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บทสรุปผูบริหาร
รายงานฉบับนี้ไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการ ”ประมวลองคความรูดานการเสริมสรางธรร
มาภิบาลและการลดคอรรัปชัน” ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2560 เนื่องจากที่ผานมาสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดใหทุนวิจัยประเด็นการทุจริตคอรรัปชันและการขาดธรรมาภิบาลมาตั้งแต
ป 2536 จึงเห็นควรประมวลองคความรูที่มีอยู เพื่อกําหนดโจทยวิจัยในอนาคตและใหฐานความรูที่มี
อยูสมบูรณมากขึ้น
คณะผูวิจัยประมวลและจัดหมวดหมูองคความรูงานวิจัยของ สกว. จํานวน 40 ฉบัย โดยใช
กรอบแนวคิด “สมการคอรรัปชัน” ของศาสตราจารย Robert Klitgaard ซึ่งนิยามวา Corruption =
Monopoly (การผูกขาดอํานาจการเมืองและธุรกิจ) + Discretion (การใชอํานาจแหงดุลยพินิจ) –
Accountability (การตรวจสอบ) โดยมีผลดังนี้
ในหมวดการผูกขาด งานวิจัยชี้ใหเห็นปญหาการผูกขาดสองเรื่อง ไดแก การผูกขาดอํานาจ
การเมื อง ระบบพวกพ องและการแสวงหาผลประโยชน และ การผูกขาดทางเศรษฐกิจ ในกรณี
รัฐวิสาหกิจและการใหสัมปทานเอกชน ปญหาการผูกขาดนี้เปนผลมาจากโครงสรางทางการเมือง
ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และเครือขายอุปถัมถระหวางนักการเมือง นักธุรกิจ และขาราชการ ที่
เอื้อใหเกิดการกําหนดนโยบายและโครงการตาง ๆ ที่สรางผลประโยชนสวนเกิน
ในหมวดการใชอํานาจการแหงดุลยพินิจ งานวิจัยชี้วา ทุจริตเกิดขึ้นจากการอํานาจการใช
ดุลยพินิจในสามเรื่ องที่สําคั ญ ไดแก การใชดุลยพินิจขององคกรกํากับดู แลตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดโทรคมนาคมแหงชาติซึ่งเกิดจากการแทรกแซงของกลุมผลประโยชน การใชดุลยพินิจในการ
จัดซื้อจัดจางซึ่งเกี่ยวของกับงบประมาณมูลคาหลายลานลานบาทตอป และ ดุลยพินิจในกระบวนการ
ยุติธรรมอันไดแก ตํารวจ และ ศาลยุติธรรม
ในหมวดของการตรวจสอบรัฐ รายงานวิ จั ย ของ สกว. ศึ กษากลไกในการตรวจสอบและ
ถวงดุลอํานาจของภาครัฐซึ่งแบงเปน 4 ระดับ ไดแก (1) ระบบการตรวจสอบภายในขององคกรหรือ
หนวยงานของรัฐแตละแหง (2) การตรวจสอบโดยองคกรอิสระตามรัฐธรรนูญ ซึ่งโดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ตแห งชาติ สํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิ น และ
สํานักงานผูตรวจการแผน เปนหนวยงานหลัก (3) การตวรจสอบถวงดุลโดยรัฐสภา และ (4) การ
ตรวจสอบโดยสื่อมวลชนและภาคประชาชน ซึ่งดําเนินการผานกฎหมายที่ใหสิทธิการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของรัฐ การจัดทําประชาพิจารณ และ การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
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Executive Summary
This report is funded by the Thailand Research Fund (TRF) with the objective
of taking stock of knowledge on good governance and anti-corruption from TRF’s
research database. The database includes research publications conducted since 1993.
The results of this report will allow TRF to shape its strategy and direction of the
research topics for this field in the future.
To summarize and frame the key ideas drawn from the literature review
systematically, the author uses an analysis framework based on Professor Robert
Klitgaard’s Corruption Formula which states that corruption is equal to monopoly plus
discretion minus accountability (C = M + D - A).
For the first variable —Monopoly—the literature review of TRF’s research
database shows that Thailand faces both political and economic monopolies. The two
monopolies occur mainly because of cronyism and rent-seeking behavior while the
1997 Constitution does not create a real competitive political system. The monopolistic
corruption can be seen though the populist policies and government projects made in
favor of some cronies close to the Cabinet members and their businesses.
For the second variable—Discretion—three major problems related to the abuse
of discretionary power were found in the literature review. The first is the abuse of
power of the stock market and telecommunication regulators. These two markets
involve very lucrative businesses which therefore have interests to intervene in the
regulators’ decision making. This situation is known as the regulatory capture. The
second major problem is the abuse of discretionary power in public procurements and
contracts worth trillions of baht per annum. The third is related to the justice system, in
particular within the police force and the courts of justice. Corruption in the police has
been well-known for a long time while corruption in the courts of justice can be
observed through the lack of transparency of their rulings.
Regarding the third key variable—Accountability—the literature review groups
accountability measures involving four stakeholders as follows;
•
•

•
•

The internal audits and corruption detection measures within a public
agency
The external audits by the independent national anti-corruption
agencies, namely the Office of the National Anti-Corruption
Commission, the Office of the Auditor-General, and the Office of
Ombudsman
The Parliament which plays an important role in the system of checks
and balances.
The media and the public that can make the government accountable
though their right to access government information, to be heard and
consulted in the public consultations for government projects and their
right to initiate bills (after gathering 50,000 names of voter).
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บทคัดยอ
รายงานฉบับนี้ประมวลงานวิจัยที่ไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ตั้งแตป พ.ศ. 2536 โดยมีเปาหมายประมวลองคความรูเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลและการตอตานการ
ทุจริตทั้งหมด
คณะผูวิจัยไดคัดเลือกงานวิจัย 40 ชิ้นจากฐานขอมูลงานวิจัยออนไลน elibrary.trf.or.th ของ
สกว เพื่อประมวลสาระที่เกี่ยวของกับหัวขอและจัดหมวดหมูโดยเลือกใชกรอบแนวคิด “สมการคอร
รัปชัน” ของศาสตราจารย Robert Klitgaard ซึ่งนิยามวา Corruption = Monopoly (การผูกขาด
อํ า นาจการเมื องและธุ ร กิ จ ) + Discretion (การใชอํานาจแหงดุล ยพินิจ ) – Accountability (การ
ตรวจสอบ) ซึ่งเปนกรอบแนวคิดที่กวางพอที่จะใชจัดหมวดงานวิจัย
ไดงาย โดยผลการ
ประมวลองคความรูมีดังนี้
1. การผูกขาดอํานาจการเมืองและธุรกิจ
การทบทวนงานวิจัยของ สกว. ที่จัดทําในชวง 21 ปที่ผานมา พบวา ปญหาการผูกขาดซึ่งถูก
วิเคราะหจากงานวิจัย มีอยู 2 ปญหา ไดแก (1) การผูกขาดอํานาจการเมือง ระบบพวกพองและการ
แสวงหาผลประโยชน และ (2) การผูกขาดทางเศรษฐกิจ กรณีรัฐวิสาหกิจและการใหสัมปทานเอกชน
1.1 การผูกขาดอํานาจการเมือง ระบบพวกพองและการแสวงหาผลประโยชน
การผูกขาดอํานาจการเมือง ระบบพวกพองและการแสวงหาผลประโยชน เปนปญหาเชิง
โครงการอยูคูสังคมไทยมาหลายยุค ในชวง พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2540 รัฐบาลออนแอจากการถู ก
ครอบงําโดยกลุมผลประโยชนเฉพาะทาง จากการแขงขันทางการเมืองที่สูง แตนักการเมืองไมสามารถ
ระดมทุนในวงกวางได จึงตองพึ่งพาแหลงทุนจากกลุมนายทุนกลุมแคบ ๆ ซึ่งตองตอบแทนดวยการ
ดําเนินนโยบายที่เอื้อประโยชนเฉพาะบางกลุม จนเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองครั้ง
สําคัญคือการออกรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2540 ทําใหรัฐบาลเขมแข็งมากขึ้นจากการที่พรรคไทยรักไทย
ไดรับคะแนนเลือกตั้งอยางทวมทน แตอยางไรก็ดี รัฐบาลไทยรักไทยก็ยังคงเปนตัวแทนของกลุมทุน
(กลุมใหม) ซึ่งยังผูกขาดอํานาจการบริหารประเทศ การดําเนินนโยบายก็ยังเอื้อตอกลุมทุนกลุมแคบ ๆ
อยูเ ชนกัน และเกิดเปนทุนนิยมแบบพวกพอง (crony capitalism) ในขณะที่การตรวจสอบตามระบบ
รัฐสภาและภาคประชาชนยังทําไดยาก
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ยังไมชวยเพิ่มการแขงขันทางการเมือง เนื่องจากอุปสรรคสําคัญ
ยังคงอยูซึ่งไดแก ความแตกตางทางเศรษฐกิจ การกระจุกตัวทางการเมือง และเครือขายอุปถัมถทาง
การเมือง อุปสรรคเหลานี้นําพาไปสูการผูกขาดอํานาจการเมืองของนักการเมืองกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่ง
เมื่ อ เข า สู อํ า นาจแล ว ผู บ ริ ห ารประเทศก็ มี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ นและก อ ให เ กิ ด “คอร รั ป ชั น เชิ ง
นโยบาย” โดยวิธีการแสวงหาผลประโยชนของผู บริห ารประเทศมี 3 วิธี ไดแก (1) การออกและ
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เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ เพื่อเอื้อตอธุรกิจ (2) การจัดสรรทรัพยากรของรัฐใหแกธุรกิจที่ตนเองมีสวนได
เสี ย (เช น สั มปทาน งบส งเสริ มอุ ตสาหกรรม) และ (3) การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาหรือรักษา
ผลประโยชน (เชน การเจรจาตอรองธุรกิจสวนตัวในตางประเทศ)
1.2 การผูกขาดทางเศรษฐกิจ กรณีรัฐวิสาหกิจและการใหสัมปทานเอกชน
แมรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 จะมีกลไกเพื่อเนนควบคุมนักการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะการ
เปดเผยบัญชีทรัพยสินและกระบวนการถอดถอนและดําเนินคดีอาญา แตขาราชการระดับสูงก็ยังจะ
เปนกลไกสําคัญใหนักการเมืองใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองผานชองตาง ๆ
เชน การจัดซื้อจัดจาง การจัดสรรงบประมาณที่มีการผันงบประมาณสูพื้นที่ของตัวเอง การไดรับ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา สัมปทาน เปนตน
งานวิจัยของ อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 พบวา บริษัทที่มีสายสัมพันธกับ พรรค
การเมืองที่เปนรัฐบาลจะมีอัตรากําไรที่สูงกวาบริษัทที่ไมมีสายสัมพันธทางการเมืองที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน โดยเฉลี่ยแลวประมาณรอยละ 11 ในชวงป พ.ศ. 2544
การปฏิรูประบบราชการและการเมืองหลังป พ.ศ. 2540 ยังคงไมสามารถปองกันผูบริ หาร
ประเทศใชอํานาจในการคอรรัปชันและเอื้อประโยชนตอพวกพองตนเองได ซึ่งชองทางการผูกขาดทาง
เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ และเป น ป ญ หาที่ทุกฝายพยายามมานานคือ การครอบงํารัฐ วิสาหกิจ และการ
แทรกแซงการใหสัมปทานแกบริษัทเอกชน
• การครอบงํารัฐวิสาหกิจ
ประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจ 60 แหง (ขอมูลตามรายงานวิจัย) ซึ่งมีจํานวนไมนอยที่อยูในตลาด
หลักทรัพย ทั้งนี้ การสํารวจบริษัทในตลาดหลักทรัพยที่ใหญที่สุด 20 บริษัท พบวา มี 5 บริษัทที่เปน
บริษัทเครือ ปตท. ซึ่งมีสวนแบงรายไดรอยละ 45.6 ของรายไดรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย
ทั้ งหมด ข อมู ล ทั้ งหมดที่กล า วมานี้ ชี้ ใหเห็น วา รัฐ วิส าหกิจ ไทยมีขนาดที่ใหญในแงข องมูล ค า ทาง
เศรษฐกิจ การครอบงํารัฐวิสาหกิจจึงเปรียบเสมือนการครอบงําเศรษฐกิจไทยในระดับหนึ่ง
รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานของรัฐอีกประเภทที่ถูกวิเคราะหวามีปญหาความไมมีประสิทธิภาพ
และมีขอบกพรองในเรื่องธรรมาภิบาล ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ 2552 พบวา รัฐวิสาหกิจไทย
7 แหงอันไดแก บมจ. ปตท. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การรถไฟแหงประเทศไทย
(รฟท.) บมจ. การบินไทย บมจ. อสมท สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และ บมจ. ทีโอที มีอุปสรรคใน
การดําเนินอยางมีประสิทธิภาพจากปจจุบันภายในและภายนอก อุปสรรคจากปจจัยภายใน ไดแก การ
แตงตั้งคณะกรรมการยังเปนลักษณะเพื่อตอบแทนทางการเมือง มีขาราชการมากเกินไป และขาด
ความเชี่ ย วชาญที่ เ หมาะสมกั บ การดํ าเนิ น งาน มี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อนและไม ถู กตรวจสอบกรณี
ตัดสินใจผิดพลาด สวนอุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก กฎระเบียบไมเอื้อและไมสรางแรงจูง
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ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ แตเอื้อประโยชนใหไดเปรียบบริษัทเอกชนในธุรกิจเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ
หลายแห ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ค ล า ยกั น จนผู ป ระเมิ น ไม ส ามารถประเมิ น ได อ ย า งเป น วัต ถุ วิ สัย มี ก าร
แทรกแซงของฝายการเมือง
หลังป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีแนวคิดแปลงสถานะรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทเอกชนเต็มตัว
แตยังทําไมสําเร็จ ทําใหรัฐวิสาหกิจบางแหงยังคงมีสถานะ “กึ่งรัฐกึ่งเอกชน” การคงสถานะแบบนี้เปด
ชองใหฝายการเมืองเขามาแสวงหาผลประโยชนไดอยางสะดวกมากขึ้น
รัฐวิสาหกิจดานธุรกิจพลังงานเปนตัวอยางที่เห็นชัดในเรื่องนี้ ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ
2556 พบวา มีการแปรรูป บมจ. ปตท. และ กฟผ. แบบกึ่งรัฐกึ่งเอกชน ความเปนรัฐทําใหผูกขาดใน
ธุรกิจที่เกี่ยวของและไดรับประโยชนพิเศษตาง ๆ จากรัฐ เชน สิทธิสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม เงินกู
ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง แตความเปนเอกชนทําใหกําไรที่ไดถูกโอนไปสูกลุมบุคคลบางกลุม
และรัฐวิสาหกิจนั้นก็ยังไดรับประโยชนในฐานะเอกชน เชน การสงเสริมการลงทุน การยกเวนไมตอง
ทําตามมติ ครม. หรือระเบียบราชการ ในขณะที่การบริหารงานยังมีกลุมขาราชการไปบริหาร อยางไร
ก็ดีรายงานฉบับนี้ไมไดมีขอเสนอแนะชัดเจนนักวาตองทําอยางไรเพื่อแกปญหาดังกลาว
• การใหสัมปทานแกเอกชน
นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 เห็นวา “สัมปทานเปนรูปแบบหนึ่งของการใหเอกชนเขา
มาพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและบริ การสาธารณะตาง ๆ” ถือเปน การลดบทบาทของรัฐ และเพิ่ม
บทบาทเอกชนมากขึ้น ขอดีคือเปนการสรางบริการสาธารณะที่แพรหลายมากขึ้น แตการใหสัมปทาน
ก็หมายถึงการใหเอกชนรายนั้นถือสิทธิผูกขาดหาประโยชนจากทรัพยากรสาธารณะหรือสินทรัพยของ
รัฐแตเพียงผูเดียว หากกระบวนการอนุมัติใหสัมปทานไมโปรงใสและรัดกุม ก็จะกอใหเกิดปญหาการ
แสวงหาผลประโยชนสวนเกิน (rent seeking) ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมและความไมมี
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ดังที่เกิดกับกรณีศึกษาการใหสัมปทาน 4 กรณี ไดแก สัมปทาน
โทรคมนาคม สัมปทานโทรทัศน สัมปทานรานคาปลอดภาษี และ สัมปทานทางดวนชั้นที่ 2 ซึ่งพบการ
คอรรัปชันในทุกขั้นตอน ทั้งการไดมาซึ่งสัญญา การบริหารสัญญา การแกสัญญา และการยกเลิ ก
สัญญา วิธีการเขาถึงอํานาจรัฐเพื่อใหไดซึ่งสัมปทานที่พบคือ บริษัทผูรับสัมปทานจะเชิญเจาหนาที่รัฐ
เปนกรรมการของบริษัทเพื่อตอบแทนที่ชวยใหไดสัมปทาน
2. อํานาจการใชดุลยพินิจ
การสํารวจเนื้อหาของรายงานวิจัยของ สกว. ทั้ง 30 ฉบับ พบวา คอรรัปชันอันเกิดจากการ
บิดเบือนอํานาจดุลยพินิจมีอยูดวยกัน 4 ประเด็น ไดแก การกํากับดูแลของรัฐ (regulator) การจัดซื้อ
จัดจาง การจัดสรรทรัพยากรของรัฐ และระบบยุติธรรม
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2.1 ดุลยพินิจขององคกรกํากับดูแลตลาด และการแทรกแซงของกลุมผลประโยชน
ในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระที่ทําหนาที่ในการกํากับ
ดูแลธุรกิจเอกชนขึ้นมาจํานวนมาก แตงานวิจัยจํานวนมากกลับพบวา หนวยงานกํากับดูแลเหลานั้น
แมจะมีโครงสรางที่เปนอิสระจากการเมืองหาก แตในทางปฏิบัติก็ยังคงไมปลอดจากการแทรกแซงของ
การเมืองหรือการแทรกแซงของธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับ หรือที่เรียกวา “พฤติกรรมการครอบงํา”
(regulatory capture) อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 พบวา ผูดํารงตําแหนงผูบริหารประเทศ
ในชวงป พ.ศ. 2547 มีชองทางการแสวงหาผลประโยชนที่สําคัญ ไดแก
(1) การออกหรือแกไขกฎ ระเบียบของภาครัฐเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง
(2) การละเลยทีจ่ ะบังคับใชกฎหมายที่จะเปนโทษแกธุรกิจของตน เชน กฎหมายวาดวยการ
แขงขันทางการคา
(3) การใหสิทธิประโยชนแกธุรกิจของตนและพวกพอง เชน การใหสิทธิประโยชนในการ
สงเสริมการลงทุน (BOI)
2.2 ดุลยพินิจในการจัดซื้อจัดจาง
งานวิจัยเรื่องคอรรัปชันและธรรมาภิบาลในชวง 20 ปที่ผานมามีจํานวน 6 ฉบับ ชี้ใหเห็นวา
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐยังคงมีชองโหวใหเกิดการทุจริต นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 พบวา
การจัดซื้อจัดจางนี้มีความผิดปกติจากประเด็นการทุจริต 3 ลักษณะ ไดแก การใหสินบนแกเจาหนาที่
พั ส ดุ การสมยอมราคาหรื อ ฮั้ ว ราคา รวมถึ งการ “ล็อกสเปก” หรือการกําหนดคุณลั ก ษณะหรื อ
คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ เอื้ อ ประโยชน ต อ ผู เ สนอราคาบางราย และการใช บ ริ ษั ท อื่ น บั ง หน า และในการ
ดําเนินการมักมีเจาหนาที่รัฐที่ใหความรวมมือ โดยความไมชอบมาพากลที่พบเจอมากที่สุด คือ การล็
อกสเปก ความไมโปรงใสในการประกาศเพื่อแจงขาวการจัดซื้อจัดจางและความผิดปกติในการบริหาร
สัญญาหรือโครงการ
ในชวง 10 ปที่ผานมา มาตรการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญที่มีการนํามาใช
ได แ ก (1) การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-auction) ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (สนย.) วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และ (2) การให
หนวยงานจัดซื้อจัดจางเปดเผยราคากลางตอสาธารณชน และ (3) การกําหนดใหบริษัทคูสัญญาของรัฐ
ตองจัดทําแสดง “บัญชีรายการรับจายของโครงการ” (บช. 1) ตอกรมสรรพากร ซึ่งเปนขอบังคับตาม
มาตรา 103/7 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 (ฉบับเพิ่มเติมป พ.ศ. 2554)
อนึ่ง e-auction ยังคงไมชวยเพิ่มประสิทธิภาพจัดซื้อจัดจางและไมสามารถปองกันการฮั้วกัน
ในการประมูลไดเทาไรนัก เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหผูที่เสนอราคาตองมาเคาะราคาในสถานที่ที่จัด
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ไว ให ไม ส ามารถเสนอราคาผ า นทางอิ น เทอรเ น็ต ได ทําใหจํากัดจํานวนผูเ ขา รว มการประมู ล ได
นอกจากนี้ e-auction ยังมีตนทุนการดําเนินการที่สูงเทากับประมูลแบบยื่นซอง
สวนการการใหจัดยื่นแบบ บช. 1 ยังสรางภาระและอุปสรรคบริษัทรายเล็กซึ่งไมมีเจาหนาที่
บัญชีที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ ทําใหเสียเปรียบบริษัทใหญอันเปนการกีดกันการแขงขัน
2.3 ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม
หนวยงานในกระบวนการที่มีงานวิจัยศึกษาถึงคอรรัปชันในการใชดุลยพินิจ ไดแก ตํารวจ
และ ศาลยุติธรรม โดยมีขอคนพบดังนี้
• ตํารวจ
ตํารวจมีภาพลักษณดานคอรรัปชันที่ดีขึ้นในชวง 15 ปที่ผานมา โดยสัดสวนหัวหนาครัวเรือน
ที่เห็นวาตํารวจทุจริตและแจงวาถูกเรียกรับสินบนมีสัดสวนลดลง แตในขณะที่การใชบริการจากสถานี
ตํารวจยังถูกรองเรียนมากขึ้นจากผูไปติดตอราชการ
สําหรับเจาหนาที่ตํารวจเองแลว ปญหาที่สําคัญคือปญหาการขาดธรรมาภิบาลในการแตงตั้ง
และโยกยายขาราชการตํารวจ สุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 พบวาปญหา 2 ปญหาหลัก ไดแก
ปญหาโครงสรางขององคกรตํารวจ และปญหาระบบการแตงตั้งและโยกยายที่ไมชัดเจน ในปญหา
โครงสรางขององคกรตํารวจนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) ไมปลอดจากการแทรกแซงทาง
การเมือง นอกจากนี้การทํางานของตํารวจยังขาดการถวงดุลอํานาจในการตรวจสอบและประเมินผล
จากภายนอก
• ศาลยุติธรรม
ในป พ.ศ. 2557 ผูใชบริการศาลยุติธรรมรอยละ 10 ตอบวาเคยถูกเรียกรับสินบน ในขณะที่
15 ปกอนนั้น สถิติดังกลาวจะอยูที่กวารอยละ 33 โดยคดีสวนใหญที่มีการเรียกสินบนมักเปน คดีที่
เกี่ยวกับทรัพยสิน
ขอมูลจากขอเสนอปฏิรูประบบยุติธรรมในสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 ชี้วาศาล
ยุติธรรมตองปรับปรุงอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก หนึ่ง ศาลตองเปดผลคดี และตองมีการควบคุมการใช
ดุลยพินิจซึ่งไมไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว สอง มีกฎหมายลงโทษตุลาการผูบิดเบือนกฎหมาย สาม
ขยายความการดู ห มิ่ น ศาลให กว า งขึ้ น ในลักษณะเดีย วกับ ศาลปกครองที่ส ามารถถูกวิจ ารณทาง
วิชาการได
3. การตรวจสอบรัฐ
การสํารวจงานวิจัยของ สกว. พบวา มีกลไกในการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของภาครัฐ
อยู 4 ประการจากมุมของหนวยงานฝายบริหาร ไดแก (1) ระบบการตรวจสอบภายในขององคกรหรือ
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หนวยงานของรัฐนั้น ๆ (2) องคกรอิสระตาม รธน. (3) รัฐสภา และ (4) สือ่ มวลชนและภาคประชาชน
โดยกลไกตรวจสอบสามประเภทแรกนั้น ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545 เรียกวาระบบตรวจสอบ
และถวงดุล “เชิงสถาบัน”
3.3.1 การตรวจสอบภายในองคกร
• การสรางระบบประเมินผลงานฝายบริหาร
งานวิ จั ย ของ สกว. เสนอว า ควรมีการตั้งสํานักงานตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงและกรม (รวมผูตรวจราชการและผูตรวจภายในกระทรวง) หรือ กฎหมายวา
ดวยความรับผิดชอบของรัฐบาล (Government Accountability Act) รวมถึงการปรับปรุง พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ. งบประมาณ ใหมุงเนนผลสัมฤทธิ์ต อการ
บริหารงานราชการ (accountability for results) มากขึ้น
• การปองกันผลประโยนชนทับซอน
มี ขอเสนอแก กฎระเบี ย บเพื่ อปองกัน ปญ หาผลประโยชนทับ ซอน 5 ขอ ไดแก (1) แกไข
“ระเบียบสํานั กนายกฯ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ.
2543” ใหมีเรื่องผลประโยชนทับซอนและมีบทลงโทษ และมีคณะกรรมการวินิจฉัยที่นาเชื่อถือ (2)
แก ไข พ.ร.บ. การจั ดการหุ น และหุ น ส วนของรัฐ มนตรี พ.ศ. 2543 โดยหาม รมต. และบุคคลใน
ครอบครั ว ถื อหุ น บริ ษั ทเอกชนเกิ น ร อยละ 5 (3) ใหมีการเปดเผยข อ มูล ของ รมต. ที่เดิน ทางไป
ตางประเทศดวยงบประมาณจากภาครัฐ (4) แกไข พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
หามผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมการออกกฎของฝายปกครอง (5) ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ โดย
ใหระบุจํานวนและรายชื่อบริษัทที่รับประโยชนโดยตรงจากโครงการอุดหนุนหรือสงเสริมธุรกิจเอกชน
และมีการติดตามผลกระทบ เพื่อปองกันการอนุมัติงบประมาณที่เอื้อประโยชนตอเครือขายธุรกิจที่
ใกล ชิ ด ของผู บ ริ ห ารประเทศ และ (6) ปรับ ปรุงโครงสรางและหนาที่ของกรรมการและผูบ ริห าร
รัฐวิสาหกิจ โดยใหมีการแสดงขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจที่ประกอบธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจ และ
แนวทางการคัดสรรกรรมการใหชัดเจน
• การสรางความรับผิดชอบทางการคลัง
เสนอให มี ก ารออก “ธรรมนู ญ การคลั ง ” (Financial Responsibility Act) ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ใ ห
รายไดทั้งหมดตองเขาเงินคงคลัง และตองมีการจัดทํางบการเงินรวม (fiscal consolidation) โดยเอา
งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ อปท. และเงินกูตางประเทศ มารวมกับงบประมาณประจําปดวย พรอม
กํากับการใชงบประมาณดวย พ.ร.บ. เงินคงคลัง นอกจากนี้แลว ยังตองแยกสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(SFIs) ซึ่งหมายถึงธนาคารของรัฐออกจาก พ.ร.บ. ธนาคารพานิชย เนื่องจากสถาบันการเงินเหลานี้ถูก
ใชเปนเครื่องมือดําเนินนโยบายที่ไมรับผิดชอบตอการคลังของประเทศ และตรวจสอบไดยาก
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3.3.2 รัฐสภาไทย
รัฐสภาไทยภายใต รธน. พ.ศ. 2540 ถูกวิเคราะหวาไมเปนอิสระจากฝายบริหาร ทําใหมีการ
ออกฎหมายผานกระบวนการที่ไมโปรงใสเพื่อเอื้อประโยชนแกพวกพอง คณะกรรมาธิการ (กมธ.)
ติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และกมธ. งบประมาณของวุฒิสภายังไมเนนเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารราชการมากนัก
ทั้งนี้ ขอเสนอเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบของรัฐสภาใหเขมแข็งมากขึ้นมีดังนี้ ประการแรก
กมธ. งบประมาณสภาฯ ตองวิเคราะหความเหมาะสมของนโยบายงบประมาณและจัดสรรวงเงิน
งบประมาณจําแนกเปนรายสาขา จัดตั้งสํานักงบประมาณของรัฐสภา และใหมีหนวยงานวิจัยของ
รัฐสภา เชน สถาบันพระปกเกลา เพื่อชวยสนับสนุนภารกิจพิจารณากฎหมายและงบประมาณอยาง
Office of Budget Management ประการที่สอง ใหมกี ารเปดเผยบันทึกประชุมรัฐสภาตอสาธารณะ
จั ด ทํ าฐานข อมู ล นิ ติบั ญ ญั ติ ประวั ติการเสนอกระทู รางกฎหมาย ระเบีย บวาระการประชุม และ
ประการที่ ส าม วุ ฒิ ส ภาต องสามารถเห็น ชอบรา งกฎหมายและเป ด อภิป ราย ครม. เพื่อให แ ถลง
ขอเท็จจริงได แตไมจําเปนตองลงมติไมไววางใจ นอกจากนี้ ยังตองมีอํานาจรับรองผูดํารงตําแหนงใน
3.3.3 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รธน. พ.ศ. 2540 ไดใหกําเนิดองคกรอิสระหลายแหงเพื่อเขามาชวยตรวจสอบการทํางานของ
รัฐนอกจากการตรวจสอบโดยรัฐสภา องคกรอิสระที่มีบทบาทหลักในปองกันและขจัดคอรรัปชันและ
ปญหาธรรมาภิบาล 3 แหงอยาง ป.ป.ช. สตง. และ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน ยังคงมีอุปสรรค
อย างน อย 5 ประการในการปฏิ บั ติห นาที่ ไดแก คื อ การขาดอิส ระทางงบประมาณ บุ คลากรไม
เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานตรวจสอบทุจริต การประสานงานกัน ไมร าบรื่นระหวางหนว ยงาน
ตรวจสอบทุจริตดวยกันเอง หรือกับหนวยงานอื่น ความบกพรองในการบริหารจัดการภายในองคกร
การไมคอยเปดเผยขอมูลการตรวจสอบตอสาธารณะ
3.3.4 ภาคประชาชน และเครื่องมือตรวจสอบรัฐ
ชวงป พ.ศ. 2545 ภาคประชาชนในชวงนั้นมีความตื่นตัวเรื่องคอรรัปชันและการตรวจสอบ
ภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แตก็ยังเนนเปดโปงและการพิทักษสิทธิของ
ตนเอง รธน. พ.ศ. 2540 ไดสรางชองทางการมีสวนรวมของประชาชน 3 ชองทาง ดังนี้
• การเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐ
ไดมีการออก พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนเครื่องมือรับรองสิทธิดังกลาว
ของประชาชน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ แตประชาชนยังมีภาระคาใชจายและประเด็นเรื่องเวลาในการ
เขาถึงขอมูล ซึ่งหากตองการขอมูลประเภทใดอาจตองคัดลอกดวยลายมือ ยังมีอีกหลายหนวยงานของ
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รัฐที่ยังปรับตัวชาและไมใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูล นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) ยังไมมีความเปนอิสระเต็มตัว โดยยังอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักนายกรัฐมนตรี
• การทําประชามติและการทําประชาพิจารณ
รธน. พ.ศ. 2540 ใหสิทธิประชาชนออกเสียงลงประชามติในเรื่องที่ ครม. เห็นวาจะกระทบ
ประโยชนไดเสียของชาติหรือประชาชน แตผลของประชามติก็ยังเปนเพียงคําปรึกษาแก ครม. เทานั้น
นอกจากนี้ ยังไมมีบทบัญญัติใดชี้ชัดวา ครม. ตองทําประชามติในเรื่องใดบาง
จึงเสนอใหมีการปรับปรุงกฎเกณฑการทําประชามติใหม 3 เรื่อง ไดแก หนึ่ง ประชามติตองมี
ผลผูกพันความการตัดสินของ ครม. สอง ตัวอยางชองเรื่องที่ตองทําประชามติ เชน กรณีที่รัฐบาลจะ
ทําสนธิสัญญาระหวางประเทศ หรือกรณีที่รัฐสภาไมรับหลักการรางกฎหมายที่ประชาชนเสนอ เปน
ตน การลงประชามติในเรื่องลักษณะนี้จะชวยปองกันการใชอํานาจผูกขาดทางการเมืองในการออก
นโยบายหรือกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนแกพวกพอง และ สาม ควรใหมีการทําประชามติในระดับ
ทองถิ่นดวย เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ และแกปญหาการขาดธรรมาภิบาลของ
อปท.
• การเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายและ
การเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายและการรองเรียนแบบกลุม (รวบรวบชื่อ 50,000 คนเสนอสภา
ผูแทนราษฎร) และการฟองรองแบบกลุม (class action law) เปนเครื่องมือใหประชาชนไดเสนอชื่อ
หรือเสนอความตองการของตนเองตอรัฐโดยตรง แตในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรค ในการรวบรวมชื่อ
50,000 คน เพื่อเสนอกฎหมาย สภาผูแทนราษฎรมักดึงเรื่องใหลาชา ในขณะที่การรวบรวมรายชื่อ
เพื่อเสนอใหออกกฎหมายมีตนทุนเกิดขึ้นที่ประชาชนตองแบกรับภาระปญหาตาง ๆ จึงจําเปนตองเรง
ใหมีการปรับปรุงและแกไขขอกฎหมาย ดังนั้น การเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายตอสภาฯ ตองมีการรับ
ขอเสนอภายใน 3 เดือน และตองลดจํานวนรายชื่อลงเพื่อใหการรวบรวมรายชื่องายขึ้น พรอมให
ป.ป.ช. ตรวจสอบรายชื่อดังกลาววาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งดวยหรือไม
4. ขอเสนอแนะสําหรับโจทยวิจัย
ในประเด็นเรื่องผูกขาด เรื่องที่มีการศึกษานอย คือ (1) การผูกขาดสิทธินําเขาสินคาเกษตร
ภายใตระบบโควตา เชน ถั่วเหลือง ขาวโพด ทําใหผูที่ไดรับโควตามาก มีกําไรสวนเกินมาก และ (2)
การผูกขาดจากการปฏิเสธหรือในการจํากัดใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยไมมีเหตุผลอัน ควร
เชน ในกรณีของการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงรับจํานํา จึงควรมีการศึกษาวิเคราะหวาประเทศไทย
มี ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ใดบา งและกระบวนการในการอนุญ าตนั้น มี ความชั ด เจน
โปรงใส หรือมีอุปสรรคปญหาอยางไรบาง
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ในประเด็นที่เกี่ยวกับดุลยพินิจนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอํานาจแหงดุลยพินิจที่กําหนด
ไวในกฎระเบียบตาง ๆ เนื่องจากเปนที่ของอํานาจดุลยพินิจที่ไมโปรงใส โดยอาจเลือกวิจัยเปนกลุม
กฎหมายที่มีความเกี่ยวของกัน เชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการสงออกหรือนําเขาสินคา ซึ่งมีขอกําหนดให
รัฐมนตรีมีอํานาจในการอนุญาตนําเขาสินคาบางประเภท เชน รถยนตมือสอง เปนตน หรือ อาจเริ่ม
จากการศึกษาวิเคราะหใบอนุญาต (licenses and permits) ตาง ๆ ที่มีในประเทศไทยกวา 1,500
ฉบับ วามีใบอนุญาตใดไมมีความจําเปนบาง
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรัฐ คณะผูวิจัยเห็นวาประเด็นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภาครัฐยังมีหลายประเด็นที่นาสนใจทําการศึกษา โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยียุคใหมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน เชน
• การใชวิธี Crowdsourcing หรือการรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับการจายสินบนผานเว็บไซต
หรือแอปพลิเคชันจากสมารทโฟน
• การกําหนดใหการใหบริการรัฐตองดําเนินการผานระบบออนไลนและรองขอขอมูลจาก
ประชาชนในรูปดิจิตอล เพื่อผูใชบริการไมจําเปนตองดําเนินการผานเจาหนาที่รัฐ
• การประมวลฐานขอมูลขนาดใหญ (Data mining) เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชัน เชน การประมวลฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐทุกแหงเพื่อ
บงชี้รายการจัดซื้อจัดจางที่อาจสงปญหาการทุจริต เชน มีกระบวนการที่รวดเร็วผิดปกติ
มีการจัดจางพิเศษ เปนตน
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บทนํา
ป ญ หาเรื่ อ งการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ เ หนี่ ย วรั้ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมไทยโดยตลอดและรอการแกไข ในขณะที่อยางนอย 10 ปที่ผานมา สถานการณคอรรัปชันใน
ประเทศไทยมีแนวโนมไมไดดีขึ้น เห็นไดจากผลการจัดอันดับของไทยในดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน
( Corruption Perceptions Index – CPI) โ ด ย อ ง ค ก ร ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ส า ก ล ( Transparency
International –TI) ที่ไทยยังคงจัดอยูในกลุมประเทศที่มีสถานการณคอรรัปชันในระดับที่ “แย” โดย
ในป 2549 ไทยไดคะนน 3.6 เต็ม 10 อยูอันดับ 63 จาก 163 ประเทศ และในป 2559 ไดคะแนน 35
เมื่อเปลี่ยนระดับการใหคะแนนมาเปนเต็ม 100 คะแนน ไทยถูกจัดอยูอันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ
0

1

ปญหาคอรรัปชันยังสรางความเสียหายตอเงิ นของแผน ดินและต อเศรษฐกิจคิ ดเป น มู ล ค า
มหาศาล สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ประเมินมูลคาความเสียหายจากคดีที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดอยูที่ 3.33 แสนลานบาท (ขอมูล ป 2557) 2
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) รายงานวา มูลคาความเสียหายทางงบประมาณในชวงเวลา
ดังกลาวสูงถึง 1.51 แสนลานบาท (ขอมูลรวมจากป 2549 ถึงป 2553) โดยรอยละ 94 เปนความ
1

เสียหายที่ไมสามารถเรียกกลับคืนเปนตัวเงินได 3 สวนมหาวิทยาลัยหอการคาไทยประมาณการวาการ
ทุจริตมีมูลคาเปนรอยละ 1-15 ของงบประมาณ หรือ 6.13 หมื่นลานบาทถึง 1.84 แสนลานบาท
2

(ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2560) 4
3

ในมุ ม มองของประชาชน ป ญ หาคอร รั ป ชั น ก็ ยั ง เป น ป ญ หาที่ นา กั ง วล การสํ า รวจทั ศ นะ
ครัวเรือนตอคอรรัปชันของผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2557 ซึ่งเปนการสํารวจซ้ําจากการสํารวจใน
ป พ.ศ. 2542 5 พบวา ในภาพรวม ครัวเรือนไทยเห็นวา คอรรัปชันในวงราชการเปนปญหาระดับชาติ
อั น ดั บ สี่ รองจากป ญ หาเศรษฐกิ จ ไม ดี คาครองชีพสูง และปญ หายาเสพติด ซึ่งยังคงเปน ป ญ หา
ระดับชาติสามอันดับแรกในทัศนะของประชาชน เนื่องจากกระทบกับชีวิตประจําวันของประชาชน
4

1

Transparency International. 2017. “Corruption Perceptions Index 2 0 1 6 ” . แ ล ะ Transparency International. 2006.
“Corruption Perceptions Index 2006”.

2
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รายงานการปฏิบัติงานของ สตง. พ.ศ. 2549 ถึง 2553 อางใน เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ. 2558. หนา 3-40

4

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 2560. “ดัชนีสถานการณคอรรัปชันไทย (Corruption Situation Index: CSI) 19 มกราคม 2560”.

5

ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ. 2544. “คอรรัปชันในภาครัฐ: ความเห็นและประสบการณของครัวเรือน” อางในนวลนอย ตรีรัตน และ
คณะ 2547, หนา 15

1

โดยตรง เมื่อสอบถามถึงการคอรรัปชันที่มักเกิดขึ้นใกลตัวที่สุด คําตอบที่ไดคือการเรียกรับสินบน โดย
หนวยงานของรัฐที่มีการเรียกรับสินบนมากที่สุด ไดแก กรมที่ดิน กรมศุล ตํารวจ และ สรรพากร
ตามลํ า ดั บ เป น ที่ น า สั ง เกตว า การรั บ สิ น บนเกี่ ย วโยงกั บ คุ ณ ภาพของบริ ก ารที่ ห น ว ยงานนั้ น ๆ
รั บ ผิ ด ชอบ หน ว ยงานที่ ป ระชาชนเห็ น วาบริการแยที่สุด ไดแก สถานีตํารวจ โรงพยาบาลของรัฐ
สํานักงานที่ดิน หนวยงานเก็บขยะ และ กรมศุลกากร ตามลําดับ
ที่ผานมาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดใหทุนในการศึกษาวิจัยจํานวนมากที่
เกี่ยวของกับประเด็นปญหาในการทุจริตคอรรัปชันและการขาดธรรมาภิบาลตลอดจนแนวทางการ
ปองกันและแกไขปราบปรามปญหาเหลานี้ มาตั้งแตป พ.ศ. 2536 ถึงปจจุบัน สกว. จึงเห็นควรใหมี
การรวบรวมและสังเคราะหงานวิจัยที่ผานมา เพื่อจะประมวลองคความรูที่มีอยูและกําหนดโจทยวิจัย
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการลดคอรรัปชันในอนาคต เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาฐานความรูที่มีอยูใหครบถวนและสมบูรณมากขึ้น
คณะผูวิจัยไดแบงโครงสรางของรายงานฉบับนี้เปน 6 บท บทแรกจะกลาวถึงขอบเขตและ
กระบวนการศึกษาวิจัย บทที่ 2 จะแสดงผลการสํารวจงานวิจัยทั้งหมดเพื่อคัดเลือกเฉพาะงานวิจัยใน
หัวขอคอรรัปชันและธรรมาภิบาล ในบทที่ 3 คณะผูวิจัยจะประมวลและสังเคราะหองคความรูที่ไดจาก
งานวิจัยที่สํารวจได เพื่อแสดงใหเห็นวางานวิจัยของ สกว. ในอดีตมีทิศทางของเนื้อหากลาวถึงเรื่อง
ใดบาง หลังจากนั้นในบทที่ 4 คณะผูวิจัยจะศึกษาแนวโนมประเด็นคอรรัปชันและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยทั้งที่เกิดขึ้นแลว บทที่ 5 เปนการสํารวจกฎระเบียบที่ออกมาเพื่อตอตานทุจริตในประเทศ
ไทย ซึ่งจะเปนแนวทางใหสามารถกําหนดโจทยวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับการศึกษามาตรการตอตานการ
ทุจริตซึ่งคณะผูวิจัยจะนําเสนอในบทที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว

2

บทที่ 1
ขอบเขตและกระบวนการศึกษา
คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึ กษาของรายงานฉบับ นี้ไว 3 เรื่อง ไดแก การทบทวน
งานวิจัยของ สกว. ที่เกี่ยวโยงกับการทุจริตคอรรัปชันและธรรมาภิบาลทั้ งหมด การประมวลและ
สังเคราะหองคความรู ที่รวบรวมได และ การกําหนดองคความรูและขอมูลที่ยังไมครบถวน (Gap
Analysis) โดยมีเปาหมายและกระบวนการดําเนินการดังนี้ (ดูรูปที่ 1.1)
รูปที่ 1.1 ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา

ทบทวนงานวิจัย สกว.

ประมวลและสังเคราะห
องคความรูที่รวบรวมได

กําหนดองคความรูและ
ขอมูลที่ยังไมครบถวน
(Gap Analysis)

ที่มา: คณะผูวิจัย (ธันวาคม พ.ศ. 2558)

ประการแรก การทบทวนงานวิจัยของ สกว. มีเปาหมายเพื่อจัดทํารายชื่อของงานวิจัยและ
เนื้อหาสาระของรายงานที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวโดยสังเขป โดยคณะผูวิจัยจะสํารวจงานวิจัยที่
สกว. ไดใหทุนตั้งแตป พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2558 โดยมีการดําเนินการใน 3 ขั้นตอนคือ (1) คัดกรอง
ตามชื่อของโครงการในเบื้องตนจากฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนของ สกว. elibrary.trf.or.th ซึ่งมี
งานวิจัย 9,159 รายการ (ขอมูล ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559) (2) คัดกรองจากสารบั ญเพื่ อ
ตรวจสอบประเด็นที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน และ (3) คัดเฉพาะเนื้อความของรายงานที่
เกี่ ย วข องกั บ การทุ จริ ตคอร รัป ชัน ที่คณะผูวิจัย เห็น วายังไมลาสมัย มีวิธีการวิจัยที่นาเชื่อถือและมี
ผลการวิจัยที่มีเนื้อหาที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ประการที่สอง การประมวลและสังเคราะหองคความรูจากรายงานที่คณะผูวิจัยทบทวนและ
คัดเลือกมาแลวนั้นมีเปาเหมายเพื่อจัดกลุมตามกรอบแนวคิดที่นําเสนอใหม (Meta-analysis) โดย
คณะผูวิจัยจะยึดหลักแนวคิดของศาสตราจารยโรเบิรต คลิตการด (Robert Klitgaard) ที่ไดกําหนด
สมการของการทุจริตคอรรัปชันดังนี้ (ดูรูปที่ 1.2 และ กรอบที่ 1.1)
รูปที่ 1.2 สมการคอรรัปชันตามแนวคิดของโรเบิรต คลิตการด
C=M+D-A
ยอมาจาก Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability
หรือ คอรรัปชัน = การผูกขาด + การมีอํานาจใชดุลยพินิจ – การตรวจสอบ
ที่มา: Robert Klitgaard. 1988. “Controlling Corruption”.University of California Press. p. 75.
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แนวคิดดังกลาวเชื่อวาระดับหรือความรุนแรงของปญหาการทุจริตคอรรัปชันในเศรษฐกิจหรือ
สังคมหนึ่งใดนั้นขึ้นอยูกับวาเศรษฐกิจหรือสังคมดังกลาวมี การผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ มากน อย
เพียงใด หากมีการผูกขาดมากยอมหมายความวามีธุรกิจที่สามารถทํากําไรสวนเกินอยูจํานวนมากซึ่ง
จูงใจใหมีการทุจริตคอรรัปชันในสวนของฝายการเมืองเพื่อที่จะแบงหรือแยงชิงกําไรสวนเกินดังกลาว
และการทุ จ ริ ตคอร รั ป ชั น ในส ว นของภาคธุร กิจ เพื่อที่จ ะคงรักษาอํานาจในการผูกขาดดังกลาวไว
การสลายอํานาจการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจจึงเปนแนวทางที่สําคัญในการลดการทุจริตคอรรัปชันที่
รากเหงาของปญหา
ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการของภาครัฐก็มีสวนสําคัญในการกําหนดระดับและความ
รุนแรงของการทุจริตคอรรัปชัน เนื่องจากรัฐมีอาํ นาจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีจํากัดของประเทศ ไม
วาจะเปนงบประมาณหรือทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงปโตรเลียม หรือ คลื่นความถี่ และมีอํานาจ
ในการกํากับดูแลความสงบเรียบรอยและความเปนธรรมจึงสามารถใหคุณใหโทษได หากการใชอํานาจ
มหาชนของภาครัฐขาดหลักเกณฑหากแตอิงกับดุลยพินิจของผูใชอํานาจกฎหมายก็จะมีความเสี่ยงวา
จะมีการใชอํานาจดังกลาวโดยมิชอบโดยการเอื้อประโยชนใหแกบุคคลบางกลุม
สุดทายการทุจริตคอรรัปชันจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับระบบและกลไกในการตรวจสอบ
ถวงดุลวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งขึ้นอยู
กับปจจัยที่หลากหลาย เชน การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การเปดใหผูมีสวนไดเสียในการกําหนด
นโยบายหรื อ การตั ด สิ น ใจของภาครั ฐ การมี ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารราช การ
เชน การมีกฎกติกาเรื่องการมีผลประโยชนทับซอน เปนตน ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน
จากกรอบแนวคิ ด ดั ง กล า ว ในการประมวลงานวิ จั ย ในอดี ต คณะผู วิ จั ย จะจั ด งานวิ จั ย
“ใสกลอง” ตามหลักแนวคิดที่เสนอมาวา งานวิจัยอยูในสวนที่เกี่ยวกับการวิเคราะหภาพรวมของการ
ทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น การผู ก ขาดอํ า นาจการบริ ห าร อํ า นาจการเมื อ งหรื อ ธุ ร กิ จ (M) อํ า นาจการใช
ดุลยพินิจในการบังคับใชกฎระเบียบของภาครัฐ (D) หรือการสรางระบบกลไกการตรวจสอบถวงดุลใน
การบริหารของหนวยงานของรัฐ (A) โดยในแตละเรื่องจะมีการจัดหมวดหมูยอยของลักษณะงานวิจัย
เชน งานวิจัยเชิงทฤษฎีหรือหลักการ งานวิจัยเชิงประจักษ และในกรณีที่เปนงานวิจัยเชิงประจักษอาจ
จําแนกตอไปอีกไดวาเปนลักษณะของกรณีศึกษา (case study) หรือ การสํารวจความเห็น (survey)
โดยคณะผูวิจัยจะทําแผนผังของการจัดกลุมงานวิจัยเพื่อที่จะใหผูที่สนใจสามารถคนควางานวิจัยได
อยางเปนระบบ
ประการสุ ด ท า ย กํ า หนดองค ค วามรู แ ละข อ มู ล ที่ ยั ง ไม ค รบถ ว น (Gap Analysis) มี
เปาหมายเพื่อที่จะเปนแนวทางในการกําหนดโจทยวิจัยดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการ
สงเสริมธรรมาภิบาลในสังคมไทยในอนาคต โดยคณะผูวิจัยจะสังเคราะหวา งานวิจัยที่ สกว. ใหการ
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สนับสนุนในอดีตครอบคลุมมิติและประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันมากนอยเพียงใด
และยังขาดงานวิจัยในประเด็นใดบางที่จะเปนประโยชนในการเขาใจถึงลักษณะของประเด็นปญหา
การทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยรวมทั้งแนวทางในการแกปญหา ทั้งนี้ ในการดําเนินการในสวนนี้
คณะผู วิ จั ย จะอิ ง กั บ งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ในต า งประเทศด ว ยเพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
เปรียบเทียบวางานวิจัยที่มีอยูนั้นมีความครบถวนสมบูรณมากนอยเพียงใด
กรอบที่ 1.1 กรณีตัวอยางของสมการคอรรัปชัน
- การผูกขาด (M)
ตามหนังสือ “Controlling Corruption” ป ค.ศ. 1988 ศาสตราจารยโรเบิรต คลิตการด กลาวถึง “การ
ผูกขาด” ในแงที่วาระบบที่องคกรหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งมีอํานาจผูกขาด (monopoly power) เหนือสินคาหรือบริการ
สาธารณะ
จากความเขาใจของคณะผูวิจัย การผูกขาด (M) ในแงนี้หมายถึงการผูกขาดทางอํานาจในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ เชน การมีรัฐบาลเผด็จการทหาร รัฐบาลเผด็จการรัฐสภา หรือการที่เจาหนาที่รัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจ
อนุมัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ การคอรรัปชันจากการผูกขาดอาจไมไดหมายถึงเพียงการรับสินบนหรือ
เงินใตโตะ แตรวมถึงการใชอํานาจโดยมิชอบ (Abuse of power) หรือการละเลยการทําหนาที่ของเจาหนาที่รัฐดวย
การผูกขาดอํานาจกําหนดนโยบายสาธารณะยังอาจนําไปสูการผูกขาดทางเศรษฐกิจของเอกชน กลาวคือ
การที่ผูบริหารประเทศออกกฎหรือระเบียบ หรืออนุมัติโครงการที่เอื้อตอเอกชนเพียงรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ผาน
การใหสิทธิในสัมปทานหรือสัญญาจัดซื้อจัดจางซึ่งไดมาโดยมิชอบ ลักษณะที่เกิดขึ้นบอยคือการ “ฮั้วประมูล”
ในอดีตประเทศไทยมีกรณีการผูกขาดอํานาจอันนําไปสูการคอรรัปชันหลายกรณี สําหรับกรณีทุจริตซึ่ง
ศาลยุติธรรมตัดสินไมนานมานี้และสะทอนคอรรัปชันอันเกิดจากการผูกขาดอํานาจไดดีคือ การทุจริตจัดซื้อยา
เวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข (ป พ.ศ. 2540 – 2546)* ในคดีนี้ นายรักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นไดประกาศยกเลิกราคากลางของยาตาม “บัญชียาหลักแหงชาติ” แตผลกระทบคือ
ทํ า ให ก ารจั ด ซื้ อ ยาและเวชภั ณ ฑ ไ ม มี เ กณฑ ร าคาที่ ชั ด เจนซึ่ ง เป ด ช อ งให มี ก ารสั่ ง ซื้ อ ในราคาที่ สู ง กว า ที่ ค วร
ทั้งนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) พบวา แมจะซื้อจากบริษัทเอกชนรายเดียวกัน แตยาที่โรงพยาบาลรัฐ
บางแหงซื้อมากลับมีราคาตางกันมาก
บทสรุปของคดีนี้คือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเจาหนาที่กระทรวงฯ ที่ปลอยใหไมมีบัญชียาฯ ในชวง 1 ป หลัง
การประกาศยกเลิก สวนนายรักเกียรติ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตัดสินวามีร่ํารวย
ผิดปกติจากทรัพยสินที่นายรักเกียรติไมสามารถระบุที่มาได โดยเฉพาะแคชเชียรเช็คมูลคา 5 ลานบาท ซึ่ง ป.ป.ช.
ตรวจสอบพบวามาจากบริษัทยารายหนึ่ง
- อํานาจการใช “ดุลยพินิจ” (D)
อํานาจการใชดุลยพินิจเปนสิ่งที่ผูบริหารประเทศพึงจะมีอยางหลีกเลี่ยงไมได เพื่อใหการบริหารรัฐกิจ
ดําเนินไปอยางทันสถานการณและมีประสิทธิภาพ หากแตวาการใชดุลยพินิจนั้นจะตองอยูภายใตกรอบหรือเกณฑที่
ชัดเจน โปรงใส และเปนที่รับรูกันในวงกวาง
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ในคดี ทุ จ ริ ต ในโครงการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย คลองด า น (ป พ.ศ. 2538 – 2552)* นายยิ่ ง พั น ธ มนะสิ ก าร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมชวงป พ.ศ. 2538 – 2541 ซึ่งเปนชวงที่โครงการ
ดําเนินอยู ไดอนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการและขอเพิ่มงบประมาณอันเปนการเอื้อประโยชนตอบริษัท
ผูรับเหมา สุดทายแลว ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายยิ่งพันธ พรอมขาราชการในกระทรวงในขอหาดังกลาว (ไมนับรวม
นายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นซึ่งผูตองหาคนสําคัญของคดีนี้ในขอหาอื่น)
- การตรวจสอบ (A)
ศาสตราจารย คลิต การด ยัง ได เสนอแนวคิ ดที่ ว า “คอร รั ป ชั น เป น อาชญากรรมที่ เกิ ดจากการคํานวณ
ผลประโยชนและตนทุน” (corruption is a crime of calculation)** ผูผูกขาดอํานาจและผูใชดุลยพินิจจะกลา
คอรรัปชันก็ตอเมื่อเห็นวาประโยชนที่ไดรับมีมากกวาตนทุนซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะถูกลงโทษและอัตราโทษที่จะไดรับ
การเพิ่มตนทุนทําไดโดยการ (1) เพิ่มการแขงขันและความโปรงใสในระบบการเขาสูอํานาจบริหารประเทศ
(การเลือกตั้งผูแทนและการแตงตั้งขาราชการระดับสูง ฯลฯ) และการจัดซื้อจัดจางและประมูลสัมปทาน และ (2)
การทําใหการใชดุลยพินิจมีความขัดเจนและโปรงใสมากขึ้น การเพิ่มตนทุนดังกลาวจะไมสําเร็จหากขาด “ระบบ
ตรวจสอบ” ที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะผูวิจัยแบงเปน
(1) ระบบตรวจสอบโดยองคกรของรัฐ ไดแก องคกรกํากับดูแลการทํางานของรัฐ เชน ป.ป.ช. สตง.
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน และ องคกรกํากับดูแลตลาด เชน สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
(2) ระบบตรวจสอบโดยภาคประชาสังคม ซึ่งหมายถึง การสรางความโปรงใสโดยใหรัฐเปดเผยขอมูลตอ
ประชาชนมากขึ้น และการเสริมความเขมแข็งของสื่อมวลขนและภาคประชาชนในการทําหนาที่ตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาล
ทั้งนี้ จากคดีทุจริตที่ยกมาสองกรณีขางตน พบวา ภาคประชาชนสังคมมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการเปดโปง
และรองเรียนใหองคกรตรวจสอบของรัฐเขามาสอบสวน ในคดีทุจริตยา เครือขาย 30 องคกรพัฒนาเอกชน (เชน
เครือขายนางสาวรสนา โตสิตระกูล ชมรมเภสัชชนบท ชมรมแพทยชนบท) รวมรวบรายชื่อ 5 หมื่นรายชื่อตามสิทธิ
จากมาตรา 304 แหง รธน. พ.ศ. 2540 เพื่อยื่นเรื่องใหวุฒิสภาตรวจสอบทุจริต สวนในคดีคลองดาน กลุมชาวบาน
คลองดานดําเนินการเคลื่อนไหวหลายวิธี ทั้งรวมตัวประทวง เผยแพรขอมูลผานสื่อ ยื่นหนังสือถึงหนวยงานราชการ
และการวิจัยอิสระเพื่อศึกษาเชิงลึกถึงความไมเหมาะสมของโครงการ***
หมายเหตุ: *สรุปจาก งามพรรณ เวชชาชีวะ. ตุลาคม 2558. “เปดแฟม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย”. หนา
21-78. สํานักงาน ป.ป.ช. และ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ คณะ. มีนาคม 2557.“เมนูคอรรัปชัน และการแสวงหาผลประโยชน” หนา
98-103 และ หนา 104-109. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
** Robert Klitgaard. March 1998. “International Cooperation Against. Corruption”. Finance &
Development. International Monetary Fund (IMF) available on www.imf.org/
*** ดาวัลย จันทรหัสดี และ คณะ. พฤษภาคม 2548. “โครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน คอรรัปชั่นเชิงนโยบาย”.
กองทุนสื่อประชาสังคมตอตานคอรรัปชัน่ . เรียกดูขอมูลจากเว็บไซตมูลนิธิบูรณะนิเวศ (www.earththailand.org)
ที่มา: รวบรวมและสรุปโดยคณะผูว ิจัย (2559)
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บทที่ 2
การทบทวนงานวิจัยดานคอรรัปชันและธรรมาภิบาล
การศึกษาในสวนนี้เปนการทบทวนงานวิจัยดานคอรรัปชันและธรรมาภิบาลที่อยูในฐานขอมูล
ของ สกว. ซึ่งไดมีการรวบรวมและวิเคราะหเบื้องตนโดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนของ สกว.
รายงานวิจัยดานคอรรัปชันและธรรมาภิบาลที่คณะผูวิจัยสํารวจทั้งหมดนี้มาจากฐานขอมูล
งานวิ จั ย ออนไลน ของ สกว. elibrary.trf.or.th ซึ่งมีงานวิจัย ทุกสาขารวมกัน 9,159 โครงการ 6
(ขอมูล ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559) ชวงเวลาที่สํารวจอยูระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 (และสํารวจเพิ่มป เมษายน 2560)
5

ฐานขอมูลออนไลน elibrary ไดมีการจัดหมวดงานวิจัยออกเปน 18 หมวด ตามที่แสดงใน
ภาคผนวก ก. หนี่งในนั้นคือหมวด “ธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหัวขอเกี่ยวของกับหัวขอของรายงานฉบับนี้
แตคณะผูวิจัยพบวา งานวิจัยหลายชิ้นในหมวดดังกลาวไมไดมีเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องธรรมาภิบาลใน
ความหมายของความโปร ง ใสหรื อ การต อ ต า นคอร รั ป ชั น แต เ กี่ ย วข อ งกั บ สาขาอื่ น เช น สาขา
วิทยาศาสตร เปนตน
การเลือกงานวิจัยเฉพาะที่อยูในหมวดนี้จึงไมเพียงพอ ทําใหตองสํารวจงานวิจัยทั้งหมดที่มีอยู
ใหมทั้งหมดในทุก ๆ หมวดที่ปรากฏ เพื่อใหมั่นใจวาไดสํารวจงานวิจัยทุ กชิ้นที่มีเนื้อหาที่เกี่ย วกับ
คอรรัปชันและธรรมาภิบาลเพียงอยางเดียว

2.2 ผลการสํารวจงานวิจัย
คณะผูวิจัยสํารวจพบรายงานวิจัยซึ่งคณะผูวิจัยเห็นวามีหัวขอเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชันและ
ธรรมาภิบาลและสามารถเขาถึงเนื้อหาเต็มของรายงานไดจากฐานขอมูลออนไลน elibrary จํานวน 40
ชิ้น (ขอมูล ณ เมษายน 2560) (ตามรายชื่อในภาคผนวก ข.) ซึ่งถูกจัดทําขึ้นในชวง 20 ปที่ผานมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2560 รูปที่ 2.1 แสดงใหเห็นวา โดยเฉลี่ยแลวในแตละปจะมีงานวิจัยที่
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยางนอยปละ 2 เรื่อง โดยป 2547 ป 2556 และป 2560 เปนปที่มีงานวิจัยออกมา
มากที่สุดถึง 5 เรื่อง
6

