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บทที ่5  
การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกนิในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

สมเกยีรต ิ ตั้งกจิวานิช และ 
เทยีนสว่าง ธรรมวณชิ 

5.1 ปัญหาของระบบจดัซ้ือจดัจ้างของภาครัฐในประเทศไทย 

Transparency International ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชนระหว่างประเทศท่ีรณรงคต่์อสู้กบัปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ไดจ้ดัทาํดชันีวดัภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่ (Corruption Perception Index หรือ CPI) เป็นประจาํปีทุกปี 
โดยขอ้มูลผลการจดัอนัดบัคอร์รัปชัน่ในปีล่าสุดคือปี พ.ศ. 2552 ปรากฏวา่ จากประเทศในการศึกษาทั้งหมด 180 
ประเทศ  อนัดบัความโปร่งใสของประเทศไทยลดลงจากอนัดบัท่ี 80 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นอนัดบัท่ี 84 ในปี พ.ศ. 
2552 หรือหากเปรียบเทียบกบัเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียแลว้ อนัดบัของประเทศไทยลดลงจากอนัดบัท่ี 10 
เป็นอนัดบัท่ี 141 

แมว้่าการจดัทาํดชันีวดัภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่ดงักล่าวไม่ไดว้ดัเฉพาะดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ
เท่านั้น แต่อาจกล่าวไดว้่าการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัสูงในการวดัภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่ 
ทั้งน้ี เพราะการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียจาํนวนมาก นอกจากน้ี เม่ือเกิดการ
ทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ส่ือมวลชนกม็กัใหค้วามสนใจในการรายงานข่าวในวงกวา้ง  

นอกจากน้ี สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ซ่ึงรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 
โดยสุ่มตรวจเอกสารประกวดราคาและสัญญาจดัซ้ือจดัจา้ง ในปี พ.ศ. 2551 จาํนวน 3,176 เร่ือง จากจาํนวน
หน่วยงาน 1,408 หน่วยงาน พบเร่ืองท่ีสงสัยจาํนวน 403 เร่ือง ใน 159 หน่วยงาน ตามตารางท่ี 5.1   ขอ้บกพร่อง
ท่ี สตง. ตรวจพบมากท่ีสุดคือการจดัทาํประกาศประกวดราคาหรือสอบราคา และเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้งไม่
เป็นไปตามแบบตวัอย่างท่ีกาํหนด โดยพบว่ามีการกาํหนดขอ้ความหรือเง่ือนไขท่ีมีลกัษณะเป็นการกีดกนั ไม่
เปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นชดัเจนถึงปัญหาความไม่โปร่งใสในการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐของประเทศไทย 

  

                                                        
1 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table 
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ตารางที ่5.1 จํานวนเร่ืองที ่สตง. ตรวจพบความผดิปรกตใินการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (ปี 2551) 

ประเดน็ข้อสังเกต 
จํานวนเร่ืองทีพ่บข้อบกพร่อง (เร่ือง) 

ส่วนกลาง 
และภูมภิาค 

อบจ./
เทศบาล 

อบต. 
กทม./
พทัยา 

รัฐวสิาหกจิ รวม 

ขอ้ความในประกาศประกวดราคาหรือสอบราคา กบั
เอกสารไม่สอดคลอ้งกนั หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ
พสัดุฯ มติ ครม. หรือไม่ชดัเจน เช่น 
การกาํหนดระยะเวลารับประกนัความชาํรุดบกพร่อง 
การกาํหนดมูลคา่ของหลกัประกนัซอง 
การกาํหนดระยะเวลายนืราคา การไม่กาํหนดเง่ือนไข
ใหต้อ้งจดัทาํสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) 

28 23 17 1 3 72 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ หรือคณะกรรมการพิจารณา
ผลประกวดราคาปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ 
หรือมีพฤติการณ์เอ้ือประโยชน์ใหผู้เ้สนอราคาบาง
ราย เช่น 

42 58 49 1 4 154 

การจดัทาํประกาศประกวดหรือสอบราคา และ
เอกสาร ไม่เป็นไปตามแบบตวัอยา่งท่ีกาํหนด โดย
กาํหนดขอ้ความหรือเง่ือนไขท่ีมีลกัษณะเป็นการกีด
กนั ไม่เปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม เช่น  
กาํหนดคุณสมบติัผูเ้สนอราคา ตอ้งมีบุคลากร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
กาํหนดเง่ือนไขวา่หากไม่ไปดูสถานท่ีก่อสร้างตาม
วนั เวลา ท่ีกาํหนด ไม่มีสิทธิเขา้เสนอราคา 
กาํหนดมูลค่าผลงานก่อสร้างมากกวา่ร้อยละ 50 ของ
วงเงินท่ีจะจา้ง เป็นตน้ 

53 53 65 6 - 177 

รวม 123 134 131 8 7 403 

ท่ีมา: รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551, สตง. 

5.2 แนวคดิเร่ืองการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกนิในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ 

โครงการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเป็นช่องทางสําคญัในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกิน เน่ืองจากการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยมีมูลค่าสูงมาก โดยในกรณีของประเทศไทย เช่ือกนัว่า 
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐในแต่ละปีมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 15 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)   ใน
ขณะเดียวกนั รัฐซ่ึงเป็นผูใ้ชง้บประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นไม่ไดเ้ป็นเจา้ของเงินท่ีแทจ้ริง แต่เป็นตวัแทน
ของประชาชน จึงเกิดปัญหาของการท่ีตวัแทนไม่ไดรั้กษาผลประโยชน์สูงสุดของเจา้ของเงิน (agency problem)  
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ซ่ึงทาํให้เกิดการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินโดยผูป้ระกอบการท่ีเสนอราคา และเจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบั
ต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง โดยจาํกดัไม่ใหมี้การแข่งขนัในการเสนอราคาดว้ยวิธีการต่างๆ   

การศึกษาของ Ware et al. (2007) พบว่ารูปแบบการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก ทั้งในประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศกาํลงัพฒันา ไม่แตกต่างกนัมากนกั  โดยสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบหลกัคือ (1) การให้สินบน  (2) การสมยอมหรือ “ฮั้ว” กนัในการเสนอราคา (3) การใช้
บริษทัอ่ืนบงัหนา้ และ (4) รูปแบบอ่ืนๆ      

5.2.1 รูปแบบของการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกนิในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

1) การให้สินบน (bribe หรือ kickback) 

การให้สินบนแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นรูปแบบการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุดใน
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  โดยผูเ้สนอราคาตกลงจะแบ่งผลประโยชน์จากโครงการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐใหแ้ก่ผูท่ี้มี
อาํนาจในการตดัสินใจจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อใหต้นเป็นผูช้นะในการเสนอราคา  โดยผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจใน
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น ๆ อาจรวมถึงระดับนโยบายคือนักการเมือง และขา้ราชการระดับสูง ไปจนถึง
ขา้ราชการในระดับปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแลว้มูลค่าของสินบนมกัจะกาํหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า
โครงการในลกัษณะของการ “เรียกเปอร์เซ็นต”์      

การให้สินบนในบางกรณีเช่น กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศมกัใช ้“นายหนา้” (broker) หรือ 
“ตวัแทน” (agent) ซ่ึงเป็นคนหรือบริษทัในประเทศ เน่ืองจากมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองขอ้มูลข่าวสาร มีความ
เขา้ใจกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีเครือข่าย (connection) กบัขา้ราชการ นกัการเมือง หรือผูมี้อิทธิพล    ในกรณีท่ี
เป็นบริษทั นายหนา้อาจเป็นบริษทัท่ีทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นๆ ดว้ย หรือเป็นบริษทัท่ี
จดัตั้ งข้ึนมาให้เป็นเพียงสํานักงานตวัแทนติดต่อระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษทัต่างชาติเท่านั้น โดย
รับผดิชอบดา้นการบริหารงานทัว่ไป (administration) หรือเป็นช่องทางสาํหรับการรับส่งเงิน    การใหสิ้นบนใน
กรณีท่ีมีบริษทัต่างชาติเขา้มาเก่ียวขอ้งอาจเป็นไดท้ั้งแบบท่ีบริษทัต่างชาติรับรู้เร่ืองการให้สินบน โดยบริษทั
นายหนา้จะได ้“ค่าตอบแทนความสาํเร็จ” (success fee)   การใหสิ้นบนผา่นทางนายหนา้เป็นวิธีท่ีนิยมใชใ้นกลุ่ม
บริษัทข้ามชาติจากประเทศท่ีมีกฎหมายป้องกันการให้สินบนในต่างประเทศท่ีเข้มงวดเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากการจ่ายสินบนผา่นนายหนา้จะช่วยป้องกนัการตรวจสอบท่ีอาจจะโยงมาถึงบริษทัตนเอง
ได ้  อยา่งไรตามอาจมีบางกรณีท่ีบริษทัต่างชาติไม่ทราบเร่ืองการใหเ้งินสินบน แต่เป็นนายหนา้หรือตวัแทนเอง
ท่ีตอ้งการไดค่้าตอบแทนความสาํเร็จเป็นฝ่ายเสนอจ่ายสินบนเอง   

ความผิดปกติในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ท่ีบ่งช้ีว่าอาจมีการให้สินบนแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐ มีหลาย
ประการ ดงัต่อไปน้ี 

- ใช้วิธีการคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคาท่ีไม่เหมาะสม เช่น ในกรณีท่ีเป็นการจัดซ้ือเพิ่มเติม 
(repeated contract) ผูเ้สนอราคาท่ีชนะการเสนอราคาเป็นรายเดิมเกือบทุกคร้ังท่ีจดัใหมี้การจดัซ้ือ
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จดัจา้ง โดยไม่ไดใ้ชว้ิธีคดัเลือกแบบท่ีเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนั และบ่อยคร้ังท่ีพบวา่ราคาผูช้นะ
การเสนอราคาสูงกวา่ราคาตลาด 

- มีคนหรือบริษทัทอ้งถ่ินมาทาํหนา้ท่ีตวัแทน โดยท่ีตวัแทนนั้นไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีใดๆเป็นพิเศษ
ท่ีจะช่วยทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

- เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งรับของกาํนลั เช่น รับของขวญัหรือรับเล้ียงอาหารราคาแพง 
จากผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคา หรือตวัแทน  

- เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงทาํหนา้ท่ีดูแล ควบคุมโครงการจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐมีทรัพยสิ์นส่วนตวัเพิ่มข้ึน
โดยไม่สามารถอธิบายท่ีมาของทรัพยสิ์นนั้นได ้  

- เป็นการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีประวติัเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียกรับสินบนหรือการ
ยอมรับสินบน เก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย  

- ผูเ้สนอราคาท่ีเคยมีประวติัการส่งมอบงานท่ีไม่มีคุณภาพหรือล่าชา้ ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผู ้
ชนะการเสนอราคาอีกเป็นประจาํ 

- อดีตเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีเป็นเจา้ของโครงการและเคยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโครงการมาก่อน 
ติดต่อกบัหน่วยงานเดิมของตนในฐานะผูเ้สนอราคาหรือตวัแทน 

- ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระดบับุคคล เช่น ผูเ้สนอราคาหรือตวัแทนเป็นญาติของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ี
รับผดิชอบโครงการจดัซ้ือจดัจา้ง 

2) การสมยอมหรือ “ฮ้ัว”กนัในการเสนอราคา (bid rigging) 

ในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินรูปแบบน้ี การจดัซ้ือจดัจา้งจะดูเหมือนมีการแข่งขนัเน่ืองจากมี
ผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาหลายราย แต่ในความเป็นจริง ไดมี้การตกลงเลือกผูช้นะมาก่อนแลว้ในกลุ่มผูท่ี้เขา้ร่วมเสนอ
ราคาบางส่วนหรือทั้งหมด  โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐอาจไม่ทราบความตกลงล่วงหนา้น้ี หรือทราบและมีส่วนใน
การสมคบกบัผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคากไ็ด ้ ในทางปฏิบติั การสมยอมกนัในการเสนอราคามีหลายรูปแบบดงัน้ี  

- การถอนตวั (bid suppression) คือการท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาหน่ึงรายหรือหลายรายซ้ือเอกสารเสนอ
ราคา แต่ไม่เสนอราคาจริง โดยอาจถอนตวัจากการเสนอราคา เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้สนอราคาท่ีตก
ลงกนัไวล่้วงหนา้แลว้เป็นผูช้นะ โดยผูถ้อนตวัอาจไดเ้ป็นผูรั้บช่วงงานต่อ (subcontract) หรือได ้
“ค่าถอนตวั” จากผูไ้ดโ้ครงการ  

- การจงใจไม่สู้ (complementary bidding) คือการท่ีผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาบางรายตั้งใจเสนอราคาสูง 
โดยทราบแน่ชดัว่าจะไม่ไดรั้บคดัเลือก หรือจงใจเสนอเง่ือนไขท่ีทราบอยู่ก่อนแลว้ว่าจะทาํให้
ไม่ไดรั้บคดัเลือก เพื่อเปิดโอกาสใหร้ายอ่ืนเป็นผูช้นะในการเสนอราคา โดยจะได ้ค่าตอบแทนจาก
ผูไ้ดโ้ครงการ 

