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บทสรุปผูบริหาร 

รายงานฉบับนี้ไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการ ”ประมวลองคความรูดานการเสริมสรางธรร

มาภิบาลและการลดคอรรัปชัน” ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2560 เนื่องจากท่ีผานมาสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดใหทุนวิจัยประเด็นการทุจริตคอรรัปชันและการขาดธรรมาภิบาลมาตั้งแต

ป 2536 จึงเห็นควรประมวลองคความรูท่ีมีอยู เพ่ือกําหนดโจทยวิจัยในอนาคตและใหฐานความรูท่ีมี

อยูสมบูรณมากข้ึน 

คณะผูวิจัยประมวลและจัดหมวดหมูองคความรูงานวิจัยของ สกว. จํานวน 40 ฉบัย โดยใช

กรอบแนวคิด “สมการคอรรัปชัน” ของศาสตราจารย Robert Klitgaard ซ่ึงนิยามวา Corruption = 

Monopoly (การผูกขาดอํานาจการเมืองและธุรกิจ) + Discretion (การใชอํานาจแหงดุลยพินิจ)  – 

Accountability (การตรวจสอบ) โดยมีผลดังนี้ 

ในหมวดการผูกขาด งานวิจัยชี้ใหเห็นปญหาการผูกขาดสองเรื่อง ไดแก การผูกขาดอํานาจ

การเมือง ระบบพวกพองและการแสวงหาผลประโยชน และ การผูกขาดทางเศรษฐกิจ ในกรณี

รัฐวิสาหกิจและการใหสัมปทานเอกชน ปญหาการผูกขาดนี้เปนผลมาจากโครงสรางทางการเมือง

ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และเครือขายอุปถัมถระหวางนักการเมือง นักธุรกิจ และขาราชการ ท่ี

เอ้ือใหเกิดการกําหนดนโยบายและโครงการตาง ๆ ท่ีสรางผลประโยชนสวนเกิน 

ในหมวดการใชอํานาจการแหงดุลยพินิจ งานวิจัยชี้วา ทุจริตเกิดข้ึนจากการอํานาจการใช 

ดุลยพินิจในสามเรื่องท่ีสําคัญ ไดแก การใชดุลยพินิจขององคกรกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย และ 

ตลาดโทรคมนาคมแหงชาติซ่ึงเกิดจากการแทรกแซงของกลุมผลประโยชน  การใชดุลยพินิจในการ

จัดซ้ือจัดจางซ่ึงเก่ียวของกับงบประมาณมูลคาหลายลานลานบาทตอป และ ดุลยพินิจในกระบวนการ

ยุติธรรมอันไดแก ตํารวจ และ ศาลยุติธรรม 

ในหมวดของการตรวจสอบรัฐ รายงานวิจัยของ สกว. ศึกษากลไกในการตรวจสอบและ

ถวงดุลอํานาจของภาครัฐซ่ึงแบงเปน 4 ระดับ ไดแก (1) ระบบการตรวจสอบภายในขององคกรหรือ

หนวยงานของรัฐแตละแหง  (2) การตรวจสอบโดยองคกรอิสระตามรัฐธรรนูญ ซ่ึงโดยมีสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และ

สํานักงานผูตรวจการแผน เปนหนวยงานหลัก (3) การตวรจสอบถวงดุลโดยรัฐสภา และ (4) การ

ตรวจสอบโดยสื่อมวลชนและภาคประชาชน ซ่ึงดําเนินการผานกฎหมายท่ีใหสิทธิการเขาถึงขอมูล

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 

รายงานฉบับนี้ประมวลงานวิจัยท่ีไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ตั้งแตป พ.ศ. 2536 โดยมีเปาหมายประมวลองคความรูเก่ียวกับเรื่องธรรมาภิบาลและการตอตานการ

ทุจริตท้ังหมด 

คณะผูวิจัยไดคัดเลือกงานวิจัย 40 ชิ้นจากฐานขอมูลงานวิจัยออนไลน elibrary.trf.or.th ของ 

สกว เพ่ือประมวลสาระท่ีเก่ียวของกับหัวขอและจัดหมวดหมูโดยเลือกใชกรอบแนวคิด “สมการคอร

รัปชัน” ของศาสตราจารย Robert Klitgaard ซ่ึงนิยามวา Corruption = Monopoly (การผูกขาด

อํานาจการเมืองและธุรกิจ) + Discretion (การใชอํานาจแหงดุลยพินิจ) – Accountability (การ

ตรวจสอบ) ซ่ึงเปนกรอบแนวคิดท่ีกวางพอท่ีจะใชจัดหมวดงานวิจัย              ไดงาย โดยผลการ

ประมวลองคความรูมีดังนี้ 

1. การผูกขาดอํานาจการเมืองและธุรกิจ 

การทบทวนงานวิจัยของ สกว. ท่ีจัดทําในชวง 21 ปท่ีผานมา พบวา ปญหาการผูกขาดซ่ึงถูก

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 รัฐบาลออนแอจากการถูก

ครอบงําโดยกลุมผลประโยชนเฉพาะทาง จากการแขงขันทางการเมืองท่ีสูง แตนักการเมืองไมสามารถ

ระดมทุนในวงกวางได จึงตองพ่ึงพาแหลงทุนจากกลุมนายทุนกลุมแคบ ๆ ซ่ึงตองตอบแทนดวยการ

ดําเนินนโยบายท่ีเอ้ือประโยชนเฉพาะบางกลุม จนเม่ือมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองครั้ง

สําคัญคือการออกรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2540 ทําใหรัฐบาลเขมแข็งมากข้ึนจากการท่ีพรรคไทยรักไทย

ไดรับคะแนนเลือกตั้งอยางทวมทน แตอยางไรก็ดี รัฐบาลไทยรักไทยก็ยังคงเปนตัวแทนของกลุมทุน 

(กลุมใหม) ซ่ึงยังผูกขาดอํานาจการบริหารประเทศ การดําเนินนโยบายก็ยังเอ้ือตอกลุมทุนกลุมแคบ ๆ 

อยูเชนกัน และเกิดเปนทุนนิยมแบบพวกพอง (crony capitalism) ในขณะท่ีการตรวจสอบตามระบบ

รัฐสภาและภาคประชาชนยังทําไดยาก 

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ยังไมชวยเพ่ิมการแขงขันทางการเมือง เนื่องจากอุปสรรคสําคัญ

ยังคงอยูซ่ึงไดแก ความแตกตางทางเศรษฐกิจ การกระจุกตัวทางการเมือง และเครือขายอุปถัมถทาง

การเมือง อุปสรรคเหลานี้นําพาไปสูการผูกขาดอํานาจการเมืองของนักการเมืองกลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึง

เม่ือเขาสูอํานาจแลว ผูบริหารประเทศก็มีผลประโยชนทับซอนและกอใหเกิด “คอรรัปชันเชิง

นโยบาย” โดยวิธีการแสวงหาผลประโยชนของผูบริหารประเทศมี 3 วิธี ไดแก (1) การออกและ
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เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ เพ่ือเอ้ือตอธุรกิจ (2) การจัดสรรทรัพยากรของรัฐใหแกธุรกิจท่ีตนเองมีสวนได

เสีย (เชน สัมปทาน งบสงเสริมอุตสาหกรรม) และ (3) การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาหรือรักษา

ผลประโยชน (เชน การเจรจาตอรองธุรกิจสวนตัวในตางประเทศ)  

1.2 การผูกขาดทางเศรษฐกิจ กรณีรัฐวิสาหกิจและการใหสัมปทานเอกชน 

แมรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 จะมีกลไกเพ่ือเนนควบคุมนักการเมืองมากข้ึนโดยเฉพาะการ

เปดเผยบัญชีทรัพยสินและกระบวนการถอดถอนและดําเนินคดีอาญา แตขาราชการระดับสูงก็ยังจะ

เปนกลไกสําคัญใหนักการเมืองใชเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองผานชองตาง ๆ 

เชน  การจัดซ้ือจัดจาง การจัดสรรงบประมาณท่ีมีการผันงบประมาณสูพ้ืนท่ีของตัวเอง การไดรับ

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา สัมปทาน เปนตน 

งานวิจัยของ อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 พบวา บริษัทท่ีมีสายสัมพันธกับพรรค

การเมืองท่ีเปนรัฐบาลจะมีอัตรากําไรท่ีสูงกวาบริษัทท่ีไมมีสายสัมพันธทางการเมืองท่ีประกอบธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน โดยเฉลี่ยแลวประมาณรอยละ 11 ในชวงป พ.ศ. 2544  

การปฏิรูประบบราชการและการเมืองหลังป พ.ศ. 2540 ยังคงไมสามารถปองกันผูบริหาร

ประเทศใชอํานาจในการคอรรัปชันและเอ้ือประโยชนตอพวกพองตนเองได ซ่ึงชองทางการผูกขาดทาง

เศรษฐกิจท่ีสําคัญและเปนปญหาท่ีทุกฝายพยายามมานานคือ การครอบงํารัฐวิสาหกิจ และการ

แทรกแซงการใหสัมปทานแกบริษัทเอกชน 

• การครอบงํารัฐวิสาหกิจ 

ประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจ 60 แหง (ขอมูลตามรายงานวิจัย) ซ่ึงมีจํานวนไมนอยท่ีอยูในตลาด

หลักทรัพย ท้ังนี้ การสํารวจบริษัทในตลาดหลักทรัพยท่ีใหญท่ีสุด 20 บริษัท พบวา มี 5 บริษัทท่ีเปน

บริษัทเครือ ปตท. ซ่ึงมีสวนแบงรายไดรอยละ 45.6 ของรายไดรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย

ท้ังหมด ขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ชี้ใหเห็นวา รัฐวิสาหกิจไทยมีขนาดท่ีใหญในแงของมูลคาทาง

เศรษฐกิจ การครอบงํารัฐวิสาหกิจจึงเปรียบเสมือนการครอบงําเศรษฐกิจไทยในระดับหนึ่ง 

รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานของรัฐอีกประเภทท่ีถูกวิเคราะหวามีปญหาความไมมีประสิทธิภาพ

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

แตงต้ังคณะกรรมการยังเปนลักษณะเพ่ือตอบแทนทางการเมือง มีขาราชการมากเกินไป และขาด

ความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงาน มีผลประโยชนทับซอนและไมถูกตรวจสอบกรณี

ตัดสินใจผิดพลาด สวนอุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก กฎระเบียบไมเอ้ือและไมสรางแรงจูง
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ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ แตเอ้ือประโยชนใหไดเปรียบบริษัทเอกชนในธุรกิจเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ

หลายแหงมีวัตถุประสงคคลายกันจนผูประเมินไมสามารถประเมินไดอยางเปนวัตถุวิสัย มีการ

แทรกแซงของฝายการเมือง 

หลังป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีแนวคิดแปลงสถานะรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทเอกชนเต็มตัว