ตัวเลขจํานวนโครงการ 9,159 โครงการนี้มาจากขอมูลบนหนาแรกของเว็บไซต elibrary.trf.or.th แตเมื่อสํารวจจํานวนโครงการแต
ละโครงการและนํามารวมกันพบวามีถึง 10,725 โครงการตามที่แสดงในภาคผนวก ก. คณะผูวิจัยเห็นวา อาจมีหลายโครงการถูกจัดอยู
ในหลายหมวด
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เพื่อสํารวจเนื้อหางานวิจัย คณะผูวิจัยไดยึดเกณฑตามสมการคอรรัปชันของคลิตการด จะได
ประเด็น 3 เรื่อง ดังนี้
• ปญหาการผูกขาด ไดแก อํานาจการบริหารราชการ อํานาจการเมือง และผูกขาดทาง
เศรษฐกิจ)
• ปญหาการใชดุลยพินิจ ไดแก แทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาด ดุลยพินิจจัดซื้อจัดจาง
และดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม
• การตรวจสอบสอบรัฐ ไดแก การตรวจสอบภายใน รัฐสภา องคกรอิสระตาม รธน. และ
การตรวจสอบภาคประชาชน
รูปที่ 2.1 จํานวนงานวิจัยเรื่องคอรรัปชันและธรรมาภิบาล ชวงป พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2560
6

จํานวนงานวิจัยที่เผยแพร (ฉบับ)

5
4
3
2
1

2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

0
ปที่เผยแพรงานวิจัย
ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) (ปรับปรุงมกราคม 2560)

การสํารวจเนื้อหาตามกรอบนี้ พบวา มีงานวิจัยที่กลาวถึงประเด็นการผูกขาด (M) จํานวน 22
ชิ้น กลาวถึงประเด็นปญหาการใชดุลยพินิจ 18 ชิ้น และประเด็นการตรวจสอบ 33 ชิ้น โดยงานวิจัย
หนึ่งชิ้น อาจครอบคลุมมากกวาหนึ่งประเด็น (ดูเนื้อหาสรุปภาคผนวก ค.) ระเบียบการวิจัยที่รายงาน
ทั้งหมดใชโดยหลักมีอยู 4 วิธี ดังนี้
• การทบทวนและวิ เ คราะห ก ฎหมายและการบริ ห ารองค ก รรั ฐ ของไทยและ
ตางประเทศ ซึ่งเปนวิธีการศึกษาที่งานวิจัยสวนใหญใช เชน นันทวัฒน บรมานันท
และคณะ 2554, ไพโรจน วงศวิภานันท 2552, เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ
2558
8

• ทฤษฏีเศรษฐศาสตรการเมือง ไดแก รังสรรค ธนะพรพันธุ และคณะ 2544 และ
อภิชาต สถิตนิรามัย 2551
• การวิเคราะหถดถอย (regression analysis) การใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร
และทฤษฎีประมูล ไดแก อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547, นิพนธ พัวพงศกร
และ คณะ 2554, ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2556 พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท 2557
และ ทองใหญ อัยยะวรากูล 2560
• การสํารวจทัศนะครัวเรือนหรือประชาชน ไดแก ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 ศิริ
ลักษณ โรจนกิจอํานวย 2551 และ ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2557
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บทที่ 3
ประมวลและสังเคราะหองคความรูที่ไดจากงานวิจัยของ สกว.
เปาหมายหนึ่งของการสํ ารวจงานวิจั ยที่เ กี่ยวกับการคอรรั ปชันและธรรมาภิบาลก็เ พื่ อนํ า
งานวิจัยทั้งหมดที่รวบรวมมาไดจํานวน 40 ชิ้น มาจัดหมวดใหมตามสมการคอรรัปชันของคลิตการด
ซึ่งทําใหแบงหมวดงานวิจัยไดเปน 3 หมวด ไดแก หนึ่ง ปญหาคอรรัปชันอันเกิดจากการผูกขาดซึ่งใน
ที่นี้จะรวมทั้งการผูกขาดทางธุรกิจและอํานาจทางการเมือง สอง ปญหาคอรรัปชันอันเกิดจากการ
หนวยงานรัฐมีอํานาจใชดุลยพินิจมากเกินไปหรือระบบการใชดุลยพินิจลมเหลวจากการถูกแทรกแซง
ทางการเมือง และ สาม ระบบตรวจสอบปญหาคอรรัปชันที่กลาวมาสองขอแรก คณะผูวิจัยไดสรุป
ปญหาและขอเสนอแนะจากงานวิจัยของ สกว. ตามรายละเอียดดังนี้

3.1 การผูกขาดอํานาจการเมืองและธุรกิจ
3.1.1. การผูกขาดอํานาจการเมือง ระบบพวกพองและการแสวงหาผลประโยชน
การผูกขาดอํานาจการเมืองเปนปญหาเชิงโครงสรางอยูคูสังคมไทยมาหลายยุค ในชวง พ.ศ.
2521 ถึง พ.ศ. 2540 รัฐบาลออนแอจากการถูกครอบงําโดยกลุมผลประโยชนเฉพาะทาง เนื่องจาก
การเลือกตั้งในชวงกอนป พ.ศ. 2540 มีการแขงขันสูงแตนักการเมืองไมสามารถระดมทุนในวงกวางได
จึงตองพึ่งพาแหลงทุนจากกลุมนายทุนกลุมแคบ ๆ ซึ่งตองตอบแทนดวยการดําเนินนโยบายที่เอื้อ
ประโยชนเฉพาะบางกลุม บริบทเหลานี้จึงนําไปสูการปฏิรูประบบราชการและการเมืองครั้งสําคัญคือ
การออกรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2540 ตามคําขวัญหนึ่งที่วา “ปดทุจริต เปดประสิทธิภาพและสรางภาวะ
ผูนํา” ตอมาชวงระหวางป พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2550 รัฐบาลเขมแข็งมากขึ้นจากการที่พรรคไทยรัก
ไทยไดรับคะแนนเลือกตั้งอยางทวมทน แตอยางไรก็ดี รัฐบาลไทยรักไทยก็ยังคงเปนตัวแทนของกลุม
ทุน (กลุมใหม) ซึ่งยังผูกขาดอํานาจการบริหารประเทศ การดําเนินนโยบายก็ยังเอื้อตอกลุมทุนกลุม
แคบ ๆ อยูเชนกัน และเกิดเปนทุนนิยมแบบพวกพอง (crony capitalism) ในขณะที่การตรวจสอบ
ตามระบบรัฐสภาและภาคประชาชนยังทําไดยาก 7
6

การมี รธน. พ.ศ. 2540 ยังไมชวยเพิ่มการแขงขันทางการเมือง เนื่องจากอุปสรรคสําคัญยังคง
อยู ซึ่งได แก ความแตกต า งทางเศรษฐกิจ การกระจุกตัว ทางการเมือง และเครือขายอุป ถั มถ ทาง
การเมือง 8 อุปสรรคเหลานี้นําพาไปสูการผูกขาดอํานาจการเมืองของนักการเมืองกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่ง
เมื่ อ เข า สู อํ า นาจแล ว ผู บ ริ ห ารประเทศก็ มี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ นและก อให เ กิ ด “คอร รั ป ชั น เชิ ง
7

7

อภิชาต สถิตนิรามัย 2551

8

รังสรรค ธนะพรพันธุ 2544
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นโยบาย” ซึ่งหมายถึง ผูบริหารประเทศกําหนดนโยบายที่เอื้อผลประโยชนแกเอกชนเพื่อแลกกับ
สินบน หรือการทําสัญญาผูกพันกับเอกชน ใหรัฐตองเสียเปรียบเอกชนคูสัญญาซึ่งนักการเมือง ญาติ
หรือพวกพองมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม 9 โดยวิธีการแสวงหาผลประโยชนของผูบริหาร
ประเทศมี 3 วิธี 10 ไดแก
8

9

(1) การออกและเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ เพื่อเอื้อตอธุรกิจ
(2) การจัดสรรทรัพยากรของรัฐใหแกธุรกิจที่ตนเองมีสวนไดเสีย (เชน สัมปทาน งบสงเสริม
อุตสาหกรรม) และ
(3) การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาหรือรักษาผลประโยชน (เชน การเจรจาตอรองธุรกิจสวนตัว
ในตางประเทศ) ผานชองทางการแสวงหาผลประโยชน ไดแก (1) การออกกฎระเบียบผานรัฐสภาหรือ
คณะกรรมการตาง ๆ ของฝายบริหาร เชน คณะกรรมการการแขงขันทางการคา (2) การใชอํานาจ
อนุมัตินโยบายตาง ๆ ผานอํานาจตามตําแหนงในคณะกรรมการสงเสริมธุรกิจ เชน คณะกรรมการ
ส งเสริ มการลงทุ น หรื อ คณะกรรมการกํ า กับ ดูแ ลธุร กิจ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (กลต.) สํ า นั ก งานป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปนตน ซึ่งใหคุณใหโทษกับธุรกิจได และใหคุณใหโทษตามตําแหนง
ผูบริหารหนวยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ
อนึ่ง ผลประโยชนทับซอนและการเลนพวกพองยังอาจมีโอกาสเกิดไดมากขึ้นเมื่อนักการเมือง
ข า ราชการระดั บ สู ง บุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม และนั ก ธุ ร กิ จ มี โ อกาสได ม ารู จั ก กั น ผ า น
“หลักสูตรพิเศษของผูบริหารระดับสูง” (ดูกรอบที่ 3.1)
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อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547
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อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547
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กรอบที่ 3.1 เครือขายผูบริหารระดับสูงผานเครือขายทางการศึกษาพิเศษ
นวลนอย ตรีรัตน และ ภาคภูมิ วาณิชกะ (ใน ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2556) ศึกษาปรากฏการณที่
นักการเมืองและผูบริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนเขารวมเรียนใน “หลักสูตรผูบริหารระดับสูง” 6 หลักสูตร
ไดแก หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) ของ
สํานักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
ของสถาบันพระปกเกลา หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.) หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT) ของหอการคาไทย และ
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาการเมื อ งและการเลือ กตั้ ง ระดั บ สูง (พตส.) ของสถาบั น พั ฒ นาการเมื อ งและการเลื อ กตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักสูตรเหลานี้ยังไมสรางความชัดเจนวามีขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อเปนพื้นที่สรางเครือขายแก
ผูเขาเรียนหรือไม แตสิ่งที่ชัดเจนคือผูเขาเรียนเกือบทั้งหมดเปนผูมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ของประเทศซึ่งมาอยูที่เดียวกัน ทําใหเกิดคําถามถึงการทําหนาที่เพื่อเอื้อประโยชนตอกันผานการใชใกลชิดสวนตัว
โดยเฉพาะระหวางเจาหนาที่รัฐระดับสูงและนักธุรกิจ
ที่มา: ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2556 หนา 137 - 177

3.1.2. การผูกขาดทางเศรษฐกิจ กรณีรัฐวิสาหกิจและการใหสัมปทานเอกชน
รังสรรค ธนะพรพันธุ และคณะ 2544 เห็นวา แม รธน. พ.ศ. 2540 จะมีกลไกเพื่อเนนควบคุม
นั กการเมื องมากขึ้ น โดยเฉพาะการเป ดเผยบัญ ชีทรั พยสิน และกระบวนการถอดถอนและดํ า เนิ น
คดีอาญา (แตแบบรายการภาษียังเปนความลับ (นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547)) แตขาราชการ
ระดับสูงก็ยังจะเปนกลไกสําคัญใหนักการเมืองใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง
ผานชองตาง ๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง การจัดสรรงบประมาณที่มีการผันงบประมาณสูพื้นที่ของตัวเอง
การไดรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา สัมปทาน เปนตน
งานวิ จั ย ของ อั ม มาร สยามวาลา และคณะ 2547 เป น งานวิ จั ย ชิ้ น แรกที่ ไ ด พิ สู จ น
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการเมื อ งและธุ ร กิ จ ในเชิ ง ปริ ม าณ งานวิ จั ย ดั ง กล า วใช ส มการถดถอย
(Regression Analysis) เป น เครื่ อ งมื อ จากผลการศึ ก ษาพบว า บริ ษั ท ที่ มี ส ายสั ม พั น ธ กั บ พรรค
การเมืองที่เปนรัฐบาลจะมีอัตรากําไรที่สูงกวาบริษัทที่ไมมีสายสัมพันธทางการเมืองที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทเดี ย วกั น โดยเฉลี่ ย แล ว ประมาณรอยละ 11 ในชว งป พ.ศ. 2544 (โดยพิจ ารณาจากว า
กรรมการของบริษัทเปนเครือญาติของนักการเมืองที่อยูในอํานาจหรือไม และบริษัทไดมีการบริจาค
เงินใหกับพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล ณ เวลานั้นหรือไมจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (ก.ก.ต.))
กลาวโดยสรุป งานวิจัยเหลานี้ชี้ใหเห็นวา การปฏิรูประบบราชการและการเมืองหลังป พ.ศ.
2540 ยังคงไมสามารถปองกันผูบริหารประเทศใชอํานาจในการคอรรัปชันและเอื้อประโยชนตอพวก
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พองตนเองได ซึ่งชองทางการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่สําคัญและเปนปญหาที่ทุกฝายพยายามมานานคือ
การครอบงํารัฐวิสาหกิจ และการแทรกแซงการใหสัมปทานแกบริษัทเอกชน
• การครอบงํารัฐวิสาหกิจ
นิ พ นธ พั ว พงศกร และคณะ 2554 ในบทความส ว นของเดื อ นเด น นิ ค มบริ รั ก ษ พบว า
ภาคธุรกิจไทยมีแนวโนมการกระจุกตัวมากขึ้น บริษัทมีอัตราการขยายตัวมากขึ้นเร็วกวาบริษัทเล็ก ซึ่ง
อาจทําใหเกิดการผูกขาดทางธุรกิจได บริษัทเอกชนเหลานี้จํานวนหนึ่งเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งหลายแหง
ประกอบกิจการพาณิชยแขงขันโดยตรงกับบริษัทเอกชน โครงสรางของตลาดในลักษณะนี้จะไมนาเปน
หวงหากการแขงขันอยูภายใตกฎและกติกาที่เทาเทียมกัน หากแตในทางปฏิบัติ รัฐวิสาหกิจกลับไดรับ
สิทธิประโยชนตาง ๆ จากรัฐบาลทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเทาเทียม
ประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจ 60 แหง (ขอมูลตามรายงานวิจัย) ซึ่งมีจํานวนไมนอยที่อยูในตลาด
หลักทรัพย ทั้งนี้ การสํารวจบริษัทในตลาดหลักทรัพยที่ใหญที่สุด 20 บริษัท พบวา มี 5 บริษัทที่เปน
บริษัทเครือ ปตท. ซึ่งมีสวนแบงรายไดรอยละ 45.6 ของรายไดรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย
ทั้ งหมด ข อมู ล ทั้ งหมดที่ กล า วมานี้ ชี้ ใหเห็น วา รัฐ วิส าหกิจ ไทยมีขนาดที่ใหญในแงข องมูล ค า ทาง
เศรษฐกิจ การครอบงํารัฐวิสาหกิจจึงเปรียบเสมือนการครอบงําเศรษฐกิจไทยในระดับหนึ่ง
ทั้ ง นี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น หน ว ยงานของรั ฐ อี ก ประเภทที่ ถู ก วิ เ คราะห ว า มี ป ญ หาความไม มี
ประสิทธิภาพและมีขอบกพรองในเรื่องธรรมาภิบาล ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ 2552 ศึกษา
หลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 7 แหง ไดแก บมจ. ปตท. การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) การรถไฟแห ง ประเทศไทย (รฟท.) บมจ. การบิ น ไทย บมจ. อสมท
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และ บมจ. ทีโอที โดยใชกรอบธรรมาภิบาลขององคการเพื่อความ
รวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (หรือ OECD)
ผลการศึ ก ษาดั ง กล า วพบว า รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทย 7 แห ง มี อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น อย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพจากป จ จุ บั น ภายในและภายนอก อุ ป สรรคจากป จ จั ย ภายใน ได แ ก การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการยังเปนลักษณะเพื่ อตอบแทนทางการเมือง มีขาราชการมากเกินไป และขาดความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการดําเนินงาน มีผลประโยชนทับซอนและไมถูกตรวจสอบกรณีตัดสินใจ
ผิดพลาด สวนอุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก กฎระเบียบไมเอื้อและไมสรางแรงจู งให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ แตเอื้อประโยชนใหไดเปรียบบริษัทเอกชนในธุรกิจเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ
หลายแห ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ค ล า ยกั น จนผู ป ระเมิ น ไม ส ามารถประเมิ น ได อ ย า งเป น วัต ถุ วิ สั ย มี ก าร
แทรกแซงของฝายการเมือง
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หลังป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีแนวคิดแปลงสถานะรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทเอกชนเต็มตัว
แตยังทําไมสําเร็จ ทําใหรัฐวิสาหกิจบางแหงยังคงมีสถานะ “กึ่งรัฐกึ่งเอกชน” การคงสถานะแบบนี้เปด
ชองใหฝายการเมืองเขามาแสวงหาผลประโยชนไดอยางสะดวกมากขึ้น
รัฐวิสาหกิจดานธุรกิจพลังงานเปนตัวอยางที่เห็นชัดในเรื่องนี้ ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ
2556 (บทความสวนของนพนันท วรรณเทพสกุล) พบวา มีการแปรรูป บมจ. ปตท. และ กฟผ. แบบ
กึ่งรัฐกึ่งเอกชน 11 อันเปนเพื่อการแสวงหาผลประโยชนของผูมีอํานาจบางกลุม กลาวคือ ความเปนรัฐ
ทําใหผูกขาดในธุรกิจที่เกี่ยวของและไดรับประโยชนพิเศษตาง ๆ จากรัฐ เชน สิทธิสํารวจและพัฒนา
ปโตรเลียม เงินกูค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง แตความเปนเอกชนนั้นทําใหกําไรที่ไดถูกโอนไปสู
กลุมบุคคลบางกลุม และรัฐวิสาหกิจนั้นก็ยังไดรับประโยชนในฐานะเอกชน เชน การสงเสริมการลงทุน
การยกเวนไมตองทําตามมติ ครม. หรือระเบียบราชการ ในขณะที่การบริหารงานยังมีกลุมขาราชการ
ไปบริหาร อยางไรก็ดีรายงานฉบับนี้ไมไดมีขอเสนอแนะชัดเจนนักวาตองทําอยางไรเพื่อแกปญหา
ดังกลาว
10

• การใหสัมปทานแกเอกชน
นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 (บทความสวนของสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และอิสกุล
อุณหเกตุ) เห็นวา “สัมปทานเปนรูปแบบหนึ่งของการใหเอกชนเขามาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะตาง ๆ” ถือเปนการลดบทบาทของรัฐและเพิ่มบทบาทเอกชนมากขึ้น ขอดีคือเปน
การสรางบริการสาธารณะที่แพรหลายมากขึ้น
แตการใหสัมปทานก็หมายถึงการใหเอกชนรายนั้นถือสิทธิผูกขาดหาประโยชนจากทรัพยากร
สาธารณะหรือสินทรัพยของรัฐแตเพียงผูเดียว หากกระบวนการอนุมัติใหสัมปทานไมโปรงใสและ
รัดกุม ก็จะกอใหเกิดปญหาการแสวงหาผลประโยชนสวนเกิน (rent seeking) ซึ่งทําใหเกิดการแขงขัน
ที่ ไม เ ป น ธรรมและความไม มีประสิทธิภ าพในการจัดสรรทรัพยากร ดังที่เกิดกับ กรณีศึกษาการให
สัมปทาน 4 กรณี ไดแก สัมปทานโทรคมนาคม สัมปทานโทรทัศน สัมปทานรานคาปลอดภาษี และ
สัมปทานทางดวนชั้นที่ 2 ซึ่งพบการคอรรัปชันในทุกขั้นตอน ทั้งการไดมาซึ่งสัญญา การบริหารสัญญา
การแกสัญญา และการยกเลิกสัญญา
วิธีการเขาถึงอํานาจรัฐเพื่อใหไดซึ่งสัมปทานมีหลากหลายวิธี แตสิ่งที่นิพนธ พัวพงศกร และ
คณะ 2554 พบคือ บริษัทผูรับสัมปทานจะเชิญเจาหนาที่รัฐเปนกรรมการของบริษัทเพื่อตอบแทนที่
ชวยใหไดสัมปทาน
11

ในกรณีของ กฟผ. ยังคงเปนรัฐวิสาหกิจเต็มตัว เนื่องจากกระทรวงการคลังยังถือหุนทั้งหมด แตบริษัทลูกไมใช โดย กฟผ. ถือหุนของ
บมจ. ผลิตไฟฟา (EGCO) เพียงรอยละ 25.41 (ขอมูลป พ.ศ. 2544 ตามรายงานวิจัย) และถือหุนของ บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง
รอยละ 45.0 (ดู ผาสุก พงษไพจิตร และ คณะ 2556 หนา 181 -182)
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3.2 อํานาจการใชดุลยพินิจ
โดยทั่วไปแลว รัฐจําเปนตองมีดุลยพินิจ ในการบริหารประเทศ แตการใชดุลยพินิจโดยไร
ระบบควบคุมอาจเปดชองใหมีการบิดเบือนอํานาจดังกลาวเพื่อการคอรรัปชันได การสํารวจเนื้อหา
ของรายงานวิจัยของ สกว. ทั้ง 40 ฉบับ พบวา คอรรัปชันอันเกิดจากการบิดเบือนอํานาจดุลยพินิจมี
อยู ด ว ยกั น 4 ประเด็ น ได แ ก การกํ า กั บ ดู แ ลของรั ฐ (regulator) การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง การจั ด สรร
ทรัพยากรของรัฐ และระบบยุติธรรม
3.2.1. ดุลยพินิจขององคกรกํากับดูแลตลาด และการแทรกแซงของกลุมผลประโยชน
ในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระที่ทําหนาที่ในการกํากับ
ดูแลธุรกิจเอกชนขึ้นมาจํานวนมาก ซึ่งเปนไปตามวิวัฒนาการในตางประเทศที่ใหความสําคัญแกการ
แยกบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบายของภาครัฐออกจากบทบาทในการกํากับดูแลธุรกิจออกจาก
กันเพื่อปองกันปญหาการทับซอนของบทบาทหนาที่ แตงานวิจัยจํานวนมากกลับพบวา หนวยงาน
กํากับดูแลเหลานั้น แมจะมีโครงสรางที่เปนอิสระจากการเมืองหากแตในทางปฏิบัติก็ยังคงไมปลอด
จากการแทรกแซงของการเมื อ งหรื อ การแทรกแซงของธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ หรื อ ที่ นั ก
เศรษฐศาสตรเรียกวา “พฤติกรรมการครอบงํา” (regulatory capture) 12 13
11

งานวิจัยของ สกว. 5 ฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดุลยพินิจขององคกรกํากับดูแลตลาด และ
การแทรกแซงของกลุมผลประโยชน มากที่สุด ไดแก
1) อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547
2) สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550
3) สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2551 (ก)
4) สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2551 (ข)
5) นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554
จากผลการศึกษาของอัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 พบวา ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
ประเทศในชวงป พ.ศ. 2547 มีชองทางการแสวงหาผลประโยชนที่สําคัญ ไดแก
(1) การออกหรือแกไขกฎ ระเบียบของภาครัฐเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง
(2) การละเลยที่จะบังคับใชกฎหมายที่จะเปนโทษแกธุรกิจของตน เชน กฎหมายวา
ดวยการแขงขันทางการคา
12

George J. Stigler. 1 9 7 1 . “ The Theory of Economic Regulation” . Bell Journal of Economics and Management
Science, vol. 2. pp. 3-21.
13

Laffont, JJ. and Tirole, J. 1991. “The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture”.
The Quarterly Journal of Economics Vol. 106, No. 4 (Nov., 1991), pp. 1089-1127.
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(3) การใหสิทธิประโยชนแกธุรกิจของตนและพวกพอง เชน การใหสิทธิประโยชนใน
การสงเสริมการลงทุน (BOI)
คณะผูวิจัยไดคัดกรณีการแทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาด 2 แหง ไดแก ตลาดสินคาและ
บริการ และ ตลาดกิจการวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม ซึ่งเปนตลาดที่มีประเด็นคอรรัปชันและ
ปญหาธรรมาภิบาล
ตลาดสินคาและบริการของไทยมีสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาเปนผูกํากับ
กติกาไมใหมีการผูกขาดตลาด หากแตเปนหนวยงานที่มีการแทรกแซงทางการเมืองสูง เนื่องจากธุรกิจ
ที่ผูกขาดมักเปนธุรกิจที่มีขนาดใหญ มีอํานาจตลาดสูง และมักจะมีสายสัมพันธที่คอนขางแนบแนนกับ
ฝ า ยการเมื อ ง โดยบางบริ ษั ท เป น แหล ง ทุ น ให กั บ นั ก การเมื อ งและบางบริ ษั ท มี เ ครื อ ญาติ ข อง
นักการเมืองเปนเจาของ งานวิจัยของนิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 พบวา คณะกรรมการฯ ไม
เคยมีการดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคากับผูประกอบการรายใดในชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552 สาเหตุหลักนั้นไมไดมาจากตัวเนื้อหากฎหมายไมสมบูรณ แตเกิดจาก
การไม มี ก ารบั ง คั บ ใช เนื่ อ งจากการเมื อ งสามารถเข า มาแทรกแซงได ผ า นโครงสร า งของ
คณะกรรมการฯ ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการหลายคนก็
เปนขาราชการระดับสูงของกระทรวงตาง ๆ ซึ่งอยูในอาณัติของนักการเมือง
ในตลาดสื่อวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม มีองคกรกํากับดูแล 2 แหง ไดแก คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ (กสช.) ซึ่งถูกจัดตั้งตาม พ.รบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิ ทยุ โ ทรทั ศน และกิ จ การคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งสมเกีย รติ ตั้งกิจ วานิช ย และคณะ 2551 (ก)
วิเคราะหวากฎหมายฉบับนี้ยังไมสมบูรณ ทําใหตลอดเวลา 7 ป (ถึงปที่จัดทํารายงาน) ของการบังคับ
ใชกฎหมายยังมีชองโหว 3 ประการที่เอื้อใหการเมืองแทรกแซงการใชดุลยพินิจขององคกรกํากับดูแล
ทั้งสองแหง ดังนี้
ประการแรก กระบวนการสรรหากรรมการเอื้อใหกรรมการที่มาจากตัวแทนกลุมผลประโยชน
เกือบทั้งหมด และแทบไมมีกรรมการที่เปนตัวแทนสวนอื่นของสังคม ทําใหเกิดการฟองคดีตอศาล
ปกครองหลายคดีและยังแตงตั้ง กสช. ไมได สงผลใหตองระงับการเปดเสรีตลาดวิทยุโทรทัศนและ
โทรคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ ประการที่สอง กฎหมายไมไดกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูล ทําใหผูมี
สวนไดเสียหรือสาธารณชนไมสามารถตรวจสอบการทํางานได และ ประการที่สาม กรรมการจะถูก
ถอดถอนไดตอเมื่อขาดคุณสมบัติและวุฒิสภามีมติใหถอดถอนตามกฎหมายของ ป.ป.ช. เทานั้น จึง
กลาวไดวา องคกรกํากับดูแลทั้งสองแหงสามารถถูกครอบงําจากกลุมผลประโยชนไดงายและยังขาด
การตรวจสอบจากประชาชน
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โดยสรุปแลวกลุมทุนและอํานาจทางการเมืองมีแรงจูงใจที่จะเขายึดครององคกรกํากับดูแลใน
ตลาดตาง ๆ ดวยผลประโยชนสวนเกินที่มีมูลคามหาศาล การแทรกแซงนี้มักจะมีผูดํารงตําแหน ง
ระดับสูงในหนวยงานซึ่งมีผลประโยชนทับซอนในตําแหนงหนาที่เขารวมขบวนการดวย
3.2.2. ดุลยพินิจการจัดซื้อจัดจาง
การจั ดซื้ อจั ดจ า งของรั ฐ ยั งคงเปน เปาหมายสําคัญ ของนั กแสวงหาผลประโยชนอยู เ สมอ
เนื่องจากเปนแหลงที่มีเงินงบประมาณหมุนเวียนอยูระบบนี้ทุกปซึ่งอาจมีมูลคาสูงคิดเปนรอยละ 15
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 14 งานวิจัยเรื่องคอรรัปชันและธรรมาภิบาลในชวง 20 ปที่ผานมามี
จํานวน 6 ฉบับ ไดแก ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย 2551 นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 นันทวัฒน
บรมานันท และคณะ 2556 พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท 2557 สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ 2557 และ
สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559 ซึ่งที่ชี้ใหเห็นวาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐยังคงมีชองโหวใหเกิดการทุจริตดังนี้
13

ขอมูลสถิติการทุจริตในระดับทองถิ่น ชี้วา ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อปท. ระหวางป 2554 ถึง
2558 รวม 188 คดี เปนคดีจัดซื้อจัดจาง 104 คดี (ที่เหลือเปนคดี ทุจริตออกใบอนุญาต 36 คดี และ
ทุ จ ริ ต ในการบริ ห ารงานบุ ค คล 25 คดี) 15 ในขณะที่ สตง. ตรวจสอบพฤติ การณ นาเชื่อ วา ทุ จ ริ ต
ระหวางป 2550 – 2554 รวม 801 กรณี แบงเปน กรณีดําเนินการผิดระเบียบ (การเงินการคลัง) 295
กรณี และจัดซื้อจัดจางมิชอบ 188 กรณี (สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559)
14

การสํารวจความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจางทั่วโลกของ Ware et al 2007 พบวาโดยหลักจะ
มีชองทางการทุจริตจัดซื้อจัดจาง 3 ลักษณะ ไดแก การใหสินบนแกเจาหนาที่พัสดุ การสมยอมราคา
หรือฮั้วราคา รวมถึงการ “ล็อกสเปก” หรือการกําหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน
ตอผูเสนอราคาบางราย และการใชบริษัทอื่นบังหนา 16
15

สําหรับประเทศไทย การศึกษาของนิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 (ในบทความสวนของ
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ เทียนสวาง ธรรมวณิช) ซึ่งศึกษากรณีจัดซื้อจัดจาง 6 กรณีตามรายชื่อใน
ตารางที่ 3.1 พบวา การจัดซื้อจัดจางดังกลาวนี้มีความผิดปกติที่คลายกับประเด็นการทุจริต 3 ลักษณะ
ที่กลาวมาแลวขางตน และในการดําเนินการมักมีเจาหนาที่รัฐที่ใหความรวมมือ โดยความไมชอบมาพา
กลที่พบเจอมากที่สุด คือ การล็อกสเปก ความไมโปรงใสในการประกาศเพื่อแจงขาวการจัดซื้อจัดจาง
และความผิดปกติในการบริหารสัญญาหรือโครงการ
14

นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554, หนา 5-3

15

สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559, หนา 90.

16

Ware, Glenn T. Moss, Shaun. Campos, J. Edgardo and Noone, Gregory P. 2007. “Corruption in Public Procurement:
A Perennial Challenge”, in Campos, J. Edgardo. and Pradhan, Sanjay. (Editor). “The Many Faces of Corruption: Tracking
Vulnerabilities at the Sector Level”. The World Bank. อางใน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 หนา 5-3.
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ตารางที่ 3.1 กรณีจัดซื้อจัดจาง 6 กรณีใน นิพนธ พัวพงศกร และ คณะ 2554
ชื่อโครงการ
โครงการประกวดราคาเชารถยนตโดยสารปรับอากาศ
ใชกาซธรรมชาติ (CNG)
โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการจัดซื้อเรือขุดแบบหัวสวาน
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงและครุภณ
ั ฑ
ทางการแพทยสําหรับรถพยาบาล
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

เจาของโครงการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
บมจ. ทาอากาศยานไทย
กรมเจาทา
กระทรวงสาธารณสุข
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร

ที่มา: นิพนธ พัวพงศกร และ คณะ 2554

ในชวง 10 ปที่ผานมา มาตรการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญที่มีการนํามาใช
ได แ ก (1) การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-auction) ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (สนย.) วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และ (2) การให
หนวยงานจัดซื้อจัดจางเปดเผยราคากลางตอสาธารณชน และ (3) การกําหนดใหบริษัทคูสัญญาของรัฐ
ตองจัดทําแสดง “บัญชีรายการรับจายของโครงการ” (บช. 1) ตอกรมสรรพากร ซึ่งมีประโยชน คือ
เพื่อตรวจสอบภาษีเงินไดและคดีทุจริต มาตรการขอ (2) และขอ (3) ขางตนมีขึ้นจากการประกาศใช
มาตรา 103/7 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 ซึง่ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 17
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103/7 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัติวา “ใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวในระบบ
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได
เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ใหบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐนั้น มีหนาที่แสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ย่ืนประจําป เพื่อใหมีการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใชจายเงินและการคํา นวณภาษี เงิน ไดในโครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรั ฐดั งกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
ของเจาหนาที่ของรัฐ และกรณีมีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคล
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อนึ่ง ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย 2551 นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 และ พัชรสุทธิ์
สุ จ ริ ต ตานนท 2557 พบว า e-auction ไมส ามารถปองกั น การฮั้ว กัน ในการประมูล ได เนื่องจาก
กฎหมายกํ า หนดให ผู ท่ีเ สนอราคาต องมาเคาะราคาในที่เดีย วกัน ไมส ามารถเสนอราคาผานทาง
อินเทอรเน็ตได ทําใหจํากัดจํานวนผูเขารวมการประมูลได ตางจากการทํา e auction ในตางประเทศ
ซึ่งเปดใหมีการเสนอราคาประมูลผานทางอินเทอรเน็ตไดจากทุกแหงทั่วประเทศ
นอกจากนี้แลว กฎหมายยังไมไดแยกแยะวา การใช e auction นั้นเหมาะสมกับการจัดซื้อจัด
จางกับกิจกรรมประเภทใด เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณทั่วไป เชน กระดาษ ดินสอ เกาอี้
มาตรฐาน เปนตน มีจํานวนผูที่สามารถเขารวมประมูลไดหลายราย แตการใช e auction อาจจะไม
เหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจางสิ่งของที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เชน ระบบคอมพิวเตอร เปนตน พัชร
สุทธิ์ สุจริตตานนท 2557 ยังเพิ่มเติมดวยวา e-auction ยังมีตนทุนการดําเนินการที่สูงเทากับประมูล
แบบยื่นซอง จึงกลาวไดวา e-auction ยังคงไมชวยเพิ่มประสิทธิภาพจัดซื้อจัดจางเทาไรนัก
สํ า หรั บ เรื่ อ งเป ด เผยข อ มู ล ราคากลางตามมาตรา 103/7 แห ง พ.ร.บ. ประกอบการ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 การศึ ก ษาของ
นันทวัฒน บรมานันท และคณะ 2556 พบวา ความคลุมเครือในการตีความของมาตรา 103/8 ใน
กฎหมายฉบับเดียวกัน 18 สามารถตีความไปไดวา หนวยงานจัดซื้อจัดจางตองรอให ครม. ออกคําสั่ง
อนุมัติใหมีการเปดเผยราคากลางและวิธีการคํานวณราคาดังกลาวตอประชาชนตามมาตรา 103/7
วรรคหนึ่งเสียกอน หนวยงานนั้นถึงจะปฏิบัติตามขอเสนอของ ป.ป.ช. ได ดวยเหตุนี้ในทางปฏิบัติ
ครม. จึงเลือกไมอนุมัติ ซึ่งก็นําไปสูขอโตแยงถึงความไมเหมาะสมที่วา ครม. ในฐานะผูถูกตรวจสอบมา
พิจารณามาตรการที่จะถูกใชเพื่อตรวจสอบตนเองไดอยางไร
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นั้น แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและสั่งใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับเรื่องดังกลาวไปดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ แลวใหหนวยงานของรัฐนั้นมีหนาที่รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตอไป
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการ
กําหนดมาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐรับไปปฏิบัติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเรื่องนั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได”
18มาตรา

103/8 แห ง พ.ร.บ. ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 บั ญ ญั ติ ว า “ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามมาตรา
๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ใหดําเนินการดังกลาว และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกลาวดวย
หนวยงานของรัฐใดฝาฝนหรือไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูที่มีหนาที่เกี่ยวของมีความผิดทางวินัยหรือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอน
จากตําแหนงหรือตองพนจากตําแหนง แลวแตกรณี”
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สวนมาตรา 103/7 วรรคสองซึ่งกําหนดใหบริษัทที่เปนคูสัญญาของรัฐตองยื่นแบบ บช. 1 ตอ
กรมสรรพากรนั้ น งานวิ จั ย ของ สั งศิ ต พิ ริ ย ะรั งสรรค และคณะ 2557 และ ศิริรัตน วสุวัต และ
ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 2558 พบวา ขอมูลดังกลาวไมไดถูกนํามาใชอยางเต็มที่อันมีสาเหตุอยางนอย
สามขอ ไดแก หนึ่ง เจาหนาที่รัฐขาดความรูในเรื่องนี้ สองป.ป.ช. และ กรมสรรพากรยังขาดการ
ประสานงานกั น และ สาม ขอมูลดังกล าวไมส ามารถเชื่อถือไดเนื่องจากขาดการตรวจสอบความ
ถูกตอง
นอกจากขอจํากัดที่กลาวมาแลว ยังมีขอวิจารณถึงมาตราที่เกี่ยวกับการใหจัดยื่นแบบ บช. 1
อี ก 2 เรื่ อง เรื่ องแรก การจั ดทํ า บั ญ ชี ร ายรับ รายจายเปน การแกป ญ หาไม ตรงจุด เพราะเป น การ
ตรวจสอบผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาของภาครัฐแลว การแกปญหาควรมุงเปาไป
ในขั้นตอนตาง ๆ ในเบื้องตน เชน การตรวจสอบความเหมาะสมในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัด
จาง หรือการกําหนดขั้นตอนและกระบวนการในการกําหนดคุณสมบัติของผูที่สามารถเขารวมในการ
ประมูลที่โปรงใส และ เรื่องที่สอง มาตรการดังกลาวสรางภาระและอุปสรรคบริษัทรายเล็กซึ่งไมมี
เจาหนาที่บัญชีที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ ทําใหเสียเปรียบบริษัทใหญอันเปนการกีดกันการแขงขัน
3.2.3. ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม
• องคกรตํารวจ
วงการตํารวจถูกมองวาเปน องคกรที่มีการคอรรั ปชันและปญหาธรรมาภิบาลอยูตลอดใน
สายตาประชาชน อยางไรก็ดี ผลสํารวจความคิดเห็นของหัวหนาครัวเรือนของผาสุก พงษไพจิตร และ
คณะ 2557 พบวา ตํารวจมีภาพลักษณดานคอรรัปชันที่ดีขึ้นในชวง 15 ปที่ผานมา โดยสัดสวนหัวหนา
ครัวเรือนที่เห็นวาตํารวจทุจริตและแจงวาถูกเรียกรับสินบนมีสัดสวนลดลงตามที่แสดงในรูปที่ 3.1 แต
ในขณะที่การใชบริการจากสถานีตํารวจยังถูกรองเรียนมากขึ้นจากผูไปติดตอราชการ

21

รูปที่ 3.1 ผลการสํารวจความเห็นของหัวหนาครัวเรือนตอตํารวจ ป พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2557
สัดสวนของครัวเรือน (รอย
ละ)

100
50

92.6
54.6

0
เห็นวาตํารวจทุจริต

2542

2557

5

13.9

8.5

รองเรียนบริการ

6.1

ถูกเรียกรับสินบน

ความคิดเห็นของหัวหนาครัวเรือน

ที่มา: ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2557

ข อมู ล ที่ กล า วมาข า งต น เป น ป ญหาที่ส ะท อ นจากมุ มมองของบุ ค คลภายนอก แตสําหรั บ
เจาหนาที่ตํารวจเองแลว ปญหาที่สําคัญคือปญหาการขาดธรรมาภิบาลในการแตงตั้งและโยกยาย
ขาราชการตํารวจ โดยสุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 ไดศึกษาปญหาการทุจริ ตคอรรัปชั น ของ
ตํารวจ และพบวาปญหา 2 ปญหาหลัก ไดแก ปญหาโครงสรางขององคกรตํารวจ และปญหาระบบ
การแต งตั้ งและโยกย า ยที่ ไม ชั ดเจน ในปญ หาโครงสรางขององค กรตํารวจนั้น สํานักงานตํา รวจ
แหงชาติ (สตช.) ไมปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายตํ ารวจ
แห งชาติ (ก.ต.ช.) ซึ่ งเป น ผู กํา หนดนโยบายตํ ารวจ มี น ายกรัฐ มนตรี เป น ประธานกรรมการและ
กรรมการมาจากฝ า ยการเมื อ งรวมเป น จํ า นวน 6 คน จากกรรรมการทั้ ง หมด 11 คน ส ว น
คณะกรรมการตํ า รวจแห งชาติ (ก.ตร.) ซึ่งเปน ผูบ ริห ารงานตํารวจมีน ายกรัฐ มนตรีเปน ประธาน
เชนเดียวกัน ทําใหการแตงตั้งตํารวจผูบังคับการมีการแทรกแซงทางการเมืองได นอกจากนี้การทํางาน
ของตํารวจยังขาดการถวงดุลอํานาจในการตรวจสอบและประเมินผลจากภายนอก
สําหรับปญหาที่สองคือเรื่องระบบการแตงตั้ง (ตาม กฎ ก.ตร. 19) ที่ไมชัดเจน โดยเฉพาะการ
คัดเลือกบุคคลไวใน "บัญชีขอมูลผูเหมาะสมเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น" ซึ่งปญหาใหญคือการไมมีการนิยาม
คําวา “ผูเหมาะสม” ทําใหเปดชองใหมีการใชเสนสายได
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19 ขอ

33 ของ กฎ ก.ตร. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติและ
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2549 กําหนดวา “การคัดเลือกหรือแตงตั้งขาราชการตํารวจเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในแตละระดับ
ตําแหนงใหพิจารณาดังนี้
(๑) ขาราชการตํารวจที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติขึ้นไป ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโส
(๒) ขาราชการตํารวจที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตสารวัตรขึ้นไปถึงผูบัญชาการใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนไมนอยกวา
รอยละยี่สิบหาของจํานวนตําแหนงวางในแตละระดับตําแหนง
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โดยสุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 ไดเสนอประเด็นเพื่อปฏิรูปวงการตํารวจที่คณะผูวิจัย
เห็นวาเปนสําคัญอยางนอย 3 ขอ ดังนี้
ขอแรก ในเรื่องการวางนโยบายและการบริ หารงานภายใน ตองมีการปรับ องคป ระกอบ
ภายในของกรรมการชุดตาง ๆ ของตํารวจ ไดแก ก.ต.ช. ก.ตร. และ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) 20 โดยเพิ่มความหลากหลายของกรรมการใหมากขึ้น ก.ต.ช.
ควรมี ตํ ารวจภาคและนครบาลเข า มารว มเพื่ อ ให น โยบายตํ ารวจระดั บ ชาติ ส อดคล อ งกั บ จั ง หวั ด
สํ า นั กงาน ก.ต.ช. ควรแยกออกจาก ส.ต.ช. สว น ก.ตร. ควรมีกรรมการนอกอาชี พตํ ารวจ เชน
กรรมการสิทธิฯ ผูตรวจการฯ สภาทนายความ และสําหรับ กต.ตร. สุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556
เสนอเพียงใหมีการปรับใหสอดคลองกับการมีสวนรวมของชุมชน
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ขอสอง ในการประเมินการทํางานของตํารวจ ควรมีหนวยงานภายนอกมารวมประเมินดวย
อาจเปนลักษณะของ “คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” เพื่อความเปนอิสระของการตรวจสอบ
การทํางานจากหนวยงานภายนอก และสามารถรายงานตรงตอ ครม. ได หรือให "สํานักงานจเรตํารวจ
แหงชาติ" ซึ่งมีหนาที่ในตรวจสอบการทํางานภายในอยูแลวตองแยกออกจาก สตช.
ข อ สาม "บั ญ ชี ลํ า ดั บ ผู อ าวุ โ ส" ต อ งมี ก ารประกาศต อ สาธารณะก อ น 3 เดื อ น โดยให มี
ตรวจสอบวาถูกตองหรือไม และสําหรับ "บัญชีผูเหมาะสม" นั้น ตองมีการแจงตอสาธารณะกอนที่จะมี
การแตงตั้ง และแจงหลักเกณฑของบัญชีผูเหมาะสมกอนประกาศแตงตั้งเปนเวลา 3 เดือนเชนกัน
• ศาลยุติธรรม

(๓) ตําแหนงวางที่เหลือจากการพิจารณาตาม (๒) ใหพิจารณาเรียงตามลําดับความเหมาะสมจากผูมีความเหมาะสมมากที่สุดโดย
เปรียบเทียบกับตําแหนงที่จะคัดเลือกหรือแตงตั้งวามีความเหมาะสมกับตําแหนงใดไปตามลําดับ จนครบตามจํานวนตําแหนงวางของ
หนวยที่มีอยูในขณะนั้น
การคัดเลือกหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับสารวัตรขึ้นไป ถึงผูบัญชาการหากมีตําแหนงวางเพียงตําแหนงเดียว ใหถือวาผู
เหมาะสมที่จ ะได รับการพิจ ารณาเลื่ อนตํ าแหน งสู งขึ้ นทุ ก รายเป นผู มีสิทธิได รับ การพิจ ารณาโดยเท าเที ยมกั น โดยให นํา อาวุโสมา
ประกอบการพิจารณาดวย
การคัดเลือกหรือแตงตั้งผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นที่เพิ่งมีคุณสมบัติครบถวนในปแรกใหเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
ผูนั้นตองเปนผูมีความรูความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดีเดนเปนที่ประจักษตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนง โดยมีผลการ
ปฏิบัติงานเปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับวาเปนประโยชนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางยิ่งและมีประสิทธิภาพดีกวาขาราชการตํารวจที่มี
คุณสมบัติครบถวนทั่วไปรายอื่นอยางชัดเจน ซึ่งผูมีอํานาจและคณะกรรมการคัดเลือกตองสามารถอธิบายขอเท็จจริงและเปดเผยตอ
บุคคลทั่วไปได”
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กต.ตร. มี 2 ระดับ ไดแก ระดับจังหวัด และ ระดับสถานี โดยในระดับจังหวัดจะมี (1) กต.ตร. กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ผบ.ตร. เปน
ประธาน และมีหนาที่ดูแลการทํางานของ กต.ตร. สถานีตํารวจนครบาล และ (2) กต.ตร. จังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด และมีหนาที่
ดูแล กต.ตร. สถานีตํารวจภูธร กต.ตร. ทั้งของ กทม. และ จังหวัด จะรายงานผลการปฏิบัติงานตอ ก.ต.ช. (ดู ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. 2549)
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ศาลยุติธรรมเปนที่พึ่งของประชาชนในการที่จะไดรับความเปนธรรม การปฏิบัติหนาที่ของ
ศาลยุติธรรมจึงต องมี ความโปร งใสเนื่ องจากคําพิพากษาของศาลมีผ ลกระทบอยางมากตอ คู กรณี
รวมทั้งตอการสรางหลักนิติธรรมในสังคม (rule of law)
งานวิ จั ย ของผาสุ ก พงษ ไ พจิ ต ร และคณะ 2557 ชี้ ว า คอร รั ป ชั น นั้ น ยั ง มี อ ยู แ ม แ ต ใ น
กระบวนการยุติธรรม ถึงแมจะมีแนวโนมลดลงก็ตาม ผลสํารวจในรายงานฉบับนี้ พบวา ในป พ.ศ.
2557 ผูใชบริการศาลยุติธรรมรอยละ 10 ตอบวาเคยถูกเรียกรับสินบน ในขณะที่ 15 ปกอนนั้น สถิติ
ดังกลาวจะอยูที่กวารอยละ 33 โดยคดีสวนใหญที่มีการเรียกสินบนมักเปนคดีที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
งานวิจัยอื่น ๆ ที่ สกว. ใหทุนไมไดกลาวถึงปญหาเบื้องลึกของการทุจริตในระบบศาลยุติธรรม
มากนัก แตขอมูลจากขอเสนอปฏิรูประบบยุติธรรมในสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 ชี้วา
ศาลยุติธรรมตองปรับปรุงอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก หนึ่ง ศาลตองเปดผลคดี และตองมีการควบคุมการ
ใชดุลยพินิจซึ่งไมไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว สอง มีกฎหมายลงโทษตุลาการผูบิดเบือนกฎหมาย
สาม ขยายความการดูหมิ่นศาลใหกวางขึ้น ในลักษณะเดียวกับศาลปกครองที่สามารถถูกวิจารณทาง
วิชาการได

3.3 การตรวจสอบรัฐ
เมธี ครองแกว 2558 ซึ่งนําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร Economics of Crime & Punishment
ของ Gary Becker 21 มาประยุ ก ต เสนอว า เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต จะเปรี ย บเที ย บระหว า ง
ผลประโยชนและตนทุนของการทุจริต ดังนั้นการลดทุจริตจึงทําไดโดยการลดประโยชนจากการทุจริต
หรือเพิ่มตนทุนใหการทุจริต โดยจะตองมีการสรางสภาวะแวดลอมเชิงโครงสราง 3 ประการ ไดแก (1)
ตองลดกําไรสวนเกิน (economic rent) ซึ่งเกิดจากอํานาจผูกขาด (2) การลดอํานาจการตัดสินใจโดย
ลํ า พั ง (discretionary power) ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ และ (3) การสร า งสถาบั น (institutions)
ตรวจสอบและถวงดุลที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
การสํารวจงานวิจัยของ สกว. พบวา มีกลไกในการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของภาครัฐ
อยู 4 ประการจากมุมของหนวยงานฝายบริหาร ไดแก (1) ระบบการตรวจสอบภายในขององคกรหรือ
หนวยงานของรัฐนั้น ๆ (2) องคกรอิสระตาม รธน. (3) รัฐสภา และ (4) สื่อมวลชนและภาคประชาชน
โดยกลไกตรวจสอบสามประเภทแรกนั้น ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545 เรียกวาระบบตรวจสอบ
และถวงดุล “เชิงสถาบัน”
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Gary S. Becker, (1968) "Crime and Punishment: An Economic Approach," Journal of Political Economy 76, no. 2
(Mar. - Apr., 1968): 169-217.
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3.3.1 การตรวจสอบภายในองคกร
จากขอมูลที่กลาวมาในเรื่องการผูกขาดอํานาจและการใชดุลยพินิจ พบวา คอรรัปชันและ
ป ญหาธรรมาภิ บ าลมาจากการตั ดสิ น ใจของผูบ ริ ห ารประเทศและเจ าหนา ที่รัฐ เป น หลัก ซึ่งมั ก มี
ผลประโยชนทับซอนในหนาที่ ระบบตรวจสอบภายในจึงเปนดานแรกของการยับยั้งไมใหเกิดปญหา
จนสรางความเสียหายตองบประมาณแผนดิน
อยางไรก็ดี ปญหาตาง ๆ ที่กลาวมานั้นชี้ใหเห็นวาระบบตรวจสอบภายในของฝายบริหาร
ยั งคงมี ขอบกพร องหลายประการ คณะผูวิจัย จึงไดร วบรวมขอเสนอเกี่ย วกับ กลไกตรวจสอบการ
ควบคุมภายในที่เปนเชิงสถาบัน ซึ่งหมายถึงการจัดตั้งองคกรและกฎระเบียบ โดยรวบรวมจากงานวิจัย
อันมีรายละเอียดดังนี้
• การสรางระบบประเมินผลงานฝายบริหาร
ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545 เสนอวา ควรมีการตั้งสํานักงานตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรม (รวมผูตรวจราชการและผูตรวจภายในกระทรวง) หรือ
กฎหมายว า ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ บาล (Government Accountability Act) รวมถึ ง การ
ปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ. งบประมาณ ใหมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ตอการบริหารงานราชการ (accountability for results) มากขึ้น
• การปองกันผลประโยนชนทับซอน
อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 มีขอเสนอแกกฎระเบียบเพื่อปองกันปญหาผลประโยชน
ทับซอน 5 ขอ ไดแก (1) แกไข “ระเบียบสํานักนายกฯ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการการเมือง พ.ศ. 2543” ใหมีเรื่องผลประโยชนทับซอนและมีบทลงโทษ และมีคณะกรรมการ
วินิจฉัยที่นาเชื่อถือ (2) แกไข พ.ร.บ. การจัดการหุนและหุนสวนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 โดยหาม
รมต. และบุคคลในครอบครัวถือหุนบริษัทเอกชนเกินรอยละ 5 (3) ใหมีการเปดเผยขอมูลของ รมต. ที่
เดินทางไปตางประเทศดวยงบประมาณจากภาครัฐ (4) แกไข พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 หามผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมการออกกฎของฝายปกครอง รายละเอียดกฎเกณฑและ
ขั้นตอนการดําเนินงานตองโปรงใสพรอมประกาศใหสาธารณะรับรู และสามารถแสดงความคิดเห็นได
(5) ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ โดยใหระบุจํานวนและรายชื่อบริษัทที่รับประโยชนโดยตรงจาก
โครงการอุ ด หนุ น หรื อ ส งเสริ ม ธุ ร กิ จ เอกชน และมี ก ารติ ด ตามผลกระทบ เพื่ อ ป อ งกั น การอนุ มัติ
งบประมาณที่เ อื้ อประโยชน ต อเครื อ ข ายธุร กิจ ที่ใ กลชิดของผู บ ริ ห ารประเทศ และ (6) ปรั บ ปรุ ง
โครงสรางและหนาที่ของกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยใหมีการแสดงขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
กับธุรกิจที่ประกอบธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจ และแนวทางการคัดสรรกรรมการใหชัดเจน
• การสรางความรับผิดชอบทางการคลัง
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ที่ผานมาสังคมไทยพูดถึง “คอรรัปชันเชิงนโยบาย” มากขึ้น กรณีที่เห็นชัดที่สุดคือ นโยบาย
การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554) ซึ่งเปน
ภาระทางการคลังแกรัฐบาล ในขณะที่ผลประโยชนที่แทจริงไปไมถึงมือเกษตรกรที่ตองการความ
ชวยเหลือ แตกลับเอื้อประโยชนใหกับเอกชนหรือพอคากลาง
กลไกการตรวจสอบในเรื่องที่นี้ตามแนวคิดของนิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 คือการใหมี
“ธรรมนูญการคลัง” (Financial Responsibility Act) ซึ่งบัญญัติใหรายไดทั้งหมดตองเขาเงินคงคลัง
และตองมีการจัดทํางบการเงินรวม (fiscal consolidation) โดยเอางบประมาณของรัฐวิสาหกิจ อปท.
และเงินกูตางประเทศ มารวมกับงบประมาณประจําปดวย พรอมกํากับการใชงบประมาณดวย พ.ร.บ.
เงินคงคลัง นอกจากนี้แลว ยังตองแยกสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ซึ่งหมายถึงธนาคารของรัฐออก
จาก พ.ร.บ. ธนาคารพานิชย เนื่องจากสถาบันการเงินเหลานี้ถูกใชเปนเครื่องมือดําเนินนโยบายที่ไม
รับผิดชอบตอการคลังของประเทศ และตรวจสอบไดยาก
3.3.2 รัฐสภา
รัฐสภาเปนกลไกการตรวจสอบถวงดุลขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย แตวารัฐสภาไทย
ภายใต รธน. พ.ศ. 2540 ถูกวิเคราะหวาไมเปนอิสระจากฝายบริหาร ทําใหมีการออกฎหมายผาน
กระบวนการที่ไมโปรงใสเพื่อเอื้อประโยชนแกพวกพอง นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตาม
การบริ ห ารงบประมาณของสภาผู แทนราษฎร และกมธ. งบประมาณของวุฒิส ภายังไมเนน เรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารราชการมากนัก (ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545)
ทั้งนี้ ขอเสนอเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบของรัฐสภาใหเขมแข็งมากขึ้นมีดังนี้ ประการแรก
กมธ. งบประมาณสภาฯ ตองวิเคราะหความเหมาะสมของนโยบายงบประมาณและจัดสรรวงเงิน
งบประมาณจําแนกเปนรายสาขา จัดตั้งสํานักงบประมาณของรัฐสภา (ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ
2545) และให มีห น ว ยงานวิ จั ย ของรั ฐ สภา เชน สถาบัน พระปกเกล า เพื่อชว ยสนับ สนุ น ภารกิ จ
พิจารณากฎหมายและงบประมาณอยาง Office of Budget Management (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
และคณะ 2550) ประการที่สอง ใหมีการเปดเผยบันทึกประชุมรัฐสภาตอสาธารณะ จัดทําฐานขอมูล
นิ ติ บั ญญั ติ ประวั ติการเสนอกระทู ร า งกฎหมาย ระเบีย บวาระการประชุม และ ประการที่ ส าม
วุฒิสภาตองสามารถเห็นชอบรางกฎหมายและเปดอภิปราย ครม. เพื่อใหแถลงขอเท็จจริงได แตไม
จําเปนตองลงมติไมไววางใจ นอกจากนี้ ยังตองมีอํานาจรับรองผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและศาล
รัฐธรรมนูญ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550)
3.3.3 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รธน. พ.ศ. 2540 ไดใหกําเนิดองคกรอิสระหลายแหงเพื่อเขามาชวยตรวจสอบการทํางานของ
รัฐนอกจากการตรวจสอบโดยรัฐสภา ซึ่งองคกรอิสระตาม รธน. มีอยู 3 กลุมตามที่แสดงในตารางที่
3.2 จากผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนของถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 พบวา หลัง 5 ปของการ
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มี รธน. พ.ศ. 2540 องคกรเหลานี้ยังไมเปนที่รูจักของประชาชนมากนัก เนื่องจากเปนหลายหนวยงาน
ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาไมนาน
ตารางที่ 3.2 รายชื่อองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ประเภทหนวยงานจําแนก
องคกร
ตามอํานาจที่ใช
ใชอํานาจตุลาการ
ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาฯ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง
มีอํานาจตัดสินบางประการ กกต.
ป.ป.ช
สตง.
ใหคําแนะนําแกฝายบริหาร สํานักงาน
ผูตรวจการฯ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

หนาที่หลัก
วินิจฉัยคดีทุจริตอยูผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วินิจฉัยรางกฎหมายและขอบังคับการประชุมที่ขัดแยงกับ รธน./
พิจารณาการยื่นบัญชีทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วินิจฉัยการใชอํานาจของรัฐ/ ขอพิพาทในการบริหารงานรัฐ
กํากับกติกา/สรางความโปรงใสในการเขาสูอํานาจบริหาร
ตรวจสอบทุจริต
ตรวจสอบการใชเงินแผนดิน
รับเรื่องรองเรียนการบริหารงานรัฐ
รับเรื่องรองทุกข ศึกษาและใหคําแนะนําแกรัฐบาล
ใหขอเสนอแนะปญหาเศรษฐกิจและสังคม และใหความเห็นเกี่ยวกับ
แผนเศรษฐกิจฯ

ที่มา: ดัดแปลงจาก ถวิลวดี บุรกี ุล และคณะ 2547

เมื่อกลาวถึงองค กรอิสระว าดว ยการตรวจสอบทุจ ริต ป.ป.ช. มักเปนหนวยงานแรก ๆ ที่
จะตองถูกกลาวถึงเนื่องจากเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ตรวจสอบทุจริต สําหรับผลการดําเนินงานที่
ผานมาของ ป.ป.ช. ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 2558 รายงานวา ระหวางป 2543 –
2554 ป.ป.ช. ตรวจสอบเรื่ องร องเรี ย นเสร็ จ สิ้น 23,009 เรื่อง คิดเปน ร อยละ 71 ของเรื่ อ งที่ รั บ
รองเรียนทั้งหมด แตชี้มูลผูกระทําความผิดเพียง 818 เรื่อง (รอยละ 3.5 ของเรื่องที่ดําเนินการเสร็จ)
หรือชี้มูลเฉลี่ย 68 เรื่องตอป ที่เหลือเปนเรื่องที่ ป.ป.ช. “ตีตก” “ไมรับ” สงคืนพนักงานสอบสวน และ
สงหนวยงานอื่นดําเนิน การต อ เชน สํานักงาน ป.ป.ท. แตในประหวางป 2555 – 2557 ป.ป.ช.
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเสร็จสิ้น 7,164 เรื่อง (รอยละ 96 ของเรื่องที่รับรองเรียน) เปนการชี้มูล
ความผิด 264 เรื่อง (รอยละ 3.7 ของเรื่องที่ดําเนินการเสร็จ) หรือชี้มูลเฉลี่ย 88 เรื่องตอป
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ในชวงกอนการจัดตั้งองคกรอิสระ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2541 22 ไดตั้งขอสังเกตถึงลักษณะ
ขององค ก รอิ ส ระที่ ค วรจะเป น ไว 3 ประการคื อ ประการแรก องค ก รอิ ส ระต อ งไม ฟ ง คํ า สั่ ง จาก
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา แตก็ตองอยูภายใตระบบการตรวจสอบเชนกัน โดยตองมีระบบตรวจสอบใน
2 เรื่อง ไดแก การตรวจสอบบุคลากร และการตรวจสอบการใชเงิน ซึ่งการแตงตั้งบุคลากรตองมีความ
รัดกุมและโปรงใส แตเมื่อแตงตั้งแลวก็ตองไมถูกถอดถอนงาย ๆ ประการที่สอง องคกรอิสระตองมี
อิสระทางงบประมาณ การที่องคกรอิสระตองขอเงินงบจากสํานักงบประมาณทุกปถือวาไมมีอิสระ ซึ่ง
ทางออกคืออาจมีการตั้ง “กองทุนหมุนเวียน” หรือ “กองทุนคงยอดเงินตน” เชนในประเทศอังกฤษ
ประการที่ส าม องค กรอิ ส ระต องมี อํา นาจที่จํากัดสําหรับ บางเรื่อง ไมเชน นั้น จะทําใหการบริห าร
ประเทศเปนไปอยางลําบากและที่สําคัญองคกรอิสระนั้นไมไดรับผิดชอบตอประชาชนโดยตรง
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อยางไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่มาจนถึงป พ.ศ. 2557 องคกรอิสระที่มีบทบาท
หลักในปองกันและขจัดคอรรัปชันและปญหาธรรมาภิบาล 3 แหงอยาง ป.ป.ช. สตง. และ สํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน ยังคงมีอุปสรรคอยางนอย 5 ประการในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
ประการแรกคือ การขาดอิสระทางงบประมาณ ซึ่งเปนปญหาที่องคกรอิสระทั้งสามแหงมี
เหมือนกัน ตามที่แสดงในตารางที่ 3.3 (นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547, เดือนเดน นิคมบริรักษ
และคณะ 2558, เมธี ครองแกว 2558, สรรเสริญ พลเจียก 2558) เนื่องจากทุกปหนวยงานเหลานี้
ยังคงตองขอจัดสรรงบประมาณจาก ครม. หากหนวยงานเหลานี้ตรวจสอบปมปญหาการทุจริตคอรรัป
ชันที่เกี่ยวโยงกับรัฐบาลซึ่งเปนผูมีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณแลว ก็ยอมมีความเสี่ยงสู งที่จ ะ
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเทาที่ควร นอกจากนี้ การขาดแคลนงบประมาณยังสงผลใหไมสามารถ
เพิ่มจํานวนบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงานที่มีอยูไดอีก
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. 2541. “ภาพรวมของรัฐธรรมนูญฉบับใหม” ใน “รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”. อางใน ถวิลวดี บุรีกุล
และคณะ 2547. หนา 50.
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ตารางที่ 3.3 สรุปอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. สตง. และ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
อุปสรรคตอการทําหนาที่
ตรวจสอบ
ตองรอคําสั่งจาก ครม.
หรือรัฐสภา

ป.ป.ช.