- การ “เวียนเทียน” (bid rotation) คือการท่ีผูเ้สนอราคาท่ีสมคบกนัผลดักนัเป็นผูช้นะการเสนอราคา
ในโครงการต่างๆ โดยผูเ้สนอราคาจะผลดักนัเสนอราคาสูง-ตํ่าสลบักนัไป   รูปแบบน้ีมกัพบใน
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โครงการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นงานประจาํ เช่นการซ่อมบาํรุงถนนซ่ึงตอ้งทาํเป็นประจาํทุกปี และมี
จาํนวนผูรั้บเหมานอ้ยรายเก่ียวขอ้ง   

- การแบ่งตลาดหรือแบ่งลูกคา้ (customer or market allocation) คือการท่ีผูเ้สนอราคาตกลงแบ่งพื้นท่ี
ทางการตลาดกนั โดยจะไม่เสนอราคาแข่งขนักนัขา้มพื้นท่ีกนั แต่เสนอราคาเพียงเพื่อสร้างภาพให้
ดูเหมือนมีการแข่งขนัเท่านั้น  รูปแบบน้ีพบบ่อยในโครงการจดัจา้งบริการต่างๆ   

- การเสนอราคาตํ่าไปก่อน (lowballing) คือการท่ีผูเ้สนอราคาสมคบกบัเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง โดย
การเสนอราคาตํ่าเพื่อให้ไดโ้ครงการมาก่อน จากนั้นจึงขอเจรจาต่อรองแกไ้ขสัญญาในภายหลงั 
หรือปรับลดสเปคหรือคุณภาพของงานลงโดยสมรู้ร่วมคิดกับผูต้รวจรับงาน หรือสมคบกับ
เจา้หนา้ท่ีใหส้ั่งเพิ่มงาน หรือปรับเพิ่มสเปคหรือคุณภาพเพื่อฉวยโอกาสเพิ่มราคา    รูปแบบน้ีพบ
มากในการประมูลงานก่อสร้าง   

นอกจากน้ี การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินท่ีพบบ่อยอีกรูปแบบหน่ึงคือการสมคบกนัระหวา่งผูเ้สนอ
ราคากบัเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยเฉพาะการ “ล็อกสเปค”  ซ่ึงหมายถึงการกาํหนด
ลกัษณะทางเทคนิคท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผูเ้สนอราคาบางราย  ตลอดจนการไม่เปิดเผยขอ้มูลแก่ผูเ้สนอราคาทุกราย
อย่างเท่าเทียมกนั เช่น การส่งขอ้มูลล่วงหนา้ให้แก่ผูเ้สนอราคาท่ีสมคบกนัเพื่อให้มีเวลาในการเตรียมเอกสาร
ประกวดราคามากกวา่ผูเ้สนอราคารายอ่ืนๆ   

ตวัอยา่งของความผดิปกติในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ท่ีบ่งช้ีว่าอาจมีการสมคบกนัระหว่างผูเ้สนอราคา
กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีหลายประการ ดงัต่อไปน้ี  

- ผูเ้สนอราคาเสนอราคาเท่ากนัทั้งราคาในรายการยอ่ย และราคารวม 
- ราคาท่ีผูเ้สนอราคาทุกรายเสนอมาสูงกว่าราคาประเมินเบ้ืองตน้ของหน่วยงานมาก หรือสูงกว่า

ราคาของงานลกัษณะเดียวกนัในพื้นท่ีอ่ืนหรือท่ีหน่วยงานอ่ืนเคยจดัเสนอราคามาก่อน 
- ผูแ้พใ้นการเสนอราคากลายเป็นผูรั้บเหมาช่วง (subcontractor) ของผูช้นะการเสนอราคาใน

โครงการเดียวกนั  
- มีการแกไ้ขสาระสาํคญัในเอกสารเสนอราคาของผูเ้สนอราคาแบบเร่งด่วนในช่วงสุดทา้ยก่อนหมด

เวลายืน่ซอง 
- ราคาในรายการยอ่ยของผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาบางรายสูงผดิปกติ เม่ือเทียบกบัราคารายการเดียวกนั

ของผูเ้สนอราคารายอ่ืนๆ โดยไม่ทราบสาเหตุของราคาท่ีสูงผิดปกตินั้น เทคนิคน้ีใชส้าํหรับการ
ซ่อนกาํไร ซ่ึงจะนาํมาจ่ายเป็นสินบนใหก้บัเจา้หนา้ท่ี  

- ราคาของผูเ้สนอราคารายอ่ืนๆ ท้ิงช่วงห่างจากราคาของผูท่ี้ชนะการเสนอราคามาก จนน่าสงสัยว่า
จะมีการตกลงกนัมาล่วงหนา้ 

- มีผูเ้สนอราคาหลายรายท่ีผา่นการคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้แลว้ แต่ไม่ยอมเสนอราคา หรือเสนอ
ราคาแลว้แต่หยดุเสนอราคาต่อในการประมูลอิเลก็ทรอนิกส์ (e-auction)  
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- ในกรณีท่ีการแข่งขนัเสนอราคารอบแรกไม่สาํเร็จ เม่ือจดัใหมี้การเสนอราคาใหม่ ปรากฏว่าลาํดบั 
(ranking) ของการเสนอราคาของผูเ้สนอราคาแต่ละรายไม่แตกต่างจากการเสนอราคาในรอบแรก 
หรือมีผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาบางรายไม่เขา้ร่วมการเสนอราคารอบใหม่ 

- ในการเสนอราคารอบใหม่  มีผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาเพ่ิมข้ึนจากรอบแรก โดยเป็นรายใหม่ท่ีไม่เคย
ร่วมแข่งขนัราคาในรอบแรกมาก่อน และการเสนอราคาในรอบใหม่ลดลงจากรอบเดิมมากโดยไม่
มีเหตุผลสมควร  ในกรณีน้ี ควรสงสยัวา่ การเสนอราคารอบก่อนหนา้มีการสมคบตั้งราคากนั  เม่ือ
มีผูเ้สนอราคารายใหม่ท่ีไม่ไดอ้ยู่กลุ่มเดิมเขา้มาแข่งขนั ผูเ้สนอราคาท่ีเคยสมคบกนัจึงจาํตอ้งลด
ราคาเพ่ือสูก้บัคู่เสนอราคารายใหม่ 

3) การใช้บริษทัอ่ืนบังหน้า (front or shell companies) 

การใช้บริษทัอ่ืนบงัหน้ามกัถูกใชร่้วมกบัรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การให้สินบนผ่านบริษทัอ่ืนเพื่อปกปิด
อิทธิพลของบริษทัท่ีมีต่อการคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคา ซ่ึงพบมากในการแข่งขนัเสนอราคาระหว่างประเทศ  
ตวัอยา่งของสญัญาณความผดิปกติในกรณีน้ีไดแ้ก่ 

- บริษทัผูรั้บเหมาช่วงจดทะเบียนในประเทศซ่ึงไม่เปิดเผยขอ้มูล (secrecy jurisdiction) 
- บริษทัผูรั้บเหมาช่วงหรือบริษทัในประเทศท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัจากต่างประเทศไม่เคยมี

ผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 
- กาํหนดใหช้าํระค่าสินคา้และบริการชาํระไปบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศซ่ึงไม่เปิดเผยขอ้มูล  
- บริษทัผูรั้บเหมาช่วงมีโครงสร้างผูถื้อหุ้นท่ีไม่เปิดเผยชดัเจน หรือมีเจา้ของตามท่ีจดทะเบียนเป็น

บริษทักฎหมาย (law firm) หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงเขา้ข่ายการใชต้วัแทนหรือ “นอมินี” (nominee) 
- หมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัผูรั้บเหมาช่วง จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และใชเ้คร่ืองตอบ

รับโทรศพัทอ์ตัโนมติั แทนการมีพนกังานรับสาย 
- ผูถื้อหุน้หรือผูมี้อาํนาจทาํการของบริษทัท่ีชนะการเสนอราคาเป็นญาติกบัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน

จดัซ้ือจดัจา้ง 
- เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งมกัปรากฏตวัในสาํนกังานของผูช้นะการเสนอราคา  

4) การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกนิรูปแบบอ่ืนๆ 

นอกเหนือไปจากการให้สินบน การสมคบกนัเสนอราคาและการใชบ้ริษทัอ่ืนบงัหนา้แลว้ ยงัพบการ
แสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินรูปแบบอ่ืนๆ อีกมาก  โดยมกัจะเป็นการใชห้ลายรูปแบบผสมกนั เช่น การแกไ้ข
เอกสารขอ้เสนอภายหลงัจากท่ียืน่ขอ้เสนอไปแลว้ การแอบเอาขอ้มูลของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไปบอกผูเ้สนอราคา
ท่ีรู้จกักนั การเปิดโอกาสใหผู้เ้สนอราคาท่ีรู้จกัยืน่ขอ้เสนอใหม่เพื่อใหไ้ดร้าคาตํ่ากว่าคู่แข่งโดยเจา้หนา้ท่ีจะแอบ
เอาขอ้เสนอเดิมท้ิงไป   วิธีการน้ีจะท้ิงร่องรอยไวใ้นรายงานการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเจา้หน้าท่ีจะตอ้งจดัทาํ หรือ
เอกสารขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา ซ่ึงจะพบไดว้่า เจา้หนา้ท่ีจงใจทาํรายงานขั้นตอนการเสนอราคาไม่ครบถว้น 
ไม่มีการลงนามของผูมี้อาํนาจอย่างถูกตอ้งและครบถว้น มีการยืดเวลาบางขั้นตอนออกไปโดยไม่มีเหตุอนั
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สมควร เอกสารขอ้เสนอของผูเ้สนอราคามีการแกไ้ข ขีดฆ่า ดว้ยลายมือเขียน โดยเป็นการแกไ้ขสาระสาํคญัของ
การเสนอราคา เป็นตน้ 

5.2.2 การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกนิในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

รูปแบบการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเก่ียวขอ้งกับความผิดปรกติใน
ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง 4 ขั้นตอนคือ 1) การพิจารณาโครงการท่ีจะไดรั้บการอนุมติัให้จดัซ้ือจดัจา้ง  2) การ
เผยแพร่ข่าวการจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้ (pre-qualification) การจดัเตรียมเอกสารเสนอ
ราคา และการรับขอ้เสนอการเสนอราคา  3) การพิจารณาขอ้เสนอ การตรวจสอบคุณสมบติัภายหลงัการพิจารณา
ขอ้เสนอ (post-qualification) และการพิจารณาคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคา และ 4) การบริหารสัญญาจดัซ้ือจดั
จา้ง และการควบคุมบริหารโครงการ (project supervision) ดงัน้ี 

1) ขั้นการพจิารณาโครงการทีจ่ะได้รับการอนุมัติให้จัดซ้ือจัดจ้าง 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนในระดบันโยบายซ่ึงจะรวมไปถึงการพิจารณาแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีจะใชใ้น
โครงการ และหน่วยงานท่ีจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงจะเป็นตัวกาํหนดขั้นตอนอ่ืนๆ ท่ีตามมา 
นักการเมืองมกัตอ้งการให้มีโครงการก่อสร้างถนนเกิดข้ึนในเขตเลือกตั้งของตนเพ่ือหาเสียงจากประชาชน
เพื่อใหไ้ดรั้บเลือกตั้งในสมยัต่อไป ในขณะท่ีรัฐมนตรีกต็อ้งการใหโ้ครงการของตนไดรั้บการอนุมติังบประมาณ   
นกัการเมืองซ่ึงเป็นผูพ้ิจารณางบประมาณจึงมกัจะสนบัสนุนโครงการของกระทรวงท่ีจดัสรรงบประมาณมาลง
ในเขตเลือกตั้งของตน ความสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ีเป็นจุดอ่อนอาจทาํให้เกิดการสมคบกนัไดร้ะหว่างผูเ้สนอ
งบประมาณ (รัฐมนตรี) กบัผูพ้ิจารณาอนุมติังบประมาณของโครงการ (นกัการเมือง)   ตวัอยา่งของปัญหาความ
ผดิปรกติในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ 

- หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอนุมติัโครงการไม่ชดัเจน ทาํใหโ้ครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้าง
ไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งแทจ้ริง   

- โครงการท่ีไม่มีการออกแบบระบบการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ไวล่้วงหนา้ 
- โครงการท่ีมีงบประมาณสูงไม่สอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

2) ขั้นการเผยแพร่ข่าวการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบคณุสมบัติเบื้องต้น (pre-qualification) การ
จัดเตรียมเอกสารเสนอราคา และการรับข้อเสนอการเสนอราคา   

เม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ ขั้นตอนต่อไปก็คือการเผยแพร่ข่าวการจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ (pre-qualification) การจดัเตรียมเอกสารเสนอราคา และการรับขอ้เสนอการเสนอราคา   

การเผยแพร่ข่าวการจัดซ้ือจัดจ้าง : การเผยแพร่ข่าวการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างกวา้งขวางเป็นส่ิงท่ีมีความ
จาํเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยทาํให้มีผูส้นใจเขา้ร่วมเสนอราคาเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงทาํให้เกิดการแข่งขนัในการ
จดัซ้ือจดัจา้ง  ตวัอยา่งของปัญหาความผดิปรกติในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่  
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- ไม่มีการเผยแพร่ข่าวการเสนอราคา หรือมีการเผยแพร่ในวงจาํกดั เผยแพร่ในระยะเวลาท่ีสั้น
เกินไปทาํใหผู้ส้นใจไม่มีเวลาเพียงพอต่อการเตรียมขอ้เสนอ 

