดือนตุลาคม 2532 กระทรวงคมนาคมออกประกาศเชิญชวนและพิจารณาคัดเลือกเอกชน
โดยมีเอกชนเพียงรายเดียวที่ยื่นเอกสารข้อเสนอ คือ บริษัท โฮปเวลล์ โฮลดิ้ง ฮ่องกง จำ�กัด จึง
เป็นที่มาของชื่อ ‘โครงการโฮปเวลล์’ ที่รู้จักกันดี
เดือนมีนาคม 2533 คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ มีมติรับทราบ
ผลการคัดเลือกเอกชนเข้าดำ�เนินโครงการ ก่อนจะมีการทำ�สัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2533 โดย
บริษทั โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ในฐานะคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายเอกชน ได้รบั สัมปทานในการประกอบ
กิจการเดินรถไฟบนรางยกระดับ ระบบขนส่งทางถนนยกระดับ และเก็บค่าผ่านทาง ระยะทางรวม
ประมาณ 60 กิโลเมตร และสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ รฟท. ประมาณ 630 ไร่ มูลค่า
รวมของโครงการประมาณ 80,000 ล้านบาท ภายใต้อายุสัมปทาน 30 ปี
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เส้นทางผลประโยชน์
โครงการโฮปเวลล์เกิดขึ้นก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 การอนุมัติโครงการจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและรวบรัด
ทั้งๆ ที่แผนงานยังไม่มีความชัดเจน
นอกจากนี้ สัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและเอกชนยังหละหลวม โดยเฉพาะการบังคับให้เป็น
ไปตามสัญญาและการบอกเลิกสัญญา ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ บริษทั โฮปเวลล์ ไม่สามารถดำ�เนินการก่อสร้าง
ได้ตามแผนงาน ยิง่ ไปกว่านัน้ การบอกเลิกสัญญายังทำ�ให้รฐั ต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษทั
โฮปเวลล์ ด้วย
แผนงานก่อสร้างโครงการโฮปเวลล์แบ่งเป็น 5 ระยะ ระยะทางรวมทั้งหมด 60.1 กิโลเมตร
ประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 ยมราช-ดอนเมือง ระยะทาง 18.8 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี กำ�หนดเสร็จ
5 ธันวาคม 2538
ช่วงที่ 2 ยมราช-หัวลำ�โพง-หัวหมาก และมักกะสัน-แม่น�้ำ เจ้าพระยา ระยะทาง 18.5 กิโลเมตร
ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี กำ�หนดเสร็จ 5 ธันวาคม 2539
ช่วงที่ 3 ดอนเมือง-รังสิต ระยะทาง 7 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี กำ�หนดเสร็จ 5
ธันวาคม 2540
ช่วงที่ 4 หัวลำ�โพง-วงเวียนใหญ่ และยมราช-บางกอกน้อย ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร ระยะ
เวลาก่อสร้าง 7 ปี กำ�หนดเสร็จ 5 ธันวาคม 2541
ช่วงที่ 5 วงเวียนใหญ่-โพธินิมิตร และ ตลิ่งชัน-บางกอกน้อย ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร ระยะ
เวลาก่อสร้าง 8 ปี กำ�หนดเสร็จ 5 ธันวาคม 2542
อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการโฮปเวลล์เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะปัญหาสำ�คัญ 2
ประการคือ 1. ปัญหาเรื่องเงินทุน แหล่งเงินกู้ หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันสัญญา และ 2. ปัญหาเรื่อง
แบบก่อสร้าง เช่น ระยะห่างระหว่างรางรถไฟกับไหล่ทางมีน้อยเกินไป เพราะข้อจำ�กัดของพื้นที่
และไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล
ทัง้ 2 ปัญหาสะท้อนให้เห็นถึงความไม่รอบคอบในการอนุมตั โิ ครงการและการดำ�เนินโครงการ
รวมถึงการทุจริต โดยมีรายงานข่าวว่าผูบ้ ริหารบริษทั โฮปเวลล์ ต้องจ่ายเงินสินบนให้แก่ผมู้ อี �ำ นาจ
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นรัฐบาลหรือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เพือ่ ให้สามารถดำ�เนินโครงการ
ต่อไปได้ แต่ที่สุดแล้วโครงการก็หยุดชะงัก ทิ้งโครงสร้างบางส่วนที่ดำ�เนินการค้างไว้
ในปี 2540 หลังดำ�เนินการก่อสร้าง 6 ปีเศษ โครงการโฮปเวลล์มีความคืบหน้าเพียงร้อยละ
13.77 จากแผนงานที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 89.75 วันที่ 30 กันยายน 2540 คณะรัฐมนตรีในสมัย
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รัฐบาลชวน หลีกภัย จึงมีมติ
ให้ บ อกเลิ ก สั ญ ญาสั ม ปทาน
ดังกล่าว และวันที่ 20 มกราคม
2541 กระทรวงคมนาคมจึง
บอกเลิกสัญญาสัมปทานอย่าง
เป็นทางการ
ห ลั ง บ อ ก เ ลิ ก สั ญ ญ า
รฟท. ถือว่าโครงสร้างทุกอย่าง
เป็นกรรมสิทธิ์ของ รฟท. และ
พยายามนำ � โครงสร้ า งที่ ส ร้ า ง
เสร็ จ แล้ ว มาพั ฒ นาต่ อ โดย
จะนำ � โครงสร้ า งบางส่ ว นมา
ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการก่ อ สร้ า ง
รถไฟฟ้ า ชานเมื อ งสายสี แ ดง
เข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต
เมื่ อ บริ ษั ท โฮปเวลล์
เห็ น ว่ า การที่ รฟท. เข้ า มา
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงการ
ก่ อ สร้ า งเดิ ม นั้ น ถื อ เป็ น การ
ยึดหรือเวนคืนระบบหรือพื้นที่
สัมปทาน จึงเสนอข้อพิพาทต่อ
คณะอนุญาโตตุลาการ เรียกค่า
เสียหายจากการยกเลิกสัญญา
จากกระทรวงคมนาคมและ
รฟท. เป็นเงิน 59,000 ล้านบาท
ก่ อ นจะมี ก ารแก้ ไ ขข้ อ พิ พ าท
โดยเรียกร้องค่าชดเชย 28,000
ล้ า นบาท เพื่ อ ให้ ก ลั บ คื น
สู่ ส ถานะเดิ ม ก่ อ นทำ � สั ญ ญา
สัมปทาน1

1

คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค. 2/2551

สถานะของคดี
คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 ว่ากระทรวง
คมนาคมและ รฟท. ดำ�เนินการบอกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนตามที่ระบุใน
สัญญาสัมปทาน ทำ�ให้ตอ้ งกลับคืนสูส่ ถานะเดิม โดยให้จา่ ยเงินชดเชยแก่บริษทั โฮปเวลล์
เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรม เป็นเงิน 11,900 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.
เงินค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาท 2. เงินค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีบ่ ริษทั ชำ�ระ
ไปแล้ว 2,850 ล้านบาท และ 3. เงินค่าออกหนังสือค้ำ�ประกัน 38.75 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมถึงคืนหนังสือค้ำ�ประกันมูลค่า 500 ล้านบาทให้แก่บริษัท

ผลกระทบต่อประชาชน
• ประชาชนเสียโอกาสจากการขาดระบบคมนาคมขนส่งทีจ่ ะช่วยลดปัญหาการจราจร
ซึ่งนับจากเวลาที่โครงการควรจะแล้วเสร็จ (ปลายปี 2542) จนถึงปัจจุบัน กินเวลา
กว่า 15 ปี
• พืน้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการทีไ่ ม่เสร็จสมบูรณ์และขาดการดูแลอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น
เมือ่ เดือนมีนาคม 2555 เกิดเหตุการณ์ชานชาลาบริเวณวัดเสมียนนารีถล่มลงมาทับ
รางรถไฟที่อยู่ด้านล่าง
• รฟท. ต้องจ่ายค่าก่อสร้างให้บริษัทโฮปเวลล์ราว 9,000 ล้านบาท และดอกเบี้ยอีก
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง
• กระทรวงคมนาคมต้องเสียงบประมาณอีกประมาณ 200 ล้านบาท เพือ่ รือ้ ถอนเสา
ตอม่อโครงการโฮปเวลล์ เนือ่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการซ้�ำ ซ้อนกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต
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เอกสารอ้างอิง
• ช็อก! ชี้ขาดรถไฟพ่าย ‘โฮปเวลล์’, หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ, 11 พฤศจิกายน 2551.
• ระทึก!! คานโครงการโฮปเวลล์ถล่ม, หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก, 1 มีนาคม 2555.
• เริ่มรื้อถอน ‘โฮปเวลล์’ สร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง, ไทยพีบีเอส, 8 พฤษภาคม 2556.
• ประสงค์ วิสุทธิ์, ‘ค่าโง่’ โฮปเวลล์-รถดับเพลิง ‘ชั่ว’ ซ้ำ�ซากของนักการเมืองขี้ฉ้อ, หนังสือพิมพ์ มติชน, 14 พฤศจิกายน 2551.
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โครงการโฮปเวลล:

คาโงเสาตอมอ
9,000 ลาน

โครงการโฮปเวลลเปนอีกหนึ่งตัวอยางของ
การรวบรัดทำสัญญา ซึ่งนอกจากทำใหโครงการ
ตองยุติกลางคัน รัฐยังตองจายเง�นชดเชย
คาเสียหายใหกับเอกชน
ปญหาของโครงการโฮปเวลลคือเร�่องเง�นทุน
และแบบกอสราง ซึ่งเปนผลมาจากการอนุมัติ
โครงการอยางไมรอบคอบ โดยโครงการ
มีความคืบหนาเพ�ยง 13.77% จากแผนงาน
ที่กำหนดไว 89.75% ในวันที่รัฐบาลบอกเลิก
สัญญาสัมปทาน
หลังจากนั้น คณะอนุญาโตตุลาการว�นิจฉัยวา
กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ บอกเลิก
สัญญาโดยไมเปนไปตามขั้นตอน ทำใหตอง
จายเง�นชดเชยแกบร�ษัทโฮปเวลลเปนเง�น 1.19
หมื่นลานบาท โดยไดกลับมาเพ�ยงอนุสาวร�ย
เสาตอมอเหนือรางรถไฟ ซึ่งตองมีตนทุน
ในการร�้อถอนอีก

มูลคา
ความเสียหาย

ผลกระทบตอ
ประชาชน

คาชดเชยคากอสราง

• ประชาชนเสียโอกาสจากการ
• กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ
ขาดระบบคมนาคมขนสง
ตองจายคืนคากอสรางใหบริษทั
ทีจ่ ะชวยลดปญหาการจราจร
โฮปเวลลราว 9,000 ลานบาท
ซึง� นับจากเวลาที่โครงการควรจะ
และดอกเบีย้ อีก 7.5% ตอป
แลวเสร็จ (ปลายป 2542) จนถึง • กระทรวงคมนาคมตองเสีย
ปจจุบนั ก็เปนเวลากวา 15 ป
งบประมาณอีกประมาณ 200
• พืน้ ทีก่ อ สรางโครงการที่ไมเสร็จ
ลานบาท เพือ่ รือ้ ถอนเสาตอมอ
สมบูรณและขาดการดูแลอาจ
โครงการ เน�อ� งจากพืน้ ที่โครงการ
กอใหเกิดอันตราย ดังเชนเมือ่ เดือน ซ้ำซอนกับโครงการกอสราง
มีนาคม 2555 ทีเ่ กิดเหตุการณ
รถไฟฟาสายสีแดงชวงบางซือ่ ชานชาลาบริเวณวัดเสมียนนารี
รังสิต
ถลมลงมาทับรางรถไฟ

9,000
7.5%

ลานบาท

และดอกเบี้ยอีก

200

ตอป

คาร�้อถอนเสาตอมอ
ลานบาท

บันได 4 ขั้น

01

กระทรวงคมนาคมอนุมัติ
โครงการโฮปเวลลอยางรวบรัด
ทั้งที่แผนงานยังไมมีความ
ชัดเจน และรางสัญญาอยาง
หละหลวม

02

โครงการโฮปเวลลมีปญหา
ทั้งดานการกอสรางและแหลง
เงินทุน ทำใหโครงการลาชา
และรัฐบาลชุดตอๆ มาก็
ปลอยปละละเลย โดยไมบังคับ
ใหเอกชนปฏิบัติตามสัญญา

03

โครงการโฮปเวลล ไมมีทีทา
วาจะแลวเสร็จ กระทรวง
คมนาคมจึงบอกเลิกสัญญา
แตมิไดปฏิบัติตามขั้นตอน
จึงถูกเอกชนฟองรอง
เรียกคาเสียหาย

04

กระทรวงคมนาคมและ
การรถไฟฯ ตองจายเงิน
ชดเชยคากอสรางประมาณ
9,000 ลานบาท
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ประมูลกล้ายาง
บนความทุกข์
เกษตรกร

ปูมหลัง
รัฐบาลภายใต้การนำ�ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำ เนินโครงการส่งเสริมปลูกยางพารา
เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ระยะที่ 1 พ.ศ. 2547-2549 โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ยกระดั บ รายได้ แ ละสร้ า งความมั่ น คงให้ แ ก่
เกษตรกร
เนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในขณะ
นั้น ซึ่งเป็น ผู้ริเริ่มโครงการ ระบุว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จะมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวละประมาณ 20,000-34,000 บาท
ประเทศไทยจะมีผลผลิตยางเพิ่มขึ้น 220,000 ตันต่อปี ภาครัฐ
จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งออกยางเพิม่ ขึน้ ประมาณ 198308 ล้านบาท

โครงการนี้ใช้เงินประมาณ 1,440 ล้านบาท เพื่อผลิตพันธุ์
ยางแจกจ่ายพันธุย์ างให้แก่เกษตรกร 90 ล้านต้น โดยมีเป้าหมาย
ขยายพืน้ ทีป่ ลูกยางจำ�นวน 1 ล้านไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้กรมวิชาการเกษตรดำ�เนิน
การประมูลราคาจัดหาผู้รับจ้างผลิตกล้ายาง 90 ล้านต้น ภายใน
3 ปี โดยกำ�หนดราคากลางไว้ที่ 1,440 ล้านบาท และให้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดสรรเงินกู้
5,360 บาทต่อไร่แก่เกษตรกร เพื่อเป็นเงินทุนสำ�หรับการเตรียม
พื้นที่เพาะปลูกและดูแลรักษาสวนยาง
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ส่อเค้าว่าน่าจะมีการหาประโยชน์
ร่วมกันระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และบริษัทเอกชน โดย
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มีความผิดปกติหลายประการ ทั้งการกำ�หนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล การจัด
ประมูล และการทำ�สัญญา รวมทั้งพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูงในกรมวิชาการเกษตร ซึ่งถูก
กล่าวหาว่าปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั ยักษ์ใหญ่ดา้ นอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ทีเ่ ป็น
ผู้ชนะการประมูลผู้รับจ้างผลิตกล้ายาง โดยท้ายที่สุด บริษัทยักษ์ใหญ่ดังกล่าว ถูกครหาว่า
ไม่สามารถส่งมอบกล้ายางที่มีคุณภาพได้ตามกำ�หนด ทำ�ให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย

เส้นทางผลประโยชน์
โครงการนี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีความผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอน
การกำ�หนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล ซึ่งเอื้อ
ประโยชน์แก่บริษัทเอกชนรายใหญ่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการ
ผลิตกล้ายาง เนือ่ งจากหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตขิ องผูเ้ ข้าร่วมประมูล
ที่กรมวิชาการเกษตรกำ�หนดนั้นกีดกันเกษตรกรรายย่อยและ
สหกรณ์การเกษตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกกล้า
ยาง แต่มีเงินทุนจำ�กัด โดยกำ�หนดว่าผู้เข้าร่วมประมูลต้องเป็น
นิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ� 5 ล้านบาท และต้องวาง
เงินมัดจำ�สัญญาสูงถึง 72 ล้านบาท รวมทัง้ กำ�หนดว่าการประมูล
จะต้องมีผชู้ นะเพียงรายเดียว และต้องนำ�ส่งกล้ายางถึง 90 ล้านต้น
หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวจึงเอือ้ ประโยชน์แก่บริษทั ใหญ่
ที่มีเงินทุนมาก แต่ไม่มีประสบการณ์ในการผลิตกล้ายาง โดย
กำ�หนดเพียงว่าผู้เข้าร่วมประมูลต้องมีอาชีพจำ�หน่ายพันธุ์พืช
อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำ�กว่า 5 ปี แต่ไม่กำ�หนดว่าต้องมีประสบการณ์
ในการผลิตและจำ�หน่ายพันธุ์ยางที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ
เกษตร
ที่ ป รึ ก ษาสมาคมสหพั น ธ์ ช าวสวนยางแห่ ง ประเทศไทย
ตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทผู้เข้าร่วมประมูล โดยเฉพาะบริษัทเอกชน
รายใหญ่นั้น มีลักษณะเป็นนายหน้าซื้อขายกล้ายางมากกว่าเป็น
ผู้รับจ้างผลิตกล้าต้นยางชำ�ถุงตามที่กำ�หนดไว้ในเงื่อนไขการ
ประมูล เพราะหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตกิ �ำ หนดว่า ผูเ้ สนอราคาต้องมี

พืน้ ทีแ่ ปลงกล้ายางทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรไม่ต�่ำ กว่า
1,000 ไร่ แปลงกิง่ ตายางไม่นอ้ ยกว่า 200 ไร่ และมีตน้ กิง่ ตายาง
พันธุด์ ตี ามทีก่ รมวิชาการเกษตรแนะนำ�ไม่นอ้ ยกว่า 120,000 ต้น
แต่กรมวิชาการเกษตรยินยอมให้ผู้เข้าประมูลเช่าแปลงกล้ายาง
หรือซื้อกิ่งพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนจากเกษตรกรได้
ที่ สำ � คั ญ การประมู ล ยั ง ถู กตั้ ง ข้ อ สงสั ยว่ า ผิ ด กฎหมายฮั้ ว
ประมูล เพราะบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่รายหนึ่งมีผลประโยชน์
ร่วมกับบริษัทอีก 2 แห่ง ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วม
ประมูล โดยหนังสือพิมพ์ มติชน ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียน
พบว่า กรรมการบางคนในบริษทั ทัง้ 3 แห่ง เป็นกรรมการร่วมกัน
ในบริษัทอื่นหรือถือหุ้นไขว้กันในบริษัทอื่น ด้วยเหตุดังกล่าว
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จึงขอให้สำ�นักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาว่าการประมูลผิดจริงหรือไม่ โดยสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดเห็นว่า การประมูลโครงการนีถ้ อื เป็นโมฆียะ ซึง่ หมายความ
ว่าการประมูลดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย แต่ไม่ร้ายแรง
กระทรวงเกษตรฯ สามารถเลื อ กดำ � เนิ น การหรื อ เลิ ก การทำ �
สัญญาได้
ยิง่ ไปกว่านัน้ ดูเหมือนว่าการประมูลยังไม่มกี ารแข่งขันเสนอ
ราคาอย่างที่ควรจะเป็น โดยบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เสนอราคา
ประมูลที่ 1,435 ล้านบาท และเป็นเพียงบริษทั เดียวทีเ่ สนอราคา
ต่ำ�กว่าราคากลางที่ 1,440 ล้านบาท
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สตง. ตัง้ ข้อสังเกตว่า การประมูลนีอ้ าจตัง้ ราคากลางสูงเกินไป
จนเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ชนะการประมูล แม้ว่ากระทรวง
เกษตรฯ จะเจรจาต่อรองกับบริษทั เอกชนดังกล่าวและตกลงราคา
เหลือ 1,397 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.53 บาทต่อต้น แต่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ราคาตลาดของต้นกล้ายาง (เมื่อรวมต้นทุนค่า
ขนส่งแล้ว) อยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ มีรายงาน
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ ว่า บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ด้าน
การเกษตรทำ�สัญญาซื้อต้นยางชำ�ถุงจากสหกรณ์ผลิตยางพันธุ์ดี
ภาคใต้ จำ�กัด เพียงต้นละ 11.50 บาท นั่นเท่ากับว่า บริษัท
เอกชนรายนัน้ จะได้ประโยชน์จากการเป็นนายหน้าซือ้ ขายกล้ายาง
ประมาณต้นละ 4 บาท
ในขั้นตอนการทำ�สัญญา กรมวิชาการเกษตรกำ�หนดการ
ส่งมอบต้นยางชำ�ถุงบางส่วน ภายหลังเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำ�หรับการปลูกยางพารา
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2547 ให้สง่
มอบกล้ายางทั้งหมด 18 ล้านต้น แบ่งเป็น 1.8 ล้านต้นในเดือน
พฤษภาคม 7.2 ล้านต้นในเดือนมิถุนายน 7.2 ล้านต้นในเดือน
กรกฎาคม และอีก 1.8 ล้านต้นในเดือนสิงหาคม
ทีส่ �ำ คัญคือ เมือ่ บริษทั ทีเ่ ป็นผูช้ นะการประมูลส่งมอบกล้ายาง
ช้ากว่ากำ�หนด โดยส่งมอบได้เพียง 920,000 ต้นใน 2 เดือน
แรก และส่งมอบอีก 9.8 ล้านต้นใน 2 เดือนหลัง แต่กรมวิชาการ
เกษตรกลับส่งหนังสือยินยอมให้บริษทั ส่งมอบกล้ายางในช่วงครึง่
แรกของเดือนกันยายน ทั้งที่ตามเงื่อนไขในสัญญา บริษัทควรส่ง
หนังสือขอขยายเวลาการส่งมอบและเหตุผลของการส่งมอบล่าช้า
ให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณา อีกทั้งกรมวิชาการเกษตรอ้าง
ว่าการขยายเวลาดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร
และตั้งเงื่อนไขว่าหากกล้ายางล้มตาย บริษัทจะต้องส่งมอบ
กล้ายางใหม่เป็นการชดเชย ทั้งที่กรมวิชาการเกษตรควรแนะนำ�
เกษตรกรว่าไม่ควรปลูกกล้ายางนอกฤดูฝน
นอกจากนี้ แม้ว่าการส่งมอบล่าช้าเป็นการเพิ่มความเสี่ยง
ที่กล้ายางจะตาย และเป็น ผลเสียต่อเกษตรกร แต่กระทรวง
เกษตรฯ กลับกำ�หนดอัตราค่าปรับสำ�หรับการส่งมอบล่าช้าเพียง
ร้อยละ 0.01 ของมูลค่ากล้ายางค้างส่งต่อวัน ขณะที่บริษัท
ทำ�สัญญาจ้างผู้รับเหมาผลิตกล้าต้นยางชำ�ถุง โดยคิดค่าปรับ
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ถึงร้อยละ 0.75 ต่อวัน
บริษัทยักษ์ใหญ่ดังกล่าวไม่เพียงส่งมอบล่าช้า แต่ยังส่ง
ต้นกล้ายางคุณภาพต่ำ�กว่าที่กำ�หนดในสัญญา ดังที่เกษตรกร
และหน่ ว ยงานผู้ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การปลู ก ยาง 1 ให้ สั ม ภาษณ์ กั บ
หนังสือพิมพ์ ผูจ้ ดั การ ว่า ต้นกล้ายางทีบ่ ริษทั ส่งมอบมีขนาดเล็ก
ลำ�ต้นไม่แข็งแรง และไม่มรี ากแก้ว ทัง้ ทีส่ ญ
ั ญาระบุวา่ ต้นกล้าต้อง
มีรากแก้วไม่ต�่ำ กว่า 20 เซนติเมตร และบริษทั ยังส่งมอบ ‘กล้ายาง
ตาสอย’ ซึ่งใช้เวลาเพาะปลูก 3 เดือน ไม่ตรงตามหลักวิชาการ
ของกรมวิชาการเกษตร อีกทั้งให้น้ำ�ยางค่อนข้างน้อย โดยปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ในจังหวัดตรังซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตและขายกล้ายางให้บริษัท พบว่า เกษตรกรปลูกยางตาสอย
เป็นจำ�นวนมาก และมีคนอ้างตัวว่าเป็นนายหน้าของบริษทั มาซือ้
กล้ายางตาสอยจากแปลงเพาะชำ�ทัง้ ทีข่ นึ้ และไม่ได้ขนึ้ ทะเบียนกับ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อส่งกล้ายางให้ทันตามกำ�หนด
นอกจากนี้ การรับมอบยังมีปัญหาการตรวจสอบคุณภาพ
กล้ายาง เช่น เจ้าหน้าที่สำ�นักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
(สกย.) จังหวัดอุดรธานี ยอมรับว่า กล้ายางทีบ่ ริษทั ส่งมอบให้นนั้
ไม่มีคุณภาพ แต่ สกย. ต้องลงนามรับ เพราะโครงการนี้เป็น
นโยบายของรัฐบาล และเจ้าหน้าทีข่ องกรมวิชาการเกษตรลงนาม
รับมอบแล้ว
แม้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ยืนยันว่า กล้ายางจำ�นวน
มากล้มตาย เพราะการส่งมอบล่าช้าและกล้ายางไม่มคี ณ
ุ ภาพ แต่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเองกลับปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเอกชน
มากกว่าภาครัฐและเกษตรกร เช่น ข้าราชการระดับสูงของกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ อ้างว่า หนึ่ง-ต้นกล้ายางชำ�
ถุงที่มีคุณภาพไม่จำ�เป็นต้องมีรากแก้ว ทั้งที่สัญญากำ�หนดว่า
ต้นกล้ายางต้องมีรากแก้วไม่ต�่ำ กว่า 20 เซนติเมตร สอง-โครงการนี้
ไม่มกี ล้ายางตาสอย แต่สดุ ท้ายกรมวิชาการเกษตรก็ได้ตรวจสอบ
แปลงเพาะปลูกและอายัดกล้ายางตาสอย และยังมีการอ้างว่าเหตุ
ทีก่ ล้ายางล้มตาย ไม่ใช่เพราะบริษทั ส่งกล้ายางล่าช้า แต่เนือ่ งจาก
ภัยแล้งและความไม่เชี่ยวชาญในการเพาะปลูกของเกษตรกร
1 เช่น สำ�นักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง
ในจังหวัดต่างๆ สมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทย
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พร้อมทั้งของบประมาณจากกระทรวงเกษตรฯ เพื่อชดเชยความ
เสียหายให้แก่เกษตรกร แทนที่กรมวิชาการเกษตรจะเรียกร้องให้
บริษทั จ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการดำ�เนินงานล่าช้า

สถานะของคดี
• เดิมทีสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็น ผู้ตรวจ • คตส. ฟ้องจำ�เลยทัง้ หมด 44 คน และให้จ�ำ เลยทัง้ หมดร่วมกัน
จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแก่รัฐเป็นเงิน 1,349 ล้านบาท
สอบการทุจริตโครงการส่งเสริมปลูกยางพาราเพื่อยกระดับ
โดยจำ�เลยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
รายได้เกษตรกร แต่ภายหลังรัฐประหารปี 2549 ได้โอน
1. ผูร้ เิ ริม่ และผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ได้แก่ เนวิน ชิดชอบ
ภารกิจดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ�ทีก่ อ่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ และฉกรรจ์
ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ซึ่ง คตส. ชี้มูลความผิด
รักษาวงษ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเสนอให้ใช้
และยืน่ ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง
เงินกองทุน คชก. ดำ�เนินโครงการ อันขัดต่อระเบียบ
ทางการเมือง และเมื่อ คตส. หมดวาระ คดีนี้จึงถูกโอน
โดยปกปิดข้อมูลทีค่ วรแจ้งให้รัฐบาลทราบ
มายังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
2. คณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการ
ชาติ (ป.ป.ช.)
พิจารณาผลประกวดราคา ซึ่งกำ�หนดเงื่อนไขและ
• คตส. ชี้มูลว่ามีการทำ�ผิดหลายประการเพื่อเอื้อประโยชน์
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาเอื้อประโยชน์แก่บริษัท
แก่บริษัทเอกชน และการอนุมัติให้เงินของคณะกรรมการ
บางราย และละเลยการตรวจสอบเอกสารและความ
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ขัดต่อ
เกี่ยวข้องระหว่างผู้ร่วมประมูล
มติของ คชก. ชุดก่อนที่มิให้ช่วยเหลือกิจการยางพาราที่มี
3. บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมประมูลทั้ง 3 ราย มีความ
มาตรการทางกฎหมายช่วยเหลืออยู่แล้ว โดยการกระทำ�
สัมพันธ์กันทางธุรกิจ โดยมีการแจ้งหลักฐานเท็จ
เหล่ า นี้ ผิ ด ตามกฎหมายฮั้ ว ประมู ล พ.ร.บ.พนั ก งานใน
ในการเข้าร่วมประมูล
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 และตามประมวล
4. คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่ ว ยเหลื อ
กฎหมายอาญา
เกษตรกร ซึ่งเป็น ผู้อนุมัติงบประมาณสำ�หรับการ
ซื้อกล้ายาง 1,440 ล้านบาท
• อย่างไรก็ตาม สำ�นักงานอัยการสูงสุดไม่ฟ้องคดีนี้ เพราะ
เห็นว่าสำ�นวนคดีของ คตส. ยังไม่สมบูรณ์ และสุดท้ายหลัง
จาก คตส. ฟ้องคดีนเี้ อง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ �ำ รง
ตำ�แหน่งทางการเมืองได้พิพากษายกฟ้องทุกข้อกล่าวหา
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ผลกระทบต่อประชาชน
ความผิดปกติตา่ งๆ ในโครงการส่งเสริมปลูกยางพาราเพือ่ ยกระดับรายได้เกษตรกร ก่อความ
เสียหายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ ระบุว่า
เกษตรกรต้องเลิกเพาะปลูกพืชชนิดเดิม และต้องกูเ้ งินจาก ธ.ก.ส. ประมาณ 20,000-30,000 บาท
เพื่อเตรียมพื้นที่และดูแลการเพาะปลูก แต่เกษตรกรบางคนได้รายได้ไม่คุ้มค่าการลงทุน เนื่องจาก
• เกษตรกรบางคนได้รับกล้ายางคุณภาพต่ำ� เช่น กล้ายางตาสอย ซึ่งแม้ว่าเพาะปลูกแล้ว
กล้ายางไม่ตาย แต่ให้น้ำ�ยางน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
• เกษตรกรบางคนได้รบั กล้ายางคุณภาพต่�ำ หรือได้รบั กล้ายางล่าช้า และเพาะปลูกแล้วกล้ายาง
ตาย โดยในปี 2547 บริษทั ผูช้ นะการประมูลส่งมอบกล้ายางเพียง 920,000 ต้น ใน 2 เดือน
แรก จากที่กำ�หนดในสัญญา 9 ล้านต้น และส่งมอบได้เพียง 10.72 ล้านต้น จากที่กำ�หนด
ไว้ว่าต้องส่งมอบให้ได้ 18 ล้านต้น ในช่วงเวลา 4 เดือน
ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรระบุว่า ต้นกล้ายางตายไปถึงร้อยละ 25.92 ของปริมาณ
การส่งมอบในช่วง 4 เดือน และในบางพื้นที่มีกล้ายางตายมากกว่าร้อยละ 30 โดยหนังสือพิมพ์
ผู้จัดการ รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง จังหวัดหนองคาย มีกล้ายางตายไปถึง
400,000 ต้น หรือประมาณร้อยละ 40 ของกล้ายางที่ได้รับ
สำ�หรับการส่งมอบกล้ายางนอกช่วงเวลาทีก่ �ำ หนดในสัญญา บริษทั ได้สง่ มอบกล้ายางอีก 4.7
ล้านต้น แต่กล้ายางตายถึงร้อยละ 31.1
• เกษตรกรบางคนไม่ได้รับกล้ายาง โดยในปี 2547 บริษัทขาดส่งกล้ายางประมาณ 2.58 ล้าน
ต้น และเมื่อโครงการสิ้นสุดในปี 2549 บริษัทยังขาดส่งกล้ายางทั้งหมด 16 ล้านต้น ซึ่งมี
เกษตรกรประมาณ 30,000 คน ไม่ได้รับกล้ายาง
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เอกสารอ้างอิง
• คำ�ตัดสินศาลฎีกาฯ ยกฟ้อง 44 จำ�เลยคดีทุจริตกล้ายางฯ มติองค์คณะฯ 8 ต่อ 1 ชี้ ‘เนวิน’ ไม่ผิด, มติชนออนไลน์, 21 กันยายน 2552.
• ทุจริตกล้ายางล้านไร่ ไร้คนรับผิด?, หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ, 14 มิถุนายน 2548.
• นัดชี้ชะตา ‘เนวิน’ คดีทุจริตกล้ายาง (1), ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 14 สิงหาคม 2552.
• นัดชี้ชะตา ‘เนวิน’ คดีทุจริตกล้ายาง (2), ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 14 สิงหาคม 2552.
• นัดชี้ชะตา ‘เนวิน’ คดีทุจริตกล้ายาง (3), ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 14 สิงหาคม 2552.
• ประมูล ‘กล้ายาง’ ฉาว 1,440 ล้าน อัยการสูงสุดฟันธง ‘โมฆียะ’ วัดใจ ‘เนวิน’ กระเตงต่อ...?, มติชนออนไลน์, 13 ตุลาคม 2546.
• เปิดโปงทุจริตกล้ายาง: คอร์รัปชันบนความทุกข์ยากของเกษตรกร, หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ, รวมเอกสารข่าวประกวด,
•
•

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2549. ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2548.
ย้อนรอย ‘กล้ายาง’ ฉาว คตส. เล็งเป้าเช็คบิล, มติชนออนไลน์, 15 มกราคม 2550.
สตง. สรุปผลประมูลกล้ายางฉาว, มติชนออนไลน์, 21 มีนาคม 2549.
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20

กลายางอื้อฉาว:

เอื้อประโยชนบร�ษัทเอกชน
บนความทุกขของเกษตรกร?
โครงการกลายางมีวัตถุประสงคเพ�่อยกระดับ
รายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกร แตว�ถีทาง
ของโครงการนี้ก็ถูกมองวาแทบไมแตกตาง
จากโครงการอื่นๆ นั่นก็คือผู ไดรับผลประโยชน
แบบเต็มเม็ดเต็มหนวยกลับกลายเปนพอคา
นักการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ

บันได 4 ขั้น
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กรมวิชาการเกษตรกำหนด
ราคากลางการประมูล
คอนขางสูง และดำเนินการ
ประมูลที่น�าจะผิดกฎหมาย
ฮั้วประมูล

กรมวิชาการเกษตรกำหนด
คุณสมบัติของผูเขาประมูล
เอื้อตอบริษัทขนาดใหญ
บางราย

03

โครงการกลายางถูกว�จารณวามีความผิดปกติ
ตั้งแตการกำหนดคุณสมบัติของผูเขารวมประมูล
ซึ่งกีดกันผูที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกยางพารา
ที่สำคัญคือการประมูลถูกตั้งขอสงสัยวา
ผิดกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (กฎหมาย
ฮั้วประมูล) นอกจากนี้ กรมว�ชาการเกษตร
ยังทำสัญญาที่นาจะทำใหภาครัฐและเกษตรกร
เสียเปร�ยบ

กรมวิชาการเกษตรทำสัญญา
ที่น�าจะทำใหภาครัฐและ
เกษตรกรเสียเปรียบ
โดยกำหนดเวลาสงมอบ
กลายางในชวงปลายฤดูฝน
ซึ�งไมเหมาะกับการปลูกยาง
และกำหนดคาปรับการสงมอบ
ลาชาต่ำ

ทายที่สุด เมื่อผูชนะการประมูลสงมอบกลายาง
ลาชาและไมมีคุณภาพ ผูที่เสียหายก็คือเกษตรกร
ผูหวังจะไดกำไรจากการทำสวนยางตามนโยบาย
อันสวยหรูของรัฐบาล

04
สถานะ

• นายฉกรรจ รักษาวงษ
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ถูกยายเปนรองปลัดกระทรวง
เกษตรฯ