สตง.

-

ตองรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ านตอรัฐสภา และ
ตองรอพิจารณา
ขอบเขตอํานาจไมเพียงพอ สํานวนคดีที่จัดทําไมถูกใช
หนาที่ซ้ําซอนกับ ป.ป.ช.
โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ เรื่องคดีสมยอมราคา และ
เจาหนาที่รัฐทุจริตจัดซื้อ
จัดจาง
ทรัพยากรในการทํางานไม ตองของบประมาณจากสํานัก ตองของประมาณบจาก
เพียงพอ
งบประมาณ และขาด
สํานักงบประมาณ และ
บุคลากร
ขาดบุคลากร
ปญหาการบริหารงาน
รวมมือกับ ปปง. นอยเกินไป ภายใน
และ ความเห็นไมตรงกับ
อัยการสูงสุดในคดีสําคัญ
ขาดความรับผิดชอบตอ
ไมเปดเผยขอมูลผลการ
ไมเปดเผยขอมูลผลการ
ประชาชน
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ทันเวลา
และทันเวลา

ผูตรวจการแผนดิน
-

หากหนวยงานรัฐไม
ตอบสนองขอทักทวง ไม
สามารถออกบทลงโทษได
ตองของบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ และขาด
บุคลากร
-

-

ที่มา: ประมวลจาก นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547, เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ 2558, เมธี ครองแกว 2558, สรรเสริญ พล
เจียก 2558 โดยคณะผูวิจัย (2559)

ประการที่สอง การปญหาบุคลากรไมเพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานตรวจสอบทุจริต เมธี
ครองแกว 2558 และ สรรเสริญ พลเจียก 2558 พบวา ป.ป.ช. มีเจาหนาที่บันทึกปากคําพยานและ
จัดทําบันทึกการประชุมไมเพียงพอ ทําใหไตสวนลาชา จึงวา ป.ป.ช. ตองเพิ่มจํานวนบุคลากรดานการ
ปราบปรามทุจริตมากขึ้นเพื่อสะสางเรื่องรองเรียนสะสมใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ป โดยฝายงานแสวงหา
ขอเท็จจริงมี 357 คน (ขอมูลป 2556) ตองเพิ่ม 150 คน เพื่อเพิ่มอัตราเฉลี่ยการแสวงหาขอเท็จจริง
เสร็จสิ้น 13 เรื่องตอคนตอป จากที่เคยจัดการได 10 เรื่องตอคนตอป ฝายงานไตสวนขอเท็จ จริงมี
137 คน ตองเพิ่ม 80 คน จะทําใหไตสวนขอเท็จจริงไดเสร็จสิ้นเฉลี่ยน 4 เรื่องตอคนตอป จากเดิมที่
ทําได 3 เรื่องตอคนตอป
นอกจากนี้ ยังตองมีการแกระเบียบบริหารงานภายในใหมีเกณฑการมอบหมายงานสอบสวน
ใหชัดเจน โดยเจาหนาที่ระดับสูงตองรับสอบสวนคดีขนาดใหญและขนาดกลาง และใหพนักงานไต
สวนรายเดียวสามารถสอบปากคําพยานได (ไมจําเปนตอง 2 คน)
อนึ่ง ปญหางบประมาณไมเพียงพอของ ป.ป.ช. อาจมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดบาง
ประการ ริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 2558 พบวา การจัดตั้ง ป.ป.ช. จังหวัด (ป.ป.จ.)
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เพิ่มภาระทางงบประมาณแก ป.ป.ช. โดยคาตอบแทน ป.ป.จ. รวมเดือนละ 140 ลานบาท แตการ
ทํางานกลับถูกตั้งคําถามวามีความคุนเคยกับผูถูกกลาวหาซึ่งเปนนักการเมืองหรือเจาหนาที่รัฐทองถิ่น
กรณีศึกษาของการทํางานของ สตง. ก็มีปญหาเชนกัน โดยเฉพาะ สตง. ในตางจังหวัด พิทยา
พานทอง และคณะ 2555 23 ชี้ใหเห็นปญหาชัดเจนของการขาดงบประมาณและบุคลากรของ สตง. ใน
พื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงราย พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน เชียงใหม และ
แมฮองสอน ผลการศึกษาพบวา สตง พื้นที่นี้ยังทํางานการตรวจสอบแบบ “ประเมินความเสี่ยง" หรือ
เลือกเฉพาะบางเรื่องที่เห็นวามีความสุมเสี่ยงตอคอรรัปชัน
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สาเหตุที่ตองทําเชนนี้ก็เนื่องจากมีจํานวนผูตรวจไมพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่มี เชน สตง.
ในจังหวัดแมฮองสอนมีผูตรวจอยู 5 คน แตตองดูแล อบต. ทั้งหมด 50 แหง ในขณะที่ สตง. เชียงราย
มีผูตรวจ 7 คน แตตองตรวจ อบต. 144 แหง โดยผูตรวจแตละคนตองใชเวลาตรวจ อบต. แตละแหง
ไมต่ํากวา 15 วัน ปญหาการมีจํานวนผูตรวจจํากัดนี้ทําใหไมมีผูตรวจสลับเปลี่ยนหมุนเวียน ซึ่งอาจ
นําไปสูปญหาวาผูตรวจสอบคุนเคยกับหนวยรับตรวจ และอาจเกิดปญหาเรื่องความเกรงใจกั น ได
นอกจากนี้แลว ผูตรวจยังตองการใหมีการสนับสนุนเรื่องอื่น ๆ เชน ขาดรถเดินทางไปตรวจ ทําใหตอง
นั่งรถประจําทางเพื่อปฏิบัติหนาที่ เปนตน
ประการที่สาม การประสานงานกันไมราบรื่นระหวางหนวยงานตรวจสอบทุจริตดวยกันเอง
หรือกับหนวยงานอื่น โดยเฉพาะ ป.ป.ช. ซึ่งเปนหนวยงานตรวจสอบทุจริตหนวยงานหลักของประเทศ
ยังมีความขัดของในการทํางานรวมกันหนวยงานอื่น ๆ ดังนี้
ความสัมพันธระหวาง ป.ป.ช. และ สตง. มีปญหาการทํางานแบบ “ตางคนตางทํา” ป.ป.ช.
และ สตง. ตางก็มีหนาที่ในการตรวจสอบการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 แตทั้งสองหนวยงานยังทํางานแยกกันหรือตาง
ฝายตางตรวจ นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547 เสนอวา ในกรณีของการสมยอมราคา ป.ป.ช. ควร
เปนตัวหลักในการตรวจสอบ สวนในกรณีของเจาหนาที่รัฐทุจริตนั้น อาจเปนลักษณะวาฝายใดเขาไป
ตรวจสอบกอนก็ควรใหดําเนินการไป
ป.ป.ช. ก็ยังถูกวิเคราะหวารวมมือกับ ปปง. นอยไปในเรื่องการประเมินขอขอมูลธุรกรรมทาง
การเงินซึ่ง ปปง. มีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยมาก อันจะชวยให ป.ป.ช. ตรวจสอบธุรกิจการเงินของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ทุจริตไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547)
ในขั้นตอนการสงคดีฟองศาล ป.ป.ช. ตองทํางานรวมกับอัยการสูงสุด ซึ่งในหลายคดี ป.ป.ช.
ตองรอความเห็นจากอัยการสูงสุ ด (ตามมาตรา 97 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542) ทําใหการดําเนินคดีลาชา สรรเสริญ พลเจียก 2558
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พิทยา พานทอง และคณะ. 2555.
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เสนอวา ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาใหอัยการสูงสุดพิจารณาสํานวนคดีให ป.ป.ช. ทราบ (วาจะ
ฟองหรือไม) ภายใน 30 วัน และขอขยายเวลาหากมีเหตุพิเศษ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน ถาไมเห็นดวย
ขอให ป.ป.ช. ฟองคดีเอง โดยไมตองมีการตั้งคณะทํางานรวม
ประการที่สี่ ความบกพรองในการบริหารจัดการภายในองคกร ในกรณีของ ป.ป.ช. มีแจกจาย
งานแสวงหาขอเท็จจริงและไตสวนพยานไมเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของเจาหนาที่ (หัวหนาสวน
กลุมงานดําเนินการคดีไมซับซอนเอง แตใหเจาหนาที่ระดับลางดําเนินการเรื่องขนาดใหญ (สรรเสริญ
พลเจียก 2558)
อุปสรรคที่หา การไมคอยเปดเผยขอมูลการตรวจสอบตอสาธารณะ ป.ป.ช. และ สตง. ยังมี
ปญหาเรื่องความโปรงใสจากการไมเปดเผยผลการปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่องและรวดเร็ว ในกรณีของ
สตง. ปญหามาจากการที่ตองรอให รัฐสภาพิจ ารณารายงานใหเสร็จสิ้น ก อนเป ดเผยต อสาธารณะ
(เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ 2558)
3.3.4 ภาคประชาชน และเครื่องมือตรวจสอบรัฐ
กลไกตรวจสอบเชิงสถาบันเปนเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการตรวจสอบคอรรัปชันและปญหา
ธรรมาภิบาล แตก็ไมใช กลไกที่ เ พีย งพอ เนื่องจากผลการวิจั ยหลายชิ้นแสดงใหเห็ นวา หนวยงาน
ตรวจสอบฝายบริหารยังมีความออนแอในหลายดานและมีโอกาสที่จะถูกแทรกแซงทางการเมืองไดอยู
เสมอ ยุทธวิธีตอตานคอรรัปชันใหไดผลยังตองการการมีสวนรวมของภาคประชาชนและสื่อมวลชนอยู
จากงานวิจัยชวงป พ.ศ. 2545 สํารวจพบวา ภาคประชาชนในชวงนั้นมีความตื่นตัวเรื่องคอรรัปชันและ
การตรวจสอบภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แตก็ยังเนนเปดโปงและการ
พิทักษสิทธิของตนเอง (ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545, ฉันทนา บรรพศิริโชติ และคณะ 2547)
แตคําถามที่สําคัญคือประชาชนจะมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของรัฐไดอยางไร
รธน. พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกกลาวถึงวาเปน รธน. ที่สรางการมีสวนรวมของประชาชนมากที่สุด
กลาวคือ รธน. พ.ศ. 2540 ไดสรางชองทางใหเกิดการเมืองภาคพลเมืองมากขึ้น โดยคณะผูวิจัยได
คัดเลือกงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางชองทางการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งไดถูกกลาวถึงในรายงาน
หลายชิ้น และยังคงมีปญหาในทางปฏิบัติอยู 3 เรื่อง ไดแก การเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐ การทํา
ประชามติ แ ละประชาพิ จ ารณ และการเข า ชื่ อ เพื่ อ เสนอกฎหมายและการร อ งเรี ย น รวมถึ ง การ
ดําเนินการฟองรองแบบกลุม
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• การเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐ
รธน. พ.ศ. 2540 บัญญัติใหการเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
หลังการประกาศใช รธน. พ.ศ. 2540 ไดมีการออก พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปน
เครื่ องมื อรั บ รองสิ ทธิ ดั งกล า วของประชาชน พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารฯ ถือเปน กฎหมายที่ ใ ห สิ ท ธิ
ประชาชนเขาถึงขอมูลของรัฐฉบับแรกของไทย
ผลการสํารวจในถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 พบวา ประชาชนรอยละ 60 รูวาตนเองมี
สิทธิรับรูขอมูลขาวสารของรัฐ รอยละ 40.2 เคยใชสิทธิดังกลาว และรอยละ 90.2 ของผูใชสิทธิก็
พอใจที่ไดใชสิทธินั้น ขอมูลเหลานี้ชี้ใหเห็นวาสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐเปนสิ่งจําเปนและ
สําคัญกับประชาชน เนื่องจากประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐได
การที่รัฐเปดเผยขอมูลใหประชาชนไดเขาถึงและรับทราบถือเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดตระหนักรูถึงผลกระทบของนโยบายและการทํางานของรัฐ อันเปนการสรางความไวใจกันระหวาง
รัฐและประชาชน หากรัฐไมไดรับความไววางใจจากประชาชนแลว การดําเนินโครงการใด ๆ ไมวา
โครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็ไมอาจดําเนินไปไดอยางสะดวก
กรณีศึกษาเรื่องนโยบายกําจัดขยะมูลฝอยและกากขยะอุตสาหกรรมของสุธาวัลย เสถียรไทย
และคณะ 2546 พบวา นโยบายการกําจัดขยะของเทศบาลลมเหลวเพราะการดําเนินการจัดการขยะ
ไมมีการเปดเผยขอมูลปริมาณขยะและองคประกอบขยะใหประชาชนไดรับรู ประชาชนจึงรูถึงความ
รุนแรงของปญหาและไมมีความรูสึกตองการมีสวนรวมในการแกปญหา
อยางไรก็ดี งานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็นวาวา ภาครัฐไทยยังบกพรองในเรื่องการเปดเผยขอมูล
ตาม รธน. 2540 เพราะประชาชนยังมีภาระคาใชจายและประเด็นเรื่องเวลาในการเขาถึงขอมูล ซึ่ง
หากตองการขอมูลประเภทใดอาจตองคัดลอกดวยลายมือ และการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ของภาครัฐเองก็มิไดเปนวัฒนธรรมของภาครัฐไทย (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2544) เนื่องจากยังมีอีก
หลายหนวยงานของรัฐที่ยังปรับตัวชาและไมใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูล นอกจากนี้ ในชวงป
พ.ศ. 2550 ยังมีประเด็นเพิ่มวา พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ไมครอบคลุมการเปดเผยขอมูลขององคกร
อิสระ
ปญหาอีกประการหนึ่งคือ หนวยงานที่ดูแลเรื่องนี้ คือ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ (สขร.) ยังไมมีความเปนอิสระเต็มตัว โดยยังอยูภายใตการกํากับดูแลของ สนย. (นวลนอย
ตรีรัตน และคณะ 2547 และ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550)
ทั้ งนี้ ข อเสนอเพื่ อเป น ทางออกสําหรับ ประเด็น นี้ คื อ การให คณะกรรมการวินิจ ฉัย การ
เปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) ซึ่งเปนกรรมการชุดหนึ่งใน สขร. และยังเปนผูตัดสินวาขอมูลใดควรเปด
หรือไมอยางไร ตองถูกแยกออกมาเปนองคกรกึ่งตุลาการที่เปนอิสระจาก สขร. (และ สนย.) นอกจากนี้
32

แลว ควรมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่ไมเปดเผยขอมูล เชน การถอดถอนองคกรอิสระถาไมยอม
เปดเผยขอมูล (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550)
• การทําประชามติและการทําประชาพิจารณ
การทําประชามติและการทําประชาพิจารณเปนชองทางการที่รัฐจะไดถามความเห็ น จาก
ประชาชนกอนที่จะตัดสินใจเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบตอประชาชน และสําหรับการทําประชาพิจารณ
เปนการเปดพื้นที่ใหประชาชนไดซักถามขอมูล เกิดการถกเถียงและแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางรัฐ
และระหวางประชาชนดวยกัน ซึ่งเปนการสรางความโปรงใสอีกระดับหนึ่งนอกจากการเปดเผยขอมูล
เพียงอยางเดียว และเปนการชวยปองกันไมใหรัฐบาลใชดุลยพินิจโดยมิชอบ
ในเรื่องของประชามติ การทบทวนงานวิจัยของ สกว. พบวา ยังไมคอยมีการพูดถึงปญหาของ
การทําประชามติเทาใดนัก อาจเปนเพราะประเทศไทยไมไดมีการทําประชามติบอยครั้งนัก อนึ่ง รธน.
พ.ศ. 2540 ใหสิทธิประชาชนออกเสียงลงประชามติในเรื่องที่ ครม. เห็นวาจะกระทบประโยชนไดเสีย
ของชาติหรือประชาชน แตผลของประชามติก็ยังเปนเพียงคําปรึกษาแก ครม. เทานั้น นอกจากนี้ ยัง
ไมมีบทบัญญัติใดชี้ชัดวา ครม. ตองทําประชามติในเรื่องใดบาง
ดวยเหตุนี้ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 จึงเสนอใหปรับปรุงกฎเกณฑการทํา
ประชามติใหม 3 เรื่อง ไดแก หนึ่ง ประชามติตองมีผลผูกพันความการตัดสินของ ครม. สอง ตัวอยาง
ชองเรื่องที่ตองทําประชามติ เชน กรณีที่รัฐบาลจะทําสนธิสัญญาระหวางประเทศ หรือกรณีที่รัฐสภา
ไม รั บ หลักการร า งกฎหมายที่ ป ระชาชนเสนอ เปน ตน การลงประชามติในเรื่องลักษณะนี้จ ะช วย
ปองกันการใชอํานาจผูกขาดทางการเมืองในการออกนโยบายหรือกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนแกพวก
พอง และ สาม ควรใหมีการทําประชามติในระดับทองถิ่นดวย เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกระจาย
อํานาจ และแกปญหาการขาดธรรมาภิบาลของ อปท.
ในเรื่องของการทําประชาพิจารณ ประชาชนเห็นความสําคัญของกระบวนการประชาพิจารณ
ในการสํารวจความเห็นของถวิ ลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 เมื่อถามวาประชาชนที่เ ห็นวาการทํ า
ประชาพิจารณสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจนโยบายหรือไม ประชาชนรอยละ 61.4 ตอบวาเห็นดวย
และรอยละ 33.5 ตอบวาคอนขางเห็นดวย อยางไรก็ดี ปญหาคือยังไมมีการตรากฎหมายวาดวยการ
จัดทําประชาพิจารณ มีเพียงระเบียบ สนย. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีป ระชา
พิจารณ พ.ศ. 2539 และสามารถใชไดเฉพาะกับโครงการกอสรางเทานั้น (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
และคณะ 2550) นอกจากนี้ ยังมีการทําประชาพิจารณในลักษณะ “พิธีกรรม” เพื่อใหครบถวนตาม
กระบวนการตามกฎหมาย แตไมไดรับรูความเห็นหรือปญหาที่แทจริงของประชาชน จึงควรมีการ
กําหนดขั้นตอนการทําประชาพิจารณที่ไดมาตรฐาน และควรใหครอบคลุมในเรื่องการออกกฎระเบียบ
ตาง ๆ ของรัฐดวย
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• การเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายและ การรองเรียนและฟองรองแบบกลุม
การเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายและการรองเรียนแบบกลุม (รวบรวบชื่อ 50,000 คนเสนอสภา
ผูแทนราษฎร) และการฟองรองแบบกลุม (class action law) เปนเครื่องมือใหประชาชนไดเสนอชื่อ
หรือเสนอความตองการของตนเองตอรัฐโดยตรง โดยไมตองรอใหรัฐมอบโอกาสในการแสดงความ
คิด เห็ น อย า งไรก็ ดี ในทางปฏิ บั ติยั งมี อุป สรรคที่ทําใหป ระชาชนไม ได ใชเครื่ องมื อเหลานี้ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ในการรวบรวมชื่อ 50,000 คน เพื่อเสนอใหออกกฎหมายในอดีตที่ผานมา สภาฯ มักดึงเรื่อง
ใหลาชา ในขณะที่การรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอใหออกกฎหมายมีตนทุนเกิดขึ้นที่ประชาชนตองแบก
รับภาระปญหาตาง ๆ จึงจําเปนตองเรงใหมีการปรับปรุงและแกไขขอกฎหมาย ดังนั้น การเขาชื่อเพื่อ
เสนอกฎหมายตอสภาฯ ตองมีการรับขอเสนอภายใน 3 เดือน และตองลดจํานวนรายชื่อลงเพื่อใหการ
รวบรวมรายชื่องายขึ้น พรอมให ป.ป.ช. ตรวจสอบรายชื่อดังกลาววาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งดวยหรือไม
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550)
สําหรับประเด็นเรื่องการฟองรองแบบกลุม ยังไมมีงานวิจัยของ สกว. ชิ้นใดทําการวิเคราะห
แบบเชิ งลึ ก มี เ พี ย งการเสนอให นํ า เครื่ อ งมื อดั งกล าวมาใชใ นกรณี ทุจ ริต ในตลาดหลั กทรัพ ย ซี่ ง มี
ผูเสียหายในคดีหลายรายซึ่งไดกลาวถึงในรายงานของนิพนธ พัวพงศกร และ คณะ 2554 และ ผาสุก
พงษไพจิตร และคณะ 2556
ทั้งนี้ คณะผูวิจัยเห็นวา อาจนําเครื่องมือดังกลาวมาใชในคดีความเสียหายในเรื่องอื่น ๆ ได
ดวย เชน คดีปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งถูกกลาวถึงรายงานวิจัยของสุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ 2546
และ ฉันทนา บรรพศิริโชติ และคณะ 2547
3.3.5 ปจจัยสนับสนุนการตรวจสอบรัฐ
การตอตานคอรรัปชันและการสงเสริมธรรมาภิบาลของรัฐยังจําเปนที่จะตองมีปจจัยสนับสนุน
อื่ น ๆ อี ก 3 ประการที่ ค ณะผู วิ จั ย เห็ น ว า สํ า คั ญ เรื่ อ งแรกคื อ กฎหมายคุ ม ครองผู แ จ ง ข อ มู ล
(Whistleblower Protection) ซึ่งไมจํากัดอยูแคเรื่องทุจริตเงินงบประมาณเพียงอยางเดียว แตตอง
รวมเรื่องระบบบริหารงานภาครัฐที่มีขอบกพรองดวย ในประเด็นนี้ จตุรนต ถิระวัฒน และคณะ 2556
เสนอให ก ารมี ก องทุ น สนั บ สนุ น องค ก รภาคประชาสั ง คมตรวจสอบทุ จ ริ ต (Whistleblower
Protection Fund) จากเงินที่มาจากทรัพยสินที่ถูกริบในคดีทุจริต
เรื่องที่สองคือ ความเปนอิสระของสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อเชิงสืบสวน แตสมเกียรติ ตั้งกิจวา
นิชย และคณะ 2550 พบปญหาวา สื่อเอกชนยังทําขาวไมไดคุณภาพเนื่องจากมีการแขงขันสูง ตนทุน
สูง แตรายไดต่ํา อีกทั้งยังมีการแทรกแซงทางการเมือง และกฎหมายยังเปดชองใหมีการฟองรองหมิ่น
ประมาท จึงมีขอเสนอแนะเพื่อปฏิรูปสื่อดังนี้
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• ให มี ส ถานี โ ทรทั ศ น ส าธารณะจาก พ.ร.บ. องค ก ารแพร ภ าพกระจายเสี ย ง
สาธารณะ
• ให มีตั้งกองทุ น คุ มครองสิทธิเสรีภ าพเพื่อใชเปน ทรัพยากรใหป ระชาชนหรือ
เพื่อใหสื่อสามารถนไปดําเนินการสูคดีกับบริษัทเอกชนในประเด็นสาธารณะ
• ยกเลิกโทษอาญาฟองหมิ่น
• ลดบทบาทรัฐในการกํากับดูแลสื่อ และใหสื่อกํากับดูแลกันเอง
• ใหเปดเผยมูลคาการลงโฆษณาของหนวยงานรัฐในแตละปแยกตามสื่อรายสาขา
และตามรายการ
เรื่ องที่ ส ามคื อ ความจํ า เป น ที่ ตองมีองคกรภาคประชาชนเข ามาทําหนาที่ ในการปกป อ ง
ผลประโยชนของสาธารณะ เชน “องคอิสระดานสิ่งแวดลอม” และ “องคอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภค”
ซึ่งถูกบัญญัติไวใน รธน. พ.ศ. 2540 แลว แตก็ยังไมมีองคกรดังกลาวที่เปนอิสระในลักษณะเดียวกับ
องคกรอิสระวาดวยการตรวจสอบอื่น ๆ ทั้งนี้ ปญหาสิ่งแวดลอมและการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคเปน
ปญหาที่กระทบกับชีวิตของประชาชนโดยตรง และมักมีสาเหตุจากเรื่องการใชอํานาจผูกขาดทางการ
เมืองซึ่งสงผลใหเกิดความไรธรรมาภิบาลในการออกนโยบายของรัฐ และการผูกขาดทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจซึ่งแสวงหากําไรสวนเกินโดยไมใสใจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวม

3.4 บทสรุป
จากสมการคอรรัปชันของคลิตการด การคอรรัปชันนั้นเกิดจากอํานาจการผูกขาดและการใช
ดุลยพินิจของรัฐซี่งขาดระบบการตรวจสอบที่ดี คณะผูวิจัยสามารถสรุปเนื้อหางานวิจัยคอรรัปชันและ
ปญหาธรรมาภิบาลไวไดดังนี้
การผูกขาด
ประเทศไทยเคยมีปญหาการผูกขาดการบริหารราชการไวที่สวนกลางซึ่งสะทอนใหเห็ น ถึง
ความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ การผูกขาดการบริหารราชการทําใหปญหาคอรรัปชันรุนแรง
มากขึ้นเมื่อมีการผูกขาดอํานาจการเมือง ซึ่งหมายถึงการมีกลุมคนกลุมแคบ ๆ เขามาบริหารประเทศ
เกิดความเสี่ยงที่จะมีระบบพวกพองและการแสวงหาผลประโยชนสวนเกินผานการออกนโยบายหรือ
กฎระเบียบตาง ๆ เพื่อเอื้อประโยชนแกกลุมหรือธุรกิจอันนําไปสูปญหาการผูกขาดทางเศรษฐกิจอีก
ทอดหนึ่ง
การใชดุลยพินิจ
คณะผูวิจัยสรุปสาระจากงานวิจัยของ สกว. ไดวา ปญหาการใชดุลยพินิจโดยมิชอบเกิดขึ้นใน
3 กรณี ไดแก หนึ่ง การแทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาดของกลุมผลประโยชน ซึ่งอาจตอกย้ําปญหา
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การผูกขาดทางเศรษฐกิจตอไปไดอีก สอง การใชดุลยพินิจในการจัดซื้อจัดจางซึ่งเปนเปาหมายของนัก
ทุจริตอยูเสมอ และ สาม ปญหาการใชดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทําใหเกิดปญหาการเรียก
รับสินบนและผลประโยชน เนื่องจากเกี่ยวของกับการดําเนินคดีความและผลประโยชนทางธุรกิจ
ระบบตรวจสอบรัฐ
ระบบตรวจสอบรั ฐ สามารถแบงเปน 4 ระดับ คือ การตรวจสอบภายในของฝายบริห าร
รัฐสภา องคกรอิสระตาม รธน. และ การตรวจสอบภาคประชาชน
ระบบการตรวจสอบภายในของฝายบริหาร กลไกตรวจสอบคอรรัปชันที่สําคัญตามขอเสนอ
ของรายงานวิจัยหลายฉบับมีอยูอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก ระบบการประเมินผลงานของฝายบริหาร
การปองกันผลประโยชนทับซอน และการสรางความรับผิดชอบทางการคลัง
ในการตรวจระดั บ รั ฐ สภา ซึ่ ง ถื อ เป น กลไกถ ว งดุ ล ทางการเมื อ งที่ จํ า เป น ในระบอบ
ประชาธิปไตย หากแตวาการตรวจสอบของรัฐสภาไทยยังคงไมมีประสิทธิภาพจากการถูกแทรกแซง
ทางการเมือง และรัฐสภาไทยยังไมรับผิดชอบตอประชาชน ดวยเหตุนี้ องคกรอิสระจึงถูกสถาปนาขึ้น
เพื่อชวยตรวจสอบการทํางานของรัฐอีกทางหนึ่ง
องคกรอิสระตาม รธน. มีอยูหลายแหง แตสําหรับคณะผูวิจัย องคกรที่เปนเสาหลักของการ
ตอตานคอรรัปชันมีอยู 3 แหง ไดแก ป.ป.ช. สตง. และผูตรวจการฯ อยางไรก็ดี องคกรอิสระเหลานี้ก็
ยังมีอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะเรื่องการขาดความเปนอิสระทางงบบประมาณและ
บุคลากรซึ่งสวนทางกับภาระงานที่มอี ยูมาก จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สุดทาย กลไกการตรวจสอบการทํางานของรัฐที่กลาวมาขางตนเปนกลไกที่จําเปน แตหากจะ
ใหเพียงพอนั้น ยังตองมีการเปดพื้นที่ใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบมากขึ้น ซึ่งที่
ผานมาเครื่องมือที่สํ าคั ญ 3 ชิ้นที่ชวยใหประชาชนไดตรวจสอบรัฐ ไดแก สิทธิในการเขาถึงข อมูล
ขาวสารของรัฐ การทําประชามติและประชาพิจ ารณ และการรวบรวมชื่อเพื่อเสนอกฎหมายและ
นโยบาย รวมทั้งการฟองรองแบบกลุม ซึ่งแมจะยังไมถูกนํามาใชอยางเต็มที่ในทางปฏิบัติ แตก็เปด
พื้นที่ใหประชาชนไดพอสมควร เหลือเพียงการปรับปรุงและแกไขกระบวนดังกลาวใหดีขึ้น
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บทที่ 4
บทสํารวจแนวโนมประเด็นคอรรัปชันและธรรมาภิบาลที่สําคัญ
การสํารวจและประมวลงานวิจัยของ สกว. ชวยใหเห็นสภาพปญหาการทุจริตและการพัฒนา
เชิงสถาบันในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับหนึ่ง อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยเห็นวา ควรมี
การศึกษาและประมวลแนวโนมประเด็นปญหาคอรรัปชันและธรรมาภิบาลที่สําคัญไวในรายงานฉบับนี้
เชนเดียวกันเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดโจทยวิจัยในอนาคต
คณะผูวิจัยจึงไดทําการทบทวนกรณีการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2530
ถึง พ.ศ. 2559 เพื่อที่จะไดขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรของประเด็นการ
ทุจริตคอรรัปชันรวมทั้ง แนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันของภาครัฐในแต
ละชวงเวลาในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา ดังนี้

4.1 ฐานขอมูลกรณีการทุจริตคอรรัปชัน
4.1.1 แหลงขอมูล
แหลงขอมูลกรณีการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยที่สําคัญของประเทศไทย คือ สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน (ป.ป.ช.) เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ออกแบบมาใหปญหาที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันทั้งหมดจะตองสงไปที่ ป.ป.ช. แตในขณะเดียวกัน
มีกรณีการทุจริตคอรรัปชันจํานวนหนึ่งที่มีการรายงานโดยสื่อหรือภาควิชาการหากแตมิไดมีการนํา
เรื่องสู ป.ป.ช. เนื่องดวยขอจํากัดของกฎหมายหรือไมมีหนวยงานใดที่รับผิดชอบในการดําเนินคดี
ดังนั้น ในการรวบรวมฐานขอมูลเกี่ยวกับกรณีคอรรัปชันในประเทศไทย ทางคณะผูวิจัยไดสํารวจขอมูล
กรณีทุจริตจากแหลงขอมูลซึ่งประกอบการแหลงขอมูลราชการ สื่อมวลชน และ หนังสือวิชาการ ดังนี้
• ฐานขอมูลจากหนวนงานรัฐ
คณะผูวิจัยไดสํารวจแหลงข อมู ลเกี่ยวกับ กรณี การทุจ ริตคอรรั ปชัน ของหนวยงานต อต าน
คอรรัปชัน 5 แหง ไดแก ป.ป.ช. สตง. สํานักงาน ป.ป.ท. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง กรมสอบสวนกรณีพิเศษ (DSI) และพบวา มีเพียงฐานขอมูลของ ป.ป.ช. หนวยงานเดียว
ที่คณะผูวิจัยสามารถเขาถึงไดทางออนไลนและอยูในรูปแบบที่สามารถนํามาประมวลในโปรแกรม
Spreadsheet ได 24 ในขณะที่ฐานขอมูลคดีการทุจริตคอรรัปชันของศาลฎีกาฯ มีการเผยแพรผลการ
23

24

เว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. (https://www.nacc.go.th)
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พิจารณาคดีทุจริตในรูปแบบไฟล .pdf25 ทําใหในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหคณะผูวิจัย
ตองกรอกขอมูลใหม สวนอีกสามหนวยงานอันไดแก สตง. ปปท. และ DSI นั้น คณะผูวิจัยไดรับแจงวา
จะตองมีการทําหนังสือที่เปนทางการเพื่อร องขอข อมูลกรณีการทุจริต คอรรัปชัน ซึ่งคณะผูวิจัยได
ดําเนินการแลว หากแตยังไมไดรับการตอบกลับมาจากหนวยงานเหลานั้น (ขอมูล ณ เดือน กันยายน
2559)
กลาวโดยสรุป จากการสํารวจขอมูลกรณีการทุจริตคอรรัปชันของหนวยงานของรัฐตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ คณะผูวิจัยพบวามีฐานขอมูลของ ป.ป.ช. เทานั้นที่พรอมนํามาวิเคราะหไดอยางเปนระบบ
เว็บไซตของ ป.ป.ช. มีขอมูลกรณีการทุจริตคอรรัปชันทั้งหมด 4 ชุด รวมทั้งสิ้น 4,390 คดี
ไดแก ขอมูลคดีชี้มูลความผิดแลว 1,191 คดี ขอมูลคดีที่ “ตีตก” 24 คดี ขอมูลคดีที่อยูระหวางการ
สอบสวน 2,237 คดี และขอมูลคดีที่ดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) 938 คดี ทั้งนี้ คณะผูวิจัยไดเลือกสํารวจ
เฉพาะคดีที่ ป.ป.ช. ไดชี้มูลความผิดแลว โดยฐานขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีการทุจริต
คอรรัปชันตั้งแต ป พ.ศ. 2534
• ขอมูลจากสื่อมวลชนและหนังสือวิชาการ
เนื่องจากฐานขอมูลคดีที่มีการชี้มูลความผิดแลวของ ป.ป.ช. คอนขางจํากัด ไมรวมถึงคดีที่
ยังอยูระหวางการพิจารณา หรือ คดีที่อาจดวยเหตุผลขอจํากัดทางกฎหมายไมสามารถนําไปสู การ
พิจารณาของ ป.ป.ช. ไดหากแตเปนกรณีที่อยูในความสนใจของสาธารณะ คณะผูวิจัยจึงไดสํารวจ
ขอมูลกรณีที่พัวพันกับการทุจริตจากเว็บไซตขาวตาง ๆ โดยเฉพาะเว็บไซตของสํานักงานขาวออนไลน
เชิงสืบสวน ไดแก สํานักขาวอิศรา 26 และ สํานักขาวไทยพับลิกา 27 ซึ่งถือวาเปนสองสํานักขาวสืบสวน
ออนไลนชั้นนําของประเทศที่มีการติดตามขาวทุจริตอยางตอเนื่อง
25

26

นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจขอมูลจากฐานขอมูลขาวยอนหลังของสํานักขาวอื่น ๆ ซึ่งมีขอมูล
รายงานขาวตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตนไป เชน หนังสือพิมพผูจัดการ ไทยรัฐ โพสตทูเดย มติชน และ
เดลินิวส โดยรวมแลว คณะผูวิจัยไดรวบรวมขาวที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอรรัปชันกวา 200 กรณี
จากสํานักขาวทั้งหมด

25

เรียกดูขอมูลจากเว็บไซตศาลฎีกา (http://www.supremecourt.or.th)

26

www.isranews.org

27

http://thaipublica.org/
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หนั ง สื อ วิ ช าการยั ง เป น อี ก แหล ง ข อ มู ล หนึ่ ง ที่ มี ร วบรวมคดี ค อร รั ป ชั น ไว อ ย า งเป น ระบบ
คณะผูวิจัยเลือกสํารวจและอางอิงขอมูลทุจริตจากหนังสือ 2 เลม ไดแก หนังสือ “เมนูคอรรัปชันและ
การแสวงหาผลประโยชน” 28 โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งรวบรวมและ
วิเคราะห 35 กรณีทุจริตตั้งแตป พ.ศ. 2533 และ หนังสือ “เปดแฟม 10 คดีทุจริตโกงชาติ” 29 ของ
ป.ป.ช.
27

28

4.1.2 วิธีการคัดเลือกกรณีทุจริตเพื่อใชในการศึกษาวิเคราะห
เพื่อที่จะสามารถทําการวิเคราะหเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชันใน
เชิงคุณภาพไดอยางละเอียด คณะผูวิจัยไดคัดเลือก กรณีทุจริตเดนจากฐานขอมูลกรณีการทุจริตคอร
รัปชันที่ไดรวบรวมไวจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตามที่ไดอธิบายไวในหัวขอ 1.1 ทั้งหมด 1,426 กรณีที่อยู
ในฐานข อ มู ล ได ทั้ ง หมด 110 กรณี ซึ่ ง ประกอบด ว ยกรณี ก ารทุ จ ริ ต ที่ ไ ด มี ก ารชี้ มู ล ความผิ ด จาก
ฐานขอมูล ป.ป.ช. 22 กรณี กรณีการทุจริตที่มีการนําเสนอในหนังสือเมนูคอรรัปชัน 18 กรณี สํานัก
ขาวอิศรา 19 กรณี สํานักขาวไทยพับลิกา 15 กรณี และสํานักขาวอื่น ๆ อีก 36 กรณี ดังที่ปรากฏใน
รูปที่ 4.1 และรูปที่ 4.2 โดยคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งของกรณีการทุจริตที่คัดเลือกมี 4 ขอดังนี้
(1) เปนกรณีที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง
(2) เป น กรณี ที่มีตน ทุ น ต อประเทศสูง เชน สําหรับ คดีร่ํารวยผิดปกติ คณะผูวิจัย จะ
พิจารณากรณีทุจริตที่มีมูลคามากกวา 10 ลานบาท
(3) เปนกรณีที่เปดโปงวิธีคอรรัปชันลักษณะใหม
(4) เปนกรณีที่มีความสําคัญตอประเทศชาติในทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือ สังคม
ดวยเหตุนี้ กรณีการทุจริตที่เลือกมาสวนมากจะเกี่ยวของกับรัฐบาลระดับประเทศมากกวา
ระดับภูมิภาคและทองถิ่น คดีระดับภูมิภาคหรือทองถิ่นจะเปนกรณีที่เปนขาวดังเทานั้น และกรณีสวน
ใหญจะเกี่ยวของกับนักการเมืองหรือขาราชการระดับสูงเทานั้น
รูปที่ 4.1 กระบวนการคัดเลือก 110 กรณีเดน

“เมนู ค อร รั ป ชั น และการแสวงหาผลประโยชน ”. 2557. สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย. http://tdri.or.th/wpcontent/uploads/2014/04/corruptionmenu-mix-final.pdf

28

29

https://www.nacc.go.th/download/10_200_pr.pdf
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ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

จํานวนกรณทุจริต (เรื่อง)

รูปที่ 4.2 แหลงขอมูลของ 110 กรณีทุจริต
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แหลงที่มาของขอมูล
ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)
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4.2 วิธกี ารศึกษา
ในรายงานฉบั บ นี้ คณะผู วิ จั ย เลือกแบงชวงเวลาสําหรับ การวิเคราะหลักษณะของ “ขาว
อื้อฉาว” คอรรัปชันเปน 4 ชวงเวลาเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชันใน
ประเทศไทยในชวงกวา 3 ทศวรรษที่ผานมา ไดแก (1) ชวง พ.ศ. 2530-2539 (2) ชวง พ.ศ. 25402549 (3) ชวง พ.ศ. 2550-2556 (4) ชวง พ.ศ. 2557- 2559
การแบงการวิเคราะหตามชวงเวลาดังกลาวพิจารณาจากสถานการณทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผนดินเปนหลักดังนี้
4.2.1 ชวง พ.ศ. 2530–2539 (ยุคเศรษฐกิจฟองสบู)
สภาพการเมื อ งในช ว งป พ.ศ. 2530-2539 นี้ เ ริ่ ม ต น ด ว ยการสิ้ น สุ ด การดํ า รงตํ า แหน ง
นายกรัฐมนตรีของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท ซึ่งดํารงตําแหนงดังกลาวถึง 3 สมัยตั้งแตป พ.ศ. 2523
ก อนลงจากตํ า แหน ง และสิ้ น สุ ด บทบาททางการเมื อง ในป พ.ศ. 2531 รั ฐ บาล พล.อ. ชาติ ช าย
ชุณหะวัณ ไดรับเลือกตั้งเขามาทําหนาที่แทนระหวางป พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2534 แตตองเผชิญขอ
วิพากษวิจารณวาเปนรัฐบาลที่มีการทุจริต จนไดรับฉายาวา “บุฟเฟต คาบิเนต” การทุจริตของรัฐบาล
พล.อ.ชาติ ชาย ถู กใช เ ป น ข ออ า งในการทํารัฐประหารในป พ.ศ. 2534 ของคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ (คณะ รสช.) ซึ่งไดแตงตั้งใหนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกฯ จนถึงตนป พ.ศ.
2535
การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 นําพาใหพรรคการเมือง 5 พรรครวมกันจัดตั้ง
รัฐบาล 30 โดยมี พล.อ. สุจินดา คราประยูร เปนนายกฯ แตเนื่องจาก พล.อ. สุจินดาเปนหนึ่งในคณะ
รสช. จึงถูกตอตานอยางหนักจากประชาชนดวยเหตุผลวาเปนการสืบทอดอํานาจของ คณะ รสช. การ
ตอตานดังกลาวนําไปสูเหตุการณปราบปรามและปะทะกันระหวางเจาหนาที่ตํารวจและทหารกั บ
ประชาชนผูชุมนุม มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากที่เรียกวา “พฤษภาทมิฬ” สงผลใหมีการแตงตั้ง
นายอานันท ปนยารชุน ใหกลับเขามารับตําแหนงนายกฯ เปนสมัยที่สอง หลังป พ.ศ. 2535 การ
เมืองไทยกลับเขาสูระบบการเลือกตั้งอีก 3 ครั้ง ภายใตการบริหารประเทศของนายกฯ 3 คน ไดแก
นายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2535-2538) นายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538-2539) และ พล.อ. ชวลิต
ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2539-2540)
29

รั ฐ บาลที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง หลั ง พ.ศ. 2535 มี ลั ก ษณะเป น รั ฐ บาลผสมทํ า ให ไ ม มั่ น คง
เนื่องจากพรรครวมรัฐบาลมีอํานาจตอรองทางการเมืองสูง เริ่มจากการที่รัฐบาลนายชวนตองยุบสภา
30

พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคราษฎร
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เนื่ องจากมี ความขั ดแย งของพรรคร ว มรัฐ บาล เหตุการณลักษณะเดีย วกัน เกิด ขึ้น กับ รัฐ บาลนาย
บรรหาร 31 การเมื องไทยกลั บ มาวุ นวายอีกครั้งในชวงป พ.ศ. 2539 เมื่อรัฐ บาลพล.อ. ชวลิต ถูก
ประชาชนประทวงขับไลหลังจากที่รัฐบาลประกาศลอยตัวคาเงินบาทในชวงที่ประเทศไทยกําลังเขาสู
วิกฤตทางการเงิน พ.ศ. 2540.
30

ในดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยเพิ่งผาน “ยุคโชติชวงชัชวาล” ในรัฐบาลพลเอกเปรม จากการ
คนพบแหลงปโตรเลียม การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียมนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ําอื่น
ในรัฐบาล พล.อ. ชาติชาย มีการประกาศนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา” อัตราการ
ขยายตัวรอนแรงอยูในระดับรอยละ 8.6 32 ในมิติเศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐกิจที่รอนแรงในชวงตนป
พ.ศ. 2530 ประเทศไทยถูกมองวาอาจเปนประเทศอุตสาหกรรมรายใหมของเอเชีย 33 แตเปนเงินทุนที่
ไหลเขาประเทศในชวงนั้นเปนเพียงเงินทุนระยะสั้น กอนที่จะเกิดวิกฤตการเงินในป พ.ศ. 2540 หรือ
“วิกฤตตมยํากุง” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียกรองในมีการเปลี่ยนรัฐบาลและแกไขรัฐธรรมนูญ 34
31
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4.2.2 ชวง พ.ศ. 2540 – 2550 (ยุครัฐธรรมนูญฉบับประชาชน)
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” รัฐธรรมนูญดังกลาวได
เปลี่ยนภูมิทัศนการบริหารประเทศในทิศทางที่ใหรัฐบาลมีความเขมแข็งมากขึ้นเพื่อแกปญหาความไม
มั่นคงที่เกิดจากรัฐบาลผสมดังเชนในอดีต นอกจากนี้แลว เพื่อเปนการปองกันปญหาการทุจริตคอรรัป
ชันของฝายการเมือง รัฐธรรมนูญดังกลาวไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบที่เปนอิสระจากฝายการเมือง
หลายแหลง ไดแก สตง. ป.ป.ช. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และไดจัดตั้ง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
เพื่อที่จะใหการพิจารณาคดีการทุจริตคอรรัปชันของนักการเมืองเปนไปอยางรวดเร็ว พรอมทั้งไดมีการ
สรางชองทางตาง ๆ ใหประชาชนไดตรวจสอบรัฐ เชน การใหประชาชนลงชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อ
เสนอกฎหมายและถอดถอนนักการเมือง เปนตน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดใหมีกฎหมายที่ปองกันมิใหนักการเมืองแสวงหาผลประโยชน
สวนตัว เชน การหามมิใหรัฐมนตรีถือหุนในธุรกิจ หรือมีสวนไดเสียในกิจการใด ๆ เปนตน รวมทั้งมี
มาตรการในการปองกันการทุจริตในการเลือกตั้งโดยการกําหนดบทลงโทษที่เขมงวดจากการทุจริตใน
การเลือกตั้ง โดยมีขอกําหนดวา พรรคการเมืองที่มีการทุจริตในการเลือกตั้งไมวาจะเปนในรูปแบบใด
นรนิติ เศรษฐบุตร. “13 กันยายน พ.ศ. 2535” ใน สถาบันพระปกเกลา. “เหตุการณสําคัญทางการเมืองไทย สมัย พ.ศ. 2520ปจจุบัน”.
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อนุสรณ ธรรมใจ. 5 ธันวาคม 2557. “บทเรียนวิกฤติป 40 กอนวิกฤติยอนรอย (1)”.

33

เฉลิมพงษ คงเจริญ. ธันวาคม 2553. “ระบบเศรษฐกิจไทยกอนวิกฤติการณ  การเงิน พ.ศ. 2540 (พ.ศ. 2530 –2540) โครงการเมธี
วิจัยอาวุโส สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
34

Siam Intelligence Unit. “แผนภาพแสดงประวัติศาสตรการเมืองไทย 2535-2554”.
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จะไดรับบทลงโทษโดยการยุบพรรครวมทั้งเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้งของกรรมการพรรค ซึ่งจะทํา
ใหไมมีคุณสมบัติในการสมัครลงเลือกตั้งเปนเวลา 5 ป
ในชวงนี้มีการเปลี่ยนรัฐบาลเพียงสองครั้ง ไดแก รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 2 (พ.ศ. 25402544) และรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 1 และ 2 (พ.ศ. 2544–2549) รัฐบาลทักษิณเปนรัฐบาลที่
เขมแข็งและไดรับแรงสนับสนุนจากประชาชนอยางมาก การบริหารประเทศอยูภายใตฝายการเมือง
นโยบายและโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ของรัฐบาลใชงบประมาณมูลคาสูง แตดําเนินการไปอย าง
รวดเร็ว เชน โครงบานเอื้ออาทร โครงการจํานําพืชผลทางการเกษตร เปนตน
ชวงปลายของยุคนี้เกิดวิกฤติทางการเมือง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินขบวนขับ
ไลรัฐบาลทักษิณ 2 ความวุนวายทางการเมืองนี้จบลงดวยเหตุการณรัฐประหารในปลายป พ.ศ. 2549
หลั ง จากนั้ น อั ย การสู ง สุ ด ได ยื่ น ฟ อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให มี ก ารยุ บ พรรค ไทยรั ก ไทย พรรค
ประชาธิปไตยกาวหนา พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผนดินไทย ดวยขอหาที่วา พรรคไทยรักไทย
มี การทุ จ ริ ตการเลื อ กตั้ งในเดื อนเมษายน พ.ศ. 2549 โดยไดวาจางพรรคพัฒ นาชาติ ไ ทย พรรค
ประชาธิปไตยกาวหนา และพรรคแผนดินไทย จัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อชวยเหลือพรรคไทยรักไทย
พรรคพั ฒ นาชาติ ไทยร ว มกั บ เจ า หน า ที่สํานักงาน กกต. แกไขขอมูล สมาชิกพรรคพัฒ นาชาติไทย
เพื่อใหครบ 90 วัน โดยมีพรรคไทยรักไทยเปนผูสนับสนุน และพรรคพัฒนาชาติไทยกับพรรคแผนดิน
ไทย ออกหนังสือรับรองสมาชิกพรรคของตนอันเปนเท็จเพื่อใชเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา ทั้ง 4 พรรคมีความผิดจริง จึงมีคําสั่ง
ใหยุบพรรคดังกลาว รวมทั้งเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 4 พรรค 110
คนโดยมีกําหนด 5 ป
4.2.3 ชวง พ.ศ. 2550–2556 (ยุคตุลาการภิวัฒน)
ความเขมแข็งของรัฐบาลในชวงป พ.ศ. 2540 เปนแรงผลักดันใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมที่ลดทอนอํานาจของการเมือง รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการในการสรรหากรรมการของ
องคกรอิสระตาง ๆ เชน ป.ป.ช. สตง. กกต. ผูตรวจการแผนดินเพื่อลดทอนอํานาจของฝายการเมือง
ในการคัดเลือกกรรมการองคกรเหลานี้ โดยการเพิ่มอํานาจใหแกกรรมการที่มาจากฝายตุลาการ ใน
ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวก็ยังคงบทบัญญัติที่เขมงวดเกี่ยวกับการกํากับพฤติกรรมของผู
ที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง
แมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองการบั่นทอนอํานาจของผูบริหารประเทศโดยกําหนดกลไกในการ
ตรวจสอบที่เขมขน แตก็ไมสามารถยับยั้งอํานาจแบบเบ็ดเสร็จทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยซึ่ง
ไดรับความนิยมอยางทวมทนได การยุบพรรค การกีดกันมิใหนักการเมืองที่เปนผูบริหารพรรคลงสมัคร
รับเลือกตั้งมีผลเพียงทําใหมีการตั้งพรรคใหม และมีการใชนอมินีเขามาเปนตัวแทนในการบริหาร
ประเทศเท า นั้ น พรรคไทยรั กไทยซึ่ งถู กศาลรัฐ ธรรมนูญ สั่งยุบ พรรคไดเปลี่ย นมาสังกัดพรรคพลัง
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ประชาชนของนายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนรัฐบาลอีกครั้งในป พ.ศ. 2551 โดยมีนาย
สมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี
แมรัฐบาล ณ เวลานั้นจะไดรับการสนับสนุนจากประชาชน หากแตฝายตุลาการซึ่งกุมอํานาจ
ซีกขององคกรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบไดดําเนินการอยางเขมงวด โดยในเดือนกันยายน พ.ศ.
2551 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหนายสมัคร สุนทรเวช ตองพนจากตําแหนงเนื่องจากเปนพิธีกร
รายการ “ชิมไป บนไป” และรายการ “ยกโขยง 6 โมงเชา” ซึ่งถือวาเปนการรับจางทําการงานกับ
ธุรกิจเอกชนที่แสวงหากําไรตามความหมายของคําวา “ลูกจาง” ตามนัยแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 267
ซึ่งเปนสิ่งที่ตองหาม 35 หลังจากนั้น นาย สมชาย วงศสวัสดิ์ ซึ่งเปนเครือญาติของอดีต นายกฯ ทักษิณ
ก็เขามาดํารงตําแหนงแทนนายสมัคร แตทวาในเดือนธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยใหยุบ
พรรคพลังประชาชน และตัดสิทธิทางการเมืองหัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรค 5 ป (รวม 37
คน) 36 ทํ า ให น ายสมชาย วงศ ส วั ส ดิ์ ในฐานะรัก ษาการหัว หนา พรรคพลั งประชาชนต อ งพ น จาก
ตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี โ ดยปริ ย าย หลั ง จากนั้ น เกิ ด การเปลี่ ย นขั้ ว ทางการเมื อ งทํ า ให พ รรค
ประชาธิปตยไดเปนพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี จากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551
34

35

ประเทศไทยเริ่มเขาสูยุคแบงแยกขั้วสีทางการเมือง เหลือง-แดง กลาวโดยรวมคือหมายถึง
ฝายประชาชนและการเมืองตอตาน พ.ต.ท. ทักษิณ และฝายผูสนับสนุน ประเทศไทยเริ่มเขาสูชวง
ความขัดแยงและความรุนแรงการเมืองระหวางประชาชนสองขั้ว โดยผูที่สนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ
เห็นวากลไกการตรวจสอบออกแบบมาเพื่อที่จะกีดกันมิใหพรรคของอดีตนายกฯ ทักษิณครองอํานาจ
ทางการเมืองแมจะไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนอยางทวมทน ในขณะกลุมผูที่ตอตานเห็ นวา
จําเปนตองมีการตานทานอํานาจเบ็ดเสร็จของกลุมพรรคไทยรักไทยเดิมซึ่งมีพฤติกรรมในการทุจริต
คอรรัปชันและตอประโยชนตอพวงพอง
หลังจากที่รัฐบาลผสมของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บริหารประเทศไดเกือบ 3 ป การเลือกตั้ง
ในป พ.ศ. 2557 มีผลใหพรรคเพื่อไทย (ซึ่งสมาชิกสวนใหญมาจากพรรคไทยรักไทย และ พรรคพลัง
ประชาชนซึ่งถูกยุบไปกอนหนานี้) เปนพรรคจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร (นองสาว
ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) เปนนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ตองเผชิญแรงตานทางการเมืองตลอดชวงป พ.ศ. 2556 หลังการ
พยายามเสนอโครงการขนาดใหญหลายโครงการที่ถูกเรียกวา “โครงการประชานิยม” โดยเฉพาะ
35ศาลรัฐธรรมนูญ.
36

9 กันยายน 2551. “สรุปคําวิจฉั
นิ ยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑”.

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรนูญที่ ๒๐/๒๕๕๑ เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังประชาชน.
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โครงการรถไฟความเร็วสูง 2.2 ลานลาน โครงการจํานําขาว โครงการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนลาน
บาท และโครงการรถคันแรก และกลับเผชิญการเคลื่ อนไหวตอตานสูงสุดเมื่ อมี การพยายามออก
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ปลายป พ.ศ. 2556 จนนํามาสูการเคลื่อนไหวของกลุม คณะกรรมการประชาชน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(กปปส. ) สุดทายแลว รัฐบาลของนางสาว ยิ่งลักษณ ตองประกาศยุบสภาในเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ.
2557 และในวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไดมีการปฏิวัติอีกครั้งสงผลใหคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ เขามาเปนนายกรัฐมนตรี
จวบจนปจจุบัน (พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
ในดานเศรษฐกิจ วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอรและการยึดทาอากาศยานสุวรรณภูมิของกลุม
พันธมิตรฯ ในป พ.ศ. 2551 วิกฤตทางการเมืองป พ.ศ. 2553 และเหตุการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2555
ตลอดจนสถานการณทางเศรษฐกิจที่ถดถอยในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและ ญี่ปุนลวนมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและการคาของไทยอยางมาก
กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไมชวยใหการบริหารประเทศดําเนินไปไดอยางราบรื่น
ดั่งที่คาดหวังไว และไมสามารถยับยั้งอํานาจแบบเบ็ดเสร็จทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยได แต
กลับสรางความขัดแยงที่รุนแรงขึ้นในสังคมเนื่องจากกลไกที่ออกแบบมาใหตรวจสอบนักการเมืองนั้น
ถูกมองวาไมมีความเปนกลาง ทําใหไมเปนที่ยอมรับ เหตุการณรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2557 ซึ่งนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญใหมอีกครั้งหนึ่ง
4.2.4 ชวง พ.ศ. 2557 ถ- 2559 (ยุครัฐบาลทหาร)
การรัฐประหารในป พ.ศ. 2557 ตามมาดวยการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตาง ๆ อาศัยขาราชการและนักธุรกิจเปนหลัก โครงการ “สานพลัง
ประชารัฐ” เปนการจัดตั้งความรวมมือของธุรกิจรายใหญและตัวแทนรัฐบาล ในมิติการเมืองนั้น ไมพบ
การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กระทบสังคมหรือเศรษฐกิจมากนัก รัฐบาล คสช. ควบคุมการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองและควบคุมสื่ออยางเขมงวด จนถูกวิพากษวิจารณถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในมิติ
เศรษฐกิจ โครงการเมกะโปรเจ็กถูกยกขึ้นมานําเสนอตอรัฐบาลอีกครั้ง แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงป 2558-2565 ระยะ 8 ป มูลคา 1.9 ลานลานบาท 37ถูก
ผลักดันและประชาสัมพันธตลอดป 2 ปที่ผานมา และมีแผนการผลักดันใหเอกชนเขารวมทุน 1.4 ลาน
36

37

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร. 27 มีนาคม 2558. “แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ.
2558-2565 แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด า น ค ม น า ค ม ข น ส ง ร ะ ย ะ เ ร ง ด ว น พ . ศ . 2558.”
http://www.otp.go.th/uploads/files/1471502647-4ys1l-1e37p.pdf. เรียกดูขอมูล 15 มกราคม 2560.
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ลานบาท 38 คณะผูวิจัยเห็นวา โครงการมูลคาสูงที่จะถูกดําเนินการในป 10 ปขางหนานี้อาจเปนแหลง
ทุจริตสําคัญไดหากไมมีการดําเนินการตรวจสอบอยางใกลชิด
37

4.3 ภาพรวมและลักษณะของการคอรรัปชัน
คณะผูวิจัยสํารวจขาวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตตั้งแตป พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2559 หรือเกือบ
30 ป เพื่อนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลกรณีทุจริตทั้งหมด 110 เรื่อง 39 ซึ่งสวนใหญเปนกรณีที่เกิดขึ้น
ในชวงป พ.ศ. 2540-2549 จํานวน 44 เรื่อง และในชวงป พ.ศ. 2550-2556 จํานวน 42 เรื่อง (ดูรูปที่
4.3) โดยจําแนกกรณีทุจริตออกเปน 7 ประเภท ไดแก (1) การทุจริตในการบริหารราชการ (2) การ
ทุจริตการเลือกตั้ง (3) การทุจริตในการใหสัมปทาน (4) การทุจริตในการใชจายงบประมาณ (5) การ
ทุจริตในการจัดสรรหรือใชทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ (6) การทุจริตที่เกี่ยวกับการแทรกแซงสินคา
เกษตร และ (7) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ขอคนพบในภาพรวมจากการรวบรวมกรณี
ทุจริต พบวา
38

• การทุจริตในการบริหารราชการและการทุจริตจัดซื้อจัดจางเปนลักษณะการทุจริตที่
ปรากฏมากที่สุดในทุกสมัย (ดูรูปที่ 4.4)
• การทุจริตในการบริหารราชการในที่นี้ซึ่งมีทั้งหมด 42 เรื่อง แบงไดเปนเรื่องที่ พบ
มากที่สุด ไดแก เรื่องการร่ํารวยผิดปกติและการปดบังทรัพยสินของนักการเมืองและ
ข า ราชการ การปล อยกูโ ดยมิชอบของผูบริหารธนาคารของรัฐ การขึ้น เงิน เดือน
ตัวเองขององคกรอิสระ) และการชวยเลี่ยงภาษี (ดูรูปที่ 4.5)
• การทุจริตจัดซื้อจัดจาง (จํานวนทั้งหมด 40 เรื่อง) สวนมากเกี่ยวกับโครงการกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน (12 เรื่อง) ไดแก สนามบิน (สุวรรณภูมิ) ถนน รางรถไฟ สถานี
ตํารวจ สนามกีฬา บอกําจัดขยะและน้ําเสีย โดยมีลักษณะการสมยอมราคา แกไข
ราคากลาง กําหนดลักษณะเฉพาะเอื้อใหผูประมูลรายใดรายหนึ่ง หรือดําเนินการ
ประมู ล แบบไม โ ปร งใสซึ่งมักตามมาดว ยการมีผ ลประโยชนทับ ซอนของผู อ นุ มั ติ
โครงการในการจัดซื้อที่ดิน หรือเปนผูรับเหมาเอง

38สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.

10 มิถุนายน 2558. “แผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2558-2562”. http://www.ppp.sepo.go.th/assets/document/file/strategic_plan.pdf. เรียกดูขอมูล 15 มกราคม 2560.