- ในกรณีของโครงการมูลค่าสูงท่ีมีผูเ้สนอราคาภายในประเทศนอ้ยราย อาจมีการจาํกดัให้เป็น
การจัดซ้ือจัดจ้างภายในประเทศ หรือไม่มีการเผยแพร่ข่าวเสนอราคาไปยงัผูเ้สนอราคา
ต่างประเทศ 

- ขอ้มูลท่ีเผยแพร่เพื่อประกอบการตดัสินใจเขา้ร่วมเสนอราคาของผูส้นใจไม่ครบถว้น และ
ไม่ใหข้อ้มูลในการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

- มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวเสนอราคาครบถว้นแต่มีการเปล่ียนแปลงสาระสาํคญัในช่วงสุดทา้ย 
เช่น เปล่ียนสถานท่ียืน่ขอ้เสนอโดยไม่แจง้ใหผู้เ้สนอราคาไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง   

- มีการเผยแพร่ข่าวการเสนอราคาในเวบ็ไซตข์องหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้ง แต่ตอ้งใชร้หสัผา่นเพ่ือ
เขา้ถึงขอ้มูล 

การตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งต้น : สาํหรับโครงการท่ีมีความซบัซอ้นสูงจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบ
คุณสมบติัของผูเ้สนอราคาล่วงหน้าให้ไดต้ามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้(pre-qualification หรือ PQ) เช่น จาํนวน
บุคลากร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง ประสบการณ์ เป็นตน้ แมข้ั้นตอนน้ีจะใชเ้พื่อประโยชน์ในการคดัเลือก
ผูเ้สนอราคาท่ีมีคุณภาพ แต่ก็พบว่ามีการใช ้ PQ เพื่อกีดกนัการแข่งขนับ่อยคร้ังมาก  ตวัอยา่งของปัญหาความ
ผดิปรกติในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ 

- ไม่มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวการทาํ PQ อย่างกวา้งขวางเพียงพอ หรือให้เวลาเตรียมตวั นอ้ย
เกินไป 

- กาํหนดเง่ือนไข PQ ไม่ชดัเจน หรือกาํหนดเง่ือนไขท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง เช่น ให้
ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัเตรียมเอกสารเป็นจาํนวนมากและทาํสาํเนาหลายชุด หากขาดเอกสารเพียง
รายการเดียวกจ็ะถือวา่ไม่ผา่นการทาํ PQ 

- กาํหนดเง่ือนไขใหผู้เ้สนอราคาตอ้งข้ึนทะเบียนกบัหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งก่อนจึงจะมีสิทธิเขา้
ร่วมการทาํ PQ ได ้  

- กาํหนดเง่ือนไขในการทาํ PQ ท่ีไม่มีผูเ้สนอราคารายใดจะสามารถผ่านได ้เช่น กาํหนด
ประสบการณ์ไวสู้งเกินไป โดยไม่จาํเป็น 

- ใชห้ลกัเกณฑใ์นการทาํ PQ ซ่ึงไม่เคยประกาศล่วงหนา้มาก่อนในเอกสารท่ีเผยแพร่ หรือใช้
หลกัเกณฑท่ี์ตอ้งอาศยัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีในการใหค้ะแนน 

- ผูเ้สนอราคาท่ีผา่น PQ ถูกปฏิเสธไม่ใหส้ามารถยืน่ขอ้เสนอในโครงการนั้นได ้
การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา : เอกสารเสนอราคามีขอ้มูลสาํคญัท่ีจะมีผลต่อการคดัเลือกผูช้นะการ

เสนอราคาเช่น หลกัเกณฑใ์นการเสนอราคา คุณลกัษณะทางเทคนิคของสินคา้หรือบริการตลอดจนมาตรฐาน
ต่างๆ ท่ีจะเลือกใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือก และหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูช้นะ เป็นตน้  ตวัอยา่งของ
ปัญหาความผดิปรกติในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ 
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- มีการแบ่งโครงการขนาดใหญ่ออกเป็นโครงการย่อยโดยเป็นงานลักษณะเดียวกันหรือ
เก่ียวขอ้งกนั เพื่อจดัใหมี้การเสนอราคาหลายคร้ังเพื่อจูงใจไม่ใหผู้เ้สนอราคาบางรายโดยเฉพาะ
ผูเ้สนอราคารายใหญ่เขา้ร่วมแข่งขนั 

- กาํหนดราคาของเอกสารเสนอราคาสูงมากเม่ือเทียบกบัมูลค่าโครงการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อกีดกนั
ผูเ้สนอราคารายเลก็ไม่ใหส้ามารถซ้ือเอกสารเสนอราคาได ้ 

- ขอ้มูลในเอกสารเสนอราคาไม่ชดัเจนเพียงพอต่อการยื่นขอ้เสนอ เช่น ไม่อธิบายขั้นตอนการ
ยืน่ขอ้เสนอ ไม่มีแบบฟอร์มรายการใหก้รอกราคา เป็นตน้ 

- ไม่มีขอ้มูลหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคาระบุไวใ้นเอกสารเสนอ
ราคา หรือมีแต่ไม่ชดัเจน หรือใชห้ลกัเกณฑท่ี์ไม่ไดอ้ยูใ่นเอกสารเสนอราคา 

การรับข้อเสนอของผู้เสนอราคา : ตวัอยา่งของปัญหาความผดิปรกติในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ 

- ผูเ้สนอราคาหน่ึงรายหรือมากกว่าทราบขอ้มูลการประมาณการตน้ทุนของหน่วยงานจดัซ้ือจดั
จา้ง ในขณะท่ีผูเ้สนอราคารายอ่ืนๆ ไม่ทราบขอ้มูลน้ี 

- หน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้างไม่ช้ีแจงข้อสงสัยในเอกสารเสนอราคา หรือไม่ช้ีแจงในเวลาท่ี
เหมาะสม หรือช้ีแจงใหท้ราบเฉพาะกลุ่มของผูเ้สนอราคากลุ่มหน่ึงเท่านั้น 

- สถานท่ีรับขอ้เสนอถูกเปล่ียนแปลงกระทนัหนั โดยมีผูเ้สนอราคากลุ่มหน่ึงเท่านั้นท่ีทราบการ
เปล่ียนแปลงน้ี 

- ผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาบางรายถูกขดัขวางการยื่นขอ้เสนอ เช่น มีการว่าจา้งอนัธพาลมาปิดกั้น
เสน้ทางไปสถานท่ียืน่ขอ้เสนอ เป็นตน้ 

- เจา้หน้าท่ีหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งรับขอ้เสนอภายหลงัจากเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารเสนอ
ราคาส้ินสุดลงแลว้  

- หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งไม่จดัใหมี้การเสนอราคาอยา่งเปิดเผย  
- หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งไม่ประกาศหลกัเกณฑส์าํคญัให้ทราบโดยทัว่กนั แต่ในภายหลงักลบั

นาํไปใชใ้นการตดัสินพิจารณาคดัเลือกผูช้นะ  
- หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งไม่ได้จดัเก็บขอ้เสนอของผูเ้สนอราคาท่ียื่นมาแลว้ไวใ้นสถานท่ีท่ี

ปลอดภยั ทาํใหข้อ้มูลร่ัวไหลไปถึงผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ียงัไม่ไดย้ืน่ขอ้เสนอ 

3) ขั้นการพจิารณาข้อเสนอ การตรวจสอบคณุสมบติัภายหลงัการพจิารณาข้อเสนอ  
(post-qualification) และการพจิารณาคดัเลอืกผู้ชนะการเสนอราคา   

ขั้นตอนการพิจารณาขอ้เสนอมีความสาํคญัท่ีสุดในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ เพราะจะตดัสิน
คดัเลือกผูช้นะการเสนอราคา  แมว้า่โดยทัว่ไปแลว้หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งมกัจะเลือกใชเ้กณฑร์าคาตํ่าสุดในการ
ตดัสินคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคา แต่ในบางโครงการจาํเป็นตอ้งมีการพิจารณาเกณฑอ่ื์นๆ ซ่ึงไม่ใช่ราคาร่วม
ดว้ยเช่น ระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ ตน้ทุนในการบาํรุงรักษา ความเขา้กนัไดข้องอุปกรณ์ การบริการหลงัการ
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ขาย การฝึกอบรม หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้   การพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ไม่ใช่ราคามกัจะใชว้ิธี
ให้คะแนนในแต่ละด้าน วิธีการดังกล่าวมีจุดอ่อนท่ีต้องระวงัคือการให้คะแนนเป็นการใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับทัศนคติ ประสบการณ์ และความซ่ือสัตย์สุจริตของกรรมการแต่ละคน    
นอกจากน้ี หากหน่วยงานของรัฐเลือกใชว้ิธีการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาภายหลงัการพิจารณา
ขอ้เสนอ (post-qualification) แทนการตรวจสอบคุณสมบติัก่อนการพิจารณาขอ้เสนอ (pre-qualification)  ก็อาจ
เกิดปัญหาการใชดุ้ลพินิจในการคดัเลือกผูเ้สนอราคาดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งของปัญหาความผดิปรกติในขั้นตอนน้ี
ไดแ้ก่ 

- มีการประกาศผลการคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคาล่าชา้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
- คณะกรรมการคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคาใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นนอกเหนือจากท่ีประกาศไวใ้น

เอกสารเสนอราคา หรือใชเ้กณฑต์ามท่ีประกาศไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกีดกนัการแข่งขนั 
- คณะกรรมการคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคาท่ีไม่มีความเช่ียวชาญท่ีจาํเป็นต่อการพิจารณา

สินคา้หรือบริการท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง 
- ขั้นตอนการพิจารณาคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคาถูกแทรกแซง หรือมีการใชอิ้ทธิพลของ

ขา้ราชการระดบัสูง หรือนกัการเมือง 
- กรรมการบางคนพยายามโนม้นา้วกรรมการท่ีเหลือ ใหค้ลอ้ยตามตนในการพิจารณาคดัเลือกผู ้

ชนะการเสนอราคา 
- ในกรณีของการใชว้ิธี post-qualification แทน pre-qualification มีผูเ้สนอราคาหลายรายถอนตวั

ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้สนอราคาท่ีสมคบกนั 
- ผูเ้สนอราคาท่ีเสนอราคาตํ่าสุดถูกพิจารณาใหมี้คุณสมบติัไม่เหมาะสมโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ 
- ผูเ้สนอราคาหลายรายใชห้ลกัประกนัการเสนอราคา (bid security) ซ่ึงลงวนัท่ีเดียวกนั มี

หมายเลขประจาํเอกสารเรียงกนั และทาํมาจากสถาบนัการเงินเดียวกนั  
- มีการยดืระยะเวลาการเจรจาหรือการทาํสัญญากบัผูช้นะการเสนอราคาออกไปโดยไม่มีเหตุผล

สมควร 
- คณะกรรมการคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคาเป็นบุคคลเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนักบัเจา้หนา้ท่ี

บริหารสญัญา 

4) ขั้นการบริหารสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารโครงการ (supervision) 

ขั้นตอนน้ีเป็นการกาํกบัให้โครงการเป็นไปตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงการตรวจงานตามงวดท่ีกาํหนดใน
สญัญา และจดัการการเบิกจ่ายในแต่ละงวด  ตวัอยา่งของปัญหาความผดิปรกติในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ 

- มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสาระสาํคญัของสเปคของสินคา้หรือแกไ้ขขอบเขตของงานภายหลงั
การลงนามในสญัญาซ้ือหรือจา้งไปแลว้ 
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- งานท่ีส่งมอบดอ้ยคุณภาพกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นสเปค หรือไม่ครบถว้น หรือล่าชา้กว่าท่ีกาํหนด
ไวใ้นสญัญา  แต่เจา้หนา้ท่ีตรวจรับและอนุมติัใหเ้บิกจ่ายเงินได ้

- ในกรณีของงานท่ีปรึกษา มีการเปล่ียนตวัท่ีปรึกษา หรือส่งบุคคลอ่ืนมาแทนโดยมีความรู้
ความสามารถดอ้ยกวา่ท่ีปรึกษาท่ีเสนอช่ือไวใ้นสญัญา 

- มีการเปล่ียนแปลงเจา้หนา้ท่ีบริหารสัญญาระดบัอาวุโส หรือเจา้หนา้ท่ีบริหารโครงการระดบั
อาวโุสบ่อยคร้ัง 

- ขาดการตรวจงานในระหวา่งการดาํเนินการโครงการ หรือความถ่ีในการตรวจงานนอ้ยเกินไป 
- ไม่มีการทาํรายงานการบริหารโครงการอยา่งครบถว้น หรือมีรายงานท่ีสาํคญัสูญหายไป  
- มีการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคาํสั่งงานให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยไม่ปรากฏ

หลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
- การจ่ายเงินล่าชา้ไม่ตรงตามงวดงานท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา   
-  มีค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเกินจากสัญญาเพิ่มสูงมาก (cost overruns) โดยไม่สามารถอธิบายเหตุผลท่ี