• คณะกรรมการตรวจสอบ
• อัยการสัง� ไมฟอ งคดีน้�
การกระทำทีก่ อ ใหเกิดความ
เพราะเห็นวาสำนวนคดีของ
เสียหายแกรฐั (คตส.) ชีม้ ลู วา
คตส. ยังไมสมบูรณ สุดทาย
มีการทำผิดหลายประการเพือ่ เอือ้
หลังจาก คตส. ฟองคดีนเ้� อง
ประโยชนแกบริษทั เอกชน โดย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
คตส. ฟองจำเลยทัง้ หมด 44 คน ผูด ำรงตำแหน�งทางการเมือง
และใหจำเลยทัง้ หมดรวมกันจาย ก็พพิ ากษายกฟองทุกขอกลาวหา
เงินชดเชยคาเสียหายแกรฐั
เปนเงิน 1,349 ลานบาท

กรมวิชาการเกษตรขยายเวลา
การสงมอบกลายางและ
รับมอบกลายางที่ถูกทักทวง
วาไมมีคุณภาพ อีกทั้ง
ไมเรียกรองใหมีการจาย
คาชดเชยความเสียหาย
ใหแกเกษตรกร

เปิบพิสดาร : สากกะเบือยันเรือขุด

โครงการทุจริตที่เต็มไปด้วยเทคนิคแพรวพราว ซับซ้อนซ่อนเงื่อน เรื่องบางเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ยังทุจริตกันจนได้
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‘เรือขุดหัวสว่าน’
ซื้อของ แต่ ไม่ ได้ของ
ปูมหลัง
กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาและบำ�รุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางน้ำ� ซึ่งรวมถึงทางน้ำ�ตามธรรมชาติ กรมเจ้าท่าจึงต้องใช้
‘เรือขุด’ สำ�หรับขุดลอกดิน ตะกอน สันดอน หรือขุดคลองใหม่
เมื่อเดือนกันยายน 2540 คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เห็นชอบให้
กรมเจ้าท่าดำ�เนินการจัดหาเรือขุดหัวสว่าน ขนาดท่อส่งดิน 28 นิ้ว จำ�นวน 3 ลำ� โดยการจัดจ้าง
ต่อเรือขุดหัวสว่านเกิดขึ้นในสมัยที่ จงอาชว์ โพธิสุนทร ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งบริษัท
ที่ชนะการประกวดราคาคือ บริษัท เอลลิคอตต์ แมชชีน (Ellicott Machine Corp. International)
จากสหรัฐอเมริกา
โครงการจัดจ้างต่อเรือขุดใช้เงินกู้จำ�นวน 49.4 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2,000 ล้านบาท
โดยกรมเจ้าท่าจะแบ่งชำ�ระค่างวดเป็น 6 งวด ตามความก้าวหน้าของงาน ทั้งนี้ เอลลิคอตต์ฯ ต้อง
ส่งมอบเรือขุดหัวสว่าน 3 ลำ� ท่อทุ่น และเรือพี่เลี้ยง โดยมีกำ�หนดส่งมอบภายในวันที่ 24 มีนาคม
2542
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เส้นทางผลประโยชน์
การทุจริตในการจัดจ้างต่อเรือขุดหัวสว่าน ประกอบด้วย
1. การตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา 2 ครั้ง
2. การแก้ไขสัญญาการเบิกจ่ายเงินที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัท เอลลิคอตต์ฯ ทำ�ให้รัฐเสีย
ผลประโยชน์
ในส่วนของการตรวจรับงาน มีการทุจริตครัง้ แรกเมือ่ คณะกรรมการตรวจรับงานของกรมเจ้าท่า
ตรวจรับเครื่องยนต์ขับเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าจากเอลลิคอตต์ฯ ทั้งที่ไม่ใช่เครื่องจักรหลักตามสัญญา
และครั้งที่ 2 เมื่อคณะกรรมการฯ ตรวจรับอุปกรณ์ปั๊มขุดและชุดเกียร์จำ�นวน 3 ชุด ทั้งที่ต้องมี
การส่งมอบ 6 ชุดตามสัญญา โดยการตรวจรับทั้ง 2 ครั้ง ทำ�ให้กรมเจ้าท่าต้องจ่ายค่างวด ทั้งที่
ไม่ได้งานครบตามสัญญา
นอกจากการทุจริตในกระบวนการตรวจรับงาน ยังมีการแก้ไขสัญญาการจัดจ้าง โดยยืดเวลา
การส่งมอบเรือขุด จากเดิมกำ�หนดไว้ในเดือนมีนาคม 2542 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2544 และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินที่เอื้อประโยชน์แก่เอลลิคอตต์ฯ กล่าวคือ สัญญาเดิมกำ�หนด
ให้เอลลิคอตต์ฯ ต้องส่งมอบเรือขุดมายังไทย แล้วกรมเจ้าท่าจึงจะจ่ายค่างวด 8.9 ล้านดอลลาร์
แต่จงอาชว์ ในฐานะอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้แก้ไขสัญญาให้มีการแบ่งจ่ายเงินเป็น 3 งวดย่อย โดยจ่าย
ค่างวดประมาณ 4 ล้านดอลลาร์เมือ่ มีการส่งมอบท่อทุน่ จากนัน้ จ่ายประมาณ 2.67 ล้านดอลลาร์
เมื่อมีการส่งมอบเรือพี่เลี้ยง และจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อส่งเรือขุดมายังไทย
การตรวจรับงานทีไ่ ม่ตรงตามสัญญา การยืดเวลาส่งมอบเรือขุด และการแก้ไขสัญญาการเบิก
จ่ายเงิน ทำ�ให้เอลลิคอตต์ฯ ได้รับเงินค่างวดรวมทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ
78 ของมูลค่าสัญญา ทั้งที่ทางกรมเจ้าท่าได้รับเพียงท่อทุ่นและเรือพี่เลี้ยง โดยที่ยังไม่ได้รับเรือขุด
เลย หลังจากนั้น ทางเอลลิคอตต์ฯ ก็ทิ้งงาน ไม่ดำ�เนินการต่อเรือให้แล้วเสร็จ กรมเจ้าท่าจึงบอก
เลิกสัญญา และเรียกร้องให้เอลลิคอตต์ฯ ชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเดือนมีนาคม 2546
หลังจากถูกบอกเลิกสัญญา เอลลิคอตต์ฯ กลับดำ�เนินการต่อเรือจนแล้วเสร็จ และนำ�ไปขาย
ให้ผู้ซื้อในประเทศจีน 2 ลำ� และในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ลำ�
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สถานะของคดี
เดือนกันยายน 2552 คณะอนุญาโตตุลาการชีข้ าดข้อพิพาท
ระหว่างกรมเจ้าท่ากับเอลลิคอตต์ฯ กรณีที่บริษัทผิดสัญญาการ
ส่งมอบเรือขุดหัวสว่าน โดยให้เอลลิคอตต์ฯ ชดใช้ค่าเสียหายเป็น
เงินประมาณ 88 ล้านดอลลาร์ และเสียค่าปรับอีกราว 41 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ส่วนการดำ�เนินคดีกบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เมือ่ เดือนกรกฎาคม
2554 ศาลอุทธรณ์มีคำ�พิพากษาจำ�คุก จงอาชว์ โพธิสุนทร อดีต
อธิบดีกรมเจ้าท่า และพวก รวม 5 คน เป็นเวลา 10 ปี ปัจจุบัน
คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกา

ผลกระทบต่อประชาชน
• กรมเจ้าท่าจ่ายค่างวดจ้างต่อเรือขุด 1,555 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับมอบเรือขุดแม้แต่ลำ�เดียว
ขณะที่เรือพี่เลี้ยงที่เอลลิคอตต์ฯ ส่งมอบก็ไม่ได้ถูกใช้งาน เพราะเรือขุดที่ใช้อยู่มีเรือพี่เลี้ยง
ประจำ�อยู่แล้ว สำ�หรับท่อทุ่นและอุปกรณ์อื่นๆ ก็ไม่สามารถใช้งานได้ เพราะมีขนาดต่างจาก
อุปกรณ์ที่กรมเจ้าท่าใช้ตามปกติ
• หากคำ�นวณเฉพาะเวลาส่งมอบที่ถูกยืดออกไป จากที่กำ�หนดไว้ในเดือนมีนาคม 2542 เป็น
เดือนกุมภาพันธ์ 2544 แผนการขุดลอกคูคลองต่ำ�กว่าเป้าหมายราว 1.35 ล้านลูกบาศก์
เมตร หรือคิดเป็นความเสียหายมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท

เอกสารอ้างอิง
• ฉาวรอบใหม่คดีเรือขุดฉาว คณะอนุญาฯ ชี้ขาด บ.เอลลิคอตต์ ต้องใช้ค่าเสียหายอ่วมกว่า 3 พันล้าน, หนังสือพิมพ์ มติชน, 6
•
•
•
•

กันยายน 2552.
เปิดผลสอบซาก ‘เอลลิคอตต์’ พิสูจน์รัฐเสียหายยับ ‘พันล้าน’, หนังสือพิมพ์ มติชน, 15 มกราคม 2550.
พลิกแฟ้ม ‘14 ปี’ คดีเรือขุด ‘เอลลิคอตต์’, หนังสือพิมพ์ มติชน, 20 กรกฎาคม 2554.
ล่าข้ามโลก ‘เรือขุด’ อัปยศ จาก ‘นิวออร์ลีนส์-โบไห่’, หนังสือพิมพ์ มติชน, 29 มกราคม 2550.
อุทธรณ์จำ�คุก 10 ปี อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า ทุจริตซื้อเรือขุด, หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ, 19 กรกฎาคม 2554.
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การจัดจางตอเร�อข�ดหัวสวาน:

ทุจร�ตตรวจรับงาน
แกสัญญาเอื้อเอกชน

รัฐบาล พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ เห็นชอบให
กรมเจาทาดำเนินการจัดหาเร�อข�ดหัวสวาน
ขนาดทอสงดิน 28 นิ�ว จำนวน 3 ลำ โดยบร�ษัท
ที่ชนะการประกวดราคาคือบร�ษัทเอลลิคอตตฯ
จากประเทศสหรัฐอเมร�กา โครงการจัดจาง
ตอเร�อข�ดใชเง�นกูประมาณ 2,000 ลานบาท
โดยบร�ษัทเอลลิคอตตฯ ตองสงมอบเร�อข�ด
หัวสวาน 3 ลำ ทอทุน และเร�อพ�่เลี้ยง แตทายที่สุด
ไมมีการสงมอบเร�อข�ดแมแตลำเดียว ขณะที่
กรมเจาทาจายเง�นไปแลว 1,555 ลานบาท

ราคาของ

2,000

Boat

ลานบาท

ผลกระทบตอ
ประชาชน

จายไป

1,555

Disch Arge Hose

01

ตรวจรับงานจากบริษทั
เอลลิคอตตฯ ทั้งที่
สงงานไมครบตามสัญญา

Operator’s Station

Disch Arge Hose

Floatation

บันได 4 ขั้น

Boat

ลานบาท

Operator’s Station

02

แกไขสัญญา โดยยืดเวลา
การสงมอบเรือขุด และเปลีย่ น
เงือ่ นไขการเบิกจายเงิน
โดยแบงจายคางวดเปน
3 งวดยอย

Floatation

03

บริษทั เอลลิคอตตฯ ไดรบั เงิน
คางวดรวม 78% ของมูลคา
สัญญา จากนัน้ ก็ทง้ิ งาน
โดยสงมอบเพียงทอทุน และ
เรือพีเ่ ลีย้ ง แตไมไดสง มอบ
เรือขุด

04

กรมเจาทาบอกเลิกสัญญา
และเรียกรองคาเสียหาย
หลังจากนัน้ บริษทั เอลลิคอตตฯ
กลับตอเรือจนเสร็จ และนำไป
ขายใหผซู อ้ื รายอืน่

• กรมเจาทาจายคางวด
จางตอเรือขุด 1,555 ลานบาท
แตไมไดรับมอบเรือขุดแมแตลำเดียว
• หากคำนวณเฉพาะเวลาสงมอบ
ที่ถูกยืดออกไป จากที่กำหนดไว
ในเดือนมีนาคม 2542
เปนเดือนกุมภาพันธ 2544
แผนการขุดลอกคูคลองต่ำกวา
เปาหมายราว 1.35 ลานลูกบาศกเมตร
หรือคิดเปนมูลคากวา 25 ลานบาท

สถานะปจจ�บัน
เดือนกันยายน 2552 คณะอนุญาโตตุลาการใหบริษัทเอลลิคอตตฯ
ชดใชคาเสียหายเปนเงินประมาณ
88 ลานดอลลารสหรัฐ และคาปรับ
อีกราว 41 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ตอป

สวนการดำเนินคดีกับเจาหนาที่รัฐ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554
ศาลอุทธรณมีคำพิพากษาจำคุก
นายจงอาชว โพธิสุนทร
อดีตอธิบดีกรมเจาทา กับพวก
รวม 5 คน เปนเวลา 10 ป
ปจจุบันคดีอยูในชั้นศาลฎีกา
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GT 200
ไม้ล้างป่าช้าราคาแพง

ปูมหลัง
สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราชการและประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การ
ประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รัฐบาลจึงต้องจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการ
ทำ�งานให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อใช้จัดการปัญหาความไม่สงบ ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อเครื่องตรวจ
จับวัตถุระเบิด ‘GT 200’
GT 200 เป็นเครื่องตรวจจับสสารระยะไกลที่ผลิตโดยบริษัท โกลบอล เทคนิคอล จำ�กัด ใน
สหราชอาณาจักร โดยบริษัทดังกล่าวอ้างว่า GT 200 สามารถตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยต่างๆ ได้
ทัง้ ระเบิดและยาเสพติด ด้วยเหตุนกี้ องทัพบกจึงจัดซือ้ เครื่อง GT 200 เพือ่ ใช้ในการปฏิบัตภิ ารกิจ
ค้นหาระเบิดของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงปี 2550-2552 ซึ่งเกิดเหตุ
วางระเบิดบ่อยครั้ง
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เส้นทางผลประโยชน์
เหตุระเบิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชว่ งเดือนตุลาคม 2552
นำ�มาซึ่งความเคลือบแคลงสงสัยถึงประสิทธิภาพในการค้นหา
ระเบิดของเครื่อง GT 200 โดยในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้
ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่อง GT 200 ว่าเกิดจาก
การที่เครื่องดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพร่างกาย
ของผู้ใช้ เนื่องจากเครื่อง GT 200 ใช้ไฟฟ้าสถิตจากผู้ใช้เป็น
กลไกหลักในการทำ�งาน หากผูใ้ ช้ออ่ นเพลียย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความแม่นยำ�ของเครือ่ งในการค้นหาวัตถุตอ้ งสงสัย การให้เหตุผล
เช่นนี้นำ�ไปสู่การตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับการทำ�งานของเครื่อง ทั้งจาก
นักข่าวและประชาชนผู้สนใจ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งคณะรัฐมนตรี กองทัพ
บก รวมถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยังคงเชื่อมั่นว่าเครื่อง GT
200 สามารถใช้งานได้ จนกระทั่งในเดือนมกราคม 2553 ผู้
เชีย่ วชาญจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ท�ำ การตรวจพิสจู น์เครือ่ ง
ADE-651 ซึง่ เป็นเครือ่ งตรวจหาสสารลักษณะเดียวกันกับเครือ่ ง
GT 200 และพบว่าไม่มีวงจรหรือโปรแกรมใดๆ ภายในอุปกรณ์
จึงเป็นไปไม่ได้ทเี่ ครือ่ งจะทำ�งานได้ ผลการทดสอบดังกล่าวทำ�ให้
รัฐบาลอังกฤษแจ้งเตือนประเทศต่างๆ ที่ซื้อเครื่องตรวจหาสสาร
ลักษณะนี้
เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า เครื่อง GT 200 ไม่น่า
จะใช้คน้ หาวัตถุระเบิดได้ และเสนอให้มกี ารทดสอบประสิทธิภาพ
การทำ�งานของเครื่อง GT 200
ท้ายทีส่ ดุ จึงมีการทดสอบโดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์
2553 พบว่า เครื่อง GT 200 ตรวจพบวัตถุระเบิดเพียง 4 ครั้ง
จากการทดสอบ 20 ครัง้ ซึง่ ไม่มากไปกว่าการตรวจหาโดยการสุม่
ผลการทดสอบนีท้ �ำ ให้ อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้
สั่งยกเลิกการจัดซื้อเครื่อง GT 200 เพิ่มเติม และให้หน่วยงาน
ที่ใช้อยู่ทบทวนเรื่องการใช้งาน

ผลการทดสอบข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการจัดซื้อ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โดยมิได้ตรวจสอบการทำ�งานว่ามี
ประสิทธิภาพจริงหรือไม่ ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณอย่าง
ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ในช่วงที่เนคเทคทำ�การทดสอบ หน่วยงานภาครัฐ
ได้มีการใช้เครื่อง GT 200 รวมถึงเครื่องตรวจหาสสารลักษณะ
เดียวกันอย่าง Alpha 6 รวมกันเกินกว่า 1,000 เครือ่ ง ซึง่ มีมลู ค่า
รวมกันหลายร้อยล้านบาท
นอกจากปัญหาการจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โดย
มิได้ตรวจสอบการทำ�งาน วิธีการจัดซื้อก็อาจก่อปัญหาเช่นกัน
โดยปกติการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ
ของกองทัพ มักใช้การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ1 ซึง่ ในบางกรณีอาจมีความ
จำ�เป็น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ แต่ในอีก
ด้านหนึ่ง การจัดซื้อด้วยวิธีดังกล่าวอาจทำ�ให้หน่วยงานภาครัฐ
ได้ของทีร่ าคาแพงเกินจริง เมือ่ เทียบกับการจัดซือ้ โดยวิธปี ระกวด
ราคา หรืออาจได้ของที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ นอกจาก
นี้ ความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ยังเป็นช่องทางให้
เกิดการทุจริต
แม้ว่ารัฐบาลจะจัดซื้อเครื่อง GT 200 มาตั้งแต่ปี 2547
แต่การจัดซื้อจำ�นวนมากเกิดขึ้นในช่วงปี 2550-2552 รัฐบาล
ได้จัดซื้ออย่างน้อย 14 ครั้ง รวม 627 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ากว่า
570 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดซื้อโดยกรมสรรพาวุธทหารบก 8
ครั้ง รวม 408 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 370 ล้านบาท
หรือเครื่องละประมาณ 900,000 บาท โดยใช้ทั้งงบประมาณ
ของกองทั พ บกและกองอำ � นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
แม้วา่ การจัดซือ้ เครือ่ งตรวจจับระเบิดทัง้ หมดเป็นการจัดซือ้
จากบริษทั เอวิเอ แซทคอม จำ�กัด แต่หน่วยงานต่างๆ กลับจัดซือ้
ด้วยราคาที่ต่างกันมาก โดยกรมศุลกากรจัดซื้อจำ�นวน 6 เครื่อง
ราคาเครือ่ งละประมาณ 430,000 บาท ขณะทีก่ รมราชองครักษ์
กระทรวงกลาโหม จัดซื้อจำ�นวน 3 เครื่อง แต่ซื้อในราคาสูง
1

ดูภาคผนวก
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ถึงเครื่องละ 1.2 ล้านบาท ในช่วงเวลาห่างจากที่กรมศุลกากร
จัดซื้อเพียง 3 เดือน
ทั้งกรมราชองครักษ์และกองทัพบกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระทรวงกลาโหม จัดซือ้ เครือ่ ง GT 200 โดยวิธพี เิ ศษ ทำ�ให้ราคา
สูงกว่าการจัดซื้อของกรมศุลกากร 1-2 เท่า และหากพิจารณา
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมตั้งแต่หลังรัฐประหารในปี
2549 จะพบว่า งบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ จนในปี 2556 สูงถึง 1.8 แสนล้านบาท การจัดซื้อโดย
วิธพี เิ ศษจึงสุม่ เสีย่ งทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างไม่คมุ้ ค่า
รวมถึงเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• การจัดซือ้ เครือ่ งมือทีม่ ไิ ด้มกี ารตรวจสอบการทำ�งาน ส่งผล
ให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า และในกรณีการ
จัดซือ้ เครือ่ ง GT 200 น่าจะเป็นสาเหตุหนึง่ ของการสูญเสีย
ชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชน
• การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเอื้อให้เกิดการทุจริตและยากต่อการ
ตรวจสอบ

ภาคผนวก
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535
ข้อ 23 การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การซือ้ ครัง้ หนึง่
ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทำ�ได้เฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นพัสดุทจี่ ะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศหรื อ หน่ ว ยงานของต่ า ง
ประเทศ
(2) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะ
เสียหายแก่ราชการ
(3) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
(4) เป็ น พั ส ดุ ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น ใน
สถานการณ์ที่จำ�เป็นหรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์
ของส่วนราชการ และจำ�เป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat
Order)
(5) เป็นพัสดุที่จำ�เป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่าง
ประเทศ หรือดำ�เนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ
(6) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือ
มีข้อจำ�กัดทางเทคนิคที่จำ�เป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการ
เฉพาะ ซึ่ ง หมายความรวมถึ ง อะไหล่ รถประจำ �
ตำ�แหน่ง หรือยารักษาโรคทีไ่ ม่ตอ้ งจัดซือ้ ตามชือ่ สามัญ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติตามข้อ 60
(7) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่ง
จำ�เป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(8) เป็นพัสดุที่ได้ดำ�เนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้ว
ไม่ได้ผลดี
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เอกสารอ้างอิง
• กรณี GT 200 ทำ�อย่างไรให้งบประมาณกองทัพไทยโปร่งใสยิ่งขึ้น?, เว็บไซต์ Thaipubli•
•

ca, 29 เมษายน 2556.
แฉราคาซื้อ-ขายจีที 200 อดีตถึงปัจจุบัน เป็นงง บริษัทจำ�หน่ายเดียวกัน แตกต่างฟ้าดิน, หนังสือพิมพ์ มติชน, 3 กุมภาพันธ์ 2553.
เปิดจีที 200 ไม้ล้างป่าช้าพันล้าน, หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก, รวมเอกสารข่าวประกวด,
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2553.

เมนูคอร์รัปชัน

142

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

143

23

จายแพงกวาทำไม?
GT200:

หน�วย: ลานบาท

จัดซื้อพ�เศษ ไมโปรงใส
ตายราคาแพง
การจัดซื้อเคร�่อง GT200 เปนตัวอยางของ
การจัดซื้อเคร�่องมือโดยมิไดตรวจสอบการทำงาน
อยางรัดกุม ขณะเดียวกันก็ชี้วาว�ธีการจัดซื้อ
ของกองทัพอาจมีปญหามาก เนื่องจากกองทัพ
มักจัดซื้อโดยว�ธีพ�เศษ ซึ่งอาจทำให ไดของ
ที่ราคาแพงเกินจร�งและไมมีคุณภาพ นอกจากนี้
การจัดซื้อโดยว�ธีพ�เศษยังเอื้อใหเกิดการทุจร�ต
ไดโดยงาย

1.0

ชวงป 2550-2552 รัฐบาลไทยจัดซื้อเคร�่อง
GT200 อยางนอย 14 ครั้ง โดยกรมศุลกากร
จัดซื้อ 6 เคร�่อง เคร�่องละประมาณ 4.3 แสนบาท
กรมสรรพาวุธทหารบกจัดซื้อ 408 เคร�่อง
เคร�อ่ งละประมาณ 9 แสนบาท และกรมราชองครักษ
จัดซื้อ 3 เคร�่อง เคร�่องละ 1.2 ลานบาท ทั้งที่ซื้อ
จากบร�ษทั เดียวกัน และจัดซือ้ หลังจากกรมศุลกากร
เพ�ยง 3 เดือน

0.2

ผลกระทบตอ
ประชาชน

0.9

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.0

กรมราชองครักษ กระทรวงกลาโหม
กรมสรรพาวุธทหารบก
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
กรมศุ
กำไร ลกากร กระทรวงการคลัง

ราคาเคร�่อง GT200 ซึ่งกองทัพซื้อแพงกวา
กรมศุลกากร นาจะสะทอนถึงความไมโปรงใส
ของการจัดซื้อโดยว�ธีพ�เศษ ซึ่งในกรณีนี้คือ
การจัดซื้อเคร�่องมือที่มีผลตอความปลอดภัย
ในชีว�ตและทรัพยสินของผูคน

• การจัดซื้อเครื่องมือที่มิได
มีการตรวจสอบการทำงาน
สงผลใหเกิดการใชงบประมาณ
อยางไมคุมคา และในกรณ�
การจัดซื้อเครื่อง GT200
น�าจะเปนสาเหตุหนึ�งของ
การสูญเสียชีวิตของเจาหนาที่
และประชาชน
• การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
เอื้อใหเกิดการทุจริต
และยากตอการตรวจสอบ

1.2

1.2

งบประมาณกระทรวงกลาโหม
ป 2548-2556
หน�วย: ลานบาท

ความแมนยำ
ในการตรวจหา
วัตถุระเบิด
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เงินบริจาคสึนามิ
ล่องหน

ปูมหลัง
26 ธันวาคม 2547 เกิดเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียและ
ทะเลอันดามันของประเทศไทย ทำ�ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็น
จำ�นวนมาก โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ระนอง และตรัง ยอดรวมของผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มีมากกว่า 5,000 คน และมีผู้บาดเจ็บนับหมื่นคน
หลังเกิดภัยพิบัติ มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ (Thai
Tsunami Victim Identification: TTVI) โดยมีภารกิจหลักคือการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของ
ผูเ้ สียชีวติ ชาวต่างชาติและส่งกลับประเทศ ซึง่ หลายประเทศทัว่ โลกได้ระดมความช่วยเหลือส่งมายัง
ประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็นเงินบริจาคและเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ รวมไปถึงเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์
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เงินบริจาคที่ส่งมายังประเทศไทยมีประมาณ 80 ล้านบาท
จุดประสงค์หลักของเงินจำ�นวนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล แต่ภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่า เงินจำ�นวนนี้
ไม่ได้ถกู นำ�ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เพราะจากการตรวจสอบบัญชี
พบว่า มีเงินหายไปจำ�นวนมาก และจนถึงต้นปี 2556 ก็ยังคง
มีศพที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยที่สุสานบ้าน
บางมะรวน ตำ�บลบางม่วง อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีศพที่
ยังไม่ได้รับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอีกกว่า 400 ศพ

เส้นทางผลประโยชน์
การค้นหาเบาะแสการทุจริตเริ่มขึ้นเมื่อเอกอัครราชทูต
ประจำ�ประเทศไทย 7 ประเทศ ได้แก่ ฟินแลนด์ เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ
ฝรั่งเศส ร่วมกันทำ�หนังสือลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ถึง
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ เพื่อสอบถาม
ความคืบหน้าเรื่องการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของศพที่ค้างอยู่
กว่า 400 ศพ ว่าเหตุใด TTVI จึงไม่ดำ�เนินการพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลให้แล้วเสร็จ
การแกะรอยการใช้เงินบริจาคเริม่ ต้นขึน้ โดยเอกอัครราชทูต
ประจำ�ประเทศไทย 7 ประเทศ ขอดูหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
บริจาคในช่วง 2 ปีหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ เนื่องจากมีข่าวว่าเงิน
บริจาคกว่าร้อยละ 60 ถูกเบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ประเทศไทยได้วา่ จ้างบริษทั
Baker & McKenzie เป็นผู้ดำ�เนินการตรวจสอบบัญชีเบิกจ่าย
พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินซื้อสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล เช่น แก้วไวน์และไวน์ราคาแพง ตู้แช่ไวน์
ลูกกอล์ฟ อุปกรณ์เล่นกอล์ฟ ผ้าอ้อมเด็ก อาหารสุนัข โทรศัพท์
มือถือ การเช่ารถทีไ่ ม่ระบุภารกิจ การเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ในลักษณะซ้ำ �ซ้อนกับที่เคยเบิกจ่าย
กับต้นสังกัดไปแล้ว การจัดประชุมนอกสถานที่ที่มีค่าใช้จ่าย
สูงกว่าระเบียบของราชการ และการซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ
ให้ข้าราชการตำ�รวจชั้นประทวน
ยิง่ ไปกว่านัน้ เอกอัครราชทูตประจำ�ประเทศไทย 7 ประเทศ
ยังแจ้งด้วยว่า ศพกว่า 2,000 ศพที่พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและ
จัดส่งไปยังญาตินนั้ จัดส่งผิด เนือ่ งจากการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล
ไม่ถกู ต้อง สถานทูตทัง้ 7 แห่ง จึงเรียกร้องให้ส�ำ นักงานตำ�รวจแห่ง
ชาติชี้แจงขั้นตอนการทำ�งานโดยละเอียด เพื่อความโปร่งใส และ
ที่สำ�คัญเพื่อให้ศพได้รับการจัดส่งไปยังญาติที่แท้จริง
หลังจากปรากฏเป็นข่าว พล.ต.อ.โกวิท จึงมีคำ�สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงมีคำ�สัง่ ย้ายผูก้ �ำ กับการ
กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ไปช่วยราชการ
ที่สำ�นักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำ�รวจ และสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ชุดใหม่ไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นศูนย์ปฏิบตั กิ ารพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล
และการส่งกลับแทนเจ้าหน้าที่ชุดเดิม แต่การสืบสวนข้อเท็จจริง
ก็ไม่มีความคืบหน้า
หลังจาก พล.ต.อ.โกวิท ถูกย้ายไปช่วยราชการทีส่ �ำ นักนายก
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รัฐมนตรี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส รักษาการผู้บัญชาการ
ตำ�รวจแห่งชาติ จึงเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แต่เนือ่ งจากมีเอกสารทัง้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยจำ�นวนมาก
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายคนเกษียณอายุราชการ
ทำ�ให้การตรวจสอบยังคงไม่มีความคืบหน้าเช่นเดิม
สื่อมวลชนจึงร่วมกันกดดันสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จน
ในที่ สุ ด พล.ต.อ.เสรี พิ ศุ ท ธ์ จึ ง มี คำ � สั่ ง แต่ ง ตั้ ง พล.ต.อ.ปที ป
ตันประเสริฐ จเรตำ�รวจแห่งชาติ ทำ�หน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กระทั่งพบข้อเท็จจริงและมีหลักฐานว่า
มี น ายตำ � รวจยศ พ.ต.อ. รายหนึ่ ง ซึ่ ง เคยปฏิ บั ติ ง านในศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารฯ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น บริ จ าค
ผิดวัตถุประสงค์ตามที่บริษัท Baker & McKenzie ตรวจพบ

ผลกระทบต่อประชาชน
• ผู้เสียชีวิตจากเหตุสึนามิกว่า 400 ศพ ไม่ได้รับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
• ผูเ้ สียชีวิตจากเหตุสึนามิกว่า 2,000 ศพ ได้รับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลไม่ถูกต้อง
• ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ติดลบ จากการที่เจ้าหน้าที่หาผลประโยชน์จากเงินบริจาคเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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เอกสารอ้างอิง
• เปิดโปงทุจริตเงินบริจาคสึนามิ, หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก, รวมเอกสารข่าว
ประกวด, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2550.
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เง�นบร�จาคสึนามิ:

ใชเง�นผิดวัตถุประสงค
ศพไม ไดกลับบาน

หลังจากเอกอัครราชทูตจาก 7 ประเทศรวมกัน
ทำหนังสือถึงผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ
เพ�่อสอบถามความคืบหนาเร�่องการพ�สูจน
เอกลักษณบุคคลของศพที่คางอยูกวา 400 ศพ
ความไมชอบมาพากลของการใชเง�นบร�จาค
จ�งถูกเปดเผย โดยบร�ษัทตรวจสอบบัญชีพบวา
มีการเบิกจายเง�นไปซื้อสิ�งของที่ไมเกี่ยวของกับงาน
พ�สูจนเอกลักษณบุคคล การเชารถที่ไมระบุภารกิจ
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
การจัดประชุมในสถานที่ที่มีคาใชจายสูง
และการซื้อตั๋วเคร�่องบินชั้นธุรกิจใหขาราชการ
ตำรวจชั้นประทวน ทั้งๆ ที่เง�นดังกลาวควรถูกใช
ในการพ�สูจนเอกลักษณบุคคลของศพจำนวนมาก

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

ผลการแกะรอยเบาะแสของเง�นบร�จาค
โดยบร�ษัท Baker & McKenzie

60%
ใชผ�ดวัตถุประสงค

40%
ใชพ�สูจน DNA
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ผลกระทบตอ
ประชาชน

มูลคา
ความเสียหาย

60%

• กวา 400 ศพ ไมไดรบั การพิสจู น มีรายงานขาววาประมาณ
เอกลักษณบคุ คล
• กวา 2,000 ศพ ไดรบั การพิสจู น
เอกลักษณบคุ คลไมถกู ตอง
• ประเทศไทยมีภาพลักษณตดิ ลบ
จากการทีเ่ จาหนาทีห่ าผลประโยชน ของเง�นบร�จาค 80 ลานบาท
จากเงินบริจาคเพือ่ ชวยเหลือ
ถูกเบิกจายผิดวัตถุประสงค
ผูเ คราะหรา ย
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ค่าโง่พันล้าน
ที่ราชพัสดุหมอชิต

ปูมหลัง
‘โครงการพัฒนาทีร่ าชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต’ เป็นหนึง่ ในโครงการพัฒนาทีร่ าชพัสดุ
ของกรมธนารักษ์ ในฐานะเจ้าของพืน้ ที่ ซึง่ มีการทำ�บันทึกข้อตกลง 4 ฝ่าย ระหว่างกรุงเทพมหานคร
กรมการขนส่งทางบก บริษทั ขนส่ง จำ�กัด และกรมธนารักษ์ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นศูนย์กลาง
ระบบขนส่งมวลชนทางบก โดยจะก่อสร้างอาคารในลักษณะผสมผสาน ให้เป็นทั้งสถานีขนส่ง
อาคารเชิงพาณิชย์ และโรงจอดและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้า
บริษัท ซันเอสเตท จำ�กัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำ�กัด)1 เป็นผู้
ชนะการประมูลของกรมธนารักษ์ โดยเสนอมูลค่าโครงการสูงสุดราว 1.98 หมื่นล้านบาท และจะ
ให้ผลตอบแทนแก่กรมธนารักษ์ 550 ล้านบาท
ตามสัญญากับกรมธนารักษ์ บริษัท ซันเอสเตท จำ�กัด ต้องพัฒนาพื้นที่ โดยก่อสร้างสถานี
ขนส่งบนโรงจอดและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้า รวมถึงทางยกระดับเชื่อมระหว่างสถานีขนส่งหมอชิตกับ
สถานีขนส่งแห่งใหม่ บริเวณถนนกำ�แพงเพชร 2 หรือ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพ (จตุจกั ร) และ
ทางยกระดับเข้าออกสถานีขนส่งหมอชิต
ในส่วนของโรงจอดและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องกัน กรุงเทพมหานครให้บริษัท ขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BTSC ซึง่ เป็นผูร้ บั สัมปทานรถไฟฟ้า รับผิดชอบการก่อสร้าง
ฐานรากเพิ่มเติม เพื่อใช้รองรับอาคารด้านบน ประมาณ 766.6 ล้านบาท โดยบริษัท ซันเอสเตท
จำ�กัด จะต้องจ่ายค่าก่อสร้างฐานรากเพิ่มเติมให้แก่ BTSC
1

ในที่นี้จะใช้ชื่อ บริษัท ซันเอสเตท จำ�กัด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
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เส้นทางผลประโยชน์
การแสวงหาผลประโยชน์ในโครงการพัฒนาทีร่ าชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ประกอบไป
ด้วยการดำ�เนินการประมูลทีไ่ ม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือการ
ดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุน) และ การแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อเอกชน ดังนี้

ผิดขั้นตอน พ.ร.บ.ร่วมทุน

เช่นกัน ดังนั้น สัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการดังกล่าวจึง
เมื่ อ เริ่ ม กระบวนการคั ด เลื อ กเอกชนผู้ ดำ � เนิ น โครงการ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลผูกพันต่อกัน ทำ�ให้การดำ�เนิน
กรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังมีความเห็นว่า การให้เช่าที่ โครงการต้องยุติ
ราชพัสดุไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน และได้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ฉบับเดียวมา
โดยตลอด2 ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้ตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ
ประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2537
หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการเจรจาเกี่ยวกับ
ก่อนทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้ความเห็นว่า การให้เช่าทีร่ าช รูปแบบโครงการและผลตอบแทนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539
พัสดุอยูใ่ นความหมายของคำ�ว่า ‘กิจการแห่งรัฐ’ และเมือ่ โครงการ กรมธนารักษ์ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5 เพื่อพิจารณายกร่าง
ดังกล่าวมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จึง สัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการ และส่งให้สำ�นักงานอัยการ
ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน กรมธนารักษ์จึงตั้งคณะกรรมการ สูงสุดพิจารณา ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมทุน
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2538 และ 4 ตุลาคม 2538
อย่างไรก็ตาม หลังจากสำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาร่าง
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมทุน3
สัญญา กรมธนารักษ์กลับแก้ไขเพิ่มเติมร่างสัญญา พร้อมทั้งร่าง
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นเมื่อ บันทึกประกอบสัญญาขึ้นใหม่ โดยมิได้ส่งให้สำ�นักงานอัยการ
เดือนมิถนุ ายน 2544 ว่าโครงการดังกล่าวเริม่ ต้นดำ�เนินการตาม สูงสุดพิจารณา การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และคัดเลือกผู้ดำ�เนินการ แก่เอกชน เช่น เรื่องการวางหลักประกันโครงการ ซึ่งร่างสัญญา
โดยการประมูลตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธกี ารประมูล ฉบับเดิมกำ�หนดให้บริษัทต้องวางหลักประกันร้อยละ 10 ของ
จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ พ.ศ. 25324 ซึ่งมิได้เป็นไปตามขั้นตอนของ มูลค่าโครงการในวันทำ�สัญญา แต่มีการแก้ไขเป็นให้บริษัทวาง
พ.ร.บ.ร่วมทุน และแม้ว่าจะมีการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี หลักประกันในวันส่งมอบพื้นที่ ซึ่งมีผลเสมือนไม่มีการวางหลัก
พิจารณาอนุมตั ใิ นภายหลัง แต่กม็ ไิ ด้เป็นไปตามขัน้ ตอนกฎหมาย ประกัน
กรณีที่กรมธนารักษ์ดำ�เนินการคัดเลือกเอกชนผู้ดำ�เนิน
2 โครงการที่ดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 อยู่ภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ต่างจาก
โครงการพัฒนาทีร่ าชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตโดยไม่ปฏิบตั ิ

แก้ ไขสัญญาเอื้อเอกชน

การดำ�เนินโครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือการดำ�เนิน
การในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
3 ดูภาคผนวก
4 ระเบียบดังกล่าวถูกยกเลิก และแทนที่ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการ
ประมูลจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2538

5 ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง สำ�นักงานอัยการสูงสุด สำ�นักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำ�นัก
งบประมาณ กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
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ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน รวมถึงแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อเอกชน เมื่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสัญญาการร่วมทุนไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา ทำ�ให้โครงการไม่
เกิดขึ้น และกรมธนารักษ์ต้องจ่ายค่าก่อสร้างฐานรากของ
โครงการ แทนที่จะเป็นบริษัทเอกชน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ตรวจสอบพบหลักฐาน
ว่ า มี ก ารสั่ ง จ่ า ยเช็ ค เงิ น สดให้ แ ก่ อ ธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์
ในขณะนั้น จำ�นวน 6 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30 ล้าน
บาท โดยเช็คเงินสดฉบับแรก จำ�นวน 10 ล้านบาท ถูก
นำ�เข้าบัญชีธนาคารของอธิบดีกรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2538 เช็คเงินสดฉบับที่ 2 จำ�นวน 4 ล้านบาท
ถูกนำ�เข้าบัญชีธนาคารของอธิบดีกรมธนารักษ์เมือ่ วันที่ 28
พฤศจิกายน 2538 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีมี
มติรับทราบผลการประมูล ขณะที่เช็คที่เหลืออีก 4 ฉบับ
ฉบับละ 4 ล้านบาท ถูกสั่งจ่ายในวันเดียวกัน แต่มีการแลก
เปลีย่ นหรือนำ�เข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอืน่ หลายครัง้ ก่อน
จะนำ�เข้าบัญชีธนาคารของอธิบดีกรมธนารักษ์ในช่วงกลาง
เดือนธันวาคม 2538
เมื่อสืบที่มาของเช็ค พบว่าผู้สั่งจ่ายเงินทั้งหมดเป็น
พนักงานการเงินของบริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษัทแม่ของบริษัท ซันเอสเตท จำ�กัด แต่ทั้งอธิบดีกรม
ธนารักษ์และผู้บริหารของบริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำ�กัด
อ้างว่าเช็คเงินสดดังกล่าวเป็นค่าวัตถุมงคลเหรียญรัชกาลที่
5 รุ่นต่างๆ ดังที่อธิบดีกรมธนารักษ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อ
เดือนมกราคม 2541 ว่า “...เงินนี้ไม่ได้มีใครให้มา (เงิน 16
ล้านบาท6) เป็นเรื่องธุรกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุโบราณ ขาย
พระเครื่องชุดใหญ่มูลค่ากว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ให้กับ
บุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ...”