จํานวนกรณีทุจริต 1 เรื่องในฐานขอมูลอาจครอบคลุมคดีทุจริตที่หนวยงานตรวจสอบทุจริต โดยเฉพาะ ป.ป.ช. สอบสวน มากกวา 1
คดี เชน กรณีทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิยุคนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รวบคดีที่ ป.ป.ช. ตัดสิน 2 คดี ไดแก คดีจางเอกชนเขาบริหาร
กิจการโรงแรมฯ ในราคาที่สูงเกินมาตรฐานของเครือโรงแรมตางประเทศและในประเทศ และคดีทุจริตโครงการจางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
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• การทุจริตที่เกี่ยวกับการใชงบประมาณ สวนมากเกี่ยวกับการใชงบประมาณในการ
ใหความชวยเหลือกรณีภัยพิบัติ และ การทุจริตในโครงการแทรกแซงสินคาเกษตร
รูปที่ 4.3 จํานวนกรณีทุจริตจากฐานขอมูล 110 กรณีทุจริตเดน
จํานวนเรื่อง
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2557-ปจจุบัน

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

รูปที่ 4.4 กรณีทุจริตจําแนกตามประเภท
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ทุจริตสัมปทาน

จํานวนเรื่อง
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ทุจริตโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร
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ทุจริตเลือกตั้ง
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จัดสรร/ใชทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ

5
0
2530-2539

2540-2549
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ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

รูปที่ 4.5 ลักษณะกรณีทุจริตการบริหารราชการ
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ลักษณะการทุจริตการบริหารราชการ

ออกเอกสารราชการโดยมิชอบ
ยักยอกทรัพยสิน
ลงนามสัญญาระหวางประเทศมิชอบ
ทุจริตจัดเก็บรายได
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ดําเนินนโยบาย/โครงการผิดระเบียบ
แตงตั้งโยกยายมิชอบ
สลายการชุมนุมมิชอบ
ออกฎหมายมิชอบ
ละเลยกํากับดูแล
เรียกรับผลประโยชนจากหนาที่
ชวยเลี่ยงภาษี
ขึ้นเงินเดือนตัวเอง
ปลอยกูโดยมิชอบ
ร่ํารวยผิดปกติ/ปดบังทรัพยสิน
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ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

กรณีทุจริตเกิดขึ้นไดกับทุกหนวยงานตราบใดที่เจาหนาที่มีอํานาจในการใชดุลยพินิจและการ
ใชเงินแผนดินที่ไมมีระบบตรวจสอบที่รัดกุม กระทรวงที่ปรากฏกรณีทุจริตมากที่สุด (ดูรูปที่ 4.6) ไดแก
•
•
•
•

กระทรวงการคลัง (14 เรื่อง)
กระทรวงคมนาคม (11 เรื่อง)
อปท. (10 เรื่อง)
กระทรวงมหาดไทย (9 เรื่อง)

กรณีทุจริตที่เกิดขึ้นกับกระทรวงการคลังเปนเรื่องการปลอยสินเชื่อโดยมิชอบของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึง 5 เรื่อง และกรณีการชวยเอกชนหรือนักการเมืองใน
การเลี่ยงภาษีสรรพากรหรือภาษีศุลกากร 4 เรื่อง ซึ่งทั้งหมดมีผูบริหารระดับสูงของหนวยงานเขาไป
พั ว พั น ตามที่ แ สดงในตารางที่ 4.1 ข อ มู ล ดั ง กล า วสะท อ นให เ ห็ น ว า จุ ด เปราะบางของ
กระทรวงการคลังในดานความเสี่ยงตอการทุจริตคอรรัปชันอยูที่การปลอยสินเชื่อของธนาคารของรัฐ
และการใช อํ า นาจแห งดุ ล ยพิ นิ จ ในการกํ าหนดภาระภาษี จึ ง ควรมี ก ารกํ า หนดมาตรการในการ
ตรวจสอบและปองกันพฤติกรรมเหลานี้โดยการออกแบบระบบการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจใน
การตัดสินใจและการเปดเผยขอมูลทั้งในเรื่องของการปลอยสินเชื่อและการกําหนดภาระภาษีของ
บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
48
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สําหรับกรณีกระทรวงคมนาคม กรณีทุจริตมักเกิดกับรัฐวิสาหกิจซึ่งเกี่ยวของกับ บมจ. ทา
อากาศยานไทย (ทอท.) และ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รวม 7 เรื่อง โดยในกรณีของ ทอท.
เปนกรณีที่เกี่ยวของกั บ การทุจ ริต ในการจัด ซื้อจัด จางและการใหสั มปทานในสนามบินสุวรรณภู มิ
ทั้งหมด ผานการกําหนดราคากลางหรือการรีบดําเนินการโดยไมปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้ อจัด จ าง
ในขณะที่ กรณี รฟท. เปนเรื่องการทําสัญญารวมทุนในโครงการกอสรางขนาดใหญที่เอื้อประโยชนตอ
เอกชน
ข อมู ล ดั งกล า วสะท อนว า จุ ดเปราะบางของกระทรวงคมนาคมอยูที่ การจัดซื้ อจัดจ า งใน
โครงการขนาดใหญ ซึ่งการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบจํานวนหลายครั้งที่ผานมาไมสามารถแกปญหา
ได จึงควรที่จะมีการออกแบบมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการจัดซื้อจัดจาง เชน
การเปดใหบุคคลภายนอกเขามารวมในการกระบวนการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐอยางจริงจังมากขึ้นที่
เรียกวา “ขอตกลงคุณธรรม” หรือ integrity pact หรือการใหความสําคัญแกการเปดเผยรายละเอียด
ขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ในการจัดซื้อจัดจาง เชน การเปดเผยราง ToR ใน
เว็บไซตเพื่อใหสาธารณชนและสื่อมวลชนตลอดจนภาควิชาการและผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถ
ตรวจสอบไดและใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะได ตลอดจนการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา
ระหวางรัฐและเอกชนทุกฉบับ
การทุจริตที่เกี่ยวกับ อปท. มีจํานวน 10 เรื่องที่คณะผูวิจัยรวบรวมไว โดยแบงเปนกรณีทุจริต
จัดซื้อจัดจางของ กทม. 5 เรื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อรถดับเพลิงและรถกูภัย และเปนกรณีที่มีผูวา
กทม. เกี่ยวของทุกกรณี โดยเฉพาะนายสุขุมพันธุ บริพัตร ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจางเปนปญหาของการบริหารทั้งในระดับประเทศและในระดับ ทองถิ่น จึงควรมีการ
ออกแบบมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการจัดซื้อจัดจางที่สามารถนํามาบังคับใชได
ทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น อนึ่ง การประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุของรัฐ พ.ศ. 2560 แทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุป 2535 จะทําใหกฎกติกา
ในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐทุกแหงเปนมาตรฐานเดียวกันเนื่องจากเปนบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติมิใชระเบียบสํานักนายกฯ
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รูปที่ 4.6 จํานวนกรณีทุจริตตามกระทรวง
การคลัง
คมนาคม
อปท
มหาดไทย
ศึกษาธิการ
เกษตรฯ
องคกรอิสระ
พาณิชย
กลาโหม
สํานักนายกฯ
สตช
ไอซีที
แรงงาน
พลังงาน
รัฐสภา
ยุติธรรม
อื่นๆ
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กระทรวง
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จํานวนเรื่อง
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หมายเหตุ: ไอซีทีหมายถึง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

ตารางที่ 4.1 กรณีทุจริตที่สําคัญในกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม อปท.
หนวยงานสังกัด หนวยงานเกี่ยวของ
กระทรวงการคลัง ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น
เฉพาะกิจ 5 แหง

กรณีทุจริต
• ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส) ในกรณีนายศักดาพินิจ ณรงคชาติ
โสภณ ผู ช ว ยกรรมการและรองกรรมการผู จั ด การปล อ ยสิ น เชื่ อ
โครงการบานจัดสรรสุวินทวงศซึ่งมีชื่อภรรยาตนเองเปนเจาของ ชวงป
พ.ศ. 2539 มูลคารวม 120 ลานบาท
• ธนาคารกรุงไทย ในกรณีการปลอยสินเชื่อกลุมของ บมจ. กฤษดามหา
นคร ซึ่งเคยถูกฝายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจของธนาคารจัดอันดับความ
เสี่ยงใหอยูในกลุมลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได สินเชื่อที่อนุมัติมูลคา 1.4
หมื่นลานบาท ในชวง พ.ศ. 2545
• ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก) ใน
กรณีปลอยสินเชื่อใหรัฐบาลพมาชวงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
4,000 ลานบาท ในอัตรารอยละ 3 ตอป ซึ่งต่ํากวาราคาตนทุนของเอ็ก
ซิมแบงก ในป พ.ศ. 2549
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สรรพากรและกรม
ศุลกากร

กระทรวง
คมนาคม

ทอท. สุวรรณภูมิ

รฟท.

อปท.

กทม.

กรณีทุจริต
• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง ประเทศไทย
(เอสเอ็มอีแบงก) ในกรณีนายโสฬส สาครวิศว กรรมการผูจัดการเอส
เอ็มอีแ บงก ฝาฝนมติคณะกรรมการธนาคารปลอยสินเชื่อโครงการ
“ชะลอการเลิกจางแรงงาน” 1 หมื่นลานบาท ในป พ.ศ. 2552
• ธนาคารอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย (ไอแบงก ) ในกรณี ธ นาคารแห ง
ประเทศไทย (ธปท.) พบผูบริหารไอแบงคอนุมัติปลอยสินเชื่อเพื่อแลก
คาตอบแทนรอยละ 3-7 ของวงเงินสินเชื่อชวงป พ.ศ. 2555
• กรณีนายวีระชัย ตันติกุล อธิบดีกรมสรรพากรชวยภรรยาเลี่ย งภาษี
ชวงป พ.ศ. 2531-2533
• กรณีนางเบญจา หลุยเจริญ อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรตอบขอหารือ
กรณีการโอนหุนชินคอรปไมตองเสียภาษี ป พ.ศ. 2548
• กรณีเจาหนาที่กรมศุลกากรพัวพันขบวนการนําเขารถหรูโดยวิธีสําแดง
ราคานําเขาต่ํากวาความเปนจริงเพื่อลดตนทุนภาษี ชวงป พ.ศ. 2553
• กรณี น ายสาธิ ต รั ง คสิ ริ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร เอื้ อ ทุ จ ริ ต คื น เงิ น
ภาษีมูลคาเพิ่มเปน 4.3 พันลาน
• กรณี ก ารแก ร าคากลางจ า งถมทรายก อ สร า งสนามบิ น หนองงู เ ห า
(มูลคา 1.22 หมื่นลานบาท) ป พ.ศ. 2539
• กรณีจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX 9000 (มูลคา 2.6 พันลาน
บาท) ชวงป พ.ศ. 2548
• กรณีฮั้วจัดจางภายในสนามบินสุวรรณภูมิ 2 คดี คือ กรณีจางเอกชน
เขาบริหารกิจการโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และกรณีจางเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย ชวงกอนป พ.ศ. 2549
• กรณีการใหสัมปทานโครงการรานคาปลอดอากรสุวรรณภูมิแกบริษัท
คิงเพาเวอร ดิวตี้ฟรี จํากัด สมัยนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ เปนรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
• กรณี ก ารให สั ม ปทานลานจอดรถสุ ว รรณภู มิ โ ดยไม ผ า นมติ ค ณะ
กรรมการบริหารแกบริษัท แปงร่ํา รีเทล จํากัด มูลคา 450 ลานบาท
ในป พ.ศ. 2553
• กรณีทุจริตโครงการโฮปเวลล มูลคา 9 พันลานบาท ในชวงกอนป พ.ศ.
2540
• กรณีแ กสัญญาโครงการแอรพอรตลิงค 2.5 หมื่นลานบาท เพื่อเอื้อ
ประโยชนใหเอกชน
• จัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงมูลคา 6,687 ลานบาท ในป พ.ศ.
2547 สมัยนายสมัคร สุนทรเวช เปนผูวา กทม.
• ซื้อที่ดินจอดรถขยะมูลคา 274 ลานบาท ในป พ.ศ. 2540 สมัยนาย
พิจิตต รัตตกุล เปนผูวา กทม.

51

หนวยงานสังกัด

หนวยงานเกี่ยวของ

กรณีทุจริต
• จัดซื้อรถกูภัยขนาดเล็กพวกมาลัยซาย 8 ลานบาท ป พ.ศ. 2559 สมัย
นายสุขุมพันธุ บริพัตร เปนผูวา กทม.
• โครงการประดับไฟตกแตงเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว LED 39.5 ลาน ป
พ.ศ. 2559 สมัยนายสุขุมพันธุ บริพัตร เปนผูวา กทม.
• กรณีทุจริต 4 คดี ไดแก จัดซื้อกลอง CCTV จัดซื้อเครื่องดนตรี กอสราง
อุโมงคระบายน้ํา และ กอสรางสนามฟุตบอลบางกอกอารีนา สมัยนาย
สุขุมพันธุ บริพัตร เปนผูวา กทม. ระหวางป พ.ศ. 2552-2556

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

4.4 การทุจริตชวงป พ.ศ. 2530 - 2539
กรณีทุจริตในชวงป 2530–2539 มักเปนกรณีที่เกี่ยวของการจัดซื้อจัดจางโครงการโครงสราง
พื้นฐานของรัฐเนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาว เปนชวงที่เกิดฟองสบูในเศรษฐกิจไทย ทําใหมีการ
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางตาง ๆ สูง 40 ในชวงนี้ กรณีการทุจริตในเรื่องจัดซื้อจัด
จางและการใหสัมปทานเอกชนมีกรณีที่มักถูกยกเปนกรณีศึกษาทุจริตกอสราง 6 กรณี ไดแก
39

(1) โครงการรถไฟยกระดับโฮปเวลล พ.ศ. 2533
(2) โครงการคดีทุจริตจัดซื้อที่ดิน ต. เขาไมแกว อ. บางละมุง เพื่อใชฝงกลบขยะเมืองพัทยา
400 ไร พ.ศ. 2537
(3) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต พ.ศ. 2538
(4) กรณีการแกราคากลางจางถมทรายสรางสนามบินหนองงูเหา พ.ศ. 2539
(5) โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน พ.ศ. 2539 และ
(6) คดีแกราคากลางโครงการสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟารอบสวนจิตรลดา พ.ศ. 2539
กรณีทุจริตของโครงการกอสรางเหลานี้มีลักษณะสําคัญอยางนอย 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก การอนุมัติโครงการที่ขาดหลักเกณฑ ขั้นตอนและการตรวจสอบ โครงการ
โฮปเวลล ซึ่ ง เริ่ ม ขึ้ น ในป พ.ศ. 2533 หรื อ โครงการระบบการขนส ง ทางรถไฟยกระดั บ ใน
กรุงเทพมหานคร เปนโครงการกอสรางถนนทางรถไฟ และรถไฟฟายกระดับ บนพื้นที่ของการรถไฟ
แหงประเทศไทยดําเนินการโดยบริษัท โฮปเวลล บริษัทสัญชาติฮองกงของนายกอรดอน วู เพื่อลด
ปญหาการใหรถยนตตองหยุดรอรถไฟ ระยะทางทั้งสิ้น 60.1 กิโลเมตร ใชเงินลงทุนไมต่ํากวา 8 หมื่น
ลานบาท และผูรับสัมปทานไดเสนอผลตอบแทนรายปใหแกรัฐตลอดอายุของสัญญา 30 ป รวม 5.38
หมื่นลานบาท โครงการดังกลาวเปนโครงการสัมปทานที่ “อื้อฉาว” มากที่สุดในประวัติศาสตรของ

40

เฉลิมพงษ คงเจริญ. ธันวาคม 2553.
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ประเทศไทย เนื่องจากมีขาววาโครงการที่มีมูลคาเกือบแสนลานนี้ไดรับการอนุมัติจาก ครม. โดยมี
กระดาษเพียง 3 แผนเทานั้น
ปญหาหลักของโครงการนี้สืบเนื่องมาจากการที่ไมมีการระบุไวในสัญญาวา โครงการจะตอง
แลวเสร็จเมื่อใด เปนผลใหบริษัทโฮปเวลลไดดําเนินการกอสรางอยางเชื่องชา ตอมาในรัฐบาลพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ ไดมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ใหความเห็นชอบบอกเลิกสัญญากับ
โฮปเวลล หลังจากบริษัทโฮปเวลลหยุดการกอสรางอยางสิ้นเชิงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไมเอื้ออํานวย
หลังจากเกิดวิกฤตฟองสบูแตก หลังจากที่ดําเนินโครงการได 7 ปมีความคืบหนาไดเพียงรอยละ 13
ของแผนเท า นั้ น ตั้ งแต เ ดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2540 การยกเลิกสัญ ญาดังกลาวนําไปสูการเรียกรอง
คาเสียหายจากทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนผานกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาลปกครอง
กวาหนึ่งทศวรรษดังที่จะนําเสนอในรายละเอียดตอไป
ความหละหลวมของการอนุ มั ติ โ ครงการและสั ญ ญาการก อ สร า งดั ง กล า วเกิ ด จากการที่
ประเทศไทย ณ เวลานั้นยังไมมีกฎหมายวาดวยการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชน ทําใหการอนุมัติ
โครงการซึ่งมีมูลคาเกิน 1 พันลานบาทขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ รมว. กระทรวงคมนาคม (นายมนตรี
พงษพานิช) ที่จะนําเสนอตอ ครม. และการอนุมัติของ ครม. ก็ขาดหลักเกณฑที่ชัดเจน ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจลวน ๆ
อยางไรก็ดี แมจะมีการออก พ.ร.บ. รวมทุน พ.ศ. 2535 แลว ก็ยังมีความพยายามหลีกเลี่ยง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กําหนดขึ้นทําใหเกิดความเสียหาย ดังตัวอยางของ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
บริเวณสถานีขนสงหมอชิต (มูลคา 1.98 หมื่นลานบาท) กรมธนารักษไดตั้งคณะกรรมการภายในกรม
พิ จ ารณาอนุ มัติและประมู ล โครงการจนไดผูรับเหมา ในป พ.ศ. 2537 กอนที่จ ะสงเรื่องให ครม.
พิจารณา ในป พ.ศ. 2539 หากแตวาสุดทายแลวคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นวาการดําเนิน
โครงการดั ง กล า วมิ ช อบด ว ยกฎหมายในป พ.ศ. 2544 (เรื่ อ งเสร็ จ ที่ 339/2544) 41 ส ง ผลให
กรมธนารักษและบริษัทเอกชนไมมีขอผูกพันในเชิงสัญญาตอกัน ทําใหไมมีการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ
ดังกลาวจวบจนปจจุบันซึ่งเปนเวลาที่ลวงเลยมากวา 20 ปแลว
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กรณีที่ราชพัสดุดังกลาวทําใหมีการระมัดระวังในการบริหารจัดการโครงการรวมทุนระหวาง
รัฐและเอกชนใหเปนไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมาย หากแตก็ยังไมสามารถ
ยับยั้งการทุจริตไดจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย เชนในกรณีของโครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ (นายยิ่งพันธ มนะสิการ) ไดมีการนําเสนอตอ ซึ่งไดมีการแกไขพื้นที่การ
กอสรางจากเดิมทีจะเปนเพื้นที่สองฟากของแมน้ําเจาพระยาใน จ.สมุทรปราการ ประกอบดวย ต.บาง

41สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

“บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนสงหมอชิต”.
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ปูใหม อ.เมือง (ฝงตะวันออก) ขนาดที่ดิน 1,550 ไร และ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย
(ฝงตะวันตก) ขนาดที่ดิน 350 ไร แตตอมากลับมี การรวบโครงการนี้ไวในที่ดินผืนเดียวกันของฝง
ตะวันออก ใน ต.คลองดาน อ.บางบอ ขนาดพื้นที่ 1,900 ไร ทั้งที่ผลการศึกษาของบริษัท มอนตโกเมอ
รี่ วัตสัน เอเชีย จํากัด (จัดทําขึ้นในป 2537 โดยการวาจางของธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย หนึ่ง
ในผูใหทุนโครงการ) ระบุวา พื้นที่ดังกลาวไมเหมาะสมกับการกอสรางดวยเหตุผลวาเปนที่ลุม ดินเหลว
หางไกลจากเขตอุตสาหกรรม การบําบัด ณ จุดดังกลาวจะทําใหน้ําจืดมีผลกระทบตอสัตวน้ําในบริเวณ
ดังกลาว พรอมทั้งมีตนทุนและความเสี่ยงในการกอสรางสูง แตรัฐบาลขณะนั้นก็ยืนยันที่จะดําเนินการ
การแกเงื่อนไขการประมูลทําให ทําใหกลุมบริษัท มารูบินี่ซึ่งเปนผูเขารวมประมูลในสองราย
ตองถอนตัวเพราะไมสามารถหาที่ดินไดทัน กิจการรวมคา NVPSKG จึงชนะการประมูล โดยเสนอ
ราคา 22,949 ลานบาทและมีการลงนามในสัญญาโครงการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 เอกสารการ
ชี้มูลความผิดในคดีคลองดานของ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ไดระบุวา การดําเนินโครงการ
กอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดานฝาฝนตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2539
“เกือบทุกขั้นตอน” กรณีดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูที่ตองการทุจริตยังไมมีความเกรงกลัวกฎหมาย
ซึ่ งอาจสื บ เนื่ องมาจากกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตามการทุจ ริตคอรรัป ชัน ที่ออนแอและ
กระบวนการทางยุติธรรมที่ลาชา
ประการที่สอง การกําหนดเงื่อนไขการประมูล หรือราคากลางเอื้อเอกชน (การล็อคสเปก)
การล็อคสเปกหรือปรับแกราคากลางใหสูงเพื่อเอื้อตอเอกชนผูเขารวมประมูลบางรายในโครงการ
จั ด ซื้ อจั ดจ า งของรั ฐ เป น วิ ธี ก ารทุ จ ริ ต ที่แ พรห ลายตั้ง แต ในอดีต สืบ ต อมาจนถึ ง ปจ จุ บัน เชน กรณี
ดังตอไปนี้
- กรณี ทุ จ ริ ต โครงการก อ สร า งบ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย คลองด า น (ช ว งป 2539) มี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นขนาดของพื้น ที่โ ครงการฝง ตะวัน ออกของแมน้ําเจา พระยาจากเดิ ม
1,550 ไร เปน 1,900 ไร ซึ่งครอบคลุมที่ดินของบริษัท คลองดานมารีน แอนด ฟช
เชอรี่ของนายวัฒนา อัศวเหม ซึ่งเปนผูมีสิทธิเขาประมูลเพียงรายเดียว เนื่องจากผูที่
สนใจเขาประมูล รายอื่น ๆ ไมสามารถหาพื้น ที่ขนาดดังกลาวไดในระยะเวลาสั้น
นอกจากนี้ แ ล ว คณะกรรมการประกวดราคาและตรวจการจ า งก็ มิ ไ ด ไ ม เ คย
ตรวจสอบราคาที่ดินที่จัดซื้อวาสอดคลองกับราคาประเมินและราคาตลาดหรือไม
- ในกรณีของการซื้อที่ดินของเมืองพัทยาเพื่อจัดทําที่ดินฝงกลบขยะในกรณีทุจริตที่ดิน
เขาไมแกว (ชวงป 2537) มีการกําหนดใหพื้นที่จะตองหางจากเมืองพัทยาไมต่ํากวา
25 กิ โ ลเมตรซึ่ ง ต า งไปจากที่ ครม. กํ า หนดไว เ พี ย ง 15 กิ โ ลเมตรเพื่ อ ที่ จ ะเอื้ อ
ประโยชนใหกํานันเปาะและพวกในการเสนอขายที่ดินในราคาสูงแกเมืองพัทยา โดย
การปนราคาที่ดินกอนที่จะมีการจัดซื้อ
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- ในกรณีของโครงการจางถมทรายสรางสนามบินหนองงูเหา (ชวงป 2539) โครงการ
สรางบอพักและโครงการทอรอยสายไฟฟารอบสวนจิตรลดา มีการปรับแกไขราคา
กลางใหสูงขึ้นในป พ.ศ. 2539 และมีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต จํากัด
เปนผูไดรับประโยชน
การทุจริตในโครงการของรัฐมีผลขางเคียงทําใหเกิดการทุจริตและความเสียหายเปนลู กโซ
เชน โครงการกอสรางที่ตองมีการจัดซื้อที่ดินมักมีนักการเมืองระดับชาติหรือทองถิ่นเขาไปกวานซื้อ
ที่ ดิ น เพื่ อนํ า มาขายต อ ทํ า กํ า ไรกั บ รั ฐ การไดมาซึ่ งที่ ดิน ดัง กล าวอาจใช อิ ทธิ พลและอํ านาจบั ง คั บ
ขาราชการใหออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ กรณีคลองดาน กลุมนายวัฒนา อัศวเหมบังคับขาราชการกรม
ที่ดินใหออกโฉนดที่ดินซึ่งเปนคลองสาธารณะและที่ของราชการ สวนในกรณีทุจริตจัดซื้อที่ดินตําบล
เขาไมแกว กลุมนายสมชาย คุณปลื้ม (กํานันเปาะ) ไดนําที่ดินสวนหนึ่งซึ่งเปนปาสงวนมาขายใหเมือง
พัทยาเพื่อจัดทําที่ฝงกลบขยะ
นอกจากนี้แลว การทุจริตยังสงผลใหรัฐบาลตองชดเชยความเสียหายใหแกธุรกิจเอกชนที่เปน
ผู รั บ สั มปทานหรื อคู สั ญ ญาในกรณี ที่ตองมีการบอกเลิกสัญ ญา ปญ หานี้เกิดขึ้น กับ 2 กรณี ไดแก
โครงการโฮปเวลล และ โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน
ในกรณีของโครงการโฮปเวลลคณะอนุญาโตตุลาการกําหนดใหรัฐตองจายเงินคืนใหบริษัท
โฮปเวลล (ประเทศไทย) จํากัด ผูรับเหมาโครงการ หลังรัฐยกเลิกสัญญาจางเปนวงเงินเกือบ 1.2 หมื่น
ลานบาทในป พ.ศ. 2551 ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยยื่นอุทธรณตอศาลปกครองกลาง ตอมาในป
พ.ศ. 2557 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาสั่งเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในป พ.ศ. 2557
ด ว ยเหตุ ผ ลทางเทคนิ ค ว า ทั้ ง บริ ษั ท เอกชนและการรถไฟแห ง ประเทศไทยยื่ น เรื่ อ งข อ พิ พ าทให
อนุญาโตตุลาการเกินกําหนดระยะเวลา 60 วันตามขอกําหนดของสัญญาสัมปทานทําใหการพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการเปนการดําเนินการนอกอํานาจหนาที่ 42
41

ในกรณีกอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน เมื่อกรมควบคุมมลพิษยกเลิกสัญญาหลังพบวามี
การทุจริตเกิดขึ้นและระงับการจายเงินแกบริษัทผูรับสัมปทาน 4 งวดสุดทาย บริษัทฯ ไดนําเรื่องสู
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีคําตัดสินใหกรมควบคุมมลพิษตองจายเงินงวดที่คางแกบริษัทฯ
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป และคาเสียหายอื่น ๆ รวมเปนเงินกวา 9 พันลานบาท และ
เมื่อกรมควบคุมมลพิษนําคดีไปฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหชี้ขาดวา “คําตัดสินของอนุญาโตฯ ชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม” ปรากฏวา ทั้งศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด ตางมีคําพิพากษาวา
คํ า ตั ด สิ น ของอนุ ญ าโตฯ ชอบด ว ยกฎหมายเนื่ อ งจากในกรณี นี้ บริ ษั ท เอกชนได ดํ า เนิ น การตาม

42สํ า นั ก ข า วอิ ศ รา

.13 มี น าคม 2557. “ศาลปค.เพิ ก ถอนคํ า ชี้ ข าดอนุ ญ าโต “รฟท.” ไม ต อ งจ า ยค า โง โ ฮปเวลล ห มื่ น ล.”.
https://www.isranews.org/isranews-news/27872-hopewell_27872.html. เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 2560.
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ขอกําหนดในสัญญาสัมปทานทุกประการจึงไมสามารถพลิกคําสั่งของอนุญาโตตุลาการดวยเหตุผลทาง
เทคนิคไดเชนในกรณีโฮปเวลล
สําหรับการดํ าเนิน คดีเ พื่ อเอาผิดกับผูที่เกี่ยวของกับ การทุจริตคอรรัปชันนั้น พบวามีการ
ดําเนินการทางกฎหมายกับผูทุจริต หากแตระยะเวลาในการดําเนินการทางกฎหมายใชเวลายาวนาน
มากกวาที่จะสิ้นสุด ตามรายละเอียดในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การดําเนินคดีเพื่อเอาผิดกับผูที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน
กรณีการทุจริต

โครงการโฮปเวลล

ปเริ่มตน –
ปที่ตัดสิน
คดี*
2533 2557

ระยะเวลาที่
ใช (ป)

ผูถูกดําเนินคดี**

24

ไมมี

โครงการทุจริต
จัดซื้อที่ดินฝงกลบ
ขยะที่พัทยา

2537 2557

20

นายสมชาย คุณปลื้ม

โครงการพัฒนาที่
ราชพัสดุบริเวณ
สถานีขนสงหมอชิต

2538 2558

20

นายนิพัทธ พุกกะณะสุต

โครงการแกราคา
กลางการถมทรายที่
สนามบินสุวรรณภูมิ

2539 2558

19

นาย ประมวล หุตะสิงห
และ นายปรีติ เหตระกูล

โครงการกอสรางบอ
บําบัดน้ําเสียคลอง
ดาน
โครงการสรางบอพัก
และทอรอย
สายไฟฟารอบสวน
จิตรลดา

2539 2558

19 ป

นายปกิต กิระวานิช

2539 2551

12

นายเกษม ใจหงษ

การลงโทษผูที่กระทําการทุจริต

อนุญาโตตุลาการมีคําสั่งใหหนวยงานรัฐตองชดเชย
ความเสียหายใหแกบริษทั เอกชน 1.2 หมืน่ ลานบาท
จากการยกเลิกสัญญา หากแตศาลปกครองกลางมี
คําสั่งเพิกถอนคําสั่งในป 2557
ในป 2557 ศาลฎีกามีคําพิพากษาสั่งจําคุกนายสมชาย
คุณปลื้ม 5 ป 4 เดือนไมรอลงอาญา หากแตจําเลยได
หลบหนีออกไปตางประเทศกอนคําพิพากษา รวมทั้งได
ยึดทรัพยเปนมูลคา 11 ลานบาท
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายนิพทั ธ พุกกะณะสุต อดีต
อธิบดีกรมธนารักษ กรณีรับเงินสินบนจากเอกชน 30
ลานบาท ในป 2558 ศาลแพงสั่งริบทรัพย 49 ลาน
บาท เนือ่ งจากไมสามารถชีแ้ จงที่มาของทรัพยสินได
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองพิพากษาจําคุก นาย ประมวล หุตะสิงห และ
นายปรีติ เหตระกูล อดีตผูบริหารทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 5 ปไมรอลงอาญา ในป 2558
ศาลอาญาตัดสินใหจําคุกนายปกิต กิระวานิช อดีต
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผูทําสัญญาจางกิจการรวมคา
NVPSKG) เปนเวลา 20 ป ในป 2558
ป 2551 ศาลอาญาพิพากษาจําคุก 1 ป และปรับ 2
หมื่นบาท (แตรอลงอาญา 2 ป) นายเกษม ใจหงษ อดีต
ผูวาการไฟฟานครหลวง ฐานสั่งแกราคากลาง

หมายเหตุ: *ปเริ่มตนหมายถึงปที่มีการตั้งหนวยงานตรวจสอบ หรือการฟองรองดําเนินคดีตอ ป.ป.ช. หรือ เริ่มเปนขาวอื้อฉาวจนนําไปสูการสอบสวน ปที่ตัดสินคดีหมายถึงกรณีที่
ศาลยุติธรรมตัดสินคดี หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดหรือไมชี้มูลความผิด
**เฉพาะบุคคลที่มีตําแหนงสําคัญในกรณีทุจริต
ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย (2559)
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โดยสรุปแลว การทุจริตในชวงเศรษฐกิจฟองสบูนั้นลวนเกี่ยวโยงกับโครงการกอสรางของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ เชน รถไฟฟาโฮปเวลล สนามบินสุวรรณภูมิ หรือการพัฒนา
ที่ดินราขพัสดุที่หมอชิต การขาดกฎหมายที่เขามากํากับดูแลโครงการรวมทุนระหวางภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ กอนป พ.ศ. 2535 ทําใหการทุจริตดําเนินการไดอยางงายดาย ดังที่ไดกลาวไววา โครงการ
โฮปเวลลไดรับการอนุมัติจาก ครม. ดวยกระดาษเพียง 3 แผน นอกจากนี้แลว การไมมีกฎหมายหาม
กิจการของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ในป พ.ศ. 2539 ยัง ทํา
ใหเกิดกรณีนายวัฒนา อัศวเหม รวมถือหุนบริษัท 2 แหง ไดแก บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท
จํากัด บริษัท คลองดานมารีน แอนด ฟชเชอรี่ จํากัด ซึ่งเปนคูสัญญากับรัฐ
พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนกับรัฐ พ.ศ. 2535 ไดออกมาเพื่อปองกันการทุจริต
ขนานใหญดังเชนในกรณีโครงการโฮปเวลล โดยมีขอกําหนดใหโครงการที่มีมูลคาเกิน 1 พันลานบาท
ตองดําเนินการในการเสนอโครงการ การประมูล การคัดเลือก และการกํากับดูแลผลตามที่กําหนดไว
ในกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการใชดุลยพินิจของรัฐมนตรีและ ครม. ในการอนุมัติโครงการและเพื่อวาง
กลไกในการกํากับดูแล แตถึงกระนั้น กรณีการทุจริตในโครงการกอสรางของภาครัฐก็ยังไมห มดไป
หากแตเพียงเปลี่ยนรูปแบบมาเปนการทุจริตจากการปรับเปลี่ยนราคากลางใหสูงขึ้นเพื่อที่จะแสวงหา
กําไรสวนเกินเทานั้น
การขาดการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมหรือบุคคลอื่น ๆ นอกภาครัฐในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางทําใหขาดการตรวจสอบถวงดุล ดังเชนในกรณีของโครงการคลองดานที่มีเสียงคัด คาน
อยางชัดเจนจากผูเขี่ยวชาญตางประเทศและจากชาวบานในพื้นที่ แตโครงการดังกลาวก็สามารถ
ดําเนินการตอไปได แตที่สําคัญคือ การดําเนินคดีเพื่อเอาผิดกับผูที่ทุจริตนั้นใชเวลานานมากตามที่
ปรากฏในตารางดานบน และผลการพิจารณาคดีของศาลที่เปนที่สิ้นสุดนั้นแทบจะไมมีเลยในชวงป
พ.ศ. 2540-2549 หากแตจะมากระจุกตัวในชวงป พ.ศ. 2557-2558 เทานั้น ซึ่งอาจเปนปจจัยที่ทําให
ผูคิดจะกระทําการทุจริตไมเกรงกลัว เพราะสวนมากแลว ผูตองหาก็จะหลบหนีกอนที่จะไดรับโทษ
ทั้งนั้น

4.5 การทุจริตในชวงป พ.ศ. 2540 – 2549
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ซึ่งไดชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่รางขึ้น โดยมีเปาประสงค 3
ประการ คือ (1) ขยายสิทธิ เสรีภาพ และสวนรวมของพลเมืองในการเมือง (2) เพิ่มการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐโดยประชาชน เพื่อใหเกิดความสุจริตและโปรงใสในระบอบการเมือง (3) การทําใหระบบ
การเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันซึ่งเปนปญหาใหญของประเทศโดยตลอดที่
นําไปสูความไมมั่นคงทางการเมือง รัฐธรรมนูญฯ ดังกลาวจึงไดบัญญัติใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อ
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ทําหนาที่ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ เชน ป.ป.ช. สตง. สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
ศาลรัฐธรรมนูญ และ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน และยังได
กําหนดกลไกในการตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองที่หลากหลาย เชน การกําหนดใหนักการเมือง
และข าราชการระดั บ สู ง (รวมถึ งกรรมการรัฐ วิส าหกิจ ) ตองเปดเผยทรัพยสิน กอนและหลังดํารง
ตําแหนง หามรัฐมนตรีถือหุนในธุรกิจ (พ.ร.บ. การจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543)
หามสมาชิกสภามีผลประโยชนในธุร กิจ ที่รับสั มปทานจากรัฐ ฯลฯ องคกรและกฎระเบีย บใหม ๆ
มากมายนี้ทําใหกรณีการทุจริตคอรรัปชันที่เปนการกระทําที่ผิดกฎหมายแตกตางไปจากเดิมดังที่จะ
นําเสนอตอไป
แมรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสรางองคกรและกําหนดกลไกตาง ๆ ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชันขึ้นมาจํานวนมาก แตในขณะเดียวกัน การออกแบบการเลือกตั้งที่ทําใหร ะบบ
การเมื องมี เ สถี ย รภาพและประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น ทําใหพรรคไทยรักไทยผงาดขึ้น มามี อํานาจแบบ
เบ็ดเสร็จจากคะแนนเสียงที่ไดอยางทวมทน รัฐบาลที่มั่นคงแมจะเปนผลดีที่ทําใหการบริหารประเทศ
ทํ า ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเนื่ อ งจากไม ต อ งพึ่ ง พาพรรคร ว มรั ฐ บาล แต ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ห ก าร
ตรวจสอบถวงดุลจากพรรครวมและพรรคฝายคานออนแอลง อันเปนการเปดโอกาสใหเกิดการทุจริต
ในชวงเวลาดังกลาวไดสะดวกมากขึ้น ขอมูลกรณีทุจริตที่คณะผูวิจัยรวบรวมเพื่อนําเสนอในรายงาน
ฉบับนี้ชี้ใหเห็นลักษณะของกรณีทุจริตที่สําคัญ 4 ลักษณะ ดังนี้
(1) กรณีทุจริตจัดซื้อจัดจางและสัมปทาน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจางนั้นมีทุกยุคทุกสมัย กรณีการทุจริตที่โดงดังกรณีแรกในทศวรรษ
นี้ คือ การทุจริตจัดซื้อยาในป พ.ศ. 2541 เปนกรณีทุจริตที่ไมไดมีความซับซอนในแงลักษณะการ
ทุจริตแตเปนที่รูจักและอางอิงจากการที่มีผูเกี่ยวของดํารงตําแหนงระดับ รมว. กระทรวงสาธารณสุข
ถูกดําเนินคดี ซึ่งก็คือ นายรักเกียรติ สุขธนะ (ดูตารางที่ 4.3) การทุจริตจัดซื้อยามีตนตอจากการที่นาย
รักเกียรติประกาศยกเลิกราคากลางยาตามบัญชียาแหงชาติในป พ.ศ. 2540 จนนําไปสูการจัดซื้อยาใน
ราคาแพงตามโรงพยาบาลตาง ๆ สวนนายรักเกียรตินั้นถูกตรวจพบวารับสินบนจากบริษัทยา 43
42

งามพรรณ เวชชาชีวะ. ตุลาคม 2558. “เปดแฟม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย”. สํานักงาน ป.ป.ช. หนา 21 – 50
http://www.stopcorruption.moph.go.th/adm/files/userfiles/files/open10-1.pdf
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(2) กรณีทุจริตแกไขสัญญาหรือตรวจรับงานเอื้อเอกชน
กรณีทุจริตแกไขสัญญาหรือตรวจรับงานเอื้อเอกชนที่สําคัญในชวงนี้ ไดแก โครงการจัดซื้อ
ซู เ ปอร คอมพิ ว เตอร กรมอุ ตุนิย มวิทยา พ.ศ. 2540 โครงการซื้อเรือขุดหัว สวาน พ.ศ. 2541 และ
โครงการกอสรางแอรพอรตลิงค พ.ศ. 2546
โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศ (ซู เ ปอร ค อมพิ ว เตอร ) กรม
อุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2540 มูลคา 990 ลานบาทถูกสงสัยวามีการจัดซื้อในงบประมาณคอนขางสูง แต
การทุจริตเดนชัดในขั้นตอนการตรวจรับงานเมื่อมีรวมกันตรวจรับซูเปอรคอมพิวเตอรไมตรงคุณสมบัติ
ที่กําหนดไวในสัญญา โดยแกไขตรวจรับงานจากเดิมที่ตั้งไววาจะจัดซื้อคอมพิวเตอรระบบ SCPC ซึ่งมี
ศักยภาพสูง แตกลับตรวจรับเปนระบบ TDMA ซึ่งมีประสิทธิภาพดอยกวา ป.ป.ช. จึงชี้มูลความผิด
คณะกรรมการตรวจรับงานซึ่งประกอบดวยขาราชการระดับสูงอยางนอย 3 คน ไดแก รองอธิบดี 2
คน และ ผูอํานวยการสํานักพยากรณอากาศ และสงใหกระทรวงตนสังกัดพิจารณาปลดออกจาก
ราชการ
สํ า หรั บ ในกรณี ข องโครงการซื้ อ เรื อ ขุ ด หั ว สว า นในป 2541 มู ล ค า 2 พั น ล า นบาทของ
กรมเจาทามีการจัดซื้ออยางถูกตองตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 แตปญหาทุจริตเริ่มเกิดขึ้นในขั้นตอน
การสั่งจายเงินในงวดที่ 2 จากทั้งหมด 6 งวด หลังจากมีการเปลี่ยนอธิบดีกรม โดยอธิบดีกรมอนุมัติสั่ง
จายเงินใหแกบริษัทคอตตแมวาจะมีการสงของ (คือเครื่องยนตของเครื่องกําเนิดไฟฟา) ไมเปนไปตาม
เงื่อนไขของสัญญา 44 รวมทั้งมีการแกไขสัญญาเพื่อขยายเวลาการสงมอบเรือไปอีกโดยที่รัฐไมไดรับ
ผลประโยชนใด ๆ
43

44 ก รุ ง เ ท พ ธุ ร กิ จ .

4 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2558 . คุ ก 2ป ไ ม ร อ ล ง อ า ญ า 'จ ง อ า ช ว 'อ ดี ต อ ธิ บ ดี ก ร ม เ จ า ท า ซื้ อ เ รื อ ขุ ด .
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/672858 . เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 2560.
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ตารางที่ 4.3 กรณีทุจริตจัดซื้อจัดจางและสัมปทาน พ.ศ. 2540-2549
ประเภทของการ
จัดซื้อจัดจาง

ปเริ่มตน – ป
ที่ตัดสินคดี*

ระยะเวลา
ที่ใช (ป)

ผูถูกสอบสวนหรือดําเนินคดี***

บานเอื้ออาทร

2546 –
2559

13 (ยังไม
เสร็จสิ้น)

แอรพอรตลิงค

2546 2553

7

นายวัฒนา เมืองสุข รมว. กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ และ นายชวนพิศ ฉายเหมือน
วงศ ผูวาการ การเคหะแหงชาติ (กคช.)
นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ (รมว. กระทรวง
คมนาคม) และ นายจิตตสันติ ธนะโสภณ
ผูวา รฟท.

เครื่องตรวจจับ
ระเบิด

สินบนเครื่องตรวจจับระเบิด CTX9000

2546 2555

9

จัดงาน

สินบนเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ
กรุงเทพฯ
งานมหกรรมพืชสวนโลก

2546 2558
2549 2552

12

ทุจริตยา

2541 2546

5

กอสราง

ยาเวชภัณฑ

ชื่อกรณี

3

การลงโทษผูที่กระทําการทุจริต
ป.ป.ช. อยูในขั้นตอนของการ
พิจารณาชี้มูลความผิด

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยรายแรง
และความผิดอาญานายจิตตสันติและ
พวก ป พ.ศ. 2553 สวนนายสุริยะไม
พบมูลความผิด
นายทักษิณ ชินวัตร (นายกฯ) นายสุริยะ จึง ป.ป.ช. ยกฟอง ป 2555 เนื่องดวย
รุงเรืองกิจ (รมว. กระทรวงคมนาคม)
อัยการสูงสุดสั่งไมฟองและขอมูล
หลักฐานไมเพียงพอในการฟองเอง
นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผูวาการ ททท.
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด 2554 อัยการ
สั่งฟองป พ.ศ. 2558
นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ อธิบดีกรมวิชาการ ในป พ.ศ. 2552 ป.ป.ช. ชี้นาย
เกษตร
ฉกรรจ แสงรักษาวงศไมผิดแตจําเลย
3 รายผิดวินัยไมรายแรงสงเรื่องให
ผูบังคับบัญชาลงโทษทางวินัย
นายรักเกียรติ สุขธนะ รมว. กระทรวง
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
สาธารณสุข
ตํา แหนงทางการเมืองมีคําพิพากษา
ใหจําคุก 15 ป ในป พ.ศ. 2546
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มูลคาการทุจริต
(ลานบาท)**
60,000

25,000

2,608

60
1,200

ไมทราบ

ประเภทของการ
จัดซื้อจัดจาง
ยานพาหนะ

ระบบคอมพิวเตอร

นมโรงเรียน

ชื่อกรณี
ซื้อเรือขุดหัวสวาน

ปเริ่มตน – ป
ที่ตัดสินคดี*
2541 2558

ระยะเวลา
ที่ใช (ป)
17

ซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง กทม.

2547 2556

จัดซื้อซูเปอรคอมพิวเตอรกรม
อุตุนิยมวิทยา

2540 –
2557

17

ระบบคอมพิวเตอรสํานักงาน
ประกันสังคม

2549 2552

3

ทุจริตนมโรงเรียนใน อปท.

2546 – ไม
ทราบ

ผูถูกสอบสวนหรือดําเนินคดี***
นายจงอาชว โพธิสุนทร อธิบดีกรมเจาทา

นายประชา มาลีนนท รมว. มหาดไทย นาย
สมัคร สุนทรเวช ผูวา กมท.

นายไกรสร พรสุธี รองอธิบดี กรม
อุตุนิยมวิทยา นายปฏิพัทธ พันธวิวัฒนศิริ
รองอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา นายสมชาย ใบ
มวง ผูอํานวยการสํานักพยากรณอากาศ
นายไพโรจน สุขสัมฤทธิ์เลขาธิการ สํานักงาน
ประกันสังคม

ไมทราบ
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การลงโทษผูที่กระทําการทุจริต
ศาลฎีกามีคําพิพากษาในป พ.ศ.
2558 ใหนายจงอาชว และพวกจําคุก
2 ปไมรอลงอาญา
2556 ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตัดสินจําคุก
นายประชาเปนเวลา 12 ป และ
พล.ต.ต.อธิลักษณ 10 ป
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยรายแรง
และปลดออกจากราชการ ป 2557

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยรายแรง
และมีมูลเปนความผิดทางอาญา
มิถุนายน พ.ศ. 2552 หลังจากที่นาย
ไพโรจนเกษียณอายุราชการ
กระทรวงแรงงานมิไดดําเนินคดี
อาญาตอกับนายไพโรจน
ไมทราบ

มูลคาการทุจริต
(ลานบาท)**
2,000

6,687

990

2,800

13,595

ประเภทของการ
จัดซื้อจัดจาง
ที่ดิน

อุปกรณเกษตร ปุย
พืช

ชื่อกรณี
ซื้อที่จอดรถขยะ กทม.

ปเริ่มตน – ป
ที่ตัดสินคดี*
2540 2558

ระยะเวลา
ที่ใช (ป)
18

ฮั้วจัดซื้อปุย

2545 2559

14

จัดซื้อกลายาง

2547 2552

5

ผูถูกสอบสวนหรือดําเนินคดี***
นายพิจิตต รัตตกุล ผูวา กทม.

การลงโทษผูที่กระทําการทุจริต

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในป 2551
ศาลอาญายกฟอง นาย พิจิตต ในป
2558
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมว. กระทรวงเกษตรฯ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ป 2555 ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตัดสินจําคุกนายชูชีพ 6
ปไมรอลงอาญา ในป 2559
นายเนวิน ชิดชอบ รมช. กระทรวงเกษตรฯ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตัดสินยกฟอง
จําเลยทั้งหมด 44 คน ในป 2552

หมายเหตุ: *ปที่เกิดเหตุ หมายถึงปที่มีการตั้งหนวยงานตรวจสอบ หรือการฟองรองดําเนินคดีตอ ป.ป.ช. หรือ เริ่มเปนขาวอื้อฉาวจนนําไปสูการสอบสวน
**คณะผูวิจัยคํานวณ “มูลคาการทุจริต” จาก มูลคางบประมาณโครงการที่เกีย่ วของ มูลคาความเสียหายจากการทุจริต และ/หรือ มูลคาสินบน
***เฉพาะบุคคลที่มีตําแหนงสําคัญในกรณีทุจริต
ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย (2559)
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มูลคาการทุจริต
(ลานบาท)**
274

367

1,440

ในชวงสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลดําเนินโครงการกอสรางขนาดใหญหลาย
โครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการกอสรางแอรพอรตลิงค มูลคา 2.5 หมื่นลานบาท ใน พ.ศ. 2546 ซึ่ง
ปรากฏกรณีทุจริตในจุดการทําสัญญาซึ่งมีการตั้ง “คาธรรมเนียมการกูเงิน” ของบริษัทผูรับเหมา
เนื่องจากโครงการนี้ใชเงินกูของเอกชนในการกอสราง ชวงป พ.ศ. 2549 ป.ป.ช. ตรวจพบวามีการสั่ง
จายคาธรรมเนียมการกูเงินใหผูรับเหมา 1,666 ลานบาท ในขณะที่คาธรรมเนียมจริงมีมูลคา 471 ลาน
บาท
(3) กรณีทุจริตที่มีคูคาอยูตางประเทศ
การจัดซื้อจัดจางหรือดําเนินโครงการของรัฐบางโครงการหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีผูที่เกี่ยวของ
หรือรับงานจากรัฐเปนบริษัทหรือบุคคลในตางประเทศ กรณีทุจริตที่มีคูคาอยูตางประเทศที่สําคัญ
ในชวงป 2540 - 2549 ไดแก กรณีสินบนจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX9000 กรณีสินบน
เทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ และกรณีจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง กทม. กรณีทุจริต
ที่ มีคูกรณี เ ป น บริ ษัท เอกชนหรื อบุ คคลที่ อยู ในตางประเทศทํา ให การดํา เนิน การหาหลักฐานเพื่ อ
ดําเนินคดีกับขาราชการหรือนักการเมืองไทยเปนไปไดยากและมีตนทุน
กรณีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด CTX9000 เพื่อติดตั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการอนุมัติใน
ป พ.ศ. 2544 การจัดซื้อดําเนินการโดยบริษัทผูรับเหมากอสรางสนามบินสุวรรณภูมิแบบ Turnkey
กรณีทุจริตนี้ถูกเปดโปงในป พ.ศ. 2548 วามีการจัดซื้อเครื่อง CTX9000 ที่ซื้อขายผานตัวแทน “เปน
ทอด ๆ” ทําใหราคาสวนตางสูงขึ้น และบริษัทเอกชนรายที่ขายตอใหกระทรวงคมนาคมใชกําไรจาก
ราคาสวนตางเพื่อจายสินบนเจาหนาที่ไทย การจายสินบนนี้ถูกเปดโปงเมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
ดําเนินคดีกับบริษัท Invision ซึ่งเปนผูจําหนาย CTX9000 รายหลักในสหรัฐฯ และยอมรับวาบริษัท
สาขาต า งประเทศจ า ยสิ น บนใหเ จา หน า ที่ ใ นประเทศไทย อย า งไรก็ ดี คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของกรมบัญชีกลางแจงวา ทางการสหรัฐฯ ยืนยันวาไมพบหลักฐานวาบริษัทเอกชนสหรัฐฯ
จายสินบนเจาหนาที่ไทย จึงไมมีการดําเนินคดีกับบุคคลใด 45
44

การสืบหาหลักฐานจากหนวยงานตางประเทศเพื่อประกอบการสืบสวนทุจริตของไทยยังเปน
ภาระแกหนวยงานไทยและทําใหการดําเนินคดีลาชา ดังเชนกรณีการใหสินบนการจางจัดงานเทศกาล
ภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ พ.ศ. 2546 กรณีนี้ ผูวาการ ททท. ถูกกลาวหาวากําหนดการจัดจาง
ดวยวิธีพิเศษ โดยแตกสัญญาใหมีมูลคาเกิน 25 ลานบาท (ถาเกินตองใชวิธีประมูล) เพื่อเอื้อประโยชน
ใหผูบริหารบริษัทภาพยนตรในสหรัฐฯ ซึ่งมีความสนิทสนมกันเปนผูไดงาน หลังจากนั้นจึงรับสินบน
ไทยพับ กา. 4 กั น ยายน 2012. “ย อ นรอยมหากาพย 7 ป CTX (1): เบาะแสจากสิ นบนขามชาติ ถึ งความไม โ ปร งใสการจัดซื้อ”.
http://thaipublica.org/2012/09/ctx-1/. เขาถึงขอมูลวันที่ 15 มกราคม 2560.
45
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เปนการตอบแทน สําหรับความคืบหนาของคดีนี้ ป พ.ศ. 2553 ผูจัดงานชาวสหรัฐฯ ดังกลาวถูกศาล
แคลิฟอรเนียดําเนินคดีภายใตกฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) แตสําหรับคดีของ
ผูวา ททท. ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในป 2544 และใชเวลา 3 ปเพื่อทํางานรวมกับอัยการสืบหาหลักฐาน
เพิ่มเติมจากตางประเทศกอนสั่งฟองศาลในป พ.ศ. 2559 46
45

ในกรณีจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง กทม. ในป พ.ศ. 2547 ป.ป.ช. และศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหลักฐานดําเนินคดีนายประชา มาลีนนท และนายสมัคร
สุนทรเวช ขอหาจัดซื้อจัดจางแพงเกินจริง แตการระงับสัญญาจัดซื้อกับบริษัทเอกชนในตางประเทศ
กลับมีตนทุนสูง เนื่องจากตองมีการจางทนายเพื่อฟองอนุญาโตตุลาการในประเทศสวิสเซอรแลนด 47
46

(4) กรณีทุจริตในโครงการที่เปนนโยบายชวยประชาชน
การบริ ห ารประเทศในยุ ค รั ฐ บาล พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร เป น ช ว งที่ รั ฐ บาลมี น โยบาย
ชวยเหลือประชาชนภายใตโครงการตาง ๆ ซึ่งถูกเรียกวา “โครงการประชานิยม” และใชงบประมาณ
มูลคาสูง กรณีทุจริตในโครงการที่เปนนโยบายชวยประชาชน ไดแก กรณีบานเอื้ออาทร กรณีจัดซื้อ
กลายาง และกรณีทุจริตจัดซื้อนมโรงเรียนจากองคการสงเสริมโคนม ลักษณะการทุจริตนั้นใน 3 กรณี
นี้ไมแตกตางกันกัน กลาวคือ มีการนโยบายใหมีการประมูลจางเอกชนหรือซื้อสินคาจากเอกชนเพื่อ
แจกหรือขายใหกับประชาชนในราคาถูก แตการดําเนินโครงการกําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจางเอื้อ
บริษัทรายใดรายหนึ่ง ซึ่งสุดทายแลวจัดหาสินคาดอยคุณภาพใหประชาชนและภายในเวลาที่ลาชา
ในกรณีโครงการบานเอื้ออาทร ป พ.ศ. 2546 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ออกนโยบายให
การเคหะแหงชาติจัดหาที่อยูอาศัย (กคช.) ใหประชาชนผูมีรายไดนอยทั่วประเทศ มูลคาโครงการ 2.7
แสนลานบาท (พ.ศ. 2546-2550) แตสื่อมวลชนพบวามีปญหา 4 เรื่อง ไดแก (1) ผูรับเหมากอสราง
เปนญาติหรือคนใกลชิดนักการเมืองระดับชาติ เชน เครือขายตระกูลชินวัตร และ ตระกูลรักตพงศ
ไพศาล ถือหุนใหญ (นายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล เปน รมว. คมนาคมในขณะนั้น (2546-2547)) (2)
ทําสัญญารับเหมาแบบ turnkey กับการเคหะฯ 48 (3) เครือขายนักการเมืองกวานซื้อที่ดินในราคาถูก
เพื่อขายให กคช. คลายการทุจริตโครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน เชน ในโครงการบานเอื้ออาทร
47

46สํานักขาวอิศรา
47

.23 มกราคม 2560. “พลิกคดีทุจริต-สินบนขามชาติ"ลาชา-ลมเหลว"?สะทอนคุณภาพองคกรตรวจสอบไทย”

ผูจัดการออนไลน. 10 กันยายน 2556. “ยอนรอยคดีงาบรถ-เรือดับเพลิง กทม.เหตุ “ประชา มาลีนนท” ตองโทษถึงคุก!”.

ประชาชาติธุรกิจ. 21 กุมภาพันธ 2551.“ทลายทุจริต ‘บานเอื้ออาทร’ แสนลาน ชักหัวคิวปนราคาที่ดิน ประโยชนทับซอน”. ผลงาน
ขาวยอดเยี่ยมป 2550. สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย.

48
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รังสิต คลอง 2 กคช. ซื้อที่ดิน 42 ไร ราคา 97.75 ลานบาท แตราคาประเมินกรมที่ดินอยูที่ 42.75
ลานบาท 49 และ (4) การกอสรางในบางพื้นที่ลาชา สงมอบใหประชาชนไมทันเวลา
48

ในกรณีจัดซื้อกลายาง พ.ศ. 2547 รัฐบาลมีนโยบายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุน
เกษตรกรปลูกยาง กรมวิชาการเกษตรจึงเปดประมูลหาผูผลิตกลายาง มูลคา 1.4 พันลานบาท และมี
การทุจริตลักษณะเดิมเกิดขึ้นคือ การกําหนดคุณสมบัติผูเขาประมูลเอื้อบริษัทเอกชนรายใหญซึ่งเปน
นายหนารับซื้อกลายางมากกวาผูผลิตกลายางที่มีประสบการณ และในการประมูลพบวาบริษัทที่เขา
แขงขันอีก 2 ราย มีผูถือหุนเดียวกับบริษัทเอกชนรายใหญนี้ ผลกระทบตอประชาชนเกิดขึ้นเมื่อบริษัท
ผูชนะประมูลสงกลายางลาชาเลยฤดูฝน ทําใหกลายางที่ปลูกแหงตาย และสงกลายางที่ไมมีคุณภาพ
สําหรับกรณีทุจริตนมโรงเรียน สืบเนื่องมาจากนโยบายนมโรงเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2535 อัน
เปนผลมาจากมาตรการแทรกแซงตลาดนมที่ราคาตกต่ํา 50 ในป พ.ศ. 2546 เกิดกรณีพบนมโรงเรียน
เนาเสียไมไดมาตรฐานของโรงเรียนซึ่ง อปท. จัดซื้อ กรณีทุจริตนมเคยเกิดขึ้นมาแลวในป พ.ศ. 2537
กรณีจัดซื้อนมของกระทรวงศึกษาธิการและป พ.ศ. 2538 กรณีขององคการสงเสริมโคนม (อ.ส.ค.)
โรงเรียนและ อปท. หลายแหงรองเรียนปญหาและตองการยกเลิกซื้อนมจากบริษัทรายเกา แตกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นมีนโยบายให อปท. ตองซื้อนมจากบริษัท 68 รายที่อยูในบัญชีของกรม
อนึ่ง บริษัท 68 รายนี้ไมไดแขงขันกันประมูลการจัดซื้อนม แตแบงเขตดําเนินการและไมขามเขต 51
กรณีทุจริตฮั้วประมูลนมโรงเรียนยังคงเกิดขึ้นเปนขาวตลอดมาจนถึงปจจุบัน
49

50

(5) กรณีทุจริตในกระทรวงการคลัง
ชวง พ.ศ. 2540 ถึง 2549 หนวยงานภายในของกระทรวงการคลังตกเปนขาวกรณีทุจริต 5
หนวยงาน ไดแก โรงงานยาสูบ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
กรมสรรพากร และ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
กรณีทุจริตที่เกี่ยวของโรงงานยาสูบเปนกรณีที่ไมเชื่อมโยงกับนักการเมืองโดยตรง หากแตเปน
กรณีที่ผูอํานวยการโรงงานยาสูบพัวพันรับสินบนสั่งซื้อใบยาสูบมูลคา 64 ลานบาทในป พ.ศ. 2543
ในขณะที่ กรณี ทุจ ริ ต ที่ เ กี่ ย วข องกั บ หน ว ยงานที่ เ หลื อ อี ก 4 แห งเป นกรณี ทุจ ริ ต ที่ ซึ่ง เชื่ อ มโยงกั บ
นายกรัฐมนตรีและคนใกลชิด โดย 3 กรณีไดถูกกลาวถึงในบทเคราะหภาพรวมแลว ไดแก กรณีการ
ปลอยสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยใหบริษัทกฤษดามหานคร การปลอยสินเชื่อของธนาคารเพื่อการ
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ. มีนาคม 2557.“เมนูคอรรัปชันและการแสวงหาผลประโยชน”. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย. หนา 92 – 97.
49

นพนันท วรรณเทพสกุ ล. ตุ ลาคม 2554. “โครงการศึ ก ษามาตรการแทรกแซงตลาดนมและผลิ ตภั ณฑ เพื่อ ป องกั นการทุ จริต”.
สํานักงาน ป.ป.ช..