แตยังทําไมสําเร็จ ทําใหรัฐวิสาหกิจบางแหงยังคงมีสถานะ “ก่ึงรัฐก่ึงเอกชน” การคงสถานะแบบนี้เปด

ชองใหฝายการเมืองเขามาแสวงหาผลประโยชนไดอยางสะดวกมากข้ึน  

รัฐวิสาหกิจดานธุรกิจพลังงานเปนตัวอยางท่ีเห็นชัดในเรื่องนี้ ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 

2556 พบวา มีการแปรรูป บมจ. ปตท. และ กฟผ. แบบก่ึงรัฐก่ึงเอกชน ความเปนรัฐทําใหผูกขาดใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวของและไดรับประโยชนพิเศษตาง ๆ จากรัฐ เชน สิทธิสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม เงินกู

คํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง แตความเปนเอกชนทําใหกําไรท่ีไดถูกโอนไปสูกลุมบุคคลบางกลุม 

และรัฐวิสาหกิจนั้นก็ยังไดรับประโยชนในฐานะเอกชน เชน การสงเสริมการลงทุน การยกเวนไมตอง

ทําตามมติ ครม. หรือระเบียบราชการ ในขณะท่ีการบริหารงานยังมีกลุมขาราชการไปบริหาร อยางไร

ก็ดีรายงานฉบับนี้ไมไดมีขอเสนอแนะชัดเจนนักวาตองทําอยางไรเพ่ือแกปญหาดังกลาว 

• การใหสัมปทานแกเอกชน 

นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 เห็นวา “สัมปทานเปนรูปแบบหนึ่งของการใหเอกชนเขา

มาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตาง ๆ” ถือเปนการลดบทบาทของรัฐและเพ่ิม

บทบาทเอกชนมากข้ึน ขอดีคือเปนการสรางบริการสาธารณะท่ีแพรหลายมากข้ึน แตการใหสัมปทาน

ก็หมายถึงการใหเอกชนรายนั้นถือสิทธิผูกขาดหาประโยชนจากทรัพยากรสาธารณะหรือสินทรัพยของ

รัฐแตเพียงผูเดียว หากกระบวนการอนุมัติใหสัมปทานไมโปรงใสและรัดกุม ก็จะกอใหเกิดปญหาการ

แสวงหาผลประโยชนสวนเกิน (rent seeking) ซ่ึงทําใหเกิดการแขงขันท่ีไมเปนธรรมและความไมมี

ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ดังท่ีเกิดกับกรณีศึกษาการใหสัมปทาน 4 กรณี ไดแก สัมปทาน

โทรคมนาคม สัมปทานโทรทัศน สัมปทานรานคาปลอดภาษี และ สัมปทานทางดวนชั้นท่ี 2 ซ่ึงพบการ

คอรรัปชันในทุกข้ันตอน ท้ังการไดมาซ่ึงสัญญา การบริหารสัญญา การแกสัญญา และการยกเลิก

สัญญา วิธีการเขาถึงอํานาจรัฐเพ่ือใหไดซ่ึงสัมปทานท่ีพบคือ บริษัทผูรับสัมปทานจะเชิญเจาหนาท่ีรัฐ

เปนกรรมการของบริษัทเพ่ือตอบแทนท่ีชวยใหไดสัมปทาน 

2. อํานาจการใชดุลยพินิจ 

การสํารวจเนื้อหาของรายงานวิจัยของ สกว. ท้ัง 30 ฉบับ พบวา คอรรัปชันอันเกิดจากการ

บิดเบือนอํานาจดุลยพินิจมีอยูดวยกัน 4 ประเด็น ไดแก การกํากับดูแลของรัฐ (regulator) การจัดซ้ือ

จัดจาง การจัดสรรทรัพยากรของรัฐ และระบบยุติธรรม 
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2.1 ดุลยพินิจขององคกรกํากับดูแลตลาด และการแทรกแซงของกลุมผลประโยชน 

ในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีในการกํากับ

ดูแลธุรกิจเอกชนข้ึนมาจํานวนมาก แตงานวิจัยจํานวนมากกลับพบวา หนวยงานกํากับดูแลเหลานั้น 

แมจะมีโครงสรางท่ีเปนอิสระจากการเมืองหาก แตในทางปฏิบัติก็ยังคงไมปลอดจากการแทรกแซงของ

การเมืองหรือการแทรกแซงของธุรกิจท่ีอยูภายใตการกํากับ หรือท่ีเรียกวา “พฤติกรรมการครอบงํา” 

(regulatory capture) อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 พบวา ผูดํารงตําแหนงผูบริหารประเทศ

ในชวงป พ.ศ. 2547 มีชองทางการแสวงหาผลประโยชนท่ีสําคัญ ไดแก  

(1) การออกหรือแกไขกฎ ระเบียบของภาครัฐเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง 

(2) การละเลยท่ีจะบังคับใชกฎหมายท่ีจะเปนโทษแกธุรกิจของตน เชน กฎหมายวาดวยการ

แขงขันทางการคา 

(3) การใหสิทธิประโยชนแกธุรกิจของตนและพวกพอง เชน การใหสิทธิประโยชนในการ

สงเสริมการลงทุน (BOI)  

2.2 ดุลยพินิจในการจัดซ้ือจัดจาง 

งานวิจัยเรื่องคอรรัปชันและธรรมาภิบาลในชวง 20 ปท่ีผานมามีจํานวน 6 ฉบับ ชี้ใหเห็นวา