เหมาะสมได ้

5.3  กรณศึีกษาการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกนิในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐในประเทศไทย 

ในหัวขอ้น้ี คณะผูว้ิจยัจะนาํเสนอกรณีศึกษาการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐในประเทศไทย  6 กรณี โดยคดัเลือกจากโครงการท่ีมีการร้องเรียนหรือถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานหลกั  
2  แห่งคือสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสาํนกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน (สตง.)  ทั้งน้ี เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะของการทุจริตในโครงการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ     และจะนาํเสนอ
ขอ้สงัเกตของคณะผูว้ิจยัต่อลกัษณะของการทุจริตในโครงการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐจากกรณีศึกษาดงักล่าว  

5.3.1  โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG) ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

ความเป็นมาและปัญหาของโครงการ 

โครงการเช่ารถยนตโ์ดยสารปรับอากาศใชก๊้าซ CNG เป็นโครงการท่ีมีการเสนอคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 
2549 ในสมยัรัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร โดยองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจใน
สังกดักระทรวงคมนาคม  ตามแผนงานเดิม โครงการน้ีเป็นการเช่ารถยนตโ์ดยสารปรับอากาศใชก๊้าซ CNG 
จาํนวน 6,000 คนั เป็นระยะเวลา 10 ปี ในวงเงิน 110,160 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากปัญหาทางการเมืองในช่วงตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549 ทาํให้การพิจารณาโครงการน้ีล่าชา้ไปมาก  จนถึงรัฐบาลของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กระทรวง
คมนาคมไดเ้สนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่ แต่คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าค่าเช่าแพงเกินไป จึงมีมติให้
แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองชุดพิเศษโดยมี พล.ต. สนัน่ ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานใน
การศึกษารายละเอียดของโครงการน้ีอีกคร้ัง คณะกรรมการชุดดงักล่าวไดเ้สนอใหล้ดจาํนวนรถยนตท่ี์จะเช่าลง
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เหลือ 4,000 คนั และให้กระทรวงคมนาคมนาํเร่ืองกลบัไปทบทวนแลว้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่   
ต่อมากระทรวงคมนาคมไดป้รับแกมู้ลค่าโครงการสําหรับการเช่ารถยนตโ์ดยสารปรับอากาศแบบใช ้ CNG 
จาํนวน 4,000 คนั ในวงเงิน 67,900 ลา้นบาท โดยยงัคงระยะเวลาการเช่า 10 ปีเท่าเดิม    

โครงการน้ีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีมูลค่าสูง เก่ียวข้องกับ
นักการเมืองท่ีมีอิทธิพลสูง และมีความพยายามผลกัดนัให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัหลายคร้ังในหลาย
รัฐบาล    ท่ีผา่นมา มีการแกไ้ขร่างหลกัเกณฑก์ารประกวดราคาหรือ (TOR) มาแลว้ถึง 11 คร้ัง    โครงการน้ีถูก
ตรวจสอบจากหลายฝ่าย เช่น สมาชิกวฒิุสภา (สว.) กลุ่ม 40 ซ่ึงไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมศึกษาร่าง TOR และพบ
ขอ้สงสยัในเร่ืองการคาํนวณมูลค่าของรายการสาํคญัต่างๆ เช่น 

- ค่าเช่ารถโดยสารตามท่ี ขสมก. เสนอในเอกสารโครงการสูงมากเกินไป โดยเม่ือเปรียบเทียบ
กบัค่าเช่าท่ีคาํนวณโดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้ พบวา่สูงกวา่ถึงร้อยละ 40 

- การคาํนวณค่าซ่อมรถของ ขสมก. ใชอ้ตัราค่าซ่อมของรถเก่าอาย ุ10 ปีข้ึนไปมาคาํนวณ ทั้งน้ี 
การคาํนวณค่าซ่อมควรพิจารณาตามอายุการใชง้านซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้รถใหม่จะมีค่าซ่อมนอ้ย
กวา่รถเก่า  

- การประมาณการรายได้ตามท่ี ขสมก. เสนอในโครงการน้ียงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดทุนสะสมของ ขสมก. ได ้

นอกจากน้ี ยงัมีข่าวปรากฏในหนา้หนงัสือพิมพจ์ากการท่ีนายถาวร เสนเนียม สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จงัหวดัสงขลา พรรคประชาธิปัตย ์ตรวจสอบพบว่ามีผูน้าํเขา้รถยนตโ์ดยสาร CNG เป็นจาํนวนมากจอดอยู่ท่ี
ท่าเรือแหลมฉบงั โดยสงสัยว่าจะเป็นรถยนตโ์ดยสาร CNG ท่ีนาํเขา้มาเพื่อโครงการน้ี ทั้งๆ ท่ีในเวลานั้นยงัอยู่
ในขั้นตอนการร่าง TOR เท่านั้น ทาํให้มีขอ้สงสัยว่าโครงการน้ีจะมีการ “ลอ็คสเปค” เน่ืองจากเป็นโครงการท่ี
สังคมให้ความสนใจสูง คณะอนุกรรมการป้องกนัการทุจริตดา้นเศรษฐกิจในคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดมี้มติ
ใหแ้ต่งตั้งคณะทาํงานข้ึนคณะหน่ึงเพื่อศึกษาโครงการน้ี 

ผลการตรวจสอบ 

ในปัจจุบนั ป.ป.ช.ไดพ้ิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแลว้ และนาํเสนอเป็นขอ้สงัเกตหรือขอ้เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติัราชการหรือวางแผนงานโครงการตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19 (8) รวมทั้งส้ิน 10 ขอ้ (ป.ป.ช., 
2553) อาทิ     

ประการท่ีหน่ึง  ในกระบวนการริเร่ิมโครงการ ขสมก.ไม่ไดท้าํการศึกษาความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้องโครงการ (economic project evaluation) โดยมีเพียงการอา้งงานศึกษาท่ีไม่ไดมี้วตัถุประสงค์
เพื่อใหน้าํมาใชใ้นการเสนอโครงการน้ีโดยเฉพาะ    การศึกษาในส่วนท่ีสาํคญัๆ จึงไม่ครบถว้นและบางส่วนเป็น
เทจ็ เช่น ท่ีมาของตวัเลขตน้ทุนต่างๆ ท่ีมาของจาํนวนผูโ้ดยสาร เป็นตน้    ป.ป.ช. เห็นวา่ ขสมก. ในฐานะผูเ้สนอ
โครงการมีหนา้ท่ีรักษาประโยชน์ของรัฐในการตดัสินใจลงทุนโครงการขนาดใหญ่ท่ีตอ้งทาํตามขั้นตอน ให้มี
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การศึกษาวิเคราะห์และประเมินโครงการตามหลกัวิชาการอยา่งละเอียด นอกเหนือจากประเด็นเร่ืองการศึกษา
จุดคุม้ทุนแลว้ยงัตอ้งศึกษาประเด็นอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมทุกดา้น เช่น ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน และผลกระทบอ่ืนๆ ใหค้รบถว้นก่อนนาํเสนอต่อ ครม. 

ประการท่ีสอง    โครงการน้ีไม่ไดรั้บการกลัน่กรองจากองคก์รท่ีเป็นหน่วยงานกลาง เน่ืองจาก ขสมก.
ไดน้าํเสนอโครงการดงักล่าวต่อ ครม. เป็นโครงการเช่า จึงไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนตามปกติของการ
พิจารณาโครงการจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)     ป.ป.ช. เห็นว่า
โครงการเช่าหรือซ้ือ ควรตอ้งถือว่าเป็นการลงทุนในภาครัฐเช่นเดียวกนั ตอ้งผ่านกระบวนการอนุมติัอย่าง
เขม้งวด และมีขอ้มูลการศึกษาโครงการครบถว้น ผูท่ี้นาํเสนอโดยไม่ไดผ้า่นขั้นตอนน้ี จึงตอ้งแน่ใจว่าไดก้ระทาํ
ไปตามกฎระเบียบท่ีมีอยูแ่ละไดรั้กษาประโยชน์ของรัฐอยา่งเตม็ความสามารถและตามหนา้ท่ีแลว้ 

ประการท่ีสาม  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  มีความบกพร่องหลายประการเช่น กาํหนดคุณลกัษณะ
ของอุปกรณ์ และรูปลกัษณ์ต่างๆ มีหลายส่วนท่ีง่ายต่อการลอ๊คสเปคใหก้บัผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึง   มีการปรับลด
งบประมาณโดยการตดัระบบและมาตรฐานการจดัการด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มออก  และการ
กาํหนดให้ส่งมอบรถโดยสาร 4,000 คนั ในเวลา 2 ปี อาจเป็นเง่ือนไขท่ีทาํให้ลดการแข่งขนั โดยผูอ้าํนวยการ 
Internal Combustion Engine Research ให้ความเห็นต่อคณะทาํงานของ ป.ป.ช. ว่า ไม่มีโรงงานใดในโลก
สามารถทาํไดท้นั และทางดา้นผูผ้ลิตต่างประเทศก็ให้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัว่าแมจ้ะหยุดการผลิตรถประเภท
อ่ืนๆ ไปแลว้ทั้งหมด เพื่อผลิตรถโดยสารประจาํทางอย่างเดียวก็ยงัผลิตได้เพียง 600-700 คนัต่อปี เท่านั้น    
ป.ป.ช. เห็นวา่ คณะกรรมการร่าง TOR และผูท่ี้มีอาํนาจอนุมติัใหใ้ชเ้อกสารประกอบการประมูล ตอ้งระมดัระวงั
การเขียนขอ้กาํหนดแบบท่ีเจาะจงระบุรูปพรรณสัณฐานของส่ิงของท่ีตอ้งการ หรือมีการจาํกดัผูเ้ขา้แข่งขนั ซ่ึง
อาจจะสุ่มเส่ียงต่อความผิดตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผดิเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2542 ไดด้ว้ย 

5.3.2   โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 
กระทรวงคมนาคม 

ความเป็นมาและปัญหาของโครงการ 

โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่กรุงเทพหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่มาก (mega project) ซ่ึงริเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 และก่อสร้างแลว้เสร็จเปิดใชง้านในปี พ.ศ. 2551 ใช้
งบประมาณรวมทั้งส้ิน 1.5 แสนลา้นบาท โครงการน้ีประกอบไปดว้ยโครงการย่อยท่ีมีมูลค่าสูงจาํนวนหลาย
โครงการตั้งแต่งานถมดิน งานฐานราก งานก่อสร้างพื้นผวิ ทางวิ่ง ทางขบั และลานจอดอากาศยาน งานก่อสร้าง
อาคารท่ีพกัผูโ้ดยสาร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศตวัอาคาร ระบบผลิตพลงังาน การจดัซ้ือ
อุปกรณ์ตรวจจบัวตัถุระเบิด การจดัจา้งผูใ้ห้บริการรถเข็นกระเป๋า การประมูลเช่ารถบริการรับ-ส่งผูโ้ดยสาร 
(limousine) ไปจนถึงโครงการสัมปทานร้านคา้ปลอดอากร และการใช้พื้นท่ีในสนามบินสุวรรณภูมิ    ทุก
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โครงการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงของโครงการท่ีมีข่าวทุจริตคอร์รัปชั่น จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มี
หน่วยงานใดท่ีสามารถพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความไม่โปร่งใสและการทุจริตในโครงการเหล่านั้นไดเ้ลย    

ขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามท่ี ป.ป.ช. รับไวพ้ิจารณานั้นมีทั้งส้ิน 15 เร่ือง ส่วน
ใหญ่เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการวิสามญัศึกษาและติดตามการแกไ้ขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สภานิติบญัญติั
แห่งชาติ เป็นผูร้้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษไดส่้งเร่ืองมาให ้
ป.ป.ช. ดาํเนินการ เน่ืองจากผูถู้กกล่าวหาเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง (ไม่รวมกรณีสมัปทาน) มีดงัต่อไปน้ี (ป.ป.ช., 2552) 

1. กรณีทุจริตเก่ียวกบัการจดัจา้งผูใ้ห้บริการรถเขน็กระเป๋าในสนามบินสุวรรณภูมิ เอ้ือประโยชน์
ให้แก่บริษทั ไทยแอร์พอร์ตกราวด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั (TAGS) โดยการแกไ้ข และยกเลิก TOR 

หลายคร้ัง และจดัจา้งในราคาท่ีสูงกว่าทอ้งตลาดมาก  ซ่ึงมีผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
ขา้ราชการ กรรมการและพนกังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ ทอท. หลาย
คนเป็นผูถู้กกล่าวหา  

2. กรณีร่วมกนัรับจา้งเขา้บริหารกิจการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษทั โรงแรมท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั (รทส.) ทาํให ้รทส. ตอ้งจ่ายเงินค่าดาํเนินการใหก้บักลุ่มกิจการร่วม
คา้ยนิูเวอร์แซลฯ เป็นจาํนวนมากเกินกว่ารายไดต้ามจริงท่ี Novotel ไดรั้บจากการบริหารโรงแรม 
โดยมีนกัการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการร่วมคา้ยนิูเวอร์แซลฮอสพิแทลลิต้ี เป็นผูถู้กกล่าวหา 