50

ไทยรัฐ. 20 กุมภาพันธ 2553. "แฉทุจริตจัดซื้อนมโรงเรียนล็อกสเปก-ฮั้วเปนขบวนการ". ผลงานประกวดชิงรางวัลประเภทขาวยอด
เยี่ยมป 2552 สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย.
51
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ส ง ออกและนํ า เข า แห ง ประเทศไทยให รั ฐ บาลพม า และกรณี น างเบญจา หลุ ย เจริ ญ รองอธิ บ ดี
สรรพากรชวยเลี่ยงภาษีโอนหุนชินคอรป สวนกรณีที่เกี่ยวของกับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนั้น
เปนคดีโครงการออกสลากเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว (หวยบนดิน) ชวงป พ.ศ. 2546-2547 ซึ่งถูกกลาวหา
วากระทําผิด พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ในแงวานําเงินรายไดไปใชอยางไมโปรงใส
(6) กรณีทุจริตโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร
นโยบายการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรเปนสิ่งที่รัฐบาลยุคกอนหนานี้ดําเนินการบาง เชน
กรณีการแทรกแซงตลาดนม พ.ศ. 2535 และ การแทรกแซงตลาดยางพาราป พ.ศ. 2536 ซึ่งตกเปน
ข า วทุ จ ริ ต เช น เดี ย วกั บ ช ว งป พ.ศ. 2540 - 2549 รั ฐ บาลได ดํ า เนิ น โครงการรั บ จํ า นํ า ข า ว ป
2546/2547 ที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีการทุจริตหลายพันลานบาท และโครงการแปรรูปลําไยแหง มูลคา
3,434 ลานบาทในป พ.ศ. 2548 ทั้งสองโครงการมีองคการตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) กระทรวง
เกษตรฯ เปนผูดําเนินการ ลักษณะการทุจริตในกรณีเหลานี้ไมไดเปลี่ยนแปลงไปเทาไรนักเมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาป 2550 – 2559 กลาวคือ ยังเปนลักษณะของการยักยอกนําขาวหรือลําไยจากโกดังไปขาย
โดยไมมีสินคาหรือเงินมาคืนเกษตรกร
(7) ขาวอื้อฉาวการบริหารงานภายในองคกรอิสระ
นอกเหนือจากหนวยงานของฝายบริหารแลว ในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2543 องคกรอิสระมีขาว
อื้อฉาวเกี่ยวกับ ความไมโปรงใสในการบริห ารงานภายใน 5 แหง ไดแก ป.ป.ช. สตง. ผูตรวจการ
แผนดินของ ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.)
ป.ป.ช. ผูตรวจการฯ ตุลากรศาล รธน. และ ก.ก.ต. เปนขาวในเรื่องการขึ้นเงินเดือนตนเอง
โดยมีผูเกี่ยวของตามที่แสดงในตารางที่ 4.4 สวน สตง. มีกรณีการเสนอชื่อแตงตั้งมิชอบ 1 เรื่อง ใน
กรณีที่นายปริญญา นาคฉัตรีย เสนอชื่อนางจารุวรรณ เมณฑกา และนายนนทพล นิ่มสมบุญ ตอ
วุฒิสภาใหเปนผูวา สตง. แตไมมีชื่อนายประธาน ดาบเพชร ทั้งที่ไดรับคะแนนเสียงจาก คตง. มากกวา
สองคนแรก สุดทายแลวนางจารุวรรณไดรับเลือกเปนผูวา สตง. อยางไรก็ดีหลังจากที่ไดรับแตงตั้งสอง
ป นางจารุวรรณถูกสอบสวนกรณีนํางบประมาณไปจัดงานถวายผาพระกฐินพระราชทานที่ จ.นาน
ทั้งนี้ ผูที่ถูกสอบสวนในกรณีอื้อฉาวขององคกรอิสระถูกศาลตัดสินวาผิดทั้งหมด กรณีเหลานี้ทําให
ประชาชนขาดศรัทธาในองคกรอิสระที่ออกแบบมาเพื่อใหตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันแต กลั บมี
พฤติกรรมในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว นับวาเปนการเริ่มตนขององคกรอิสระที่ไมดีนัก
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ตารางที่ 4.4 ขาวอื้อฉาวองคกรอิสระ พ.ศ. 2540-2549
ปที่เริ่มเกิดเหตุ
2544

ชื่อกรณี
คดีเสนอชื่อผูวา สตง.

2546

ผูวา สตง. จัดสัมมนา
เท็จที่นาน
4 กกต.ขึ้นเงินเดือน
ตัวเอง

2547

2547

9 ป.ป.ช. ขึ้นเงินดือน
ตัวเอง

2547

ผูตรวจการแผนดิน
รัฐสภาขึ้นเงินเดือน
ตัวเอง
13 ตลก.ศาล
รัฐธรรมนูญ

2547

ผูถูกสอบสวนหรือดําเนินคดี
ปญญา ตันติยวรงค ประธาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา และนาย
นนทพล นิ่มสมบูรณ
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผูวาการ
ตรวจการแผนดิน
นายปริญญา นาคฉัตรีย นายวีระชัย
แนวบุญเนียร พล.อ.จารุภัทร เรือง
สุวรรณ พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ
พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ ประธาน
ป.ป.ช. และกรรมการอีก 8 คน

ความผิด
ศาลฎีกาสั่งจําคุก 3 ป

ศาลอาญาสั่งจําคุก 2 ป
อัยการฝายคดีพิเศษยื่นฟอง
ศาล และศาลอุธรณสั่งจําคุก
2 ป
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ลงโทษจําคุก 2 ป
อัยการฝายคดีพิเศษยื่นฟอง
ศาลอาญาซึ่งสั่งจําคุก 2 ป

พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธาน
ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา และ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอีก 2 คน
นายกระมล ทองธรรมชาติ อดีตประธาน ป.ป.ช. ชี้วาผิด แตศาล
ศาลรัฐธรรมนูญ กับอดีตตุลาการศาล
อาญายกฟอง
รัฐธรรมนูญอีก 12 คน

ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย (2559)

การดําเนินคดีกับผูประทําผิดสําหรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2540-2549 นั้น พบวา
มีการดําเนินการที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะกรณีของการทุจริตโดยนักการเมื อง เนื่องจากคดีจะไปที่
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง มิใชศาลยุติธรรมทําใหกระบวนการรวดเร็วขึ้น เชนในกรณีของ
การทุจริตยา ใชเวลาเพียง 5 ป ในการดําเนินคดีกับนายรักเกียรติ สุขธนะ และพวก หรือในกรณีของ
กลายางใชเวลา 5 ปในการพิจารณายกฟองเชนกัน สําหรับในกรณีของการทุจริตกลายางของนาย
ประชา มาลีนนท ใชเวลา 9 ปนับจากวันที่มีการทุจริต แตในกรณีของการทุจริตในการซื้อปุยของนาย
ชูชีพ ใชเวลาถึง 14 ป ในการดําเนินคดีเนื่องจาก ป.ป.ช. ใชเวลานานถึง 9 ปในการชี้มูลความผิด
การทุจริตที่เกี่ยวพันกับขาราชการประจําจะใชเวลานานกวามากเนื่องจากอาจดําเนินการถึง
3 ศาล หากคํ า พิ พ ากษามี บ ทลงโทษในการจํ า คุ ก เช น ในกรณี ก ารจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร ข องกรม
อุตุนิยมวิทยา หรือ การซื้อเรือขุดหัวสวานตางใชเวลาในการดําเนินคดีถึง 17 ป หรือในกรณีของการ
ทุจริตงานภาพยนตนานาชาติก็ใชเวลานานถึง 12 ปในการชี้มูลความผิดอดีตผูวา ททท.
สําหรับโทษทางวินัยสวนมากจะไมมีการอุทธรณ และกระทรวงเจาสังกัดของเจาหนาที่มักไม
ดําเนินการทางอาญาแม ป.ป.ช. จะชี้วามีมูลทางคดีอาญาทําใหผูประทําผิดไมตองรับโทษทางอาญา
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สุดทาย กระบวนการยุติธรรมที่ลาชาทําใหผูกระทําผิดจํานวนหนึ่งไมตองรับโทษเนื่องจาก
เกษียณจากตําแหนงหนาที่แลวโทษวินัยจึงไมมีผล หรือ ผูกระทําผิดที่ตองคดีอาญาสวนมากก็หลบหนี
ไปอยูตางประเทศกอนที่จะมีคําพิพากษาทําใหไมตองรับโทษเชนกัน

4.6 การทุจริตชวงป พ.ศ. 2550 – 2556
การทุจริตในชวงป พ.ศ. 2550 ยังคงเกี่ยวของกับโครงการทุจริตการใชเงินงบประมาณและ
โครงการนโยบายการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของรัฐในโครงการเดียวกับในสมัย ชวงรัฐบาล
พ.ต.ท. ทักษิณ แตมีแนวโนมที่จะใชเงินแผนดินสูงมากขึ้น เชนเดียวกับการทุจริตจัดซื้อจัดจางที่ ไม
แตกตางจากยุคกอนหนานี้ กลาวคือ มีการเรงอนุมัติโครงการและมีการกําหนดคุณสมบัติหรือจัดทํา
ราคากลางเอื้อผูประมูลรายใดรายหนึ่ง
• การทุจริตงบประมาณ
การใชงบประมาณเพื่อจัดซื้อสินคาแจกเปนโครงการที่มีชองโหวใหการเกิดทุจริตได เ สมอ
โครงการที่ถูกหยิบยกในรายงานฉบับนี้ ไดแก โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน พ.ศ.
2552 มูลคา 15,200 ลานบาท และ โครงการแจกปุยอินทรีย อบจ. บุรีรัมย พ.ศ. 2555-2557 มูลคา
328 ลานบาท ทั้งสองโครงการนี้มีลักษณะเหมือนกันคือมีการอนุมัติเงินงบประมาณหรือกําหนดใน
โครงการใหมีการจัดหาปุยจากบริษัทเครือขายนักการเมืองใหเกษตรกรในราคาที่แพงกวาทองตลาด
ในชวงป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปญหาน้ําทวมครั้งใหญ มีการอนุมัติงบชวยเหลือ
ประชาชนอันเปนอีกเปาหมายของการทุจริต เชน โครงการผูประสบภัยกรณีทุจริตงบประมาณฟนฟู
น้ําทวม 6 จังหวัดอีสาน พ.ศ. 2555 ของหนวยงานบรรเทาสาธารณภัย และโครงการยกระดับฝมือ
แรงงานลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสูสถานประกอบการ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.
2554 การทุจริตในโครงการแรกนั้นเกี่ยวของกับการกอสรางซอมแซมถนนหรือแหลงน้ําผานการเขียน
โครงการปลอมเพื่อของบประมาณหรือการใชวัสดุกอสรางที่ไมไดมาตรฐานคลายกับการทุจริตกอสราง
ทั่ ว ไป ในขณะที่ กรณี ทุจ ริ ตของกรมพั ฒ นาฝมือแรงงานเปน การปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกจาย
คาตอบแทนและคาเบี้ยเลี้ยง
• การทุจริตในโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร
ขาวและมันสําปะหลังเปน พืช ที่รัฐ บาลมีนโยบายแทรกแซงราคาในชว งป พ.ศ. 2550 ถึง
2556 โดยเฉพาะโครงการจํานําขาวซึ่ งถู กสานต อจากรัฐบาลไทยรักไทยเมื่ อพรรคเพื่ อไทยได เป น
รัฐบาลในป พ.ศ. 2554 เนื่องจากเปนนโยบายหาเสียงของรัฐบาล โครงการจํานําสินคาเกษตรดังกลาว
จะตามมาดวยนโยบายการขายสินคาเกษตรแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) ผานบริษัทเอกชนผูไดรับสัมปทาน
จากกระทรวงพาณิ ช ย ใ ห ดํ า เนิ น การอั น เป น ที่ ม าของข อ สงสั ย ว า จะมี ก ารทุ จ ริ ต ของเครื อ ข า ย
68

นักการเมือง กรณีทุจริตในชวงพ.ศ. 2550 ถึง 2556 นี้มีบุคคลระดับนายกฯ และ รมว. กระทรวง
พาณิชยถูกสอบสวนทั้งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ (ดูตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 กรณีทุจริตโครงการแทรกแซงสินคาเกษตรป พ.ศ. 2550-2556
ปเริ่มตน – ป
ที่ตัดสินคดี*
2550 –
2557
2553 2558
2554 –
2559 (ยังไม
เสร็จสิ้น)

กรณีทุจริต

ผูถูกสอบสวนหรือ
ดําเนินคดี**

กรณียักยอกขาว
กระทรวงพาณิชยขาย
อิหราน 2 หมื่นตัน
ซื้อขายมันสําปะหลังจี
ทูจใี หประเทศจีน ป
2551-2552
จํานําขาว ป 25542555

นายอภิชาติ จันทรสกุลพร
(เสี่ยเปยง)

2554- 2559 ซื้อมันสําปะหลังจีทูจี
(ยังไมเสร็จ
สิ้น)

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกฯ
และ นางพรทิวา นาคาศัย
รมว.พาณิชย
นายบุญทรง เตริยาภิรมย
รมว.พาณิชย นายภูมิ สาระ
ผล รมช.พาณิชย นายมนัส
สรอยพลอย อธิบดีกรมการ
คาตางประเทศ
บุญทรง เตริยาภิรมย รมว.
พาณิชย และ พันตรี วีระ
วุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการ
รมว. พาณิชย นายมนัส
สรอยพลอย อธิบดีกรมการ
คาตางประเทศ นางปราณี
ศิริพันธ อธิบดีกรมการคา
ตางประเทศ

การดําเนินการ

ศาลแขวงสมุทรปราการ
พิพากษาจําคุกไมรอลง
อาญา ป 2557
ป 2558 ป.ป.ช. สั่งตัง้
คณะอนุกรรมการไตสวน
ป 2559 ป.ป.ช. กําลัง
สอบปากคําพยาน

ป 2559 อนุกรรมการ
ป.ป.ช. กําลังไตสวนเพิ่มเติม
ผูถูกกลาวหาอีก 53 ราย

มูลคาการ
ทุจริต (ลาน
บาท)***
200

1,460

178,000

30,643

หมายเหตุ: *ปที่เกิดเหตุ หมายถึงปที่มีการตั้งหนวยงานตรวจสอบ หรือการฟองรองดําเนินคดีตอ ป.ป.ช. หรือ เริ่มเปนขาวอื้อฉาวจน
นําไปสูการสอบสวน
**เฉพาะบุคคลที่มีตําแหนงสําคัญในกรณีทุจริต
***คณะผูวิจัยคํานวณ “มูลคาการทุจริต” จาก มูลคางบประมาณโครงการที่เกี่ยวของ มูลคาความเสียหายจากการทุจริต และ/หรือ
มูลคาสินบน
ที่มา: จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย (2559)

• การทุจริตจัดซื้อจัดจางและสัมปทาน
ชวงหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 เปนชวงตนที่สนามบินสุวรรณภูมิไดเริ่มเปดใชงาน จึงมี
การอนุมัติการจัดซื้อจัดจางและใหสัมปทานบริหารจัดการสนามบินหลายโครงการซึ่งการดําเนินการ
เปดชองใหเกิดการทุจริ ตได กรณีที่คณะผูวิจัยสํารวจ ไดแก (1) กรณีทุจริตจางเอกชนเขาบริ ห าร
กิจการโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิในราคาที่สูงเกินมาตรฐานของเครือโรงแรมตางประเทศและ
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ( 2 ) ก ร ณี ก า ร ทุ จ ริ ต โ ค ร งก า รจ าง เ หม า บริ ก า รรั ก ษ า ค ว า ม ปล อ ดภั ย ณ
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ (3) กรณีการใหสัมปทานลานจอดรถสุวรรณภูมิ ซึ่งกลาวมาแลวในสวน
ของภาพรวม จุดรวมของกรณีเหลานี้คือการที่ผูบริหาร ทอท. พิจารณากําหนดคุณสมบัติผูไดงานให
เอื้อกับพวกพองของตน
ลักษณะการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจางในชวง พ.ศ. 2550-2556 ไมไดมีความซับซอนมาก
ขึ้นแตอยางใดเมื่อเทียบกับยุคกอนหนานี้ หากแตจะแตกตางกันในเรื่องสินคาหรือบริการที่จัดซื้อซึ่ง
เนนสินคาที่เกี่ยวของกับการศึกษา เชน การกอสรางสนามกีฬาหรือจัดซื้ออุปกรณกีฬา เครื่องดนตรี
ครุภัณฑอาชีวะ (ตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 กรณีทุจริตจัดซื้อจัดจางป พ.ศ. 2550-2556
ปที่เกิดเหตุ
2550
2550
2552

2552

2555
2555
2555
2556

ชื่อกรณีทุจริต
จัดซื้อ GT 200 1.8 แสนลานบาทของ กองทัพบก
จัดซื้อจักรยานยนตไทเกอร 1.1 พันลานบาท ของ สตช.
ข อ กล า วหาทุ จ ริ ต สมั ย นายสุ ขุ ม พั น ธ เป น ผู ว า กทม. สมั ย แรก
2552-2555

สิ่งที่จัดซื้อ
เครื่องตรวจระเบิด
จัดซื้อยานพาหนะ
จัดซื้อกลอง cctv
จัดซื้อเครื่องดนตรี
กอสรางอุโมงคระบายน้ําขนาดใหญ
กอสรางสนามกีฬาบางกอกอารีนา
งบประมาณโครงการไทยเข ม แข็ ง (4 กระทรวง ได แ ก ก. จัดซื้อครุภัณฑการแพทย
ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และ สตช.
จัดซื้อครุภัณฑอาชีวะ
กอสรางถนนปลอดฝุน
กอสรางโรงพัก 396 หลัง
คดีสนามฟุตซอลจากงบแปรญัตติ 2555 สํานักงานคณะกรรมการ กอสรางสนามกีฬา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ทุจ ริตปรับปรุ ง สนามกีฬ า ร.ร. ในจังหวัดมุก ดาหารและจั ง หวั ด กอสรางสนามกีฬา
อํานาจเจริญ
โครงการจัดซื้อเครื่องเลน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ซื้อเครื่องเลน
จั ด ซื้ อ รถโดยสารใช ก า ซธรรมชาติ (NGV) 3,183 คั น ของ จัดซื้อยานพาหนะ
ขสมก.

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

อนึ่ ง ในป พ.ศ. 2550 เป น ต น มานั้ น ประเทศไทยมี น โยบายพั ฒ นาระบบการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมของประเทศไทย ดวยประเทศไทยยังไมมีระบบการบริหารจัดการระบบสัมปทานให
โปรงใส จึงเปดโอกาสใหมีกรณีที่ “นาสงสัย” วาจะทุจริตในการจัดการคลื่นความถี่ ดังนี้
- กรณี ก ารแก ไ ขสั ญ ญาสั ม ปทานโครงการ ดาวเที ย มสื่ อ สารภายในประเทศสมั ย
น.พ. สุรพงษ สืบวงศลี พ.ศ. 2551
- กรณี รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามสัญญารวมดําเนิน
ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G ระหวาง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
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กับบริษัท ทรู คอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และสัญญาระหวางบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) กับกิจการรวมคา เอสแอลคอนเซอเตียม ในป พ.ศ. 2554
- กรณีขอสงสัยวาจะทุจริตการประมูลคลื่น 3G ป พ.ศ. 2555
• กรณีการทุจริตจากอํานาจบริหารราชการ
การทุจริตในกระทรวงการคลังในเรื่องการทุจริตปลอยสินเชื่อมิชอบของผูบริหารธนาคาร
เฉพาะกิจ อัน ได แก (1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย กรณี
กล า วหาว า มี การทุ จ ริ ตปลอยสิ นเชื่อขาดทุน 750 ลาน (สมั ย นายโสฬส สาครวิ ศว ดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการ) 52 (2) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย กรณีกลาวหาวาทุจริตปลอยสินเชื่อ 53 และ
การทุจริตเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีและยักยอกภาษีซึ่งเปนลักษณะการทุจริตที่เกิดขึ้นเสมอมา โดยมี
กรณีที่เกิดขึ้นในชวงป 2550-2556 ไดแก กรณีทุจริตคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มเปนเท็จ 3,146 ลานบาท
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ซึ่งนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากรถูก ป.ป.ช. ชี้
มูลความผิด ในป 2558 และ กรณีเลี่ยงภาษีนําเขารถหรูมูลคาหมื่นลานบาท ซึ่งมีการรองเรียน ป.ป.ท.
ในป 2555
52

ชวงป พ.ศ. 2550-2556 เปนชวงที่การเมืองไทยรอนแรงจากการเดินประทวงของประชาชนที่
ตอตานและสนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณและพรรคเพื่อไทย การชุมนุมอันยาวนานทําใหผูชุมนุมปะทะกับ
เจาหนาที่ฝายรัฐบาลอยางนอย 2 ครั้งสําคัญที่ทําใหเกิดการฟองรองวารัฐบาลดําเนินการโดยมิชอบ
ไดแก การสลายการชุมนุม นปช. ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ในป 2553 และ การออก พ.ร.บ. รักษา
ความมั่นคงของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในป พ.ศ. 2556
นอกจากนี้ กรณีกลาวหาวาทุจริตกรณีสําคัญที่ทําใหเกิดกระแสตอตานรัฐบาลอยางหนักจาก
ประชาชนทั้งสองฝ ายการเมื องคื อกรณีการเสนอร าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในป พ.ศ. 2556 ซึ่งมี
เปาหมายยกเลิกการดําเนินคดีทุจริตที่ศาลตัดสินไปแลวและคดีที่องคกรอิสระตาง ๆ กําลังตรวจสอบ
อยูทั้งหมด
การดําเนินคดีสําหรับการทุจริตในชวงป พ.ศ. 2550-2557 มีจํานวนจํากัด คดีสวนมากอยู
ในชวงของการพิจารณาของ ป.ป.ช. มีเพียงไมกี่คดีที่มีพิพากษาเปนที่สิ้นสุดแลวและไดมีการยื่นต อ
ศาลจนกระทั่งมีคําพิพากษาแลวตามที่ปรากฏในตารางที่ 4.7

52ประชาชาติธุรกิจออนไลน.3

มีนาคม 2555. “บอรดธพว.ตั้งกก.สอบทุจริตเอ็มดี ฐานใหสินเชื่อเอื้อคนกันเอง ทําแบงกขาดทุน5ปปละ

750ล.”.
53ประชาชาติธุรกิจออนไลน.7

กุมภาพันธ 2556. “หนี้เนา 2 แบงกรัฐ 7 หมื่นล. รื้อใหญไอแบงกไลสอบทุจริต”.
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ตารางที่ 4.7 คดีการทุจริตที่สิ้นสุดแลวหรือมีคําพิพากษาของศาล
ปเริ่มตน – ปที่
ตัดสินคดี*
2551 - 2559

2550 - 2557

2554 - 2557

คดี

ผลของกระบวนการยุติธรรม

แกไขสัมปทานโครงการดาวเทียมสื่อสาร ป.ป.ช. ชีม้ ูล นพ. สุรพงษ สืบวงศลี
2554 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
นักการเมืองตัดสินจําคุก 1 ปไมรอ
ลงอาญาในป พ.ศ. 2559
กรณียักยอกขาวกระทรวงพาณิชยขาย ศาลแขวงสมุทรปราการพิพากษา
อิหราน 2 หมื่นตัน
จําคุกนายอภิชาติ จันทรสกุลพร
(เสี่ยเปยง) ป พ.ศ. 2557 เปนเวลา
6 ปไมรอลงอาญา มีการอุทธรณตอ
ศาลฎีกาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
กรณีร่ํารวยผิดปกติ นายสุพจน ทรัพย
ศาลแพงสั่งริบทรัพยนายสุพจน
ลอม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
ทรัพยลอม อดีตปลัดกระทรวง
คมนาคม 46 ลานบาท จําเลยยื่น
อุทธรณศาลฎีกา

จํานวนปที่ใช
8

7

4

หมายเหตุ: *ปที่เกิดเหตุ หมายถึงปที่มีการตั้งหนวยงานตรวจสอบ หรือการฟองรองดําเนินคดีตอ ป.ป.ช. หรือ เริ่มเปนขาวอื้อฉาวจน
นําไปสูการสอบสวน
ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย (2559)

4.7 การทุจริตชวง พ.ศ. 2557 - 2559
หลั ง จากที่ มี ก ารรั ฐ ประหารในป พ.ศ. 2557 และการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาล พล.อ. ประยุ ท ธ
จันทรโอชา ซึ่งทําหนาที่มาได 2 ป (ขอมูลจนถึงเดือนกันยายน 2559) ยังไมปรากฏวามีกรณีการทุจริต
ในโครงการขนาดใหญ สํ า หรั บ การทุจ ริตในโครงการจัดซื้อจัดจาง จะมีการทุจ ริตในลักษณะที่ไม
ซับซอนและตรวจสอบไดงาย และมักมีขอครหาวามี “คาหัวคิว” ดังนี้
-

กรณีจัดซื้อไมโครโฟนในทําเนียบรัฐบาล พ.ศ. 2557
กรณีจัดซื้อกลอง cctv และ รถดับเพลิง ของ อบจ. อุบลราชธานี พ.ศ. 2557
กรณีกอสรางอุทยานราชภักดิ์ซึ่งรับบริจาคไมโปรงใส พ.ศ. 2557
กรณีจัดจางประดับไฟแอลอีดี 39.5 ลาน ของ กทม. พ.ศ. 2558
กรณี ลู กชาย 'พล.อ.ปรี ช า จั น ทร โ อชา ปลัดกระทรวงกลาโหมรั บ เหมาก อ สร า ง
กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2558
- กรณีจัดซื้อรถกูภัยพวงมาลัยซาย 8 ลานบาทของ กทม. พ.ศ. 2559
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การดําเนินการในการตรวจสอบการทุจริตในกรณีดังกลาวยังไมมีความคืบ หนาเทา ใดนั ก
ยกเวนในกรณีของการกอสรางอุทยานราชภักดิ์ซึ่ง ป.ป.ช. มีมติเปนเอกฉันทใหยุติการสืบสวนเมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

4.8 สรุปแนวโนมประเด็นการทุจริตและปญหาธรรมาภิบาล
การวิเคราะหกรณีการทุจริตคอรรัปชันในชวง 30 ป จากกรณีการทุจริตคอรรัปชันที่คัดเลือก
110 ที่เปนที่สนใจของสาธารณชนและที่มีขอมูลรายละเอียดเพียงพอในการวิเคราะหเชิงคุ ณภาพ
พบวา ลักษณะหรือรูปแบบการทุจริจคอรรัปชัน และ มาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปชัน มีแนวโนมที่ผานมาดังตอไปนี้
4.8.1 รูปแบบการทุจริต
การศึกษารูปแบบของการทุจริตคอรรัปชันในแตละชวงเวลาในชวงสามทศวรรษที่ผานมา
พบวา
ประการแรก การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งมี อ ยู แ พร ห ลายมากที่ สุ ด ในทุ ก ยุ ค และใน
ระดับประเทศและทองถิ่น แมที่ผานมาไดมีความพยายามในการปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการและออกมาตรการปองกันการทุจริตจัดซื้อจัดจางมากขึ้น อยาง
นอย 4 เรื่อง ไดแก (1) การออก พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งใหหนวยงานรัฐ
เปดเผยขอมูลการดําเนินโครงการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ (2) การออก พ.รบ. วาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (3) การออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ใหนําเอาการประมูลแบบ e-auction มาใช
และ (4) การเพิ่ มเติ ม มาตรา 103/7 ตาม พ.ร.บ. ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในป 2554 วาดวยการเปดเผยขอมูลราคากลางในเว็บไซต แตกรณี
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ยังคงมีอยู อาจสะทอนใหเห็นวา มาตรการตอตานทุจริตเหลานี้
ยังไมสามารถยับยั้งรูปแบบการทุจริตที่พื้นฐานและดั้งเดิมนี้ได เปนที่นาสังเกตวา ทุจริตบางกรณี เชน
การทุจริตจัดซื้อนมโรงเรียน กลับมีปญหามานานนับกวาสิบป แตก็ยังไมไดรับการแกไข ทําใหเกิด
ขอสังเกตวา โครงการดังกลาวมีกลุมผูที่ไดรับผลประโยชนที่มีอิทธิพลสูงหรือไม จึงไมสามารถจัดการ
กับปญหาที่เรื้อรังได
ประการที่สอง การทุจริตที่เกี่ยวโยงกับนโยบายในการพยุงราคาสินคาเกษตรเปนรูปแบบการ
ทุจริตขนานใหญท่ีเกิดขึ้นมาเฉพาะในชวงรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นมี
มูลคามหาศาล รวมทั้งกรณีนี้มีคดีอยูในกระบวนการพิจารณาของ ป.ป.ช. และศาลจํานวนมาก โดยมี
ขาราชการระดับสูงและนักการเมืองที่โยงใยจํานวนไมนอย คาดวาจะเปนรูปแบบการทุจริตคอรรัปชัน
ที่ไมเกิดบอยครั้งนักเพราะมีขนาดที่ใหญเกินไป
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ประการที่สาม การทุจริตจํานวนมากในทุกยุคทุกสมัยเกี่ยวโยงกับรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาท
สําคัญในเศรษฐกิจ เชน การปลอยกูของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ การใหสัมปทานการบริหารพื้นที่ของ
การท า อากาศยานไทย เป น ต น ซึ่ ง ชี้ ว า การแก ป ญ หาการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น จะต อ งมุ ง เป า ไปที่
รัฐวิสาหกิจรายใหญที่มีรายไดและการใชจายวงเงินสูง 54
53

ประการที่สี่ การทุจริต “แบบใหม” สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นมาในรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2540 และกฎหมายลูก เชน กรณีที่เกี่ยวโยงกับการมีผลประโยชนทับซอนของขาราชการระดับ
บริหารและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ที่มีการดําเนินคดีเพื่อเอาผิดแกผูกระทํามีไมมากนัก เชน
กรณีทุจริตที่ดินรัชดาภิเษก 55 แตคดีที่เกี่ยวโยงกับความร่ํารวยผิดปกติมีจํานวนมาก เชน กรณีของ
อดีตอธิบดีกรมสรรพากร (นายสาธิต รังคสิริ) อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน ทรัพยลอม)
อดีตเลขา รมช. พาณิชยในกรณีขายขาว ซึ่งแสดงวาการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันโดยการผลัก
ภาระใหแกผูตองสงสัยในการพิสูจนความสุจริตนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากกวาในกรณีที่รัฐตองเปนผู
พิสูจนความผิด
54

4.8.2 วิธีการในการตอตานการทุจริต
ในชวง 30 ปที่ผานมา ประเทศไทยเนนมาตรการในการปราบปรามการทุจริตคอรรัป ชัน
มากกว า การป อ งกั น โดยการจั ด ตั้ ง องค ก รอิ ส ระขึ้ น มาจํ า นวนมาก แต ก็ ไ ม ส ามารถแก ป ญ หาได
เนื่องจากองคกรอิสระเหลานี้มีขีดความสามารถที่จํากัด และบางครั้งก็มิไดปลอดจากการแทรกแซง
ของฝายการเมือง นอกจากนี้แลว กระบวนการทางยุติธรรมยังใชระยะเวลาที่ยาวนาน ประมาณ 10
กว าป กว า จะมี คํา พิ พากษาของศาลฎีกา ความลาชาอาจเกิดไดจ ากทุกขั้น ตอน เชน ในกรณีทุจริต
ก อ สร า งบ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย คลองด า น ความล า ช า อยู ใ นการพิ จ ารณาของหน ว ยงานป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น (เดิ ม คื อ ป.ป.ป. เปลี่ ย นมาเป น ป.ป.ช. ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540) ในกรณีของการทุจริตการจัดหาที่ดินฝงกลบขยะที่พัทยา ความลาชาอยูที่
การใชเวลาในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณถึง 9 ป เชนเดียวกับในกรณีการทุจริตโครงการพัฒนาพื้นที่
ราชพัสดุที่หมอชิตก็ใชเวลา 8 ปสําหรับศาลชั้นตนและศาลอุทธรณเชนกัน
การดําเนินการของสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งมีภาระหนาที่ในการยื่นฟองคดีนั้นบางครั้งก็ใช
เวลานานถึง 5 ปเชนในกรณีของคลองดานตามที่ปรากฏในรูปที่ 4.7 ดานลาง อยางไรก็ดี หลังจากป
พ.ศ. 2540 ไดมีการจัดตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามขอบัญญัติ ทํา
ใหการดําเนินคดีกับนักการเมืองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของรวดเร็วมากขึ้น เชนในกรณีของการทุจริต
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ในป 2556 รัฐวิสาหกิจไทย จํานวน 56 แหง มีสินทรัพยรวม 11.9 ลานลานบาท และ มีรายได 5.2 ลานลานบาท (ดู. สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรกฎาคม 2558. “สภาปฏิรูปแหงชาติ วาระปฏิรูปที่ ๙ : การปฏิรูประบบการบริหารจดการรัฐวิสาหกิจ”.
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คํ า พิ พ า ก ษ า ศ า ลฎี ก า แ ผน ก ค ดี อ า ญ า ข อ ง ผู ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง ค ดี ห ม า ย เ ล ข แ ด ง ที่ อ ม . 1 / 2 5 5 1 .
http://www.supremecourt.or.th/file/criminal/1-50%20kumpiparksar.pdf. เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 2560.
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การจัดซื้อจัดจางยาและเวชภัณฑใชเวลาเพียง 3 ป เนื่องจากไมตองมีการพิจารณาถึง 3 ศาลดังเชนใน
อดีต แตเปนการพิจารณาโดยศาลเดียว อนึ่ง ในป พ.ศ. 2559 ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 เพื่อเรงรัดคดีการทุจริตคอรรัปชันของขาราชการ ซึ่ง
ศาลฯ ดังกลาวไดเริ่มปฏิบัติหนาที่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ดังนั้น การพิจารณากรณีการทุจริตของ
ขาราชการระดับสูงในอนาคตนาจะมีความรวดเร็วมากขึ้นกวาในอดีตที่การดําเนินคดีตองไปที่ศาล
ยุติธรรม

กรณีทุจริต

รูปที่ 4.7 ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินคดี
ซื้อที่จอดรถขยะ กทม.*
เรือขุดหัวสวาน Ellicott
ฮั้วการซื้อปุย
บานเอื้ออาทร*
ซูเปอรคอมพิวเตอรกรมอุตุฯ*
สินบนงานภาพยนตนานาชาติ*
คอมฯ สํานักงานประกันสังคม*
แอรพอรตลิ้งค*
CTX9000**
รถและเรือดับเพลิง กทม.
กลายาง**
ทุจริตยา
งานมหกรรมพืชสวนโลก
คลองดาน*
โฮปเวลล
ฝงกลบขยะพัทยา
พัฒนาพื้นที่ราชพัสดุหมอชิต
บอพักและทอรอยไฟสวนจิตรลดา*
ถมทรายหนองงูเหา
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

จํานวนป
ปปช

อัยการ

คณะอนุญาโตตุลาการ

หมายเหตุ: *ยังไมสิ้นสุด **ยกฟอง
ที่มา: คณะผูวจิ ัย (2559)
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ศาลชั้นตน/ศาลอุทธรณ

ศาลสูงสุด

บทที่ 5
กฎหมายตอตานการทุจริตในประเทศไทย
การรวบรวมขอมูลกรณีทุจริตในชวงเวลา 30 ปที่ผานมา พบวามีกฎหมายหลัก ๆ อยูเพียง
ไมกี่ฉบับเทานั้นที่ถูกละเมิดอยางตอเนื่อง ทําใหมีความพยายามในการปรับปรุงกฎหมายเหลานี้เพื่อ
ปดชองวางที่เอื้อใหเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึงประวัติ ลักษณะ และ
บทบาทของกฎหมายที่มีความสําคัญในการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
บทนี้จะแบงออกเปนสามหัวขอหลัก หัวขอแรกจะนําเสนอเกี่ยวกับกฎหมายกํากับดูแลการ
จัดซื้อจัดจางของภาครัฐ หัวขอที่สองจะนําเสนอกฎหมายกํากับดูแลการรวมลงทุนระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชน และหัวขอที่สามจะนําเสนอกฎหมายกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานรัฐ

5.1 กฎหมายควบคุมการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
จากการรวบรวมกรณีทุจริต 110 กรณีเดน พบวา การจัดซื้อจัดจางเปนหนึ่งในกระบวนการ
บริหารงานของรัฐที่มีเงินงบประมาณรั่วไหลจากการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด กฎหมายหลักที่กํากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานรัฐบาลคือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 ซึ่ งถู กบัญ ญั ติขึ้น ในสมั ย รั ฐ บาลนายอานัน ท ปน ยารชุน ระเบีย บนี้มีกระทรวงการคลั ง เป น
ผูรับผิดชอบ และไดถูกแกไขมาแลวทั้ งหมด 7 ครั้ง โดยครั้งลาสุดมีการแกไขในป พ.ศ. 2552 ซึ่ง
ระเบียบนี้ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางทุกประเภท ไมวาจะเปนการจัดซื้อพัสดุ
ทั่วไปหรือการจางที่ปรึกษา และการจัดซื้อจัดจางทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการตกลงราคากับเอกชน
รายใดรายหนึ่ง การแขงขันเสนอราคาระหวางเอกชนหลายราย การจัดซื้อจัดจางในกรณีพิเศษ ฯลฯ
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยการพั ส ดุ ฯ นี้ ค รอบคลุ ม เพี ย งการจัด ซื้อ จั ด จา งของ
หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเทานั้น แตไมครอบคลุมการจัดซื้อจัดจางของหนวนงาน
รัฐวิสาหกิจ และ อปท. แตถึงกระนั้น รัฐวิสาหกิจสวนใหญก็เลือกที่จะปฏิบัตติ ามระเบียบสํานักนายก
ฯ ในการจัดซื้อจัดจางเนื่องจากมี สตง. เปนผูตรวจสอบบัญชีการใชจายเงินของภาครัฐ ดังนั้น การใช
ระเบียบเดียวกับราชการสวนกลางจึงชวยลดขอสงสัยในกระบวนการตรวจสอบการใชเงินได ในสวน
ของการจัดซื้อจัดจางของ อปท. นั้นถูกกํากับดูแลโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาคลายคลึงกับระเบียบสํานักนายกฯ
55

56

56 เดือ นเดน

นิคมบริรักษ และคณะ. กรกฎาคม 2558. “การศึกษาขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ
Construction Sector Transparency Initiative (CoST)”. หนา 11 – 12
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โดยสรุปแลว ในทางปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางจึงมีผลบังคับใชในวงกวางกับทั้งหนวยงานสวนกลางหนวยงานทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
แมวาระเบียบสํานักนายกฯ ดังกลาวจะเปนกฎหมายหลักที่ใชในการกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐ หากแตกรณีการทุจริตคอรรัปชันสวนมากจะเกิดจากการละเมิดกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ
พ.ร.บ. ว า ด ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาต อ หน ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2542 หรื อ ที่ เ รี ย กกั น
โดยทั่วไปวา “กฎหมายฮั้ว” ซึ่งถูกตราขึ้นในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
กฎหมายฮั้วเปนกฎหมายที่ปองกันการสมยอมราคากันของผูที่เสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐ
โดยกฎหมายนี้ ค รอบคลุ ม หน ว ยงานรั ฐ บาลทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภทเนื่ อ งจากมี ส ถานภาพเป น
พระราชบัญญัติมิใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังเชนระเบียบพัสดุฯ ตามที่กลาวมากอนหน านี้
เหตุผลที่ตองตรากฎหมายนี้ขึ้นเนื่องจากวาในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐประเภทที่ตองมีการแขงขัน
ราคานั้น ยังคงมีการสมยอมราคาหรือการกระทําอื่น ๆ ที่ทําใหไมมีการแขงขันอยางเปนธรรมอยูมาก
56
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ตารางที่ 5.1 กรณีทุจริตในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
กรณีทุจริต (ปที่เกิดเหตุ)
1. ฮั้วจัดซื้อปุย (2545)

ชื่อกฎหมายที่ละเมิด

สถานะ
ของคดี
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
สิ้นสุด
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 12 แลว

2. สินบนเทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ
(2546)

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12

ยังไม
สิ้นสุด

3. จัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงมูลคา
6,687 ลานบาท สมัยนายสมัคร สุนทรเวช
เปนผูวา กทม. (2547)
4. จัดซื้อกลายาง (2547)

พ.ร.บ.วาดวยการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2542 มาตรา 12 และ 13

สิ้นสุด
แลว

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 157, 341
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4, 9-13
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 มาตรา 14
และมาตรา 15

ยกฟอง

5. จัดซื้อ GT 200 1.8 แสนลานบาทของ
กองทัพบก (2550)

57 หมายเหตุแนบทาย

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
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ยังไม
สิ้นสุด

กรณีทุจริต (ปที่เกิดเหตุ)

ชื่อกฎหมายที่ละเมิด

6. จัดซื้อจักรยานยนตไทเกอร 1.1 พันลานบาท
ของ สตช. (2550)
7. กรณีจางเอกชนเขาบริหารกิจการโรงแรมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ (2550)
8. จัดซื้อครุภัณฑการแพทย (2552)
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และ 12
พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
จัดซื้อครุภัณฑอาชีวะ (2552)
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
กอสรางถนนปลอดฝุน (2552)
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
กอสรางโรงพัก 396 หลัง (2552)
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
คดีจํานําขาว (2554-2556)
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
คดีสนามฟุตซอลจากงบแปรญัตติ 2555
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
(2555)
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนกระทรวงการ
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
ทองเที่ยวและกีฬา (2555)
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
โครงการประดับไฟตกแตงเพื่อสงเสริมการ
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
ทองเที่ยว LED 39.5 ลาน สมัยนายสุขุมพันธุ หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
บริพัตร เปนผูวา กทม. (2558)
จัดซื้อรถกูภยั ขนาดเล็กพวกมาลัยซาย 8 ลาน พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
บาท ป พ.ศ. 2559 สมัยนายสุขุมพันธุ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
บริพัตร เปนผูวา กทม. (2559)
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ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

จากฐานขอมูล 110 คดีของคณะผูวิจัย พบวา มีคดีทุจริตอยางนอย 16 คดีตามที่แสดงใน
ตารางที่ 5.1 ที่ละเมิดกฎหมายฮั้วตามมาตรา 10 ถึงมาตรา13 ซึ่งไดกําหนดบทลงโทษของเจาหนาที่
รัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยมีการลงโทษจําคุกและโทษปรับ 58
57
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พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ถึง มาตรา 13 มีบทบัญญัติ ดังนี้
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มาตรา 10 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดซึ่งมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเสนอราคาครั้งใด รูหรือมีพฤติการณปรากฏแจงชัดวาควรรูวาการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ละเวนไมดําเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 11 เจาหนาที่ในหนวยงานรัฐผูใด หรือผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐผูใด โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา
กําหนดเงื่อนไข หรือกําหนดผลประโยชนตอบแทน อันเปนมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคา
อยางเปนธรรม หรือเพื่อชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐโดยไมเปนธรรม หรือเพื่อกีดกันผู
เสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 12 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําการใดๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม เพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขาทําการเสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทํา
ผิดตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 13 ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการในหนวยงานของรัฐ ซึ่งมิใชเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําการใด ๆ ตอเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติ การ
พิจารณา หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรือทําใหจํายอมตองยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป
หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
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นอกจากนี้ มาตรา 4 ถึงมาตรา 9 ยังไดไดใหอํานาจ ป.ป.ช. ในการสืบสวนการกระทําที่ขัดตอ
กฎหมายฮั้วและยังกําหนดบทลงโทษเอกชนและบุคคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวของกับการสมยอมราคา
58
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พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4-9 มีรายละเอียดดังนี้

มาตรา 4 ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
โดยหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือโดยการกีดกันมิใหมีการเสนอสินคาหรือบริการอื่นตอหนวยงานของรัฐ หรือโดยการ
เอาเปรียบแกหนวยงานของรัฐอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละ
หาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ผูใดเปนธุระในการชักชวนใหผูอื่นรวมตกลงกันในการกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ผูนั้นตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 5 ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูอื่นเพื่อประโยชนในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค
ที่จะจูงใจใหผูนั้นรวมดําเนินการใดๆ อันเปนการใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ หรือเพื่อจูงใจใหผู
นั้นทําการเสนอราคาสูงหรือต่ําจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคา บริการ หรือสิทธิที่จะไดรับ หรือเพื่อจูงใจใหผูนั้นไมเขารวม
ในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาปและปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอ
ราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้นหรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวาผูใด
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดดวย
มาตรา 6 ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหจํายอมรวมดําเนินการใดๆ ในการเสนอราคาหรือไมเขารวมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา
หรือตองทําการเสนอราคาตามที่กําหนดโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญดวยประการใดๆ ใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย
เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป
และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญา
กับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
มาตรา 7 ผูใดใชอุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเปนเหตุใหผูอื่นไมมีโอกาสเขาทําการเสนอราคาอยางเปนธรรมหรือใหมีการ
เสนอราคาโดยหลงผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหวางผู
รวมกระทําความผิดนั้นหรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
มาตรา 8 ผูใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐโดยรูวาราคาที่เสนอนั้นต่ํามากเกินกวาปกติจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตาม
ลัก ษณะสินค าหรื อบริก าร หรื อ เสนอผลประโยชน ตอบแทนใหแก หนวยงานของรั ฐสูงกวาความเปนจริ งตามสิ ทธิที่จะไดรับ โดยมี
วัตถุประสงคเปนการกีดกันการแขงขันราคาอยางเปนธรรมและการกระทําเชนวานั้น เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ได ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคา หรือของจํานวนเงินที่มีการทํา
สัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาไดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหหนวยงานของรัฐตองรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุป ระสงคของสัญญาดั งกลาว ผูกระทําผิดตองชดใชคา ใชจายใหแกหนวยงานของรั ฐนั้นดวยในการ
พิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ถามีการรองขอ ใหศาลพิจารณากําหนดคาใชจายที่รัฐตองรับภาระ
เพิ่มขึ้นใหแกหนวยงานของรัฐตามวรรคสองดวย
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ความแตกตางที่สําคัญระหวางระเบียบพัสดุและกฎหมายฮั้วคือ ระเบียบพัสดุไมมีการบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ การลงโทษทางอาญา มี แต เ พี ย งการบัญ ญัติเกี่ย วกับ การลงโทษทางวินัย เทานั้น ตางกับ
กฎหมายฮั้ว ซึ่งมีการบัญญัติเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญาสําหรับการกระทําผิดแตละกรณี ซึ่งจุดนี้
นาจะเปนเหตุผลวาทําไมกฎหมายฮั้วจึงถูกนํามาใชในการดําเนินคดีบอยครั้งกวาระเบียบพัสดุ

5.2 กฎหมายกํากับดูแลการรวมลงทุนระหวางภาครัฐกับเอกชน
การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership – PPP) เปนแนวคิด
การใหภาคเอกชนรวมลงทุนในโครงการของรัฐ โดยอาจเปนการอนุญาต ใหสัมปทาน หรือใหสิทธิแก
เอกชนดําเนินกิจการของรัฐ โครงการ PPP ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการลดภาระดานการคลังของ
ภาครัฐในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ตองใชเงินลงทุนสูง โดยเฉพาะการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
เชน รางรถไฟ รถไฟฟาและรถไฟใตดิน สนามบิน และ ทาเรือ
ตั้งแตป 2523 ถึง ป 2557 รัฐไดเปดใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐรวม 34 โครงการ
จาก 5 สาขาธุรกิจ ไดแก การคมนาคม (16 โครงการ) การสื่อสาร (8 โครงการ) การคาและบริการ
(7 โครงการ) การจัดการน้ํา (2 โครงการ) และ การบริหารขยะ (1 โครงการ) ตามรายชื่อที่แสดงใน
ภาคผนวก ง. 61 โดยมีรัฐวิสาหกิจเปนเจาของสัญญาถึง 22 โครงการ และสวนใหญมีระยะเวลาการให
สัญญาอยูที่ 20 – 30 ป สําหรับป 2558 ถึง 2562 รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา มีโครงการ
เปดใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของรัฐ รวม 66 โครงการ ตามยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งจะใชเงินลงทุนจากรัฐ 1.66 ลานลานบาท โดยเปนการลงทุน
ในโครงการกอสรางรถไฟฟา รอยละ 41 และรถไฟความเร็วสูง รอยละ 16
60

ถึงแมจะมีประโยชนที่ชัดเจน แตการดําเนินการโครงการ PPP ก็เปนการเปดชองทางในการ
ทุจริตมูลคาสูงได หากไมมีกฎระเบียบที่ชัดเจนหรือการดําเนินการอนุมัติที่รัดกุม กอนป พ.ศ. 2535
ประเทศไทยไมมีกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแลโครงการรวมทุนระหวางภาครัฐ กระบวนการในการ
ดําเนินการขาดการตรวจสอบถวงดุลทําใหเอื้อตอการทุจริต โดยโครงการที่มีมูลคาเกิน 1 พันลานบาท
มาตรา 9 ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคลใด ใหถือวาหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่อง
นั้น เปนตัวการรวมในการกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดนั้น
60

มาตรา 14 ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่เปนความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้
61ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

(ณ 6 มิถุนายน 2558) อางใน สํานักงบประมาณของรัฐสภา. มกราคม 2559.
“การวิเคราะหการรวมทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP)”.
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ไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่รับผิดชอบเพียงคนเดียวเทานั้น ซึ่งจุดนี้เองทําใหเกิด
ปญหาขึ้นกับโครงการกอสรางทางรถไฟยกระดับของบริษัท โฮปเวลล (ประเทศไทย) จํากัด (โครงการ
โฮปเวลล) ที่มีการทําสัญญาการวาจางที่ไมรัดกุม ทั้งในเรื่องของเงินทุนและแบบแผนการกอสราง
เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดตั้งแตการอนุมัติโครงการจนถึงการทําสัญญาวาจางกับเอกชนในป พ.ศ.
2533 62 ถูกจัดการโดยกระทรวงเดียวเทานั้นคือกระทรวงคมนาคม
61

ปญหาการทุจริตในโครงการโฮปเวลลทําใหรัฐบาลนายอานันทร ปนยารชุน ตองสั่งกระทรวง
คมนาคมซึ่งมีนายนุกูล ประจวบเหมาะ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นตรวจสอบ
สัญญาสัมปทานทั้งหมดที่มีเงื่อนไขการผูกขาด โครงการโฮปเวลลก็เปนโครงการหนึ่งที่ถูกตรวจสอบ
และถูกประกาศใหลมโครงการ และเพื่อเปนการปองกันการทุจริตจากโครงการรวมลงทุนระหวาง
ภาครัฐและเอกชน รัฐบาลจึงไดมีการตรา พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจกรรมของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. รวมทุนฯ พ.ศ. 2535) กฎหมายดังกลาวมีการปรับปรุงเปน พ.ร.บ.
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แตเนื่องจากกฎหมายฉบับใหมมีการบังคั บใช
เพียง 3 ป ดังนั้น การพิจารณาถึงประสิทธิภาพของกฎหมายจึงเปนไปไดยาก คณะวิจัยจึงไดศึกษา
เฉพาะ พ.ร.บ. รวมทุนฯ พ.ศ. 2535 เทานั้น
พ.ร.บ. รวมทุนฯ พ.ศ. 2535 บัญญัติวาโครงการที่มีมูลคาอยางนอย 1,000 ลานบาท จะตอง
ไดรับการอนุมัติในหลักการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือ
กระทรวงการคลัง และ ครม. (หมวด 2 ของ พ.ร.บ. รวมทุนฯ พ.ศ. 2535 (ดูภาคผนวก จ.) หลังจากที่
โครงการไดรับการอนุมัติในหลักการแลว หนวยงานเจาของโครงการจะตองตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ขึ้ น มา โดยต องมี ตัว แทนจากหนว ยงานตาง ๆ มาชว ยรางเอกสารเชิญ ชวนเสนอราคา (หมวด 3)
หลังจากนั้น สํานักงานอัยการสูงสุดและ ครม. จะพิจารณาอนุมัติสัญญาวาจางนี้จึงจะเริ่มดําเนินการได
สุดทายแลว หนวยงานเจาของโครงการตองตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อติดตาม
และรายงานความคืบหนาของโครงการเปนระยะ ๆ จนกระทั่งโครงการสิ้นสุด (หมวด 4)
การที่กฎหมายมีขอบังคับจํานวนมากและมีกระบวนการที่คอนขางซับซอนนั้น ถือเปนปจจัยที่
ลดแรงจูงใจของภาคเอกชนในการเขามารวมลงทุนกับรัฐ นอกจากนี้แลว การตีความวาโครงการใดเขา
ขายกฎหมายรวมทุนฯ หรือไมมีความชัดเจนพอ โดยเฉพาะการประเมินมูลคาของโครงการ ซึ่งพบวามี
ความพยายามในการหลี กเลี่ ย ง โดยการแตกโครงการใหญเปน หลายโครงการยอย หรือโดยการ
ประเมินมูลคาโครงการแบบไมรวมคาที่ดิน ตัวอยางเชน ในการคัดเลือกใหบริษัท คิง เพาเวอร ดิวตี้

62สํา นัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี.กุมภาพันธ

2554. “ประมวลขอมูลมติคณะรัฐมนตรีโครงการระบบการขนสงทางรถไฟยกระดับใน

กรุงเทพมหานคร (โฮปเวลล)”.
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ฟรี จํ า กั ด เป น ผู จํ า หน า ยสิ น ค า ปลอดภาษี ใ นสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ นั้ น พบว า มี ก ารคํ า นวนมู ล ค า
โครงการใหต่ํากวา 1,000 ลานบาทเพื่อที่จะเลี่ยงการเขาขายกฎหมายรวมทุน พ.ศ. 2535 โดยการ
คํานวนราคาที่ดินที่รัฐจัดสรรใหแกเอกชนจากขนาดที่ดินที่ไมถึงครึ่งของขนาดที่ดินที่มีการจัดสรรให
จริง และการคํานวนมูลคาสัญญาจากระยะสัญญาเพียง 5 ป ทั้งที่สัญญามีอายุกวา 10 ป 63
62

แมวากฎหมายฉบับนี้จะมีชองโหวใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งกฎหมายมีความซับซอน
มาก แตมีคดีที่ถูกกลาวหาวาละเมิด พ.ร.บ. รวมทุนฯ เพียง 2 โครงการเทานั้น จากกรณีเดน 110
กรณีของคณะผูวิจัย ไดแก โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิตของกรมธนารั กษ
(เกิดเหตุป 2538 – สิ้นสุดป 2544) กรณีการใหสัมปทานโครงการรานคาปลอดอากรสนามบินสุวรรณ
ภูมิแกบริษัท คิงเพาเวอร ดิวตี้ฟรี จํากัด สมัยนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ เปน รมว. กระทรวงคมนาคม
(เกิดเหตุป พ.ศ. 2547 สิ้นสุดคดีป 2554)
การสอบสวนขอกลาวหาวาทุจริตของทั้งสองโครงการสิ้นสุดที่ไมมีใครถูกดําเนินคดี ในกรณี
พัฒนาราชพัสดุ แมในป 2542 ป.ป.ป. จะชี้มูลความผิดอธิบดีกรมธนารักษในขณะดําเนินโครงการวา
รับผลประโยชนจากบริษัท ซันเอสเตท จํากัด แตพนักงานสอบสวนฝายปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและอัยการสั่งไมฟองในป 2544 โดย
เห็นวาหลักฐานไมเพียงพอ 64 สวนกรณีสัมปทานรานคาปลอดอากร ป.ป.ช. มีมติยกคํารองในป 2554
วามูลคาโครงการไมเกิน 1,000 ลานบาท 65 หลังมีขอกลาวหาวามีบิดเบือนการคํานวณมูลคาโครงการ
ใหต่ํากวา 1,000 ลานบาทเพื่อหลีกเลี่ยงไมตองใหโครงการผานการพิจารณาของ ครม.
63

64

5.3 กฎหมายกํากับดูแลการปฏิบัตหิ นาที่ของพนักงานรัฐ
คณะผูวิจัยจัดหมวดการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของพนักงานรัฐเปน 4 ประเภท คือ (1) การมี
ผลประโยชนทับซอนในการทําหนาที่และในการดํารงตําแหนง (2) การรับสินบนระหวางการดํารง
ตําแหนง (3) การใชอํานาจหรือการละเวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ และ (4) การร่ํารวยผิดปกติ การ
ทุจริตเหลานี้มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของตามที่คณะผูวิจัยไดสํารวจมาดังนี้

63

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ คณะ. มีนาคม 2557. หนา 80 – 87.

64

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ คณะ. มีนาคม 2557. หนา 150 - 155

65ในการประชุมคณะกรรมการ

ป.ป.ช. ครั้งที่ 326-73/2554 (ดู ไทยพับลิกา. 19 กรกฎาคม 2559. “ยอนผลสอบ ป.ป.ช. เสียง 5 ตอ 4
ตอสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีมูลคาไมเกิน 1,000 ลาน ไมเขาขาย พ.ร.บ.รวมทุนฯ”.
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5.3.1 กฎหมายกํากับดูแลเรื่องผลประโยชนทับซอนของพนักงานรัฐ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลกรณีการทุจริต
ที่ 110 กรณี มีอยูดวยกันอยางนอย 2 ฉบับ ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 66 และ พ.ร.บ.
วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 โดยมีตัวอยางคดีทุจริตที่ถูก
ดําเนินคดีตามมาตราดังกลาวตามที่แสดงในตารางที่ 5.2
65

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 บังคับใชกับพนักงานรัฐทั่วไปและผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเทานั้น แตไมครอบคลุมถึงพนักงานองคการรัฐในรูปแบบอื่น ๆ เชน รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ
ภายใตหนวยงานของรัฐ รวมถึงในกรณีที่รัฐไดเขาถือหุนในบริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล ทําให
จําเปนตองมีการราง พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
ขึ้นมา โดย พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ นิยามคําวา “พนักงาน” ใหเจาะจงไปที่พนักงาน
ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระภายใตหนวยงานรัฐ และพนักงานขององคกรรัฐที่ไดไปเขาถือ
หุนในบริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล (มาตรา 3 วรรคสอง)
สํ า หรั บ ในส ว นของความผิ ด พ.ร.บ. วาดว ยความผิดของพนักงานฯ มีเนื้อหาที่คลายกั บ
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาในภาค 2 ลักษณะ 2 หมวดที่ 2 (ความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ) ตามที่แสดงในภาคผนวก ฉ. แตโทษปรับของ พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ จะเบา
กวาประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีการปรับเพิ่มโทษ พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่ 26) พ.ศ. 2560 เชน มาตรา 9 ของ พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ 67 กําหนดโทษจําคุก 1 –
10 ป เทากับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 68 แตกําหนดโทษปรับตั้แต 2,000 – 20,000 บาท
แตประมวลกฎหมายอาญากําหนดโทษปรับเปน 20,000 – 200,000 บาท
66

67

ตารางที่ 5.2 กรณีทุจริตเกี่ยวกับการมีผลประโยชนทับซอนของพนักงานรัฐ

66

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสีย เพื่ อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น เนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท”

67

มาตรา 9 พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยความผิ ด ของพนั ก งานในองค ก ารหรื อ หน ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2502 บั ญ ญั ติ ว า
“ผูใดเปนพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเขามีสวนไดเสีย เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้นตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท”

68

มาตรา 152 ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสีย เพื่ อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น เนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท”
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กรณีทุจริต
1. คดีธนาคารอาคารสงเคราะห
(ธอส.) ในกรณีนายศักดาพินิจ
ณรงคชาติโสภณ ผูชวย
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการปลอยสินเชื่อมิชอบ
โครงการบานจัดสรรสุวินทวงศ
ซึ่งมีชื่อภรรยาตนเองเปน
เจาของ มูลคารวม 120 ลาน
บาท (ป 2539)
2. สินบนโครงการกอสราง
โรงเรือนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นายปราโมทย รักษา
ราษฎร สมัยเปน
ผูอํานวยการกองสงเสริม
พืชสวน กรมสงเสริม
การเกษตร (ป 2539)
3. คดี Exim Bank - ธนาคารเพื่อ
การสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทยปลอยสินเชื่อ
รัฐบาลพมาชวงรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร 4,000 ลาน
บาท (ป 2549)

กฎหมายที่ถูกกลาว/ตัดสินหาวา
ละเมิด
พ.ร.บ. วาดวยความผิดของ
พนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
มาตรา 9 และ มาตรา 11

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
152 และ 157

สถานะของคดี
ป 2559 ศาลอาญา พิพากษายก
ฟอง (คดีหมายเลขดํา อ.
1342/2555 ที่พนักงานอัยการคดี
พิเศษ 2 เปนโจทยฟอง) 69
68

ป 2551 ศาลอุทธรณพิพากษาจําคุก
3 ป (จากคดีอัยการฝายคดีพิเศษ 2
เปนโจทก)
ป 2547 ศาลชั้นตน พิพากษายก
ฟอง
ป 2545 ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด 70
69

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
152 71

ป 2551 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรับ
ฟองคดีจาก และ คตส. ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เขาเปน
โจทก แทน คตส. (คดีหมายเลขดําที่
อม. 3/2551) แต พ.ต.ท. ทักษิณ
จําเลย ไมมาศาล ศาลสั่งจําหนาย
คดีชั่วคราว และออกหมายจับ
จําเลย 72
71

69กรุงเทพธุรกิจ

“ยกฟอง 'ศักดาพินิจ' อดีตรอง กก.ผจก.ธอส”.http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/716815

70ผู จั ด การออนไลน . 9

กั น ยายน 2551. “อุ ท ธรณ ก ลั บ คุ ก 3 ป อดี ตรองปลั ดกระทรวงเกษตรฯทุ จ ริ ต รั บ เงิ นบริ ษั ท รั บ เหมา!” .
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9510000106880

71ผู จั ด การออนไลน . 30

กรกฎาคม 2551. “คดี เอ็ ก ซิ ม แบงก ป ล อ ยกู พ ม า เอื้ อ ชิ นฯ เปลื อ ยกลโกงสู บ เงิ นแผ นดิ นสไตล " ทั ก ษิ ณ"” .
https://www.manager.co.th/SpecialScoop/ViewNews.aspx?NewsID=9510000089458. เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 2560.