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐยังคงมีชองโหวใหเกิดการทุจริต นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 พบวา 

การจัดซ้ือจัดจางนี้มีความผิดปกติจากประเด็นการทุจริต 3 ลักษณะ ไดแก การใหสินบนแกเจาหนาท่ี

พัสดุ การสมยอมราคาหรือฮ้ัวราคา รวมถึงการ “ล็อกสเปก” หรือการกําหนดคุณลักษณะหรือ

คุณสมบัติเพ่ือเอ้ือประโยชนตอผูเสนอราคาบางราย และการใชบริษัทอ่ืนบังหนา และในการ

ดําเนินการมักมีเจาหนาท่ีรัฐท่ีใหความรวมมือ โดยความไมชอบมาพากลท่ีพบเจอมากท่ีสุด คือ การล็

อกสเปก ความไมโปรงใสในการประกาศเพ่ือแจงขาวการจัดซ้ือจัดจางและความผิดปกติในการบริหาร

สัญญาหรือโครงการ  

ในชวง 10 ปท่ีผานมา มาตรการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางท่ีสําคัญท่ีมีการนํามาใช 

ไดแก  (1) การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (e-auction) ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี (สนย.) วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และ (2) การให

หนวยงานจัดซ้ือจัดจางเปดเผยราคากลางตอสาธารณชน และ (3) การกําหนดใหบริษัทคูสัญญาของรัฐ

ตองจัดทําแสดง “บัญชีรายการรับจายของโครงการ” (บช. 1) ตอกรมสรรพากร ซ่ึงเปนขอบังคับตาม

มาตรา 103/7 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 (ฉบับเพ่ิมเติมป พ.ศ. 2554) 

อนึ่ง e-auction ยังคงไมชวยเพ่ิมประสิทธิภาพจัดซ้ือจัดจางและไมสามารถปองกันการฮ้ัวกัน

ในการประมูลไดเทาไรนัก เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหผูท่ีเสนอราคาตองมาเคาะราคาในสถานท่ีท่ีจัด
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ไวให ไมสามารถเสนอราคาผานทางอินเทอรเน็ตได ทําใหจํากัดจํานวนผูเขารวมการประมูลได 

นอกจากนี้ e-auction ยังมีตนทุนการดําเนินการท่ีสูงเทากับประมูลแบบยื่นซอง  

สวนการการใหจัดยื่นแบบ บช. 1 ยังสรางภาระและอุปสรรคบริษัทรายเล็กซ่ึงไมมีเจาหนาท่ี

บัญชีท่ีเชี่ยวชาญเรื่องนี้ ทําใหเสียเปรียบบริษัทใหญอันเปนการกีดกันการแขงขัน 

2.3 ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม 

หนวยงานในกระบวนการท่ีมีงานวิจัยศึกษาถึงคอรรัปชันในการใชดุลยพินิจ ไดแก ตํารวจ 

และ ศาลยุติธรรม โดยมีขอคนพบดังนี้ 

• ตํารวจ 

ตํารวจมีภาพลักษณดานคอรรัปชันท่ีดีข้ึนในชวง 15 ปท่ีผานมา โดยสัดสวนหัวหนาครัวเรือน

ท่ีเห็นวาตํารวจทุจริตและแจงวาถูกเรียกรับสินบนมีสัดสวนลดลง แตในขณะท่ีการใชบริการจากสถานี

ตํารวจยังถูกรองเรียนมากข้ึนจากผูไปติดตอราชการ 

สําหรับเจาหนาท่ีตํารวจเองแลว ปญหาท่ีสําคัญคือปญหาการขาดธรรมาภิบาลในการแตงตั้ง

และโยกยายขาราชการตํารวจ สุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 พบวาปญหา 2 ปญหาหลัก ไดแก 

ปญหาโครงสรางขององคกรตํารวจ และปญหาระบบการแตงต้ังและโยกยายท่ีไมชัดเจน ในปญหา

โครงสรางขององคกรตํารวจนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) ไมปลอดจากการแทรกแซงทาง

การเมือง นอกจากนี้การทํางานของตํารวจยังขาดการถวงดุลอํานาจในการตรวจสอบและประเมินผล

จากภายนอก  

• ศาลยุติธรรม 

ในป พ.ศ. 2557 ผูใชบริการศาลยุติธรรมรอยละ 10 ตอบวาเคยถูกเรียกรับสินบน ในขณะท่ี 

15 ปกอนนั้น สถิติดังกลาวจะอยูท่ีกวารอยละ 33 โดยคดีสวนใหญท่ีมีการเรียกสินบนมักเปนคดีท่ี

เก่ียวกับทรัพยสิน 

ขอมูลจากขอเสนอปฏิรูประบบยุติธรรมในสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 ชี้วาศาล

ยุติธรรมตองปรับปรุงอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก หนึ่ง ศาลตองเปดผลคดี และตองมีการควบคุมการใช

ดุลยพินิจซ่ึงไมไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว สอง มีกฎหมายลงโทษตุลาการผูบิดเบือนกฎหมาย สาม 

ขยายความการดูหม่ินศาลใหกวางข้ึน ในลักษณะเดียวกับศาลปกครองท่ีสามารถถูกวิจารณทาง

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) สือ่มวลชนและภาคประชาชน 

โดยกลไกตรวจสอบสามประเภทแรกนั้น ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545 เรียกวาระบบตรวจสอบ