3. กรณีกาํหนดราคากลางอุปกรณ์ไฟฟ้า ทางวิ่ง ทางขบั และลานจอดอากาศยานโครงการสนามบิน
สุวรรณภูมิของบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จาํกัด สูงผิดปรกติ  โดยมี
คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง เฉพาะงานก่อสร้างพื้นผวิ ทางวิ่ง ทางขบั และลานจอดอากาศ
ยาน เป็นผูถู้กกล่าวหา 

4. กรณีกาํหนดคุณสมบติัของหมอ้แปลงไฟฟ้าตาม Section 16321 ใหก้ารผลิตขดลวดทองแดงโดย
การหล่อ เพื่อกีดกนัมิใหผู้เ้สนอราคารายอ่ืนสามารถเสนอราคางานจดัหาหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบ
จาํหน่ายโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและท่อร้อยสายได ้และกรณีกาํหนดให้มีการทดสอบ 
Partial Discharge ของหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบแหง้ทุกใบท่ีจะใชง้านท่ีโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ 
และกาํหนดให้มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 2 PC ทั้งท่ีไม่มีผูผ้ลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบแห้งรายใด
สามารถผลิตได ้โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั (บทม.) เป็นผู ้
ถูกกล่าวหา 

5. กรณีเจา้หน้าท่ีบริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั เจาะจงให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ยี่ห้อ Crouse 

Hinds ท่ีผลิตตามมาตรฐาน FAA และไม่ไดม้าตรฐานตามขอ้กาํหนดของ ICAO ในการสอบราคา
จา้งปรับปรุงป้าย Taxiway Guidance Sign ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามประกาศลงวนัท่ี 5 
มกราคม 2547 โดยยืนยนัว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าดงักล่าวถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด ICAO แลว้ ท่ีสุดตอ้ง
ยกเลิกการสอบราคาดงักล่าว รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั 
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(บทม.) ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าดงักล่าวติดตั้งท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเช่นเดียวกนั โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั และเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั (บท
ม.)  เป็นผูถู้กกล่าวหา 

6. กรณีไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดในประกาศเพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหก้ลุ่ม VKP Joint Venture เป็น
ผูไ้ดง้านโครงการปรับปรุงคุณภาพของทางวิ่งฝ่ังตะวนัออก ของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงคุณภาพของทางว่ิงฝ่ังตะวนัออก 
บริษทั ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั (บทม.) เป็นผูถู้กกล่าวหา 

7. กรณีทุจริตในการทาํสัญญาจา้งเลขท่ี 6CI4-500016 ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2550 ว่าจา้งบริษทั เค.
เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ก่อสร้างซุม้เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน 13.696 ลา้นบาท โดยดาํเนินการ
ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบั ทอท.ว่าดว้ยการพสัดุฯ และมีราคาท่ีไม่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการ
จดัจา้งโดยวิธีพิเศษ และ รักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) เป็นผูถู้กกล่าวหา 

8. กรณีกระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 
2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการประมูลเช่ารถบริการรับ-ส่งผูโ้ดยสาร (Limousine) 

ใหบ้ริการรับ-ส่งผูโ้ดยสารในพื้นท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 5 ปี รวม 8 สัญญา วงเงิน 
2,651.48 ลา้นบาท โดยมีนกัการเมือง ขา้ราชการ กรรมการ และเจา้หนา้ท่ีบริษทัท่าอากาศยาน
ไทย จาํกดั (มหาชน) และเอกชน เป็นผูถู้กกล่าวหา 

9. กรณีมีพฤติการณ์กระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และตามกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัจา้งกลุ่ม SPS Consortium 

เป็นผูด้าํเนินการบริหารจดัการขยะในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนกัการเมือง ขา้ราชการ 
กรรมการ และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และเอกชน เป็นผูถู้กกล่าวหา 

10. กรณีร่วมกนัทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีในการประมูลงานจา้งเหมา
บริการรักษาความปลอดภยั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ โดยมีพ.ต.ท. ทกัษิณ ชิน
วตัร กบัพวก เป็นผูถู้กกล่าวหา 

11. กรณีทุจริตเก่ียวกบัการจดัจา้งก่อสร้างโครงการระบายนํ้ าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิของกรม
ชลประทานในราคาสูงเกินจริง มีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้ผูรั้บจา้ง โดยมี
ข้าราชการสังกัดกรมชลประทาน  และนางสุดารัตน์  เกยุราพันธ์  ขณะดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผูถู้กกล่าวหา 

12. กรณีกระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 
2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตั้งหลงัคาผา้ใบอาคารผูโ้ดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ 
โดยเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของวสัดุ แกไ้ขระยะเวลารับประกนัวสัดุหลงัคาผา้ใบ ภายหลงัการ
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ลงนามในสัญญาแล้ว โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เม่ือคร้ังดํารงตาํหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม กบัพวก เป็นผูถู้กกล่าวหา 

13. กรณีทุจริตในการจดัสรรพื้นท่ี และการก่อสร้างอาคาร City Garden ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยมีนายศรีสุข จนัทรางศุ อดีตประธานกรรมการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) กบั
พวก เป็นผูถู้กกล่าวหา 

ผลการตรวจสอบ 

ในปัจจุบนัเร่ืองส่วนใหญ่อยูใ่นระหว่างการไต่สวนและรวบรวมพยานหลกัฐานโดยคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ยกเวน้เร่ืองท่ี 4 ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลว้เห็นว่า ขอ้กล่าวหาไม่มีมูล ใหข้อ้กล่าวหาตกไป  
และเร่ืองท่ี 5 ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้ เห็นว่าขอ้กล่าวหาไม่มีมูล อยูร่ะหว่างสรุปเร่ือง
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา   

5.3.3  โครงการจัดซ้ือเรือขุดแบบหัวสว่าน ของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  

ความเป็นมาและปัญหาของโครงการ 

โครงการจดัซ้ือเรือขุดแบบหัวสว่านเป็นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจาก ครม. เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 
2538 (รัฐบาล นายชวน หลีกภยั) โดยอนุมติัใหก้รมเจา้ท่าดาํเนินการจดัหาเรือขดุจาํนวนทั้งส้ิน 8 ลาํ และเรือลาก
จูง 1 ลาํ โดยในจาํนวนเรือขดุ 8 ลาํนั้น เป็นการจดัหาเรือขดุแบบหัวสวา่น ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อส่งดิน 
28 น้ิว จาํนวน 3 ลาํ ต่อมากรมเจา้ท่าไดด้าํเนินการตามขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งโดยเป็นการประกวดราคาแบบ
นานาชาติ มีการส่งหนงัสือเชิญให้ยื่นขอ้เสนอไปยงับริษทัต่อเรือในต่างประเทศผา่นสถานทูตจาํนวน 27 แห่ง 
พร้อมกบัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอดา้นคุณสมบติัเบ้ืองตน้ มีบริษทัท่ีผา่นการพิจารณาคุณสมบติั
เบ้ืองตน้ใหเ้ขา้ร่วมประกวดราคาจาํนวน 5 ราย แต่มีบริษทัท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาจริงเพียง 3 ราย  

ต่อมาในชั้นการพิจารณาขอ้เสนอทางเทคนิคมีบริษทัท่ีผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวคือ Ellicot 
Machine Corporation International หรือ EMCI จากประเทศสหรัฐอเมริกา  EMCI เสนอราคาสาํหรับการต่อเรือ
ขดุหวัสว่าน 3 ลาํเป็นเงินจาํนวน 50.36 ลา้นเหรียญสหรัฐ และไดล้ดราคาใหเ้หลือ 49.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 2,000 ลา้นบาท ตามอตัราแลกเปล่ียนในขณะนั้น  ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 23 
กนัยายน พ.ศ. 2540 (รัฐบาล พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ) และลงนามในสัญญาว่าจา้งในสัปดาห์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2540 โดยในสัญญากาํหนดระยะเวลาต่อสร้างและส่งมอบเรือทั้ง 3 ลาํ ภายใน 540 วนั หรือ 18 
เดือน ครบกาํหนดสญัญาวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2542 

ปัญหาและความอ้ือฉาวของโครงการน้ีปรากฏข้ึนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาต่อสร้างและส่งมอบเรือแลว้ 
EMCI กลบัไม่สามารถต่อสร้างและส่งมอบเรือขดุทั้ง 3 ลาํไดต้ามสัญญา โดยงานมีความล่าชา้เป็นอนัมาก  ทั้งท่ี
กรมเจา้ท่าไดด้าํเนินการจ่ายเงินงวดให้แก่ EMCI ไปแลว้กว่า 42.7 ลา้นเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 86 ของวงเงิน
ค่าจา้งทั้งหมด แมว้า่ต่อมา ครม. จะอนุมติัใหข้ยายอายสุัญญาการต่อสร้างและส่งมอบออกไปเกือบหน่ึงปีคือให้
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ส่งมอบภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 (รัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร) พร้อมกบัผอ่นปรนเง่ือนไขการ
ต่อและประกอบเรือขุดจากท่ีตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จท่ีอู่ต่อเรือในสหรัฐอเมริกามาเป็นการให้นาํเรือและ
อุปกรณ์บางส่วนเขา้มาดาํเนินการต่อสร้างให้แลว้เสร็จในประเทศไทยแลว้ก็ตาม แต่ EMCI ก็ยงัไม่สามารถ
ปฏิบติัตามสัญญาไดเ้น่ืองจากบริษทัประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจนถึงขั้นประกาศลม้ละลายพร้อม
โอนทรัพยสิ์นทั้งหมดไปยงับริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนมาใหม่ โดยทรัพยสิ์นบางส่วนถูกเจา้หน้ีและธนาคารยึดไปเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันด้วย  ทาํให้โครงการเรือขุดหัวสว่านกลายเป็นโครงการท่ีรัฐตอ้งเสีย “ค่าโง่” ไปให้
คู่สญัญา ดว้ยเหตุน้ี ครม.จึงมีมติใหก้รมเจา้ท่ายกเลิกสญัญากบั EMCI และใชสิ้ทธิดาํเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย
จากบริษทัตลอดจนธนาคารผูค้ ํ้าประกนั รวมทั้งใหก้ระทรวงคมนาคมดาํเนินการสอบสวนขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโครงการน้ี และยงัไดส่้งเร่ืองไปให ้ป.ป.ช. ดาํเนินการสอบสวนหาผูทุ้จริตในโครงการน้ีอีกดว้ย 

ความอ้ือฉาวของโครงการน้ีตามท่ีปรากฏในส่ือมวลชนในเวลานั้นคือการท่ี EMCI มีคุณสมบติัไม่ตรง
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาหลายขอ้ เช่น  

- บริษทัไม่มีความเช่ียวชาญในการต่อเรือขุด แต่เป็นเพียงบริษทัท่ีผลิตหัวสว่านสําหรับเรือขุด
เท่านั้น  

- บริษทัไม่มีอู่ต่อเรือ (shipyard) ของตนเอง ซ่ึงผดิเง่ือนไขตามท่ีกรมเจา้ท่ากาํหนดในเอกสาร
ประกวดราคา โดย EMCI ไดเ้ช่าอู่ต่อเรือของบริษทัอ่ืน ทาํใหเ้ม่ือ EMCI มีปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงิน ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าอู่ต่อเรือไดอี้กต่อไป จนตอ้งขอแกไ้ขสัญญาเพ่ือขนส่งงานต่อสร้าง
เรือท่ียงัไม่แลว้เสร็จเขา้มาดาํเนินการต่อท่ีอู่ต่อเรือในประเทศไทย 

- บริษทัเสนอเคร่ืองยนตส์าํหรับป๊ัมขดุ (hull dredge pump engine) เป็นแบบเคร่ืองยนตข์นาดเลก็ 2 
เคร่ือง ต่อแบบอนุกรม แทนท่ีจะเป็นเคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่แบบเคร่ืองยนต์เดียวตามสเปคท่ี
กาํหนดไวใ้นเอกสาร 

- บริษทัมีการขอแกไ้ขสัญญาหลายคร้ัง เช่นการแกไ้ขสัญญาเพ่ือขอสลบังวดการทาํงานและการ
จ่ายเงิน การขอแกไ้ขสญัญาเพ่ือแบ่งงวดเงินเพื่อใหบ้ริษทัไดรั้บชาํระเงินเร็วข้ึน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ผูค้วบคุมงานของกรมเจา้ท่าไดเ้สนอขออนุมติัเบิกจ่ายเงินใหแ้ก่บริษทัหลงัจากเดินทางไป
ตรวจดูความคืบหนา้ของงานท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งท่ีบริษทัยงัส่งมอบงานไม่ครบตามสัญญา นอกจากน้ี 
เม่ือมีการอนุมติัผ่อนผนัจาก ครม. ให้ EMCI ขนอุปกรณ์มาต่อเรือในประเทศไทยให้แลว้เสร็จ ก็ยงัพบว่ามี
อุปกรณ์ไม่ครบ และในกรณีพิพาทเร่ืองการขนส่งเรือมาต่อสร้างท่ีอู่ต่อเรือในประเทศไทย อนุญาโตตุลาการ
ตดัสินให้รัฐบาลไทยตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเองเน่ืองจากรัฐมนตรีซ่ึงรับผิดชอบในขณะนั้นคือนาย
ประชา  มาลีนนท ์ไม่ตดัสินใจขอ้เสนอของ EMCI เร่ืองการขนส่งภายในระยะเวลาท่ี EMCI กาํหนดโดยล่าชา้
ไปถึง 1 ปี จึงเป็นท่ีมาของการเสีย “ค่าโง่” รอบสอง  