6 หมายถึงเช็คเงินสดฉบับละ 4 ล้านบาท จำ�นวน 4 ฉบับ ที่มีการแลกเปลี่ยน
หรือนำ�เข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นหลายครั้ง ก่อนจะนำ�เข้าบัญชีธนาคารของ
อธิบดีกรมธนารักษ์ ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2538

สถานะของคดี
การอ้างว่ารับเงินจากการขายทรัพย์สินนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ในกรณีที่มีการทุจริต แต่ทรัพย์สินบางอย่างไม่มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินราคาที่ชัดเจน เช่น พระเครื่องหรือโบราณวัตถุ ทำ�ให้ผู้
ทุจริตสามารถอ้างราคาซื้อขายที่สูงเกินจริง ซึ่งส่วนเกินนี้แท้จริง
แล้วคือ ‘สินบน’
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะ
กรรมการที่กรมธนารักษ์ตั้งขึ้น ประเมินราคาเหรียญประพาส
ยุโรป ร.ศ. 116 และเหรียญประพาสมาลา ระหว่าง 100,000200,000 บาท ขณะที่เหรียญปราบฮ่อมีราคาระหว่าง 1.5-1.8
ล้านบาท ดังนั้น การอ้างว่าเช็คเงินสดที่ได้รับมาจากการขาย
เหรียญรัชกาลที่ 5 จึงไม่น่าเชื่อถือ
หลั ง รวบรวมหลั ก ฐาน ปลายเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2542
ป.ป.ป. มีมติชี้มูลความผิดว่า อธิบดีกรมธนารักษ์รับผลประโยชน์
จากบริษัท ซันเอสเตท จำ�กัด และส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง
ดำ�เนินการทางวินัยและอาญา ต่อมาวันที่ 2 พฤษภาคม 2543
อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงการคลัง มี
มติให้ลงโทษด้วยการไล่อธิบดีกรมธนารักษ์ออกจากราชการ ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่และรับสินบน
อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนฝ่ายปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ กองบัญชาการตำ�รวจสอบสวน
กลาง มีคำ�สั่งเมื่อเดือนกันยายน 2543 ไม่ดำ�เนินคดีอาญากับ
อธิบดีกรมธนารักษ์ เช่นเดียวกันกับพนักงานอัยการทีส่ รุปความเห็น
สัง่ ไม่ฟอ้ งดำ�เนินคดีเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2544 โดยให้ความเห็น
ว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดได้
นอกจากนี้ ในเดื อ นมกราคม 2546 คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีมติถอนมติของ อ.ก.พ. โดยระบุว่า
อธิบดีกรมธนารักษ์กระทำ�ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษตัดเงิน
เดือน 1 ขั้น ต่อมาอธิบดีกรมธนารักษ์จึงกลับเข้ารับราชการอีก
ครัง้ จนกระทัง่ เกษียณอายุราชการในตำ�แหน่งทีป่ รึกษากระทรวง
การคลังเมื่อเดือนกันยายน 2546

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

ขณะเดียวกัน ข้อพิพาทระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัท
ซันเอสเตท จำ�กัด และ BTSC ได้นำ�มาซึ่งการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายในเวลาต่อมา เนื่องจากสัญญาก่อสร้างและบริหาร
โครงการไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลผูกพัน ทำ�ให้โครงการ
ไม่เกิดขึน้ บริษทั ซันเอสเตท จำ�กัด จึงไม่ช�ำ ระค่าก่อสร้างฐานราก
แก่ BTSC ซึ่งทำ�ให้ BTSC ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท
ซันเอสเตท จำ�กัด กรมธนารักษ์ และกระทรวงการคลัง
ต่ อ มา ศาลปกครองสู ง สุ ด มี คำ � พิ พ ากษาเมื่ อ วั น ที่ 15
กันยายน 2554 ให้กรมธนารักษ์ชำ�ระค่าก่อสร้างฐานรากแก่
BTSC จำ�นวน 648 ล้านบาท7 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 (ราว
473 ล้านบาท) ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ชำ�ระค่าก่อสร้างดังกล่าว
แก่ BTSC เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 รวมเป็นเงินประมาณ
1,100 ล้านบาท

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• โครงการพัฒนาทีร่ าชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตล้มเหลว
ทำ�ให้ศนู ย์กลางระบบขนส่งมวลชนทางบกไม่สามารถเกิดขึน้
ได้จริง
• กรมธนารักษ์ต้องจ่าย ‘ค่าโง่’ แทนบริษัทเอกชนเป็นเงิน
1,100 ล้านบาท

7 บริษัท ซันเอสเตท จำ�กัด ชำ�ระค่าก่อสร้างฐานรากบางส่วน (ประมาณ 150 ล้านบาท)
แก่ BTSC
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เอกสารอ้างอิง
• เปิดโปง นิพัทธ พุกกะณะสุต รับสินบน
30 ล้าน โครงการหมอชิต 17,000 ล้าน
จุดจบแมวเก้าชีวิต, หนังสือพิมพ์ มติชน,
รวมเอกสารข่าวประกวด, สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2543.

ภาคผนวก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงาน หรือการ
ดำ�เนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535
มาตรา 13
“ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวง
เจ้าสังกัดซึง่ เป็นข้าราชการประจำ� พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานหน่วยงานอืน่ ของรัฐหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
แล้ ว แต่ ก รณี เป็ น ประธาน ผู้ แ ทนกระทรวงการ
คลั ง ผู้ แ ทนสำ � นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำ�นักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงอื่นอีก
สองกระทรวง กระทรวงละหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่ เ กิ น สามคน เป็ น กรรมการ และให้ มี ผู้ แ ทน
หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึง่ คนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ”

เมนูคอร์รัปชัน
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25

ที่ราชพัสดุหมอชิต:

อธิบดีรับเช็ค
กรมจายคาโง

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบร�เวณสถานีขนสง
หมอชิตของกรมธนารักษ มีข�้นเพ�่อพัฒนา
พ�้นที่ดังกลาวเปนศูนยกลางระบบขนสงมวลชน
ทางบก แตอธิบดีกรมธนารักษในขณะนั้น
ดำเนินการคัดเลือกเอกชนผูดำเนินโครงการ
โดยไมปฏิบัติตามกฎหมายรวมทุน รวมถึง
แก ไขสัญญาเพ�่อเอื้อเอกชน และมีการรับเช็ค
ที่อางวาเปนคาวัตถุมงคล
ทายที่สุด คณะกรรมการกฤษฎีกาว�นิจฉัย
วาสัญญาระหวางกรมธนารักษกับบร�ษัท
ซันเอสเตท จำกัด (ผูชนะการประมูล)
ไมชอบดวยกฎหมาย ทำใหตองยุติโครงการ
และกรมธนารักษตองจายคากอสรางฐานราก
ของสถานีขนสงบนโรงจอดและซอมบำรุงรถไฟฟา
แทนบร�ษัทเอกชนเปนเง�น 1,100 ลานบาท

บันได 4 ขั้น

01

กรมธนารักษจัดการประมูล
และเสนอให ครม. เห็นชอบ
กระบวนการคัดเลือกเอกชน
ในสวนที่ดำเนินการไปแลว
เพื่อใหบริษัท ซันเอสเตท
จำกัด ดำเนินโครงการ

02

แกไขสัญญากอสรางและ
บริหารโครงการในที่ราชพัสดุ
หมอชิต เพื่อเอื้อประโยชน
แกเอกชน

03

อธิบดีกรมธนารักษรับเช็ค
เงินสดรวม 30 ลานบาท
จากผูบริหารบริษัท
ซันเอสเตท จำกัด
โดยอางวาเปนคาวัตถุมงคล

04

คณะกรรมการกฤษฎีกาวินจิ ฉัย
วาสัญญาระหวางกรมธนารักษ
กับบริษัท ซันเอสเตท จำกัด
ไมชอบดวยกฎหมาย ทำให
ตองยุติโครงการ

เง�นสินบน

30
อธิบดีกรมธนารักษ
ไดรับเช็ค

สถานะปจจ�บัน

ป.ป.ป. มีมติชี้มูลความผิดวา
อธิบดีกรมธนารักษในขณะนั้น
รับผลประโยชนจากบริษัท
ซันเอสเตท จำกัด และสงเรื่องให
กระทรวงการคลังดำเนินการ
ทางวินัยและทางอาญา ตอมา
อ.ก.พ. กระทรวงการคลังมีมติ
ใหลงโทษดวยการไลออก
จากราชการ ฐานทุจริต
ตอหนาที่ และรับสินบน
แตพนักงานสอบสวนมีคำสั�ง
ไมดำเนินคดีอาญากับ
อธิบดีกรมธนารักษ
เชนเดียวกันกับพนักงานอัยการ
ทีส่ รุปความเห็นสัง� ไมฟอ งดำเนินคดี
สุดทาย ก.พ. มีมติถอนมติของ
อ.ก.พ. ทำใหผูถูกกลาวหาไดกลับ
เขารับราชการ จนกระทั�งเกษียณ
อายุราชการในตำแหน�งที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
บร�เวณสถานีขนสงหมอชิต

ทางยกระดับเชื่อม
ระหวางสถานีขนสงหมอชิต
กับสถานีขนสงแหงใหม
ทางยกระดับเขาออก
สถานีขนสงหมอชิต
สถานีขนสงบนโรงจอด
และซอมบำรุงรถไฟฟา
คาสัมปทาน
550 ลานบาท

ลานบาท

โดยอางวาเปนคาวัตถุมงคล

กรมธนารักษ

1,100
จายไป

โดยไม ไดอะไรเลย

ลานบาท

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• ศูนยกลางระบบขนสงมวลชน
ทางบกไมเกิดขึน้
• กรมธนารักษตอ งจาย ‘คาโง’
แทนบริษทั เอกชนเปนเงิน
1,100 ลานบาท

เมนูคอร์รัปชัน
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26

ฮุบที่ธรณีสงฆ์
เนรมิตสนามกอล์ฟอัลไพน์

ปูมหลัง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2512 เนื่อม ชำ�นาญชาติศักดา ทำ�พินัยกรรมยกที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่
รวม 924 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ในอำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับวัดธรรมิการาม
วรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หลัง เนื่อม ชำ�นาญชาติศักดา เสียชีวิตในวันที่ 22 พฤษภาคม 2514 วัดธรรมิการามวรวิหาร
จึงครอบครองผลประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวโดยการให้เช่าทำ�นา แต่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินให้กับวัด
หนังสือ ความจริงกรณีที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ ระบุว่า ในช่วงปี 2529-2532 เจ้าอาวาส
วัดธรรมิการามวรวิหารพยายามโอนที่ดินดังกล่าวให้กับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อให้ง่ายต่อการจำ�หน่าย โดยร่วมมือกับประธานกรรมการผู้จัดการมูลนิธิมหามกุฏฯ
ในขณะนั้น ส่งผลให้มูลนิธิ มหามกุฏฯ ได้เป็นผู้จัดการมรดกในวันที่ 11 สิงหาคม 2533
หลังจากนั้นเพียง 10 วัน กรมที่ดินได้จดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่มูลนิธิมหามกุฏฯ จากนั้น
มูลนิธิจึงขายที่ดินให้บริษัท อัลไพน์เรียลเอสเตท จำ�กัด และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟแอนด์สปอร์ต
คลับ จำ�กัด อันเป็นที่มาของกรณี ‘ฮุบที่ธรณีสงฆ์’

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์
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เส้นทางผลประโยชน์
ความพยายามของเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ในการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับมูลนิธิมหามกุฏฯ ได้รับการพิจารณา
จากสมเด็จพระญาณสังวรและกรมการศาสนาตั้งแต่ปี 2529 ว่า
เป็นการทำ�ผิดเจตนารมณ์ของเจ้าของมรดก
วันที่ 19 กันยายน 2531 เจ้าอาวาสได้ท�ำ หนังสือถึง เสนาะ
เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ซึ่ง
กำ�กับดูแลการปฏิบตั ริ าชการของกรมทีด่ นิ เพือ่ ขอให้พจิ ารณาการ
ได้มาซึ่งที่ดินตามพินัยกรรม โดยเจ้าอาวาสแจ้งว่าวัดไม่มีความ
ประสงค์รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ต้องการขายที่ดินเพื่อนำ�
เงินไปจัดตั้งมูลนิธิ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 เสนาะ เทียนทอง ใช้อำ�นาจใน
ฐานะรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย สัง่ การไม่อนุญาตให้
วัดธรรมิการามวรวิหารได้มาซึง่ ทีด่ นิ ทัง้ 2 แปลง และให้เจ้าอาวาส
วัดธรรมิการามวรวิหารดำ�เนินการตามข้อ 4 แห่งพินัยกรรม ที่
ระบุให้วัดธรรมิการามวรวิหารมอบอสังหาริมทรัพย์และจำ�นวน
เงิน (ถ้ามี) ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏฯ ช่วยจัดทำ�ผลประโยชน์
จากหลักฐานของกรมทีด่ นิ นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2497
ซึ่งเป็นวันประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน จนกระทั่งวันที่ 30
เมษายน 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาต
ให้วัดทั่วประเทศได้มาซึ่งที่ดินจำ�นวน 7,670 แปลง เนื้อที่รวม
187,787 ไร่ 2 งาน 22.1 ตารางวา โดยไม่เคยมีกรณีทไี่ ม่อนุญาต
และในขณะที่เสนาะดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย ก็อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินตามที่วัดต้องการทุกราย
รวมทัง้ หมด 410 ราย ยกเว้นวัดธรรมิการามวรวิหารซึง่ เป็นเพียง
วัดเดียวในประวัติศาสตร์ของกรมที่ดินที่ไม่ได้รับอนุญาต
คำ�สั่งของเสนาะ เทียนทอง จึงเปิดโอกาสให้มูลนิธิมหา
มกุฏฯ เข้ามาเกีย่ วข้อง โดยหลังจากศาลแพ่งมีค�ำ สัง่ แต่งตัง้ มูลนิธิ
มหามกุฏฯ เป็นผู้จัดการมรดกในวันที่ 11 สิงหาคม 2533 (วัด
ธรรมิการามวรวิหารขอให้ศาลตั้งมูลนิธิมหามกุฏฯ เป็นผู้จัดการ
มรดก หลังจากนายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว ขอถอนตัวจาก

การเป็นผู้จัดการมรดกในวันที่ 1 มิถุนายน 2533) 10 วันต่อมา
กรมที่ดินก็โอนที่ดินให้มูลนิธิในฐานะผู้จัดการมรดก จากนั้น
มูลนิธิจึงโอนที่ดินให้ตัวเอง แล้วขายที่ดินต่อให้บริษัท อัลไพน์
เรียลเอสเตท จำ�กัด และบริษัท อัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
จำ�กัด ในราคา 142 ล้านบาท
ประเด็นสำ�คัญอยู่ที่บริษัท อัลไพน์เรียลเอสเตท จำ�กัด และ
บริษัท อัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นก่อนที่
เสนาะจะสัง่ การไม่อนุญาตให้วดั ธรรมิการามวรวิหารได้มาซึง่ ทีด่ นิ
ตามพินัยกรรมโดยมี อุไรวรรณ เทียนทอง ภรรยาของเสนาะ ถือ
หุน้ จำ�นวน 300,000 หุน้ มูลค่า 30 ล้านบาท และวิทยา เทียนทอง
น้องชายของเสนาะ ถือหุ้นจำ�นวน 150,000 หุ้น มูลค่า 15
ล้านบาท
ปี 2539 อุไรวรรณ เทียนทอง ถือหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทฯ
และขออนุญาตสร้างบ้านในที่ดินผืนดังกล่าว รวมทั้งมีการสร้าง
สนามกอล์ฟชือ่ ‘อัลไพน์’ ต่อมาในปี 2541 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ซื้อสนามกอล์ฟอัลไพน์จากเสนาะ ในราคา 500 ล้านบาท และ
ปี 2542-2543 บริษัทฯ ได้โอนที่ดินบางส่วนในส่วนที่มิใช่สนาม
กอล์ฟให้แก่ลกู สาวและลูกชายของเสนาะ มูลค่านับร้อยล้านบาท
อย่างไรก็ตาม วันที่ 25 ธันวาคม 2543 กรมการศาสนา
มีหนังสือถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือกรณี
ที่ดินผืนดังกล่าว ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. เมื่อ เนื่อม ชำ�นาญชาติศักดา ถึงแก่กรรม ที่ดินซึ่งได้ทำ�
พินยั กรรมยกกรรมสิทธิใ์ ห้แก่วดั ทัง้ 2 แปลง จะตกเป็นทีธ่ รณีสงฆ์
โดยทันที หรือต้องให้รฐั มนตรีสงั่ ให้วดั ได้มาซึง่ ทีด่ นิ ตามมาตรา 84
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินก่อน จึงจะเป็นที่ธรณีสงฆ์ได้
2.ที่ดินทั้ง 2 แปลงที่ เนื่อม ชำ�นาญชาติศักดา ได้ทำ�
พิ นั ย กรรมยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห้ แ ก่ วั ด ผู้ จั ด การมรดกจะนำ � ที่ ดิ น
ดังกล่าวไปจำ�หน่าย จ่าย โอน ได้หรือไม่ อย่างไร
ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นโดยย่อ ดังนี้
“มรดกจะตกทอดไปยังทายาทนับตัง้ แต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรม
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โดยทายาทไม่จ�ำ ต้องทำ�การเข้าครอบครองหรือเข้ารับมรดก แม้วา่
การได้มาตามพินยั กรรมเป็นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์โดยทางอืน่
นอกจากนิติกรรมก็ตาม และแม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มา
ก็ถือว่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทแล้ว แต่จะยกเป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอกผูไ้ ด้สทิ ธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียน
สิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ ในส่วนมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินไม่ใช่บทบัญญัติยกเว้นการได้มาดังกล่าว เมื่อที่ดินมรดกตก
เป็นกรรมสิทธิข์ องวัดซึง่ เป็นทายาท จึงเป็นทีธ่ รณีสงฆ์ ซึง่ การโอน
ที่ธรณีสงฆ์ต้องทำ�โดยพระราชบัญญัติ
“ในกรณีไม่มีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่ตามพินัยกรรมแล้ว ผู้
จัดการมรดกที่ศาลแต่งตั้งสามารถทำ�การจัดการจำ�หน่าย จ่าย
โอน ทรัพย์ตามพินัยกรรมเท่านั้น โดยจะโอนให้แก่บุคคลอื่นที่
พินัยกรรมมิได้ระบุให้เป็น ผู้รับพินัยกรรมไม่ได้ เพราะถือว่าขัด
ต่อเจตนารมณ์ของเจ้ามรดก จึงไม่มผี ลผูกพันทายาท และจะต้อง
รับผิดต่อทายาทด้วย”
ต่อมา ประวิทย์ สีห์โสภณ อธิบดีกรมที่ดิน มีคำ�สั่งลงวันที่
20 ธันวาคม 2544 ให้ยกเลิกโฉนดที่แบ่งแยกที่ดินดังกล่าว
และเพิกถอนการจดทะเบียนโอนมรดกระหว่างมูลนิธิมหามกุฏฯ
ผู้จัดการมรดก ผู้โอน กับมูลนิธิมหามกุฏฯ ผู้รับโอน และระหว่าง
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มูลนิธมิ หามกุฏฯ ผูข้ าย กับบริษทั อัลไพน์เรียลเอสเตท จำ�กัด และ
บริษัท อัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำ�กัด ผู้ซื้อ
ขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียของเรื่องนี้คือ ประชาชนเจ้าของบ้าน
จัดสรรในสนามกอล์ฟ ได้รวมตัวกันร้องอุทธรณ์ แต่กรมที่ดิน
มีคำ�สั่งยกอุทธรณ์ จากนั้นจึงส่งคำ�อุทธรณ์ไปยังปลัดกระทรวง
มหาดไทย
ยงยุทธ วิชยั ดิษฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการ
แทนปลัดกระทรวงขณะนัน้ พิจารณาแล้วเห็นว่าบทบัญญัตมิ าตรา
84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีลักษณะเป็นกฎหมายพิเศษ
ยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนัน้ การได้มาซึง่ ทีด่ นิ
ของวัดจึงต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี เมื่อปรากฏว่ารัฐมนตรี
สั่งไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินมรดก วัดจึงยังไม่ได้สิทธิในที่ดิน
ดังกล่าว อาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง จึงสั่งเพิกถอนคำ�สั่งอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งถือปฏิบัติตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทีเ่ ห็นว่าทีด่ นิ นัน้ เป็นสมบัติ
ของวัดธรรมิการามวรวิหาร (ที่ธรณีสงฆ์) ซึ่งการโอนที่ธรณีสงฆ์
ต้องกระทำ�โดยออกเป็นพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

สถานะของคดี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติให้ที่ดินดังกล่าวตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดธรรมิการามวรวิหาร ผู้รับพินัยกรรม โดยมี
ผลตามกฎหมายทันที และไม่ตอ้ งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือ
ทำ�การรับมรดก หรือเข้าครอบครองที่ดินมรดก
ที่ดินผืนดังกล่าวจึงตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ตั้งแต่ เนื่อม ชำ�นาญ
ชาติศักดา ถึงแก่กรรม การจดทะเบียนโอนขายที่ธรณีสงฆ์จึง
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การกระทำ�ของเสนาะ เทียนทอง ที่มีคำ�สั่งไม่อนุญาตให้วัด
ได้มาซึ่งที่ดินมรดกทั้ง 2 แปลง จึงเป็นคำ�สั่งที่มิชอบ นอกจากนี้
ยังใช้อ�ำ นาจโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจให้เจ้าหน้าทีจ่ ดทะเบียน

โอนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการมรดก โอนมรดก และโอนขายที่ดิน จึง
มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ
มาตรา 148 แต่ความผิดตามมาตรา 157 ขาดอายุความ ซึ่ง
อัยการสูงสุดเห็นว่าพยานหลักฐานไม่สมบูรณ์ จึงตั้งคณะทำ�งาน
ร่วม แล้วอัยการสูงสุดมีความเห็นว่าคดีขาดอายุความ ไม่เห็นชอบ
ในการฟ้องคดีต่อศาล ป.ป.ช. จึงฟ้องคดี เสนาะ เทียนทอง ต่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมือง แต่ศาล
พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากคดีขาดอายุความ ส่วนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐคนอื่นๆ คดีได้ขาดอายุความไปก่อนแล้ว
สำ�หรับการพิจารณาความผิดของยงยุทธ วิชัยดิษฐ ป.ป.ช.
ลงมติด้วยเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
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2555 ชี้มูลความผิดเมื่อครั้งดำ�รงตำ�แหน่งรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนปลัด
กระทรวงมหาดไทย กรณีมีคำ�สั่งเพิกถอนคำ�สั่ง
ของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้ยกเลิกโฉนดที่ดินที่แบ่ง
แยกออกมาจากโฉนดที่ดิน อันเป็นการโอนที่ธรณี
สงฆ์โดยมิชอบ
ป.ป.ช. เสียงข้างมากเห็นว่า การกระทำ�ดังกล่าว
มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติ
หรื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยมิชอบ
เพื่ อ ให้ ต นเองหรื อ ผู้ อ่ื น ได้ ป ระโยชน์ ท่ี มิ ค วรได้
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ เพือ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
จากนั้น ป.ป.ช. จึงส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด
ดำ�เนินคดีอาญา และส่งเรือ่ งให้กระทรวงมหาดไทย
พิ จ ารณาโทษตามฐานความผิ ด เมื่ อวั น ที่ 13
มิถุนายน 2555
ต่ อ มา 14 กั น ยายน 2555 ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.)
กระทรวงมหาดไทย มีมติให้ลงโทษไล่ยงยุทธออก
จากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 30
กันยายน 2545 จากนั้นยงยุทธซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยในขณะนั้ น จึ ง ลาออกจากตำ � แหน่ ง
ทางการเมืองวันที่ 1 ตุลาคม 2555
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ผลกระทบต่อประชาชน
• เดือนตุลาคม 2555 คณะทำ�งานเพือ่ พิจารณาเพิกถอนคำ�สัง่ ของ
กระทรวงมหาดไทย มีมติให้กระทรวงมหาดไทยเพิกถอนโฉนด
สนามกอล์ฟและหมู่บ้านทั้งหมด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอาจต้อง
จ่ายค่าชดเชยกว่า 7,000-8,000 ล้านบาท
• ประชาชนที่ซื้อบ้านพร้อมที่ดินในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟ
อัลไพน์ประมาณ 300 ราย จะได้รับความเดือดร้อน หากมี
การเพิกถอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์
มติชน ระบุว่า มีบ้านเรือนจำ�นวนไม่น้อยในหมู่บ้านถูกปล่อยทิ้ง
และเจ้าของบ้านบางส่วนขายบ้านต่อในราคาขาดทุน

ภาคผนวก
ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 84 การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวง
โรมัน คาทอลิก มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร หรือมัสยิดอิสลาม ต้อง
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน 50 ไร่
ในกรณีที่เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดิน
เกินจำ�นวนที่บัญญัติไว้ในวรรคแรกก็ได้
บทบัญญัตใิ นมาตรานีไ้ ม่กระทบกระเทือนการได้มาซึง่ ทีด่ นิ ทีม่ ี
อยูแ่ ล้วก่อนวันทีป่ ระมวลกฎหมายนีใ้ ช้บงั คับ และการได้มาซึง่ ทีด่ นิ
ของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัตแิ ห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดที่
มีตำ�แหน่งดะโต๊ะยุติธรรม

เอกสารอ้างอิง
• ชงปลัด มท. เพิกถอนที่ดิน ‘อัลไพน์’, หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์, 2 ตุลาคม 2555.
• ‘ถาวร’ อุ้ม 300 ลูกบ้านอัลไพน์, หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ, 24-26 กันยายน 2552.
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สนามกอลฟอัลไพน:

ฮุ บที่ธรณีสงฆ
ทำสนามกอลฟ

แตเน��องจากที่ดินดังกลาวเปนของ
วัด (ที่ธรณ�สงฆ) จึงโอนกรรมสิทธิ์
ใหผใู ดไมได
เจาอาวาสจึงทำหนังสือ
ถึงนายเสนาะ เทียนทอง รมช.
มหาดไทยในขณะนั้น ซึ�งกำกับ
ดูแลกรมที่ดิน ใหพิจารณาเรื่อง
ที่ดินของวัด ซึ�งนายเสนาะก็สั�งการ
ไมอนุญาตใหวัดไดที่ดิน เพื่อให
สามารถโอนเปนของมูลนิธิ
มหามกุฏฯ ได
จากนั้น มูลนิธิมหามกุฏฯ
ขายที่ดินใหกับบริษัท
อัลไพนเรียลเอสเตท จำกัด
และบริษัท อัลไพนกอลฟ
แอนดสปอรตคลับ จำกัด
ซึ�งมีภรรยาและนองชายของ
นายเสนาะเปนผูถือหุน
ในราคา 142 ลานบาท
นอกจากน�้ ในป 2539 บริษัทฯ
ไดสรางสนามกอลฟชื่อ ‘อัลไพน’
ซึ�งขายให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ในป 2541 ในราคา 500 ลานบาท
และในชวงป 2542-2543 บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนโอนที่ดินในสวนที่
ไมใชสนามกอลฟใหแกลูกสาว
และลูกชายของนายเสนาะ
ซึ�งมีมูลคานับรอยลานบาท

วันที่ 20 พฤศจ�กายน 2512 นางเนื่อม
ชำนาญชาติศักดา ทำพ�นัยกรรมยกที่ดิน
สองแปลง (เนื้อที่ 924 ไร) ในจังหวัดปทุมธานี ใหกับ
วัดธรรมิการามวรว�หาร จังหวัดประจวบคีร�ขันธ
ตอมาในป 2529 เจาอาวาสวัดธรรมิการามฯ
ตองการขายที่ดินดังกลาวเพ�่อนำเง�นไปบำรุงวัด
จ�งพยายามโอนที่ดินใหเปนของมูลนิธิมหามกุฏ
ราชว�ทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งพ�นัยกรรม
ระบุใหชวยจัดการผลประโยชนใหกับวัด

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• คณะทำงานเพือ่ พิจารณา
เพิกถอนคำสัง� ของกระทรวง
มหาดไทย มีมติใหกระทรวง
มหาดไทยเพิกถอนโฉนด
สนามกอลฟและหมูบ า นทัง้ หมด
ซึง� กระทรวงมหาดไทยอาจตอง
จายคาชดเชยกวา 7,000-8,000
ลานบาท
• ประชาชนทีซ่ อ้ื บานพรอม
ทีด่ นิ ในหมูบ า นทีต่ ง้ั อยูใน
สนามกอลฟอัลไพนประมาณ
300 รายจะไดรบั ความเดือดรอน
หากมีการเพิกถอนกรรมสิทธิ์
ในทีด่ นิ

สถานะ
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2553
ป.ป.ช. มีมติวา ทีด่ นิ ดังกลาวตกเปน
กรรมสิทธิ์ของวัดธรรมิการามฯ
(ที่ธรณ�สงฆ) โดยมีผลทาง
กฎหมายทันทีตั้งแตนางเน��อม
ถึงแกกรรม การขายที่ธรณ�สงฆ
จึงไมชอบดวยกฎหมาย
คำสั�งของนายเสนาะ เทียนทอง
จึงเปนคำสั�งที่มิชอบ ป.ป.ช.
จึงฟองคดีนายเสนาะตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดำรง
ตำแหน�งทางการเมือง
แตศาลพิพากษายกฟอง
เน��องจากคดีขาดอายุความ

อัลไพน

วันที่ 12 มิถุนายน 2555
ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิด
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
เมื่อครั้งดำรงตำแหน�งรองปลัด
กระทรวงมหาดไทย รักษา
ราชการแทนปลัด กรณ�มีคำสั�ง
เพิกถอนคำสั�งของอธิบดีกรมที่ดิน
(ซึ�งสั�งใหยกเลิกโฉนดที่ดินที่แบง
แยกออกมาจากโฉนดของ
ที่ธรณ�สงฆ) จากนั้น ป.ป.ช.
จึงสงเรื่องใหอัยการสูงสุดดำเนิน
คดีอาญา และใหกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาโทษ ซึ�งตอมา ที่ประชุม
อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
มีมติใหไลนายยงยุทธออกจาก
ราชการ โดยใหมีผลยอนหลัง
ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2545
นายยงยุทธ ซึ�งในขณะนั้นดำรง
ตำแหน�งรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศลาออกจากตำแหน�ง
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27