และถวงดุล “เชิงสถาบัน” 

3.3.1 การตรวจสอบภายในองคกร 

• การสรางระบบประเมินผลงานฝายบริหาร 

งานวิจัยของ สกว. เสนอวาควรมีการตั้งสํานักงานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของกระทรวงและกรม (รวมผูตรวจราชการและผูตรวจภายในกระทรวง) หรือ กฎหมายวา

ดวยความรับผิดชอบของรัฐบาล (Government Accountability Act) รวมถึงการปรับปรุง พ.ร.บ. 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ. งบประมาณ ใหมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตอการ

บริหารงานราชการ (accountability for results) มากข้ึน 

• การปองกันผลประโยนชนทับซอน 

มีขอเสนอแกกฎระเบียบเพ่ือปองกันปญหาผลประโยชนทับซอน 5 ขอ ไดแก (1) แกไข 

“ระเบียบสํานักนายกฯ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. 

2543” ใหมีเรื่องผลประโยชนทับซอนและมีบทลงโทษ และมีคณะกรรมการวินิจฉัยท่ีนาเชื่อถือ (2) 

แกไข พ.ร.บ. การจัดการหุนและหุนสวนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 โดยหาม รมต. และบุคคลใน

ครอบครัวถือหุนบริษัทเอกชนเกินรอยละ 5 (3) ใหมีการเปดเผยขอมูลของ รมต. ท่ีเดินทางไป

ตางประเทศดวยงบประมาณจากภาครัฐ (4) แกไข พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

หามผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมการออกกฎของฝายปกครอง (5) ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ โดย

ใหระบุจํานวนและรายชื่อบริษัทท่ีรับประโยชนโดยตรงจากโครงการอุดหนุนหรือสงเสริมธุรกิจเอกชน 

และมีการติดตามผลกระทบ เพ่ือปองกันการอนุมัติงบประมาณท่ีเอ้ือประโยชนตอเครือขายธุรกิจท่ี

ใกลชิดของผูบริหารประเทศ และ (6) ปรับปรุงโครงสรางและหนาท่ีของกรรมการและผูบริหาร

รัฐวิสาหกิจ โดยใหมีการแสดงขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจท่ีประกอบธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจ และ

แนวทางการคัดสรรกรรมการใหชัดเจน 

• การสรางความรับผิดชอบทางการคลัง 

เสนอใหมีการออก  “ธรรมนูญการคลัง” (Financial Responsibility Act) ซ่ึงบัญญัติให

รายไดท้ังหมดตองเขาเงินคงคลัง และตองมีการจัดทํางบการเงินรวม (fiscal consolidation) โดยเอา

งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ อปท. และเงินกูตางประเทศ มารวมกับงบประมาณประจําปดวย พรอม

กํากับการใชงบประมาณดวย พ.ร.บ. เงินคงคลัง นอกจากนี้แลว ยังตองแยกสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

(SFIs) ซ่ึงหมายถึงธนาคารของรัฐออกจาก พ.ร.บ. ธนาคารพานิชย เนื่องจากสถาบันการเงินเหลานี้ถูก

ใชเปนเครื่องมือดําเนินนโยบายท่ีไมรับผิดชอบตอการคลังของประเทศ และตรวจสอบไดยาก 
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3.3.2 รัฐสภาไทย 

รัฐสภาไทยภายใต รธน. พ.ศ. 2540 ถูกวิเคราะหวาไมเปนอิสระจากฝายบริหาร ทําใหมีการ

ออกฎหมายผานกระบวนการท่ีไมโปรงใสเพ่ือเอ้ือประโยชนแกพวกพอง คณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

ติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และกมธ. งบประมาณของวุฒิสภายังไมเนนเรื่อง

ผลสมัฤทธิ์ของการบริหารราชการมากนัก  

ท้ังนี้ ขอเสนอเพ่ือปรับปรุงการตรวจสอบของรัฐสภาใหเขมแข็งมากข้ึนมีดังนี้ ประการแรก 

กมธ. งบประมาณสภาฯ ตองวิเคราะหความเหมาะสมของนโยบายงบประมาณและจัดสรรวงเงิน

งบประมาณจําแนกเปนรายสาขา จัดตั้งสํานักงบประมาณของรัฐสภา และใหมีหนวยงานวิจัยของ

รัฐสภา เชน สถาบันพระปกเกลา เพ่ือชวยสนับสนุนภารกิจพิจารณากฎหมายและงบประมาณอยาง 

Office of Budget Management ประการท่ีสอง ใหมีการเปดเผยบันทึกประชุมรัฐสภาตอสาธารณะ 

จัดทําฐานขอมูลนิติบัญญัติ ประวัติการเสนอกระทู รางกฎหมาย ระเบียบวาระการประชุม และ 

ประการท่ีสาม วุฒิสภาตองสามารถเห็นชอบรางกฎหมายและเปดอภิปราย ครม. เพ่ือใหแถลง

ขอเท็จจริงได แตไมจําเปนตองลงมติไมไววางใจ นอกจากนี้ ยังตองมีอํานาจรับรองผูดํารงตําแหนงใน 

3.3.3 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

รธน. พ.ศ. 2540 ไดใหกําเนิดองคกรอิสระหลายแหงเพ่ือเขามาชวยตรวจสอบการทํางานของ

รัฐนอกจากการตรวจสอบโดยรัฐสภา องคกรอิสระท่ีมีบทบาทหลักในปองกันและขจัดคอรรัปชันและ

ปญหาธรรมาภิบาล 3 แหงอยาง ป.ป.ช. สตง. และ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน ยังคงมีอุปสรรค