182 บทท่ี 5 การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

ผลการตรวจสอบ 

ผลการสอบสวนเร่ืองน้ีของ ป.ป.ช. ในสมยัของนายโอภาส อรุณินท ์เป็นประธาน ไดว้ินิจฉัยในคร้ัง
แรกใหต้กไป เน่ืองจากพยานหลกัฐานไม่เพียงพอ  ต่อมาเม่ือพบหลกัฐานใหม่จึงมีการนาํมาวินิจฉยัอีกคร้ังโดยมี
มติส่งเร่ืองให้อยัการสูงสุดยื่นฟ้องนายจงอาชว์ โพธิสุนทร อธิบดีกรมเจา้ท่า กับพวกรวม 7 คน เม่ือเดือน
มกราคม พ.ศ. 2547 จากนั้นมีการสืบพยานโจทกแ์ละจาํเลย เป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง ต่อมา
เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 อยัการสูงสุดไดย้ืน่อุทธรณ์ ปัจจุบนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา 

5.3.4  โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สําหรับรถพยาบาล ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

ความเป็นมาและปัญหาของโครงการ 

เม่ือปี พ.ศ. 2548 สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขอนุมติัการจดัซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉินระดบัสูง
จาํนวน 232 คนั พร้อมทั้งครุภณัฑท์างการแพทยส์าํหรับรถพยาบาล ในวงเงินงบประมาณ 464 ลา้นบาท ให้แก่
โรงพยาบาลชุมชนทัว่ประเทศ โดยเป็นการจดัซ้ือดว้ยวิธีพิเศษ (ก่อนหนา้น้ีเคยจดัซ้ือดว้ยวิธีประกวดราคา 3 คร้ัง 
และวิธีประมูลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-auction) 5 คร้ัง แต่ถูกยกเลิกไปทั้งหมด) ปัญหาความไม่โปร่งใสของ
โครงการน้ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายการ “ลอ็กเสปค” เช่น  

- ปรับปรุงรายละเอียดของคุณลกัษณะเฉพาะสาํหรับเคร่ืองช่วยหายใจแบบใชมื้อบีบซ่ึงจากเดิม
กาํหนดไว ้2 ขนาด คือขนาดของผูใ้หญ่ 1,000 ซีซี และขนาดของเด็ก ไม่เกิน 500 ซีซี ให้เป็น
แบบเดียวใชไ้ดท้ั้งผูใ้หญ่และเด็ก โดยมีการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนภายใน 1 วนัก่อนวนัอนุมติัให้มี
การจดัซ้ือ  

- กาํหนดคุณสมบติัของเคร่ืองช่วยหายใจแบบอตัโนมติัสูงเกินความจาํเป็นคือกาํหนดค่าความดนั 
0-100 เซนติเมตร ซ่ึงโดยทัว่ไปเพียง 20-80 เซนติเมตรกเ็พียงพอแลว้ 

- ชุดแผ่นรองหลังผูป่้วยในรถพยาบาลฉุกเฉินกําหนดให้ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 183 
เซนติเมตร กวา้งไม่นอ้ยกว่า 41 เซนติเมตร หนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร หนกั 7 กิโลกรัม เป็นการ
กาํหนดคุณลกัษณะท่ีละเอียดมากเกินความจาํเป็น  

ในส่วนของตัวรถพยาบาลฉุกเฉินมีเพียงบริษัทเดียวท่ียื่นขอ้เสนอคือ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั โดยบริษทัเสนอราคาคนัละ 1.478 ลา้นบาท ต่อมาคณะกรรมการจดัซ้ือโดยวิธีพิเศษได้
ต่อรองไดเ้หลือคนัละ 1.467 ลา้นบาท โดยจากการสอบสวนของ สตง. พบว่ามีความพยายามในการปรับลด
คุณลกัษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉินลงเพื่อให้เอ้ือต่อบริษทัท่ีเขา้ประกวดราคาไดเ้พียงบริษทัเดียว ถือเป็น
การไม่เปิดเผยให้มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม โดยเป็นการปรับลดคุณลกัษณะเฉพาะจนถึงวนัท่ีลงมติให้มีการ
จดัซ้ือ มีการดาํเนินการอย่างรีบร้อนและรวบรัด นอกจากน้ีภายหลงัจากการทาํสัญญาซ้ือแลว้ บริษทั โตโยตา้ 
มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัขอแกไ้ขสญัญาถึง 3 คร้ังอีกดว้ย   
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ผลการตรวจสอบ 

ผลการสอบสวนของ สตง. พบมูลความผดิทุจริตโครงการน้ีท่ีเอ้ือต่อประโยชน์ของเอกชน  สตง. จึงทาํ
หนงัสือช้ีมูลความผดิแจง้ไปยงันายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข และ ป.ป.ช. เพื่อดาํเนินการ
ฟ้องร้องต่อไป 

5.3.5 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) 

ความเป็นมาและปัญหาของโครงการ 

ปัญหาความไม่โปร่งใสและการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐไม่ไดต้รวจพบเฉพาะหน่วยราชการใน
ส่วนกลางเท่านั้น แต่พบว่าหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่สูงมาก ดงักรณี
ตวัอยา่งโครงการนมโรงเรียน และโครงการจดัซ้ือระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการศึกษาในหวัขอ้ถดัไป 

โครงการนมโรงเรียนเกิดข้ึนตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2535 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรีเป็นผูดู้แลโครงการ  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ไดเ้ห็นชอบให้องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อสค.) เป็นผูเ้บิกเงินงบประมาณและจดัซ้ือนม และมีการเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเม่ือรัฐบาลถ่ายโอน
งบประมาณไปให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เป็นผูด้าํเนินการจดัซ้ือ ปัญหานมโรงเรียนเร่ิมจากการ
พบนมบูดในหลายโรงเรียน จนเป็นท่ีมาของการสอบสวนกรณีทุจริตนมโรงเรียน โดยสาํนกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนมาสอบสวน อปท. ในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศครอบคลุมถึง 15 จงัหวดั สรุปปัญหาสาํคญัๆ ซ่ึง
มีทั้งปัญหาความไม่โปร่งใสของหน่วยงานรัฐ และปัญหาการ “ฮั้ว” กนัของผูป้ระกอบการ ดงัน้ีคือ 

- พบปัญหาความไม่โปร่งใสในการข้ึนทะเบียนบญัชีรายช่ือผูป้ระกอบการในเขตพ้ืนท่ี (โซน) 
การผลิตนม ตั้ งแต่สมัยท่ี อสค. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ต่อมาเม่ืองบประมาณนม
โรงเรียนไดโ้อนให้ อปท. ไปแลว้ ก็ยงัตอ้งจดัซ้ือนมตามพ้ืนท่ีท่ี อสค. กาํหนดไวแ้ต่เดิม ทาํให ้
อปท. ไม่สามารถซ้ือนมจากผูป้ระกอบการอ่ืนซ่ึงแมจ้ะอยูใ่นพื้นท่ีของโรงเรียนแต่หากไม่ไดอ้ยู่
ในบญัชีรายช่ือผูป้ระกอบการของ อสค. แลว้ ผูป้ระกอบการรายนั้นก็ไม่มีสิทธิเสนอราคา ทาํให้
ไม่เกิดการแข่งขนัอยา่งแทจ้ริงในการจดัซ้ือนมของ อปท.  

- แมว้่า อปท. ไดจ้ดัส่งประกาศสอบราคาไปยงัผูป้ระกอบการตามท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบการท่ี
ไดรั้บการรับรองสิทธิจาํหน่ายนมของแต่ละเขตพื้นท่ีซ่ึงมีอยา่งตํ่าประมาณ 18 ราย แต่ปรากฏว่า
มีผูป้ระกอบการเพียง 1-2 รายเท่านั้นท่ีมาเสนอราคา และพบว่าผูท่ี้มาเสนอราคา 2 รายนั้น มีการ
ตกลงจดัสรรกันมาก่อนล่วงหน้าแลว้ว่ารายใดจะเป็นผูช้นะและได้ทาํสัญญากับ อปท. โดย 

ป.ป.ท. พบขอ้เทจ็จริงว่ารายท่ีชนะการสอบราคาจะเสนอราคาเท่ากบัราคากลางทุกคร้ัง ส่วนอีก
รายท่ีสมอา้งเป็นคู่แข่งจะเสนอราคาท่ีสูงกว่าราคากลางทุกคร้ังเช่นกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะของการ
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ตกลงแบ่งเขตของผูป้ระกอบการ ทาํใหมี้ผูแ้ข่งขนันอ้ยราย และไม่เคยปรากฏว่ามีการเสนอราคา
ท่ีตํ่ากวา่ราคากลางท่ี อปท. กาํหนดไวเ้ลย 

- ผูป้ระกอบการรายใดไดท้าํสัญญากบั อปท. ก็มกัจะเป็นผูป้ระกอบการรายนั้นเพียงรายเดียวท่ี
เป็นคู่สญัญาท่ีผกูขาดกบั อปท. ในเขตพื้นท่ีนั้นๆ โดยในหลายพ้ืนท่ีปรากฏว่ามีผูป้ระกอบการท่ี
มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ทาํให้ อปท. จาํตอ้งทาํสัญญาจดัซ้ือ ส่วนในบางพื้นท่ีไม่มี
ผูป้ระกอบการมาเสนอราคาเลย อปท. จะจดัซ้ือดว้ยวิธีตกลงราคา หรือวิธีพิเศษ 

- ผูป้ระกอบการทั้งสองรายท่ีมีสิทธิเสนอราคาไม่ไดม้าดาํเนินการดว้ยตนเอง แต่ใชว้ิธีมอบอาํนาจ
ให้บุคคลเดียวกนัมาดาํเนินการเสนอราคาแข่งขนักนัเอง โดยกรณีน้ีปรากฏขอ้เท็จจริงทัว่ไป
เกือบทุกภูมิภาค บุคคลดงักล่าวจะเรียกกนัวา่ “คนเดินนม”   

- ในบางพื้นท่ี อปท. ไม่ไดท้าํสัญญากบัผูผ้ลิตนมโดยตรงแต่ตอ้งผา่นนายหนา้ “พ่อคา้นม” ซ่ึงจะ
รับซ้ือนมจากผูป้ระกอบการหลายรายให้ไดจ้าํนวนเพียงพอท่ีจะส่งให้โรงเรียน บางแห่งก็เป็น
การซ้ือนมขา้มพื้นท่ี โดยพอ่คา้นมจะรับมอบอาํนาจจากผูป้ระกอบการในการติดต่อกบั อปท.   

ผลการตรวจสอบ 

เน่ืองจากความผดิตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยความผดิเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เป็น
ความผิดท่ีกาํหนดเป็นพิเศษให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีในการสอบสวนและดาํเนินคดีกบั
ผูก้ระทาํความผิด ป.ป.ท. จึงส่งผลการสอบสวนทั้งหมดให้แก่ ป.ป.ช. เพื่อให้ดาํเนินการตามท่ีกฏหมายระบุไว้
ต่อไป  นอกจากน้ี ป.ป.ท. ไดแ้จง้ผลการสอบสวนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดคือ กระทรวงมหาดไทย ใน
ฐานะหน่วยงานตน้สังกัดของ อปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานตน้สังกัดของ อสค. 
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดขององค์การอาหารและยา (อย.) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้ านม ให้หน่วยงานเหล่าน้ีดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการทาํงาน
เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีตรวจสอบพบต่อไป 

5.3.6  โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการศึกษา ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  

ความเป็นมาและปัญหาของโครงการ 

การจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของ อบจ.สกลนคร ไดรั้บงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2548 
ตามแผนงานการศึกษา ในหมวดเงินอุดหนุน จาํนวน 43,745,000 ลา้นบาท ให้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้กบัโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสกลนคร 3 เขต รวม 673 โรงเรียน โครงการน้ีประกอบดว้ยการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์
และส่ือการเรียนการสอน (software) และมีการโอนเงินอุดหนุนให้กบัแต่ละโรงเรียน ผา่นสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทั้ง 3 เขต จากการตรวจสอบของ สตง. พบปัญหาดงัน้ี 
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- อบจ. แนบเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้กบัสํานักงานเขตการศึกษา และให้สํานักงานเขตการศึกษาเสนอเร่ืองจดัซ้ือ
ระบบฯ โดยแนบรายละเอียดคุณสมบติัเดียวกนันั้นกลบัมาท่ี อบจ. อีกคร้ังหน่ึง  

- การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะใกลเ้คียงกบัสินคา้ของร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียว
ในเขตจงัหวดัสกลนคร ทาํใหเ้ป็นการกีดกนัไม่ใหผู้ผ้ลิตหรือผูข้ายพสัดุรายอ่ืนเขา้เสนอราคาต่อ
หน่วยงานรัฐได้ เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  