นำ�เข้ารถหรู
เลี่ยงภาษีหมื่นล้าน

ปูมหลัง
เหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ราคาแพง 4 ใน 6 คัน (ราคารวมเกือบ 100 ล้านบาท) บนรถ
เทรลเลอร์ ขณะขนส่งจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดศรีสะเกษ เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ทำ�ให้ขา่ ว
คราวเกีย่ วกับ ‘รถจดประกอบ’ ได้รบั ความสนใจอีกครัง้ หลังจากผูส้ อื่ ข่าวของหนังสือพิมพ์ เดลินวิ ส์
ทำ�รายงานพิเศษเรื่องนี้ในปี 2553
รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ เดลินวิ ส์ เผยให้เห็นวิธกี ารหลบเลีย่ งการจ่ายภาษีของขบวนการ
นำ�เข้ารถยนต์ราคาแพงครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553 หลังจากผู้สื่อข่าวได้รับเบาะแสว่า
มีรถยนต์ราคาแพงหลายยี่ห้อเข้าคิวรอติดตั้งแก๊ส ซึ่งเมื่อดูจากราคาของรถยนต์แต่ละคัน ทำ�ให้
เกิดข้อสงสัยว่าบรรดาเจ้าของรถยนต์หรูต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการเปลี่ยนมาใช้แก๊สเป็น
เชื้อเพลิงจริงหรือไม่ ที่สำ�คัญ รถยนต์เหล่านั้นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงได้จริงหรือไม่
จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าว พบว่า การติดตั้งแก๊สเป็นหนึ่งในขั้นตอนการหลบเลี่ยงการ
จ่ายภาษีและการตรวจสอบจากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งขณะนั้นมี
รถประเภทนี้ในประเทศไทยประมาณ 1,000 คัน
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เส้นทางผลประโยชน์
กระบวนการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีนำ�เข้ารถยนต์เกิดขึ้น
หลังจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมรถยนต์เชิงพาณิชย์ทใี่ ช้พลังงาน
ทดแทนในปี 2551 โดยมีการออกระเบียบกรมการขนส่งทาง
บกว่า รถประเภทดังกล่าวไม่จำ�เป็นต้องผ่านการตรวจสอบจาก
สมอ. เพื่อเอื้อต่อการนำ�เข้ารถ ต่อมาจึงมีการยกเลิกข้อกำ�หนด
ในระเบียบว่าต้องเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการ
นำ�เข้าชิน้ ส่วนรถยนต์สว่ นบุคคลทีใ่ ช้แก๊ส ก่อนจะประกอบเป็นคัน
และจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกในฐานะรถจดประกอบ
วิ ธี ก ารของขบวนการนำ � เข้ า รถยนต์ เริ่ ม ต้ น จากการไป
ประมูลรถยนต์มือสองในต่างประเทศ โดยมี 4 ประเทศหลักคือ
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และอังกฤษ จากนั้นรถยนต์จะถูกถอด
เครื่องยนต์และล้อ ก่อนจะนำ�ชิ้นส่วนใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งเข้า
ประเทศไทยทางเรือ แล้วจึงแจ้งว่าเป็นการนำ�เข้าชิ้นส่วนรถยนต์
เนื่องจากมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำ�สินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2534 ที่ห้ามนำ�เข้ารถยนต์
มือสอง เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ
ต่อมา ผูน้ �ำ เข้าจะขอเอกสารแสดงการเสียภาษีน�ำ เข้าชิน้ ส่วน
รถยนต์ (ใบอินวอยซ์) จากกรมศุลกากร จากนั้นจึงนำ�ชิ้นส่วน
รถยนต์มาประกอบ และนำ�ไปประเมินเสียภาษีสรรพสามิตใน
อัตราประมาณร้อยละ 30-50 ของราคาประเมิน ซึ่งต่างจากการ
แจ้งนำ�เข้ารถยนต์ทงั้ คันทีต่ อ้ งเสียภาษีศลุ กากรร้อยละ 187-328
ของราคารถ (ขึ้นอยู่กับกำ�ลังของเครื่องยนต์)
หลังจากนั้นจึงนำ�รถไปเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงเป็นการใช้
แก๊ส และแจ้งว่าเป็นรถที่ใช้พลังงานทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ตรวจสอบจาก สมอ. ซึ่งมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และมีค่า
ใช้จ่ายถึง 120,000 บาทต่อคัน อีกทั้งใช้เวลาในการตรวจสอบ
นานถึง 6 วันต่อคัน ก่อนจะนำ�รถและเอกสารไปยื่นขอทะเบียน
รถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกตามต่างจังหวัด หลังจากนั้นจึง
ทำ�เรื่องขอเปลี่ยนกลับมาใช้น้ำ�มันเป็นเชื้อเพลิง และจะล้างเล่ม
ทะเบียนรถยนต์ซึ่งระบุประเภทของเชื้อเพลิง ด้วยการแจ้งหาย
และขอทำ�ใหม่ เพื่อไม่ให้เหลือร่องรอยว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้วิธี

จดประกอบ ก่อนจะย้ายทะเบียนรถยนต์กลับเข้ากรุงเทพฯ และ
นำ�ไปขายในราคาต่ำ�กว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ 20-30 ซึ่ง
จะทำ�ให้ผู้ขายได้กำ�ไร 5-10 เท่า
การรับจดทะเบียนรถจดประกอบทำ�ให้รัฐสูญเสียรายได้
จากภาษีนำ�เข้ารถยนต์ เนื่องจากภาษีนำ�เข้าชิ้นส่วนรถยนต์มี
อัตราต่ำ�กว่าภาษีนำ�เข้ารถยนต์มาก กรมการขนส่งทางบกจึง
เตรียมออกประกาศไม่รับจดทะเบียนรถจดประกอบ (ขณะนี้อยู่
ในขัน้ ตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา) เช่นเดียวกับกับกระทรวง
พาณิชย์ออกประกาศห้ามนำ�เข้าตัวถังของรถยนต์นั่งและโครงรถ
จักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555
แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ การนำ�เข้ารถยนต์ทั้งคัน โดยแจ้ง
ราคาต่อกรมศุลกากรต่ำ�กว่าความเป็นจริง ซึ่งแม้กลุ่ม ผู้นำ�เข้า
รถยนต์รายย่อยจะออกมาชี้แจงว่าตนเองทำ�ธุรกิจถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่ พ.ต.อ. ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
โต้กลับว่าประเทศต้องสูญเสียรายได้หลายหมื่นล้านบาท จาก
การนำ�เข้ารถยนต์ราคาแพงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผล
การตรวจสอบช่วงเดือนมิถนุ ายน 2554 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2555
พบว่ามีการนำ�เข้ารถที่แจ้งราคาต่ำ�กว่าความเป็นจริงประมาณ
10,000 คัน
เหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ราคาแพง 4 ใน 6 คัน ที่จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เป็นตัวจุดประเด็น
ที่ทำ�ให้เบื้องลึกเบื้องหลังของรถจดประกอบถูกตีแผ่ เมื่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่
3 มิถุนายน 2556 หลังจากเริ่มตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2553
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าทีพ่ บว่า รถทัง้ 6 คัน มีความ
ผิดปกติ เช่น มีการติดตั้งถังแก๊ส โดยวิศวกรยืนยันว่ารถทั้ง 6 คัน
ไม่สามารถใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากใช้เครื่องยนต์เบนซิน
ขนาด 12 สูบ นอกจากนี้ หมายเลขตัวถังยังถูกเปลี่ยนแปลง
และหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ก็ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวยืนยันความเป็น
เจ้าของ
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สถานะของคดี
ธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงปี 2554-2555 มีรถ
ต้องสงสัยว่าหลบเลี่ยงภาษีเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก โดยแจ้งว่าเป็น
รถจดประกอบจำ�นวน 5,832 คัน แยกเป็นการแจ้งจดทะเบียนว่าใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว
จำ�นวน 2,410 คัน และอีก 3,422 คัน แจ้งว่าใช้เชื้อเพลิงปกติ และจากการตรวจสอบข้อมูลในปี
2556 พบว่า มีการขอแบบการเสียภาษีรถยนต์ของกรมสรรพสามิตจำ�นวนประมาณ 3,000 คัน
ซึง่ หากมีการชำ�ระภาษีจะนำ�ไปสูก่ ารจดประกอบ ทำ�ให้ดเี อสไอมีรถยนต์ทตี่ อ้ งตรวจสอบอย่างน้อย
8,000 คัน โดยดีเอสไอมีชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้นำ�เข้าและครอบครองรถยนต์ต้องสงสัยทั้งหมด
แล้ว และคาดว่าร้อยละ 85 ของรถยนต์ต้องสงสัย เป็นรถยนต์ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ แหล่งข่าวจากดีเอสไอให้ขอ้ มูลกับหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ว่า กลุม่ ผูน้ �ำ เข้ารถยนต์
รายย่อยจะเข้าหาเครือญาตินักการเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือช่วยเหลือ อาทิ กลุ่มปากน้ำ� กลุ่ม
กำ�แพงเพชร กลุ่มนครปฐม และกลุ่มฝั่งธนบุรี โดยส่งเงินให้ฝ่ายการเมืองประมาณคันละ 1 ล้าน
บาท แต่จากการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นในปัจจุบัน ทำ�ให้ไม่สามารถแจ้งราคารถยนต์ต่อกรม
ศุลกากรต่ำ�กว่าความเป็นจริงได้ จำ�นวนเงินจึงลดลงเหลือคันละประมาณ 500,000 บาท

ผลกระทบต่อประชาชน

• คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา รายงานว่า มี
รถยนต์กว่า 10,000 คันต่อปี ทีห่ ลบเลีย่ งภาษี โดยทำ�มาตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั ทำ�ให้
รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 50,000-60,000 ล้านบาท
• ประชาชนทีซ่ อื้ รถจดประกอบอาจถูกอายัดรถไปตรวจสอบ หรืออาจถูกเก็บภาษียอ้ นหลัง และ
ไม่มีหลักประกันเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ
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เอกสารอ้างอิง
• แฉแก๊งรถหรู แจ้งติดแก๊ส หลีกเลี่ยงภาษี, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, 4 กันยายน 2553.
• แฉดาราดังฮิตใช้รถหรูลอบนำ�เข้า, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, 8 กันยายน 2553.
• แฉรถหรูฉาว-เข้าข่ายฟอกถึง 8 พันคัน, หนังสือพิมพ์ มติชน, 4 มิถุนายน 2556.
• เปิดปูมเจ้าพ่อ ‘รถหรู’ เส้นทาง ‘อินวอยซ์ลอย’, หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก, 5 มิถุนายน 2556.
• รถเถื่อนเกลื่อนเมือง จุดอ่อน ขรก.-กำ�แพงภาษี?, หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก, 3 มิถุนายน 2556.
• รถหรูเลี่ยงภาษี เชื้อร้ายยังไม่ตาย, หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก, 2 มิถุนายน 2556.
• ล็อกเป้า 40 บ. นำ�เข้ารถหรูอิงการเมือง เล็งล้างบาง, หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก, 5 มิถุนายน 2556.
• เส้นทางไม่ลับ ‘รถหรู’ ไฮโซขาซิ่งชอบของถูก, หนังสือพิมพ์ มติชน, 18 ตุลาคม 2555.
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รถจดประกอบ:

เลี่ยงภาษีหมื่นลาน
ฟ�นกำไร 5-10 เทา

นำเขาทั้งคัน

ขบวนการรถจดประกอบเกิดข�้นหลังจากรัฐบาล
มีนโยบายสงเสร�มรถยนตเชิงพาณิชยที่ใชพลังงาน
ทดแทนในป 2551 ซึ่งมีการออกระเบียบวา
รถดังกลาวไมตองผานการตรวจสอบจาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(สมอ.) ตอมามีการยกเลิกขอกำหนดวา
ตองเปนรถยนตเชิงพาณิชย จ�งเปดโอกาส
ใหมีการนำเขาชิ�นสวนรถยนตสวนบุคคลที่ใชแกส
เขามาประกอบเปนคัน และจดทะเบียนกับ
กรมการขนสงทางบกในฐานะรถจดประกอบ

เน��องจากการนำเขาชิ้นสวน
เสียภาษีนอ ยกวารถยนตทง้ั คันมาก
โดยการนำเขาชิ้นสวนเสียภาษี
สรรพสามิตหลังจากประกอบ
คันประมาณ 30-50% ของราคา
ประเมิน ขณะที่การนำเขารถยนต
ทั้งคันตองเสียภาษีศุลกากร
187-328% ของราคารถ ทำใหมี
ผูนำเขาบางรายนำเขารถยนต
ราคาแพงโดยแจงวาเปนการนำเขา
ชิ้นสวน ทั้งที่เปนการนำเขา
รถยนตที่ถอดชิ้นสวนออกจาก
ตัวรถเพียงไมกช่ี น้ิ จากนัน้ จึงนำมา
ประกอบและเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปน
การใชแกส เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ตรวจสอบจาก สมอ. กอนจะ
จดทะเบียนในฐานะรถจดประกอบ
แลวจึงเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปน

การใชน้ำมัน ทำทะเบียนเลมใหม
เพื่อไมใหมีหลักฐานวาเปนรถที่ใช
วิธีจดประกอบ และนำไปขาย
ในราคาต่ำกวาทองตลาดประมาณ
20-30% เพราะตนทุนถูกกวา

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• คณะกรรมาธิการการเงิน
การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน วุฒสิ ภา
รายงานวามีรถยนตกวา
1 หมืน่ คันตอปทห่ี ลบเลีย่ งภาษี
โดยทำมาตัง้ แตป 2551
จนถึงปจจุบนั ทำใหรฐั
สูญเสียรายไดประมาณ
5-6 หมืน่ ลานบาท
• ประชาชนทีซ่ อ้ื รถจดประกอบ
อาจถูกอายัดรถไปตรวจสอบ
หรืออาจถูกเก็บภาษียอ นหลัง
และไมมหี ลักประกันเรือ่ ง
ความปลอดภัยในการใชรถ

03

04

จากการสืบสวนของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เชื่อวามีรถจดประกอบ
ถึง 85% ที่น�าจะแจงเท็จวาเปน
การนำเขาชิ้นสวน ซึ�งทำใหรัฐ
สูญเสียภาษีไมต่ำกวา 20,000
ลานบาท ขณะเดียวกันก็เชื่อวา
ขบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นไมได
ถาไมมีเจาหนาที่ของรัฐ
เอื้อประโยชน

เสียภาษีศุลกากร

187-328%
บันได 4 ขั้น

01

ผูนำเขาแจงเท็จวาเปน
การนำเขาชิ้นสวนรถยนต

รถจดประกอบ
เสียภาษีสรรพสามิต

30-50%

02

นำชิ้นสวนรถยนตมา
ประกอบเปนรถ และเสียภาษี
สรรพสามิตในอัตราประมาณ
30-50% ของราคาประเมิน

หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
ทำเรื่องขอเปลี่ยนมาใชน้ำมัน
จาก สมอ. โดยแจงวาเปนรถ และทำทะเบียนรถยนตเลม
ที่ใชพลังงานทดแทน และ
ใหม กอนจะนำไปขายในตลาด
นำรถไปจดทะเบียนที่กรมการ
ขนสงทางบก
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ
เซ็นปุ๊บ อนุมัติปั๊บ
ปูมหลัง
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จำ�กัด ก่อตัง้ ในปี 2526 โดยมีหน้าทีร่ บั ฝากเงินและให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิก รวมถึงให้สวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของผู้คนในชุมชนการเคหะคลองจั่น
ปัจจุบนั สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ ถือเป็นสหกรณ์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ ทัง้ ในแง่จ�ำ นวน
สมาชิกและมูลค่าสินทรัพย์ โดยรายงานประจำ�ปี 2555 ระบุว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ มีสมาชิก
สามัญและสมาชิกสมทบ 52,683 คน และมีสินทรัพย์ราว 21,790 ล้านบาท
ในปี 2556 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ตรวจสอบพบความผิดปกติในการปล่อยกู้ประมาณ
11,846 ล้านบาท แก่สมาชิกสมทบจำ�นวน 27 ราย ทำ�ให้เกิดความสงสัยว่า ประธานกรรมการ
ดำ�เนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นฯ ในช่วงปี 2551-2554 ได้ยกั ยอกและฉ้อโกงเงินของสหกรณ์
โดยได้อนุมตั กิ ารปล่อยเงินกูอ้ ย่างผิดกฎระเบียบ และสมาชิกทีไ่ ด้รบั เงินกูด้ งั กล่าวมีความเชือ่ มโยง
กับประธานกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์ และมีข้อมูลทางการเงินที่ผิดปกติ นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่บางคนของสหกรณ์ยังอาจอำ�พรางการขาดชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ โดยสร้างหลักฐานการ
ชำ�ระหนี้เท็จ
ที่สำ�คัญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งมีหน้าที่กำ�กับดูแลสหกรณ์ยังบกพร่องต่อหน้าที่ โดยละเลย
ในการเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาการปล่อยกู้ ทั้งที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับความผิดปกติมาโดยตลอด
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เส้นทางผลประโยชน์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสมทบ 27 รายโดยขัดต่อกฎระเบียบ ดัง
หมายเหตุงบการเงินประจำ�ปี 2555 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหนังสือที่ ยุทธพงศ์ จรัส
เสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุไว้ดังนี้
• สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ รับสมาชิกสมทบที่ไม่ได้ถือหุ้นกับสหกรณ์
• สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นฯ ให้สมาชิกสมทบทีไ่ ม่ได้ถอื หุน้ กูเ้ งินในจำ�นวนมากกว่าทีก่ �ำ หนดไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยการกู้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้
• สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ทำ�สัญญาเงินกู้ โดยยอมให้ผู้กู้บางรายมีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
ไม่ครอบคลุมมูลหนี้ และบางรายไม่มหี ลักทรัพย์ค�้ำ ประกัน รวมทัง้ ระบุให้ผคู้ �้ำ ประกันรับผิดชอบ
กรณีเกิดความเสียหายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งที่ระเบียบของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนฯ กำ�หนดให้ผู้ค้ำ�ประกันต้องรับผิดชอบความเสียหายโดยไม่จำ�กัดวงเงิน
• สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นฯ ไม่ได้บนั ทึกการพิจารณาและอนุมตั เิ งินกูใ้ ห้สมาชิกสมทบในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการประจำ�เดือนที่ส่งให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ด้วยเหตุเหล่านี้ การปล่อยกู้ดังกล่าวจึงถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการยักยอกและฉ้อโกงเงิน
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประธานกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์และ
พวกพ้อง โดยสำ�นักข่าวไทยพับลิก้าตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกสมทบ 27 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บริษัทจากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และพบความผิดปกติ ดังนี้
• บริษัท 10 แห่ง มีประธานกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์ และญาติคนหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ โดยบริษทั กลุม่ นีก้ เู้ งินจากสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นฯ 5,274 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 50 ของจำ�นวนเงินกูข้ องสมาชิกสมทบ 27 ราย โดยประธานกรรมการดำ�เนินการของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เป็นผู้อนุมัติสัญญาปล่อยกู้ส่วนใหญ่
• บริษทั บางแห่งมีทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็นเงินกูร้ ะยะสัน้ และเงินลงทุนระยะยาว ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับลักษณะกิจการ เช่น บริษทั ปิโตรพลัส เป็นกิจการน้�ำ มันเชือ้ เพลิง แต่มที รัพย์สนิ ส่วนใหญ่
เป็นเงินกู้ระยะสั้น
• บริษัท 3 แห่ง ปิดกิจการในช่วงปี 2554-2555
• ลูกหนีบ้ างรายไม่มขี อ้ มูลทีช่ ดั เจน เช่น กองทุนเพือ่ การพัฒนาไม่มเี ลขทะเบียนนิตบิ คุ คล ไม่มี
รายชื่อกรรมการบริหาร ไม่มีสถานะทางบัญชี และไม่เป็นกองทุนรวมที่ต้องจดทะเบียนกับ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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• บริษัท 9 แห่ง มีที่ตั้งเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สาขา
ยู ทาวเวอร์
• บริษัท 25 แห่ง บันทึกมูลค่าหนี้ในงบดุลของบริษัทต่ำ�กว่าจำ�นวนเงินกู้
ที่กู้ยืมจากสหกรณ์
นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานบางอย่างทีช่ วนให้สงสัยว่าลูกหนีค้ า้ งชำ�ระดอกเบีย้
เป็นจำ�นวนมาก แต่ข้อเท็จจริงนี้ถูกปกปิดไว้ โดยใบเสร็จการจ่ายดอกเบี้ยของ
ลูกหนี้บางรายลงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่สถาบันการเงินและ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ปิดทำ�การ1 และรายงานประจำ�ปี 2555 ของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนฯ ระบุว่า ลูกหนี้ค้างชำ�ระดอกเบี้ยมากขึ้น โดยในปี 2555 มี
ดอกเบี้ยค้างชำ�ระถึงร้อยละ 73.36 ของมูลค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระ ซึ่งเพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ 5.57 ในปี 2554
นอกจากความผิ ด ปกติ เ รื่ อ งการปล่ อ ยกู้ แ ละการชำ � ระดอกเบี้ ย แล้ ว
หมายเหตุงบการเงินประจำ�ปี 2555 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังระบุถึง
การดำ�เนินการอื่นๆ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อประธาน
กรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์ เช่น
• ประธานกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เป็นลูกหนี้เงิน
ยืมทดรอง 3,298 ล้านบาท โดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการยืมเงินและ
กำ�หนดชำ�ระเงินคืน
• สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์ยูเนี่ยน
รัฐประชา จำ�กัด 1,000 ล้านบาท ทั้งที่ในปี 2554 นายทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 3.3 ล้านบาท และในปี 2550 สหกรณ์ยูเนี่ยน
รัฐประชามีทุนดำ�เนินงานเพียง 830,000 บาท
ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้สมั ภาษณ์วา่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนผู้กำ�กับดูแล บกพร่องต่อหน้าที่ โดย
ไม่ดำ�เนินการแก้ไขปัญหา ทั้งที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พบความผิดปกติในงบ
การเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นมาแล้วประมาณ 5 ปี และได้แจ้งให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์รับทราบมาโดยตลอด อีกทั้ง ธีระ วงศ์สมุทร อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรก็เคยสั่งการให้ตรวจสอบแล้ว

1 จากการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสำ�นักข่าวไทยพับลิก้า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ผู้สื่อข่าวได้แสดงใบเสร็จ
ที่มีความผิดปกติดังกล่าว

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• สมาชิกได้รบั เงินปันผลน้อยกว่าทีค่ วร
หากเกิดหนี้เสีย หรืออาจเกิดความ
เสียหายมาก หากสหกรณ์มีหนี้เสีย
จนถึงขัน้ ล้มละลาย เพราะมูลค่าเงินกู้
ที่ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก สมทบทั้ ง 27 ราย
คิดเป็นร้อยละ 80 ของเงินกู้ทั้งหมด
และคิดเป็นประมาณร้อยละ 54 ของ
มูลค่าสินทรัพย์
• การปล่อยกูข้ องสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นฯ
สร้างความวิตกกังวลว่าสหกรณ์อื่น
อีกหลายแห่งอาจมีปญ
ั หาทางการเงิน
เพราะมี เ งิ น ฝากจำ � นวนมากกั บ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดย
มีมูลค่ารวมกันกว่า 8,000 ล้านบาท
และสร้างความวิตกกังวลว่าสหกรณ์
อื่นอาจมีปัญหาแบบเดียวกัน
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สถานะของคดี
• กองบังคับการปราบปราม สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ อยูร่ ะหว่างสืบสวนคดียกั ยอกหรือฉ้อโกง
ทรัพย์ ตามที่มีการร้องเรียน
• ศาลอาญารับฟ้องคดียกั ยอกทรัพย์ ตามทีส่ หกรณ์เครดิตยูเนีย่ นฯ ได้ยนื่ ฟ้องประธานกรรมการ
ดำ�เนินการของสหกรณ์และพวก และศาลแพ่งรับฟ้องคดีเรียกคืนทรัพย์และละเมิด ตามที่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ได้ยื่นฟ้องเพื่อเรียกเงินคืนจากจำ�เลย จำ�นวน 12,481 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม จำ�เลยและพวกพยายามใช้อำ�นาจในการบริหารสหกรณ์ และลงมติให้สหกรณ์
ถอนฟ้องตนและพวกไปแล้วบางคดี
• กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) อยูร่ ะหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการยักยอกทรัพย์หรือ
ฉ้อโกงทรัพย์ของประธานกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์และพวก ตามที่ ปฏิพนั ธ์ จันทรภูติ
อดีตที่ปรึกษาและสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เป็นผู้ร้องทุกข์
• วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ
ดีเอสไอยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหา 4 คน ได้แก่ 1. ประธานกรรมการดำ�เนินการ
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ 2. อดีตรองผู้จัดการสหกรณ์ฝ่ายการเงิน 3. กรรมการสหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ นฯ 4. เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์เครดิตยูเนีย่ นฯ ในความผิดฐานผูต้ อ้ งหาร่วมกันยักยอก
เงินของสหกรณ์

เอกสารอ้างอิง
• กางบัญชีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ขาใหญ่เป็นสหกรณ์ด้วยกันเอง ยอดรวมกว่า 8 พันล้านบาท, เว็บไซต์ Thaipublica, 20 กรกฎาคม 2556.
• เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบ ความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (1),เว็บไซต์ Thaipublica, 27 พฤษภาคม 2556.
• เจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ‘ศุภชัย ศรีศุภอักษร’ กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง, เว็บไซต์ Thaipublica, 18 มิถุนายน 2556.
• ปปง.-ดีเอสไอ ยึดและอายัดทรัพย์ ‘ศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวก’ ยักยอกทรัพย์สหกรณ์ฯ คลองจั่น 12,000 ล้าน, เว็บไซต์ Thaipublica, 11 กรกฎาคม 2556.
• เปิดลูกหนี้ 27 ราย สหกรณ์คลองจั่น มูลหนี้กว่า 1 หมื่นล้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ�ธุรกิจ-กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชี้พบงบการเงินผิดปกติมา 5 ปีแล้ว, เว็บไซต์ Thaipublica, 16 พฤษภาคม
•
•
•
•
•

2556.
‘ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร’ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมเช็คบิลถ้าแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไม่คืบ, เว็บไซต์ Thaipublica, 1 มิถุนายน 2556.
สมาชิกสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่นหอบเอกสาร 2 ลัง แห่ร้องทุกข์ดีเอสไอ กรณีโดนโกงเงินกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท, ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 30 พฤษภาคม 2556.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นป่วน ‘มณฑล กันล้อม’ ฟ้องอาญา-แพ่ง ‘ศุภชัย ศรีศุภอักษร’ อดีตประธานยักยอก 1.2 หมื่นล้าน, เว็บไซต์ Thaipublica, 17 เมษายน 2556.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นป่วน ศึกแย่งอำ�นาจบริหาร – เปิดข้อมูลเงินกู้รายเดียว 3 พันล้านให้ ‘ศุภชัย ศรีศุภอักษร’, เว็บไซต์ Thaipublica, 9 เมษายน 2556.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำ�กัด, รายงานประจำ�ปี 2555.
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เร�่องอื้อฉาวสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น:

ปลอยกูหมื่นลาน
ไรหลักประกัน

เง�นกู

20%
สมาชิกที่ไดรับ
50,000 ราย

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นปลอยกูใหกับ
สมาชิกสมทบ 27 รายซึ่งไมไดถือหุนของสหกรณ
ประมาณ 11,846 ลานบาท หร�อประมาณ 80%
ของเง�นกูทั้งหมด โดยประธานกรรมการดำเนินการ
ของสหกรณฯ ในขณะนัน้ และญาติ เปนผูถ อื หุน ใหญ
ของบร�ษัทผูกู 10 แหง ผูกูบางรายมีหลักทรัพย
ค้ำประกันนอยกวามูลคาหนี้ และบางรายไมมี
หลักทรัพยค้ำประกันเลย นอกจากนี้ยังมีผูกูอีก
3 รายที่ปดกิจการไปแลว
แมกรมตรวจบัญชีสหกรณพบความผิดปกติ
ในงบการเง�นของสหกรณคลองจั่นมากวา 5 ป
และแจงใหกรมสงเสร�มสหกรณทราบ
แตกรมสงเสร�มสหกรณกลับไมดำเนินการใดๆ
จนกระทั่งเกิดปญหาข�้น

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• สมาชิกไดรบั เงินปนผลนอยกวา
ทีค่ วร หากเกิดหน�เ้ สีย
หรืออาจเกิดความเสียหายมาก
หากสหกรณมหี น�เ้ สียจน
ถึงขัน้ ลมละลาย
• สรางความวิตกกังวลวาสหกรณ
อืน่ อีกหลายแหงอาจมีปญ หา
ในลักษณะเดียวกัน

สถานะ

• ศาลอาญารับฟองคดียกั ยอก
ทรัพย ตามทีส่ หกรณยน่ื ฟอง
อดีตประธานกรรมการดำเนินการ
และพวก
• ศาลแพงรับฟองคดีเรียกคืนทรัพย
และละเมิด ตามทีส่ หกรณ
ยืน่ ฟองเพือ่ เรียกเงินคืนจากอดีต
ประธานกรรมการดำเนินการ
12,481 ลานบาท

เง�นกู

80%
สมาชิกที่ไดรับ
27 ราย

บันได 3 ขั้น

01

ประธานกรรมการปลอยกู
ใหกับสมาชิกที่ไมไดถือหุน
ซึ�งบางรายมีผลประโยชน
รวมกับประธานฯ

02

เจาหนาที่ของสหกรณสราง
หลักฐานการชำระหน�้เท็จ

03

กรมสงเสริมสหกรณมิไดแกไข
ปญหา ทั้งที่ทราบปญหา
มากวา 5 ป

ของหวาน : ทานง่าย อร่อยทุกมื้อ

ปริมณฑลของการทุจริตวนเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรา พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน
แต่ปัญหานั้นฝังลึกถึงระดับโครงสร้างของสังคม
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แป๊ะเจี๊ยะหลักแสน
แย่งเก้าอี้นักเรียน

ปูมหลัง
ความเหลือ่ มล้�ำ ทางการศึกษาเป็นปัญหาสำ�คัญในสังคมไทย เพราะคุณภาพของโรงเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมาก ทำ�ให้เกิดการแย่งชิงที่นั่งในโรงเรียนที่ ‘มีชื่อ’ และ
คุณภาพสูง
‘อาการ’ ของความไม่เท่าเทียมดังกล่าวแสดงออกผ่านการกวดวิชาเพือ่ สอบแข่งขันเข้าโรงเรียน
ชือ่ ดัง และการจ่ายเงิน ‘บริจาค’ เพือ่ แลกกับสิทธิใ์ นการจับจองเก้าอีใ้ นชัน้ เรียน ทีเ่ รียกกันโดยทัว่ ไป
ว่า ‘แป๊ะเจี๊ยะ’
การจ่ายแป๊ะเจี๊ยะของผู้ปกครองเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าเรียนนั้นเกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีการ
แข่งขันสูง ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงเรียนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
ในปีการศึกษา 2555 สพฐ. ระบุรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่มีการแข่งขันสูงทั้งหมด 280 แห่ง
โดยโรงเรียน A (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังในกรุงเทพฯ ก็เป็นหนึ่งในสถานศึกษา
ที่ได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ
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โรงเรียน A กำ�หนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชัน้ ม. 3
เพื่อศึกษาต่อชั้น ม. 4 ไว้สูงกว่าโรงเรียนอื่นๆ ทำ�ให้นักเรียนชั้น
ม. 3 จำ�นวนมากไม่ผา่ นเกณฑ์ดงั กล่าว โรงเรียนจึงมี ‘เก้าอี’้ เหลือ
สำ�หรับการรับนักเรียนด้วย ‘วิธีพิเศษ’ ซึ่งส่อเค้าไม่โปร่งใส และ
เปิดช่องให้มีการเรียกแป๊ะเจี๊ยะ
ประกาศ สพฐ. ว่ า ด้ ว ยการรั บ นั ก เรี ย นในปี ก ารศึ ก ษา
2555 กำ�หนดให้รับนักเรียนชั้น ม. 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4
โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยและผลคะแนน O-NET แต่
เนื่องจากประกาศของ สพฐ. มิได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ไว้อย่างชัดเจน ว่าจะต้องใช้ผลการเรียนเฉลี่ยและผลคะแนน ONET เท่าใด จึงเปิดช่องให้โรงเรียน A กำ�หนดว่านักเรียนชั้น ม. 3
จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (GPAX)
ไม่ต่ำ�กว่า 2.5 และคะแนน O-NET ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็น
เกณฑ์ทสี่ งู กว่าโรงเรียนอืน่ ๆ ทำ�ให้นกั เรียนชัน้ ม. 3 จำ�นวน 636
คน ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนต่อชั้น ม. 4 เพียง 417 คน
แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน A ระบุว่าจะรับนักเรียน
ชั้น ม. 4 จำ�นวน 755 คน โดยคัดเลือกด้วยวิธีสอบเข้า 183
คน ซึ่งเมื่อรวมนักเรียนชั้น ม. 3 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 417
คน โรงเรียนจึงมีเก้าอี้เหลือสำ�หรับการรับนักเรียนด้วยวิธีพิเศษ
อีก 155 ที่นั่ง
นักเรียนที่ได้เข้าเรียนด้วยวิธีพิเศษ มีทั้งนักเรียนชั้น ม. 3 ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและสอบคัดเลือกไม่ผ่าน และนักเรียน
จากโรงเรียนอื่นที่สอบคัดเลือกไม่ผ่าน การรับนักเรียนด้วยวิธี
พิเศษโดยไม่มีหลักเกณฑ์แน่ชัด จึงเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต

เรื่องเงินๆ ทองๆ ในโรงเรียน A
การทุจริตในวงการศึกษาครั้งนี้ทำ�เป็นขบวนการ โดยมี
ผูเ้ กีย่ วข้องตัง้ แต่ผบู้ ริหาร อาจารย์ ไปจนถึงเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน
การติ ด ต่ อ เพื่ อจ่ า ยแป๊ ะ เจี๊ ย ะแลกกั บ สิ ท ธิ์ ใ นการจั บจองเก้า อี้
ในชัน้ เรียนก็ท�ำ ได้หลายทาง ทัง้ การติดต่อกับผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
โดยตรง หรือติดต่อกับอาจารย์ที่มีส่วนรู้เห็น ซึ่งได้รับ ‘ส่วนแบ่ง’
จากเงินบริจาคในลักษณะคล้าย ‘ค่าหัวคิว’ ของนายหน้าขายสินค้า
วิ ธี ห ลั ก ๆ ในการรั บ แป๊ ะ เจี๊ ย ะของโรงเรี ย น A คื อ ให้
ผู้ปกครองของนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียน ‘เสนอ’ จำ�นวนเงิน
บริจาค โดยเขียนระบุจำ�นวนเงินในกระดาษ และจ่ายเป็นเงินสด
ให้แก่ผู้อำ�นวยการ โดยฝ่ายการเงินอาจ ‘กระซิบ’ บอกผู้ปกครอง
ถึงจำ�นวนตัวเลขขั้นต่ำ�ที่ควรเขียนลงไป ซึ่งตัวเลขดังกล่าวคือ
1. นักเรียนชั้น ม. 3 จากโรงเรียนอื่นที่สอบคัดเลือกไม่ผ่าน
ต้องจ่ายประมาณ 300,000 บาท
2. นักเรียนชั้น ม. 3 เดิม และได้เกรดต่ำ�กว่า 2.5 ต้องจ่าย
ประมาณ 150,000 บาท
3. นักเรียนชั้น ม. 3 เดิม และได้เกรดเกิน 2.5 แต่ได้คะแนน
O-NET ไม่ถึงร้อยละ 50 ต้องจ่ายประมาณ 10,000-50,000
บาท
ในกรณีโรงเรียน A มีเพียงผู้ปกครองของนักเรียนในกลุ่ม
สุดท้ายเท่านั้นที่ได้รับใบเสร็จรับเงินยืนยันว่าเป็นการบริจาคเงิน
ให้โรงเรียน ขณะทีผ่ ปู้ กครองสองกลุม่ แรกจ่ายเงินโดยไม่มใี บเสร็จ
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของข้อสงสัยที่ว่า น่าจะมีการแสวงหาประโยชน์
จากเงินบริจาคก้อนนี้
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ผลกระทบต่อประชาชน
• การเรียกรับแป๊ะเจี๊ยะเป็นการทำ�ลายระบบการคัดเลือกนักเรียนตามความสามารถ
• นักเรียนชัน้ ม. 3 เดิม ถูกลิดรอนสิทธิใ์ นการเรียนต่อ ทัง้ ทีโ่ รงเรียนยังรับนักเรียนชัน้ ม. 3 เดิม
ไม่ครบสัดส่วนตามที่ สพฐ. กำ�หนด
• การที่เงินบริจาคตกเป็นของผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตแทนที่จะเป็นของโรงเรียน ทำ�ให้
โรงเรียนสูญเสียงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
• การรับนักเรียนเพิ่มเพื่อเรียกรับแป๊ะเจี๊ยะ ทำ�ให้จำ�นวนนักเรียนต่อห้องเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอน

เอกสารอ้างอิง
• ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำ�นักงานคณะ
•

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ประกาศสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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29

นักเร�ยนชั้น ม. 4
ท่ีสามารถรับเขาเร�ยน

755

แปะเจ�๊ยะโรงเร�ยน A:

กั๊กเกาอี้
เร�ยกรับเง�น

ผลกระทบตอ
ประชาชน

คน

โรงเร�ยน A โรงเร�ยนชื่อดังในกรุงเทพฯ
กำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกนักเร�ยนชั้น ม. 3
เพ�่อศึกษาตอชั้น ม. 4 ไวสูงกวาโรงเร�ยนอื่น
ทำใหนักเร�ยนชั้น ม. 3 ที่ตองการเร�ยนตอ
ไมผานเกณฑการคัดเลือก โรงเร�ยนจ�งมี ‘เกาอี้’
เหลือสำหรับการรับนักเร�ยนดวยว�ธี ‘พ�เศษ’
ซึ่งเปดชองใหมีการเร�ยกรับแปะเจ�๊ยะ
การทุจร�ตในโรงเร�ยน A ทำเปนกระบวนการ
โดยมีผูเกี่ยวของตั้งแตผูบร�หาร อาจารย ไปจนถึง
เจาหนาที่ฝายการเง�น การกระทำดังกลาวเปน
การนำสิทธิ์ในการเขาโรงเร�ยนของรัฐไปแสวงหา
ผลประโยชน ทั้งที่การรับนักเร�ยนเขาเร�ยนควรมี
กติกาที่เปนธรรม

417คน

183 คน

ม. 3 เดิม ผานเกณฑ

สอบเขาได

• การเรียกรับแปะเจีย๊ ะ
เปนการทำลายระบบการคัดเลือก
นักเรียนตามความสามารถ
• นักเรียนชัน้ ม. 3 เดิมถูก
ลิดรอนสิทธิ์ในการเรียนตอ
ทัง้ ที่โรงเรียนยังรับนักเรียนชัน้
ม. 3 เดิมไมครบสัดสวนตามที่
สพฐ. กำหนด
• การทีเ่ งินบริจาคกลายเปน
ของผูท อ่ี ยูในกระบวนการทุจริต
แทนทีจ่ ะเปนของโรงเรียน
ทำใหโรงเรียนสูญเสียงบประมาณ
ในการปรับปรุงและพัฒนา
การเรียนการสอน
• การรับนักเรียนเพิม� เพือ่ เรียก
รับแปะเจีย๊ ะ ทำใหจำนวน
นักเรียนตอหองเพิม� ขึน้ ซึง� อาจ
สงผลกระทบตอคุณภาพ
การเรียนการสอน

คาแปะเจ�๊ยะ

155 คน
จายแปะเจ�๊ยะ

บันได 4 ขั้น

01

กำหนดเกณฑการศึกษาตอชั้น
ม. 4 ไวสูง ทำใหมีนักเรียนชั้น
ม. 3 ที่ตองการเรียนตอ
ไมผานเกณฑการคัดเลือก

02

ไมปฏิบัติตามขอกำหนดเรื่อง
สัดสวนการรับนักเรียน
ทำใหโรงเรียนมี ‘เกาอี้’
เหลือสำหรับการเรียกรับ
‘แปะเจี๊ยะ’

03

04

ใหผูปกครองเสนอเงินบริจาค ไมออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำ
เพือ่ แลกกับสิทธิใ์ นการเขาเรียน เงินบริจาคเขากระเปาของผูที่
โดยมีการแนะนำจำนวนเงิน อยูในกระบวนการทุจริต
บริจาคขั้นต่ำ

300,000 บาท

สำหรับนักเรียนชัน้ ม. 3 จาก
โรงเรียนอืน่ ทีส่ อบคัดเลือกไมผา น

150,000 บาท

สำหรับนักเรียนชัน้ ม. 3 เดิม
ที่ไดเกรดต่ำกวา 2.5

50,000 บาท

สำหรับนักเรียนชัน้ ม. 3 เดิม
ที่ไดเกรดเกิน 2.5 แตไดคะแนน
O-NET ไมถงึ 50%
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30

เปลี่ยนอุทยาน
ให้เป็นรีสอร์ต
ปูมหลัง
ช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติสำ�คัญ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติทับลานและ
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ถูกบุกรุกอย่างหนัก โดยกลุ่มธุรกิจและผู้มีฐานะต่างต้องการครอบครอง
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเพือ่ สร้างโรงแรม รีสอร์ต บ้านพักตากอากาศ และสวนเกษตร เนือ่ งจากพืน้ ที่
อุทยานแห่งชาติมีความสวยงามทางธรรมชาติและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง
อุทยานแห่งชาติทับลานมีพื้นที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการ
ประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติในปี 2524 มีพื้นที่ประมาณ 1.39 ล้านไร่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของประเทศ นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติทับลานยังเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ ซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และป่าลานในบริเวณดังกล่าวยังเป็นป่าลานผืนสุดท้าย
ของประเทศไทยอีกด้วย
ส่วนอุทยานแห่งชาติสิรินาถในจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
ในปี 2524 โดยเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีเนื้อที่ 56,250 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทางทะเลกว่า
30,000 ไร่ และพืน้ ทีท่ างบกกว่า 10,000 ไร่ เอกลักษณ์ทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติสริ นิ าถ
มีอยูห่ ลายอย่าง เช่น มีปา่ สนทะเลธรรมชาติ มีแนวปะการังและโขดหินทีส่ วยงาม ทีส่ �ำ คัญชายหาด
บางแห่งเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลและจักจั่นทะเล
อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2554-2555 การบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง ถูกตรวจสอบ
อย่างเข้มข้น ซึง่ พบว่าน่าจะมีนกั การเมืองและข้าราชการเกีย่ วข้องกับการทุจริต โดยการรับรองการ
ซื้อขายที่ดินในอุทยานแห่งชาติ
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ความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเมื่อมีการรับรองการซื้อขาย
ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติโดยนักการเมืองและข้าราชการ ทั้งที่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ิที่ดิน หรือช่วยออกเอกสารสิทธิ์ิโดยมิชอบด้วย
กฎหมายให้แก่กลุ่มธุรกิจ ซึ่งต้องการนำ�ที่ดินไปเก็งกำ�ไรขายต่อ
สร้างรีสอร์ต และทำ�สวนเกษตร
กระบวนการทุจริตและการบุกรุกอุทยานแห่งชาติทับลาน
เริ่มโดยกลุ่มธุรกิจประกาศขายที่ดินในเขตอุทยานฯ เมื่อมีการ
ตกลงซือ้ ขาย นักการเมืองและข้าราชการท้องถิน่ เช่น สมาชิกสภา
จังหวัด กำ�นัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ได้ออกใบภาษี
บำ�รุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) ให้ผู้ซื้อใช้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดิน โดย
จ่ายภาษีเพียงไร่ละ 5 บาทต่อปี ทั้งที่ใบ ภ.บ.ท. 5 ไม่ใช่เอกสาร
สิทธิ์ิ แต่ผู้ซื้อบางคนอาจถูกหลอกว่าใบ ภ.บ.ท. 5 เป็นเอกสาร
สิทธิ์ิ ทำ�ให้มั่นใจว่าครอบครองที่ดินได้อย่างถูกต้อง เพราะมีการ
ทำ�สัญญาการซื้อขายที่ดินในสำ�นักงาน อบต. โดยมีผู้ใหญ่บ้าน
และกำ�นันร่วมเป็นพยาน และแม้บางคนจะทราบว่าใบ ภ.บ.ท. 5
ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ิ แต่กแ็ อบหวังว่าจะได้รบั เอกสารสิทธิใ์ิ นอนาคต
นอกจากนี้ นายหน้าค้าที่ดินบางกลุ่มยังใช้วิธีซื้อสิทธิ์อยู่
อาศัยและทำ�กินจากชาวบ้าน ซึ่งได้รับการผ่อนปรนให้อยู่อาศัย
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานฯ แต่มไิ ด้รบั เอกสารสิทธิ์ิ เพราะชาวบ้านอาศัยอยู่
ในพืน้ ทีก่ อ่ นประกาศเป็นเขตอุทยานฯ โดยปัจจุบนั เหลือชาวบ้าน
ครอบครองพื้นที่เพียงร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด
ส่วนกรณีการบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ กระบวนการ
ทุจริตเริม่ โดยเจ้าหน้าทีข่ องกรมทีด่ นิ บางคนออกเอกสารสิทธิท์ิ ดี่ นิ
ในอุทยานฯ ซึ่งขัดกับกฎหมายที่ดิน และเมื่อพนักงานสอบสวน
คดี สำ�นักคดีอาญาพิเศษ ตรวจสอบการบุกรุกอุทยานฯ ก็พบว่า
กลุ่มผู้มีอิทธิพลและกลุ่มธุรกิจเข้าไปสำ�รวจที่ดินในอุทยานแห่ง
ชาติและประกาศขาย เมื่อมีการตกลงซื้อขายและวางเงินมัดจำ�
กลุ่มผู้มีอิทธิพลและกลุ่มธุรกิจก็จะเร่งให้เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน
ดำ�เนินการออกเอกสารสิทธิ์ิหรือโฉนด
ดำ�รง พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุพ์ ชื ให้สมั ภาษณ์วา่ เจ้าหน้าทีข่ องกรมทีด่ นิ ทำ�ผิดกฎระเบียบ
การออกเอกสารสิทธิ์ิ เพราะชี้แนวเขตในการออกเอกสารสิทธิ์ิใน
พื้นที่ป่า โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ร่วมรับรอง
ที่สำ�คัญ เอกสารสิทธิ์ิและโฉนดที่กลุ่มธุรกิจใช้อ้างในการ
ก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ตในอุทยานฯ ออกในปี 2532 และ
2541 แต่การออกเอกสารสิทธิ์ิในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถทำ�ได้
เพราะกรมป่าไม้เวนคืนที่ดินในเขตอุทยานฯ และจ่ายเงินชดเชย
ให้กับประชาชนที่ถือครองเอกสารสิทธิ์ิเพื่อประกาศเป็นเขตป่า
สงวนแห่งชาติเขารวก-เขาเมืองไปแล้วตั้งแต่ปี 2507 และต่อมา
ในปี 2524 กรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งกฎหมายห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
การบุกรุกอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง พบว่า เจ้าหน้าที่ของ
กรมอุทยานฯ หรือกรมป่าไม้บางคนมีส่วนสนับสนุนการบุกรุก
หรือแม้แต่เป็นผู้บุกรุกเอง เช่น
• อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานคนหนึ่งถูกตรวจสอบ
พบว่า ทำ�ไร่ยางพาราในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
• ปี 2543 ศรัณย์ ใจสะอาด อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน เข้าจับกุมบ้านทะเลหมอกรีสอร์ต ซึ่งบุกรุกพื้นที่
อุทยานฯ และศาลมีคำ�สั่งให้รื้อถอนรีสอร์ต แต่ตัวแทน
ผูป้ ระกอบการบ้านทะเลหมอกรีสอร์ตเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้
ในขณะนั้ น เพื่ อ ขอเช่ า พื้ น ที่ ป ระกอบกิ จ การต่ อ ไป ซึ่ ง
ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ ทั้งที่สำ�นักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วว่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวไม่สามารถ
ให้เช่าได้
• ปี 2554 อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสริ นิ าถ รับรองว่าทีด่ นิ
ในอุทยานฯ ซึง่ โครงการบ้านพักตากอากาศแห่งหนึง่ กำ�ลังขอ
ออกโฉนด เป็นทีด่ นิ ทีไ่ ด้มาโดยชอบตามกฎหมายทีด่ นิ และ
ภายหลังถูกตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ลงนามอนุมัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างถนนเข้าพื้นที่ป่า และอนุญาตให้
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กลุม่ ธุรกิจปักเสาไฟฟ้าใน
เขตอุทยาน
• หลังจากรับรองการซือ้ ขาย
ที่ ดิ น ให้ กั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
เจ้าหน้าที่ของ อบต. และ
เ ท ศ บ า ล ยั ง อ นุ มั ติ ใ ห้
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งบ้ า น
พั ก และอาคาร รวมทั้ ง
สร้ า งสาธารณู ป โภคใน
พื้นที่อุทยานฯ ด้วย เช่น
ตัดถนนและนำ�ไฟฟ้าเข้า
พื้นที่ เป็นต้น
นอกจากนี้ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
บางกลุ่มยังใช้พื้นที่มากกว่าที่
ระบุในเอกสารสิทธิ์ิ เช่น ตาม
รายงานข่ า วของหนั ง สื อ พิ ม พ์
มติ ช น บริ ษั ท ทรี ด อลฟิ น ซ
จำ�กัด อ้างกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส.ค.
1 จำ�นวน 20 ไร่ ในอุทยาน
แห่งชาติสริ นิ าถ แต่กรมอุทยานฯ
ตรวจสอบพบว่ า มี ก ารขยาย
การครอบครองที่ดินประมาณ
200 ไร่ หรือโครงการบ้านพัก
ตากอากาศแห่ ง หนึ่ ง มี เ นื้ อ ที่
ประมาณ 10 ไร่ ทั้งที่เอกสาร
สิทธิ์ิ น.ส. 3 ก ระบุว่าสามารถ
ใช้ได้พื้นที่ได้ประมาณ 7 ไร่

ผลกระทบต่อประชาชน
• การบุ ก รุ กอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ป็ น การถ่ า ยโอนสมบั ติ ข องประชาชนทุ ก คนไปสู่ ก าร
ครอบครองของคนบางกลุ่ม เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว
• การสร้ า งรี ส อร์ ต และโรงแรมในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ป็ น การทำ � ลายป่ า ไม้ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
• การบุกรุกอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อาจ
ทำ�ให้ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ถูกจัดเข้าสู่บัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม และ
อาจถูกถอดถอนจากบัญชีมรดกโลกในที่สุด

สถานะของคดี
กรณีการบุกรุกอุทยานแห่งชาติทับลาน
• กรมอุทยานฯ แจ้งความดำ�เนินคดีกับผู้บุกรุก 429 คดี โดยมี 381 คดี อยู่ในขั้นตอน
ของพนักงานสอบสวน และมี 50 คดีที่สิ้นสุดแล้ว ซึ่งศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
โดยกรมอุทยานฯ และผู้บุกรุกรื้อถอนแล้ว 27 แห่ง ส่วนอีก 23 แห่ง อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครอง เพื่อสั่งคุ้มครองหรือให้รื้อถอน
• กรมอุทยานฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำ�งานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ทับลานประมาณ 10 คน ซึ่งรวมถึงอดีตหัวหน้าอุทยานฯ
• กรมอุทยานฯ แจ้งความดำ�เนินคดีกบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ สี ว่ นกับการซือ้ ขายทีด่ นิ และ
การอนุญาตแบบการก่อสร้างรีสอร์ตและบ้านพักตากอากาศในเขตอุทยานฯ

กรณีการบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ
• ปี 2555 กรมอุทยานฯ ตรวจสอบพบว่า มีโรงแรมและบ้านพัก 14 แห่ง บุกรุก
พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และแจ้งความดำ�เนินคดีกับผู้บุกรุกทั้ง 14 ราย รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนกับการออกเอกสารสิทธิ์ิและโฉนดโดยมิชอบ พร้อมทั้งส่ง
หนังสือให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ิในเขตอุทยานฯ
• ช่วงต้นปี 2556 คดียังอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรก พนักงานสอบสวนรับผิดชอบดำ�เนินคดีเอง อีกส่วนหนึ่ง พนักงานสอบสวนส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำ�เนินคดี

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

ต่อ 2 คดี เพราะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมที่ดิน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ิ
• กรมอุทยานฯ ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสริ นิ าถทีล่ งนาม
อนุมัติให้มีการสร้างถนนและปักเสาไฟฟ้าในเขตอุทยาน และให้เจ้าหน้าที่แจ้งความ
ดำ�เนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของ อบต. และหน่วยงานฝ่ายปกครองที่สร้างถนน ประปา
และไฟฟ้า รุกล้ำ�ในเขตอุทยาน
• เดือนเมษายน 2556 กรมอุทยานฯ เข้าตรวจสอบพืน้ ทีท่ มี่ กี ารออกเอกสารสิทธิจ์ิ �ำ นวน
3,500 ไร่ พร้อมทั้งขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมตรวจสอบการบุกรุก โดย ปปง. ดำ�เนินการ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุม่ นายทุนทีบ่ กุ รุก และใช้กฎหมายฟอกเงินดำ�เนินคดี
กับผู้กระทำ�ผิด

เอกสารอ้างอิง

อุทยานแห่งชาติทับลาน
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433 รีสอร์ทผุดกลางป่า, หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, 18 มกราคม 2555.
กระแสแฟชั่น ‘วังน้ำ�เขียว-ทับลาน’ นายหน้าค้าที่ดิน ‘อู้ฟู่’ ในชั่วพริบตา, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, 1 กันยายน 2554.
เกียร์ว่าง! สางปัญหาทับลาน-วังน้ำ�เขียว ไม่ตั้งอธิบดีอุทยานฯ รัฐบาลเสียรังวัด, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, 7 ธันวาคม 2555.
แกะรอยออก ‘ใบ ภ.บ.ท. 5’ ชนวนนายทุนซื้อที่ดินในเขตป่า, หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, 22 สิงหาคม 2554.
ครบรอบ 1 ปี ลุยจับรุกป่า ‘ทับลาน’ รื้อถอน 418 คดี โยงใยไปถึง ‘เขาใหญ่’, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, 27 กรกฎาคม 2555.
แฉ ‘ปลอด’ เคยหาช่องให้ ‘บ้านทะเลหมอก’ เช่าทับลาน, หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ, 11 สิงหาคม 2555.
ดำ�รงค์เล็งรื้อรีสอร์ททับลาน ‘บ้านทะเลหมอก’ มูลค่า 200 ล้านโดนด้วย, ไทยรัฐออนไลน์, 21 มิถุนายน 2555.
นิติฯ มธ. ออกโรงรณรงค์ไม่เที่ยวรีสอร์ทรุกป่าวังน้ำ�เขียว-ทับลาน, เว็บไซต์ เดลินิวส์, 29 พฤษภาคม 2556.
บี้ฟัน อบต. ที่อนุญาตให้รีสอร์ตรุก พท. ป่า, ไทยรัฐออนไลน์, 22 ธันวาคม 2554.
ย้ายด่วนอธิบดีอุทยานฯ นั่งเก้าอี้ผู้ตรวจเซ่น ‘วังน้ำ�เขียว’, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, 7 กันยายน 2554.
เรียก ส.ส. แจงฮุบ ส.ป.ก. วังน้ำ�เขียว อดีต หน. อุทยานฉาว!, ASTV ผู้จัดการรายวัน, 15 สิงหาคม 2554.
‘อบต.-เทศบาล’ หละหลวม ‘ภ.บ.ท. 5’ ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน งาบป่ากันสนุก!, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, 5 สิงหาคม 2554.
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‘6 แปลง’ รุกสิรินาถภูเก็ต ทวงเงิน 4.6 ล้าน ทุบรีสอร์ตทับลาน, หนังสือพิมพ์ มติชน, 18 มกราคม 2556.
กรมอุทยานฯ-ดีเอสไอ-ปปง.ลุยขอคืนที่ดินจากนายทุน, หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน, 29 เมษายน 2556.
กรมอุทยานฯ เผยมีหลักฐานเด็ดมัดที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ิรุกอุทยานฯ สิรินาถ, เว็บไซต์ เดลินิวส์, 5 กันยายน 2555.
จ่อเพิกถอนโฉนด 11 โรงแรมหรูภูเก็ต รุกที่อุทยานใน 30 วัน, หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ, 16 สิงหาคม 2555.
แจ้งจับ 14 รีสอร์ตรุก ‘สิรินาถ’ ยื่นฟัน จนท. ออกเอกสารสิทธิ์ิ, หนังสือพิมพ์ มติชน, 26 กันยายน 2555.
แฉ จนท. รัฐเอี่ยวรุกป่าภูเก็ต-ส่ง ปปช. ฟัน, เว็บไซต์ ข่าวสด, 8 กุมภาพันธ์ 2556.
‘ดำ�รงค์’ แย้มเจ้าของโฉนดที่ดินภูเก็ตชื่อระดับบิ๊ก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 16 สิงหาคม 2555.
ดำ�รงค์ลุยแจ้งจับรีสอร์ทหมื่นล้านรุกอุทยาน 640 ไร่, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, 26 กันยายน 2555.
ดีเอสไอลุยฟ้องเอง บุกรุก ‘สิรินาถ’, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, 23 มีนาคม 2556.
ปปง. พร้อมใช้ กม. ฟอกเงินสอบนายทุนรุกป่า, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 28 กุมภาพันธ์ 2556.
สอบอดีตหัวหน้าอุทยานป่าสิรินาถ, ไอเอ็นเอ็น, 13 มิถุนายน 2555.
อดีต หน. อุทยานฯ สิรินาถรับรองออกโฉนดที่ดินงอกเพิ่มจาก 7 เป็น 10 ไร่ให้ฝรั่ง, เว็บไซต์เดลินิวส์, 14 มีนาคม 2556.
อนุ กมธ. ฟัน ‘พูลแมน’ ผุด รร. รุกหาดในยาง นายกระยองโต้ดำ�รงค์ ลั่นปิดเองท่าเรือ อบจ., หนังสือพิมพ์ มติชน, 12 กันยายน 2555.
อุทยานฯ ไล่รื้อบ้านพัก คัดทัวร์ชั้นดีนอนเต็นท์, หนังสือพิมพ์ มติชน, 27 สิงหาคม 2555.
DSI งัด กม. ฟอกเงินยึดทรัพย์นายทุนรุกป่า, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 17 กุมภาพันธ์ 2556.
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รุกที่อุทยานทับลาน-สิร�นาถ:

ซื้อขายที่ดินไรเอกสารสิทธิ์/
ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
การบุกรุกพ�้นที่ปายังคงเปนปญหาใหญ
ของประเทศไทย โดยมักเกิดจากการสมคบ
กันระหวางผูที่ตองการบุกรุกกับเจาหนาที่ของรัฐ
การบุกรุกพ�้นที่อุทยานแหงชาติทับลานและสิร�นาถ
ถูกตรวจสอบอยางเขมขนในชวงป 2554-2555
ซึ่งสิ�งที่พบก็ ไมตางจากที่เคยเกิดข�้นมาแลว
นั่นก็คือมีการรวมมือกันระหวางนักการเมือง
ขาราชการ และนักธุรกิจ ในการถายโอนที่ดิน
อุทยานไปใหเศรษฐีและนักธุรกิจ เพ�่อสรางร�สอรต
โรงแรม และบานพักตากอากาศ

ในกรณ�อุทยานแหงชาติทับลาน
นักธุรกิจสามารถซื้อขายที่ดิน
ในอุทยานไดอยางผิดกฎหมาย
โดยนักการเมืองและขาราชการ
ทองถิ�นออกใบภาษีบำรุงทองที่ให
ผูซื้อที่ดินเพื่อใชเปนหลักฐาน
ในการอางกรรมสิทธิ์ และรับรอง
การซื้อขายที่ดินโดยรวมเปนพยาน
ในการทำสัญญาซื้อขาย
ในกรณ�อุทยานแหงชาติสิรินาถ
เจาหนาที่บางรายของกรมที่ดิน
ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในอุทยาน
เพื่อรับรองการอางสิทธิ์ในที่ดิน
และการซื้อขายที่ดิน
เชื่อกันวาทั้งสองกรณ� เจาหนาที่
บางรายของกรมปาไมหรือ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช น�าจะมีสวนรูเห็น
กับการบุกรุก หรือเปนผูบุกรุก
เสียเอง ในขณะที่นักการเมือง
และขาราชการทองถิ�นชวยกัน
อนุมัติแบบกอสราง พรอมทั้ง
ชวยตัดถนนและนำไฟฟาเขา
พืน้ ทีบ่ กุ รุก

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• การบุกรุกอุทยานแหงชาติ
เปนการถายโอนสมบัตขิ อง
ประชาชนทุกคน ไปสูก าร
ครอบครองของคนบางกลุม
เพือ่ ใชประโยชนสว นตัว
• การสรางรีสอรตและโรงแรม
ในเขตอุทยานแหงชาติ
เปนการทำลายปาไมและ
สิง� แวดลอมอันอุดมสมบูรณ
ซึง� ทำใหเกิดปญหาสิง� แวดลอม
• การบุกรุกอุทยานแหงชาติ
ทับลาน ซึง� เปนสวนหนึง� ของ
ปาดงพญาเย็น-เขาใหญ
อาจทำใหปา ดงพญาเย็น-เขาใหญ
ถูกจัดเขาสูบ ญั ชีมรดกโลก
ทีอ่ ยูในภาวะถูกคุกคาม และอาจ
ถูกถอดถอนจากบัญชีมรดกโลก
ในทีส่ ดุ

บันได 4 ขั้น

01

สถานะ

• กรมอุทยานฯ แจงความดำเนินคดี
กับผูบ กุ รุกอุทยานแหงชาติทบั ลาน
429 คดี โดยมี 381 คดีอยูใน
ขัน้ ตอนของพนักงานสอบสวน
และมี 50 คดีทส่ี น้ิ สุดแลว
กลุมนักธุรกิจสำรวจและ
และตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกาศขายที่ดินในเขต
การทำงานของเจาหนาทีอ่ ทุ ยาน
อุทยาน ทั้งที่ตนไมมีสิทธิ์
แหงชาติทบั ลานประมาณ 10 คน
ซึง� รวมถึงอดีตหัวหนาอุทยาน
ป 2555
• กรมอุทยานฯ พบวามีโรงแรม
และบานพัก 14 แหงบุกรุกทีด่ นิ
ในเขตอุทยานแหงชาติสริ นิ าถ
เมื่อมีคนมาติดตอซื้อที่ดิน
จึงแจงความดำเนินคดีกบั ผูบ กุ รุก
นักการเมืองและขาราชการ
พรอมทัง้ สงหนังสือ
ทีส่ มคบกันก็รบั รองการซือ้ ขาย ทัใหง้ ก14รมทีราย
ด
่
น
ิ
พิ
จารณาเพิกถอน
ที่ดินโดยการออกใบภาษีบำรุง เอกสารสิทธิ์ในพื
น้ ทีอ่ ทุ ยาน
ทองที่ เพื่อเปนหลักฐานอาง
และตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
กรรมสิทธิ์ หรือออกเอกสารสิทธิ์ อดีตหัวหนาอุทยานแหงชาติ
ทับที่ดินในอุทยาน
สิรนิ าถ ซึง� ลงนามอนุมตั ิใหมี
การสรางถนนและปกเสาไฟฟา
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน

02
03

ขาราชการและนักการเมือง
อนุมัติแบบการสรางโรงแรม
และบานพักตากอากาศ
พรอมทั้งอนุมัติใหตัดถนน
และนำไฟฟาเขาพื้นที่อุทยาน

04

นักธุรกิจใชพื้นที่กอสราง
โรงแรมมากกวาที่ระบุ
ในเอกสารสิทธิ์
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ผูพ้ ทิ กั ษ์เศรษฐกิจ
นอกกฎหมาย

ปูมหลัง
สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ ให้ความหมายของ ‘เศรษฐกิจนอกกฎหมาย’ ว่า หมายถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่ได้ถกู บันทึกไว้ในบัญชีรายได้ประชาชาติ เป็นกิจกรรมทีไ่ ม่มกี ารเสียภาษี
และกฎหมายไม่ให้การรับรอง โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
หนึ่ง ธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น หวยใต้ดิน บ่อนการพนัน พนันฟุตบอล จับยี่กี การค้ายาเสพติด
การปล่อยเงินกู้นอกระบบ และเพศพาณิชย์
สอง การทุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เช่น เงินใต้โต๊ะที่นักธุรกิจจ่ายให้กับนักการเมือง
และข้าราชการ และส่วยประเภทต่างๆ ที่ตำ�รวจเรียกเก็บจากพ่อค้าและนักธุรกิจ
สาม การหลีกเลี่ยงภาษีของธุรกิจเอกชน
สี่ ธุรกิจนอกระบบ ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม เช่น
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถตู้โดยสารผิดกฎหมาย สุราพื้นบ้าน ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ
รวมถึงหาบเร่แผงลอย1
1 สังศิต พิริยะรังสรรค์, นวลน้อย ตรีรัตน์ และนพนันท์ วรรณเทพสกุล, คอร์รัปชัน: นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ, กรุงเทพฯ:
ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
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จากสภาพของธุรกิจนอกกฎหมายเกือบทุกประเภททีม่ ลี กั ษณะเป็นความผิดอาญา ตำ�รวจจึง
อยู่ในฐานะกำ�กับ ควบคุม และตรวจสอบธุรกิจเหล่านี้ได้ตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงเอื้อ
ให้ตำ�รวจมีโอกาสเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจนอกกฎหมายได้

เส้นทางผลประโยชน์
สังศิตและคณะ ศึกษาการหาผลประโยชน์ของตำ�รวจจากธุรกิจผิดกฎหมาย โดยเจาะจงธุรกิจ
ผิดกฎหมาย 4 ประเภท คือ การพนัน การขนส่งมวลชน แรงงานต่างด้าว และธุรกิจบริการทางเพศ

การพนัน
แม้จะมีข้อห้ามทางกฎหมาย แต่ด้วยความต้องการของนักพนันที่เพิ่มขึ้นโดยตลอด และ
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการพนันแบบถูกกฎหมาย ประกอบกับความหลากหลายของการพนันและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำ�ให้มีผู้ประกอบการการพนันเป็นจำ�นวนมากทั่วประเทศ ซึ่งคนกลุ่มนี้เอง
ทีเ่ ป็นสะพานเชือ่ มระหว่างเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายทีท่ จุ ริตกับกลุม่ นักพนันทีต่ อ้ งการเสีย่ งโชค
สังศิตและคณะ ประมาณการว่า ในปี 2544 ตำ�รวจได้รับส่วยจากบ่อนการพนันขั้นต่ำ�
6,670-13,650 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1-9.2 ของผลกำ�ไรของบ่อนการพนันทั่วประเทศ
และในปีเดียวกันตำ�รวจได้รบั ส่วยจากเจ้ามือหวยใต้ดนิ ทัว่ ประเทศ 10,600-10,800 ล้านบาท ซึง่
คิดเป็นร้อยละ 2 ของยอดขายหวยใต้ดนิ ทัง้ ประเทศ นอกจากนี้ ตำ�รวจยังได้รบั ส่วยจากหวยรายวัน
อีกประมาณปีละ 400-500 ล้านบาท และหากตำ�รวจได้รบั ส่วยจากการพนันประเภทอืน่ เช่น การ
พนันฟุตบอล หวยหุ้น หวยออมสิน และหวย ธ.ก.ส. ประมาณร้อยละ 2 ของกำ�ไรที่เจ้ามือได้รับ
ตำ�รวจจะมีรายได้จากการพนันฟุตบอลปีละ 240-320 ล้านบาท หวยหุ้น 80-96 ล้านบาท หวย
ออมสิน 650 ล้านบาท และหวย ธ.ก.ส. 650 ล้านบาท
กล่าวโดยสรุป ในปี 2544 ตำ�รวจได้รับส่วยจากธุรกิจการพนัน ผิดกฎหมายอย่างน้อย
19,000-27,000 ล้านบาท2
2

เพิ่งอ้าง, หน้า 135-136.
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การขนส่งมวลชน
การทุจริตในระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยมีที่มาจาก
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ใช้บริการ จนกระทั่งระบบขนส่ง
มวลชนที่มีอยู่เดิมไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ และ
เนือ่ งจากกฎหมายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
ทำ�ให้ตำ�รวจสามารถแทรกตัวเข้ามาแบ่งปันค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
‘มอเตอร์ไซค์รับจ้าง’ คือผลผลิตชนิดหนึ่งจากการขยายตัว
ของเมือง ด้วยราคาค่าโดยสารที่ไม่แพงและมีความคล่องตัว
มากกว่า ทำ�ให้ประชาชนจำ�นวนมากเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน
ในปี 2546 หลังรัฐบาลจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง พบว่า
มีวินที่จดทะเบียนทั่วประเทศประมาณ 9,000 วิน และมีผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์รบั จ้างประมาณ 200,000 คน โดยผูข้ บั ขีม่ อเตอร์ไซค์
รับจ้างต้องจ่าย ‘ค่าวิน’ รวมทัว่ ประเทศประมาณ 4,100 ล้านบาท
ค่าวิน คือส่วยที่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องจ่ายให้ตำ�รวจ
หรือผูท้ ที่ �ำ งานให้ต�ำ รวจ โดยค่าวินทัว่ ประเทศแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนแรกเป็นของคนคุมวินในกรุงเทพฯ ประมาณ 1,500 ล้านบาท
ต่อปี ส่วนที่สองเป็นของคนคุมวินในต่างจังหวัด ประมาณ 750
ล้านบาทต่อปี และส่วนที่สามเป็นของตำ�รวจ ประมาณ 1,800
ล้านบาทต่อปี3 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ส่วยทีม่ อเตอร์ไซค์รบั จ้าง
ต้องจ่ายให้แก่ตำ�รวจได้ลดลงไปมาก หลังจากรัฐบาลจัดระเบียบ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

นอกจากนี้ ‘รถตู้’ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทาง
ในยุคปัจจุบัน ในปี 2546 คาดว่ามีรถตู้ขนส่งมวลชนประมาณ
10,000-10,366 คัน ในจำ�นวนนี้เป็นรถที่จดทะเบียนโดย
ถูกกฎหมายหรือ ‘รถป้ายเหลือง’ จำ�นวน 5,566 คัน และรถ
ที่วิ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ ‘รถป้ายดำ�’ ประมาณ 4,3004,800 คัน
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะเป็นรถทีว่ งิ่ โดยถูกกฎหมายหรือผิด
กฎหมาย หัวหน้าวินก็จะต้องจ่ายเงินให้กับสถานีตำ�รวจในเส้น
ทาง โดยสถานีตำ�รวจที่เป็นพื้นที่ต้นทางและพื้นที่ปลายทาง
จะได้รับเงินเดือนละ 10,000 บาท ส่วนสถานีตำ�รวจที่เป็น
เส้นทางผ่านจะได้รับเงิน 3,000-5,000 บาทต่อเดือน ตำ�รวจ
จราจรกลาง 3,000-5,000 บาทต่อเดือน และตำ�รวจทางด่วน
3,000-5,000 บาทต่อเดือน
จากการศึกษาพบว่า ในปี 2545 สถานีตำ�รวจทีด่ แู ลพืน้ ที่
ซึ่งเป็นสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง จำ�นวน 32 แห่ง จาก
เส้นทางทัง้ หมด 235 เส้นทาง มีรายได้รวมกันอย่างน้อย 27.36
ล้านบาทต่อปี4

3

4

เพิ่งอ้าง, หน้า 138.