72สํา นัก งาน

ป.ป.ช.. “เรื่องกลาวหาที่รับโอนจาก คตส.” https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=688. เขาดูขอมูล 15
มกราคม 2560.
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ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

5.3.2 กฎหมายกํากับดูแลการรับสินบนของพนักงานรัฐ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ สิ น บนของพนั ก งานรัฐ ประกอบด ว ยประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 149 73 และ พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
72

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 6 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบเชนกัน เพื่อปองกันมิใหพนักงานขององคการรัฐในรูปแบบของบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลรับสินบนหรือประโยชนอื่น ๆ โดยมีการกําหนดบทลงโทษใหมีการจําคุกตั้งแต 5 ถึง 20 ปหรือ
จํ าคุ กตลอดชี วิ ต และปรั บ ตั้ งแต 2,000 ถึ ง 40,000 บาทหรือประหารชีวิต 74 หากมีการกระทํ า
ความผิด ซึ่งจากการรวบรวม 110 กรณีเดน พบวา มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการรับสินบนของ
พนักงานรัฐ ทั้งหมด 4 กรณี ตามตารางที่ 5.3
73

73

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 บัญญาติวา “ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม
กระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต”

74

มาตรา 6 พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 บัญญัติวา “ผูใดเปนพนักงาน เรียก รับ
หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชน อื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่ ไม
วาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่
หมื่นบาท หรือประหารชีวิต”
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ตารางที่ 5.3 กรณีทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนของพนักงานรัฐ
1.
2.
3.
4.

กรณีทุจริต
ซื้อที่จอดรถขยะราคาแพงเกิน
จริงของกทม. (2538)
ทุจริตยา (2541)
สินบน CTX 9000 (2546)
สินบนเทศกาลภาพยนตร
นานาชาติกรุงเทพฯ (2546)

กฎหมายที่ถูกกลาว/ตัดสินหาวาละเมิด
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149

สถานะของคดี
คดีสิ้นสุดแลว

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149
พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6

คดีสิ้นสุดแลว
ยกฟอง
คดียังไมสิ้นสุด

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

5.3.3 กฎหมายกํากับดูแลการใชอํานาจโดยมิชอบหรือการละเวนการปฏิบัติหนา ที่ของ
พนักงานรัฐ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบ หรือการละเวนในการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานรัฐที่มีการอางถึงในการพิจารณาหรือกลาวหาคดีทุจริต 110 กรณีของคณะผูวิจัย ไดแก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 147 มาตรา 148 มาตรา 151 มาตรา 157
และมาตรา 341 และยังมีกฎหมายที่เ กี่ยวของอี ก 3 ฉบับ ไดแก (1) พ.ร.บ. วาดวยความผิ ด ของ
พนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 (2) พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 และ (3) พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ ไดบัญญัติ 3 มาตรา ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบสํ า หรั บ พนั กงานขององค การรัฐ ในรูปแบบของบริษัทจํากัดหรือห างหุน สวนนิ ติบุ คคล โดยมี
รายละเอียดของมาตราที่เกี่ยวของโดยสังเขปดังตอไปนี้
•

•

•

มาตรา 4 บัญญัติวา พนักงานรัฐที่เบียดบังทรัพยสินของรัฐหรือยอมใหคนอื่นเบียดบัง มี
บทลงโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต 5 ถึง 20 ปห รือจําคุกตลอดชี วิต และปรับ ตั้งแต 2,000 ถึ ง
40,000 บาท (บทบัญญัติเหมือนกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 แตโทษปรับ
มาตรา 147 อยูที่ 100,000 ถึง 400,000 บาท)
มาตรา 8 บัญญัติวา พนักงานรัฐที่มีหนาที่จัดซื้อจัดจางหรือรักษาทรัพยสินของรัฐ ใช
อํานาจโดยมิชอบจนทําใหเกิดความเสียหาย มีบทลงโทษจําคุก 5 ถึง 20 ปหรือจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 2,000 ถึง 40,000 บาท (เหมือนประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 151 แตมาตรา 151 ปรับระหวาง 100,000 ถึง 400,000 บาท)
มาตรา 11 บัญญัติวา พนักงานรัฐที่ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อให
เกิดความเสียหายแกผูใด มีบทลงโทษจําคุกตั้งแต 1 ถึง 10 ปหรือปรับตั้งแต 2,000 ถึง
20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (เหมือนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 แตมาตรา
157 ปรับระหวาง 20,00 ถึง 200,000 บาท)
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พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายอีกฉบับที่เกี่ยวของกับ กํากับ
ดู แลการใช อํา นาจโดยมิ ช อบของพนั กงานรั ฐ ซึ่งกฎหมายฉบั บ นี้ คลอบคลุ มทุ ก ประเด็ น เกี่ ย วกั บ
ระเบียบขาราชการ โดยรายละเอียดของมาตราที่เกี่ยวของโดยสังเขปมีดังตอไปนี้
•

•

มาตรา 85 บั ญ ญั ติว า ข า ราชการตองปฏิบัติห นาที่ใหเปน ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลเพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกรัฐบาล
การไมปฏิบัติตามนั้นจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐบาลอยางรายแรง ถือเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
มาตรา 98 บัญญัติวา ขาราชการตองรักษาชื่อเสียง และเกียรติของตนและตํ าแหน ง
หนาที่ไมใหเสื่อมเสีย โดยการไมประพฤติชั่วและทําผิดอาญา โดยการกระทําเชนนั้นให
ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ในป 2551 ไดมีการเสนอใหปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบวินัยขาราชการพลเรือน จึงมี
การยกเลิก พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และออก พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 นํามาใชแทน การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารราชการมากขึ้น อยางไรก็ตาม เนื้อหาหลายสวนของกฎหมาย
ทั้งสองฉบับยังคงไวอยูเชนเดิมและมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย โดยรายละเอียดบทบัญญัติของ
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในมาตราที่เกี่ยวของโดยสังเขปมีดังตอไปนี้
•

มาตรา 82 รวบรวมขอควรปฏิบัติตาง ๆ ของขาราชการมารวมอยูในมาตราเดียวกัน
อาทิ ควรปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตย ควรปฏิบัติตามกฎหมายและคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ควรรักษาชื่อเสียงและเกียรติของตนและตําแหนง และควรวางตนเปนกลางในการเมือง
74

75

75

มาตรา 82 พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวา “ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทาง
ราชการ
(๔) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตอง
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•

มาตรา 85 รวบรวมการกระทําผิดวินัยตาง ๆ ของขาราชการซึ่งถือวาเปนความผิดวินัย
ร า ยแรง อาทิ การปฏิ บั ติห รือละเว น การปฏิ บัติห นา ที่โ ดยมิช อบจนทํ าให เ กิ ด ความ
เสียหายรายแรง การดูหมิ่นหรือทํารายประชาชนที่ติดตอราชการอยางรายแรง กระทํา
ผิดอาญาจนไดรับการจําคุกหรือหนักกวา และการกระทําใด ๆ ที่ละเมิดมาตรา 82 จน
ทําใหเกิดความเสียหายตอราชการอยางรายแรง เปนตน 76
75

ตารางที่ 5.4 กรณีทุจริตเกี่ยวกับการใชอํานาจโดยมิชอบหรือการละเวนการการปฏิบัติหนาที่

เสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติ
ราชการ
(๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย
(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.”
76

มาตรา 85 พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวา “การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๓) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจ
ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
(๖) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษ
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ อันเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๘) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝาฝนขอหามตาม
มาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง”
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กฎหมายที่ถูกกลาว/ตัดสินหาวาละเมิด
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

สถานะของคดี
คดียังไมสิ้นสุด

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ มาตรา
157
พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 8
และมาตรา 11

คดีสิ้นสุดแลว

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 11

คดีสิ้นสุดแลว

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151

คดีสิ้นสุดแลว

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 11
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

คดีสิ้นสุดแลว

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
มาตรา 85 และมาตรา 98
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ มาตรา
162
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 4
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

คดีสิ้นสุดแลว
คดียังไมสิ้นสุด

14. คดีจางกอสรางแอรพอรตลิงค (2546)
15. ผูวา สตง. จัดสัมมนาเท็จที่นาน (2546)
16. สินบนเทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ
(2546)
17. สินบนจัดซือ้ เครื่องตรวจจับระเบิด CTX 9000
(2546)
18. คดี 4 กกต. ขึน้ เงินเดือนตัวเอง (2547)
19. คดี 9 ป.ป.ช. ขึน้ เงินเดือนตัวเอง (2547)

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 83
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 83
พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 11

คดียังไมสิ้นสุด
คดีสิ้นสุดแลว
คดียังไมสิ้นสุด

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149

ยกฟอง

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

คดีสิ้นสุดแลว
คดีสิ้นสุดแลว

20. ผูตรวจการแผนดินรัฐสภาขึ้นเงินเดือนตัวเอง
(2547)
21. 13 ตลก. ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเงินเดือนตัวเอง
(2547)
22. จัดซื้อกลายาง (2547)

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 83
และมาตรา 86
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

คดีสิ้นสุดแลว

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157
และ มาตรา 341
พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 11

ยกฟอง

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

กรณีทุจริต (ปที่เกิดเหตุ/ฟองคดี)
กรณีนายวีระชัย ตันติกุล อธิบดีกรมสรรพากร
ชวยภรรยาเลี่ยงภาษี (2531-2533)
ซื้อที่จอดรถขยะราคาแพงเกินจริงของกทม.
(2538)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส) ในกรณีนาย
ศักดาพินจิ ณรงคชาติโสภณ ผูชวยกรรมการ
และรองกรรมการผูจัดการปลอยสินเชื่อ
โครงการบานจัดสรรสุวนิ ทวงศซึ่งมีชื่อภรรยา
ตนเองเปนเจาของ มูลคารวม 120 ลานบาท
(2539)
สรางบอพักและทอรอยสายไฟฟารอบสวน
จิตรลดา (2539)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโดยทุจริต (2539)
กรณีการแกราคากลางจางถมทรายกอสราง
สนามบินหนองงูเหา มูลคา 1.22 หมืน่ ลานบาท
(2539)
โครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน (2539)
จัดซื้อซูเปอรคอมพิวเตอรกรมอุตุนิยมวิทยา
(2540)

9. ทุจริตยา (2541)
10. ทุจริตจัดซื้อเรือขุดหัวสวาน (2541)
11. คดีเสนอชื่อผูว า สตง. (2544)
12. ธนาคารกรุงไทยปลอยสินเชือ่ บมจ. กฤษดาม
หานคร มูลคา 1.4 หมื่นลานบาท (2545)
13. คดีฮั้วจัดซื้อปุย (2545)
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ยกฟอง

คดีสิ้นสุดแลว
คดีสิ้นสุดแลว
คดีสิ้นสุดแลว
คดีสิ้นสุดแลว
คดีสิ้นสุดแลว

ยกฟอง

23.

24.

25.

26.

กรณีทุจริต (ปที่เกิดเหตุ/ฟองคดี)
คดีทุจริตจัดซือ้ รถดับเพลิงและเรือดับเพลิง
มูลคา 6,687 ลานบาท สมัยนายสมัคร สุนทร
เวช เปนผูวา กทม. (2547)
กรณีนางเบญจา หลุยเจริญ อดีตรองอธิบดี
กรมสรรพากรตอบขอหารือกรณีการโอนหุนชิน
คอรปไมตองเสียภาษี (2548)
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ
ไทย ในกรณีปลอยสินเชื่อใหรฐั บาลพมาชวง
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 4,000 ลาน
บาท (2549)
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอรสํานักงาน
ประกันสังคม (2549)

27. จัดซื้อ GT 200 1.8 แสนลานบาทของ
กองทัพบก (2550)
28. กรณีจางเอกชนเขาบริหารกิจการโรงแรมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ (2550)
29. กรณีจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ (2550)
30. จัดซื้อครุภณ
ั ฑอาชีวะ (2552)
31. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย ในกรณีนายโสฬส สาคร
วิศว กรรมการผูจัดการเอสเอ็มอีแบงค ฝาฝน
มติคณะกรรมการธนาคารปลอยสินเชือ่
โครงการ “ชะลอการเลิกจางแรงงาน” 1 หมื่น
ลานบาท (2552)
32. คดีจํานําขาว (2554-2556)
33. กรณีนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร
เอื้อทุจริตคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มเปน 4.3
พันลาน (2556)
34. โครงการประดับไฟตกแตงเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว LED 39.5 ลาน สมัยนายสุขุมพันธุ
บริพัตร เปนผูวา กทม. (2558)

กฎหมายที่ถูกกลาว/ตัดสินหาวาละเมิด
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบ
มาตรา 83

สถานะของคดี
คดีสิ้นสุดแลว

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 83
มาตรา 86

คดียังไมสิ้นสุด

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

คดียังไมสิ้นสุด

พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535
มาตรา 85 และมาตรา 98
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

คดียังไมสิ้นสุด

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ

คดียังไมสิ้นสุด

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 11

คดียังไมสิ้นสุด

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
พ.ร.บ. วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539

คดียังไมสิ้นสุด
คดียังไมสิ้นสุด

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151
และมาตรา 157
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 82 และมาตรา 85
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

คดียังไมสิ้นสุด
คดียังไมสิ้นสุด

คดียังไมสิ้นสุด

คดียังไมสิ้นสุด

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)

จากตาราง 5.4 จะเห็นไดวา พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชันที่ละเมิด
พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายฮั้ว มักจะ
ถู กกล าวหาว า ปฏิ บัติห นา ที่ โดยมิ ชอบดวย โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ
พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ เนื่องจากวาในหลายกรณี หากเจาหนาที่รัฐมีสวนชวยในการให
มีการสมยอมราคาเกิดขึ้น นอกจากจะเปนการละเมิดกฎหมายฮั้วแลว ยังถือวาเปนการละเวนในการ
ปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวย จึงถือวาความผิดดังกลาว “สองกระทง” ไปพรอมกัน
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ตัวอยางในกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงมูลคา 6,687 ลานบาทของ กทม. ในป
2547 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาจําคุกนายประชา มาลีนนท
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 12 ป ฐานกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
157 ตรงที่ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการเรงรั ดการจั ดซื้ อโดยฝาฝนมติ ครม. และ พ.ร.บ. วาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และ 13 เพราะวาการ
กระทําเชนนั้นเอื้อประโยชนใหแกเอกชนโดยมิชอบดวยเชนกัน 77 78
76

5.3.4 กฎหมายปราบปรามการร่ํารวยผิดปกติ
กฎหมายเกี่ยวกับการร่ํารวยผิดปกติของเจาหนาที่รัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองถูก
บัญญัติขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ซึ่งให ป.ป.ช. เปนหนวยงานหลักและมีอํานาจไตสวน
ขอกลาวหาร่ํารวยผิดปกติของเจาหนาที่รัฐ 79 โดยหาก ป.ป.ช. มีมติวาเจาหนาที่รัฐหรือนักการเมืองคน
ใดร่ํารวยผิดปกตินั้น สามารถสงเรื่องตอไปใหอัยการและศาลพิจารณาตอ ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนถูก
บัญญัติไวใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ทั้งหมด
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ตัวอยางกรณีการทุจริตในฐานความผิดร่ํารวยผิดปกติของอดีตขาราชการระดับสูงและผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองคือ กรณีนิพัทธ พุกกะณะสุต อธิบดีกรมธนารักษ จากกรณีโครงการพัฒนาที่ราช
พัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต (2538) กรณีนายสุพจน ทรัพยลอม ปลัดกระทรวงคมนาคม (ศาล

77สํานักขาวอิศรา.10

กันยายน 2556.“หนีทั้งคู!! ศาลฎีกาฯ จําคุก "ประชา" 12 ป "อธิลักษณ" 10 ป คดีรถดับเพลิง 6 พันลาน”.
. “เปดคําบรรยาย สาเหตุศาลฎีกาฯ ไมรับอุทธรณ ยืนจําคุก “ประชา มาลีนนท” 12 ป ฮั้ว
รถเรือ-ดับเพลิง กทม.ย้ําไมใชหลักฐานใหม”.
79มาตรา 301 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติวา “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕
(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๙๑
และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไว
(๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํา
รายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติดวย โดยอนุโลม”
78ผูจัดการออนไลน.20 พฤศจิกายน 2558
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แพงสั่งยึดทรัพยป 2557) กรณีของนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งป.ป.ช. ชี้
มูลความผิดป 2559 80 และ กรณีของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว. กระทวงศึกษาธิการซึ่ง
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดป 2558 และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษา
ยึดทรัพยป 2559 81
79

80

80

ไทยพับลิกา.10 มีนาคม 2559. “ป.ป.ช. มติเอกฉันท 7:0 ชี้มูล “ธาริต เพ็งดิษฐ” ร่ํารวยผิดปกติ ชงศาลยึดทรัพย 346 ลาน – อดีต
อธิบดีดีเอสไอเตรียมตั้งทนายสู”. http://thaipublica.org/2016/03/nacc-51/. เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 2560.

81สํ า นั ก ข า วอิ ศ รา

.25 กั น ยายน 2559. “ยึ ด บ า น 16 ล า น! ศาลฎี ก าฯ พิ พ ากษา 'สมศั ก ดิ์ ปริ ศ นานั น ทกุ ล ' รวยผิ ด ปกติ ”.
https://www.isranews.org/investigative/investigate-unusual-wealt/50446-news03_50446.html. เขาถึงขอมูล 15 มกราคม
2560.
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บทที่ 6
โจทยวิจัยในอนาคต
จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันที่ สกว. เปนผูใหทุนในการทํา
วิจัยและจากการศึกษารูปแบบและแนวโนมการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยรวมทั้งกลไกในการ
ปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตนั้น พบวายังมีประเด็นการวิจัยที่จะสามารถชวยตอบโจทย
การป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริตคอรรัป ชัน ในประเทศตามสมการการทุจริตคอรรัป ชันของ
Klittgaard ที่แสดงวา การทุจริตคอรรัปชันจะผันแปรตามระดับของการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ
อํานาจแหงดุลยพินิจของผูกําหนดนโยบายและผูบังคับใชกฎหมาย และ การตรวจสอบถวงดุล ดังนี้

6.1 ขอเสนอแนะสําหรับโจทยวิจัย
ในประเด็นของการผูกขาด งานวิจัยที่ผานมาใหน้ําหนักแกการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจและการ
ผูกขาดของระบบสัมปทานเปนหลัก หากมองไปขางหนา ระบบสัมปทานในการใหบริการสาธารณะจะ
มีความสําคัญนอยลงเพราะประเทศไทยไดกาวไปสูร ะบบการออกใบอนุญาตแทนระบบสั มปทาน
สําหรับบริการสาธารณะที่หลากหลาย เชน บริการโทรคมนาคม บริการแพรภาพและกระจายเสียง
ทางวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น บริ ก ารขนส ง ผู โ ดยสาร (บางส ว น) แต ร ะบบสั ม ปทานในการแสวงหา
ผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติยั งมีอยูบาง เชน ในกรณีของสัมปทานการขุดเจาะและผลิ ต
ปโตรเลียม หรือ สัมปทานเหมืองแร เปนตน นอกจากนี้แลว สัมปทานในการใหบริการในระดับยอย
เชน การใชพื้นที่ในการจําหนายสินคาปลอดภาษี การบริหารจัดการอาคารจอดรถในทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เปนตน ในประเด็นสัมปทานนี้ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกฎและกติกาที่เปนสากลที่ใชใน
การสงเสริมความโปรงใสในการใหสัมปทานที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
สําหรับการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ บางแหงยังคงผูกขาดธุรกิจอยู โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงาน
แตก็มีงานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการผูกขาดและสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจไมนอย หากแต
ปญหาอยูที่นโยบายของรัฐและหนวยงานกํากับดูแลที่ไมสงเสริมใหมีการเปดใหมีการแขงขันในตลาด
มากขึ้น
ประเด็นเรื่องผูกขาดที่มีการศึกษานอยกวา คือ (1) การผูกขาดอันสืบเนื่องมาจากการไดรับ
สิทธิในการนําเขาสินคาเกษตรภายใตระบบโควตา เชน ถั่วเหลือง ขาวโพด ทําใหผูที่ไดรับโควตามาก
มีกําไรสวนเกินมาก และ (2) การผูกขาดจากการปฏิเสธหรือในการจํากัดใบอนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจโดยไมมีเหตุผลอันควร เชน ในกรณีของการออกใบอนุญาตการจัดตั้ งโรงรับจํานํา จึงควรมี
การศึกษาวิเคราะหวาประเทศไทยมีใบอนุญาตสําหรับการประกอบธุรกิจใดบางและกระบวนการ
ในการอนุญาตนั้นมีความชัดเจน โปรงใส หรือมีอุปสรรคปญหาอยางไรบาง
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ในประเด็นของการใชอํานาจแหงดุลยพินิจของหนวยงานรัฐในการเอื้อประโยชนใหแกบุคคล
หรือกลุมบุคคลหนึ่งใดนั้นมีความเกี่ยวโยงกับประเด็นธรรมาภิบาลคอนขางมาก เนื่องจากหนวยงาน
ของรัฐที่ขาดธรรมาภิบาลมักจะมีการใชอํานาจปกครองในลักษณะที่ขาดหลักเกณฑและขาดความ
โปรงใส กลาวคือ ไมมีการเป ด เผยรายละเอีย ด ขอมูลเกี่ยวกับ เหตุผลในการพิ จ ารณาหรือในการ
ตัดสินใจตอสาธารณชนทําใหมักถูกกลาวหาวามีการเมืองหรือผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ
งานวิจัยที่ผานมาได ศึกษาเกี่ยวกั บป ญหาการใช ดุลยพิ นิจ ที่ ไมโปร งใสของหนว ยงานที่ ทํา
หนาที่ในการกํากับดูแล ไดแก กสทช. และ สํานักงานคณะกรรมการแขงขันทางการคา หนวยงานดาน
ยุติธรรม อันไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ และศาลยุติธรรม และในกระบวนการจัดซื้อจัดจ าง
งานวิจัยของ สกว. เหลานี้ ครอบคลุมมิติในการใชดุลยพินิจที่หลากหลาย เชน ในการพิจารณาเรื่อง
รองเรียนในการผูกขาดของสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาในการใหสิทธิประโยชนใน
การสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดุลยพินิจในการกําหนดสเปก
ของสิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง หรื อ ในการออกกฎกติ ก าในการกํ า กั บ ดู แ ลผู ป ระกอบ
โทรคมนาคมของ กสทช. เปนตน
ในประเด็นที่เกี่ยวกับดุลยพินิจนั้น ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เคยกลาว
ไววา การออกกฎหมายในประเทศไทยเปรียบเสมือนการออกเช็คเปลา (Blank cheque) ที่ใหผูที่มี
อํ า นาจในการบั งคั บ ใช เ ป น ผู กํา หนดกรอบและวิธีการในการบังคับ ใชเอง เนื่องจากกฎหมายไทย
สวนมากมีสารบัญญัติเฉพาะในสวนของการกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานรัฐ มิไดมีรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบการใชอํานาจนั้น ๆ แตอยางใด หากแตกําหนดใหผูที่
บังคับใชกฎหมายดังกลาวเปนผูออกกฎหมายลูกเอง ดังจะเห็นไดวา มีพระราชบัญญัติจํานวนมากที่ให
อํานาจแหงดุลยพินิจแกผูบังคับใชกฎหมายโดยไรกรอบหลักเกณฑแกรัฐมนตรีหรืออธิบดี ในหลาย
เรื่องโดยไมมีความจําเปน
ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอํานาจแหงดุลยพินิจที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
เหลานี้ โดยอาจเลือกวิจัยเปนกลุมกฎหมายที่มีความเกี่ยวของกัน เชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการสงออก
หรือนําเขาสินคา ซึ่งมีขอกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจในการอนุญาตนําเขาสินคาบางประเภท เชน
รถยนตมือสอง เปนตน หรือ อาจเริ่มจากการศึกษาวิเคราะหใบอนุญาต (licenses and permits)
ตาง ๆ ที่มีในประเทศไทยกวา 1,500 ฉบับ (จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) วามีใบอนุญาตใดไมมีความจําเปนบาง
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรัฐ งานวิจัยที่ผานมาศึกษาในประเด็นนี้มากที่สุด โดยมี
การศึกษาเกี่ยวกับ
• ความจํ า เป น ในการมี ห นว ยงานที่มีภ ารกิ จ เฉพาะในการตรวจสอบและประเมิ น
ผลงานของหนวยงานราชการ
96

•
•
•
•

•
•
•
•

การมีกฎกติกาที่ปองกันปญหาผลประโยชนทับซอน
การสรางกลไกในการตรวจสอบการใชจายเงินของหนวยงานรัฐ
การปรับปรุงกลไกและขีดความสามารถในการตรวจสอบของรัฐสภา
การปรับปรุงใหองคกรอิสระที่ทาํ หนาที่ในการตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันมีความ
เปนอิสระจากการเมืองในทางปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งมีกระบวนการในการทํางานที่
โปรงใสมากขึ้น
การตรวจสอบของภาคประชาชน
การเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐ
การมี ส ว นร ว มของประชาชนในประบวนการประชาพิ จ ารณ และในการเสนอ
กฎหมาย รองเรียนและฟองคดี
บทบาทของสื่อ

คณะผู วิ จั ย เห็ น ว า การศึ กษาวิ จัย ในเรื่อ งนี้ยัง ควรมีก ารดําเนิ น การศึก ษาเพื่ อติดตามและ
ประเมินผลตอไปวามาตราการตรวจสอบทุจริตเหลานี้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือแยลงหรือไม หรือยังคง
เขากับบริบ ทของสั งคมอยูห รื อไม นอกจากนี้ คณะผูวิจัยเห็นว าประเด็น ที่เ กี่ ยวกับ การตรวจสอบ
ภาครัฐยังมีหลายประเด็นที่นาสนใจทําการศึกษา โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยียุคใหมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน เชน
• การใชวิธี Crowd sourcing หรือการรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับการจายสินบนผาน
เว็ บ ไซต ห รื อ แอปพลิ เ คชั น จากสมาร ท โฟน อย า งเช น เว็ บ ไซต iPaidabribe
(www.ipaidabribe.com) ซึ่งมีป ระเทศอิน เดีย เปน ตน แบบ 82 หรื อ ในกรณี ของ
ประเทศไนจีเรียที่มีการจัดทําระบบใหรถบรรทุกและผูขนสงสินคาที่ใชถนนสามารถ
รายงานการตั้งดานเพื่อเรียกสินบนของหนวยงานทางหลวงที่เรียกวา Trade Route
Incident Mapping System (TRIMS) (www.trimsonline.org)83
• การกําหนดใหการใหบริการรัฐตองดําเนินการผานระบบออนไลนและรองขอขอมูล
จากประชาชนในรูปดิจิตอล เพื่อผูใชบริการไมจําเปนตองดําเนินการผานเจาหนาที่
รัฐ เชน ในประเทศอินเดียมีตูที่สามารถออกใบรับรองการเปนเจาของโฉนดที่ดินได
โดยอัตโนมัติ
81

82

Ramanna, Karthik, and Rachna Tahilyani. "I Paid a Bribe (Dot) Com ." Harvard Business School Case 112-078, June
2012. (Revised March 2014.)
83GIZ

.29 June 2016. “Nigeria: using an app to curb corruption”. https://www.giz.de/en/mediacenter/39294.html
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• การประมวลฐานขอมูลขนาดใหญ (Data mining) เพื่อปองกันหรือปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปชัน เชน การประมวลฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ
ทุกแหงเพื่อบงชี้รายการจัดซื้อจัดจางที่อาจสงปญหาการทุจริต เชน มีกระบวนการ
ที่รวดเร็วผิดปกติ มีการจัดจางพิเศษ เปนตน

6.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
นอกเหนือจากการขยายโจทยวิจัยใหครอบคลุมหัวขอใหม ๆ มากขึ้นแลว คณะผูวิจัยยังมี
ข อ เสนออื่ น ๆ เพื่ อ เป น แนวทางให ก ารเกิ ด พั ฒ นาองค ค วามรู ต า นการต อ ต า นคอร รั ป ชั น และ
ธรรมาภิบาล ดังนี้
ประการแรก ควรประมวลองคความรูจากฐานขอมูลสําคัญอื่น ๆ
คณะผูวิจัยยอมรับวางานวิจัยชิ้นนี้มีขอบเขตทบทวนความรูดานการตอตานคอรรัปชันและ
ธรรมาภิบาลที่จํากัดอยูเพียงแคฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนของ สกว. เทานั้น ทําใหยังมีองคความรูใน
หัวขอดังกลาวอีกจํานวนหนึ่งที่ควรคาแกการนํามาเผยแพรใหสังคมในวงกวางไดรับรูจากฐานขอมูล
วิจัยสําคัญของประเทศไทยอยางนอย 3 แหลง ไดแก
(1) สํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเปนแหลงความรูดานการตอตานคอรรัปชันที่สําคัญของไทย
(2) สตง. ซึ่งสํานักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผนดิน
(3) ศูนยเศรษฐศาสตรพฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณกรมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการ
วิจัยในประเด็นที่จะชวยใหเกิดความเขาใจพฤติกรรมของคนในสังคมมากขึ้น อันเปนขยายขอบเขต
งานวิ จั ย เชิ งนโยบายสาธารณะให กวา งขึ้น และอาจชวยใหการกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชัน
แมนยํามากขึ้นในอนาคต
(4) สถาบันพระปกเกลา ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่สงเสริมธรรมาภิบาลแกหนวยงานของรัฐผาน
หลักสูตรอบรมตาง ๆ และงานสํารวจศึกษาวิจัยที่ดําเนินการหลายชิ้นตอป
ประการที่สอง ควรมีการจัดทําฐานขอมูลกลางวาดวยการตอตานคอรรัปชัน
ฐานขอมูลที่มีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ เขาถึงไดอยางไมเสียคาใชจาย และมีระบบการ
คนหาขอมูลที่สะดวกเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่ชวยใหวงการวิจัยมีการพัฒนาตอยอดองคความรู
ไปได แตคณะผูวิจัยพบวา ฐานขอมูลงานวิจัยในหัวขอการตอตานคอรรัปชันและสงเสริมธรรมาภิบาล
ที่ ดํ า เนิ น การโดยหลายภาคส ว นจะอยู อ ย า งกระจั ด กระจาย งานวิ ช าการในอดี ต ไม อ ยู ใ นระบบ
ฐานขอมูลออนไลนใด ๆ
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ในอีกดานหนึ่ง คณะผูวิจัยยังพบว า ฐานขอมูลเกี่ยวกับคดีทุจริตยังมีการจัดเก็บขอ มูล ใน
ลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการวิจัย ไดแก ยากตอการสืบคน ยากตอการนํามาใชตอ (เชน สํานวนการ
ตัดสินคดีทุจริตของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งอยูในรูปไฟล .pdf)
และไม ป รั บ ปรุ งให เ ป น ป จ จุ บั น เช น ฐานขอมูล คดีของ ป.ป.ช. และยังมีขอมูล อีกหลายชุดที่เปน
ประโยชนตองานวิจัยเพื่อวางนโยบายตอตานคอรรัปชัน เชน ขอมูลการรองเรียนปญหาตาง ๆ ซึ่งอาจ
สะทอนปญหาทุจริต
คณะผูวิจัยจึงเห็นวาควรเสนอใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้ใหเกิดการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
องคความรูเพื่อการตอตานคอรรัปชันใหสมบูรณมากขึ้น
• จั ดทํ า ฐานข อมู ล งานวิจัย ในประเด็น คอรรัปชัน จากแหลงตาง ๆ ไวในฐานขอมูล
เดียวกัน
• สงเสริมใหมีการจัดทําฐานขอมูลสถิติคดีและรายละเอียดการฟองรองคดีทุจริตตาง ๆ
ใหเขาถึงไดงายตามหลัก Open data (เขาถึงและคนหางาย และนําไปประมวลผล
หรือใชตอไดสะดวก เชน อยูในรูปไฟล text หรือ spreadsheet)
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ภาคผนวก ก งานวิจัยในฐานขอมูลออนไลน elibrary
หมวดงานวิจัย

จํานวนงานวิจัยที่ปรากฏ (ฉบับ)

ประชาคมอาเซียน

239

อาหาร

773

สิ่งแวดลอม

683

ความเหลื่อมล้ํา

114

ปฏิรูปการศึกษา

100

ธรรมภิบาล

122

ความมั่นคงทางทะเล

115

คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

466

ประชากร

378

องคความรูใหม

4,370

พลังงานและพลังงานทางเลือก

437

Overcoming the Middle Income Trap

153

ทองเที่ยว

355

ยางพารา

453

โลจิสติกส

267

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

819

มนุษยศาสตร

710

ออย น้ําตาล

171

รวม

10,725*

หมายเหตุ: * คณะผูวิจัยเห็นวา ในจํานวนโครงการ 10,725 โครงการ อาจมีหลายโครงการถูกจัดอยูใ นหลายหมวด แตตัวเลขจํานวน
โครงการจากขอมูลบนหนาแรกของเว็บไซต Elibrary.trf.or.th อยูที่ 9,159 โครงการ
ที่มา: http://elibrary.trf.or.th รวบรวมโดยคณะผูวิจยั (28 มกราคม 2559)
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ภาคผนวก ข. บัญชีและหมวดเนื้อหาของานวิจัยที่สํารวจ

1

ผาสุก พงษไพจิตร

2539

เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศ
ไทย

2

ปธาน สุวรรณมงคล

2541

บทบาทรัฐและโครงสรางองคการระบบราชการไทย

x

3

ปรัชญา เวสารัชช

2541

การปรับภาคราชการเขาสูยคุ โลกาภิวตั น (รายงาน
สังเคราะห)

x

4

ทศพร ศิริสัมพันธ

2543

โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตรวจสอบการ
บริหารราชการแผนดิน

x

5

รังสรรค ธนะพรพันธุ

2544

การเมืองยุค รธน. แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
(เอกสารหมายเลข 601)
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x

x

x

x

x

การตรวจสอบภาคประชาชน

องคกรอิสระตาม รธน.

รัฐสภา

การตรวจสอบรัฐ

การตรวจสอบภายใน

ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม

ดุลยพินิจจัดซื้อจัดจาง

ปญหาการใชดุลยพินิจ
แทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาด

ผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง

ผูกขาดอํานาจการเมือง

ผูกขาดอํานาจบริหารราชการ

ปที่เผยแพร

ชื่อผูแตง/ หัวหนาโครงการ

ลําดับ

ปญหาการผูกขาด

6

นวลนอย ตรีรัตน

2545

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ

7

สุธาวัลย เสถียรไทย

2546

ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีสวนรวม
ของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม (ภาพรวมผลการศึกษา)

8

ถวิลวดี บุรีกุล

2547

การมีสว นรวมทางการเมืองของประชาชนและความ
คิดเห็นตอการทํางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ

9

ฉันทนา บรรพศิริโชติ

2547

การมีสว นรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

10

พรศักดิ์ ผองแผว

2547

บทบาทการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้
พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนในการ
เลือกตั้งระบบใหมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

11

นวลนอย ตรีรัตน

2547

การตรวจสอบการทุจริตของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ
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องคกรอิสระตาม รธน.

รัฐสภา

การตรวจสอบรัฐ

การตรวจสอบภายใน

ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม

ดุลยพินิจจัดซื้อจัดจาง

ปญหาการใชดุลยพินิจ
แทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาด

ผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง

ผูกขาดอํานาจการเมือง

ผูกขาดอํานาจบริหารราชการ

ปที่เผยแพร

ชื่อผูแตง/ หัวหนาโครงการ

ลําดับ

ปญหาการผูกขาด

x
x

x

x
x

x

x

x

13

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย

2550

การสรางองคความรูเพื่อการปฏิรปู การเมือง

x

x

x

x

14

อภิชาต สถิตนิรามัย

2551

เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการปฏิรปู เศรษฐกิจของ
ไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ พ.ศ.2497-2506 กับ พ.ศ.
2540-2545

x

15

สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย

2551(ก)

โครงการการปรับปรุงแกไขและเฝาระวังกฎหมาย
(Legislative Watch)

x

x

x

16

สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย

2551(ข)

โครงการเฝาระวังกฎระเบียบของรัฐ (Regulatory
Watch)

17

ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย

2551

การจัดการความรูเพื่อสรางธรรมาภิบาลที่ดีในการจัดซื้อ
จัดจางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ

18

ไพโรจน วงศวิภานนท

2552

ธรรมาภิบาลในองคกรของรัฐ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไทย
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x
x
x

x
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x

องคกรอิสระตาม รธน.

x

รัฐสภา

x

การตรวจสอบรัฐ

การตรวจสอบภายใน

ดุลยพินิจจัดซื้อจัดจาง

การเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540

ชื่อเรื่อง

ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม

แทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาด

2547

ผูกขาดอํานาจบริหารราชการ

อัมมาร สยามวาลา

ปที่เผยแพร

12

ลําดับ

ผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ปญหาการใชดุลยพินิจ

ผูกขาดอํานาจการเมือง

ชื่อผูแตง/ หัวหนาโครงการ

ปญหาการผูกขาด

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20

นันทวัฒน บรมานันท

2554

แนวทางในการจัดทําประมวลกฎหมายวาดวยการจัดทํา
บริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย

21

พิทยา พานทอง

2555

ระบบการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใน
รูปแบบตาง ๆ ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่กลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร นาน
ลําปาง ลําพูน เชียงใหม แมฮองสอน

22

นันทวัฒน บรมานันท

2556

พัฒนาการของการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

23

ผาสุก พงษไพจิตร

2556

สูสังคมไทยเสมอหนา การศึกษาโครงสรางความมัง่ คั่ง
และโครงสรางอํานาจเพื่อการปฏิรปู

24

สุณีย กัลยะจิตร

2556

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการแตงตั้ง
และโยกยายขาราชการตํารวจ
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x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x
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x

องคกรอิสระตาม รธน.

x

ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม

x

รัฐสภา

ปฏิรปู เศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมทางสังคม

การตรวจสอบรัฐ

การตรวจสอบภายใน

2554

ดุลยพินิจจัดซื้อจัดจาง

นิพนธ พัวพงศกร

แทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาด

19

ปญหาการใชดุลยพินิจ

ผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง

ผูกขาดอํานาจการเมือง

ผูกขาดอํานาจบริหารราชการ

ปที่เผยแพร

ชื่อผูแตง/ หัวหนาโครงการ

ลําดับ

ปญหาการผูกขาด

25

พิทยา พานทอง

2556

แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในกับ
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิน่ กรณีศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือ
เชียงราย เชียงใหม พะเยา แพร นาน ลําพูน ลําปาง
แมฮองสอน

26

จตุรนต ถิระวัฒน

2556

ความเปนไปไดในแงกฎหมายสําหรับประเทศไทยในการ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร

27

ผาสุก พงษไพจิตร

2557

คอรัปชันในระบบราชการไทย การสํารวจทัศนคติ
ประสบการณของหัวหนาครัวเรือน

28

สังศิต พิริยะรังสรรค

2557

ผลกระทบขององคกรธุรกิจจากการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. มาตรา 103/7

x

29

พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท

2557

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการประมูลดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณภาครัฐ

x
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องคกรอิสระตาม รธน.

รัฐสภา

การตรวจสอบรัฐ

การตรวจสอบภายใน

ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม

ดุลยพินิจจัดซื้อจัดจาง

ปญหาการใชดุลยพินิจ
แทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาด

ผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง

ผูกขาดอํานาจการเมือง

ผูกขาดอํานาจบริหารราชการ

ปที่เผยแพร

ชื่อผูแตง/ หัวหนาโครงการ

ลําดับ

ปญหาการผูกขาด

x

x
x

x

30

เดือนเดน นิคมบริรักษ

2558

ประเมินองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญวาดวยการตอตาน
คอรรัปชัน

x

31

เมธี ครองแกว

2558

นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตอตานการทุจริต

x

32

สรรเสริญ พลเจียก

2558

นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการทํางานของ ป.ป.ช.

x

33

สุทธิ สุนทรานุรักษ

2559

นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการทุจริตในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

x

34

ศิริรัตน วสุวัต และ
ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ

2558

นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการเปลีย่ นแปลงกฎหมายตอตาน
การทุจริต

x

35

ทองใหญ อัยยะวรากูล

2560

นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการใชมาตรา 157 ในประมวล
กฎหมายอาญา

x

36

วรวิทย สุขบุญ

2559

นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของ
ป.ป.ช.

x
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องคกรอิสระตาม รธน.

รัฐสภา

การตรวจสอบรัฐ

การตรวจสอบภายใน

ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม

ดุลยพินิจจัดซื้อจัดจาง

ปญหาการใชดุลยพินิจ
แทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาด

ผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง

ผูกขาดอํานาจการเมือง

ผูกขาดอํานาจบริหารราชการ

ปที่เผยแพร

ชื่อผูแตง/ หัวหนาโครงการ

ลําดับ

ปญหาการผูกขาด

x

x

37

สิริลักษณา คอมันตร

2560

นิติเศรษฐศาสตรวาดวยมาตรการและกฎหมาย
ตางประเทศเพื่อตอตานการทุจริตและผลกระทบตอ
ประเทศไทย

x

38

พัชรวรรณ นุชประยูร

2560

นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการปฏิรูปกฎหมายเกีย่ วกับการ
ทุจริตตอหนาที่ราชการ

x

39

เมธี ครองแกว

2560ก

เบื้องลึก ป.ป.ช.

x

40

เมธี ครองแกว

2560ข

รวมบทความเกี่ยวกับนิติเศรษฐศาสตรวา ดวยการตอตาน
การทุจริตในประเทศไทย

x

หมายเหตุ: x หมายถึงมีเนื้อหาในประเด็นนั้น ๆ
ที่มา คณะผูวิจัย (2559) (ปรับปรุงครั้งแรก 2560)
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องคกรอิสระตาม รธน.

รัฐสภา

การตรวจสอบรัฐ

การตรวจสอบภายใน

ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม

ดุลยพินิจจัดซื้อจัดจาง

ปญหาการใชดุลยพินิจ
แทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาด

ผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง

ผูกขาดอํานาจการเมือง

ผูกขาดอํานาจบริหารราชการ

ปที่เผยแพร

ชื่อผูแตง/ หัวหนาโครงการ

ลําดับ

ปญหาการผูกขาด

ภาคผนวก ค. สรุปเนือ้ หางานวิจัยเฉพาะที่เกี่ยวของกับคอรรัป
ชัน
และธรรมาภิบาล
คณะผูวิจัยสรุปประเด็นที่สําคัญจากงานวิจัยดังตอไปนี้ โดยคัดเลือกเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของ
กับเรื่องคอรรัปชันและธรรมาภิบาลโดยตรง บัญชีงานวิจัยดานลางนี้เรียงลําดับตามปที่มีการเผยแพร
งานวิจัย
1. งานวิจัยชวงป พ.ศ. 2540 – 2550
• ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2539. “เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะใน
ประเทศไทย” และ นวลนอย ตรีรัต น และ ปยวรรณ สุขศรี 2545. “การพัฒนา
กฎหมายปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ”
รายงานทั้งสองชิ้นศึกษาธุรกิจใตดินหรือธุรกิจผิดกฎหมาย และพบวา ธุรกิจเหลานี้เชื่อมโยง
กับคอรรัปชันภาครัฐ จากการเปนแหลงเงินทุนใหนักการเมืองและมีการจายสินบนเจาหนาที่รัฐและ
นักการเมือง
ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2539 พบวา มูลคาธุรกิจผิดกฎหมาย 6 ประเภท อันไดแก ยา
เสพติด อาวุธสงคราม คาแรงงานขามชาติ คาประเวณี น้ํามันเถื่อน การพนัน (หวยใตดิน บอน พนัน
บอล) คิดเปนรอยละ 6 - 10 ของ GDP ถารวมธุรกิจผิดกฎหมายอื่น ๆ มูลคาธุรกิจใตดินจะมีมูลคาถึง
รอยละ 20 โดยบอนการพนันสรางรายไดมากที่สุดในบรรดาทั้งหมด โดยสรางรายได 1 แสนลานบาท
ทั้งนี้ สัดสวนมูลคาของธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยไมตางจากในตางประเทศ แตธุรกิจ
ผิดกฎหมายในไทยเปนธุรกิ จผิด กฎหมายประเภทร ายแรง ในขณะที่ตางประเทศมั กเปนกรณี การ
หลีกเลี่ยงภาษี
ผาสุ ก พงษ ไ พจิ ต รและคณะ 2539 มี ข อ เสนอให มี ก าร ร า ง พ.ร.บ. การฟอกเงิ น เพื่ อ
ปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย สวนนวลนอย ตรีรัตน และปยวรรณ สุขศรี 2545 เสนอใหใชกฎหมาย
ตอตานการทุจริตเปนหนึ่งมาตรการตอตานอาชญากรรม
• ปรั ชญา เวสารั ชช และ คณะ. 2541. “การปรับภาคราชการเขา สูยุค โลกาภิวัตน
(รายงานสังเคราะห) (โครงการชุดการปรับภาคราชการเขาสูยุคโลกาภิวัตน)” และ
ปธาน สุวรรณมงคล 2541. “บทบาทรัฐและโครงสรางองคการระบบราชการไทย
(โครงการชุดการปรับภาคราชการเขาสูยุคโลกาภิวัตน)”.

118

ปรัชญา เวสารัชช และ คณะ 2541 และ ปธาน สุวรรณมงคล 2541 ศึกษาแนวทางการ
ปฏิรูปภาคราชการไทย โดยมีสาระหลักคือการเสนอใหปฏิรูประบบราชการเพื่อสรางประสิทธิภาพ
สําหรับสาระที่เกี่ยวของกับคอรรัปชันและธรรมาภิบาลวิเคราะหถึงปญหาการดําเนินกิจกรรมของ
ภาครัฐ 3 เรื่อง ไดแก การจัดการพัสดุรัฐ คุณภาพในการบริการประชาชนโดยรัฐ และ การบริหาร
จัดการน้ํา การจัดการสาธารณภัย และสาธารณสุข
งานวิจัยพบวาการทุจริตในการจัดการพัสดุรัฐ เกิดจากการมีปญหาเชิงโครงสรางกลาวคือ
ผู บ ริ ห ารไม ใส ใจหรือปล อยปละเลยบุ คลากรที่รับ ผิดชอบทางดานนี้ มีการแทรกแซงจากอิ ทธิ พล
ภายนอกหนวยงาน ราคามาตรฐานในการจัดซื้อจัดจางไมสอดคลองความเปนจริง (ราคาจริง) และ
ระบบตรวจสอบหละหลวม ในเรื่องคุณภาพของการบริการประชาชนโดยรัฐ พบวา มีปญหาการเรียก
รั บ ผลประโยชน แ ต บ ริ ก ารด อ ยคุ ณ ภาพ ประชาชนไม รู ต น ทุ น ที่ แ ท จ ริ ง ของการให บ ริ ก ารและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ และมีบริหารงานแบบผูกขาด สุดทายการทุจริตในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา การ
จัดการสาธารณภัย และสาธารณสุข พบวาทั้งสามเรื่องมีปญหารวมเหมือนกันคือ หนวยงานราชการมี
บทบาทและภารกิจซ้ําซอนกันและมีกฎหมายและระเบียบจํานวนมากแตไมทันสมัย ซึ่งมีกฎหมายและ
ระเบียบจํานวนมากที่ออกมาเพื่อเนน “ควบคุม” มากกวา “สนับสนุน” การทํางานของเจาหนาที่รัฐ
งานวิจัยทั้งสองชิ้นมีขอเสนอเพื่อปฏิรูประบบราชการเพื่อสรางประสิทธิภาพดังนี้
• เปลี่ยนบทบาทรัฐจากผูควบคุมมาเปนผูกํากับดูแลกติกาและปลอยใหเอกชนจัดการ
บริการสาธารณะบางสวนบาง
• ตั้งองคการที่มีอิสระบริหารงานภายใตกํากับรัฐเพื่อความคลองตัวในการบริหารงาน
ใหสื่อมวลชนและประชาชนมีบทบาทไดตรวจสอบการทํางานของรัฐมากขึ้น
• ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ" กํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามนโยบายของ ครม. และคณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมายสะสางกฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายลูก
• ทศพร ศิ ริ สัมพั น ธ และคณะ. 2545. “โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน”.
ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545 ศึกษาระบบกลไกควบคุมการบริหารราชการแผนดินไทย
3 ฝาย ไดแก รัฐสภา สตง. (ตรวจสอบภายนอก) และ การตรวจสอบภายใน และพบวา กลไกควบคุม
การบริหารราชการของรัฐสภาไมเปนอิสระจากฝายบริหาร ขาดหนวยงานสนับสนุน คณะกรรมาธิการ
ติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และ คณะกรรมาธิการงบประมาณของวุฒิสภา
ปฏิบัติในลักษณะที่ไมเนนเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการบริหารราชการมากนัก ในขณะที่ สตง. เนนการ
ตรวจความถูกตองตามระเบียบ สวนการตรวจสอบภายในของหนวยงานรัฐยังทําแบบเปนพิธีการ
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ทั้งนี้ ในฝงของภาคประชาชนนั้น ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545 พบวา ประชาชนมีความ
ตื่นตัวเรื่องคอรรัปชันมากขึ้น แตเนนเปดโปงและพิทักษสิทธิตนเอง ในขณะที่ ฝงผูถูกตรวจสอบซึ่ง
หมายถึงระบบราชการยังผูกขาดการจัดจางและสัมปทาน
ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545 เสนอใหปรับปรุงระบบควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ดังนี้
• ตั้ง กมธ. งบประมาณสภาฯ วิเคราะหความเหมาะสมของนโยบายงบประมาณและ
จัดสรรวงเงินรายสาขา
• ตั้งสํานักงานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรม
(รวมผูตรวจราชการและผูตรวจภายในกระทรวง)
• ตั้งสํานักงบประมาณของรัฐสภา
• ใหมีกฎหมายวาดวยความรับผิดชอบของรัฐบาล (Government Accountability
Act) หรือปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ 2534 และ พ.ร.บ.
งบประมาณให มุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ การบริ ห ารราชการ (accountability for
results) มากขึ้น
• ใหประชาชนรวมตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการมากขึ้น (หนา 26 28)
• รังสรรค ธนะพรพันธุ. 2544. “การเมืองยุค รธน. แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540”.
รังสรรค ธนะพรพันธุ. 2544 เห็นวา รธน. 2540 ไมชวยเพิ่มการแขงขันทางการเมืองมากนัก
เนื่องจากอุปสรรคสําคัญยังอยูที่สังคมไทยยังมีความแตกตางทางเศรษฐกิจ การกระจุกตัวทางการเมือง
และเครือขายอุปถัมถทางการเมือง
อยางไรก็ดี รธน. 2540 ไดสรางระบบควบคุมพฤติกรรมการทําหนาที่ของนักการเมืองไมให
แสวงหาผลประโยชนสวนเกินไดงายจากการมีกลไกการเปดเผยบัญชีทรัพยสินและกระบวนการถอด
ถอนและดําเนินคดีอาญา
แตขาราชการระดับสูงยังจะเปนกลไกสําคัญใหนักการเมืองใชเพื่อแสวงหาผลประโยชน ผาน
ชองทางแสวงหาผลประโยชนที่ยังคงมีอยูดังนี้
•
•
•
•

การจัดซื้อจัดจาง
การผันงบสูพื้นที่ตัวเอง
การประกันราคาพืชผล
การใหสิทธิประโยชนทางภาษี
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•
•
•
•
•
•

การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
การอนุมัติสัมปทาน
การแปรรูปองคกรรัฐไปเปนของเอกชน (privatization)
การยึดกุมรัฐวิสาหกิจและกองทุนหมุนเวียน
การผันเงินนอกงบประมาณ
การแทรกแซงการแตงตั้งขาราชการระดับสูง