อยางนอย 5 ประการในการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก คือ การขาดอิสระทางงบประมาณ บุคลากรไม

เพียงพอเม่ือเทียบกับภาระงานตรวจสอบทุจริต การประสานงานกันไมราบรื่นระหวางหนวยงาน

ตรวจสอบทุจริตดวยกันเอง หรือกับหนวยงานอ่ืน 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 ซ่ึงหากตองการขอมูลประเภทใดอาจตองคัดลอกดวยลายมือ ยังมีอีกหลายหนวยงานของ
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รัฐท่ียังปรับตัวชาและไมใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูล นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) ยังไมมีความเปนอิสระเต็มตัว โดยยังอยูภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักนายกรัฐมนตรี 

• การทําประชามติและการทําประชาพิจารณ 

รธน. พ.ศ. 2540 ใหสิทธิประชาชนออกเสียงลงประชามติในเรื่องท่ี ครม. เห็นวาจะกระทบ

ประโยชนไดเสียของชาติหรือประชาชน แตผลของประชามติก็ยังเปนเพียงคําปรึกษาแก ครม. เทานั้น 

นอกจากนี้ ยังไมมีบทบัญญัติใดชี้ชัดวา ครม. ตองทําประชามติในเรื่องใดบาง 

จึงเสนอใหมีการปรับปรุงกฎเกณฑการทําประชามติใหม 3 เรื่อง ไดแก หนึ่ง ประชามติตองมี

ผลผูกพันความการตัดสินของ ครม. สอง ตัวอยางชองเรื่องท่ีตองทําประชามติ เชน กรณีท่ีรัฐบาลจะ

ทําสนธิสัญญาระหวางประเทศ หรือกรณีท่ีรัฐสภาไมรับหลักการรางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอ เปน

ตน การลงประชามติในเรื่องลักษณะนี้จะชวยปองกันการใชอํานาจผูกขาดทางการเมืองในการออก

นโยบายหรือกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชนแกพวกพอง และ สาม ควรใหมีการทําประชามติในระดับ

ทองถ่ินดวย เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ และแกปญหาการขาดธรรมาภิบาลของ 

อปท. 

• การเขาช่ือเพ่ือเสนอกฎหมายและ  

การเขาชื่อเพ่ือเสนอกฎหมายและการรองเรียนแบบกลุม (รวบรวบชื่อ 50,000 คนเสนอสภา

ผูแทนราษฎร) และการฟองรองแบบกลุม (class action law) เปนเครื่องมือใหประชาชนไดเสนอชื่อ

หรือเสนอความตองการของตนเองตอรัฐโดยตรง แตในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรค ในการรวบรวมชื่อ 

50,000 คน เพ่ือเสนอกฎหมาย สภาผูแทนราษฎรมักดึงเรื่องใหลาชา ในขณะท่ีการรวบรวมรายชื่อ

เพ่ือเสนอใหออกกฎหมายมีตนทุนเกิดข้ึนท่ีประชาชนตองแบกรับภาระปญหาตาง ๆ จึงจําเปนตองเรง

ใหมีการปรับปรุงและแกไขขอกฎหมาย ดังนั้น การเขาชื่อเพ่ือเสนอกฎหมายตอสภาฯ ตองมีการรับ

ขอเสนอภายใน 3 เดือน และตองลดจํานวนรายชื่อลงเพ่ือใหการรวบรวมรายชื่องายข้ึน พรอมให 

ป.ป.ช. ตรวจสอบรายชื่อดังกลาววาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งดวยหรือไม  

4. ขอเสนอแนะสําหรับโจทยวิจัย 

ในประเด็นเรื่องผูกขาด เรื่องท่ีมีการศึกษานอย คือ (1) การผูกขาดสิทธินําเขาสินคาเกษตร

ภายใตระบบโควตา เชน ถ่ัวเหลือง ขาวโพด ทําใหผูท่ีไดรับโควตามาก มีกําไรสวนเกินมาก และ (2) 

การผูกขาดจากการปฏิเสธหรือในการจํากัดใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยไมมีเหตุผลอันควร 

เชน ในกรณีของการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงรับจํานํา จึงควรมีการศึกษาวิเคราะหวาประเทศไทย

มีใบอนุญาตสําหรับการประกอบธุรกิจใดบางและกระบวนการในการอนุญาตนั้นมีความชัดเจน 

โปรงใส หรือมีอุปสรรคปญหาอยางไรบาง 
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ในประเด็นท่ีเก่ียวกับดุลยพินิจนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับอํานาจแหงดุลยพินิจท่ีกําหนด

ไวในกฎระเบียบตาง ๆ เนื่องจากเปนท่ีของอํานาจดุลยพินิจท่ีไมโปรงใส โดยอาจเลือกวิจัยเปนกลุม

กฎหมายท่ีมีความเก่ียวของกัน เชน กฎหมายท่ีเก่ียวกับการสงออกหรือนําเขาสินคา ซ่ึงมีขอกําหนดให

รัฐมนตรีมีอํานาจในการอนุญาตนําเขาสินคาบางประเภท เชน รถยนตมือสอง เปนตน หรือ อาจเริ่ม

จากการศึกษาวิเคราะหใบอนุญาต (licenses and permits) ตาง ๆ ท่ีมีในประเทศไทยกวา 1,500 