เพิ่งอ้าง, หน้า 144-145.
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แรงงานต่างด้าว

ธุรกิจบริการทางเพศ

นอกจากกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว (ทั้งเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมาย) ทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยจำ�นวน 1,162,373
คน5 ก็คือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือ ตำ�รวจตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ ตำ�รวจภูธร ตำ�รวจสันติบาล
ตำ�รวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำ�รวจน้ำ� ตำ�รวจกองปราบ และ
ตำ�รวจตรวจคนเข้าเมืองจากส่วนกลาง
จากการศึกษา พบว่าแรงงานต่างด้าวต้องจ่ายเงินให้กับ
นายหน้าหรือผู้นำ�ทางรายละ 1,500-2,000 บาท นอกจากนี้ยัง
ต้องจ่ายเงินให้ต�ำ รวจเพือ่ ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถาน
ประกอบการรายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินที่แรงงานต้องจ่าย
6,000-7,000 บาทต่อคน ขณะเดียวกัน ผูป้ ระกอบการแต่ละราย
ก็ต้องจ่ายเงินให้ตำ�รวจ 20,000 บาทต่อเดือน แยกเป็นตำ�รวจ
สายสืบ 4,000 บาทต่อเดือน ตำ�รวจสอบสวน 4,000 บาทต่อ
เดือน ตำ�รวจตรวจคนเข้าเมือง 4,000 บาทต่อเดือน ตำ�รวจท้องที่
4,000 บาทต่อเดือน และตำ�รวจสันติบาล 4,000 บาทต่อเดือน
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการต้องรวมตัวกันตามขนาดของการ
จ้างงาน เพื่อจ่ายเงินให้ตำ�รวจเป็นรายเดือน โดยกลุ่มผู้ประกอบ
การขนาดใหญ่จ่าย 100,000 บาทต่อเดือน กลุ่ม ผู้ประกอบ
การขนาดกลางจ่าย 10,000-30,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มผู้
ประกอบการขนาดเล็กจ่าย 5,000-10,000 บาทต่อเดือน
สังศิตและคณะ ประมาณการว่าผู้ประกอบการที่ใช้แรงงาน
ต่างด้าวทั่วประเทศ ต้องจ่ายเงินให้ตำ�รวจประมาณ 1,5001,800 ล้านบาทต่อปี6

ผูป้ ระกอบการรายหนึง่ ให้สมั ภาษณ์วา่ ธุรกิจอาบอบนวด
แต่ละแห่งใช้เงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท แต่จะคืน
ทุนภายใน 2 ปี และมีก�ำ ไรมากกว่าร้อยละ 70 ขณะทีธ่ รุ กิจ
ประเภทนีม้ ผี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบการเพียง 113 ราย
ทั่วประเทศ7 อีกทั้งกฎหมายไม่มีความไม่ชัดเจน จึงทำ�ให้มี
การลักลอบเปิดบริการแฝงในสถานบริการประเภทอื่น ซึ่ง
กลายเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหาผลประโยชน์
จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการทีม่ ใี บอนุญาต
เปิดสถานบริการอาบอบนวดทั่วประเทศต้องจ่ายเงินให้
ตำ�รวจทุกเดือน โดยแบ่งเป็น 3 อัตรา กล่าวคือ สถาน
ประกอบการระดับเกรด A จ่ายแห่งละ 2 ล้านบาทต่อเดือน
สถานประกอบการระดับเกรด B จ่ายแห่งละ 1 ล้านบาท
ต่อเดือน และสถานประกอบการระดับเกรด C จ่ายแห่ง
ละ 5 แสนบาทต่อเดือน สังศิตและคณะ ประมาณการว่า
ผู้ประกอบการธุรกิจอาบอบนวดทั่วประเทศต้องจ่ายเงินให้
ตำ�รวจอย่างน้อย 500 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบ
การยังต้องให้ตำ�รวจใช้บริการฟรีเดือนละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ
2-3 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายคนละอย่างน้อย 3,500 บาท8
ผาสุก พงษ์ไพจิตร ระบุว่า ผู้ประกอบการรายหนึ่งซึ่ง
เป็นเจ้าของอาบอบนวด 6 แห่ง ต้องจ่ายเงินให้ตำ�รวจเดือน
ละ 12 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15-16 ของรายได้สุทธิ
ของผู้ประกอบการรายนั้น ขณะที่จ่ายภาษีให้รัฐบาลเพียง
เดือนละ 3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้สุทธิ9
นอกจากผู้ประกอบการธุร กิจอาบอบนวดต้องจ่าย
ส่วยให้ต�ำ รวจแล้ว ยังต้องจ่ายให้กบั เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานเขต
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ อีกด้วย10

5 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2555 จาก สถานการณ์แรงงานต่างด้าวปี 2555, http://
www.apecthai.org/apec/th/econnews.php?id=834
6 เพิ่งอ้าง, หน้า 149-150.

7 เพิ่งอ้าง, หน้า 153.
8 เพิ่งอ้าง, หน้า 154.
9 ผาสุก พงษ์ไพจิตร, การแบ่งรายได้จากผู้หญิงหากิน, หนังสือพิมพ์ มติชน, 27
สิงหาคม 2546, หน้า 6.
10   สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า 154.
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ผลกระทบต่อประชาชน
กล่าวโดยสรุป ปี 2544 ธุรกิจการพนันในประเทศมีเงินหมุนเวียน 1.5-1.8 ล้านล้านบาท มี
มูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น 3.5-4.1 แสนล้านบาท และเป็นรายได้ของตำ�รวจ 19,000-27,000 ล้านบาท
ปี 2545 ธุรกิจมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วประเทศมีเงินหมุนเวียนนอกระบบ 27,600 ล้านบาท
เป็นค่าวิน 4,100 ล้านบาท และเป็นรายได้ของตำ�รวจ 1,800 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจรถตู้โดยสาร
ทั้งประเทศมีเงินหมุนเวียน 3,300-3,900 ล้านบาท เป็นเงินนอกระบบ 1,700-2,205 ล้านบาท
และเป็นรายได้ของตำ�รวจอย่างน้อย 50 ล้านบาท
ปี 2544 ในธุรกิจทีใ่ ช้แรงงานต่างด้าว แรงงานและนายจ้างต้องจ่ายเงินให้นายหน้าและตำ�รวจ
หน่วยต่างๆ อย่างน้อย 2,200-2,500 ล้านบาทต่อปี เงินจำ�นวนนี้เป็นของตำ�รวจ 1,500-1,800
ล้านบาทต่อปี
ปี 2545 ประเทศไทยมีหญิงบริการประมาณ 2 แสนคน ในจำ�นวนนี้เป็นหญิงบริการในอาบ
อบนวดประมาณ 30,000 คน หญิงบริการเหล่านี้มีรายได้ 10,000-45,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง
ในจำ�นวนนี้เป็นรายได้ของตำ�รวจอย่างน้อย 500 ล้านบาทต่อปี
ภาพรวมของปี 2544/2545 ตำ�รวจจึงมีรายได้จากธุรกิจทัง้ 4 ประเภท อย่างน้อย 23,00031,000 ล้านบาท11 ในนามของ ‘ผู้พิทักษ์เศรษฐกิจนอกกฎหมาย’

11   เพิ่งอ้าง, หน้า 155-156.
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เอกสารอ้างอิง
• ผาสุก พงษ์ไพจิตร, การแบ่งรายได้จากผู้หญิงหากิน, หนังสือพิมพ์ มติชน, 27 สิงหาคม
•
•

2546.
สถานการณ์แรงงานต่างด้าวปี 2555, http://www.apecthai.org/apec/th/econnews.
php?id=834
สังศิต พิริยะรังสรรค์, นวลน้อย ตรีรัตน์ และนพนันท์ วรรณเทพสกุล, คอร์รัปชัน:
นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ, กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
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ตำรวจ:

ผูพ�ทักษเศรษฐกิจ
นอกกฎหมาย
การพนัน การขนสงมวลชน แรงงานตางดาว
และธุรกิจบร�การทางเพศ คือธุรกิจนอกกฎหมาย
4 ประเภทที่สังศิต พ�ร�ยะรังสรรค และคณะพบวา
มีตำรวจเขาไปแสวงหาผลประโยชนมาก
การศึกษาดังกลาวพบวาในป 2544
ตำรวจไดรับสวยจากธุรกิจการพนันอยางนอย
19,000-27,000 ลานบาท ซึ่งสูงกวาธุรกิจอีก
3 ประเภท

แรงงานตางดาว

1,500-1,800
ลานบาท/ป

ธุรกิจบร�การ
ทางเพศ

500
ลานบาท/ป

การพนัน

19,000-27,000
ลานบาท/ป

เฉพาะในกรุงเทพฯ มีเงินหมุนเวียน
ในธุรกิจการพนันปละ 1.8-2
แสนลานบาท ซึ�งในจำนวนน�้
เปนการจายสวยใหกับตำรวจ
เพื่อแลกกับการเปดบอนประมาณ
5-20% ของรายได หรือคิดเปนเงิน
2,000-8,000 ลานบาท
ตำรวจนครบาลรายหนึ�ง
ใหขอมูลวา เหตุที่บอนการพนัน
ยังมีอยู ไมใชเพราะจับยาก
หรือเพราะไมมีขอมูล แตเน��องจาก
มีขบวนการจายสวยตั้งแต
ระดับลางจนถึงระดับบน
โดยแตละพื้นที่จะมีผูรับผิดชอบ
โดยตรง ตำรวจชั้นผูนอยจึง
‘ตามน้ำ’ โดย ‘นาย’ จะเปน
ผูจัดสรรผลประโยชนใหอีกตอหนึ�ง
ธุรกิจการพนันจึงเปนตัวอยางที่
แสดงใหเห็นวาตำรวจไดกลายเปน
ผูพิทักษเศรษฐกิจนอกกฎหมาย

การขนสง
มวลชน

1,800
ลานบาท/ป
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กินรวบครบวงจร

ปูมหลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ได้รบั มอบอำ�นาจการบริหารจัดการท้องถิน่ ตัง้ แต่ชว่ งต้น
ทศวรรษ 2540 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดย
การกระจายอำ�นาจนี้มุ่งหมายว่า อปท. จะได้รับอิสระในการบริหารงานมากขึ้น สามารถกำ�หนด
นโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ดียิ่ง
ขึ้น ทั้งในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สวัสดิการพื้นฐาน และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ปี 2554 ประเทศไทยมี อปท. 7,853 แห่ง แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 75
แห่ง เทศบาล 1,619 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) 6,157 แห่ง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีก 2 แห่ง คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
อปท. ได้รับรายได้สำ�หรับการบริหารจัดการจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2542 อปท. มีรายได้ 97,747 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.79 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล
และในปี 2555 อปท. มีรายได้ 529,978 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.77 ของรายได้สุทธิ
ของรัฐบาล1
1

ดวงมณี เลาวกุล, การปฏิรูปการกระจายอำ�นาจการคลังสู่ท้องถิ่น, กรุงเทพฯ: เปนไท, 2555.		
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อย่างไรก็ตาม มีการตรวจสอบพบว่า อปท. ทุจริตข้างค่อนมาก โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
ในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การกำ�หนดโครงการและวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง การกำ�หนดราคาในการจัดซือ้ จัด
จ้าง การทำ�สัญญา และการตรวจรับงาน โดยเจ้าหน้าที่ของ อปท. นักการเมืองท้องถิ่น และกลุ่ม
ธุรกิจ ร่วมกันหาผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐ ซึง่ ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงเฉพาะคดีทจุ ริตของ อบจ.
เทศบาล และ อบต. ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นคดีทสี่ �ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบ และ
เผยแพร่ในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ 2550 และ 2551

เส้นทางผลประโยชน์
ขัน้ ตอนการกำ�หนดโครงการและวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
เจ้าหน้าทีข่ อง อปท. กำ�หนดโครงการซ้�ำ ซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอืน่ ทีก่ ำ�ลังดำ�เนินงาน
หรือดำ�เนินงานเสร็จไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชนคู่สัญญา โดยเอกชนอาจไม่จำ�เป็นต้อง
ดำ�เนินการใดๆ หรือดำ�เนินการไม่ครบตามสัญญา แต่ได้รบั ค่าตอบแทนครบตามสัญญา ตัวอย่างเช่น
• ปี 2545 อบจ.ขอนแก่น ดำ�เนินโครงการขุดลอกลำ�ห้วยกระดูกเสือ ยาว 969 เมตร
งบประมาณ 580,000 บาท โดยจัดจ้างบริษทั เจริญทรัพย์หนองเรือ แต่โครงการนีถ้ กู ตรวจสอบ
พบว่าซ้ำ�ซ้อนกับโครงขุดคลองของ อบต.โนนทอง ซึ่งดำ�เนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี 2544 โดย
บริษัท เจริญทรัพย์หนองเรือ ขุดลอกคลองต่อจากโครงการของ อบต.โนนทอง เพิ่มอีกเพียง
93 เมตร แต่ได้รับค่าตอบแทนครบตามสัญญา
ทั้งนี้ สมาชิกของสภา อบจ.ขอนแก่น ผู้เสนอโครงการ ยังถูกตรวจสอบพบว่ามีผลประโยชน์
ร่วมกับบริษัท เจริญทรัพย์หนองเรือ โดยสมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น เป็นภรรยาของกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัท และเคยถือหุ้นในบริษัท ก่อนจะดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง2
สำ�หรับการกำ�หนดวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง เจ้าหน้าทีข่ อง อปท. หลีกเลีย่ งวิธกี ารสอบราคาและการ
ประกวดราคา โดยใช้วธิ กี ารตกลงราคาแทน ซึง่ ง่ายต่อการเอือ้ ประโยชน์แก่บริษทั ผูข้ ายและผูร้ บั จ้าง
2 อรทัย ก๊กผล, ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Conflict of Interest), ใน ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม, กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2546.
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บางราย และเป็นการกีดกันบริษัทอื่น โดยเจ้าหน้าที่มักแบ่ง
งบประมาณของโครงการเดียวกันเป็นการจัดซือ้ จัดจ้างย่อยๆ เพือ่
ลดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง ซึ่ง
ตามกฎระเบียบจะสามารถใช้วธิ กี ารตกลงราคาได้ ทัง้ นี้ ในการจัด
จ้างดังกล่าว หน่วยงานสามารถตกลงราคากับผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้าง
ได้โดยตรงโดยไม่ตอ้ งเปิดโอกาสให้รายอืน่ เข้าแข่งขัน ตัวอย่างเช่น
• ปี 2546 อบต.ขัวเรียง จังหวัดขอนแก่น จัดทำ�โครงการ
ก่อสร้างถนน 6 สาย งบประมาณ 395,632 บาท โดยนายก
อบต.ขัวเรียง สั่งให้แบ่งการจัดจ้างเป็น 6 โครงการ และใช้
วิธีตกลงราคา ทั้งที่เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอให้รวมการจ้างงาน
เป็นโครงการเดียวกันและใช้วิธีสอบราคา นอกจากนี้ นายก
อบต.ขัวเรียง ยังสัง่ ให้จา้ งบริษทั ทีเ่ สนอราคาสูงกว่าบริษทั อืน่
โดยไม่ได้ระบุเหตุผล

ขัน้ ตอนการกำ�หนดราคา
ในการจัดซือ้ จัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ของ อปท. ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาสูง
เกินควร หรือกำ�หนดราคากลางสูงเกินควร ซึ่งเอื้อประโยชน์แก่
ผู้ขายและผู้รับจ้าง โดยผู้ขายและผู้รับจ้างอาจมีผลประโยชน์ร่วม
กับเจ้าหน้าที่ของ อปท. หรืออาจแบ่งผลประโยชน์บางส่วนให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ร่วมทุจริต ตัวอย่างเช่น
• ในปี 2547 อบต.ไผ่พระ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำ�เนินการ
จัดซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างอาคารทีท่ �ำ การ วงเงิน 2.5 ล้านบาท
โดยเจ้าหน้าทีข่ อง อบต. เลือกใช้วธิ พี เิ ศษ ทัง้ ทีไ่ ม่จ�ำ เป็นต้อง
จัดซื้อที่ดินที่มีลักษณะเฉพาะ ภายหลังสำ�นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบว่า อบต.ไผ่พระ ซื้อที่ดิน
ของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบางไทร จำ�กัด ซึ่งมีนายก อบต.
ไผ่พระ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในขณะนัน้ ในราคา 2.4 ล้าน
บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินที่ 1.26 ล้านบาท

• เทศบาลนครลำ�ปางดำ�เนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อกำ�จัดขยะ
มูลฝอยประมาณ 260 ไร่ โดยใช้งบประมาณ 24.69 ล้าน
บาท หรือประมาณไร่ละ 92,000 บาท แต่ สตง. ตรวจ
สอบพบว่า เจ้าของที่ดินได้รับเงินเพียงไร่ละ 30,000
บาท ขณะที่นายหน้าค้าที่ดินกลุ่มหนึ่งได้รับผลประโยชน์
จากส่วนต่าง 60,000 บาท โดยนายหน้าขอซื้อที่ดิน
จากเจ้าของที่ดินและขายที่ดินให้คณะกรรมการจัดซื้อ
ทีด่ นิ ซึง่ ถือว่าผิดกฎระเบียบของราชการทีก่ �ำ หนดให้คณะ
กรรมการจัดซื้อที่ดินต้องติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลยังสั่งจ่ายเงินให้แก่นายหน้า
ซึ่งขัดกับกฎระเบียบที่กำ�หนดให้ต้องจ่ายเงินกับเจ้าของ
ที่ดินโดยตรงอีกเช่นกัน

ขัน้ ตอนการพิจารณา
คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
เจ้าหน้าที่ของ อปท. กำ�หนดเงื่อนไขที่ไม่เปิดโอกาสให้
บุคคลทั่วไปแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เช่น
• ในปี 2548 อบจ.สกลนคร ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อดำ�เนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาให้แก่โรงเรียน วงเงิน 43.7 ล้านบาท โดย
โครงการนี้ให้โรงเรียนเป็น ผู้เลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมที่ ต้ อ งการ แต่ ป ลั ด อบจ.สกลนคร ส่ ง
บันทึกเสนอความคิดเห็นให้แต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ที่มีคุณลักษณะตามบันทึกดังกล่าว โดยคุณลักษณะของ
โปรแกรมคล้ายกับโปรแกรมบทเรียนชุด Edu Pac CAI
ของร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนจำ�หน่ายเพียงผู้เดียว
ในจังหวัด
• ในปี 2551 สตง. ตรวจสอบพบว่า เทศบาลเมืองตำ�บล
ปากแพรก (ปั จ จุ บั น คื อ เทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง) จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ดำ�เนินการจัดจ้างงานก่อสร้างระบบ
กำ�จัดขยะครบวงจร วงเงิน 15.6 ล้านบาท โดยใช้วิธี
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ประกวดราคา แต่กำ�หนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาว่า ต้องมี
ผลงานการก่อสร้างระบบกำ�จัดมูลฝอย ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
อาคาร และถนนของราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ
มูลค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท อันเป็นการกำ�หนด
ผลงานเกินกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ ซึ่งขัดกับ
กฎระเบียบ และกีดกันผู้รับจ้างบางราย
นอกจากนี้ ยังมีกรณีเจ้าหน้าทีข่ อง อปท. กีดกันผูเ้ สนอราคา
บางราย โดยไม่เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขายและ
ผู้รับจ้างทราบโดยทั่วกัน หรืออ้างเหตุผลหรือเกณฑ์บางประการ
ซึ่งเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้เสนอราคาบางราย ทั้งที่ประกาศการ
ประกวดราคาไม่ได้กำ�หนดเกณฑ์ดังกล่าว เช่น
• อบต.บ้านเหล่า จังหวัดมุกดาหาร จัดซื้อจักรอุตสาหกรรม
เป็นเงิน 2.9 ล้านบาท ด้วยการประกวดราคา ซึง่ ในปี 2551
สตง. ตรวจสอบพบว่า มีผเู้ สนอราคามาอย่างถูกต้อง 4 ราย
จาก 11 ราย แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคารับไว้พจิ ารณาเพียงรายเดียว โดยอ้างเหตุผลว่าผูเ้ สนอ
ราคารายอื่นมีสำ�นักงานอยู่ไกล จึงไม่สะดวกให้บริการหลัง
การขาย บางรายไม่ได้เสนอการจัดอบรม แต่เสนอว่าหาก
จักรชำ�รุดจะซ่อมแซมให้ภายใน 2-3 วัน ซึ่งคณะกรรม
การฯ เห็นว่านานเกินไป ทั้งที่ประกาศการประกวดราคา
มิได้ก�ำ หนดว่าผูเ้ สนอราคาต้องจัดอบรม และกำ�หนดว่าต้อง
ซ่อมแซมจักรไม่เกิน 15 วัน
• เทศบาลเมืองมุกดาหารดำ�เนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ�และขยายช่องจราจร วงเงิน 10.5 ล้านบาท โดย
วิธีประกวดราคา แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เผยแพร่ประกาศการ
ประกวดราคา และยังปลอมหลักฐานการเผยแพร่ประกาศ
ราคา ซึ่งในปี 2550 สตง. ตรวจสอบพบว่า ผู้รับจ้างได้จ่าย
เงินให้เจ้าหน้าที่ 1 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนสำ�หรับการ
ช่วยเหลือให้ได้เป็นคู่สัญญา
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• ปี 2554 อบจ.สระแก้ว จัดการประมูลเพื่อจ้างปรับปรุง
ระบบภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณอาคารสำ � นั ก งาน อบจ. วงเงิ น
ก่ อ สร้ า งประมาณ 10 ล้ า นบาท โดยกำ � หนดให้ ผู้ ที่
ต้องการเสนอราคาซื้อเอกสารการประมูลระหว่างวันที่
8-22 เมษายน แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลยืนอยู่บริเวณ
หน้ า สำ � นั ก งาน อบจ. และอ้ า งว่ า ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำ � กั ด
ส.วิริยะ ซึ่งเจ้าของเป็นญาติของ เสนาะ เทียนทอง ได้
รับจ้างงานนี้แล้ว พร้อมทั้งเสนอเงิน 10,000 บาทให้แก่
เจ้าหน้าทีข่ อง อบจ. เพือ่ ให้ชว่ ยกีดกันตัวแทนของบริษทั อืน่
ซื้อเอกสารการประมูล

ขัน้ ตอนการทำ�สัญญา
และการตรวจรับงาน
เจ้าหน้าทีข่ อง อปท. กำ�หนดเงือ่ นไขในสัญญาทีท่ �ำ ให้ภาค
รัฐเสียเปรียบ โดยกำ�หนดให้ส่งมอบสินค้าและงานที่มีคุณภาพ
และมูลค่าต่ำ�กว่าค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ขายและผู้รับจ้าง
หรือโดยตัดทอนงานภายหลังทำ�สัญญา โดยไม่ได้แก้ไขสัญญา
เพื่อลดผลตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจรับงานยัง
ตรวจรับการส่งงานและอนุมตั ใิ ห้จา่ ยค่าตอบแทน ทัง้ ทีง่ านไม่มี
คุณภาพหรือไม่ครบตามที่กำ�หนดในสัญญา ตัวอย่างเช่น
• ในปี 2549 อบต.กมลา จังหวัดภูเก็ต จัดจ้างโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนและบูรณะถนน วงเงิน 20 ล้านบาท ต่อมา
สตง. ตรวจสอบพบว่า นายก อบต. นำ�แบบรูปรายการ
และใบแจ้งประมาณราคาของบริษัทที่ปรึกษาซึ่งไม่มีผู้ลง
นามรับผิดชอบ มาใช้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาแทน
เอกสารของฝ่ายโยธาธิการ โดยการกระทำ�ดังกล่าวมีผล
ในการลดมูลค่าของการก่อสร้างลงเหลือ 14.6 ล้านบาท

อีกทั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจจ้างได้ตรวจ
และรับรองงานงวดที่ 2 ตามสัญญา พร้อมทัง้ จ่ายเงินให้ผรู้ บั จ้าง
ในบางกรณี ผูข้ ายและผูร้ บั จ้างบางรายกีดกันไม่ให้ผอู้ นื่ เสนอ 5 ล้านบาท ทัง้ ทีผ่ รู้ บั จ้างมิได้กอ่ สร้างถนน เพราะแขวงการทาง
ราคา โดยอาจใช้กำ�ลังหรือให้เงินตอบแทน เช่น
ภูเก็ตได้กอ่ สร้างไว้แล้ว นอกจากนี้ อบต.กมลา ยังลดค่าปรับการ
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ส่งมอบงานล่าช้า โดยผูร้ บั จ้างส่งงานเกินเวลาทีก่ �ำ หนดใน
สัญญา 208 วัน แต่ อบต. คิดค่าปรับเพียง 55 วัน

สถานะของคดี
• รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจำ � ปี ง บประมาณ
2551 ของ สตง. ระบุว่า การสุ่มตรวจการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยราชการพบว่ามี อบจ. ร้อยละ 66
เทศบาลร้อยละ 47 และ อบต. ร้อยละ 40 ทำ�ผิดกฎ
ระเบียบ ขณะที่มีหน่วยราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคที่ทำ�ผิดกฎระเบียบ ร้อยละ 25
• ปี 2552 สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ร ายงานต่ อ คณะ
รัฐมนตรีว่า อปท. เป็นหน่วยงานรัฐที่ถูกแจ้งว่ามี
การทุจริตมากที่สุด คือ 139 เรื่อง จากทั้งหมด
335 เรื่อง
• คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า ในช่วงปี 2544-2552
อปท. เป็นหน่วยงานรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริต
มากที่สุดถึง 7,452 เรื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ อปท.
ถูกกล่าวหา 13,683 ราย และในปี 2555 ร้อยละ
40 ของคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของ ป.ป.ช. เป็นการ
ทุจริตของ อปท.

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
• การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างทำ�ให้งบประมาณของภาครัฐ
รั่วไหล ประชาชนสูญเสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จาก
การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว
• รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ 2551 ของ
สตง. ระบุวา่ จากการสุม่ ตรวจการจัดซือ้ จัดจ้าง อปท. หลาย
แห่ง พบว่า มีการทำ�ผิดกฎระเบียบและมีการทุจริต ส่งผลให้
ภาครัฐเสียหายประมาณ 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
50 ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดของหน่วยราชการที่ถูก
สุ่มตรวจ
• ปี 2552 สำ�นักนายกรัฐมนตรีรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
ว่า การทำ�ผิดกฎระเบียบและการทุจริตของ อปท. ทำ�ให้
เกิดความเสียหายแก่รัฐประมาณ 519 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายของหน่วยราชการ
ทั้งหมด
• ประชาชนได้ใช้บริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ถนน
หรือเขื่อนที่ก่อสร้างได้ไม่ครบตามแบบของฝ่ายโยธาธิการ
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เอกสารอ้างอิง
• ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำ�วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552.
• แฉทุจริตงาบงบ อปท. ครองแชมป์สูงสุด, หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ, 15 ธันวาคม 2552.
• ดวงมณี เลาวกุล, การปฏิรูปการกระจายอำ�นาจการคลังสู่ท้องถิ่น, กรุงเทพฯ: เปนไท, 2555.
• ธีรยุทธ์ สำ�ราญทรัพย์, การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
• ป.ป.ช.-สตง. ล่าทุจริตองค์การปกครองท้องถิ่นผลาญงบแสนล้าน, ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 9 กรกฎาคม 2550.
• เปิด 21 นักการเมืองท้องถิ่นกับพวกถูกเชือด ‘คอร์รัปชั่น-รวยผิดปกติ’ อดีตบิ๊ก กทม. เทศบาล อบต. เพียบ, มติชนออนไลน์, 2 กรกฎาคม 2556.
• ‘วิชา’ ชี้ทุจริตเชิงนโยบายแพร่สู่ท้องถิ่น คดีโกง 40% มาจาก อปท., มติชนออนไลน์, 20 กรกฎาคม 2555.
• สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ 2550, 2550.
• สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ 2551, 2551.
• อปท. ครองแชมป์โกงดับเพลิงดุ ปปช. งัด อสส., หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์, 18 สิงหาคม 2553.
• อรทัย ก๊กผล, ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Conflict of Interest),
•

ใน ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม, กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2546.
DSI จับสองลูกน้องนักการเมืองดังคดีฮั้วประมูล อบจ.สระแก้ว 10 ล้าน, ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 24 พฤษภาคม 2554.
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องคกรปกครองสวนทองถิ�น:

ทุจร�ตจัดซื้อจัดจาง
ครบวงจร

สถานะ

ป 2554 ประเทศไทยมีองคกรปกครองสวนทองถิ�น
(อปท.) 7,853 แหง แบงเปน อบจ. 75 แหง เทศบาล
1,619 แหง อบต. 6,157 แหง และ อปท.
รูปแบบพ�เศษอีก 2 แหง (กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา)
โดย อปท. ทั่วประเทศมีงบประมาณเพ��มข�้น
อยางตอเนื่อง ในป 2555 อปท. มีรายได
529,978 ลานบาท หร�อ 26.77% ของรายไดรัฐ

• รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ประจำปงบประมาณ 2551
ของ สตง. ระบุวา การสุม ตรวจ
การจัดซือ้ จัดจางของหน�วยงาน
ราชการ พบวามี อบจ. 66%
เทศบาล 47% และ อบต. 40%
ทำผิดกฎระเบียบ ซึง� มากกวา
หน�วยราชการสวนกลาง
และสวนภูมภิ าค

อยางไรก็ตาม การทุจร�ตเปนสิ�งที่อยูคูกับ อปท.
หลายแหง โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจาง
ซึ่งมีตัวอยางของการทุจร�ตในทุกขั้นตอน
ตั้งแตตั้งโครงการไปจนถึงตรวจรับงาน

• สตง. พบวา อปท. จัดซือ้ จัดจาง
ผิดกฎระเบียบในแตละขัน้ ตอน
ดังน�้
• การกำหนดโครงการ
และวิธกี าร 2.65% ของกรณ�
ทีต่ รวจพบ
• การกำหนดราคา 35.34%
ของกรณ�ทต่ี รวจพบ
• การพิจารณาคุณสมบัติ
ของผูเ สนอราคา 14.79%
ของกรณ�ทต่ี รวจพบ
• การทำสัญญา 36.97%
ของกรณ�ทต่ี รวจพบ
• การตรวจรับงาน 10.25%
ของกรณ�ทต่ี รวจพบ

งบ อปท.

5 รูปแบบ
การทุจร�ต

01

อปท. ตั้งโครงการซ้ำซอน
กับโครงการของหน�วยงานอื่น
หรือตัง้ ใจทำกิจกรรมไมตรงกับ
วัตถุประสงคของโครงการ
แตเปนประโยชนตอเอกชน
ที่รับงาน

02

เจาหนาทีแ่ บงการจัดซือ้ จัดจาง
ในโครงการเปนหลายงวด
เพื่อใชวิธีตกลงราคา
ซึ�งงายตอการทุจริต

03

ตัง้ ราคาจัดซือ้ จัดจางสูงเกินจริง
เพื่อเอื้อประโยชนแกเอกชน
ที่รบั งาน ซึง� จะแบง
ผลประโยชนกลับมาใหกับ
เจาหนาที่ในภายหลัง

04

กีดกันผูเสนอราคารายอื่น
โดยไมเผยแพรประกาศ
การจัดซื้อจัดจาง หรือตัดสิทธิ์
ผูเสนอราคาบางรายอยาง
ไมเปนธรรม

05

ทำสัญญาใหภาครัฐเสียเปรียบ
และตรวจรับงานทั้งที่งานไมมี
คุณภาพหรือไมครบตามสัญญา

• ชวงป 2544-2552 อปท.
เปนหน�วยงานทีถ่ กู กลาวหาตอ
ป.ป.ช. วามีการทุจริตมากทีส่ ดุ
(7,452 เรื่อง) โดยเฉพาะเรื่อง
การจัดซื้อจัดจาง โดยมีผู
ถูกกลาวหา 13,683 คน และ
ในป 2555 คดีทอ่ี ยูในการพิจารณา
ของ ป.ป.ช. เปนคดีการทุจริต
ของ อปท. ถึง 40%

ผลกระทบตอ
ประชาชน

• รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ประจำปงบประมาณ 2551
ของ สตง. ระบุวา จากการสุม ตรวจ
การจัดซือ้ จัดจาง อปท. หลายแหง
ทำผิดกฎระเบียบและมีการทุจริต
ซึง� ทำใหภาครัฐเสียหายประมาณ
120 ลานบาท หรือคิดเปน 50%
ของมูลคาความเสียหายทัง้ หมด
ของหน�วยราชการทีถ่ กู สุม ตรวจ
• ประชาชนไดใชบริการสาธารณะ
ที่ไมมคี ณ
ุ ภาพ เชน ถนน สะพาน
หรือเขือ่ น ที่ไมสามารถใชงานได
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ทำ�ผิดจ่ายถูก-ทำ�ถูกจ่ายแพง
วิบากกรรมแรงงานต่างด้าว
ปูมหลัง
จากสถิติของสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว ในเดือนเมษายน 2555 พบว่า มีแรงงานต่างด้าว
ได้รบั ใบอนุญาตทำ�งานทัง้ สิน้ 1,752,100 คน ในจำ�นวนนีม้ เี พียง 839,913 คน หรือร้อยละ 47.9
ที่ผ่านการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย
สภาวะแรงงานไทยในช่วงปี 2550-2555 จากการคาดการณ์โดยกระทรวงแรงงาน พบว่า
ความต้องการแรงงานระดับล่างจะเพิม่ ขึน้ อีก 300,000 คน ขณะทีแ่ รงงานไทยทีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 รองรับได้เพียง 100,000 คนเท่านั้น ทำ�ให้ความต้องการแรงงานต่างด้าวพุ่งสูงขึ้น การ
บริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าว ทั้งดำ�เนินการกับกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและ
ควบคุมการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำ�คัญเร่งด่วน
รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านการจ้างแรงงานกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2545 ต่อมาได้ลงนามกับราชอาณาจักรกัมพูชา
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 และลงนามกับสหภาพพม่าเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546
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ต่อมาในช่วงปี 2552-2555 มีการจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยอนุญาต
ให้แรงงานทีเ่ ข้ามาโดยผิดกฎหมายสามารถลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวและพิสจู น์สญ
ั ชาติ เพือ่ นำ�ไป
สู่กระบวนการที่ถูกกฎหมาย (legalization) และผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวทำ�งานในประเทศไทย
ต่อไปได้
อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของไทยกลับไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
เนือ่ งจากกฎระเบียบทีข่ าดความยืดหยุน่ และการให้น�้ำ หนักกับความมัน่ คงของชาติมากกว่ามิตดิ า้ น
เศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น การดำ�เนินการแบบผิดกฎหมายยังมีค่าใช้จ่าย
น้อยกว่า รวดเร็วกว่า และเกิดประโยชน์กับทั้งแรงงานต่างด้าว นายจ้าง นายหน้า และในบางกรณี
ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

เส้นทางผลประโยชน์
การนำ�แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ�งานในประเทศไทยอย่าง
ถูกกฎหมายตามข้อตกลง (MOU) มีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายดังนี้

1. การแจ้งความต้องการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว (โควตา) และการยื่นคำ�ร้อง
ขอนำ�เข้าแรงงานต่างด้าว

เกินก็เป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยของนายหน้าทีร่ บั ดำ�เนินการแทน
เพราะค่าใช้จ่ายคิดตามจำ�นวนครั้งที่ยื่นคำ�ร้อง
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ: 1,500-5,000 บาท

1.1 นายจ้างหรือสถานประกอบการแจ้งความต้องการจ้าง

1.2 เมื่อนายจ้างหรือสถานประกอบการได้รับอนุญาตให้

แรงงานต่างด้าว ณ สำ�นักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือ
สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดที่คนต่างด้าวจะไปทำ�งาน
ช่องทางหาผลประโยชน์: นายจ้างหรือสถานประกอบการ
มักแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวมากกว่าจำ�นวนที่ต้องการ
ถ้าได้ตามที่ขอก็อาจนำ�โควตาที่ได้ไปขายต่อให้ผู้ประกอบการ
รายอื่น หรือไม่ก็ขอโควตาไว้เฉยๆ แต่ยังใช้แรงงานต่างด้าวแบบ
ผิดกฎหมายทัง้ หมด เนือ่ งจากการพิสจู น์ทราบชือ่ และเอกลักษณ์
บุคคลแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่ทำ�ได้ยาก เพราะหลายคนไม่มี
เอกสารจากประเทศของตน และในหลายกรณี การขอโควตา

จ้างแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานจะออกหนังสือยืนยันการ
มีโควตาจ้างแรงงานต่างด้าวให้กบั นายจ้างหรือสถานประกอบการ
ช่องทางหาผลประโยชน์: ในขั้นตอนนี้ หากผู้ได้รับ
อนุญาตได้รับโควตาเกินความต้องการ ผู้นั้นก็อาจนำ�โควตา
แรงงานต่างด้าวไปจัดสรรลงในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอืน่ ทีต่ นเอง
เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วน หรือบางกรณีอาจขายโควตาให้กับ
ผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ได้โควตา
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการ: ประมาณ 1,000 บาท
(แต่หากมีการขายโควตาอาจมีราคาถึงหลักหมื่นบาท)
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2. การยื่นคำ�ร้องขอนำ�แรงงานต่างด้าว 3. การขอใบอนุญาตทำ�งาน
เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย

3.1 เมื่อนายจ้างหรือสถานประกอบการได้รับรายชื่อ

2.1 นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ได้รับโควตาจ้าง แรงงานต่างด้าวทีผ่ า่ นการรับรองอย่างเป็นทางการ ให้ยนื่ รายชือ่
แรงงานต่างด้าว ยื่นคำ�ร้องขอนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU
รวมถึงสำ�เนาหนังสืออนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวตามโควตา
หนังสือแต่งตั้งให้บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางดำ�เนินการ
จัดหาแรงงาน และตัวอย่างสัญญาจ้างมาตรฐาน ต่อกรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน
2.2 กรมการจัดหางานตรวจสอบหลักฐานและเสนอต่อ
กระทรวงแรงงาน เพื่อออกหนังสือแจ้งให้กระทรวงแรงงานของ
ประเทศต้นทางทราบ
2.3 กรมการจัดหางานส่งเอกสารให้กับสถานทูตของ
ประเทศต้นทาง เพื่อให้ส่งต่อเอกสารไปยังกระทรวงแรงงานของ
ประเทศตน
2.4 เมื่อบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางหาคนงานได้
แล้ว บริษัทจะส่งบัญชีรายชื่อของคนงานให้กระทรวงแรงงาน
ของประเทศต้นทางประทับตราและลงนามรับรอง ก่อนจะส่งมา
ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการของไทยเพื่อดำ�เนินการต่อไป
ช่องทางหาผลประโยชน์: ในขั้น 2.1-2.4 จะมีการ
ขอใบอนุญาตออกหนังสือไปมาระหว่างหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทยและประเทศต้นทาง ซึ่งส่วนมากจะดำ�เนินการโดย
นายหน้าหรือบริษัทจัดหางานในสองประเทศ ทำ�ให้มีการจ่าย
สินบนหรือ ‘ค่าน้ำ�ร้อนน้ำ�ชา’ ในทุกขั้นตอน หลายครั้งนายหน้า
หรือบริษทั จัดหางานทีค่ นุ้ เคยกับหน่วยงานภาครัฐ อาจดำ�เนินการ
แบบรวบรัด ซึง่ เหมาะสำ�หรับนายจ้างทีต่ อ้ งการใช้แรงงานต่างด้าว
แบบทันท่วงทีและจำ�นวนมาก แต่ผปู้ ระกอบการหรือนายจ้างรายนัน้
ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้นายหน้าหรือบริษัทจัดหางาน
ทำ�ให้เกิดกลุ่มอิทธิพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศต้นทาง
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ: 3,000-9,000 บาท
(แตกต่างกันไปตามประเทศต้นทางและความสลับซับซ้อนของ
แต่ละกรณี โดยมากเป็นค่าธรรมเนียม แต่การทำ�ถูกกฎหมายก็ยงั
มีคา่ น้�ำ ร้อนน้�ำ ชาระหว่างการดำ�เนินการเพือ่ อำ�นวยความสะดวก)

และหนังสือของนายจ้างซึ่งระบุด่านพรมแดนที่คนต่างด้าวจะ
เดินทางผ่าน พร้อมคำ�ขออนุญาตทำ�งาน แทนแรงงานต่างด้าว
ณ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดที่สถานที่ทำ�งานของแรงงาน
ต่างด้าวตั้งอยู่ ส่วนในเขตกรุงเทพฯ ให้ยื่นเอกสาร ณ กองการ
จัดระบบการนำ�เข้าแรงงานต่างด้าว พร้อมเอกสารประกอบ
3.2 สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดส่งบัญชีรายชือ่ ให้กบั กรม
การจัดหางาน โดยกรมการจัดหางานจะแจ้งสถานทูตหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศต้นทาง รวมถึงสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพือ่ ดำ�เนินการออกวีซา่ และอนุญาตให้พ�ำ นักอยูใ่ นประเทศไทย
ช่องทางหาผลประโยชน์: ในขั้นตอนนี้การปลอม
เอกสารราชการมักเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ไม่วา่ จะเป็นจำ�นวนแรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติ จำ�นวนที่จะเดินทางไปยังด่านพรมแดน
ด่านพรมแดนที่ระบุ และที่สำ�คัญคือขั้นตอนการขอวีซ่ามา
ทำ�งานในประเทศไทย ซึ่งบริษัทนายหน้าหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ในการจัดหาแรงงานจากประเทศต้นทางมักจะเรียกค่าตอบแทน
ทำ�ให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายให้บริษัทนายหน้าที่รับ
ดำ�เนินการขอวีซ่าเข้าประเทศไทยชนิดยากที่จะต่อรอง
ขณะเดียวกัน การแจ้งรายชื่อและจำ�นวนแรงงานต่างด้าว
กับกรมการจัดหางานก็มักเกิดความคลาดเคลื่อน บ่อยครั้ง
มีการเรียกเก็บค่าดำ�เนินการต่างๆ เพิ่มจากค่าธรรมเนียม เพื่อ
เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนินการทางเอกสารของ
ทั้งสองประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ: 3,000-4,000 บาท

4. การออกใบอนุญาตทำ�งานของ
แรงงานต่างด้าว
4.1 บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง นำ�แรงงาน
ต่างด้าวไปยื่นขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศไทย ณ สถาน
ทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศต้นทาง

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

205

4.2 เมือ่ แรงงานต่างด้าวได้รบั วีซา่ เข้ามาทำ�งานประเทศไทย ประเทศอย่างถูกกฎหมายก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า ซึ่งรายได้
และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จะได้รบั การประทับตราอนุญาตให้ ที่ได้รับก็ไม่มากพอจะปลดหนี้สินจากการกู้ยืมมาดำ�เนินการ
อยู่ในราชอาณาจักรไทย 2 ปี จากนั้นนายจ้างจะต้องพาแรงงาน ให้ถูกกฎหมาย หลายรายจึงอยู่ในภาวะจำ�ยอมที่ต้องอยู่อย่าง
ต่างด้าวไปตรวจสุขภาพภายใน 3 วัน และยื่นคำ�ร้องขอรับ ละเมิดกฎหมาย
ใบอนุญาตทำ�งานภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
4.3 แรงงานต่างด้าวที่ขอใบอนุญาตทำ�งานจะต้องจ่ายค่า
ธรรมเนียม (ปีละ 1,800 บาท) ใบอนุญาตทำ�งานตามระยะเวลา
ที่แรงงานต่างด้าวขออนุญาตทำ�งาน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ช่องทางหาผลประโยชน์: ขั้นตอนนี้ค่อนข้างตรงไป
ตรงมา แต่เนื่องจากมีหลายขั้นตอน และทุกขั้นตอนมีค่าใช้จ่าย
อีกทั้งการดำ�เนินการต้องทำ�ทุกปี ทำ�ให้นายจ้างอาจใช้วิธีให้
นายหน้าไปดำ�เนินการแทน ซึ่งหลายครั้งนายหน้าจะจ่ายเงินให้
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้อำ�นวยความสะดวก
• นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายต้อง
เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลามากกว่าการจ้างแรงงาน
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการ: ประมาณ 5,000 บาท
ต่างด้าวแบบผิดกฎหมายมาก
ต่อปี (รวมค่าตรวจลงตรา ค่าตรวจสุขภาพ ค่าต่ออายุใบอนุญาต
• แรงงานต่างด้าวหรือนายจ้างถูกเรียกเก็บสินบนโดย
และอื่นๆ)
ผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• แรงงานต่ า งด้ า วที่ รั ฐ ไม่ ส ามารถดู แ ลได้ มี จำ � นวน
นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกระบวนการยื่นคำ�ร้อง
มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงและปัญหาการ
ขอใบอนุญาตที่นายหน้าเรียกเก็บจากนายจ้างรายละประมาณ
ควบคุมโรคติดต่อ
4,000-5,000 บาท ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายในการนำ�แรงงานต่างด้าว
เข้ามาทำ�งานโดยถูกกฎหมายอยูท่ ป่ี ระมาณ 17,500-29,000 บาท
ต่อคน แตกต่างกันไปตามประเทศต้นทางและธุรกิจที่ดำ�เนินการ
ขณะทีแ่ รงงานต่างด้าวในฐานะนักท่องเทีย่ วซึง่ เข้ามาทำ�งาน
โดยผิดกฎหมาย มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อ
คน มิหนำ�ซ้ำ�ระยะเวลาที่ใช้ในการดำ�เนินการก็แตกต่างกันมาก
โดยค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการขอวีซ่านักท่องเที่ยวอยู่ที่ 1-2
สัปดาห์ ขณะที่กระบวนการนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
อยู่ที่ 3-6 เดือน
ด้วยเหตุที่การนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายตาม เอกสารอ้างอิง
• กรมการจัดหางาน, ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว, http://www.doe.go.th/
MOU มีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่าการนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวแบบนักท่องเทีย่ ว
download/foreign.html
กว่า 10 เท่า ทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในการหาผลประโยชน์จากทัง้ ฝ่าย • ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, การจัดการแรงงานอพยพต่างชาติ
ในระยะยาว, โครงการ A Policy Study on the Management of Undocumented
นายจ้าง บริษัทนายหน้า รวมถึงแรงงานต่างด้าวเอง โดยนายจ้าง
Migrant Workers in Thailand, สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2539.
มีแรงจูงใจเรือ่ งค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลงและมีอ�ำ นาจต่อรองเหนือแรงงาน
• สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถิติเผยแพร่
ต่างด้าวที่มีสถานะผิดกฎหมาย ขณะที่แรงงานต่างด้าวหากเข้า
แรงงานต่างด้าว, http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=131

ผลกระทบต่อ
ประชาชน
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ผลกระทบตอ
ประชาชน

เดือนเมษายน 2555 มีแรงงานตางดาวที่ไดรับ
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยทั้งหมด
ประมาณ 1.8 ลานคน ในจำนวนนี้มีนอยกวาคร�่ง
ที่ผานการเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย ซึ่งสาเหตุหลัก
คือขั้นตอนตามกฎหมายที่ยุงยากและมีคาใชจายสูง
โดยหากดำเนินการอยางถูกกฎหมาย นายจาง
ตองเสียคาใชจายมากกวาการจางแบบผิดกฎหมาย
ถึงประมาณ 7 เทา (ข�้นอยูกับสัญชาติและระยะเวลา
รับประกันการจางงาน) และอาจตองใชเวลา
มากกวา 90 วัน ขณะที่การนำเขาแรงงาน
แบบผิดกฎหมายใชเวลาเพ�ยง 7-14 วันเทานั้น

แรงงานตางดาว:

ทำผิดจายถูก
ทำถูกจายแพง

ถูกกฎหมาย

17,500-29,000 บาท
ใชเวลา
90-180 วัน

นอกจากนี้ ขั้นตอนที่ยุงยากเหลานี้ยังเอื้อ
ใหเจาหนาที่บางสวนเร�ยกรับผลประโยชน
เพ�่อแลกกับการอำนวยความสะดวก
ในแตละขั้นตอน

1

คาดำเนินการ
ในแตละขั้นตอน
(ถูกกฎหมาย) ตอคน

01

2

3

02

4

5

03

6

นายจางแจงความตองการจาง กรมการจัดหางานออกหนังสือ นายจางยื่นคำรองขอนำ
แรงงานตางดาว ประมาณ
ยืนยันการมีโควตา ประมาณ แรงงานตางดาวเขามาทำงาน
ประมาณ 3,000-9,000 บาท
1,500-5,000 บาท
1,000 บาท

7

8

04

นายจางยื่นขอใบอนุญาต
ทำงานแทนแรงงานตางดาว
ประมาณ 3,000-4,000 บาท

ผิดกฎหมาย

1

9

05

10

การนำแรงงานตางดาวเขา
ประเทศและการออกใบอนุญาต
ทำงาน ประมาณ 5,000 บาท
และคาใชจาย ‘อื่นๆ’
ประมาณ 4,000-5,000 บาท

3,000-4,000 บาท
ใชเวลา
7-14 วัน

11

• นายจางทีจ่ า งแรงงานตางดาว
แบบถูกกฎหมายตองเสียคาใชจา ย
และเสียเวลามากกวาการจาง
แรงงานตางดาวแบบผิดกฎหมาย
มาก ทำใหเกิดตนทุนสูง
• แรงงานตางดาวหรือนายจาง
ถูกเรียกเก็บสินบนโดยผูม ี
อิทธิพลหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ
• ประเทศไทยมีแรงงานตางดาว
ทีร่ ฐั ไมสามารถดูแลไดมากขึน้
ซึง� อาจสงผลตอความมัน� คงและ
ปญหาการควบคุมโรคติดตอ

เมนูคอร์รัปชัน
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‘องค์การค้าคุรุสภา’
งาบจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน

ปูมหลัง
‘องค์การค้าของ สกสค.’ หรือ องค์การค้าของคุรสุ ภาในอดีต เป็นหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีภารกิจหลักคือการหาประโยชน์
ให้แก่ สกสค. และการผลิต จำ�หน่าย และพัฒนาหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน องค์การค้าของ สกสค. มีร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 9 สาขา มีร้านค้าตัวแทนกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ มีโรงพิมพ์ 1 แห่ง และโรงงานผลิตอุปกรณ์การศึกษาอีก 2 แห่ง ส่วน สกสค. มี
สถานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่หลักคือการดูแลสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในปี 2554 เกิดเหตุการณ์น้ำ�ท่วมภาคใต้ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด ผู้ดำ�เนิน
กิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ติดต่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนมูลค่าประมาณ
3.6 ล้านบาทกับองค์การค้าของ สกสค. เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียน 158 แห่งในจังหวัดกระบี่
นครศรีธรรมราช และชุมพร อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อครั้งนี้กลับเกิดการทุจริตโดยผู้อำ�นวยการ
องค์การค้าฯเอง

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

เส้นทางผลประโยชน์
การจัดซื้อครั้งนี้เริ่มต้นจาก สหภพ โสตทิพย์ บรรณาธิการข่าวสังคม-อาชญากรรม สถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกับองค์การค้าฯ โดยทำ�หนังสือ
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึง สันติภาพ อินทรพัฒน์ ผูอ้ �ำ นวยการองค์การค้าฯ และอดีตสมาชิก
วุฒิสภา จังหวัดน่าน หลังจากได้รับหนังสือ สันติภาพได้อนุมัติการขาย พร้อมทั้งให้ส่วนลดตาม
หลักเกณฑ์ปกติของลูกค้าทั่วไป และให้องค์การค้าฯ ดำ�เนินการจัดส่งอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้เป็นรายโรงเรียน
อย่างไรก็ตาม วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 สันติภาพได้แก้ไขรายละเอียดสำ�คัญบางประการใน
เอกสารการอนุมตั ิ โดยเปลีย่ นวิธกี ารซือ้ ขายจากเดิมทีข่ ายให้กบั ช่อง 3 โดยตรงแล้วให้สว่ นลดตาม
หลักเกณฑ์ปกติของลูกค้าทัว่ ไป เป็นการขายผ่านผูป้ ระสานการขายและให้สว่ นลดตามหลักเกณฑ์
ของผู้ประสานการขาย แต่ยังคงให้องค์การค้าฯ เป็นผู้จัดส่งอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งขัดกับ
ระเบียบขององค์การค้าฯ ที่กำ�หนดให้ผู้ประสานการขายต้องรับหน้าที่จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า
ต่อมา น้องสาวของสันติภาพ ได้ขอให้องค์การค้าฯ แต่งตั้งตนเป็น ผู้ประสานการขายหรือ
ตัวแทนขายสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และพืน้ ทีท่ นี่ อ้ งสาวของสันติภาพคุน้ เคย แต่การขอเป็นผูป้ ระสาน
การขายมีความผิดปกติในเรื่องวันเวลา กล่าวคือ องค์การค้าฯ ลงทะเบียนรับหนังสือขอเป็น
ผู้ประสานการขายในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 แต่ในหนังสือกลับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
ยิ่งไปกว่านั้น ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 สันติภาพได้แต่งตั้งน้องสาวเป็น ผู้ประสานการขาย
แต่สัญญาดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเท่ากับ
มีผลย้อนไปถึงการสั่งซื้อของช่อง 3
ทั้งนี้ แม้สัญญากำ�หนดให้น้องสาวของสันติภาพจัดหาพาหนะและรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งสินค้า แต่สุดท้าย องค์การค้าฯ ก็เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้กับโรงเรียน และน้องสาวของสันติภาพ
ให้องค์การค้าฯ หักค่าขนส่งจากค่าประสานการขาย
ต่อมา สำ�นักบริหารการเงินและบัญชีขององค์การค้าฯ ปฏิเสธการจ่ายค่าประสานดังกล่าว
เพราะน้องสาวของสันติภาพไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา และองค์การค้าฯ ไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องการหัก
ค่าขนส่งสินค้าจากค่าประสานการขาย แต่สันติภาพกลับอนุมัติการจ่ายเงินแก่น้องสาวเป็นกรณี
พิเศษ โดยอ้างว่าการขายผ่านผู้ประสานงานเป็นกลยุทธ์การขายที่ลดข้อจำ�กัดในการแข่งขันกับ
เอกชน และน้องสาวของสันติภาพก็ยินยอมให้หักค่าขนส่งจากค่าประสานการขาย องค์การค้าฯ
จึงมิได้เสียประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ สันติภาพยังให้ใช้วิธีนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
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ผลกระทบต่อประชาชน
• การแก้ไขเอกสาร การทำ�สัญญาย้อนหลัง และการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางประการ ทำ�ให้
องค์การค้าฯ ต้องจ่ายค่าประสานการขายเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท หรือเกือบร้อยละ 50 ของ
มูลค่าการซื้อขาย ทั้งที่องค์การค้าฯ ไม่จำ�เป็นต้องจ้างผู้ประสานงาน อีกทั้งองค์การค้าฯ ต้อง
เป็นผูจ้ ดั ส่งอุปกรณ์การเรียนการสอน เนือ่ งจากผูป้ ระสานการขายไม่ได้จดั ส่งสินค้าตามสัญญา
• การทุจริตในองค์การค้าฯ ส่งผลเสียต่อสวัสดิการของครูทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2553 มีจำ�นวน
กว่า 750,000 คน

สถานะของคดี
• ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ สกสค. มีค�ำ สัง่ ย้ายสันติภาพไปช่วยราชการทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
สกสค. พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
• สำ�นักคดีอาญาพิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่า สันติภาพกระทำ�การทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์แก่น้องสาว อันเข้าข่ายความผิดต่อตำ�แหน่ง
หน้าที่ จากนั้นดีเอสไอได้ส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำ�เนินการในขั้นต่อไป
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เอกสารอ้างอิง
• กระบวนการทำ�สัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ ‘องค์การค้าคุรุสภา’ ภาคพิเศษ (2) เปิดเอกสาร
•
•
•

ช่อง 3 สั่งซื้อตำ�ราเรียน, เว็บไซต์ Thaipublica, 21 ธันวาคม 2554.
เปิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ‘องค์การค้าคุรุสภา’ ภาคพิเศษ, เว็บไซต์ Thaipublica, 12
ธันวาคม 2554.
สำ�นักคดีอาญาพิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ, รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี
การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การค้าของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.).
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สถิติการศึกษาของประเทศไทย
ปีการศึกษา 2553, 2555.
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ทุจร�ตองคการคาของ สกสค.:

ทำสัญญายอนหลัง
เอื้อประโยชนพ�่นอง
ในเวลาตอมา นองสาวของ ผอ.
ขอใหองคการคาฯ แตงตั้งตน
เปนผูประสานการขาย โดยลงนาม
ในสัญญาวันที่ 15 มิถุนายน 2554
แตสัญญาดังกลาวกลับมีผล
ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
ซึ�งเปนวันที่ชอง 3 ทำหนังสือ
สั�งซื้อถึงองคการคาฯ
การซื้ออุปกรณการเรียนการสอน
เพื่อบริจาคใหกับเด็กนักเรียน
ที่ประสบอุทกภัย จึงถูกใชเปน
ชองทางในการเอื้อประโยชนใหกับ
นองสาวของ ผอ.

หลังจากเหตุการณน้ำทวมภาคใตในป 2554
ชอง 3 ไดติดตอซื้ออุปกรณการเร�ยนการสอน
จากองคการคาของสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสร�มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) หร�อที่รูจักกันในชื่อเดิมวา
องคการคาของคุรุสภา เพ�่อบร�จาคใหกับโรงเร�ยน
ตามปกติ องคการคาฯ จะเปนผูขายโดยตรง
และจะเปนผูจัดสงอุปกรณการเร�ยนการสอน
ใหกับโรงเร�ยน แตในกรณีนี้ ผอ. องคการคาฯ
กลับเปลี่ยนเปนการขายผานผูประสานการขาย
โดยใหสวนลดกับผูประสานการขาย แตยังคงให
องคการคาฯ เปนผูจัดสงอุปกรณการเร�ยน
การสอนเชนเดิม ซึ่งขัดกับระเบียบของ
องคการคาฯ

บันได 2 ขั้น

01

ผอ.องคการคาฯ เปลีย่ นวิธกี าร
ขายอุปกรณการเรียนการสอน
ใหกับชอง 3 จากเดิมที่เปน
การขายโดยตรง เปนการขาย
ผานผูป ระสานการขาย จากนัน้
จึงแตงตั้งนองสาวของ ผอ.
เปนผูประสานการขาย
และทำสัญญายอนหลัง

02

ผอ.องคการคาฯ อนุมัติ
การจายคาประสานการขาย
ใหกับนองสาว ทั้งที่มิไดจัดสง
อุปกรณการเรียนการสอน
ตามที่กำหนดในสัญญา

ความเสียหาย

สถานะ

การแกไขเอกสาร การทำสัญญา
ยอนหลัง และการปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑบางประการ ทำให
องคการคาฯ ตองจายคาประสาน
การขายเปนเงิน 1.2 ลานบาท
หรือเกือบ 50% ของมูลคา
การซื้อขาย ทั้งที่องคการคาฯ
ไมจำเปนตองจางผูประสานงาน
อีกทั้งองคการคาฯ ตองเปน
ผูจัดสงสินคา เน��องจากนองสาว
ผอ. มิไดจัดสงสินคาตามสัญญา

• ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ สกสค.
มีคำสัง� ยาย ผอ. องการคาฯ
ไปชวยราชการทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการ สกสค. พรอมทัง้
แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง
• กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
สรุปผลการตรวจสอบวา ผอ.
องคการคาฯ กระทำการทุจริต
เพือ่ เอือ้ ประโยชนแกนอ งสาว
และสงผลการตรวจสอบใหกบั
ป.ป.ช. เพือ่ ดำเนินการ
ในขัน้ ตอนตอไป

การทุจริตในองคการคาฯ ทำให
องคการคาฯ เสียผลประโยชน
ซึ�งสงผลเสียตอสวัสดิการของครู
ทั�วประเทศ ซึ�งในป 2553
มีจำนวนกวา 7.5 แสนคน
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เรื่องลับๆ ของ
ท่านผู้พิพากษา

ปูมหลัง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 สบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) เพือ่ พิจารณาลงมติกรณีมผี รู้ อ้ งเรียนว่า สมศักดิ์ จันทกุล ผูพ้ พิ ากษา
ศาลอุทธรณ์ มีพฤติการณ์ฉนั ชูส้ าวกับหญิงทีม่ สี ามีแล้วและเรียกรับผลประโยชน์ โดยทีป่ ระชุม ก.ต.
เห็นว่า สมศักดิ์กระทำ�ผิดวินัยร้ายแรงตามที่มีผู้ร้องเรียนจริง จึงมีมติให้ไล่ออกจากราชการ โดย
ให้สำ�นักงานศาลยุติธรรมทำ�หนังสือเสนอโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำ�แหน่ง และเรียกคืนเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ทุกชั้นยศ พร้อมกับพิจารณาเรื่องการดำ�เนินคดีอาญา

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์
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รายงานการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนเริ่มต้นจากการวินิจฉัยว่า สมศักดิ์ จันทกุล มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
กับหญิงที่มีสามีแล้วจริงหรือไม่
นาง ก. ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางสาว น. คือผู้กล่าวหาว่า สมศักดิ์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
กับนางสาว น. โดยนาง ก. ให้การว่า ตนทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการของนางสาว น. มีหน้าที่ช่วย
จัดทำ�เอกสาร ติดต่องาน และช่วยเลี้ยงบุตรของนางสาว น. ต่อมา เมื่อนาง ก. รับรู้ว่า สมศักดิ์
และนางสาว น. เข้าไปในโรงแรมด้วยกัน จึงนำ�ทะเบียนสมรสของนางสาว น. กับสามี รวมทั้ง
สูติบัตรของบุตรนางสาว น. กับสามี ให้สมศักดิ์ดู เนื่องจากสงสารสามีของนางสาว น. และบุตร
ก่อนที่ตนจะถูกนางสาว น. ไล่ออกจากงานในสำ�นักงานกฎหมาย ซึ่งมีที่ทำ�การอยู่ภายในอู่รถของ
นางสาว น. และสามี
กรณีดังกล่าวคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยว่า สมศักดิ์รู้ว่านางสาว น. มีสามีแล้ว ประกอบ
กับแผ่นบันทึกภาพ (ดีวดี )ี ของนักสืบทีร่ บั จ้างติดตามพฤติกรรมของนางสาว น. ก็ปรากฏภาพรถของ
นางสาว น. โดยมีสมศักดิ์เป็นผู้ขับพาเข้าไปในโรงแรมม่านรูด หลังจากนั้นประมาณ 1 ชั่วโมง รถ
คันดังกล่าวจึงออกจากโรงแรม และเมื่อพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสนิทสนมและ
ความไว้วางใจระหว่างสมศักดิก์ บั นางสาว น. คณะกรรมการสอบสวนจึงเห็นว่าสมศักดิก์ บั นางสาว น.
มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเกินกว่าในฐานะลูกค้ากับเจ้าของอู่รถ (ตามที่สมศักดิ์ให้ถ้อยคำ�)
กรณีสืบเนื่องจากเรื่องชู้สาว คือพฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์จากคู่ความในคดี เพื่อแลก
กับการให้ความช่วยเหลือในคดีความ โดยสมศักดิ์ถูกกล่าวหาว่าให้นางสาว น. เป็นผู้ติดต่อในการ
เรียกและรับเงินสินบน
กรณีดังกล่าวเริ่มต้นจากการที่นางสาว จ. ทนายความ ซึ่งมีสำ�นักงานกฎหมายที่พัทยา รับ
ดำ�เนินการขอประกันตัว ‘คาร์ล’ ชาวต่างชาติรายหนึ่ง ซึ่งถูกดำ�เนินคดี 3 คดี โดยนางสาว จ. ยื่น
ขอประกันตัว 3-4 ครั้ง แต่ไม่ได้รับอนุญาต คาร์ลจึงต้องการหาทนายความคนใหม่
นางสาว น. ให้ถอ้ ยคำ�ว่า ได้รบั การติดต่อจากนางสาว จ. ให้ชว่ ยหาทนายความประกันตัวคาร์ล
โดยนางสาว น. ตอบตกลง จากนัน้ จึงมีการทำ�บันทึกข้อตกลง ใจความว่า คาร์ลได้โอนเงินจำ�นวน 3.5
ล้านบาท ให้นางสาว จ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการยื่นขอประกันตัวในคดีอาญา 3 คดี ซึ่งนางสาว จ.
นำ�เงินจำ�นวนดังกล่าวฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารแห่งหนึง่ และระบุชอ่ื หลานของนางสาว น.
เป็นเจ้าของบัญชีร่วม โดยหากสามารถดำ�เนินการให้ศาลมีคำ�สั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ทั้ง
3 คดี นางสาว จ. จะร่วมลงลายมือชื่อถอนเงินทั้งหมดให้แก่หลานของนางสาว น. ทันที
ต่อมา หลังจากคาร์ลได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ก็มีการถอนเงินจำ�นวน 3.4 ล้านบาท
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(ก่อนหน้านั้นมีการถอนเงินไปแล้ว 100,000 บาท) จากบัญชี
ของนางสาว จ. และหลานของนางสาว น. ก่อนที่เงินจำ�นวนนี้จะ
ถูกฝากเข้าบัญชีของนางสาว น. ในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนของคณะกรรมการ พบว่า ในสำ�นักงาน
กฎหมายของนางสาว น. มีภาพถ่ายของสมศักดิ์ในเครื่องแบบ
ข้าราชการตุลาการประดับสายสะพายติดไว้อย่างเปิดเผย โดย
นางสาว น. รับหน้าที่เป็น ผู้ประสานงานด้านคดีให้แก่ลูกความ
ทัง้ ทีไ่ ม่มคี วามรูท้ างด้านกฎหมาย แต่ท�ำ บันทึกข้อตกลงรับประกัน
ตัวคาร์ลซึ่งเป็นจำ�เลยคดีอาญา 3 คดี ในอัตราค่าจ้างสูงถึง
3.5 ล้านบาท (ซึ่งเป็นค่าจ้างที่สูงผิดปกติสำ�หรับการขอประกัน
ตัวจำ�เลยในคดีอนาจารเด็ก ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวน) และมีข้อตกลงว่าหากไม่สามารถประกันตัวได้จะ
คืนเงินให้ โดยก่อนหน้านั้นไม่มีทนายความคนใดดำ�เนินการ
ให้ศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้ แสดงว่าต้องมีผู้รู้กฎหมายให้
คำ�ปรึกษาแนะนำ� ทำ�ให้นางสาว น. มัน่ ใจว่าจะสามารถดำ�เนินการ
ให้ศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้ และข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าคาร์ล
ได้รับการประกันตัว โดยมีสมศักดิ์เป็น ผู้อนุญาตให้ปล่อยตัว
ชั่วคราว 2 คดี คณะกรรมการสอบสวนจึงเชื่อว่า สมศักดิ์เป็น
ผู้ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�นางสาว น. ในการดำ�เนินการยื่นคำ�ร้องขอ
ปล่อยตัวชั่วคราว
เมือ่ พิจารณาประกอบกับความสัมพันธ์ฉนั ชูส้ าวกับนางสาว
น. จึงเชื่อได้ว่า สมศักดิ์เป็นผู้สนับสนุนนางสาว น. ในการเรียก
รับผลประโยชน์จากคาร์ล เพื่อให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว อัน
เกิดจากคำ�สั่งอนุญาตของสมศักดิ์
คณะกรรมการสอบสวนจึงเห็นว่า การกระทำ�ของสมศักดิ์
“เป็นการไม่รักษาความลับของทางราชการมิให้รั่วไหล ไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ไม่เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด อยู่ ใ นกรอบศี ล ธรรม จริ ย ธรรม
และประเพณีอันดีงามของตุลาการให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของ
บุคคลทั่วไป ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ของตนแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบ รับประโยชน์จากบุคคลอันเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา และเป็นการคบหาสมาคม
กับบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์เกี่ยวกับคดีความ
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อันกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป
ในการประสาทความยุติธรรมของผู้พิพากษา ดังนี้ เป็นการ
กระทำ�ผิดวินัยฐานไม่รักษาวินัยโดยเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความระมัดระวังมิให้เสียหายแก่ราชการ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่รักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่ว และไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและ
ประเพณีปฏิบัติของทางราชการและจริยธรรมของข้าราชการ
ตุลาการตามที่คณะกรรมการตุลาการกำ�หนด ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ศาลยุติธรรมและทางราชการอย่างร้ายแรง”
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เอกสารอ้างอิง
• สำ�นักงานศาลยุติธรรม, รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนกรณี นาย
สมศักดิ์ จันทกุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง,
2553.
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35

ชูสาวและเร�ยกรับผลประโยชน:

เง�่อนตายของ
ทานผูพ�พากษา

นายสมศักดิ์ จันทกุล เปนหนึ่งใน 17 ผูพ�พากษา
ที่พนจากตำแหนงและถูกเร�ยกคืนเคร�่องราชอิสร�ยาภรณในชวงป 2551-2555 หลังจาก
ถูกรองเร�ยนวามีความสัมพันธฉันชูสาวกับหญิง
ที่มีสามีแลว อันเปนการประพฤติไมอยูในกรอบ
ของศีลธรรม และเร�ยกรับผลประโยชนจากคูความ
เพ�่อแลกกับการใหความชวยเหลือในคดีความ

รายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนระบุวา
หญิงที่เปนชูสาวดังกลาว
ทำขอตกลงรับดำเนินการขอ
ประกันตัวชาวตางชาติรายหนึ�ง
ซึ�งเปนจำเลยคดีอาญา 3 คดี
ในอัตราคาจาง
3.5 ลานบาท ทั้งที่ไมมีความรู
ดานกฎหมาย และกอนหนานั้น
ไมมีทนายความคนใดดำเนินการ
ใหศาลอนุญาตประกันตัวได
ภายหลัง จำเลยไดรับการ
ประกันตัว โดยมีนายสมศักดิ์
เปนผูอนุญาต 2 คดี

คณะกรรมการสอบสวนจึงเชื่อวา
นายสมศักดิ์เปนผูสนับสนุน
หญิงคนดังกลาวในการเรียกรับ
ผลประโยชนจากจำเลยคนดังกลาว
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา
นายสมศักดิ์ทำความผิด
ตอประมวลจริยธรรมขาราชการ
ตุลาการ และผิดวินัยตาม
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2534
จึงเห็นสมควรใหไลออก

ขาราชการตุลาการที่พนจากตำแหนง
ป 2551-2555
หน�วย: คน
7
6
5
4
3
2
1
0

2551

2552

2553

2554

2555

เช็คบิล

ถึงเวลาที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาแสดงพลัง ประกาศสงครามต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ
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หน้าที่พลเมืองดี:
ติดตาม-ตรวจสอบร้องเรียน-แจ้งเบาะแส

กรณีศึกษาทั้ง 35 กรณี เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการการทุจริตและการ
หาผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐส่วนกลาง ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน และยังเกิดขึ้นในโครงการต่างๆ ครอบคลุมเกือบทุกมิติของสังคม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สวัสดิการสังคม การศึกษา และอื่นๆ
การลดการทุจริตและการหาผลประโยชน์ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
รวมทั้งภาคประชาชนซึ่งเป็น ผู้เสียผลประโยชน์ รัฐธรรมนูญปี 2540 ได้สร้างกลไก
ที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของภาครัฐได้โดยตรง
เช่น สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ และสิทธิการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งทางการเมือง กระนั้นก็ตาม ประชาชนยังใช้กลไกการตรวจสอบเหล่านี้ได้
ค่อนข้างจำ�กัด เนื่องจากกฎเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐยังไม่ถูกนำ�มา
ปฏิบัติอย่างจริงจัง และความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ และภาคธุรกิจที่กระทำ�การทุจริต
อย่างไรก็ดี ประชาชนสามารถใช้กลไกอืน่ ในการเข้าร่วมตรวจสอบและลดการทุจริต
และการหาประโยชน์ในสังคม ได้แก่
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องค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส
และร้องเรียนการกระทำ�ทุจริตต่อองค์กรเหล่านี้ให้ใช้อำ�นาจทางกฎหมาย สืบสวนและ
ไต่สวนการกระทำ�ผิด
องค์กรที่สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายประชาชน โดยประชาชนสามารถขอคำ�
ปรึกษาและการช่วยเหลือด้านความรูใ้ นการเสนอและแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการทุจริต
องค์กรภาคประชาสังคมทีต่ อ่ ต้านการทุจริต โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
กับองค์กรเหล่านี้ เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตและร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต
สือ่ มวลชน โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวเชิงลึกเกีย่ วกับการทุจริต แจ้งเบาะแส
และหลักฐานให้สื่อมวลชนนำ�ไปสืบค้นและตรวจสอบต่อ

1_ องค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่

ตรวจสอบการทุจริต

1.1 คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
อำ�นาจหน้าที่

คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีอำ�นาจ
หน้าที่ตรวจสอบ ไต่สวนและวินิจฉัยการก
ระทำ � ผิ ด หรื อ การกระทำ � ที่ น่ า สงสั ย ว่ า
ผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตำ�แหน่งตั้งแต่ผู้
บริหารระดับสูง ข้าราชการตำ�แหน่งตั้งแต่
ผู้อำ�นวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง โดยการกระ
ทำ�ผิดหรือการกระทำ�ทีน่ า่ สงสัยว่าผิด เป็น

ได้ทั้งการกระทำ�ความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ การกระทำ�ความผิดต่อตำ�แหน่ง
หน้ า ที่ ร าชการ การกระทำ � ความผิ ด
ต่อตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม และ
การร่ำ�รวยผิดปกติ
ในการไต่สวน ป.ป.ช. มีอ�ำ นาจเรียก
ให้บุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือส่งเอกสาร
และหลั ก ฐานมาตรวจสอบ รวมทั้ ง มี
อำ�นาจให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ดำ�เนินการที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้
ป.ป.ช. ยังสามารถขอให้ศาลออกหมาย
ค้ น เพื่ อ เข้ า ตรวจสอบสถานที่ แ ละยาน
พาหนะ
เมื่ อ สรุ ป สำ � นวนคดี ในกรณี ก าร
กล่าวหาให้ด�ำ เนินคดีอาญา ป.ป.ช. จะส่ง