- สินคา้ท่ีผูข้ายส่งมอบไม่ตรงตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารรายละเอียดคุณสมบติั โดย
เอกสารตรวจรับพสัดุเป็นเอกสารท่ีผูข้ายจดัทาํให้ผูซ้ื้อลงนาม ผูซ้ื้อมิไดต้รวจสอบการส่งมอบ
พสัดุเอง แต่ผูข้ายจดัทาํให้ทั้งหมดเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกเน่ืองจากมีการซ้ือ-ขายกนั
เป็นประจาํ 

- ราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัของทั้ง 3 เขตการศึกษา โดยเฉพาะโปรแกรมส่ือการเรียนการสอนชุด
เดียวกนัจากบริษทัเดียวกนัแต่มีราคาไม่เท่ากนั 

ผลการตรวจสอบ 

สตง. สอบสวนแลว้พบมูลการทุจริตในโครงการน้ี และไดแ้จง้ดาํเนินการตามกฎหมาย ทางอาญา ทาง
แพง่ และทางวินยักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินคดี 

5.3.7  ข้อสังเกตของคณะผู้วิจัย  

ตารางท่ี 5.2 สรุปตวัอยา่งความผดิปรกติในโครงการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐจากกรณีศึกษาทั้ง 6 กรณี  จาก
ตารางดงักล่าว คณะผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตดงัต่อไปน้ี    ประการท่ีหน่ึง  ความผิดปรกติในโครงการจดัซ้ือจดัจา้งใน
ประเทศไทยท่ีนาํมาซ่ึงผลตอบแทนส่วนเกินนั้น มีรูปแบบไม่แตกต่างจากท่ีพบในต่างประเทศตามท่ีกล่าวมาใน
หวัขอ้ท่ี 5.2 มากนกั     การท่ี ป.ป.ช. และ สตง. ตรวจสอบความผดิปรกติในโครงการส่วนใหญ่แลว้ยงัไม่พบการ
ให้สินบนอย่างชัดเจน ไม่น่าจะหมายความว่าไม่มีการให้สินบนเกิดข้ึน แต่น่าจะหมายความว่า การหา
พยานหลกัฐานวา่มีการใหสิ้นบน น่าจะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถทาํไดโ้ดยง่ายนกั    

 ประการท่ีสอง  การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในโครงการจดัจา้งภาครัฐในประเทศไทยส่วนใหญ่
เก่ียวขอ้งกบั การกาํหนดคุณลกัษณะ (specification) ของสินคา้ หรือบริการ หรือคุณสมบติั (qualification) ของผู ้
เสนอราคา ท่ีมีลกัษณะกีดกนัการแข่งขนั  ทาํให้ผูเ้สนอราคาซ่ึงเหลืออยู่น้อยรายสามารถสมคบกนั โดยแบ่ง
ตลาด หรือเสนอราคาท่ีสูงกว่าท่ีควรจะเป็นได้  ซ่ึงทาํให้ได้รับผลตอบแทนส่วนเกิน       มีบางกรณีท่ีการ
แสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่ข่าวการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างไม่เท่าเทียม หรือมีความ
ผิดปรกติในการบริหารสัญญาหรือบริหารโครงการ    ทั้งหมดน้ีช้ีให้เห็นว่า การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกิน
ในโครงการจดัจา้งภาครัฐในประเทศไทย น่าจะมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหค้วามร่วมมือดว้ย  
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ประการท่ีสาม การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในโครงการจดัจา้งภาครัฐในหลายโครงการเป็นไป
อยา่งเปิดเผย ไม่แนบเนียน โดยมีการท้ิงพยานหลกัฐานท่ีสาํคญัไว ้เช่น มีการจ่ายเงินงวด ทั้งท่ีผูป้ระกอบการยงั
ไม่ส่งมอบสินคา้ได้ตามสัญญา (กรณีเรือขุดแบบหัวสว่าน) หรือส่งมอบสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ (กรณีนม
โรงเรียน)   กรณีเหล่าน้ีช้ีให้เห็นถึงความไม่หวัน่เกรงหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่ในช่วงนั้น  ซ่ึง
อาจเป็นผลจากหน่วยงานดงักล่าวถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ใหส้ามารถ
ทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งท่ีควรจะเป็น  

ตารางที ่5.2 สรุปตวัอย่างความผดิปรกตใินโครงการจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่ป็นกรณศึีกษา 

โครงการจัดซ้ือจดัจ้าง ตวัอย่างความผดิปรกตใินโครงการจัดซ้ือจดัจ้าง 
โครงการเช่ารถยนตโ์ดยสาร 
ปรับอากาศใชก๊้าซธรรมชาติ (CNG) 

- กาํหนดคุณลกัษณะของอุปกรณ์ และรูปลกัษณ์ท่ีเอ้ือผูผ้ลิตบางราย และ 
การกาํหนดเวลาส่งมอบสั้นมาก 

โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
สุวรรณภมิู 
 

- การแกไ้ขและยกเลิก TOR หลายคร้ังในกรณีบริการรถเขน็กระเป๋าในสนามบิน 
- จ่ายเงินค่าดาํเนินการเกินกวา่รายไดจ้ริงในการบริหารกิจการโรงแรมท่าอากาศยาน 
- กาํหนดราคากลางอุปกรณ์ไฟฟ้า ทางวิง่ ทางขบั และลานจอด สูงผดิปรกติ 
- กาํหนดคุณสมบติัของหมอ้แปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน เพ่ือกีดกนัการ
แข่งขนั  

- ไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดในโครงการปรับปรุงคุณภาพของทางวิง่ฝ่ังตะวนัออก 
- เปล่ียนแปลงคุณสมบติัของวสัดุ ระยะเวลารับประกนัวสัดุหลงัคาผา้ใบ ภายหลงัการ
ลงนามในสัญญาแลว้ 

โครงการจดัซ้ือเรือขดุแบบหวัสวา่น   - การสมคบกนัของผูเ้สนอราคา ใหมี้ผูเ้สนอราคานอ้ยรายท่ีผา่นการพิจารณาคุณสมบติั
เบ้ืองตน้  

- การพิจารณาขอ้เสนอทางเทคนิคมีบริษทัท่ีผา่นการพิจารณาเพียงรายเดียว ซ่ึงไม่มี
คุณสมบติัตามท่ีกาํหนด 

- จ่ายเงินงวด ทั้งท่ีไม่สามารถส่งมอบเรือขดุไดต้ามสญัญา 
โครงการจดัซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน
ระดบัสูง 

- กาํหนดคุณสมบติัขออุปกรณ์สูงเกินความจาํเป็น 
- แกไ้ขคุณลกัษณะอุปกรณ์เร่งด่วนก่อนวนัอนุมติัจดัซ้ือ   
- ขอแกไ้ขสัญญาหลายคร้ัง หลงัจากการทาํสัญญาแลว้ 

โครงการนมโรงเรียน - การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ โดยกีดกนัการแข่งขนั 
- ผูเ้สนอราคาตกลงจดัสรรโครงการกนัล่วงหนา้ 
- นมท่ีส่งมอบบูดในหลายโรงเรียน 

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (อบจ. สกลนคร)  

- กาํหนดคุณสมบติัเฉพาะกีดกนัการแข่งขนั 
- สินคา้ท่ีส่งมอบไม่ตรงตามคุณสมบติัท่ีกาํหนด  

ท่ีมา: คณะผูว้จิยั ประมวลจากเอกสารของ ป.ป.ช. และ สตง. 
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5.4  การประมาณการผลตอบแทนส่วนเกนิในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ   

สมเกียรติและคณะ (2552) ไดพ้ฒันาแนวทางในการประมาณการผลตอบแทนส่วนเกินในการจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ  โดยใชท้ฤษฎีการประมูล (auction theory) ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนผูเ้สนอราคากบั
ราคาท่ีจะลดลงในการประมูลอิเลก็ทรอนิกส์  (a-auction)   และเสนอวิธีการวดัระดบัความโปร่งใสของโครงการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐแต่ละโครงการ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความโปร่งใสของโครงการจดัซ้ือจดัจา้ง
กบัจาํนวนผูเ้สนอราคา  

5.4.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างจํานวนผู้เข้าร่วมประมูลและราคาทีล่ดลง 

ในส่วนของการหาความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประมูลและราคาท่ีลดลงในการประมูล  
สมเกียรติและคณะ (2552) ไดส้ร้างแบบจาํลองทางเศรษฐมิติตามแนวคิดของทฤษฎีการประมูลดงัต่อไปน้ี 

Pdiscount = α + β1nratio + β2dcon + β3dservice + β4drent + β5dmat + β6dcentral + β7dsoe 

โดยท่ี 

Pdiscount คือ ร้อยละของส่วนลดจากราคากลาง 

  โดยคาํนวณจาก (ราคาตั้งตน้ – ราคาชนะประมูล)/ (ราคาตั้งตน้) 

α  คือ ค่าคงท่ี 

nratio  คือ (n-1)/(n+1) โดยท่ี n คือจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประมูล เพื่อสะทอ้นว่าราคาท่ีชนะการ
ประมูลจะลดตํ่าลงเม่ือมีจาํนวนผูเ้ขา้แข่งขนัเพิ่มข้ึน แต่จะลดลงในอตัราท่ีชา้ลง เม่ือจาํนวนผูเ้ขา้แข่งขนัเพิ่มข้ึน 

ตัวแปรหุ่นประเภทของสินค้าและบริการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

dcon  = 1  ในกรณีของโครงการก่อสร้าง  
= 0  ในกรณีของโครงการท่ีไม่ใช่การก่อสร้าง    

dservice  = 1  ในกรณีของโครงการจา้งเหมาดาํเนินการต่างๆ  
= 0  ในกรณีของโครงการท่ีไม่ใช่การจา้งเหมาดาํเนินการต่างๆ 

drent  = 1  ในกรณีของโครงการเช่า  
= 0  ในกรณีของโครงการท่ีไม่ใช่งานเช่า 

dmat  = 1  ในกรณีของโครงการจดัซ้ือวสัดุ  
  = 0  ในกรณีของโครงการท่ีไม่ใช่การจดัซ้ือวสัดุ 
dcentral   = 1 เม่ือหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งเป็นหน่วยราชการส่วนกลาง  
   = 0  เม่ือเป็นหน่วยงานอ่ืน  
dsoe   = 1  เม่ือหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งเป็นรัฐวิสาหกิจ  

  = 0  เม่ือเป็นหน่วยงานอ่ืน  
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การใชส้มการถดถอยแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) ในการประมาณการกบั
ขอ้มูลจากการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีดาํเนินการเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จาํนวน 935 ตวัอย่าง  ได้
ผลลพัธ์ดงัต่อไปน้ี 

Pdiscount = 0.033+ 0.28nratio – 0.10dcon – 0.014dservice – 0.0061drent + 0.11dmat  
                 (-1.37)     (8.88)        (-6.71)         (-0.68)           (-0.08)        (3.51)  

        + 0.0089dcentral + 0.14dsoe 

             (0.49)               (0.49) 

(โดยท่ีค่า t-value ของค่าสมัประสิทธ์ิท่ีประมาณการไดข้องแต่ละตวัแปรแสดงอยูใ่นวงเลบ็) 

5.4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซ้ือจัดจ้างกบัจํานวนผู้เข้าประมูล  

ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความโปร่งใสของโครงการจดัซ้ือจดัจา้งกบัจาํนวนผูเ้ขา้ประมูล  
สมเกียรติและคณะ (2552) ไดส้ร้างดชันีวดัความโปร่งใสของโครงการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละโครงการออกมาเป็น
คะแนนดงัน้ี 

- หากประกาศข่าวประกวดก่อนวนักาํหนดใหย้ืน่ขอ้เสนอราคาเป็นเวลา 30 วนัข้ึนไป จะได ้ 1 
คะแนน (คะแนนเตม็)  

- หากประกาศข่าวประกวดก่อนวนักาํหนดใหย้ืน่ขอ้เสนอราคาเป็นเวลา 15-29 วนั    จะได ้0.75 
คะแนน 

- หากประกาศข่าวประกวดก่อนวนักาํหนดใหย้ืน่ขอ้เสนอราคาเป็นเวลา 7-14 วนั      จะได ้0.5 
คะแนน 

- หากประกาศข่าวประกวดก่อนวนักาํหนดใหย้ืน่ขอ้เสนอราคาเป็นเวลา 0-6 วนั        จะได ้0.25 
คะแนน  

- หากประกาศข่าวการประกวดราคายอ้นหลงัคือหลงัจากวนัท่ีกาํหนดใหย้ืน่เสนอราคา  หรือ ไม่
มีการประกาศข่าวการประกวดราคา จะได ้0 คะแนน 

หลงัจากให้คะแนนดงักล่าวแลว้ ก็จะพิจารณาว่าจะมีการหักคะแนนออกบางส่วนหากโครงการการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐนั้นมีกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาสูงเกินไป กล่าวคือ หากหน่วยงานของรัฐ
กาํหนดใหผู้เ้สนอราคาตอ้งมีประสบการณ์การดาํเนินงานท่ีมีมูลค่าโครงการสูงกวา่มูลค่าโครงการท่ีจะจดัซ้ือจดั
จา้ง ก็จะถูกหักคะแนนออก 0.25 คะแนนจากคะแนนท่ีให้ไวใ้นเร่ืองระยะเวลาเตรียมเอกสารประมูล ยกเวน้ใน
กรณีท่ีโครงการนั้นไดค้ะแนน 0 อยูแ่ลว้   กจ็ะไดค้ะแนน 0 เท่าเดิม   