อนึ่ง ในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน รธน. 2540 ไดประกันเสรีภาพดานขอมูลขาวสาร
แก ป ระชาชนมากขึ้ น จากการให มี พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารฯ แตในทางปฏิบัติ ประชาชนยั งภาระ
คาใชจายและเสียเวลาในการเขาถึงขอมูล หากการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสไมใชวัฒนธรรมของ
รัฐไทย
• สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ. 2546. “ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการ
มีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการดานสิ่งแวดล อ ม
(ภาพรวมผลการศึกษา)”.
สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ 2546 พบวา หนวยงานสวนกลางกําหนดนโยบายกําจัดขยะ
หรือมลพิษโดยประชาชนไมมีสวนรวม ทําใหไมมี Trust (ความเชื่อใจกัน) ระหวางรัฐและประชาชน
นอกจากนี้ การดําเนินการจัดการขยะขาดความชัดเจนจากการไมมีเปดเผยขอมูลปริมาณขยะและ
องคประกอบขยะ การที่ประชาชนไมมีขอมูลนี้วนกลับมาเปนสาเหตุที่ทําใหการดําเนินนโยบายกําจัด
ขยะไมไดผล เนื่องจากประชาชนไมรูและไมไดตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาจึงไมไดสนใจเขามา
มีสวนรวมแกปญหา
ในฝ งของหน ว ยงานกํ า กั บ ดู แลสิ่งแวดลอมยังคงใหหนวยงานเดียวมีท้ังอํานาจกํากับ และ
สงเสริม ในที่นี้คือการนิคมอุตสาหกรรมที่มีบทบาททั้งสงเสริมอุตสาหกรรมและกํากับดูแลมลพิษและ
ขยะอุตสาหกรรม ทําใหไมเกิดการถวงดุลอํานาจกัน ในขณะที่กรมควบคุมมลพิษกํากับดูแลโรงงานซึ่ง
อยูภายใตการสงเสริมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ 2546 มีขอเสนอสองประการเพื่อแกปญหาธรรมาภิบาลดาน
การจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก (1) ใหมีการถวงดุลอํานาจระหวางหนวยงานกํากับดูแล โดยหนวยงาน
กํากับดูแลมลพิษตองไมมีบทบาทสงเสริมอุตสาหกรรม และ (2) ตองมีเปดเผยขอมูลการดําเนินงานให
ประชาชนรับรูและมีสวนรวมตรวจสอบ
• ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. 2547. “การมีสวนรวมทางการเมื องของประชาชนและ
ความคิดเห็นตอการทํางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ (โครงการชุด "การติดตาม
และประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ)”
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ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 สํารวจความคิด เห็น ประชาชนต อการทํ างานรัฐ บาลและ
องคกรอิสระตาม รธน. พ.ศ. 2540 และ พบวา การมีสวนรวมในทางการเมืองมีความสัมพันธเชิงบวก
ความเชื่อมั่นตอองคกรอิสระ แตประชาชนยังไมคอยรูจักองคกรอิสระมากนัก
เมื่อถามประชาชนวา การทําประชาพิจารณสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจนโยบายหรือไม
ประชาชนรอยละ 61.4 ตอบเห็นดวย รอยละ 33.5 คอนขางเห็นดวย รอยละ 60 รูวาสิทธิรับรูขอมูล
ขาวสาร รอยละ 40.2 เคยใชสิทธิดังกลาว และ รอยละ 90.2 พอใจที่ไดใชสิทธิ
ขอเสนอแนะถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 ตอองคกรอิสระ คือองคกรอิสระจะที่ตองทําให
ประชาชนรูจักและเชื่อมั่น และรัฐบาลตองสรางชองทางการรับรูขาวสารทางการเมืองแกประชาชน
• ฉั น ทนา บรรพศิ ริ โ ชติ และคณะ. 2547. “การมี ส ว นร ว มของประชาชนใน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (โครงการชุด
"การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ)”
ฉันทนา บรรพศิริโชติ และคณะ 2547 พบวา ประชาชนทั่วไปตื่นตัวมากขึ้นที่จะตรวจสอบรัฐ
โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แตยังไมไดใชชองทางการมีสวนรวมตาม รธน. ป
2540 อย า งเต็ มที่ เช น เรื่ องสิทธิ การเสนอชื่อ 50,000 คนต อรั ฐ สภา ในขณะที่กลุมทุน หรือกลุม
การเมืองก็ไมจําเปนตองใชสิทธิการเสนอชื่อ 50,000 รายชื่อนี้ เพราะสามารถเขาถึงรัฐบาลไดโดยตรง
ฉันทนา บรรพศิริโชติ และคณะ 2547 ยังพบอีกวา องคกรอิสระซึ่งถูกตั้งความหวังวาจะเปน กลไก
ตรวจสอบอีกกลไกหนึ่งก็ยังทํางานไมมีประสิทธิภาพ
ฉั น ทนา บรรพศิ ริ โ ชติ และคณะ 2547 ข อ เสนอแนะเพื่ อ การสร า งการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน โดยมุ ง เน น ไปในประเด็ น เฉพาะคื อ การให มี ก ารออกกฎหมายจั ด ตั้ ง องค อิ ส ระด า น
สิ่งแวดลอมและผูบริโภคอยางเปนรูปธรรม หลังจากที่ รธน. พ.ศ. 2540 กําหนดใหตองมีการจัดตั้ง
• พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ. 2547. “บทบาทการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ (โครงการชุด "การติดตามและประเมินผลบังคับใช
รัฐธรรมนูญ)”
พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ 2547 ศึกษาการทุจริตเลือกตั้ง และมีขอเสนอแนะโดยสังเขปคือ
ควรมีการกําหนดใหพรรคการเมืองตองรวมรับผิดดวยทั้งทางแพงและทางอาญา ไมใชเฉพาะใหใบแดง
โดย กกต. นอกจากนี้ ยังตองใหองคกรเอกชนรวมตรวจสอบทุจริตเลือกตั้ง โดย กกต. ตองรวมพัฒนา
ศักยภาพภาพองคกรเหลานี้ และนําหลักใหรางวัลตอบแทนแกผูแจงเบาะแสการทุจริตมาใช
• นวลนอย ตรีรัตน และคณะ. 2547. “การตรวจสอบการทุจริตของผูดํารงตําแหนง
ตาง ๆ (โครงการชุด "การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ)”
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นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547 ศึกษาหนวยงานตรวจสอบการทุจริตของผูดํารงตําแหนง
ตาง ๆ 6 แหง ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ สตง. ป.ป.ช. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมื อ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการ (สขร.) สํ า นั ก งานป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีผลการศึกษาดังนี้
• ศาลรัฐธรรมนูญมีปญหาจัดตั้งองคคณะ วิธีพิจารณาคดี และบุคลากร
• ป.ป.ช. มีภาระงาน มีหนาที่ซ้ําซอนกับ สตง. บางประการ และสํานวนคดีของ ป.ป.ช.
ก็ไมถูกใชโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง นอกจากนี้
ป.ป.ช. ยังรวมมือกับ ปปง. นอย
• สขร. มีปญหาใหคําปรึกษากับหนวยงานรัฐที่ยังปรับตัวชาตอการเปดเผยขอมูลและ
การเปดเผยขอมูลไมครอบคลุมองคกรอิสระ
• ในการฟองรองคดีทุจริต ประชาชนไมถือเปนผูเสียหายแมจะเปนผูเสียภาษี
• การรวบรวมรายชื่อ 50,000 ชื่อยังทํายาก
• แบบรายการภาษีของนักการเมืองยังคงเปนความลับสวนบุคคล
ขอเสนอแนะที่สําคัญจากนวลน อย ตรีรัตน และคณะ 2547 ไดแก (1) องคกรอิสระต อง
ทํางานประสานกัน (ป.ป.ช. สตง. และ ปปง.) และ (2) พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ตองครอบคลุมองคกร
อิสระ
• อัมมาร สยามวาลา และคณะ. 2547. “การเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใต
รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 (โครงการชุ ด "การติ ด ตามและประเมิ น ผลบั ง คั บ ใช
รัฐธรรมนูญ)”
อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 เปนงานวิจัยชิ้นแรก ๆ ที่ศึกษาปญหาผลประโยชนทับ
ซอนของผูบริหารประเทศ และ “คอรรัปชันเชิงนโยบาย” จุดเดนอีกหนึ่งประการของรายงานฉบัยนี้
คือการนําเครื่องมือทางเศรษฐมิติมาใชเพื่อหาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินการทางธุรกิจและ
สายสัมพันธทางการเมือง
อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 นิยาม “คอรรัปชันเชิงนโยบาย” วาหมายถึง สถาการณ
ที่ผูบริหารประเทศกําหนดนโยยายที่เอื้อผลประโยชนแกเอกชนเพื่อแลกกับสินบน หรือการทําสัญญา
ผูกพันใด ๆ กับเอกชนใหรัฐตองเสียเปรียบเอกชนคูสัญญาซึ่งนักการเมือง ญาติหรือพวกพองมีสวนได
เสียทั้งทางตรงและทางออม
งานวิจัยชิ้นนี้พบวา วิธีการแสวงหาผลประโยชนของผูบริหารประเทศมี 3 วิธี ไดแก (1) การ
ออกและเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ เพื่อเอื้อตอธุรกิจ (2) การจัดสรรทรัพยากรของรัฐใหแกธุร กิ จ ที่ มี
ตนเองมีสวนไดเสีย (เชน สัมปทาน งบสงเสริมอุตสาหกรรม) และ (3) การใชตําแหนงหนาที่แสวงหา
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หรือรักษาผลประโยชน (เชน การเจรจาตอรองธุรกิจสวนตัวในตางประเทศ) ผานชองทางคือ (1) ออก
กฎระเบียบผานรัฐสภาหรือคณะกรรมการตาง ๆ ของฝายบริหาร (เชน คณะกรรมการการแขงขันทาง
การคา) (2) ใชอํานาจอนุมัตินโยบายตาง ๆ ผานอํานาจตามตําแหนงในคณะกรรมการสงเสริมธุรกิจ
(เชน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) คณะกรรมการกํากับดูแลธุรกิจ (เชน ธปท. กลต. ปปง. ซึ่งให
คุณใหโทษกับธุรกิจได) และตามตําแหนงผูบริหารหนวยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ขอเสนอแนะสําหรับอุดชองโหวขางตนมีดังนี้ ประการแรก ตองเสริมกลไกการตรวจสอบ
อํานาจรัฐ โดยแกไขหรือปรับปรุงกฎระเบียบดังนี้
• ระเบียบสํานักนายกฯ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
การเมือง พ.ศ. 2543 ใหมีบทบัญญัติและบทลงโทษเรื่องผลประโยชนทับซอน และ
ตองมีคณะกรรมการวินิจฉัยที่นาเชื่อถือ
• พ.ร.บ. การจัดการหุนและหุนสวนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 หาม รมต. และบุคคลใน
ครอบครัวถือหุนบริษัทเอกชนเกินรอยละ 5
• เพิ่มการเปดเผยขอมูลของรัฐมนตรีที่เดินทางไปตางประเทศดวยงบรัฐ
ประการที่สอง ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยแก พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 หามผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมการออกกฎของฝายปกครอง และ เกณฑและ
ขั้นตอนการออกตองโปรงใสพรอมประกาศใหสาธารณะรับรูและแสดงความคิดเห็น
ประการที่ ส าม ปรั บ ปรุ ง การจั ด สรรงบประมาณ ให ร ะบุ จํ า นวนและรายชื่ อ บริ ษั ท ที่ รั บ
ประโยชนโดยตรงจากโครงการอุดหนุนหรือสงเสริมธุรกิจเอกชน และมีการติดตามผลกระทบ
ประการที่สี่ ปรับปรุงโครงสรางและหนาที่ของกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยใหมีการ
แสดงขอมูลสวนไดสวนเสียกับธุรกิจที่ประกอบธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจ และแนวทางคัดสรรกรรมการ
ประการที่หา องคกรอิสระกํากับดูแลธุรกิจเอกชนตองปลอดการแทรกแซงทางการเมือง และ
ประการสุดทาย ใหความรูประชาชนและเจาหนาที่รัฐเกี่ยวกับลักษณะและปญหาผลประโยชนทับซอน
ซึ่งยังเปนเรื่องที่สังคมไทยยังแยกแยะลําบาก
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2. งานวิจัยชวงป พ.ศ. 2550 - 2560
• สมเกี ย รติ ตั้ ง กิ จ วานิ ช ย และคณะ. 2550. “การสร า งองค ค วามรู เ พื่ อ การปฏิ รู ป
การเมือง”.
สมเกี ย รติ ตั้ ง กิ จ วานิ ช ย และคณะ 2550 ศึ ก ษาป ญ หาระบบการเมื อ งไทยในช ว งการมี
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 เนื้อหาของรายงานนี้สามารถสรุปไดตามขอเสนอปฏิรูปดานตาง ๆ เพื่อลด
คอรรัปชันและสงเสริมธรรมาภิบาล ดังนี้
ดานที่หนึ่ง ปฏิรูปประสิทธิภาพและความออนแอของรัฐสภา สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ
คณะ 2550 เสนอวา บันทึกประชุมรัฐสภาควรเปดเผยตอสาธารณะ ตองจัดทําฐานขอมูลนิติบัญญัติ
ประวัติการเสนอกระทู รางกฎหมาย และ ระเบียบวาระการประชุม ใหมีหนวยงานสนับสนุนการ
ทํ า งานของสมาชิ กรั ฐ สภาคล า ย Office of Budget Management ของสหรัฐ อเมริกา ควรมี การ
อภิปราย ครม. เพื่อใหแถลงขอเท็จจริง แตไมตองลงมติไมไววางใจ และเปดอภิปรายรับรองผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระ และ ศาล รธน.
ดานสอง ปฏิรูปการผูกขาดการเมือง ควรมีการยกเลิกกฎระเบียบวาการตั้งพรรคการเมืองใน
สวนที่กําหนดใหพรรคการเมืองตองมีสมาชิก 5,000 คน และมีสาขาพรรค 4 สาขา ทั้งนี้ เพื่อลดตนทุน
ในการมีสวนรวมทางการเมือง หากพรรคการเมืองทําผิดกติกาเลือกตั้ง ควรใหลงโทษเปนรายบุคคล
ไมใชการยุบพรรค และควรมีระเบียบกําหนดจํานวนเงินและจํานวนครั้งของการบริจาคเงินเขาพรรค
การเมือง และเปดเผยบัญชีตอสาธารณะ
ดานที่สาม ปฏิรูปองคกรอิสระ ควรแยกบทบาทของ กกต. โดยแยกอํานาจในการออกกฎ
กติกาเลือกตั้ง ออกจากหนาที่ชี้ขาดความผิดเลือกตั้ง และการบริหารจัดการเลือกตั้ง โดย กกต. ควรให
คุมการเลือกตั้งเทานั้น สวนหนาที่ชี้ขาดความผิดควรมีการจัดตั้งศาลเลือกตั้งมาทําหนาที่แทน
ด า นที่ สี่ ปฏิ รู ป สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และการมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของประช าชน
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 เห็นวา ยังมีปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
น อย 5 เรื่อง เรื่ องแรกคื อ การยั ง ไม มีต รากฎหมายจั ด ตั้ ง องค กรอิ ส ระเพื่ อคุ ม ครองผู บ ริโ ภคและ
กฎหมายวาดวยการจัดทําประชาพิจารณ (มีเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 84) จึงควรมีการออกฏหมายดังกลาวออกมา และ
ควรให ป ระชาชนเสนอบั ญ ชี ก ฎหมายที่ ขั ดรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายที่ เห็ น วา จํา เป น ต อ งออกต อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
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ถูกยกเลิกและมีการออก “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548” มาใชแทน (ขอมูล
ณ ป 2560) – คณะผูวิจัย
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เรื่ อ งที่ ส อง แม รั ฐ ธรรมนู ญ จะให สิ ท ธิ ป ระชาชนการรวบรวมชื่ อ 50,000 คน เพื่ อ เสนอ
กฎหมาย แตสภาผูแทนราษฎรก็ดึงเรื่องใหลาชาได และการรวบรวมรายชื่อยังมีตนทุนซึ่งประชาชน
ต องแบกรั บ ภาระ ข อเสนอคื อ ควรมี การกําหนดวา เมื่อมีการรวบรวมชื่ อ 50,000 คน เพื่อเสนอ
กฎหมาย สภาผูแทนราษฎรตองรับภายใน 3 เดือน และลดจํานวนรายชื่อลงเพื่อใหงายตอการเสนอ
กฎหมายโดยประชาชน ทั้งนี้ ป.ป.ช. ควรมีหนาที่ตรวจสอบชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งจากรายชื่อที่รวบรวม
มา ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทําประชามติ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 ควรใหผลประชามติมีผล
ผูกพันตอ ครม. และควรกําหนดใหมีจัดทําประชามติในระดับทองถิ่นได
เรื่องที่สาม การขาดการเปดเผยขอมูลตาม รธน. 2540 ยังเปนอีกปญหาหนึ่งที่สะทอนการ
ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้ มีสาเหตุจาก พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม
ครอบคลุมการเปดเผยขอมูลขององคกรอิสระ หนวยงานรัฐแข็งขืนไมเปดเผยขอมูล และประชาชน
เผชิญตนทุนสูงเพื่อใหไดขอมูล (ตองคัดลอกเอกสารราชการดวยลายมือเพื่อนําออกมา) ขอเสนอคือ
(1) ตองกําหนดใหหนาที่การเปดเผยขอมูลตอประชาชนครอบคลุมองคกรทุกแหงภายใต รธน. (2)
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) ตองเปนอิสระจากสํานักนายกรัฐมนตรี (3)
ต องมี การกํ า หนดชั้ น ความลั บ “ลั บ ที่ สุด” ใหชัดเจน โดยมีอายุการเปน ความลับ 30 ป และ (4)
กําหนดบทลงโทษกรณีไมเปดเผยขอมูล โดยใหองคกรอิสระพิจารณาถอดถอนเจาหนาที่รัฐกรณีไม
เปดเผยขอมูล
เรื่ องที่ สี่ ประชาชนยั งมี อุป สรรคในการตรวจสอบการใชดุล ยพินิจ ของเจา หนาที่รัฐ โดย
เจาหนาที่รัฐยังใชวิธีการฟองหมิ่นประมาทประชาชนเพื่อปดกั้นการวิพากษวิจารณ และประชาชนยัง
ไมสามารถเปนโจทกฟองคดีทุจริตได ขอเสนอคือ ควรให “ภาระในการพิสูจน” (burden of proof)
ตกอยูกับเจาหนาที่รัฐ แทนที่จะเปนภาระของประชาชน และควรใหประชาชนทั่วไปฟองคดีทุจริตได
เรื่องที่หา เรื่องปญหาการขาดการมีสวนรวมในการบริหารทรัพยากร ประชาชนไมไดมีสวน
รวมประเมินผลกระทบในการจัดสรรทรัพยากรธรรมาชาติ แตกลับเปนหนาที่บริษัทเอกชนที่ประเมิน
เอง ขอเสนอคือประชาชนควรรวมประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมองคกรอิสระ ไมใชแคปลอย
ใหเอกชนเปนผูประเมินเองแตฝายเดียว และควรมีการแกกฎหมายวาดวยการบริหารทรัพยากร เชน
ปาสงวน ที่ดิน อุทยานแหงชาติ สงวนและคุมครองสัตวปา เปนตน และใหมีกฎหมายปาชุมชน
ดานที่หา ปฏิรูปมาตรการหนุนเสริมเพื่อการปฏิรูปการเมือง สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ
คณะ 2550 เนนถึงการปฏิรูปสื่อซึ่งประสบปญหาการทําขาวของสื่อเอกชนยังมีคุณภาพไมดี ธุรกิจสื่อ
เอกชนเปนธุรกิจที่ตนทุนสูง แตรายไดต่ํา อีกทั้งยังถูกการเมืองแทรกแซงอยูบอยครั้ง ขอเสนอคือ (1)
ควรใหมีสถานีโทรทัศนสาธารณะจาก พ.ร.บ. องคการแพรภาพและกระจายเสียงสาธารณะ (2) ตั้ง
กองทุนคุมครองสิทธิเสรีภาพเพื่อใชเปนทรัพยากรใหประชาชนหรือสื่อสูคดีบริษัทเอกชนในประเด็น
สาธารณะ (3) ยกเลิกโทษอาญาฟองหมิ่น (4) ยกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ พ.ศ. 2484 ซึ่งใหอํานาจรัฐ
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แทรกแซงสื่อผานการตรวจสอบเนื้อหาขาวกอนนําเผยแพร (5) ใหสื่อกํากับดูแลกันเอง และ (6) ให
เปดเผยมูลคาการลงโฆษณาของหนวยงานรัฐในแตละปแยกตามสื่อรายสาขาและตามรายการ
ดานที่หก ปฏิรูปเศรษฐกิจ ประเด็นที่สําคัญในเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจคือหนวยงานกํากับ
ดูแลธุรกิจ และการปฏิรูปธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจ
สมเกี ย รติ ตั้ ง กิ จ วานิ ช ย และคณะ 2550 เห็ น ว า หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ อั น ได แ ก
สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) และ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ถูกการเมืองแทรกแซง
และกรรมการมีผลประโยชนทับซอน การที่การเมืองแทรกแซงหนวยงานเหลานี้ไดนั้น ชองทางหนึ่งมา
จากกรรมการสวนหนึ่งถูกแตงตั้งโดยฝายการเมืองหรือมีความใกลชิดกับพรรคการเมือง สวนปญหา
ผลประโยชนทับซอนมีลักษณะคลายการแทรกแซงทางการเมืองคือ กรรมการมาจากธุรกิจที่ อยู ใต
กํากับดูแลของหนวยงานเหลานี้
ข อเสนอคือ (1) ไม ให มีกรรมการหนว ยงานกํากับ ดูแลธุร กิจ จากภาคเอกชนเขามานั่งใน
คณะกรรมการฯ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน (2) ใหแยกสํานักคณะกรรมการการแขงขั นทาง
การคาเปนหนวยงานอิสระจากกระทรวงพาณิชย (3) ควรมีการออกกฎควบคุมไมไดเกิดการควบรวม
ธุรกิจที่กอใหเกิดการผูกขาด (4) ใหมีการดําเนินการทั้งทางปกครองและทางอาญาควบคูกันไป และ
(5) เปดเสรีตลาดสินคาและบริการ
ส ว นเรื่ อ งการปฏิ รู ป ธรรมาภิ บ าลรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ร.บ. ทุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2542 ไม มี
มาตรการคุ ม ครองประโยชน ส าธารณะ ให รั ฐ บาลมี ดุ ล ยพิ นิ จ มาก (ในการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ )
ประชาชนและศาลปกครองตรวจสอบไมได การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (ในชวงการจัดทํางานวิจัย) มีความ
ไมโปรงใส กลาวคือ มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกอนตั้งเกณฑกํากับดูแลที่เหมาะสม โดยเฉพาะมาตรการ
ปองกันการผูกขาด และไมมีเกณฑเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูป ขอเสนอคือ ควรมีการยกรางกฎหมาย
ใหม (ตามรางกฎหมายฉบับที่ ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท เสนอ) ยกเวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มี
การผูกขาดโดยธรรมชาติหรือมีผลกระทบภายนอกดานลบตอสังคม และรัฐวิสาหกิจตองไมมีอํานาจ
มหาชนหรือสิทธิพิเศษและไมมี “หุนทองคํา”
ด า นที่ เ จ็ ด เรื่ องปฏิ รู ป การคลั ง ฝายบริห ารใชน โยบายการคลังแบบไมโ ปรงใส ขาดการ
วิเคราะหความคุมคาจากโครงการประชานิยมซึ่งดําเนินการผานเงินนอกงบประมาณ และนโยบายกึ่ง
การคลังผานสถาบันการเงินของรัฐ 85 ซึ่ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป ไมครอบคลุมเรื่องพวก
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นโยบายกึ่งการคลังชวงป พ.ศ. 2545 – 2547 เชน โครงการบานเอื้ออาทร ใชเงินกูจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห (ดู อนุวัฒน ชลไพศาล. 2550. “นโยบายกึ่งการคลังภายใต
รัฐบาลทักษิณ”. โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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นี้และไมมีบทบัญญัติถึงมิติความรับผิดชอบทางการคลัง ในขณะที่สภาผูแทนราษฎรไมคอยอํ านาจ
ตรวจสอบการใชเงินนอกงบประมาณหรืองบของสถาบันการเงินของรัฐ จึงควรมีการเสนอให (1) มีการ
ออก “ธรรมนูญการคลัง” (Financial Responsibility Act) ซึ่งบัญญัติใหรายไดทั้งหมดตองเขาเงินคง
คลัง (2) “รวมยอดบัญชี” (consolidate) งบของรัฐวิสาหกิจ อปท. และ เงินกูตางประเทศเขาดวยกัน
และกํากับดวย พ.ร.บ. เงินคงคลัง (3) งบผูกพันตองผานสภาผูแทนราษฎร (4) ตองแสดงเหตุผลเมื่อมี
การเบิกจายงบกลาง และ (5) ขอยกเวนการใชเงินคงคลังตองรัดกลุม
ดานที่แปด ปฏิรูประบบยุติธรรม สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 เสนอวา (1) ศาล
ยุติธรรมตองเปดผลการพิจารณาคดีตอสาธารณะ (2) ตองมีการควบคุมการใชดุลยพินิจไมเปด เผย
ควรมีกฎหมายลงโทษตุลาการผูบิดเบือนกฎหมาย (3) ขยายความการดูหมิ่นศาลใหกวางขึ้น (แบบ
ศาลปกครอง ที่วิจารณทางวิชาการได) และ (4) ตํารวจตองมีองคกรอิสระรับรองเรียนและตัดสินการ
ทําผิดของตํารวจ
• อภิชาต สถิตนิรามัย. 2551. “เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ไทย: การศึกษาเปรียบเทียบ พ.ศ.2497-2506 กับ พ.ศ. 2540-2545”.
อภิชาต สถิตนิรามัย 2551 วิเคราะหการพัฒนาของรัฐไทยในแงของการผูกขาดอํานาจและ
ทุน โดยพบวา ในชวง พ.ศ. 2521 ถึง 2540 รัฐบาลออนแอจากการถูกครอบงําโดยกลุมผลประโยชน
เฉพาะทาง เนื่องจากการเลือกตั้งในชวงกอนป พ.ศ. 2540 มีการแขงขันสูงแตนักการเมืองไมสามารถ
ระดมทุนในวงกวางได จึงตองพึ่งพาแหลงทุนจากกลุมนายทุนกลุมแคบ ๆ ซึ่งตองตอบแทนดวยการ
ดําเนินนโยบายที่เอื้อเฉพาะบางกลุม บริบทเหลานี้จึงนําไปสูการปฏิรูประบบราชการและการเมืองครั้ง
สําคัญคือการออกรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2540 ตามคําขวัญหนึ่งที่วา “ปดทุจริต เปดประสิทธิภาพและสราง
ภาวะผูนํา” ตอมาชวงระหวางป พ.ศ. 2540 ถึง 2550 รัฐเขมแข็งมากจากการที่พรรคไทยรักไทยไดรับ
คะแนนเลือกตั้งอยางทวมทน อยางไรก็ดี รัฐบาลไทยรักไทยก็ยังคงเปนตัวแทนของกลุมทุน (กลุมใหม)
ซึ่งยังผูกขาดอํานาจการบริหารประเทศ การดําเนินนโยบายก็ยังเอื้อกลุมทุนกลุมแคบ ๆ อยู เกิดเปน
ทุนนิยมพวกพอง (crony capitalism) ในขณะที่การตรวจสอบตามระบบรัฐสภาและภาคประชาชน
ทําไดยาก
• สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ. 2551 (ก). “โครงการการปรับปรุงแกไขและเฝา
ระวังกฎหมาย”.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2551 (ก) เสนอกฎหมายที่สรางความโปรงใส ลดผูกขาด
สงเสริมอิสระขององคกรกํากับดูแล และ เฝาระวังและแจงเตือนการออกฏหมายของสภานิติบัญญัติ
ตอสาธารณชน โดยรางกฎหมายที่เสนอใหมีทั้งหมด 9 ฉบับ ไดแก
(1) กฎหมายองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

กฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
กฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม
กฎหมายการทําหนังสือสัญญาทางการคาและการลงทุน
กฎหมายการกําหนดกิจการ หลักเกณฑ และขั้นตอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
กฎหมายความโปรงในทางการคลัง 2 ฉบับ ไดแก กฎหมายการประเมินและเปดเผย
ฐานะทางการคลังของรัฐ และ กฎหมายวิธีการงบประมาณ
(7) กฎหมายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(8) กฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน
สวนรางกฎหมายที่เฝาระวังมีดวยกัน 8 ฉบับ ไดแก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

คาปลีก
ทรัพยากรน้ํา
ภาพยนตและวีดิทัศน
ธนาคารแหงประเทศไทย
สถาบันคุมครองเงินฝาก
อาคารชุด
หลักทรัพย
สุรา

• สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ. 2551 (ข). “โครงการเฝาระวังกฎระเบียบของรัฐ
(Regulatory Watch)”.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2551 (ข) เฝาระวังการออกกฎระเบียบขององคกรกํากับ
ดูแลอิสระและองคกรกํากับดูแลภายใตฝายบริหาร ไดแก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (ตลท.) กระทรวงคมนาคม และ คณะกรรมการการแขงขันทางการคา เนื่องจากหนวยงานเหลานี้
เปนผูคุมกติกาดวยการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมในตลาด การคุมครองผูบริโภคและสัมปทานการ
ใหบริการสาธารณะ โดยในหลายกรณีพบวาเนื้อหาของกฎระเบียบจากหนวยงานเหลานี้ไมสอดคลอง
กับหลักการและเจตนารมณที่กําหนดในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ เนื่องจากไมผานการตรวจสอบ
ของรั ฐ สภา และอาจถู กครอบงํ า โดยกลุมผลประโยชน (interest group) ในธุร กิจ ซึ่งทําใหสังคม
โดยรวมเสียประโยชน
• ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย. 2551. “การจัดการความรูเพื่อสรางธรรมาภิบาลที่ดีในการ
จัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ”.
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งานวิจัยชิ้นนี้ไดสํารวจความเห็นของผูมีประสบการณในการจัดซื้อจัดจางแบบ e-auction
และนําผลสํารวจมาวิเคราะหดวยเครื่องมือทางสถิติที่เรียกวา “วิเคราะหถดถอยพหุคูณ” (Multiple
Regression Analysis) โดยผลการวิเคราะหพบวาการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-auction ชวยสรางความ
โปรงใสมากขึ้น แตยังไมชวยลดการฮั้วประมูล
• ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ. 2552. “ธรรมาภิบาลในองคกรของรัฐ: กรณีศึกษา
รัฐวิสาหกิจไทย”.
ไพโรจน วงศ วิ ภ านนท และคณะ 2552 ศึ ก ษาหลั ก ธรรมาภิ บ าลในการดํ า เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจ 7 แหง ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การรถไฟ
แหงประเทศไทย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) สํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล และ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยใชกรอบธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจของ OECD
ผลการศึกษาพบวา รัฐวิสาหกิจไทยทั้ง 7 แหงมีอุปสรรคในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพจาก
ปจจัยภายในและภายนอก โดยมีปจจัยภายใน ไดแก การแตงตั้งคณะกรรมการยังเปนลักษณะเพื่ อ
ตอบแทนทางการเมื อ ง มี ข า ราชการมากเกิ น ไป และขาดความเชี่ ย วชาญที่ เ หมาะสมกั บ การ
ดําเนินงานของ รัฐวิสาหกิจมีผลประโยชนทับซอนและไมถูกตรวจสอบกรณีตัดสินใจผิดพลาด สวน
ปจจัยภายนอก ไดแก กฎระเบียบไมเอื้อและไมสรางแรงจูงใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ แตเอื้อ
ประโยชนใหไดเปรียบบริษัเอกชนในธุรกิจเดียวกัน รัฐวิสาหกิจหลายแหงมีวัตถุประสงคคลายกันจนผู
ประเมินไมสามารถประเมินไดอยางเปนวัตถุวิสัย มีการแทรกแซงของฝายการเมือง
• นิพนธ พัวพงศกร และคณะ. 2554. “ปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมทางสังคม”.
นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 ศึกษาประเด็นการแสวงหาประโยชนสวนเกินหรือคาเชา
ทางเศรษฐกิ จ (Economic rent) อั น นํ า ไปสูความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิ จ 6 เรื่อง ไดแก การ
ผูกขาดทางธุรกิจ นโยบายการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร (6 ชนิด) ผูกขาดสัมปทาน (4 กรณี) ทุจริต
จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง (6 กรณี ) การใช อิ ท ธิ พ ลเข า ถึ ง ทรั พ ยากรที่ ดิ น และป า ไม (3 กรณี ) และแสวงหา
ผลประโยชนตลาดทุน โดยพบประเด็นปญหาการทุจริตและมีขอเสนอแนะดังนี้
ประเด็นแรก เรื่องผูกขาดทางธุรกิจ นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 พบวาการทํางานของ
คณะกรรมการแขงขันทางการคายังไมมีประสิทธิภาพพอที่จะลดการผูกขาดทางธุรกิจ คณะกรรมการ
แขงขันทางการคาตองทํางานโปรงใสเพื่อลดการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ
ประเด็นที่สอง เรื่องการดําเนินนโยบายแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร พบวามีเปดชองใหนัก
ธุรกิจหาผลตอบแทนสวนเกินจากการผูกขาดการดําเนินนโยบาย แตไปบิดเบือนดุลยภาพของตลาด
และเกิดปญหาวินัยทางการคลัง ขอเสนอแนะคือรัฐบาลตองยกเลิกการแทรกแซงสินคาเกษตร โดย
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คงไวเฉพาะนโยบายชวยเหลือเกษตรกรยากจน แตหันมาปฏิรูปภาคเกษตรดวยการเพิ่มผลผลิต ลด
ตนทุนการผลิตและบรรเทามลพิษการเกษตร
ประเด็นที่สาม เรื่องการผูกขาดสัมปทาน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 พบวา บริษัท
ผู รั บ สั ม ปทานจะเชิ ญ เจ า หน า ที่ รั ฐ เป น กรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ ตอบแทนที่ ช ว ยให ไ ด สั ม ปทาน
ข อเสนอแนะคื อต องยกเลิ กสัมปทานใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จําเปน และใหมีการดําเนิน การอยาง
โปรงใสและรัดกุมโดยใช พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนรวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535
ประเด็นที่สี่ การทุจริตจัดซื้อจัดจาง (ศึกษาป พ.ศ. 2552) แบบจําลองทางเศรษฐมิติยังพบวา
ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางจะชวยใหรัฐประหยัดงบประมาณอยางนอย 2,917 ลานบาท แต
ในทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี e-auction ยังไมชวยใหการจัดซื้อจัดจางโปรงใสมากขึ้ น นั ก
เนื่องจากโครงการกวาครึ่งไมประกาศขาวจัดซื้อจัดจางทางเว็บไซต มีการกีดกันการแขงขันโดยกําหนด
คุณสมบัติผูเขารวมเสนอราคาสูงเกินไป จึงตองมีการแกกฎหมายจัดซื้อจัดจางโดยเพิ่มระยะเวลารับฟง
ความคิดเห็นตอราง ToR เผยแพรเอกสารประกวดเชิญชวน และเอกสารการประกวดราคา
ประเด็นที่หา เรื่องการใชอิทธิพลเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไม ในกรณีการจัดสรรที่ดินโดย
การออก นค. 3 (หนังสือแสดงการทําประโยชนที่ดินซึ่งออกโดยนิคมสรางตนเอง) มีการของบประมาณ
เพื่อดําเนินในโครงการนิคมสรางตนเองจากการจัดสรรที่ดินใหผูมีรายไดนอยทั้ง ๆ ที่ที่ดินไดเปลี่ยนมือ
ไปเปนของเอกชนซึ่งนําไปจัดทําหมูบานจัดสรรหรือสนามกอลฟเรียบรอยแลว ในกรณี สค. 1 (เอกสาร
สิทธิ์ประเภทที่ราษฎรทําขึ้นเอง) มีการนําเอา สค. 1 ไปใชในทางมิชอบเพื่อขอออกโฉนดหรือ นส. 3
เพื่อครอบครองที่ดินสาธารณะ ในกรณีโครงการขนาดใหญ ผูมีอิทธิพลเขาซื้อที่ดินราคาถูกเพื่อทํากําไร
เนื่องจากเขาถึงขอมูลแผนการลงทุน ขอเสนอแนะคือ (1) จัดทําธนาคารที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินใหผูมี
รายไดนอย (2) จัดทําฐานขอมูลผูมีสิทธิรับจัดสรรที่ดินปองกันสิทธิซ้ําซอน (3) ใหประชาชนมีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ ของรัฐ (4) พัฒนาเครื่องมือทางภาษีใหมีความเปนธรรมในการ
บริหารจัดการที่ดิน เชน ภาษีจากกําไรจากการขายทรัพยสิน (capital gains tax) หรือภาษีจากมูลคา
ที่ดินที่เพิ่มขึ้น (Betterment tax) มาใช
ประเด็นที่หก เรื่องการทุจริตในตลาดหลักทรัพย พบวามีลักษณะการทุจริตหลายประการ
ตั้งแตการใชขอมูลภายใน การสรางราคาหุน การตกแตงบัญชี การยักยอกทรัพยสินของบริษัทจด
ทะเบียน ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจอยางนอย 22,957 ลานบาท ระหวางป 2541-2553 การเอาผิดยังมี
ปญหาเนื่องจากความยุงยากในการดําเนินการของพนักงานสอบสวนและขั้นตอนในศาล กลต. ไมมี
อํานาจทางแพง (สั่งปรับ) และหากฟองก็ตองพิสูจนใหสิ้นสงสัย ซึ่งเปนไปไมไดเลย เพราะมีบัญชีนอ
มินีซับซอน ขอเสนอแนะคือ กลต. ตองมีอํานาจทางแพง (ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย พ.ศ. 2553 2557) มีกฎหมายดําเนินคดีแบบกลุม (class action law) เพิ่มโทษการทุจริตในสูงกวาเดิม
131

• นันทวัฒน บรมานันท. 2554. “แนวทางในการจัดทําประมวลกฎหมายวาดวยการ
จัดทําบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย”.
นันทวัฒน บรมานันท 2554 ศึกษากฎหมายวาดวยการจัดบริการสาธารณะและพบวาการ
จั ด ทํ าบริ การสาธารณะระดั บ ชาติ มี ป ญ หา 3 เรื่อง ปญ หาแรก ความไมเปน ระบบของกฎหมาย
กลาวคือมีทั้งกฎหมายระดับ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และมติ ครม. ซึ่งขาดความเชื่อมโยง
ทําใหเกิดการซ้ําซอนในการจัดทําบริการสาธารณะ ปญหาที่สองคือการขาดความตอเนื่องเชิงนโยบาย
ซึ่งผันแปรตามแตละรัฐบาล ปญหาที่สามคือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจลมเหลวเพราะกฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจและกระบวนการแปรรูปไมโปรงใส ขาดการวิเคราะหศึกษาอยางละเอียด ไมครบขั้นตอน
มี ว าระซ อนเร น ทางการเมื อง ข อเสนอแนะคือ ใหมีป ระมวลกฎหมายมาตรฐานการจัดทําบริการ
สาธารณะระดับชาติ (ตามที่ผูวิจัยเสนอ) และมีการแบงแยกหนาที่การจัดทําบริการสาธารณะเปน 2
ระดับคือระดับชาติ และระดับทองถิ่น
• พิทยา พานทอง และคณะ. 2555. “ระบบการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในรูปแบบตาง ๆ ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน กรณีศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร นาน ลําปาง
ลําพูน เชียงใหม แมฮองสอน”.
พิ ท ยา พานทอง และคณะ 2555 ศึ ก ษาระบบตรวจสอบ อปท. ของ สตง. 8 จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบนผานการลงพื้นที่สัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษาพบวา อุปสรรตอระบบการตรวจสอบ
ภายนอกเกิดขึ้นจากปญหาภายในชอง อปท. และสตง. ในฝงของ อปท. พบวา อปท. ยังไมมีความรู
เรื่องระเบียบของ สตง. มีปญหาดานเนื้องานของโครงการที่ดําเนินการไปไมตรงกับ "ใบแสดงปริมาณ
วัสดุและราคา” (BoQ) และนอกจากนี้ ผูบริหาร อบต. ยังไมใหความรวมมือและไมมาตอบคําถาม
สตง. แมจะระเบียบใหตองใหความรวมมือ
อุปสรรคจากฝงของ สตง. ทองถิ่น มีดังนี้คือ สตง.ก็ยังตรวจ "แบบประเมินความเสี่ยง" (ตรวจ
ไมเต็ม) เนื่องจากมีจํานวนผูตรวจไมพอ เชน ใน สตง. ในจังหวัดแมฮองสอนมีผูตรวจอยู 5 คน แตตอง
ดูแล อบต. 50 แหง สตง. เชียงรายมีผูตรวจ 7 คน แตตองตรวจ อบต. 144 แหง (ใชเวลาตรวจตอครั้ง
ไมต่ํากวา 15 วัน ผูตรวจตองมีจํานวนวันตรวจ 200 วัน) ปญหานี้ทําใหไมมีผูสลับเปลี่ยนหมุนเวียน ซึ่ง
ทําใหผูตรวจสอบคุนเคยกับหนวยรับตรวจ ผูตรวจยังขาดการสนับสนุนอื่น ๆ เชน ขาดรถเดินทางไป
ตรวจ อนึ่ง ปญหาอีกประการคือระเบียบมหาดไทย อปท. และ กระทรวงการคลังมีเนื้อหาขัด แยง
กันเอง แต สตง. ยึดกฎพวกนี้เวลาตรวจ ทําใหการความสนับสนุนทั้งกับ อปท. และ สตง. นอกจากนี้
แลว การตรวจแบบหลังการเบิกจาย (post-audit) ในบางครั้งไมยุติธรรมกับ อปท. เชนกรณีมีการขุด
คลองไปแลว แต สตง. มาตรวจยอนหลังและเรียกเงินคืน ทําให อปท. ไมกลาดําเนินโครงการใด ๆ
ประเด็นมีเหตุผลแยงคือ สตง. ไมอยากตรวจสอบกอนการเบิกจาย (pre-audit) เพราะไมอยากเพิ่ม
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ภาระงาน ขอเสนอแนะของคณะผูวิจัยคือ (1) ควรมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในประจํา อบต. จะได
รวดเร็วเวลาตรวจ (2) สตง. จางเอกชนได และ (3) ใหประชาชนชวยตรวจสอบแบบ post-audit
• พิทยา พานทอง และคณะ. 2556. “แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในกับธรร
มาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้ น ที่ 8 จั งหวั ด ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม พะเยา แพร นา น ลํา พูน ลํา ปาง
แมฮองสอน”.
พิทยา พานทอง และคณะ 2556 ศึกษาระบบตรวจสอบภายในของ อปท. ใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนผานการลงพื้นที่สัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษาพบวาระบบตรวจสอบภายในของ
อปท. ในพื้นที่ดังกลาวยังมีปญหาหลายประการ ไดแก ผูบริหาร อปท. ไมไดความสําคัญกับระบบ
ตรวจสอบภายใน ผูตรวจมีประสบการณนอย ไมมีอิสระตรวจสอบและสายงานไมจูงใจ นอกจากนี้
บุคลากรผูตรวจไมเพียงพอ ขอเสนอแนะคือ ใหยายหนวยงานตรวจสอบภายในไปสังกัดกลุ ม งาน
การเงิน บัญชีและการตรวจสอบของสํานักงานทองถิ่นจังหวัด หรือยกฐานะหนวยตรวจสอบภายใน
เปนระดับกอง อีกทางเลือกหนึ่งคือใหตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและมีตัวแทนประชาชนดวย
โดยใหมีวาระการประชุม 6 ครั้งตอปเพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยง
• นันทวัฒน บรมานันท และคณะ. 2556. “พัฒนาการของการบังคับใชกฎหมายเพื่อ
ปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ”.
นั น ทวั ฒ น บรมานั น ท และคณะ 2556 ศึกษาการดําเนิน การโครงการจัดซื้อจัดจางตาม
มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง (วาดวยเรื่องการเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางตอประชาชน)
และ 103/7 วรรคสอง (ใหนิติบุคคลคูสัญญาของรัฐแสดงบัญชีการรับจาย (บช. 1) ของโครงการตอ
สรรพากร) แหง พ.ร.ป. วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการเพิ่มเติมในป
พ.ศ. 2554 86 ผลการศึกษาพบวา บทบัญญัติที่มีปญหาคือ มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง โดยมีปญหา
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มาตรา 103/7 แหง พ.ร.ป. วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัติวา “ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ
จัดทําขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว ในระบบขอมู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได
เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ใหบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐนั้น มีหนาที่แสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจําป เพื่อใหมีการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใชจายเงินและการคํา นวณภาษี เงิน ไดในโครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรั ฐดั งกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
ของเจาหนาที่ของรัฐ และกรณีมีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคล
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ในทางปฏิบัติตรงที่มาตรา 103/8 เปดชองมีการตีความในสองแงกลาวคือ ในแงแรก ครม. ตองสั่งใหมี
การปฏิบัติตามขอเสนอ ป.ป.ช. (ป.ป.ช. ออกหลักเกณฑ แต ครม. ตองสั่งใหปฏิบัติตาม – คณะผูวิจัย)
แตในแงที่สอง ครม. ตองอนุมัติหลักเกณฑเสียกอนหนวยงานรัฐถึงจะปฏิบัติตามขอเสนอของ ป.ป.ช.
ได (ครม. ออกหลักเกณฑใหหนวยงานรัฐปฏิบัติตาม – คณะผูวิจัย) ดวยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติ ครม. จึง
ไม อนุ มัติ แต ก็เ กิ ดป ญ หาบทบาทขั ดแยงกัน ตรงที่ ครม. ในฐานะผูถูกตรวจสอบตองมาพิจ ารณา
มาตรการที่จะถูกใชเพื่อตรวจสอบตนเอง
• ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ. 2556. “สูสังคมไทยเสมอหนา การศึกษาโครงสรา ง
ความมั่งคั่งและโครงสรางอํานาจเพื่อการปฏิรูป”.
ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2556 ไดศึกษาความเหลือ่ มล้ําอันเกิดจากโครงสรางเชิงสถาบัน
ตาง ๆ ที่มีความผูกขาดทั้งอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจ ไดแก ตลาดทุน หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ของผูบริหารของรัฐระดับสูง 6 หลักสูตร อันไดแก วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.). โครงการ
อบรมหลักสูตร ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา และการพาณิชย (TEPCoT) หลักสูตรการ
พัฒนาการเมืองและการเลือกตังระดับสูง (พ.ต.ส.) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจดานพลังงาน นโยบายการ
ประกันราคาสินคาเกษตร โดยมีผลการศึกษาดังนี้
ในเรื่องตลาดทุน ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2556 พบวา มีผูนําทางการเมืองใชขอมู ล
ภายในซื้อขายหลักทรั พย ในขณะที่ กลต. ในฐานะหนวยงานกํากับ ดูแลกลับมี กรรมการจากภาค
การเมืองอยูดวยจึงขาดความนาเชื่อถือ ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลตลาดทุน ไดแก
(1) ใหผูมีอํานาจทางการเมืองเปดเผยขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยตอสาธารณะ (2) ให กลต. มีอํานาจ
ทางแพงสั่งปรับผูกระทําผิด (จากมีแคอํานาจทางอาญา ซึ่งดําเนินคดียุงยากและลาชา) และใหมีการ
ดําเนินคดีแบบกลุม (Class action law) และ (3) เพิ่มโทษกรณีทุจริตในตลาดทุ นซึ่งประเทศยั งมี
บทลงโทษที่ต่ํากวาในภูมิภาคนี้
ในเรื่องหลักสูตรการศึกษาพิเศษ พบวา หลักสูตรเหลานี้เปนเวทีใหผูดํารงตําแหนงภาครัฐ
เอกชน ตุลาการและสื่อมาเจอกัน ทําใหเกิดคําถามถึงความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการกําหนด
นั้น แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและสั่งใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับเรื่องดังกลาวไปดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ แลวใหหนวยงานของรัฐนั้นมีหนาที่รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตอไป
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการ
กําหนดมาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐรับไปปฏิบัติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเรื่องนั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได”
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นโยบายสาธารณะ ขอเสนอแนะคือปรับปรุงกิจกรรมบางกิจกรรมใหสอดคลองกับประโยชนสาธารณะ
มากกวาประโยชนสวนบุคคล และกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกที่ชัดเจน
ในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดานพลังงาน ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2556 ศึกษาการ
แปรรูปของรัฐวิสาหกิจ 2 แหง ไดแก ปตท. และ กฟผ. และพบวามีการแปรรูปแบบ “กึ่งรัฐกึ่งเอกชน”
อันเปนเพื่อการแสวงหาผลประโยชนของผูมีอํานาจบางกลุม กลาวคือ ความเปนรัฐทําใหผูกขาดใน
ธุรกิจที่เกี่ยวของและไดรับประโยชนพิเศษตาง ๆ จากรัฐ เชน สิทธิสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม ขอ
เงินกูค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง แตความเปนเอกชนทําใหกําไรที่ไดไปสูกลุมบุคคลบางกลุม และ
ไดรับประโยชนในฐานะเอกชน เชน การสงเสริมการลงทุน การยกเวนไมตองทําตามมติ ครม. หรือ
ระเบียบราชการ นอกจากนี้การบริหารงานยังมีกลุมขาราชการไปบริหาร แตไมมีขอเสนอแนะชัดเจน
วาตองทําอยางไร
เรื่องนโยบายประกันราคาสินคาเกษตร โดยมีกรณีศึกษาคือการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจังหวัด
นาน และพบวามีการใชนโยบายดังกลาวใหประโยชนแกเกษตรหรือพอคาที่มีฐานะ ขอเสนอแนะคือ
รัฐบาลตองมุงเพิ่มประสิทธิภาพและอํานาจตอรองของเกษตรกร มากกวาการใชนโยบายเดิม ๆ แบบที่
เปนอยู
• สุณีย กัลยะจิตร และคณะ. 2556. “การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการ
แตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ”.
สุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 ศึกษาปญหาการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ และ
พบวาปญหาหลัก 2 ประการ ไดแก ปญหาดานโครงสรางขององคกร และปญหาระบบการแตงตั้งและ
โยกยายที่ไมชัดเจน
สตช. มีปญหาเชิงโครงสรางองคกรจนนําไปสูการแทรกแซงทางการเมือง กลาวคือ ในฝงผู
กําหนดนโยบายซึ่งก็คือ คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) มีกรรมการฝายการเมือง 6
คน จากกรรรมการทั้งหมด 11 คน ในฝงผูบริหารงานซึ่งก็คือ คณะกรรมการตํารวจแหงชาติ (ก.ตร.) มี
ประธานมาจากฝายการเมือง ทําใหการแตงตั้งตํารวจผูบังคับการมีการแทรกแซงทางการเมื องได
นอกจากนี้การทํางานของตํารวจยังขาดการถวงดุลตรวจสอบและประเมินผลจากภายนอก
ระบบการแตงตั้งและโยกยายที่ไมชัดเจนมีสาเหตุจาก "บัญชีรายชื่อผูอาวุโส" ที่คัดคะแนน
รอยละ 33 ยังสูงเกินไป สวนเกณฑคัดบุคคลไวใน "บัญชีผูเหมาะสม" ยังไมมีการประกาศใหชัดเจน
เปดชองใหมีการใชเสนสายได
สุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 มีขอเสนอแนะ 4 ขอเพื่อแกปญหาดังกลาว ดังนี้
ประการแรก ปรับองคประกอบภายในของของ ก.ต.ช. ก.ตร. และ คณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต. ตร.) เสียใหม โดย ก.ต.ช. ควรมีตํารวจภาคและนครบาลเขา
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มาร ว มเพื่ อให น โยบายตํ ารวจระดั บ ชาติสอดคลองกับ จังหวัด สว น ก.ตร. ควรมีห ลากหลาย เชน
กรรมการสิทธิมนุษยชน ผูตรวจการแผนดิน สภาทนายความ และใหมีสํานักงาน ก.ต.ช. แยกออกจาก
ส.ต.ช.
ประการที่สอง การประเมินผลงานควรมีหนวยงานภายนอกมารวมประเมิน โดยใชมาตรฐาน
และระบบตรวจสอบทั้ งภายในและภายนอก ใหมีคณะกรรมการรั บ เรื่ อ งราวร องทุ กข อิ ส ระเพื่ อ
ตรวจสอบจากภายนอกรายงานตรงตอ ครม. หรือให "สํานักงานจเรตํารวจแหงชาติ" (ตรวจสอบการ
ทํางานภายใน) แยกออกจาก สตช.
ประการที่สาม ยกระดับกองบัญชาการตํารวจภูธรและนครบาลใหเปน "เสมือนนิติบุคคล"
เปนอิสระจาก สตช. โดย ผบ.ตร. ยังมีอํานาจคลายปลัดกระทรวงแตไมมีอํานาจบริหารภายใน
ประการที่ สี่ ประกาศ "บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู อ าวุ โ ส" ก อ นการคั ด เลื อ กและแต ง ตั้ ง 3 เดื อ นให
ตรวจสอบวาถูกตองหรือไม ใหลดคะแนนของบัญชีผูอาวุโสจาก รอยละ 33 เหลือรอยละ 20 -25 สวน
"บัญชีผูเหมาะสม" ตองแจงตอสาธารณะกอนแตงตั้ง และแจงหลักเกณฑของบัญชีผูเหมาะสมกอน 3
เดือนเชนกัน
• จตุรนต ถิระวัฒน และคณะ. 2556. “ความเปนไปไดในแงกฎหมายสําหรับประเทศ
ไทยในการดําเนินโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร”.
จตุรนต ถิระวัฒน และคณะ. 2556 ศึกษาปญหาการคอรรัปชันโดยตั้งไวเปนอีกปจจัยความ
เสี่ยงอีกประการหนึ่งตอความปลอดภัยทางนิวเคลียรในการดําเนินโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรซึ่งเปน
โครงการขนาดใหญ หากเกิดทุจริตจะเกิดความเสียหายตอสาธารณะและงบประมาณ คอรรัปชันอาจ
ทําใหไมมีมาตรฐานทางนิวเคลียรลดลง นอกจากนี้ ประชาชนยังตอตานเนื่องจากไมไวใจในเรื่องความ
ปลอดภัย
งานวิจัยชิ้นนี้เห็นวาคอรรัปชันในเรื่องนี้เกิดไดจากสัมพันธระหวางบุคคลสาม 3 ระดับ ไดแก
ผูกําหนดนโยบายการใชพลังงานนิวเคลียร ผูกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร และ ผูดําเนิน
โครงการโรงไฟฟานิวเคลียร กลาวคือ กรณีแรก ผูประกอบการจายสินบนใหผูกําหนดนโยบาย ให
อนุมัติสราง แตลดมาตรฐาน กรณีที่สอง ผูประกอบการจายสินบนผูกํากับดูแลความปลอดภัย กรณีที่
สาม ผูกําหนดนโยบายแทรกแซงการทํางานของผูกํากับดูแลความปลอดภัย
ขอเสนอแนะมี 4 ประการดังนี้
(1) ปรับปรุง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ เพื่อสรางความโปรงใสและใหประชาชนมีสวนรวนใน
กระบวนการตัดสินใจ และใหมีการเปดเผยขอมูลมาตรฐานความปลอดภัยของผูประกอบการอย าง
สม่ําเสมอ ในสหรัฐฯ จะเนนการเปดเผยขอมูลเปนหลักภายใตกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก Freedom of
Information Act (FOIA) Sunshine Law และ Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA)
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(2) หามเจาหนาที่รัฐระดับสูงดํารงตําแหนงในบริษัทผูประกอบการเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน (conflict of interest)
(3) มีกฎหมายคุมครองผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และมีกองทุนสนับสนุนองคกรภาค
ประชาสั ง คมตรวจสอบทุ จ ริ ต โดยตั้ ง Whistleblower Protection Fund โดยใช เ งิ น ที่ ไ ด จ าก
ทรัพยสินที่ริบไดจากคดีทุจริตตาง ๆ
(4) ตั้งองคกรกํากับดูแลพลังงานนิวเคลียรที่เปนอิสระจากการเมือง
• ผาสุ ก พงษ ไ พจิ ต ร และคณะ. 2557. “คอรั ปชั น ในระบบราชการไทย การสํ า รวจ
ทัศนคติ ประสบการณของหัวหนาครัวเรือน”.
ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2557 ไดสํารวจทัศนะครัวเรือนตอคอรรัปชันเปนครั้งที่สองหลัง
จัดทําการสํารวจนี้เมื่อ ป 2542 (สํานักงาน ก.พ. ใหทุน) ซึ่งถือเปนการสํารวจทัศนะที่มีการอางอิงจาก
สื่อมวลชนมาก ผลการสํารวจ พบวา ในภาพรวม ครัวเรือนไทยเห็นวาคอรรัปชันเปนปญหารายแรง
อันดับสี่ รองจากยาเสพยติด ในระดับอาชีพ สภากทม. และสภาเขต กทม. ซื่อสัตยนอยที่สุด (ป 2542
คนมองวาตํารวจและนักการเมืองซื่อสัตยนอย) ในเรื่องคุณภาพบริการของรัฐ หนวยงานที่บริการแย
สุ ด ได แ ก สถานี ตํ า รวจ โรงพยาบาลของรั ฐ สํ า นั ก งานที่ ดิ น หน ว ยงานเก็ บ ขยะ และศุ ล กากร
หนวยงานที่บริการดีที่สุด ไดแก สรรพากร โรงเรียนของรัฐ อปท. กรมชล ขนสง ในเรื่องการเรียกรับ
สินบน หนวยงานเรียกรับสินบนเกิน 1 แสนบาทตอราย ไดแก กรมที่ดิน และเรียกระหวาง 1 หมื่น - 1
แสนบาทตอราย ไดแก กรมศุล ตํารวจ สรรพากร ในเรื่องคอรรัปชันในกระบวนการยุติธรรม ผล
สํารวจป 2542 คนที่เคยไปศาลกวา 1 ใน 3 ตอบวาเคยถูกเรียกรับสินบน แตป 2557 เหลือเพียงรอย
ละ 10 ที่เห็นวาเปนแบบนั้น คดีที่ถูกเรียกสินบนครึ่งหนึ่งเปนคดีทางเศรษฐกิจ (เกี่ยวกับทรัพยสิน)
โดยรวมแล ว มู ล ค า การเรี ย กสิ น บนลดลง คนเห็ น ความสํ า คั ญ ของป ญ หาคอร รั ป ชั น มากขึ้ น
ขอเสนอแนะมี 2 ประการ ไดแก ประการแรก ควรมีการศึกษาตอยอดกรณีที่ประสบความสําเร็จ และ
เปรียบเทียบกรณีที่เปนปญหาใหลึกถึงสาเหตุ และวิธีคอรรัปชัน และประการที่สอง ศึกษาฐานภาษี
เงินไดเพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจและเศรษฐกิจ
• สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ. 2557. “ผลกระทบขององคกรธุรกิจจากการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. มาตรา 103/7”.
สังศิ ต พิ ริ ย ะรั งสรรค และคณะ 2557 ศึ กษาผลกระทบของมาตรา 103/7 ของ พ.ร.บ.
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 ซึ่ ง กํ า หนดให
บริษัทเอกชนที่รับงานจากหนวยงานรัฐตองจัดทําบัญชีรายการรับจายในโครงการจัดซื้อจัดจางที่ ได
จากรัฐ (เรียกวา บช. 1) และรายงานตอกรมสรรพากร อันเปนมาตรการเพื่อตรวจสอบภาษีเงินไดและ
คดีทุจริต
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ผลการศึกษาพบวา กฎหมายดังกลาวยังมีปญหา 4 ประการในการบังคับใชใหมีประสิทธิภาพ
ไดแก (1) เจาหนาที่หนวยงานรัฐยังขาดความรูในการจัดทํา บช. 1 และประโยชนของ บช. 1 (2) ขาด
การประสานงานระหวางกรมสรรพากรและ ป.ป.ช. และระบบติดตออิเล็กทรอนิกสไมสะดวก (3) ไมมี
มาตราฐานรับรองและคนตรวจสอบ และ (4) สรางภาระและอุปสรรคบริษัทรายเล็กซึ่งไมมีเจาหนาที่
บัญชีที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ ทําใหเสียเปรียบบริษัทใหญ นอกจากนี้ การจัด บช. 1 ยังไมชวยใหหนวยงาน
ของรัฐตั้งงบประมาณและ ToR ที่สะทอนรายจายจริง
สําหรับขอดี กฎหมายดังกลาวชวยไมใหล็อกสเปกและ ToR ทําใหการเบิกจายงบโปรงใส มี
การแขงขันเปนธรรม หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน
สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ 2557 มีขอเสนอแนะวา ขั้นแรก ฝกอบรม จนท. รัฐใหเขาใจ
การทํา บช. 1 ขั้นที่สอง ป.ป.ช. ควรทํางานรวมกับกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลางใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในการประสานและเชื่อมโยงขอมูลที่มีอยูแลว ดีกวาจะสรางระบบบัญชีใหม ขั้นที่สาม ป.ป.ช.
ควรบังคับการจัดทํา บช.1 กับโครงการจัดซื้อจัดจางของรัฐมูลคา 10 ลานบาทขึ้นไป
• พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท. 2557. “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการประมูลดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณภาครัฐ”
พั ช รสุ ท ธิ์ สุ จ ริ ต ตานนท 2557 วิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยวิ ธี
e-auction และการประมู ล แบบผสม (ระหว า งประมู ล แบบซองป ด (sealed-bid auction) และ
ประมูลแบบเปด (open bid)) ผานการสรางแบบจําลองตามทฤษฎีการประมูล ผลการศึกษาพบวา
e-auction ยังมีจุดดอยเทียบกับระบบประมูลแบบผสม กลาวคือ มีวิธีการซับซอนแตยังมีการฮั้ว ได
และตนทุนการดําเนินการที่สูง
• เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ. 2558. “ประเมินองคกรอิสระตามรัฐธรรมนู ญวา
ดวยการตอตานคอรรัปชัน”.
เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ 2558 ไดศึกษาองคกรอิสระวาดวยการตรวจสอบคอรรัปชัน
3 แหง ไดแก ป.ป.ช. สตง. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน โดยมีผลการศึกษาดังนี้ ในเรื่องบทบาท
หนาที่ ทั้งสามหนวยงานมีบทบาทไมทับซอนกัน แต สตง. และผูตรวจการฯ จะมีปญหาตรงที่ไมมี
อํานาจสั่งลงโทษหนวยงานใด หรือเจาหนาที่รัฐคนไดเลยทันที ปญหาที่สําคัญขององคกรอิสระคือ
ปญหาเชิงโครงสราง 2 ประการ ไดแก เรื่องงบประมาณและบุคลากร และปญหาการปฏิบัติงาน
ในเรื่องงบประมาณ หนวยงานทั้งสามมีปญหาความเพียงพอของงบประมาณและอิสระในการ
บริหารจัดการ โดยตองพึ่งพารัฐบาลเป นจัดสรร ทั้งนี้ ป.ป.ช. ไดรับงบเปน รายโครงการหรื อราย
กิจกรรม ไมเหมือนสํานักงานผูตรวจการฯ ที่ไดรับ "เงินอุดหนุน" หรือ Block grant ซึ่งมีอิสระในการ
บริหารมากกวา
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ในเรื่องการผลการปฏิบัติงาน หนวยงานทั้งสามโดยเฉพาะ ป.ป.ช. และ สตง. ยังไมเปดเผย
รายงานผลการปฏิบัติงานตอสาธารณะอยางครบถวนและตอเนื่อง และยังไมมีการเก็บสถิติเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติหนาที่อยางเปนระบบทําใหประเมินผลสัมฤทธิ์ไดยาก แตจากสถิติที่มีอยูพบวา ป.ป.ช. และ
สตง. มีคดีสะสมที่ตองสะสางในสัดสวนที่สูงในแตละป
เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ 2558 มีขอเสนอแนะดังนี้ ประการแรก ตองเพิ่มอํานาจ
กลาวคือให สตง. มีอํานาจยับยั้งการเบิกจายเงินและผูตรวจการฯ เปดเผยขอมูลกรณีการกระทําผิดตอ
สาธารณะหากไมมีการตอบสนองขอทักทวงของผูตรวจการฯ ประการที่สอง ตองปรับการจัดสรรงบ
โดยรัฐสภาเปนผูกําหนดงบ หรือจัดสรรคิดเปนรายหัวประชากร หรือสัดสวนมูลคาโครงการใหญ
ประการที่สาม ตองจัดทําฐานขอมูลออนไลนติดตามความกาวหนาของเรื่องรองเรียนหรืออยูระหวาง
สืบสวน และตองมีการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ตอสาธารณะอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ประการ
ที่สี่ เรื่องบุคลากร ไมควรรับโอนขาราชการจากหนวยงานอื่น ปรับอัตราเงินเดือนใหจูงใจและดึงดูดผูมี
ความรูจากหลายสาขา มีการจาง subcontract
• เมธี ครองแกว. 2558. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตอตานการทุจริต”.
เมธี ครองแก ว 2558 ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ห รื อ ความเชื่ อ มโยงระหว า งกฎหมายกั บ
เศรษฐศาสตรในการวิเคราะหสถานภาพและโครงสรางของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ผานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร Economics of Crime & Punishment ของ
Gary Becker87 งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง เน น อธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมการทุ จ ริ ต ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง
เปรียบเทียบระหวางผลประโยชนและตนทุนของการทุจริตโดยใชตําแหนงหนาที่ โดยเสนอวา การ
ทุจริตจะลดลงและหมดไปในที่สุดหากผลประโยชน ณ จุดสุดทายของการทุจริตมีคาเทากับศูนย ซึ่ง
เทากับตนทุน ณ จุดสุดทายของการทุจริตนั้น ๆ เชนเดียวกัน
หากจะลดประโยชนจากการทุจริตหรือเพิ่มตนทุนใหการทุจริต จะตองมีการสรางสภาวะ
แวดลอมเชิงโครงสราง 3 ประการ ไดแก (1) การลดอํานาจการตัดสินใจโดยลําพัง (discretionary
power) ของเจาหนาที่ของรัฐ (2) การลดกําไรสวนเกิน (economic rent) ที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
และ (3) การสรางสถาบัน (institutions) ใหมีความเขมแข็ง
การจะทําใหเกิดสภาวะแวดลอมดังกลาวขางตนจําเปนที่จะตองมีการตรวจสอบและถวงดุล
(Checks and Balances) ระหว า งอํ า นาจนิติบัญ ญัติ อํานาจบริห าร และอํานาจตุล าการ แตการ
ตรวจสอบและถวงดุลดังกลาวทํางานไมเต็มที่หรือมีขอบกพรองในโครงสรางและการทํางาน ก็อาจจะ

87

Gary S. Becker, (1968) "Crime and Punishment: An Economic Approach," Journal of Political Economy 76, no. 2
(Mar. - Apr., 1968): 169-217.
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ตองมีการตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสถานภาพเปนองคอํานาจพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาในสังคมไทยเพื่อให
กลไกการตรวจสอบทุจริตสมบูรณขึ้น
สําหรับ เมธี ครองแกว 2558 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมใชสวนตอขยายของสํานักงานอัยการ
สูงสุดหรือศาลยุติธรรม หากแตเปนโครงสรางทางสถาบันพิเศษเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งจะตองมีความรวดเร็วในการทํางาน มีการตั้งเปาหมายหรือประเมินจุดสัมฤทธิ์ของผลงานที่แตกตาง
จากสํานักงานอัยการสูงสุดและศาลยุติธรรม
เมธี ครองแกว 2558 ยังเปรียบเทียบโครงสรางและวิธีการทํางานของ ป.ป.ช. ไทยกับ ป.ป.ช.
ของประเทศเพื่อนบาน ไดแก ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลยเชีย และฟลิปปนส และมีขอคนพบวา ป.ป.ช.
ของอินโดนีเซี ยมี ลักษณะที่ ป.ป.ช. ไทยนาจะเอาอยาง ไดแก (1) อํานาจในการจับ กุมคุมขัง และ
ตรวจสอบการกระทําความผิด (2) มีอํานาจและบุคลากรฟองรองคดีทุจริตตอศาลยุติธรรมไดโดยตรง
(ไมตองผานอัยการ) (3) มีศาลพิเศษดานการทุจริตและโครงสรางของผูพิพากษาที่รอตัดสินคดี และ
เงื่อนไขทางดานเวลาในการดําเนินงาน
ในขณะที่ ป.ป.ช. ไทยยังมีประเด็นที่ตองปรับปรุงเพื่อการดําเนินงานสะดวกมากขึ้น ไดแก (1)
เพิ่มอิสระบริหารงานภายใน โดย ป.ป.ช. ตองปรับปรุงระเบียบการบริหารจัดการภายในและการ
จั ด สรรงบประมาณเข ม งวดน อ ยลง และ พ.ร.บ. ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 107 จะให ป.ป.ช. มีอํานาจออกระเบียบบริหาร
ภายในเอง แตผูบริหาร ป.ป.ช. กลับกําหนดตามระเบียบราชการทั่วไปซึ่งมีลักษณะควบคุมมากกวา
สงเสริม (2) เพิ่มอิสระทางงบประมาณ ทั้งนี้แมรัฐธรรมนูญฯ ป 2540 และ 2550 จะกําหนดใหตองมี
การจัดสรรงบประมาณแก ป.ป.ช. อยางเพียงพอ แตในทางปฏิบัติสํานักงบประมาณยังคงมีดุลยพินิจ
พางบประมาณที่รัฐบาล (ซึ่งเปนฝายถูกตรวจสอบ) จัดสรรให (3) ตองปรับปรุงความสัมพันธในการ
ทํางานรวมกับสํานักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากอัยการมักไมเห็นดวยกับสํานวนการฟองของ ป.ป.ช.
ในคดีการเมืองใหญ ๆ ทําใหตองคณะทํางานรวมกัน และใชเวลาหลายปกวาจะมีการสงฟองศาล และ
(4) ตองปรับปรุงวิธีการตรวจบัญชีทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐ
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• สรรเสริญ พลเจียก. 2558. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการทํางานของ ป.ป.ช.”
สรรเสริญ พลเจียก 2558 ศึกษาในเชิงลึกถึงการทํางานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ สํานักงาน
ป.ป.ช. และพบว า ป.ป.ช. มีป ญ หาในการปฏิบัติงาน 5 ประการ ได แก (1) จํานวนบุคลากรที่ไม
เพียงพอ (2) งบประมาณที่นอยและถูกจํากัดในการใช (3) ความขัดของที่เกิดขึ้นในรูปของทรัพยากร
ทุนและวัสดุอุปกรณ และการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ ที่มีระเบียบปฏิบัติที่สลับซับซอน และแข็งกระดาง
ทําใหการทํางานเกิดความลาชา (4) การบริหารจัดการที่ผูมีอํานาจในการตัดสินใจมีปญหา หรือความ
ลาชาในการตัดสินใจ และ (5) กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่ยังมิไดปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพใน
การใชงาน
สรรเสริญ พลเจียก 2558 พบวา การที่ ป.ป.ช. มีเรื่องรองเรีย นสะสมรอการดํ าเนิ น การ
จํานวนมาก มีสาเหตุอยางนอยสองเรื่อง ไดแก (1) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดที่สอง ตองหยุดปฏิบัติ
หนาที่เนื่องจากถูกกลาวหาในคดีขึ้นเงินเดือนตัวเอง ทําใหงานของคณะกรรมการสะดุดถึงเกือบ 2 ป
และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดที่ 3 เขามาทํางานเมื่อปลายป 2549 จํานวนคดีที่ตองดําเนินการ
แสวงหาขอเท็จจริงเบื้องตน ไตสวนและชี้มูลเพื่อฟองรองมีจํานวนมาก (คดีสะสม 11,578 เรื่อง ในป
2549) และ (2) โครงสรางบุคลากร และระเบียบการทํางานไมไดเปลี่ยนแปลงตั้งแตคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ชุดที่ 1 ทําใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดที่ 3 และของสํานักงาน ป.ป.ช. มี
ปญหา อาทิ
• การแจกจายงานแสวงหาขอเท็จจริงและไตสวนพยานไมเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ
ของเจาหนาที่ (หัวหนาสวนกลุมงานดําเนินการคดีไมซับซอนเอง แตใหเจาหนาที่
ระดับลางดําเนินการเรื่องขนาดใหญ
• เจาหนาที่บันทึกปากคําพยานและจัดทําบันทึกการประชุมไมเพียงพอ ทําใหไตสวน
ลาชา
• การสงคดีฟองศาลยังตองรอความเห็นจากอัยการสูงสุด (ตามมาตรา 97 แหง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542)
ป.ป.ช. ใชเวลาแสวงหาขอเท็จจริงเบื้องตนเฉลี่ย 354 วันตอคดี (ขอมูลป 2556) 88 และใช
เวลาไตสวนจนถึงที่สุดเฉลี่ย 1,059 วัน รวมแลวใชเวลาเกือบ 4 ป เพื่อดําเนินการในแตละคดีใหเสร็จ
สิ้น ในแงประสิทธิภาพหรือความคุมคาของการใชงบประมาณ ในปงบประมาณ 2555 คดีแตละคดีจะ
ใชงบประมาณ 72,808 บาท ซึ่งเปนการใชจายในกิจกรรมการเดินทางและคาใชจายในการจัดประชุม
คอนขางสูง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ ป.ป.ช. สรรเสริญ พลเจียก 2558 เสนอวา
87