สำ�นวนให้อัยการสูงสุด เพื่อสั่งฟ้องคดี
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งทางการเมือง หรือจะสัง่ ฟ้องศาล
อาญาฯ เอง ส่วนในกรณีการร้องขอให้
ถอดถอนตำ�แหน่ง ป.ป.ช. จะนำ�ความเห็น
เสนอต่อวุฒิสภา เพื่อพิจารณาถอดถอน

ช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ประชาชนสามารถร้ อ งเรี ย นถึ ง
ป.ป.ช. ผ่านช่องทางดังนี้
1. ทำ � และส่ ง หนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นต่ อ
สำ�นักงาน ป.ป.ช. โดยจ่าหน้าซองถึง
‘เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.’
หรือ ‘ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม.
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อย่างที่สุด
ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ระบุชื่อ-สกุล
จริง สำ�นักงาน ป.ป.ช. จะถือว่าการร้องเรียน
ดั ง กล่ า วเป็ น ‘บั ต รสนเท่ ห์ ’ และหาก
บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
เพียงพอ ป.ป.ช. อาจไม่รบั ร้องเรียนหรือรับ
ร้องเรียน แต่สำ�นักงาน ป.ป.ช. จะติดต่อ
กลับผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งมา
เท่านั้น
ในกรณี ที่ เ ป็ น การร้ อ งเรี ย นผู้ ดำ � รง
ตำ�แหน่งทางการเมือง ผู้ร้องเรียนต้องระบุ
ในการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้อง ชื่อ-สกุล และลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน และ
ผู้ร้องเรียนต้องรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระบุรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
1. ระบุชื่อหรือตำ�แหน่ง สังกัด ของ จากการร้องเรียนด้วย
ผู้ถูกกล่าวหา
2. ระบุข้อกล่าวหาการกระทำ�ความ ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ
ผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำ� ที่อยู่: เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำ�บล
ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ หรือ ท่ า ทราย อำ � เภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด
การร่ำ�รวยผิดปกติ
นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขต
3. ระบุวนั -เวลา พฤติกรรม และขัน้ ตอน ดุสิต กทม. 10300
การกระทำ�ความผิด รวมทัง้ หลักฐาน โทรศัพท์: 0 2528 4800-4
และพยาน (เท่าทีม่ )ี และหน่วยงาน เว็บไซต์: http://www.nacc.go.th
ที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ ร้ อ งเรี ย นไปแล้ ว
ก่อนหน้า (ถ้ามี)
4. ระบุ ชื่ อ -สกุ ล ที่ อ ยู่ หมายเลข 1.2
โทรศัพท์ และอีเมลของผู้ร้องเรียน
ที่ ป.ป.ช. สามารถติดต่อกลับเพื่อ
ยืนยันการร้องเรียนและขอทราบ
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม โดยหากผูร้ อ้ งเรียน อำ�นาจหน้าที่
ต้องการให้ส�ำ นักงาน ป.ป.ช. ปกปิด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ชื่อ-สกุล และที่อยู่ ผู้ร้องเรียนควร การทุ จริ ต ในภาครั ฐ (ป.ป.ท.) มี ห น้ า ที่
ต้องระบุให้ชดั เจนด้วย ซึง่ ข้อมูลของ ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลการทุจริตของ
ผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ เจ้าหน้าที่ของรัฐตำ�แหน่งต่ำ�กว่าผู้บริหาร
10300’
2. โทรแจ้งสายด่วน 1205
3. เข้าร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน
สอบสวน ณ สถานี ตำ � รวจ โดย
พนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องไปยัง
สำ�นักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำ�เนินการ
ต่อไป
4. กรอกแบบร้ อ งเรี ย นในเว็ บ ไซต์
http://www.nacc.go.th/nacc_
accuse.php

คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ระดับสูง และข้าราชการตำ�แหน่งต่ำ�กว่า
ผู้อำ�นวยการกอง ซึ่งไม่อยู่ในอำ�นาจของ
ป.ป.ช.
ในการไต่สวน ป.ป.ท. มีอ�ำ นาจเรียก
บุคคลมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบ และสามารถขอให้ศาล
ออกหมายค้ น เพื่ อ เข้ า ไปตรวจสอบ
สถานที่ แ ละยานพาหนะ เมื่ อ ชี้ มู ล ว่ า
เจ้าหน้าที่รัฐกระทำ�การทุจริต ป.ป.ท. จะ
ส่ง เรื่องให้ผู้บั งคับบั ญชาพิ จารณาโทษ
ทางวินัยในกรณีที่มีมูลความผิดทางวินัย
หรือส่งเรือ่ งให้พนักงานอัยการฟ้องคดีใน
กรณีที่มีมูลความผิดทางอาญา

ช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ประชาชนสามารถร้ อ งเรี ย นถึ ง
ป.ป.ท. ผ่านช่องทางดังนี้
1. ทำ � หนั ง สื อ ถึ ง เลขาธิ ก ารคณะ
กรรมการ ป.ป.ท.
2. โทรแจ้ ง สายด่ ว น 1206 (ศู น ย์
ป ฏิ บั ติ ก าร ต่ อ ต้ า นกา ร ทุ จริ ต
คอร์รัปชัน)
3. กรอกแบบฟอร์ ม ร้ อ งเรี ย นใน
เว็บไซต์ http://www.pacc.go.th/
pacc_website/index.php/tellme
4. แจ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งาน
สอบสวน ณ สถานี ตำ � รวจ โดย
พนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องไปยัง
สำ�นักงาน ป.ป.ท.
ในการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้อง
ระบุรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
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1. ระบุชื่อหรือตำ�แหน่ง สังกัด ของ
ผู้ถูกกล่าวหา
2. ระบุขอ้ กล่าวหาการกระทำ�ความผิด
ฐานทุ จริ ต ต่ อ หน้ า ที่ การกระทำ �
ค ว า ม ผิ ด ต่ อ ตำ � แ ห น่ ง ห น้ า ที่
ราชการ หรือการกระทำ�ความผิด
ต่อตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
3. ระบุวนั -เวลา พฤติกรรม และขัน้ ตอน
การกระทำ�ความผิด รวมทัง้ หลักฐาน
และพยาน (เท่าทีม่ )ี และหน่วยงาน
ที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ ร้ อ งเรี ย นไปแล้ ว
ก่อนหน้า (ถ้ามี)
4. ระบุ ชื่ อ -สกุ ล ที่ อ ยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ และอีเมลของผู้ร้องเรียน
ที่ ป.ป.ท. สามารถติดต่อกลับเพื่อ
ยืนยันการร้องเรียนและขอทราบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยหากผู้ร้อง
เรียนต้องการให้สำ�นักงาน ป.ป.ท.
ปกปิดชือ่ -สกุล และทีอ่ ยู่ ผูร้ อ้ งเรียน
ควรต้องระบุให้ชดั เจนด้วย ซึง่ ข้อมูล
ของผูร้ อ้ งเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ
อย่างที่สุด
ในกรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนไม่ระบุชอ่ื -สกุลจริง
สำ�นักงาน ป.ป.ท. จะถือว่าการร้องเรียน
ดังกล่าวเป็น ‘บัตรสนเท่ห’์ และสำ�นักงาน
ป.ป.ท. จะติดต่อกลับผู้ร้องเรียนผ่านทาง
ไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งมา

ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ
ที่อยู่: 99/31 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์
พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ
อาํ เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หน่วยงานภาครัฐ
ประชาชนสามารถร้ อ งเรีย นกรณี
การทุ จริ ต หรื อ น่ า สงสั ย ว่ า จะทุ จริ ต ได้
ผ่านช่องทางดังนี้
1. ทำ�และส่งหนังสือพร้อมหลักฐานไป
1.3
ยังสำ�นักงานของ สตง.
2. แจ้งรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://
www.oag.go.th/internet/Call/
อำ�นาจหน้าที่
CallServlet
สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
(สตง.) มีหน้าที่ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน
ในการร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนต้องแจ้ง
โดยตรวจสอบความถูกต้องในการรับจ่าย
เงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเก็บภาษี 1. ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำ�แหน่ง
หน่ ว ยงานรั ฐ ช่ ว งเวลา สถานที่
ค่าธรรมเนียม และรายได้อนื่ ของหน่วยงาน
ขั้ น ตอน และพฤติ ก รรมของการ
ภาครัฐ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
กระทำ�ผิด
การเงินประจำ�ปีและงบแสดงฐานะการเงิน
แผ่นดิน และทีส่ �ำ คัญตรวจสอบความถูกต้อง 2. ระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ และข้ อ มู ล อื่ น ของ
ผู้ร้องเรียน ที่ สตง. สามารถติดต่อ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรณีที่มี
กลับได้
เหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริต
โทรศัพท์: 0 2502 8285-6
เว็บไซต์: http://www.pacc.go.th

สำ�นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.)

ช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ

ที่อยู่: ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
สตง. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกัน กรุงเทพฯ 10400
ตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างของภาครัฐ โดย โทรศัพท์: 0 2271 8000
สตง. ได้จัดทำ�ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เว็บไซต์: http://www.oag.go.th/
ของหน่วยงานภาครัฐที่เว็บไซต์ http://
procurement-oag.in.th/ เพื่อเผยแพร่
ให้ ป ระชาชนทราบว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ 1.4
ได้ทำ�สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขายและผู้
รับจ้างรายใด และการจัดซือ้ จัดจ้างมีมลู ค่า
เท่ า ใด โดยประชาชนสามารถนำ� ข้ อ มู ล
เหล่ า นี้ ม าตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ อำ�นาจหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้างและการดำ�เนินงานของ
สำ�นักงานป้องกันและปราบปราม

สำ�นักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(สำ�นักงาน ปปง.)

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

การฟอกเงิน (สำ�นักงาน ปปง.) มีหน้าที่
ตรวจสอบและยับยั้งการกระทำ�ผิดฐาน
ฟอกเงิน หรือการทำ�ธุรกรรมทางธุรกิจ
และทางการเงินที่พยายามปกปิดแหล่ง
ที่มาของเงินและทรัพย์สิน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับความผิดทางกฎหมายดังต่อไปนี้
• ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
• ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารหญิง
และเด็ก และการพรากเด็กและผูเ้ ยาว์
• ความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี
• ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ฉ้ อ โ ก ง
ประชาชน
• ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การยั ก ยอกหรื อ
ฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์
• ความ ผิ ด เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ต่ อ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความ
ผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
• ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือ
รีดเอาทรัพย์ที่กระทําโดยอ้างอํานาจ
อั้งยี่หรือซ่องโจร
• ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การลั ก ลอบหนี
ศุลกากร
• ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
• ความผิดเกี่ยวกับการเป็น ผู้จัดให้มี
การเล่นการพนันโดยไม่ได้รบั อนุญาต
และมีจํานวนผู้เข้าเล่นแต่ละครั้งเกิน
กว่า 100 คน หรือมีวงเงินในการ
กระทําความผิดรวมกันมีมูลค่าเกิน
กว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
• ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเป็ น สมาชิ ก
อั้ ง ยี่ ห รื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก ร
อาชญากรรม
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• ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร
• ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการ
แปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตัว๋
• ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า
• ความผิ ด เกี่ ยวกั บ การปลอมเอกสาร
สิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทาง
• ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการใช้ ยึ ด ถื อ
หรื อ ครอบครองทรั พ ยากรธรรมชาติ
หรื อ กระบวนการแสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีลกั ษณะ
เป็นการค้า
• ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อ
ชี วิ ต หรื อ ร่ า งกายจนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
อันตรายสาหัส
• ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือ
กักขังผู้อื่นเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
• ความผิดเกีย่ วกับการลักทรัพย์ กรรโชก
รี ด เอาทรั พ ย์ ชิ ง ทรั พ ย์ ปล้ น ทรั พ ย์
ฉ้อโกง หรือยักยอก
• ความผิ ด เกี่ ยวกั บ การกระทํ า อั น เป็ น
โจรสลัด
• ความผิดเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
• ความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่อาจนําไปใช้
ในการสงคราม
ในการตรวจสอบ สำ�นักงาน ปปง.
มีอำ�นาจเรียกให้บุคคลใดๆ (รวมทั้งส่วน
ราชการและสถาบันการเงิน) มาชี้แจงและ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจ
สอบ และมี อำ � นาจเข้ า ไปตรวจสอบใน

เคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะ ที่
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการ
ฟอกเงิน โดยไม่ต้องมีหมายค้น (ถ้ามี
เหตุรีบด่วน)

ช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ประชาชนสามารถร้องเรียนถึง ปปง.
ผ่านช่องทางดังนี้
1. ทำ � และส่ ง หนั ง สื อ ถึ ง สำ � นั ก งาน
ปปง.
2. โทรแจ้งสายด่วน 1710
3. กรอกแบบฟอร์ ม การร้ อ งเรี ย นที่
เว็บไซต์ http://www.amlo.go.th/
ในการร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนต้องแจ้ง
รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
1. ระบุ ชื่ อ และรายละเอี ย ดของผู้
กระทำ�ผิด
2. ระบุช่วงเวลา สถานที่ ขั้นตอน และ
พฤติกรรมของการกระทำ�ผิด
3. ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ของผู้ร้องเรียน

โครงการสายลับ ปปง.
สำ�นักงาน ปปง. จัดทำ�โครงการ
‘สายลั บ ปปง.’ เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับ ปปง. ในการ
ลดการทุจริตฐานฟอกเงิน โดยสายลับ
จะช่วยสืบค้นและแจ้งเบาะแสให้ ปปง.
ด้วยการส่งรายละเอียดเป็นเอกสารหรือ
ด้ ว ยวาจา ว่ า ใคร ทำ � ผิ ด อะไร ที่ ไ หน
เมื่อไหร่ อย่างไหร่
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ทั้งนี้ สำ�นักงาน ปปง. จะจัดฝึก โทรสาร: 0 2219 3700
อบรมการดำ � เนิ น การของสายลั บ และ เว็บไซต์: http://www.amlo.go.th
เผยแพร่ขอ้ มูลและกิจกรรมของสำ�นักงาน
ปปง. ให้แก่สายลับ นอกจากนี้ สำ�นักงาน
ปปง. จะปกปิดข้อมูลส่วนตัวของสายลับ 1.5
และให้ความคุ้มครองเมื่อได้รับการข่มขู่
หรือคุกคาม

กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ)

•
•
•

อำ�นาจหน้าที่
ประชาชนสามารถสมั ค รเป็ น
สายลับ ปปง. ผ่านช่องทางดังนี้
1. สมัครทางไปรษณีย์
1.1. ผู้สมัครส่งชื่อ-สกุล และที่อยู่
ไปยังสำ�นักงาน ปปง. แล้ว
ปปง. จะส่งใบสมัครสายลับ
กลับไปทางไปรษณียต์ ามทีอ่ ยู่
ที่ผู้สมัครแจ้งไว้
1.2. ผู้ ส มั ค รกรอกใบสมั ค รและ
พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ และส่ ง
ใบสมั ค รพร้ อ มแนบสำ � เนา
บั ต รประชาชนและสำ � เนา
ทะเบี ย นบ้ า น กลั บ ไปยั ง
สำ�นักงาน ปปง. เพื่อบันทึก
ลงในฐานข้อมูล
1.3. สำ�นัก ปปง. จัดส่งหมายเลข
รหัสสายลับ
2. สมัครด้วยระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://www.amcis.amlo.go.th/
AMLO/web/General/index.jsp

กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ (ดี เ อสไอ)
มีหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและ
สอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่มีความ
ซับซ้อนและทำ�อย่างเป็นระบบ ซึ่งจำ�เป็น
ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น ผู้ดำ�เนิน
การสื บ สวนและสอบสวน คดี ค วามผิ ด
ทางอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของสังคม
ความมั่ น คงทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ
ของประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือคดีความผิดทางอาญาที่มี
ผู้ทรงอิทธิพล พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ตำ � รวจชั้ น ผู้ ใ หญ่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น โดย
กฎหมายและระเบี ย บการสอบสวนคดี
พิเศษได้กำ�หนดคดีอาญาเบื้องต้นที่อยู่ใน
ขอบเขตอำ�นาจของดีเอสไอ ดังนี้

• คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
• คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขันทางการค้า
• คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ
ธนาคารพาณิชย์
ที่อยู่: เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 • คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
โทรศัพท์: 0 2219 3600

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
เล่นแชร์
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภค
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
เครื่องหมายการค้า
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
ตรา
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่
ผลิตในราชอาณาจักร
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการ
เงิน
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
บริษัทมหาชนจำ�กัด
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ลิขสิทธิ์
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ส่งเสริมการลงทุน
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สิทธิบัตร
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ศุลกากร
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิต
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ยาสูบ
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ประกันวินาศภัย
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ประกันชีวิต
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
คดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ก า ร ก ร ะ ทำ � ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์
คดีความผิดตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
คดีความผิดตามประมวลกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้
คดีความผิดตามประมวลกฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
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• คดี ค วามผิ ด ตามประมวลกฎหมาย สอบสวนคดีพิเศษ ผ่านช่องทางดังนี้
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
1. เข้าแจ้งคำ�ร้องเรียนด้วยตนเอง
• คดี ค วามผิ ด ตามประมวลกฎหมาย 2. ทำ�และส่งหนังสือร้องเรียนให้กรม
ว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
สอบสวนคดีพิเศษ
• คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 3. โทรแจ้ ง สายด่ ว น 1202 หรื อ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นกฎหมายแก่
• คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ประชาชน 0 2831 9888 ต่อ
• คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
3101
สถาบันการเงิน
4. ก ร อ ก แ บ บ ฟ อ ร์ ม ร้ อ ง เ รี ย น ที่
• คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครือ่ ง
เว็บไซต์ http://www.dsi.go.th/
สำ�อาง
index.php?option=com_
• คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
complain&Itemid=46&lang=th
อันตราย
• คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
ในการร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนต้องแจ้ง
• คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
• คดี ค วาม ผิ ด ทางอาญาอื่ น ที่ ค ณะ 1. ระบุ ส ถานที่ ช่ ว งเวลา และ
กรรมการคดีพิเศษมีมติคะแนนเสียง
พฤติกรรมการกระทำ�ผิด รวมทั้ง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้เห็นชอบให้รับ
ข้อมูลของผู้กระทำ�ผิด (ถ้ามี)
เป็นคดีพิเศษ
2. ระบุ ค วามเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
พฤติ ก รรมการกระทำ � ผิ ด และ
ในการสืบสวนและสอบสวน ดีเอสไอ
หน่ ว ยงานที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ แ จ้ ง
มีอำ�นาจเรียกให้บุคคลใดๆ (รวมทั้งส่วน
ร้องเรียนไปแล้ว
ราชการและสถาบันการเงิน) มาชี้แจงและ 3. ระบุหลักฐานและพยานอื่นที่เป็น
ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพือ่ ตรวจสอบ
ประโยชน์ในการสอบสวน (ถ้ามี)
และมีอำ�นาจเข้าไปตรวจสอบในเคหสถาน 4. ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่น
สถานที่ หรือยานพาหนะ รวมทัง้ อาจขอให้
ของผู้ร้องเรียน ที่ดีเอสไอสามารถ
หน่วยงานของรัฐอื่นช่วยเหลือดำ�เนินการ
ติดต่อกลับ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
บางประการอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
มือถือ
สอบสวน
ผู้ ส นใจสามารถดู ตั ว อย่ า งแบบ
คำ � ร้ อ งได้ จ ากคู่ มื อ บริ ก ารประชาชน
ช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ เว็ บ ไซต์ :
ประชาชน
ประชาชนสามารถร้องเรียนถึงกรม h t t p : / / w w w . d s i . g o . t h / i n d e x .

เมนูคอร์รัปชัน
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php?option=com_conte
n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 5 74 6
%3A2012-11-28-07-2107&catid=221%3A2012-02-2704-37-30&Itemid=144&lang=th

ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ
ที่อยู่: เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 0 2831 9888
โทรสาร: 0 2975 9888
เว็บไซต์: http://www.dsi.go.th

2_ องค์กรที่สนับสนุน

การปฏิรูปกฎหมาย
โดยประชาชน

องค์กรที่สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายโดยประชาชน มีหน้าที่ให้คำ�ปรึกษาและ
การสนับสนุนด้านความรู้แก่ภาคประชาชนที่ต้องการดำ�เนินการแก้ไขกฎหมาย และ
องค์กรฯ ยังช่วยเปิดพื้นที่และประสานให้ภาคประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการร่างกฎหมายและรวมตัวเข้าชื่อร้องต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรที่สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายจึงเป็นหนึ่งในกลไกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการลดการทุจริต โดยประชาชนสามารถนำ�แนวคิดการลดการทุจริตแลก
เปลีย่ นกับผูอ้ นื่ ผ่านองค์กรฯ และขอความรูด้ า้ นกฎหมายจากองค์กรฯ สำ�หรับการปฏิรปู
กฎหมายที่เกี่ยวกับการลดการทุจริต ตัวอย่างขององค์กรประเภทนี้ เช่น

2.1 คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย (คปก.)
อำ�นาจหน้าที่

คณะกรร มการปฏิ รู ป กฎหมาย
(คปก.) มี อำ � นาจหน้ า ที่ สำ � รวจและ
ศึกษากฎหมายเพื่อวางกรอบการปฏิรูป
กฎหมายของประเทศให้ เ ป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และเสนอ
แนะร่างกฎหมายที่ปฏิรูปต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิรูป
กฎหมายโดยประชาชนด้ ว ยการให้ คำ �
ปรึ ก ษา และสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น การ
ในการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ประชาชนสามารถขอคำ � ปรึ ก ษา
และการสนั บ สนุ น การปฏิ รู ป กฎหมาย
เพื่ อ ลดการทุ จ ริ ต จาก คปก. โดย
สำ � นั ก งาน คปก. จะให้ ร ายละเอี ย ด
ในเรือ่ งหลักการ วิธกี ารร่างกฎหมายใหม่
และขั้นตอนการเสนอกฎหมาย
ขัน้ ตอนการขอคำ�ปรึกษา ประชาชน
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ หรือผูแ้ ทนองค์กรเอกชน
ต้องกรอกแบบคำ�ขอที่เรียกว่า คปก.ขช.
1 โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัว
รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการปรึกษา
และช่องทางที่สะดวกในการติดต่อกลับ
และให้คำ�ปรึกษา เช่น จดหมาย โทรสาร
อี เ มล โดยผู้ ข อคำ � ปรึ ก ษาสามารถส่ ง

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

แบบคำ�ขอด้วยตนเอง ทางจดหมาย หรือ
โทรสาร
สำ�หรับการขอรับการสนับสนุนการ
ร่างกฎหมายใหม่ สำ�นักงาน คปก. จะเข้า
ร่วมในการจัดทำ�ร่างกฎหมายพร้อมทัง้ ให้
ข้อเสนอแนะ ในกรณีที่ คปก. เห็นว่าการ
ร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วมี ค วามจำ � เป็ น
ต้ อ งหาข้ อ มู ล หรื อ องค์ ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม
คปก. จะสนับสนุนการศึกษาวิจยั เพิม่ เติม
นอกจากนี้ สำ�งาน คปก. จะช่วยประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายและช่วยเผยแพร่
ร่างกฎหมายต่อสื่อสารสาธารณะ
ขั้นตอนการขอการสนับสนุนการ
ร่ า งกฎหมายใหม่ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ
เลือกตั้งจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือ
ผู้แทนองค์กรเอกชน ซึ่งได้รับคำ�ปรึกษา
และดำ�เนินการตามคำ�ปรึกษาแล้ว แต่งตัง้
ตัวแทนจำ�นวนไม่น้อยกว่า 2 คน กรอก
และยืน่ คำ�ขอตามแบบ คปก.ขช. 2 พร้อม
ยื่นคำ�ขอด้วยตนเอง หรือทางจดหมาย
หรือโทรสาร โดยผูข้ อต้องระบุรายละเอียด
ดังนี้
1. รายชื่ อ ประชาชนที่ ข อรั บ การ
สนับสนุนการร่างกฎหมาย
2. สภาพปัญหาและความจำ�เป็นใน
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
3. สรุ ป สาระสำ � คั ญ และหลั ก การ
ของกฎหมายที่ ต้ อ งการเสนอให้
ปรับปรุงและแก้ไข
4. ผลการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ร่างกฎหมายนั้น (ถ้ามี)
5. เอกสารอืน่ ใดทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่
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การร่างกฎหมาย (ถ้ามี)
6. ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูตัวอย่าง
แบบคำ�ขอ คปก.ขช. 1 และ คปก.ขช. 2
ได้ทเี่ ว็บไซต์ http://www.prd.go.th/
ewt_dl_link.php?nid=33085

เสนอแนะแก้ไข ก่อนจะจัดทำ�เป็นร่าง
กฎหมายทีส่ มบูรณ์ เมือ่ ร่างกฎหมายฉบับ
ประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูท้ เี่ ห็นด้วย
สามารถเข้าชื่อเพื่อผลักดันร่างกฎหมาย
เข้าสู่รัฐสภาได้ โดยการพิมพ์แบบฟอร์ม
การเข้าชื่อ กรอกรายละเอียด ลงนาม
แนบสำ � เนาบั ต รประชาชนและสำ � เนา
ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ
ที่อยู่: 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ทะเบียนบ้าน แล้วส่งไปรษณียไ์ ปทีต่ ู้ ปณ.
ชั้น 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลคลองเกลือ 55 ปณฝ. สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321
ทั้ ง นี้ ประชาชนสามารถเสนอ
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
มาตรการการลดปัญหาทุจริตทางเว็บไซต์
โทรศัพท์: 0 2502 6000 ต่อ 8282
ได้ หรื อ ติ ด ต่ อ สำ � นั ก งานโครงการได้
โทรสาร: 0 2502 6000 ต่อ 8274
โดยตรง
เว็บไซต์: http://www.lrct.go.th/

2.2 โครงการอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ

ทีอ่ ยู:่ 409 ชัน้ 1 อาคารมูลนิธอิ าสาสมัคร
เพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนรัชดา 14
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2276 3676
โทรสาร: 0 2690 2712
พันธกิจและหน้าที่
‘โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย อีเมล: ilaw@ilaw.or.th
ประชาชน’ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี เว็บไซต์: http://ilaw.or.th/
ส่วนร่วมในการเสนอและแก้ไขกฎหมาย
เว็บไซต์ของโครงการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ทกุ ภาคส่วน
ของสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็ น ต่ า งๆ และการแก้ ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดทำ�แบบสำ�รวจ
ความคิดเห็น (โพล) เพื่อสะท้อนความ
ต้องการของประชาชน
หากประเด็ น ใดได้ รั บ ความสนใจ
มาก คณะทำ�งานโครงการฯ จะติดต่อหา
หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลมาช่วยพัฒนา
ประเด็นดังกล่าว และเปิดให้ทุกคนช่วยกัน

เพื่อกฎหมายประชาชน
(iLaw)

เมนูคอร์รัปชัน
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3_ องค์กรภาคประชาสังคม

เพื่อต่อต้านการทุจริต

องค์กรภาคประชาสังคมเพือ่ ต่อต้านการทุจริตเป็นการรวมตัวของประชาชนบางกลุม่
และหน่วยงานเอกชนบางแห่ง ซึ่งตระหนักว่าการลดการทุจริตไม่สามารถพึ่งกลไกการ
ตรวจสอบของภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
ในสังคม องค์กรภาคประชาสังคมจึงถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำ�เนินกิจกรรมให้ประชาชน
เกิดจิตสำ�นึกและความตระหนักรู้ถึงผลเสียจากการทุจริตและช่วยกันต่อต้านการทุจริต
ประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการลดการทุจริตได้โดยการเข้าร่วมและสนับสนุน
กิจกรรมขององค์กรเหล่านี้ ตัวอย่างขององค์กรเหล่านี้ เช่น

3.1 องค์กรเพื่อความ

โปร่งใสในประเทศไทย
พันธกิจและหน้าที่
อ ง ค์ ก ร เ พื่ อ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น
ประเทศไทยมี พั น ธกิ จ เสริ ม สร้ า งความ
โปร่ ง ใสให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทย โดยจั ด
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับประชาชน องค์กร
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน สื่ อ มวลชน และ
องค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างกิจกรรมขององค์กร เช่น รายการ
วิทยุ ‘เรารักประเทศไทยโปร่งใส’ ทาง FM
99.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 07.0009.00 น. ชมรมเยาวชนเพื่อความโปร่งใส
ค่ า ยอบรมผู้ นำ � เยาวชน การประกวด

เรียงความเยาวชน การประกวดข่าวทุจริต
เชิงสืบสวนยอดเยีย่ ม การสร้างฐานข้อมูล
เพือ่ ความโปร่งใส และการจัดทำ�หลักสูตร
และกิ จ กรรม ‘โตไปไม่ โ กง’ (http://
growinggood.org/)

ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ
ทีอ่ ยู:่ 118 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชัน้
15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) ถนนเสรี ไ ทย แขวงคลองจั่ น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0 2377 7206, 0 2378
1284, 0 2374 7399 และ 0 2727
3501-5
เว็บไซต์: http://www.transparencythailand.org/thai/

3.2 มูลนิธิองค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
พันธกิจและหน้าที่

‘มู ล นิ ธิ อ งค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ’
หรื อ เดิ ม ชื่ อ ว่ า ภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ อ ต้ า น
คอร์ รั ป ชั น เป็ น องค์ ก รที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
รวมตั ว ของภาคเอกชนและหน่ ว ยงาน
รั ฐ 23 แห่ ง นำ � โดยสภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทย มูลนิธิองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชันดำ�เนินยุทธศาสตร์ 3 ประการ
เพื่อลดการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
กล่าวคือ ‘ปลูกฝัง ป้องกัน และเปิดโปง’
ตัวอย่างการดำ�เนินการและกิจกรรมใน
แต่ละด้านของมูลนิธิฯ เช่น
• ด้านการปลูก ฝังจิตสำ�นัก เช่น จัด

และเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

การให้ขอ้ มูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ ให้อาสาสมัคร
กิจรรมผลิตภาพยนตร์สารคดี เพื่อ
สามารถทำ�หน้าที่เฝ้าระวังการทุจริต
ปลูกจิตสำ�นึกให้กระทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
แจ้งเบาะแส และร่วมกันเปิดโปง โดย
และปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ การโกงหรื อ
โครงการนี้ ยั ง ปลู ก จิ ต สำ � นึ ก ให้ ค นใน
คอร์รัปชัน
ชุมชนดูแลชุมชนของตนเอง
• ด้ า นการป้ อ งกั น เช่ น เคลื่ อ นไหว
เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลเปิ ด เผยราคา • ด้านการเปิดโปง เช่น เสนอให้สมาชิก
ขององค์กรไม่สนับสนุนหรือทำ�ธุรกิจ
กลางในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท
กั บ ผู้ ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การ
และจั ด ให้ มี ก ารประกวดราคาทาง
ทุ จ ริ ต และอยู่ ร ะหว่ า งดำ � เนิ น การ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
โครงการรวบรวมข้ อ มู ล พฤติ ก รรม
โปร่งใส รวมทั้งติดตามและเผยแพร่
การทุ จริ ต ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ
ข้อมูลงบประมาณโครงการระบบการ
เปิ ด โปงและนำ � ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง กฎ
บริหารจัดการน้ำ �และเพื่อเฝ้าระวัง
ระเบี ย บ ผ่ า นคณะกรรมการพั ฒนา
ไม่ให้เกิดการทุจริต นอกจากนี้ ยังมี
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โครงการ ‘หมาเฝ้าบ้าน’ โดยอบรม
ประชาชนที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
หลักกฎหมาย วิธีการตรวจสอบและ

4_ สื่อมวลชน
สื่อมวลชนเป็นอีกช่องทางสำ�หรับประชาชนที่ต้องการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการกระทำ�ทุจริต โดยประชาชนสามารถติดตาม
ข่าวสาร แจ้งข้อมูล เบาะแส และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตให้สื่อมวลชนนำ�ไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและสอบถาม
ต่อหน่วยงานภาครัฐและผูอ้ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูแ้ จ้งไม่จ�ำ เป็นต้องเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคล ทำ�ให้ความเสี่ยงที่จะถูกทำ�ร้ายลดลง
ปัจจุบันสื่อมวลชนบางแห่งมีพันธกิจในการทำ�ข่าวเชิงสืบสวน
สอบสวน หรือ ‘ข่าวเจาะ’ ซึ่งมีลักษณะการสืบสวนและการค้นหา
ข้อมูลหลักฐานเชิงลึกอันเป็นการติดตามและตรวจสอบการทำ�งาน
ของภาครัฐ โดยเฉพาะกรณีทนี่ า่ สงสัยว่ามีการทุจริต ตัวอย่างองค์กร
เหล่านี้ เช่น
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หรื อ ต้ อ งการแจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต
สามารถติ ด ต่ อ มู ล นิ ธิ อ งค์ ก รต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้โดยตรง

ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ
ที่อยู่: 150 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0 2622 1860-76 ต่อ 543545
เว็บไซต์: http://www.anticorruption.
in.th/ และ https://www.facebook.
com/ACT.AntiCorruptionThailand

4.1 สำ�นักข่าวอิศรา
มีความโดดเด่นในการทำ�ข่าวชุมชน
ข่าวนโยบายสาธารณะ ข่าวภาคใต้ และ
ข่าวสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ
ที่อยู่: 538/1 ถนนสามเสน
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 0 2241 3160
โทรสาร: 0 2241 3161
เว็บไซต์: www.isranews.org

เมนูคอร์รัปชัน
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4.2 สำ�นักข่าวไทยพับลิกา้

4.3 ศูนย์ขอ
้ มูล & ข่าวสืบสวนเพือ่ สิทธิพลเมือง (TCIJ)

มีความโดดเด่นในการทำ�ข่าวด้าน
มีความโดดเด่นในการทำ�ข่าวที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง และข่าว
เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ การ สืบสวนในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการทุจริต นอกจากนี้ ศูนย์ขา่ ว TCIJ ยังเปิดโอกาส
ตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรทั้ง ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเสนอ
ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ
ที่อยู่: 1371 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ
กรุงเทพฯ 10400
ที่อยู่: 62 รามอินทรา 5 แยก 3
โทรศัพท์: 0 2278 7904
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
อีเมล: info@tcijthai.com
กรุงเทพฯ 10220
เว็บไซต์: http://www.tcijthai.com/tcijthai/
โทรศัพท์: 0 2970 6998
อีเมล: info@thaipublica.org
เว็บไซต์: http://thaipublica.org/

มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส
ในประเทศไทย

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ออรเดิรฟ : เร�ยกน้ำยอย
สมารทการด / ชุมชนพอเพ�ยง / นมโรงเร�ยน / ซานติกาผับ
โครงการชวยเหลือแรงงานผูประสบอุทกภัย / สายสืบกรมศุลกากร
เทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ

จานหลัก : อิ�มเต็มคำ
จำนำขาว / โควตานำเขากากถั่วเหลือง / บอรด ปตท.
EIA โรงไฟฟาบางคลา / แอรพอรตลิงค / ดิวตี้ฟร�สุวรรณภูมิ / ลานจอดรถสุวรรณภูมิ
บานเอื้ออาทร / รุกที่อุทยานทับลาน-สิร�นาถ / โครงการบำบัดน้ำเสียคลองดาน
กระทรวงสาธารณสุขทุจร�ตยา / ส.ป.ก. 4-01 / กลายางพารา / โฮปเวลล

เปบพ�สดาร : สากกะเบือยันเร�อข�ด
เร�อข�ดหัวสวาน / GT 200 / เง�นบร�จาคสึนามิ
สปส. เชาระบบคอมพ�วเตอร / โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุหมอชิต
สนามกอลฟอัลไพน / รถจดประกอบเลี่ยงภาษี / สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ของหวาน : ทานงาย อรอยทุกมื้อ

ราคา 195 บาท

มูลนิธิองคกร
เพ�่อความโปรงใส
ในประเทศไทย

ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร

COVER DESIGN: ANTIZEPTIC

แปะเจ�๊ยะโรงเร�ยน / สวยตำรวจ / การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ�น
หัวคิวแรงงานตางดาว / จัดซื้ออุปกรณการเร�ยน
คดีชูสาวและการเร�ยกรับผลประโยชนของผูพ�พากษา