ทั้ งน้ีข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูลการดําเนินการประมูลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-auction) ซ่ึงดาํเนินการประมูลเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552  เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้   
ส่วนการวิเคราะห์ว่าโครงการท่ีดาํเนินการประมูลไดป้ระกาศข่าวการประกวดราคาหรือไม่นั้น  สมเกียรติและ
คณะ (2552) ใชว้ิธีสืบคน้จากเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th ของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์ระเบียบ
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สาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กาํหนดให้เป็นเวบ็ไซตก์ลางท่ี
หน่วยงานของรัฐตอ้งประกาศเผยแพร่ขอ้มูลการประกวดราคา  

ตารางท่ี 5.3 แสดงระดบัความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐของโครงการในกลุ่มตวัอย่าง  จาก
ตารางจะเห็นไดว้า่ มีโครงการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเกินกวา่คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 54.6) ท่ีมีระดบัความโปร่งใสตํ่ามาก
ท่ีคะแนน 0 เน่ืองจากไม่ประกาศข่าวเลย ประกาศราคายอ้นหลงั หรือประกาศข่าวก่อนวนักาํหนดใหย้ืน่ขอ้เสนอ
ราคานอ้ยกว่า 1 สัปดาห์แต่การกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาสูงเกินไป ซ่ึงลว้นมีผลในการกีดกนั
การแข่งขนั   

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งกบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั
เสนอราคาในโครงการ  สมเกียรติและคณะ (2552) ไดใ้ชส้มการถดถอยดงัต่อไปน้ี  

bidder = α + β1budget + β 2budget2 + β 3transp*dcon + β 4transp*dmat  
+ β 5transp*dservice + β 6transp*drent + β 7dcentral + β 8dsoe 

โดยท่ี 

bidder หมายถึง จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประมูล (จาํนวนผูเ้สนอราคา) 

budget หมายถึง มูลค่าโครงการ 

transp*dcon  เป็นผลคูณของดชันีความโปร่งใสกบัตวัแปรหุ่นท่ีแทนงานก่อสร้าง 

transp*dmat  เป็นผลคูณของดชันีความโปร่งใสกบัตวัแปรหุ่นท่ีแทนการจดัซ้ือวสัดุ 

transp*dservice  เป็นผลคูณของดชันีความโปร่งใสกบัตวัแปรหุ่นท่ีแทนงานจา้งเหมา 

transp*drent    เป็นผลคูณของดชันีความโปร่งใสกบัตวัแปรหุ่นท่ีแทนงานเช่า 

dcentral  = 1  เม่ือหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งเป็นหน่วยราชการส่วนกลาง   
 = 0  หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งเป็นหน่วยงานอ่ืน 
dsoe = 1  เม่ือหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งเป็นรัฐวิสาหกิจ   
 = 0  หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งเป็นหน่วยงานอ่ืน 

ในการวิเคราะห์ดังกล่าว คณะผูว้ิจัยใช้ตัวแปร  budget2 ซ่ึงหมายถึงมูลค่าโครงการยกกาํลังสอง 
เน่ืองจากเช่ือว่า จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาจะเพ่ิมข้ึนตามขนาดของโครงการ อย่างไรก็ตาม หากโครงการมี
มูลค่าเกินกว่าระดบัหน่ึง จาํนวนผูเ้ขา้เสนอราคาก็จะลดลงเน่ืองจากผูท่ี้จะสามารถรับงานขนาดใหญ่ไดจ้ะมี
จาํนวนจาํกดั   
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การวิเคราะห์สมการถดถอยขา้งตน้โดยใชว้ิธีแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS)  
ใหผ้ลดงัต่อไปน้ี  

bidder    =    *.40 + 0.016budget – 0.000014budget2 + 3.42transp*dcon – 3.32transp*dmat 

      (18.67)      (2.37)               (-2.02)                     (5.11)                        (-1.25)                 
   – 1.87transp*dservice – 1.69transp*drent – 2.20dcentral – 2.32dsoe  

(-1.42)                         (-0.19)                 (-4.88)             (-3.13) 

(ค่า t-value ของค่าสมัประสิทธ์ิท่ีประมาณการไดข้องแต่ละตวัแปรแสดงอยูใ่นวงเลบ็) 

จะเห็นไดว้่า ตวัแปรส่วนใหญ่ในแบบจาํลองรวมทั้งดชันีความโปร่งใสมีเคร่ืองหมายท่ีถูกตอ้งและมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  โดยพบว่า โครงการก่อสร้างท่ีมีดชันีความโปร่งใส 1 คะแนน (โปร่งใสมากท่ีสุด) จะมี
ผูเ้ขา้ร่วมประมูลมากกวา่โครงการก่อสร้างท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัแต่มีดชันีความโปร่งใส 0 คะแนน (โปร่งใสนอ้ย
ท่ีสุด) โดยเฉล่ีย 3.42 ราย นอกจากน้ี จาํนวนผูเ้ข้าร่วมประมูลมีความสัมพนัธ์กับมูลค่าโครงการตามท่ี
สนันิษฐานไวก้ล่าวคือ โครงการท่ีมีมูลค่าตํ่ามากและโครงการท่ีมีมูลค่าสูงมากจะมีผูเ้ขา้ร่วมประมูลนอ้ย 

จากการประมาณการผลของความโปร่งใสดงักล่าวขา้งตน้ เราสามารถประมาณการไดว้่า หากรัฐบาล
ไทยสามารถปรับปรุงความโปร่งใสในการประกาศข่าวการประกวดราคาของทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างใหอ้ยูใ่นระดบัโปร่งใสท่ีสุด จะมีผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาเพ่ิมข้ึนในแต่ละโครงการโดยเฉล่ียเท่าใด   

ตารางที ่5.3 ระดับความโปร่งใสในโครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐในกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับความโปร่งใส สัดส่วน (ร้อยละ) 
0.00 54.6 
0.25 0.8 
0.50 12.2 
0.75 29.3 
1.00 3.1 

ท่ีมา: คณะผูว้จิยั 

5.4.3 การลดผลประโยชน์ส่วนเกนิจากการเพิม่ความโปร่งใส  

เม่ือนาํผลลพัธ์ในหวัขอ้ 5.4.2 ไปแทนลงในสมการการประมาณการประโยชน์ท่ีมีผลมาจากการแข่งขนั
ท่ีเพิ่มมากข้ึนในหวัขอ้ท่ี 5.4.1 เรากจ็ะสามารถประมาณการไดว้า่ การปรับปรุงระดบัความโปร่งใสในงานจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐของประเทศไทย จะช่วยทาํใหรั้ฐบาลสามารถประหยดังบประมาณไดป้ระมาณ 2,917 ลา้นบาทต่อ
ปี (ร้อยละ 2.2 ของมูลค่าการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเก่ียวขอ้ง)   การประมาณการดงักล่าวเป็นการประมาณการแบบ
อนุรักษนิ์ยมซ่ึงใหค่้าขั้นตํ่าเน่ืองจาก การวดัความโปร่งใสของโครงการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นยงัไม่ไดคิ้ดผลของการ
กาํหนดคุณลกัษณะทางเทคนิค (specification) ของสินคา้ บริการ หรือการก่อสร้างท่ีมีลกัษณะกีดกนัการแข่งขนั 
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(“ลอ็คสเปค”)  ซ่ึงเป็นปัญหาสาํคญัของประเทศไทย   การศึกษาในอนาคต ควรพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว เพื่อใหไ้ดผ้ลวิจยัท่ีสอดคลอ้งความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน  

5.5 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้วา่ การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในโครงการจดัจา้งภาครัฐในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนตั้งแต่ขั้นตอนตน้ๆ ของกระบวนการ ตั้งแต่การกาํหนดคุณลกัษณะ (specification) ของสินคา้ หรือ
บริการ หรือคุณสมบติั (qualification) ของผูเ้สนอราคา ท่ีมีลกัษณะกีดกนัการแข่งขนั  ซ่ึงทาํให้ผูเ้สนอราคาซ่ึง
เหลืออยู่นอ้ยรายสามารถสมคบกนัในการแบ่งตลาด หรือเสนอราคาท่ีสูงกว่าท่ีควรจะเป็นได ้ ซ่ึงทาํให้ไดรั้บ
ผลตอบแทนส่วนเกิน      

ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนจากกฎระเบียบตลอดจนวิธีปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐท่ีเปิดช่องให้มีการ
แสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินไดโ้ดยง่าย โดยเฉพาะระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ระเบียบพสัดุ
ฯ) พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
(ระเบียบ e-auction)  เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ี คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทางนโยบายดงัต่อไปน้ี 

- ควรปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ e-auction โดย 1) เพิ่มระยะเวลาในการรับฟังขอ้คิดเห็นต่อร่างขอบเขตของ
งาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาทางเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีจดัซ้ือจดัจา้งและ
กรมบญัชีกลางใหน้านข้ึนเช่น 15 วนั จากในปัจจุบนัท่ีสามารถเผยแพร่เพียง 3 วนั ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อการ
กาํหนดลกัษณะทางเทคนิคท่ีเอ้ือผูเ้สนอราคาบางราย   และ 2) เพิ่มเวลาในการเผยแพร่เอกสารประกาศ
เชิญชวน เอกสารการประกวดราคา และเอกสารเบ้ืองตน้อ่ืน ๆ ทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีจดัซ้ือจดั
จา้งและกรมบญัชีกลางใหน้านข้ึนเช่น 30 วนั จากในปัจจุบนัท่ีสามารถเผยแพร่เพียง 3 วนั ซ่ึงทาํใหง่้าย
ต่อการปิดกั้นการเสนอราคาของผูป้ระกอบการท่ีไม่ทราบขอ้มูลวงใน  

- ควรปรับปรุงแกไ้ขระเบียบพสัดุฯ เร่ืองการกาํหนดเง่ือนไขทางเทคนิค โดยกาํหนดให้ระบุเง่ือนไข
ทางเทคนิคในเชิงประสิทธิภาพมากกว่าในเชิงการออกแบบหรือการบรรยายคุณลกัษณะ ควรห้าม
อ้างอิงมาตรฐานท่ีมีผลกีดดันในการแข่งขัน และห้ามไม่ให้หน่วยงานรัฐเสาะหาหรือยอมรับ
คาํแนะนาํในการกาํหนดเง่ือนไขทางดา้นเทคนิคจากบริษทัท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ยกเวน้การใหข้อ้คิดเห็นท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะอยา่งเสมอภาคในวงกวา้ง 

- กาํหนดให้การตดัสินคุณสมบติัของซัพพลายเออร์ และการตดัสินคดัเลือกผูช้นะการประกวดราคา 
ตอ้งใช้หลกัเกณฑ์ท่ีประกาศไวใ้นเอกสารประกวดราคาแลว้เท่านั้น และห้ามเปล่ียนแปลงแกไ้ข
หลกัเกณฑใ์นภายหลงัจากท่ีมีการยืน่คุณสมบติัหรือยืน่ซองประกวดราคาไปแลว้ 

- แกไ้ขระเบียบพสัดุฯ และจดัทาํแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน และการ
อุทธรณ์ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งให้ชดัเจน โดยควรมีเน้ือหาอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี หน่วยงานรับเร่ือง
ร้องเรียน สถานท่ีติดต่อ ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ คุณสมบัติและการสรรหา
คณะกรรมการตดัสินเร่ืองร้องเรียน การชดใชค้วามเสียหาย มาตรการป้องกนัการร้องเรียนเทจ็ เป็นตน้  
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นอกจากน้ี ควรกาํหนดให้การพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใสโดยเปิดเผยขอ้มูลให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบได ้

- กาํหนดให้มีกลไกและกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง ในกรณีท่ีมี
เร่ืองร้องเรียน เช่น การตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนและ
กาํหนดแนวทางปฏิบติัในการร้องเรียนใหช้ดัเจน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
แก่สาธารณชน 

- ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรับการคาํนวณมูลค่าการจดัซ้ือจดัจา้ง เช่น หลกัเกณฑ์
ในการแบ่งซ้ือหรือจา้งควรพิจารณาจากประเภทของพสัดุท่ีตอ้งการจดัหาว่าเป็นประเภทเดียวกัน
หรือไม่ความตอ้งการของผูใ้ชว้า่มีความตอ้งการใชพ้ร้อมกนัหรือไม่ เป็นตน้ 

- แกไ้ข พ.ร.บ. วา่ดว้ยความผดิเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งสร้างแรงจูงใจ
ใหผู้เ้สนอราคาท่ีไดรั้บความเสียหายร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ในกรณีท่ีมีการกระทาํท่ีขดักบักฎหมาย เช่น 
ใหผู้ท่ี้ใหพ้ยานหลกัฐานมีส่วนแบ่งในเงินค่าปรับจากผูก้ระทาํผดิ 

- กาํหนดให้มีหน่วยงานภายใตก้รมบญัชีกลางทาํหน้าท่ีเพื่อติดตามการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติั
ตามระเบียบของหน่วยงานรัฐ  ในดา้นต่างๆ เช่น การเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ตามท่ีกาํหนดในระเบียบ e-
auction ทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีจดัซ้ือจดัจา้งและกรมบญัชีกลาง 
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