88

สรรเสริญ พลเจียก 2558, หนา 56.
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(1) ตองเพิ่มจํานวนบุคลากรดานการปราบปรามทุจริตมากขึ้นเพื่อสะสางเรื่องรองเรียน
สะสมใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ป โดยฝายงานแสวงหาขอเท็จจริงมี 357 คน (ป 2556)
ตองเพิ่ม 150 คน เพื่อเพิ่มอัตราเฉลี่ยการแสวงหาขอเท็จจริงเสร็จสิ้น 13 เรื่องตอ
คนตอป จากที่เคยจัดการได 10 เรื่องตอคนตอป ฝายงานไตสวนขอเท็จจริงมี 137
คน ตองเพิ่ม 80 คน จะทําใหไตสวนขอเท็จจริงไดเสร็จสิ้นเฉลี่ย 4 เรื่องตอคนตอป
จากเดิมที่ทําได 3 เรื่องตอคนตอป
(2) แกระเบียบบริหารงานภายในใหมีเกณฑการมอบหมายงานสอบสวนใหชัดเจน โดย
เจาหนาที่ระดับสูงตองรับสอบสวนคดีขนาดใหญและขนาดกลาง และใหพนักงาน
ไตสวนรายเดียวสามารถสอบปากคําพยานได (ไมจําเปนตอง 2 คน)
(3) กําหนดกรอบระยะเวลาใหอัยการสูงสุดพิจารณาสํานวนคดีให ป.ป.ช. ทราบ (วาจะ
ฟองหรือไม) ภายใน 30 วัน และขอขยายเวลาหากมีเหตุพิเศษ 2 ครั้ง ครั้งละ 15
วัน ถาไมเห็นดวย ขอให ป.ป.ช. ฟองคดีเอง โดยไมตองมีการตั้งคณะทํางานรวม
(4) ตั้งศาลพิเศษชํานาญการเพื่อรับฟองคดีทุจริต
(5) ให ป.ป.ช. ไตสวนบริษัทเอกชนที่ใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐได
• สุทธิ สุนทรานุรักษ. 2559. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการทุจริตในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น”
สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559 ศึกษาเรื่องการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดยมี
แนวคิดสนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจไปสูการปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากความเขมแข็งของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะตองเริ่มตนจากประชาธิปไตยที่แข็งแรงภายในทองถิ่นเสมอ และ
อปท. ยังสามารถแบงเบาภารกิจการจัดทําบริการสาธารณะจากรัฐบาลสวนกลางได และสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
แตป ญ หาการทุ จ ริ ตภายใน อปท. นับ เปน ความลมเหลวประการหนึ่งในการบริห ารงาน
ทองถิ่น โดยสามารถแบงชองทางการทุจริต ไดแก (1) การทุจริตกอนเขาสูดํารงตําแหนง คือ การ
ทุจริตเลือกตั้ง และ (2) การทุจริตระหวางดํารงตําแหนง ซึ่งมี 4 ลักษณะ ไดแก การทุจริตบริหารงาน
คลังทองถิ่น (เบิกจายไมมีใบเสร็จรับเงิน ไมตรงวัตถุประสงค) การทุจริตการจัดซื้อจัดจาง ทุจริตในการ
บริหารงานบุคคล (เรียกรับสินบนแตงตั้งและบรรจุเจาหนาที่ทองถิ่น) และ ทุจริตในการออกใบอนุญาต
(เชน อนุญาตตอเติมกอสิ่งกอสรางผิดระเบียบ)
ขอมูลสถิติชี้วา ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อปท. ระหวางป 2554 ถึง 2558 รวม 188 คดี เปนคดี
จัดซื้อจัดจาง 104 คดี ทุจริตออกใบอนุญาต 36 คดี และทุจริตในการบริหารงานบุคคล 25 คดี 89
88

89

สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559, หนา 90.
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ในขณะที่ สตง. ตรวจสอบพฤติ การณ นาเชื่อวาทุจ ริต ระหวางป 2550 – 2554 รวม 801 กรณี
แบงเปน กรณีดําเนินการผิดระเบียบ (การเงินการคลัง) 295 กรณี และจัดซื้อจัดจางมิชอบ 188 กรณี
และในป 2558 และ 2559 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ออกคําสั่งระงับการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ทองถิ่นรวม 117 คน ตามนโยบายปราบปรามการทุจริต
สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559 พบวา การควบคุมกํากับและจัดการปญหาทุจริตภายในทองถิ่น
เปนหนาที่ของหนวยงานอยางนอย 3 แหงไดแก กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (สถ.) ป.ป.ช.
และ สตง. และตั้งแตป 2542 เปนตนมา ก็มีการมุงเนนเพิ่มโทษการทุจริตผานกระบวนการปรับปรุง
กฎหมาย ป.ป.ช. ป 2542 และกฎหมายปองกันการฮั้วประมูล ป 2542 โดยการปรับปรุงกฎหมาย
ป.ป.ช. ฉบั บ ที่ 2 ป 2554 และฉบั บ ที่ 3 ป 2558 สงสัญ ญาณไปถึงผูที่คิดจะกระทําการทุจ ริตวามี
ตนทุนสูงสุด คือ โทษประหารชีวิต ถูกริบทรัพยรวมทั้งอายุความจะหยุดลงหากผูทุจริตหลบหนี แต
การบัญญัติเฉพาะโทษขั้นสูงสุดเพียงอยางเดียวโดยไมมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปราบปราม
ทุจริตนั้นปญหาทุจริตภายในทองถิ่นจะลดลงหรือไม
สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559 มีขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบทุจริตใน อปท. ดังนี้
(1) รั ฐ บาลควรเน น ปรั บ ปรุ ง บทบาทในการทํ า งานร ว มกั น สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) ป.ป.จ. และ สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัด (สตจ.)
โดยให ป.ป.จ. เปนศูนยกลางบริหารเรื่องรองเรียนทุจริตของ อปท.ภายในจังหวัด
ในขณะที่ สถจ. ควรทํ า หน า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น ให เ กิ ด กลไกการเป ด เผยข อมู ล
ขาวสารภายในทองถิ่นแบบ Proactive disclosure สวน สตจ. เนนการตรวจสอบ
เชิงปองปราม (Preventive audit)
(2) เสนอยุบรวม อปท. ขนาดเล็กเขาไวดว ยกันตามข อเสนอของศาสตราจารย เ มธี
ครองแกว เพื่อใหการตรวจสอบเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยเฉพาะการทุจริตจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ ครอบคลุมมากขึ้น
(3) ยกบทบาทของภาคประชาชนในทองถิ่นใหมีสวนรวมติดตามตรวจสอบการทุจริต
ของ อปท. ได โดยรัฐจะตองชวยลดตนทุนการเขาถึงขอมูลขาวสารของ อปท. โดย
ใช แ นวคิ ด เรื่ อ ง Open Government data และแนวทางการเป ด เผยข อ มู ล
ขาวสารแบบ Proactive disclosure
• ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ. 2558. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายตอตานการทุจริต”
ศิ ริ รั ตน วสุ วั ต และ ประเสริ ฐ ศั กดิ์ กุ มภี พงษ 2558 วิเคราะหก ารเปลี่ย นแปลง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ซึ่ง
เพิ่ ม บทบาทอํ า นาจหน า ที่ ใ ห แ ก ป.ป.ช. ดํ า เนิ น คดี อ าญาต อ งส ง ให พ นั ก งานสอบสวนและส งให
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ผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษทางวินัยได ตางจาก พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 (ซึ่งถูกยกเลิกไปกอนจะมีกฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2542) ซึ่ง
ไมใหอํานาจดังกลาวแกสํานักงาน ป.ป.ป. ทําใหขาดประสิทธิภาพในการแกไขปญหาการทุจริต
ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 2558 ประเมินวาผูทุจริตมี “ตนทุนทุจริต”
เพิ่มขึ้น เมื่อมีการแกไขกฎหมาย ป.ป.ช. ในป 2554 ตนทุนดังกลาวเพิ่มในสองแง ไดแก (1) ป.ป.ช.
ดําเนินการกับเรื่องเรียนเสร็จ และชี้มูลแกผูทุจริตไดมากขึ้นตอป และ (2) มีการแกไขกฎหมายที่เพิ่ม
โทษมากขึ้น
สําหรับการปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. กอนการแกไขกฎหมาย ในป 2554 (ปงบประมาณ 2543
– 2554) ป.ป.ช. แจงวาดําเนินการเสร็จ 23,009 เรื่อง (รอยละ 71 ของเรื่องที่รับรองเรียน) แตเปน
การชี้มูลผูกระทําความผิดเพียง 818 เรื่อง (รอยละ 3.5 ของเรื่องที่ดําเนินการเสร็จ) หรือชี้มูลเฉลี่ย 68
เรื่องตอป ที่เหลือเปนเรื่องที่ ป.ป.ช. “ตีตก” “ไมรับ” สงคืนพนักงานสอบสวน และสงหนวยงานอื่น
ดําเนินการตอ (เชน สํานักงาน ป.ป.ท.) หลังการแกไขกฎหมาย (ปงบประมาณ 2555 – 2557)
ป.ป.ช. ดําเนินการเสร็จ 7,164 เรื่อง (รอยละ 96 ของเรื่องที่รับรองเรียน) เปนการชี้มูลความผิด 264
เรื่อง (รอยละ 3.7 ของเรื่องที่ดําเนินการเสร็จ) หรือชี้มูลเฉลี่ย 88 เรื่องตอป
สําหรับประเด็นการแกไขกฎหมาย มีการแกไขกฎหมายในป พ.ศ. 2554 10 ประเด็นซึ่งให
อํานาจ ป.ป.ช. ดําเนินการ อันเปนการเพิ่มตนทุนของการทุจริต ไดแก
(1) มาตรา19 (7) เพิ่มบทบาทให ป.ป.ช. กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
(2) มาตรา 74/1 ไมนับระยะเวลาหลบหนีรวมเป นอายุ ความ ถาผูถูกกลาวหาหรื อ
จําเลยหลบหนีไปในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางการพิจารณาของศาล
(3) มาตรา 37/2 ป.ป.ช. สามารถเขาตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตามอํานาจของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง) และคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(4) มาตรา 84 ป.ป.ช. มีอํานาจขอขยายเวลาในการรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐที่พนจาก
ตําแหนงไปแลว 5 ป ได ซึ่งจากเดิมคือ 2 ป
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(5) มาตรา 123/1 เพิ่มโทษชี้มูลเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา (เชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ 90 ซึ่งไมสามารถถูกดําเนินคดีตามมาตรา
157 ได) ใหรุนแรงกวาอัตราโทษตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา 91
(6) มาตรา 28/2 ป.ป.ช. สามารถยื่นฟองคดีตอศาลได กรณีที่ไมสามารถหาขอยุติใน
การฟองคดีไดระหวาง ป.ป.ช. กับสํานักงานอัยการสูงสุด
(7) มาตรา 103/2 – 103/6 ป.ป.ช. มีหนาที่ใหความคุมครองบุคคล จัดใหมีรางวัลตอบ
แทนใหแกผูแจงเบาะแสทุจริต และพิจารณาไมดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาวาทุจริต
เพื่อกันไวเปนพยาน
(8) มาตรา 103/7 กํ า หนดใหบ ริษัทเอกชนที่รับ งานจากรัฐ ต องแสดงบั ญ ชีร ายรั บ
รายจายของโครงการจัดซื้อจัดจางจากรัฐตอกรมสรรพากร และ ป.ป.ช.
(9) มาตรา 103/7 กําหนดใหหนวยงานจัดซื้อจัดจางของรัฐเผยแพรราคากลางและการ
คํานวณราคากลางตอสาธารณะ
(10) มาตรา 130/10 จัดตั้งสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด (ป.ป.จ.) เปนการกระจาย
อํานาจการปองกันและปราบปรามการทุจริตไปยังพื้นที่ทุกจังหวัด
89

90

ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 2558 ยังมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการ
เพิ่มตนทุนทุจริตจากการแกไขกฎหมายดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
(1) ตองปรับปรุงประมวลจริยธรรมใหชัดเจนวาการกระทําใดเปนการฝาฝนมาตรฐาน
จริยธรรมรายแรง และมีขั้นตอนอยางไร และตองลดอํานาจผูกขาดและการใชดุลย
พินิจของนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาในฐานะเปนผูพิจารณาบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการการเมือง และ
ของ ส.ส. และกรรมาธิการ
(2) ตองเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสทุจริต ใหมีการไตสวน
ขอเท็จจริงใหรวดเร็ว เนื่องจากการไตสวนคดีสวนใหญยังใชเวลาอยางนอย 1 ป
(3) ควรพิจารณาการใชมาตรการใหมใหเหมาะสม ไดแก มาตรการแสดงบัญชีรายรับ
รายจายอาจเพิ่มตนทุนและภาระการจัดการใหแกบริษัทเอกชนขนาดเล็ก และ การ
จัดตั้ง ป.ป.จ. เพิ่มภาระทางงบประมาณแก ป.ป.ช. (คาตอบแทน ป.ป.จ. รวมเดือน

90

เมธี ครองแกว, หนา 60.

91

ตามรายงานวิจัยของ ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 2558 มาตรา 123/1 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กําหนดโทษจําคุกเทากับมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา คือตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป แต
บัญญัติโทษปรับสูงกวา คือสองหมื่นถึงสองแสนบาท สวนมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญากําหนดโทษปรับสองพันถึงสองหมื่นบาท
ทั้งนี้ ในป 2560 มีการแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยเพิ่มโทษปรับเปนสองหมื่นถึงสองแสนบาท
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ละ 140 ล า นบาท) แต ก ารทํ า งานกลั บ ถู ก ตั้ ง คํ า ถามว า มี ค วามคุ น เคยกั บ ผู ถู ก
กลาวหาซึ่งเปนนักการเมืองหรือเจาหนาที่รัฐทองถิ่น
• วรวิทย สุขบุญ. 2559. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของ
ป.ป.ช.”
วรวิทย สุขบุญ 2559 ศึกษามาตรการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของ ป.ป.ช. วามีประสิทธิภาพ
เพิ่มตนทุนต อการทุ จริ ตอย างไร ทั้งนี้ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรั พย และหนี้สิน ต อหน วยงานที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบเปนกลไกหนึ่งที่นานาประเทศนิยมมาใชเพื่อเปนเครื่องมือในการปองกัน
การทุจริต ในประเทศไทยผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ครั้งแรกตามรั ฐธรรมนู ญฯ พ.ศ. 2517 ตอมารัฐธรรมนู ญฯ พ.ศ. 2540 กําหนดใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ
หนี้สิน
มาตรการยื่ น บั ญ ชี ทรั พย สิ น มี ป ระโยชนสําหรับ การตรวจสอบ 2 ประการ ไดแก 1) เพื่ อ
ปองกันการมีผลประโยชนทับซอน และ 2) เพื่อตรวจหาและปองกันการร่ํารวยโดยมิช อบ แตการ
ตรวจสอบเรื่องใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัย ดังนี้
•
•
•
•
•
•

ความจําเปนหรือพฤติกรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่ระบบตองการแกไข
จํานวนของผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินความถี่ในการยื่นบัญชี
การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณที่จําเปน
วิธีการตรวจสอบ
การใหประชาชนมีสวนในการตรวจสอบ
โทษที่ใชบังคับสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

วรวิ ท ย สุ ข บุ ญ 2559 พบว า ป.ป.ช. ยั ง มี อุ ป สรรคทํ า ให ไ ม ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการ
ตรวจสอบบัญชีทรัพยสินเทาที่ควร ไดแก (1) ความซ้ําซอนของขอมูล (2) การติดกับดักของกฎหมาย
(3) การตรวจสอบแบบภาพนิ่ง (4) การตรวจสอบทุกบัญชี (5) ประสิทธิภาพของเครื่องมือ (กฎหมาย)
ที่ใชในการตรวจสอบ (6) การบริหารจัดการองคกร (7) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชใน
การตรวจสอบที่ ล า ช า (8) ความร ว มมื อจากหนว ยงานที่เกี่ย วของและภาคประชาสังคม และ (9)
ปญหาที่เกิดจากนักการเมืองหรือผูมีหนาที่ยื่นบัญชี
ในชวงป 2542 – 2557 ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฐานไมยื่นบัญชี
ทรัพยสินจํานวน 129 คดี ซึ่งมีมูลเหตุจูงใจ ดังนี้ (1) เพื่อเตรียมการทุจริต (2) เพื่อปกปดการไดมาของ
ทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ (3) เพื่อสรางภาพลักษณ (4) เพื่อปกปดมิใหเจาหนี้ติดตามทรัพยสิน (5)
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เพื่อปกปดการกระทําความผิดตามกฎหมายอื่น (6) จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และ (7) สาเหตุอื่นเชนไมตองการดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือเจาหนาที่ของรัฐ
• ทองใหญ อั ย ยะวรากู ล . 2560. “นิ ติ เ ศรษฐศาสตร ว า ด ว ยการใช ม าตรา 157 ใน
ประมวลกฎหมายอาญา”
ทองใหญ อัยยะวรากูล 2560 วิเคราะหประเด็น เรื่ องการตี ความประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร (Economic model) ทั้งนี้ มีขอถกเถียงในกลุมนัก
กฎหมายวา บทบัญญัติมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญาที่วาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นนั้นควรมีขอบเขตกวางขวางเพียงใด และการฟองเจา
พนักงานวากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นั้น จะใหประชาชนมีอํานาจ
ฟ องเจ าพนั กงาน โดยประชาชนเป นโจทยฟองเองไดห รื อไม ซึ่งทองใหญ อัย ยะวรากูล 2560 จะ
วิเคราะหเรื่องอํานาจฟองโดยเปรียบเทียบ 2 กรณี ไดแก (1) ใหอํานาจฟองตามมาตรานี้เปนของ
พนักงานอัยการเทานั้น หรือ (2) ใหอํานาจฟองเปนของทั้งพนักงานอัยการและของประชาชน
ทองใหญ อัยยะวรากูล 2560 พบวา การใหทั้งพนักงานอัยการและประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ในคดีมีอํานาจฟอง อาจทําใหจํานวนคดีในศาลสูงขึ้นในตอนแรก แตก็สามารถยับยั้งผูที่คิดจะกระทํา
ความผิดบางสวนไดเนื่องจากตนทุนที่คาดวาจะตองจายในการกระทํ าความผิดจะสูงขึ้น ดวย หาก
บทลงโทษรุนแรงมาก ก็จะยับยั้งไมใหกระทําความผิด จนสามารถลดจํานวนผูกระทําความผิดไดใน
ที่สุด
ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้มีขอเสนอแนะวา ควรแกไขขอความในมาตรา 157 ประมวลกฎหมาย
อาญา โดยใหระบุชัดเจนวาการกระทําหรือละเวนการกระทําโดยมิชอบอื่นๆ นิยามอยางไร เชน การ
กระทําที่กระทํานอกขอบเขตแหงอํานาจ หรือการกระทําฝาฝนตอวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือ
การกระทําฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายที่เปนการใชดุลพินิจตามอําเภอใจหรือโดยปราศจากเหตุผล
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• สิ ริ ลั ก ษณา คอมั น ตร . 2560. “นิ ติ เ ศรษฐศาสตร ว า ด ว ยมาตรการและกฎหมาย
ตางประเทศเพื่อตอตานการทุจริตและผลกระทบตอประเทศไทย”
สิ ริ ลั กษณา คอมั น ตร 2560 ศึ กษามาตรการและกฎหมายของตางประเทศ เนน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนหลัก โดยศึกษาในสองเรื่อง ไดแก (1) มาตรการปองกันและปราบปรามการติ ด
สินบนเจาหนาที่รัฐตางประเทศ และ (2) มาตรการติดตามทรัพยสินทุจริตคืน
ในเรื่ อ งการป อ งกั น และปราบปรามการติ ด สิ น บน งานศึ ก ษาชิ้ น นี้ พ บว า มาตรการและ
กฎหมายของตางประเทศยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการที่จะยับยั้งพฤติกรรมการทุจริตและเปน
ประโยชน ต อ ประเทศไทย เนื่ อ งจากต น ทุ น ที่ เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต ยั ง คงต่ํ า ว า ผลประโยชน ห รื อ
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดจากการทุจริต การวิเคราะหในเชิงทฤษฎีเกมแสดงวา การทุจริตติดสินบน
เจาหนาที่รัฐตางประเทศอาจเปนกลยุทธที่ดีท่ีสุดสําหรับผูประกอบธุรกิจระหวางประเทศ ความไม
ไววางใจทําใหมีแนวโนมที่ตางฝายตางใหสินบนเจาหนาที่รัฐเพื่อแลกกับประโยชนที่เหนือกวา ในที่สุด
คาปรับก็อาจกลายเปนตนทุนการประกอบธุรกิจชนิดหนึ่ง สุดทายผูประกอบการก็อาจไมสนใจความ
เสี่ยงดานชื่อเสียง (reputation risk) เมื่อบริษัทชั้นนําทั้งหลายตางก็พากันถูกสอบสวนและเสียคาปรับ
และยอมความ
นอกจากนี้ ยั ง ไม ชั ด เจนว า ประเทศไทยจะได ผ ลประโยชน จ ากมาตรการและกฎหมาย
ต า งประเทศมากเท า ไร ขึ้ น อยู กับ ความรว มมือในการแบงปน ขอ มูล การกระทําความผิดจากฝ า ย
ตางประเทศ ประเทศไทยจะไดประโยชนมากในการดําเนินคดีเอาผิดกับเจาหนาที่รัฐผูรับสินบน ถา
สามารถปฏิบัติการเชิงรุกมากขึ้น และยังไดประโยชนในลักษณะ free rider อีกดวย เพราะไมตอง
แสวงหาขอมูลเบื้องตนเอง สามารถสอบสวนคดีตอไดจากหลักฐานที่กระบวนการยุติธรรมตางประเทศ
ดําเนินการไปแลว
สําหรับการติดตามทรัพยสินคืน สิริลักษณา คอมันตร 2560 พบวา กฎหมายตางประเทศยัง
ไมมีประสิทธิภาพในการติดตามทรัพยสินคืน ทําใหผูกระทําการทุจริตไมเกรงกลัวที่จะกระทําความผิด
สิริลักษณา คอมันตร 2560 มีขอเสนอแนะตอ ป.ป.ช. ในการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการทั้ง
สองเรื่อง ดังนี้
ในสวนการติดสินบนเจาหนาที่รัฐตางประเทศ ไทยตองพยายามใชกฎหมาย FCPA ใหเปน
ประโยชนตอประเทศไทยใหมากขึ้น โดยตองติดตามขอมูลคดีตาง ๆ ในสหรัฐอยางใกลชิด และสราง
ความสัมพันธที่ดีกับเจาหนาที่อเมริกันในหนวยงานหลักทั้งสองหนวยงานคือ DOJ และ SEC ซึ่งทาง
ปปช. ก็ไดเริ่มทําบางแลวในแงเรียกรองใหสหรัฐสงเงินคาปรับคืนประเทศที่เสียหาย
ในสวนการติดตามทรัพยสินคืน ป.ป.ช. ควรพิจารณาดําเนินการ 4 เรื่อง ไดแก (1) พิจารณา
การจ า งมื อ อาชี พ (outsourcing) ที่ มี เ ครื อ ข า ยในหลายประเทศเพื่ อ ติ ด ตามทรั พ ย สิ น คื น และ
ดําเนินการทางแพงในการริบทรัพยสินตามมูลคา เพื่อเสริมการดําเนินการแบบรัฐตอรัฐตามความ
148

รวมมืออยางเปนทางการ (mutual legal assistance) (2) พิจารณาริบทรัพยสินที่ไมไดมาจากการ
กระทํ า ความผิ ดโดยไม ตอ งติ ดตามทรั พ ยสิน ที่ ได มาจากการกระทํ าความผิดจนถึง ที่สุด ตามหลั ก
Fungibility หรือการแทนกันไดทางเศรษฐศาสตร เพื่อยึดหรืออายัดทรัพยสินอื่นตามคําพิพากษาของ
ศาล (3) ใชวิธีการทางแพงตามแนวทางของ UNCAC ในเรื่อง non-conviction forfeiture ในการ
ติดตามทรัพยสินคืน และ (4) พัฒนาฐานขอมูลดานความเชื่อมโยงของบุคคล ที่อยูในเครือขายทุจริต
เพื่อสามารถติดตามการใชตัวแทน (nominee) ในการเคลื่อนยายทรัพยสินโดยเฉพาะการเคลื่อนยาย
ไปตางประเทศ
สิริลักษณา คอมันตร 2560 ยังมีขอเสนอบางประการเพื่อปรับปรุงระบบธรรมาภิบ าลใน
อนาคต ดังนี้
• ให คูสั ญ ญากั บ รั ฐ มี ม าตรฐานหรื อ มีแผนการปรับ ปรุ งการบริ ห ารงานเพื่ อ ให ไ ด
มาตรฐาน ISO37001 (Anti-bribery management systems)
• กํ า หนดให ห น ว ยงานของรั ฐ และเอกชนใช ร ะบบ COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ในการปรับ ปรุ ง
ก ร อ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร (internal control integrated
framework) ใหองคกรตองพิจารณาโอกาสการเกิดการทุจริตในองคกรของตน
• ศึกษารายละเอียดและนําระบบมาตรฐานตนทุนกอสรางอาคารของวิศวกรรมสถาน
แห งประเทศไทย (วสท.) มาผนวกไวในหลัก เกณฑ การคํ านวณราคากลางงาน
ก อ สร า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ ให ร าคากลางมี ค วามถู ก ต อ งแม น ยํ า มากขึ้ น และ
พิจารณาระบบของยุโรปประกอบ
• ติดตามพัฒนาการเรื่องความเปนเจาของที่แทจริง (beneficial ownership) ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการติดตามทรัพยสินคืนและติดตามพัฒนาการของ OECD เรื่อง
ประสานกับสรรพากรทั่วโลกในกรณีที่มีการเปดบัญชีธนาคารหรือลงทุนในธุรกิจใน
ประเทศสมาชิก OECD
• พัชรวรรณ นุชประยูร. 2560. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริตตอหนาที่ราชการ”
พัชรวรรณ นุชประยูร 2560 ประเมินและวิเคราะหคําพิพากษาศาลฎีกาของไทยในคดี การ
ทุจริตและการกระทําความผิดต อตําแหนงและความผิ ดเกี่ยวกับ การทุจริ ตหนาที่ราชการ ผลการ
วิเคราะหแนวทางของศาลประกอบกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของไทย พบวา กฎหมาย
ไทยยังกําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการไมสอดคลองกับสถานการณในการ
ทุจริตและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยเฉพาะการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ
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ประมวลกฎหมายอาญาที่กําหนดโทษปรับที่กําหนดไวอยางสูงไมเกินสี่หมื่นบาทนั้นไมอาจทํา
ให เ ป น การเพิ่ ม ต น ทุ น ในการกระทํ า ความผิ ด แต ป ระการใด เนื่ อ งจากผลประโยชน ค าดคะเน
(expected benefits) ของผูกระทําความผิดที่ไดรับสูงกวาตนทุนคาดคะเน (expected costs) อยู
มาก
ขอพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจของศาลในการใชดุลพินิจในการบรรเทาโทษ การลดโทษและการ
เพิ่มโทษยังขาดหลักเกณฑที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกําหนดเงื่อนไขในการใหผูพิพากษาสามารถใช
ดุ ล พิ นิ จ กํ า หนดโทษใหกระทํ าการใด ๆ เพื่อเปน เงื่อนไขในการคุมประพฤติ โดยไมมีบ ทบัญ ญัติที่
กําหนดไวอยางชัดเจน
พัชรวรรณ นุชประยูร 2560 มีขอเสนอแนะจากการนําครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชในการ
วิเคราะห ดังนี้
(1) ควรมีการปรับปรุงขนาดของบทลงโทษที่เหมาะสม ไดแก
• กําหนดโทษปรับใหสอดคลองกับประโยชนที่ไดรับจากการทุจริต
• ปรับปรุงโทษปรับในฐานความผิด และปรับปรุงโทษจําคุกใหมีชวงในการพิจารณาที่
สูงขึ้น เพื่อใหศาลมีอํานาจในการพิจารณากําหนดโทษตามความเสียหายที่รัฐไดรับ
หรือพิจารณาตามความรายแรงแหงการกระทํา
(2) ปรั บ ปรุ ง หลั ก การในการพั ก การลงโทษ โดยคณะกรรมการพั ก การลงโทษภายใต
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ควรนําหลักการในการเยียวยาความเสียหายตอรัฐมา
ประกอบการพิจารณาดวย เชน ผูกระทําความผิดไดชดเชยความเสียหายตอรัฐแลวหรือไม
ประการใดหรือพฤติการณในการทุจริตนั้นมีลักษณะเปนเชนใด
• เมธี ครองแกว. 2560(ก). “เบื้องลึก ป.ป.ช.”.
เมธี ครองแกว. 2560(ก) เปนหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับการทํางานของ ป.ป.ช. ซึ่งเปน
บทความที่ตีพิมพในหนังสือพิมพมติชนและสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ บทความเหลานี้ถายทอดทัศนะ
และประสบการณทํางานของ ศ.ดร. เมธี ครองแกว ในสมัยดํารงตําแหนงกรรมการ ป.ป.ช.
ระหว า ง พ.ศ. 2549 – 2555 เนื้ อ หาบทความส ว นหนึ่ ง มาจากสาระจากการวิ จั ย ในชุ ด
โครงการวิจัยเรื่องความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐศาสตรกับกฎหมายในการตอตานการทุจริต
ในประเทศไทยของ เมธี ครองแกว. 2558, สรรเสริญ พลเจียก. 2558, สุทธิ สุนทรานุรักษ.
2559, ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ. 2558, วรวิทย สุขบุญ. 2559, ทองใหญ
อัยยะวรากูล. 2560, สิริลักษณา คอมันตร. 2560 และ พัชรวรรณ นุชประยูร. 2560.
• เมธี ครองแกว. 2560(ข). “รวมบทความเกี่ยวกับนิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตอตาน
การทุจริตในประเทศไทย”.
150

เมธี ครองแกว. 2560(ข) รวบรวมบทความวิชาการที่ ศ.ดร. เมธี ครองแกวไดนําเสนอในเวที
วิชาการทั้งในและตางประเทศระหวางป พ.ศ. 2556 – 2560 หนังสือเลมนี้ประกอบดวยบทความ
ดังตอไปนี้
• Corruption and the people rights: how the Thais perceive and deal with
their public-sector corruption
• Transparency and anti-corruption activities in ASEAN: a big challenge for
the AEC?
• Corruption prevention activities of the NACC: facing a dilemma?
• Transparency and anti-corruption efforts in East Asia: an observation.
• The political economy of the act of government doctrine: a recent Thai
experience
• Legal accountability and the argument of the act of government doctrine:
experience form Thailand’s rice trading scheme, 2011 to 2014.
• Legal government corruption in Thailand: incidence and implications
• นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการปองกันการทุจริต
• ความเสี่ยงทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ของนักวิจัยและ
นักวิชาการภาครัฐของไทย
• The power and economics foundation of anti-corruption policies: the Thai
experience
• 10 คําถามเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตรวาดวยกาตรวจสอบทรัพยสิน
•
An economic theory of corruption prevention
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ภาคผนวก ง. รายชื่อโครงการการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและ
เอกชน ป 2523 - 2557
ลําดับ

ชื่อโครงการ

สาขาของ
กิจการ

หนวยงานรัฐเจาของ
สัญญา

โครงการอนุญาต ใหดําเนินการ
ใหบริการ ระบบสงน้ํามัน
เชื้อเพลิง อากาศยานผานทอ
แบบ Hydrant
สัญญาโครงการ ระบบใหบริการ
เชื้อเพลิง อากาศยาน
(Intoplane Services) ณ ทา
อากาศยาน สุวรรณภูมิ

คมนาคม

บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

คมนาคม

บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

3

โครงการอุปกรณ บริการภาคพื้น
และสิ่ง อํานวยความสะดวกดาน
การซอมบํารุง ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

คมนาคม

บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

4

โครงการคลังสินคา ณ ทาอากาศ คมนาคม
ยาน สุวรรณภูมิ

บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

5

โครงการครัวการบิน (Catering
Services) ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

1

2

คมนาคม

153

บริษัทเอกช
นผูได
สัญญา
ลงทุน
บริษัท ไทย
เชื้อเพลิง
การบิน
จํากัด
บริษัท
บริการ
เชื้อเพลิง
การบิน
กรุงเทพ
จํากัด
(มหาชน)
(BAFS)
และ บริษัท
เอเอสไอจี
(ไทยแลนด)
จํากัด
(ASIG)
บริษัท
บริการ
ภาคพื้นการ
บินกรุงเทพ
เวิลดไวด
ไฟลท
เซอรวิส
จํากัด
บริษัท
ดับบลิวเอฟ
เอสพีจีคาร
โก จํากัด
บริษัท แอล
เอสจี สกาย
เชฟส
(ประเทศ
ไทย) (SLG)
และบริษัท

ระยะเวลา
ตามสัญญา

จํานวน
ป

28 ก.ย.
2549 27 ก.ย.
2579
28 ก.ย.
2549 27 ก.ย.
2569

30

20

28 ก.ย.
2549 27 ก.ย.
2569

20

28 ก.ย.
2549 27 ก.ย.
2569
28 ก.ย.
2549 27 ก.ย.
2569

20

20

ลําดับ

ชื่อโครงการ

สาขาของ
กิจการ

หนวยงานรัฐเจาของ
สัญญา

6

สัญญาลงทุน กอสราง บริหาร
และ ประกอบการทาเทียบเรือ
A3 C1 C2 D1 D2 และ D3

คมนาคม

การทาเรือแหงประเทศ
ไทย

7

โครงการลงทุน บริหารและ
ประกอบการ ทาเทียบเรือตู
สินคา ซี.3 ณ ทาเรือแหลมฉบัง

คมนาคม

การทาเรือแหงประเทศ
ไทย

8

โครงการลงทุน กอสราง บริหาร คมนาคม
และ ประกอบการทาเทียบ เรือตู
สินคา บี.5

การทาเรือแหงประเทศ
ไทย

9

สัญญาเชาพื้นที่ เพือ่ ดําเนินการ
โครงการ อูเรือบริเวณแหลมฉบัง

คมนาคม

การทาเรือแหงประเทศ
ไทย

10

สัญญาสัมปทาน การลงทุน
ออกแบบกอสราง บริหารจัดการ
ใหบริการ และบํารุงรักษา
โครงการ ทางพิเศษสายศรีรัช –
วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร
สัญญาโครงการ ทางดวนสาย
บางปะอิน- ปากเกร็ด (โครงการ
ทาง พิเศษอุดรรัถยา) Bang Pa-

คมนาคม

การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย

คมนาคม

การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย

11
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บริษัทเอกช
นผูได
สัญญา
ลงทุน
ครัวการบิน
กรุงเทพ
จํากัด
บริษัท ฮัทชิ
สัน แหลม
ฉบัง
เทอรมินัล
จํากัด
(HLT)
บริษัท
แหลมฉบัง
อินเตอร
เนชั่นแนล
เทอรมินอล
จํากัด
(LCIT)
บริษัท
แหลมฉบัง
อินเตอร
เนชั่นแนล
เทอรมินอล
จํากัด
(LCIT)
บริษัท ยูนิ
ไทย ชิป
ยารด เอนจิ
เนียริ่ง
จํากัด
(UNITHAI)
บริษัท ทาง
ดวน
กรุงเทพ
จํากัด
(มหาชน)
(BECL)
บริษัท ทาง
ดวน
กรุงเทพ

ระยะเวลา
ตามสัญญา

จํานวน
ป

1 พ.ย.
2547 31 ต.ค.
2577

30

1 พ.ค.
2546 30 เม.ย.
2576

30

1 พ.ค.
2539 30 เม.ย.
2569

30

18 ธ.ค.
2533 17 ธ.ค.
2563

30

15 ธ.ค.
2555 14 ธ.ค.
2585

30

27 ก.ย.
2539 26 ก.ย.
2569

30

ลําดับ

12

ชื่อโครงการ

In – Pak Kret Expressway
Agreement
โครงการระบบ ทางดวนขั้นที่ 2
(ทางพิเศษศรีรัช) (Second
Stage Expressway
Agreement)

สาขาของ
กิจการ

หนวยงานรัฐเจาของ
สัญญา

คมนาคม

การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย

13

โครงการสัญญา สัมปทานทาง
หลวง ในทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต
ตอนดินแดง –ดอนเมือง

คมนาคม

กรมทางหลวง

14

โครงการระบบ รถไฟฟามหา
นครสาย เฉลิมรัชมงคล
(Metropolitan Rapid Transit
Chaloem Ratchamongkhon
Line, MRT Blue Line)
สัญญาสัมปทาน ระบบขนสง
มวลชน กรุงเทพมหานคร

คมนาคม

องคการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย
(รฟม.)

คมนาคม

กรุงเทพมหานคร (กทม.)

15

16

โครงการสัญญา กอสรางและ
คมนาคม
บริหาร โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในที่ราช
พัสดุ บริเวณ สถานีขนสงหมอชิต

กรมธนารักษ

17

โครงการใหสิทธิ ดําเนินการผลิต
และ จําหนายน้ําประปา

การจัดการ
น้ํา

การประปาสวนภูมภิ าค

18

โครงการสัญญา การบริหารและ
การ ดําเนินกิจการระบบทอ สง
น้ําสายหลักในภาค ตะวันออก

การจัดการ
น้ํา

กรมธนารักษ
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บริษัทเอกช
นผูได
สัญญา
ลงทุน
เหนือ จํากัด
(NECL)
บริษัท ทาง
ดวน
กรุงเทพ
จํากัด
(BECL)
บริษัท ทาง
ยกระดับ
ดอนเมือง
จํากัด
(มหาชน)
(tollway)
บริษัท
รถไฟฟา
กรุงเทพ
จํากัด
(BMCL)
บริษัท
ระบบขนสง
มวลชน
กรุงเทพ
จํากัด
(BTSC)
บริษัท
บางกอก
เทอรมินอล
จํากัด (เดิม:
บริษัท ซัน
เอสเตท
จํากัด)
บริษัท
ประปา
ปทุมธานี
จํากัด
บริษัท
จัดการและ
พัฒนา
ทรัพยากร

ระยะเวลา
ตามสัญญา

จํานวน
ป

1 มี.ค.
2533 28 ก.พ.
2563

30

21 ส.ค.
2532 20 ส.ค.
2577

45

2 ก.ค.
2547 - 1
ก.ค. 2572

25

5 ธ.ค.
2542 - 4
ธ.ค. 2572

30

8 ส.ค.
2539 - 7
ส.ค. 2569

30

15 ก.ย.
2549 14 ต.ค.
2566
1 ม.ค.
2537 31 ธ.ค.
2567

17

30

ลําดับ

ชื่อโครงการ

สาขาของ
กิจการ

19

โครงการดําเนิน กิจการ
สาขาการ
ดาวเทียมสื่อสาร ภายในประเทศ สื่อสาร

20

โครงการสัญญาให ดําเนินการ
ใหบริการ วิทยุค มน าค มร ะบ
บ เซลลูลา

สาขาการ
สื่อสาร

21

สัญญาใหดําเนินการ ใหบริการ
วิทยุคมนาคม ระบบ Digital
PCN 1800

สาขาการ
สื่อสาร

22

สัญญาใหดําเนินการ ใหบริการ
วิทยุคมนาคม ระบบเซลลูลา
1800

สาขาการ
สื่อสาร

23

สัญญาอนุญาตให ดําเนินกิจการ
บริการ โทรศัพทเคลื่อนที่
(Cellular Mobile
Telephone)

สาขาการ
สื่อสาร

หนวยงานรัฐเจาของ
สัญญา

บริษัทเอกช
นผูได
สัญญา
ลงทุน
น้ําภาค
ตะวันออก
จํากัด
สํานักงานปลัดกระทรวง บริษัท ไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คม จํากัด
และการสื่อสาร
(มหาชน)
(เดิมชื่อ
บริษัท ชิน
วัตร
คอมพิวเตอ
ร แอนด
คอม มิวนิ
เคชั่นส
จํากัด
(บริษัท ชิน
แซทเทล
ไลท จํากัด
(มหาชน))
บริษัท กสท โทรคมนาคม บริษัทโท
จํากัด (มหาชน)
เทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมู
นิเคชั่น
จํากัด
(มหาชน)
(DTAC)
บริษัท กสท โทรคมนาคม บริษัท ทรู
จํากัด (มหาชน)
มูฟ จํากัด
(True
Move)
บริษัท กสท โทรคมนาคม บริษัท
จํากัด (มหาชน)
ดิจิตอล
โฟน จํากัด
(DPC)
บมจ. ทีโอที จํากัด
บริษัท แอด
(มหาชน)
วานซ อิน
(องคการโทรศัพทแหง
โฟร
ประเทศไทย)
เซอรวิส
จํากัด (AIS)
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ระยะเวลา
ตามสัญญา

จํานวน
ป

11 ก.ย.
2534 10 ก.ย.
2564

30

16 ก.ย.
2534 30 ก.ย.
2561

27

20 มิ.ย.
2534 15 ก.ย.
2556
19 พ.ย.
2539 15 ก.ย.
2556
1 ต.ค.
2533 30 ต.ค.
2558

22

17

25

ลําดับ

ชื่อโครงการ

สาขาของ
กิจการ

หนวยงานรัฐเจาของ
สัญญา

24

สัญญารวมการงาน และรวม
ลงทุนขยาย บริการโทรศัพท 1.5
ลานเลขหมายในเขต โทรศัพท
ภูมิภาค

สาขาการ
สื่อสาร

บมจ. ทีโอที จํากัด
(มหาชน)
(องคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย)

25

โครงการรวมการ งานและรวม
ลงทุนขยาย บริการโทรศัพทใน
พื้นที่ เขตโทรศัพทนครหลวง
จํานวน 2.6 ลานเลขหมาย

สาขาการ
สื่อสาร

บมจ. ทีโอที จํากัด
(มหาชน)
(องคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย)

26

สัญญารวมดําเนิน กิจการสง
โทรทัศนสี

สาขาการ
สื่อสาร

บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน)

27

โครงการใหใชสิทธิ ดําเนินการ
บริหารและ ประกอบการศูนย
บริหาร จัดการวัสดุ เหลือใช
อุตสาหกรรม (เตาเผา ขยะ
อุตสาหกรรม) บางปู
โครงการสัญญาให สิทธิใช
ประโยชน ศูนยการคาบริเวณ
สามเหลี่ยมยาน พหลโยธิน

การบริหาร
จัดการขยะ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การคาและ
บริการ

การรถไฟแหงประเทศ
ไทย (รฟท.)

29

โครงการสัญญาให สิทธิใช
ประโยชนอาคาร เพื่อประกอบ
ธุรกิจ โรงแรม

การคาและ
บริการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

30

โครงการสัญญาให สิทธิใช
ประโยชน ศูนยการคาบริเวณสี่
แยก ปทุมวัน

การคาและ
บริการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

28
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บริษัทเอกช
นผูได
สัญญา
ลงทุน
บริษัท ทีที
แอนดที
จํากัด
(มหาชน)
(TT&T)
บริษัท ทรู
คอร
ปอเรชั่น
จํากัด
(มหาชน)
(เดิมชื่อ
บริษัท ซี.พี.
เทเลคอม
มิวนิเคชั่น
จํากัด)
บริษัท
บางกอก
เอ็นเตอร
เทนเมนต
จํากัด
(BEC)
บริษัท อัคคี
ปราการ
จํากัด
(มหาชน)

ระยะเวลา
ตามสัญญา

จํานวน
ป

30 มิ.ย.
2537 29 มิ.ย.
2562

25

29 ต.ค.
2535 28 ต.ค.
2560

25

26 มี.ค.
2523 25 มี.ค.
2563

40

11 ก.พ.
2551 10 ก.พ.
2571

20

บริษัท
เซ็นทรัล
อินเตอร
พัฒนา
จํากัด
บริษัท
สยามส
แควรทาว
เวอร จํากัด
บริษัท
สยามส
แควรทาว
เวอร จํากัด

19 ธ.ค.
2551 18 ธ.ค.
2571

20

9 พ.ย.
2557 - 8
พ.ย. 2577

20

9 พ.ย.
2557 - 8
พ.ย. 2577

20

ลําดับ

ชื่อโครงการ

สาขาของ
กิจการ

หนวยงานรัฐเจาของ
สัญญา

31

โครงการสัญญาให สิทธิใช
ประโยชน ศูนยการคาบริเวณสี่
แยก ปทุมวัน

การคาและ
บริการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

32

สัญญาการบริหาร และการ
ดําเนินกิจการ ศูนยการประชุม
แหงชาติ สิริกิติ์

การคาและ
บริการ

กรมธนารักษ

33

การจัดใหเชาที่ราช พัสดุแก
บริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน)
เพื่อ ดําเนินการกิจการดาน การ
กลั่นน้ํามัน (บมจ. ไทยออยล)
โครงการรวมลงทุน กอสรางและ
บริหาร โครงการพัฒนาที่ราช
พัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษี รอยชัก
สาม

การคาและ
บริการ

กรมธนารักษ

การคาและ
บริการ

กรมธนารักษ

34

บริษัทเอกช
นผูได
สัญญา
ลงทุน
บริษัท เอ็ม
บี เค จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เอ็น
ซี ซี แมน
เนจเมนท
แอนด ดี
เวลลอป
เมนท
จํากัด
บริษัท ไทย
ออยล
จํากัด
(มหาชน)
กิจการรวม
คาบริษัท
แนเชอรัล
พารค
จํากัด
(มหาชน),
บริษัท อา
มันรีสอรท
เซอรวิส
เซสลิมิเต็ด
และ บริษัท
ซิลเวอรลิงค
โฮลดิ้ง ลิมิ
เต็ด

ระยะเวลา
ตามสัญญา

จํานวน
ป

22 เม.ย.
2556 21 เม.ย.
2576
1 ธ.ค.
2534 30 พ.ย.
2564

20

11 ก.ย.
2535 10 ก.ย.
2565
10 พ.ค.
2548 - 9
พ.ค. 2578

30

30

30

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ 6 มิ.ย. 2558) อางใน สํานักงบประมาณของรัฐสภา. มกราคม 2559. “การ
วิเคราะหการรวมทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP)”.
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ภาคผนวก จ. พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติ
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใดในสวนที่บัญญัติไว
แล ว ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ซึ่ ง ขั ด หรื อ แย ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ทน
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ เวนแตการ
ใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมและการใหประทานบัตรตามกฎหมายวาดวยแร
มาตรา ๔ ให น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ "หนวยงานเจาของโครงการ" หมายความวา สวนราชการที่มี
ฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นที่เปนเจาของ
โครงการ "รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ "ราชการ
สวนทองถิ่น" หมายความวา ราชการบริหารสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน "กระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการ" หมายความวา กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีสวนราชการใน
สังกัดตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม "กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ" (๑)
กรณีบริษัทจํากัด หมายความวา กระทรวงการคลังหรือกระทรวงหรือทบวงที่ไดรับมอบอํานาจใหใช
สิทธิเปนผูถือหุนของบริษัทจํากัดแทนกระทรวงการคลัง (๒) กรณีไมใชบริษัทจํากัด หมายความวา
กระทรวงหรือทบวงซึ่งรัฐมนตรีวาการเปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
หรือรัฐมนตรีผูรับผิ ดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น"กระทรวงเจาสังกัดของราชการสวนทอ งถิ่น "
หมายความวา กระทรวงมหาดไทย "กิจการของรัฐ" หมายความวา กิจการที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ตองทําตามกฎหมายหรือกิจการที่จะตองใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสินของสวนราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ ราชการส ว นท อ งถิ่ น หน ว ยใดหน ว ยหนึ่ ง หรื อ หลายหน ว ย
รวมกัน "โครงการ" หมายความวา การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพยสิน
ตั้ งแต ห นึ่ งพั น ล า นบาทขึ้ น ไปหรื อตามวงเงิน หรือทรัพยสิน ที่กําหนดเพิ่มขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกา
"รวมงานหรือดําเนินการ" หมายความวา รวมลงทุนกับเอกชนไมวาโดยวิธีใด หรือมอบใหเอกชนลงทุน
แตฝายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือใหสัมปทาน หรือใหสิทธิไมวาในลักษณะใด "คณะกรรมการ"
หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมงานหรือดําเนินการตามมาตรา ๑๓
หมวด ๒
การเสนอโครงการ
มาตรา ๖ ใหหนวยงานเจาของโครงการที่ประสงคจะใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
โครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวขอที่สํานั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตอกระทรวงเจาสังกัด
มาตรา ๗ ถาโครงการตามมาตรา ๖ มีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาทหนวยงาน
เจาของโครงการตองวาจางที่ปรึกษามาใหคําปรึกษาและที่ปรึกษาตองจัดทํารายงานเปนเอกเทศตาม
รายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดไวในมาตรา ๖
และสาระสําคัญอื่น ๆ ที่ที่ปรึกษาเห็นสมควร และใหหนวยงานเจาของโครงการส งรายงานของที่
ปรึกษาไปเพื่อใชประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๘ ดวย ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติ
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ตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลังกําหนดโดยประกาศในราชกิจ จานุเบกษา มาตรา ๘ ให
กระทรวงเจาสังกัดของหนวยงานเจาของโครงการพิจารณาเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ
ตอสวนราชการดังนี้ (๑) โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติพิจารณา (๒) โครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว ใหเสนอตอกระทรวงการคลังพิจารณา
มาตรา ๙ ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ หรื อ
กระทรวงการคลังดําเนินการดังนี้
(๑) สําหรับโครงการใหม (ก) หากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ เ ห็ น ด ว ยกั บ โครงการ ให เ สนอคณะรั ฐ มนตรีพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การของ
โครงการ (ข) ถ า สํ า นั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมเห็น ดวยกับ
โครงการ ให แจ งหน ว ยงานเจ า ของโครงการในกรณีที่ ห นว ยงานเจา ของโครงการไมเ ห็น ด ว ยกั บ
ความเห็ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติตาม (ข)ใหเสนอ
ความเห็นหรือคําชี้แจงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินโดยตอง
แจงขอมูลตาง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตาม
มาตรา ๖และขอมูลอื่นตามที่หนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควร
(๒) สําหรับโครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว (ก) ในกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ
ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการ (ข) ในกรณีที่กระทรวงการคลังไม
เห็นดวยกับโครงการ ใหแจงหนวยงานเจาของโครงการ ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็น
ดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลังตาม (ข) ใหเสนอความเห็นหรือคําชี้แจงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรี
เจ า สั ง กั ด เพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาตั ด สิ น โดยต อ งแจ ง ข อ มู ล ต า ง ๆ ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖ และขอมูลอื่น ตามที่
หนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควรใหสํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั ง คม
แหงชาติและกระทรวงการคลังพิจารณาโครงการตามมาตรานี้ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับโครงการ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและกระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่น
ใดจะกระทํากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมีมติใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ ใหหนวยงาน
ดังกลาวดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ โครงการใดมีวงเงินไมถึงหนึ่งพันลานบาท หรือนอยกวาวงเงินที่กําหนดเพิ่มขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหตองดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
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หมวด ๓
การดําเนินโครงการ
มาตรา ๑๒ เมื่ อคณะรั ฐ มนตรีใหความเห็น ชอบในโครงการใดแลว ใหห นว ยงานเจ า ของ
โครงการรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการรางขอบเขตของโครงการและเงื่อนไข
สําคัญที่จะตองมีในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ
มาตรา ๑๓ ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยผูแทน
กระทรวงเจาสังกัดซึ่งเปนขาราชการประจําพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหนวยงานอื่นของรัฐหรือ
พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น แล ว แต ก รณี เป น ประธาน ผู แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู แ ทนสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณผูแทนกระทรวงอื่นอีกสองกระทรวง กระทรวง
ละหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหมีผูแทนหนวยงานเจาของโครงการหนึ่ง
คนเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ ราง
ขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญที่จะตองมีในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ
(๒) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
(๓) พิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ
(๔) พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๕ การประกาศเชิ ญ ชวน เอกสารขอเสนอการรว มงานหรือดําเนิน การ วิธีการ
ประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการซึ่งจะตองใชวิธีประมูล การกําหนดหลักประกัน
ซองและหลั ก ประกั น สั ญ ญา ต อ งมี ร ายละเอี ย ดอย า งน อ ยตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ในการคั ด เลื อ กให เ อกชนเข า ร ว มงานหรื อ ดํ า เนิ น การหากคณะกรรมการมี
ความเห็นวา ไมควรใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลและหนวยงานเจาของโครงการเห็นชอบดวย ให
รายงานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลัง หาก
สองหนวยงานเห็นพองดวยใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ถาหนวยงานเจาของโครงการไม
เห็ น ด ว ยกั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให ทํ า บั น ทึ ก ความเห็ น เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ แ ละกระทรวงการคลั ง เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณา หากสองหนวยงานเห็นพองดวยหรือถาหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดมีความเห็นไมตรงกัน ให
ใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีประมูล
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มาตรา ๑๗ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการตามมาตรา ๑๒ ที่มีวงเงินหรือ
ทรัพยสินเกินหาพันลานบาท หนวยงานเจาของโครงการตองใหที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ
ตามมาตรา ๗ รางขอบเขตของโครงการและใหจัดทําความเห็นประเมินการคัดเลือกใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการตามโครงการนั้น
มาตรา ๑๘ การประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการครัง้ ใด ถาไมมีผูเสนอ
เขารวมงานหรือดําเนินการ ใหยกเลิกการประกาศเชิญชวนเพื่อดําเนินการใหม ถามีผูเสนอเพียงราย
เดียวหรือหลายราย แตเสนอถูกตองตามรายการในเอกสารขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการตาม
มาตรา ๑๕ เพียงรายเดียว หากเห็นวารัฐจะไดประโยชนก็ใหดําเนินการตอไปได
มาตรา ๑๙ การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม มติที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา
คั ด เลื อกข อ เสนอและเจรจาต อรองต อ งมี ค ะแนนเสีย งไมน อยกว าสองในสามของกรรมการที่ ม า
ประชุม กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียง
เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณารางสัญญารวมงานหรือดําเนินการกอน
ลงนาม
มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นที่เจรจาตอรองเรื่อง
ผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด เพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน หากคณะรัฐมนตรีไมเห็น
ดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนความเห็น แลวนําผลการพิจารณาเสนอให
คณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด
หมวด ๔
การกํากับดูแลและติดตามผล
มาตรา ๒๒ เมื่ อ ได มี ก ารลงนามในสั ญ ญาแล ว ให ห น ว ยงานเจ า ของโครงการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนหนวยงานเจาของโครงการเปนประธาน
ผูแทน
กระทรวงการคลังหนึ่ งคนผูแทนสํานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคม
แหงชาติหนึ่งคนและผูแทนจากหนวยงานอื่นซึ่งมิใชหนวยงานเจาของโครงการหนึ่งคน ผูแทนฝาย
เอกชนที่เ ข า ร ว มงานหรื อดํ า เนิ น การหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงเจาสังกัดหนึ่งคน และผูแทนอื่ น ซึ่ ง
หน ว ยงานเจ า ของโครงการเห็ น สมควรแต ง ตั้ ง อี ก ไม เ กิ น สามคน และรวมกั น ไม เ กิ น เก า คน เป น

163

กรรมการ การประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง และองคประชุมใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประสานงานกําหนด
มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญา
(๒) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไขต อรั ฐ มนตรี
กระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบ ระยะเวลาที่จะตองรายงานตาม
(๓) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกําหนด แตตองไมเกินหกเดือนตอหนึ่งครั้ง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานเจาของโครงการละเลยหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ขอผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแลว ใหผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการประสานงานทํา
รายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๕ โครงการใดที่ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการซึ่งไดกระทําไปแลวในขั้นตอน
ใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชได แตการดําเนินการในขั้นตอนตอไปใหปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑ หนา ๔๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๕)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ ใหสัมปทานหรือให
สิทธิแกเอกชน หรือการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชนในปจจุบัน สวนใหญจะกําหนด ใหเปนอํานาจการ
พิจารณาของบุคคลผูเ ดียวหรือหนวยงานเดียว และในเรื่องสําคัญจะกําหนดใหเปน อํานาจของรัฐมนตรี
ทําใหการพิจารณาอาจเปนไปโดยไมมีหลักเกณฑที่แนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ ใหสัมปทานตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ สวนใหญ กฎหมายไมไดกําหนด
วิธีปฏิบัติไว ดังนั้น เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติและใชบังคับแกการใหสัมปทาน หรือการรวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการทีม่ ีการลงทุนหรือมีทรัพยสินตั้งแต หนึ่งพันลานบาทขึ้น
ไป สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ ของรัฐ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก ฉ. เปรียบเทียบเนื้อหาประมวลกฎหมายอาญา
และ พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคกรหรือ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
ประมวลกฎหมายอาญา

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502

มาตรา ๑๔๗ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา
จัดการหรือรักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยนั้นเปนของ
ตน หรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให
ผูอื่นเอาทรัพยนั้นเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง
ยี่ สิ บป หรื อจํ าคุ กตลอดชี วิต และปรั บตั้งแตหนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๔ ผูใดเปนพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ
หรือรักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตนหรือ
เปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอา
ทรัพยนั้นเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยีส่ ิบป
หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่
หมื่นบาท

มาตรา ๑๔๘ ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจใน
ตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อใหบุคคลใด
มอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
ตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบ
ป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง
สี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

มาตรา ๕ ผูใดเปนพนักงาน ใชอํานาจในหนาที่โดย
มิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจ เพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือ
หามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือ
ผู อื่ น ต อ งระวางโทษจํ า คุก ตั้ง แตห า ปถึ ง ยี่ สิบ ป หรื อ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท หรือประหารชีวิต

มาตรา ๑๔๙ ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติ
บั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ สมาชิ ก สภาจัง หวั ด หรื อ สมาชิ กสภา
เทศบาล เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ
ประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อ
กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวา
การนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึ งสี่แสนบาท หรือประหาร
ชีวิต

มาตรา ๖ ผูใดเปนพนักงาน เรียก รับหรือยอมจะ
รับทรัพยสินหรือประโยชน อื่นใด สําหรับตนเองหรือ
ผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยาง
ใดในหนาที่ ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่
ต อ งระวางโทษจําคุ กตั้ง แตหา ปถึ ง ยี่สิบ ป หรื อ จําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
หรือประหารชีวิต

มาตรา ๑๕๐ ผู ใ ดเป น เจ า พนั ก งาน กระทํ า การ
หรื อ ไม ก ระทํ า การอย า งใดในตํ า แหน ง โดยเห็ น แก
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งตนไดเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานใน
ตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป
หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท

มาตรา ๗ ผู ใ ดเป น พนั ก งาน กระทํ า การหรือไม
กระทําการอยางใดในหนาที่ โดยเห็นแกทรัพยสินหรือ
ประโยชน อื่ น ใดซึ่ ง ตนได เ รี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ไว
กอนที่ตนไดรับแตงตั้งเปนพนักงานในหนาที่นั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
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มาตรา ๑๕๑ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซ้ือ ทํา
จัดการหรือรักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดย
ทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาล
หรือเจาของทรัพยนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง
ยี่ สิ บป หรื อจํ าคุ กตลอดชี วิต และปรั บตั้งแตหนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๘ ผูใดเปนพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ
หรือรักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในหนาที่โดยทุจริต อัน
เปนการเสียหายแกองคการ บริษัทจํากัด หางหุนสวน
นิติบุคคลหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ตองระวาง
โทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต หา ป ถึ ง ยี่สิ บป หรื อ จํ า คุ ก ตลอดชีวิต
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา ๑๕๒ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการ
หรื อ ดู แ ลกิ จ การใด เข า มี ส ว นได เ สี ย เพื่ อ ประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่น เนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท

มาตรา ๙ ผูใดเปนพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือ
ดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสีย เพื่อประโยชนสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท

มาตรา ๑๕๓ ผู ใ ดเป น เจ า พนั ก งาน มี ห น า ที่ จ า ย
มาตรา ๑๐ ผูใดเปนพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย
ทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควรจายเพื่อประโยชน จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควรจาย เพื่อประโยชนสําหรับ
สําหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่ง ตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบ
ปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๗ ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละ
เว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยมิ ช อบ เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
สิ บ ป หรื อ ปรั บ ตั้ ง แต ส องหมื่ น บาทถึ ง สองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๑ ผูใดเปนพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยทุ จ ริต ต อ งระวางโทษจํ าคุ กตั้ ง แต หนึ่ ง ปถึงสิบป
หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
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