ฉบับ วามีใบอนุญาตใดไมมีความจําเปนบาง 

ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบรัฐ คณะผูวิจัยเห็นวาประเด็นท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภาครัฐยังมีหลายประเด็นท่ีนาสนใจทําการศึกษา โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยียุคใหมในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน เชน 

• การใชวิธี Crowdsourcing หรือการรับแจงเบาะแสเก่ียวกับการจายสินบนผานเว็บไซต

หรือแอปพลิเคชนัจากสมารทโฟน  

• การกําหนดใหการใหบริการรัฐตองดําเนินการผานระบบออนไลนและรองขอขอมูลจาก

ประชาชนในรูปดิจิตอล เพ่ือผูใชบริการไมจําเปนตองดําเนินการผานเจาหนาท่ีรัฐ 

• การประมวลฐานขอมูลขนาดใหญ (Data mining) เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริต

คอรรัปชัน เชน การประมวลฐานขอมูลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐทุกแหงเพ่ือ

บงชี้รายการจัดซ้ือจัดจางท่ีอาจสงปญหาการทุจริต เชน มีกระบวนการท่ีรวดเร็วผิดปกติ 

มีการจัดจางพิเศษ เปนตน 





xiii 

สารบัญ 

หนา 

บทนํา ......................................................................................................................................... 1 

บทท่ี 1  ขอบเขตและกระบวนการศึกษา ..................................................................................... 3 

บทท่ี 2  การทบทวนงานวิจัยดานคอรรัปชันและธรรมาภิบาล ..................................................... 7 

2.1 ฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนของ สกว. ..................................................................................... 7 

2.2 ผลการสํารวจงานวิจัย ............................................................................................................ 7 

บทท่ี 3  ประมวลและสังเคราะหองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยของ สกว. .................................... 11 

3.1 การผูกขาดอํานาจการเมืองและธุรกิจ ................................................................................. 11 

3.2 อํานาจการใชดุลยพินิจ ........................................................................................................ 16 

3.3 การตรวจสอบรัฐ ................................................................................................................. 24 

3.4 บทสรุป ............................................................................................................................... 35 

บทท่ี 4  บทสํารวจแนวโนมประเด็นคอรรัปชันและธรรมาภบิาลท่ีสําคัญ ................................... 37 

4.1 ฐานขอมูลกรณีการทุจริตคอรรัปชัน .................................................................................... 37 

4.2 วิธีการศึกษา ....................................................................................................................... 41 

4.3 ภาพรวมและลักษณะของการคอรรัปชัน ............................................................................. 46 

4.4 การทุจริตชวงป พ.ศ. 2530 - 2539 ..................................................................................... 52 

4.5 การทุจริตในชวงป พ.ศ. 2540 – 2549 ................................................................................ 57 

4.6 การทุจริตชวงป พ.ศ. 2550 – 2556 .................................................................................... 68 

4.7 การทุจริตชวง พ.ศ. 2557 - 2559 ....................................................................................... 72 

4.8 สรุปแนวโนมประเด็นการทุจริตและปญหาธรรมาภิบาล ...................................................... 73 

บทท่ี 5  กฎหมายตอตานการทุจรติในประเทศไทย .................................................................... 77 

5.1 กฎหมายควบคุมการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ ...................................................................... 77 

5.2 กฎหมายกํากับดูแลการรวมลงทุนระหวางภาครัฐกับเอกชน ................................................ 82 

5.3 กฎหมายกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานรัฐ .......................................................... 84 

บทท่ี 6  โจทยวิจัยในอนาคต .................................................................................................... 95 

6.1 ขอเสนอแนะสําหรับโจทยวิจัย ............................................................................................ 95 

6.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ................................................................................................................ 98 

บรรณานุกรม .......................................................................................................................... 101 

ภาคผนวก ............................................................................................................................... 107 

 





xv 

สารบัญตาราง 

หนา 

ตารางท่ี 3.1 กรณีจัดซ้ือจัดจาง 6 กรณีใน นิพนธ พัวพงศกร และ คณะ 2554 .................................. 19 

ตารางท่ี 3.2 รายชื่อองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ............................................................................ 27 

ตารางท่ี 3.3 สรุปอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. สตง. และ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน ..... 29 

ตารางท่ี 4.1 กรณีทุจริตท่ีสําคัญในกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม อปท. ............................... 50 

ตารางท่ี 4.2 การดําเนินคดีเพ่ือเอาผิดกับผูท่ีเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชัน ................................. 56 

ตารางท่ี 4.3 กรณีทุจริตจัดซ้ือจัดจางและสัมปทาน พ.ศ. 2540-2549 .............................................. 60 

ตารางท่ี 4.4 ขาวอ้ือฉาวองคกรอิสระ พ.ศ. 2540-2549 ................................................................... 67 

ตารางท่ี 4.5 กรณีทุจริตโครงการแทรกแซงสินคาเกษตรป พ.ศ. 2550-2556 ................................... 69 

ตารางท่ี 4.6 กรณีทุจริตจัดซ้ือจัดจางป พ.ศ. 2550-2556 ................................................................ 70 

ตารางท่ี 4.7 คดีการทุจริตท่ีสิ้นสุดแลวหรือมีคําพิพากษาของศาล .................................................... 72 

ตารางท่ี 5.1 กรณีทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ ................................................................... 78 

ตารางท่ี 5.2 กรณีทุจริตเก่ียวกับการมีผลประโยชนทับซอนของพนักงานรัฐ ..................................... 85 

ตารางท่ี 5.3 กรณีทุจริตเก่ียวกับการรับสินบนของพนักงานรัฐ ......................................................... 88 

ตารางท่ี 5.4 กรณีทุจริตเก่ียวกับการใชอํานาจโดยมิชอบหรือการละเวนการการปฏิบัติหนาท่ี .......... 90 

 

 





xvii 

สารบัญรูป 

หนา 

รูปท่ี 1.1 ขอบเขตและข้ันตอนการศึกษา ............................................................................................ 3 

รูปท่ี 1.2 สมการคอรรัปชันตามแนวคิดของโรเบิรต คลิตการด ............................................................ 3 

รูปท่ี 2.1 จํานวนงานวิจัยเรื่องคอรรัปชันและธรรมาภิบาล ชวงป พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2560 ................. 8 

รูปท่ี 3.1 ผลการสํารวจความเห็นของหัวหนาครัวเรือนตอตํารวจ ป พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2557 ..... 22 

รูปท่ี 4.1 กระบวนการคัดเลือก 110 กรณีเดน.................................................................................. 39 

รูปท่ี 4.2 แหลงขอมูลของ 110 กรณีทุจริต ....................................................................................... 40 

รูปท่ี 4.3 จํานวนกรณีทุจริตจากฐานขอมูล 110 กรณีทุจริตเดน ....................................................... 47 

รูปท่ี 4.4 กรณีทุจริตจําแนกตามประเภท ......................................................................................... 47 

รูปท่ี 4.5 ลักษณะกรณีทุจริตการบริหารราชการ .............................................................................. 47 

รูปท่ี 4.6 จํานวนกรณีทุจริตตามกระทรวง ....................................................................................... 50 

รูปท่ี 4.7 ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินคดี ......................................................................................... 75 

 

 





1 

บทนํา 

ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสําคัญท่ีเหนี่ยวรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมไทยโดยตลอดและรอการแกไข ในขณะท่ีอยางนอย 10 ปท่ีผานมา สถานการณคอรรัปชันใน

ประเทศไทยมีแนวโนมไมไดดีข้ึน เห็นไดจากผลการจัดอันดับของไทยในดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน 

(Corruption Perceptions Index – CPI) โ ด ยอ งค ก ร ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ส า กล  (Transparency 

International –TI) ท่ีไทยยังคงจัดอยูในกลุมประเทศท่ีมีสถานการณคอรรัปชันในระดับท่ี “แย” โดย

ในป 2549 ไทยไดคะนน 3.6 เต็ม 10 อยูอันดับ 63 จาก 163 ประเทศ และในป 2559 ไดคะแนน 35 

เม่ือเปลี่ยนระดับการใหคะแนนมาเปนเต็ม 100 คะแนน ไทยถูกจัดอยูอันดับท่ี 101 จาก 176 ประเทศ

0

1   

ปญหาคอรรัปชันยังสรางความเสียหายตอเงินของแผนดินและตอเศรษฐกิจคิดเปนมูลคา

มหาศาล สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

ประเมินมูลคาความเสียหายจากคดีท่ี ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดอยูท่ี 3.33 แสนลานบาท (ขอมูล ป 2557)1

2 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) รายงานวา มูลคาความเสียหายทางงบประมาณในชวงเวลา

ดังกลาวสูงถึง 1.51 แสนลานบาท (ขอมูลรวมจากป 2549 ถึงป 2553) โดยรอยละ 94 เปนความ

เสียหายท่ีไมสามารถเรียกกลับคืนเปนตัวเงินได23 สวนมหาวิทยาลัยหอการคาไทยประมาณการวาการ

ทุจริตมีมูลคาเปนรอยละ 1-15 ของงบประมาณ หรือ 6.13 หม่ืนลานบาทถึง 1.84 แสนลานบาท 

(ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2560)3

4 

ในมุมมองของประชาชน ปญหาคอรรัปชันก็ยังเปนปญหาท่ีนากังวล การสํารวจทัศนะ

ครัวเรือนตอคอรรัปชันของผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2557 ซ่ึงเปนการสํารวจซํ้าจากการสํารวจใน

ป พ.ศ. 2542 4

5 พบวา ในภาพรวม ครัวเรือนไทยเห็นวา คอรรัปชันในวงราชการเปนปญหาระดับชาติ

อันดับสี่ รองจากปญหาเศรษฐกิจไมดี คาครองชีพสูง และปญหายาเสพติด ซ่ึงยังคงเปนปญหา

ระดับชาติสามอันดับแรกในทัศนะของประชาชน เนื่องจากกระทบกับชีวิตประจําวันของประชาชน

                                           

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

“Corruption Perceptions Index 2006”.  

2 ป.ป.ช.. 2557. “รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจําป 2557”.  

3 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 
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โดยตรง เม่ือสอบถามถึงการคอรรัปชันท่ีมักเกิดข้ึนใกลตัวท่ีสุด คําตอบท่ีไดคือการเรียกรับสินบน โดย

หนวยงานของรัฐท่ีมีการเรียกรับสินบนมากท่ีสุด ไดแก กรมท่ีดิน กรมศุล ตํารวจ และ สรรพากร 

ตามลําดับ เปนท่ีนาสังเกตวา การรับสินบนเก่ียวโยงกับคุณภาพของบริการท่ีหนวยงานนั้น ๆ 

รับผิดชอบ หนวยงานท่ีประชาชนเห็นวาบริการแยท่ีสุด ไดแก สถานีตํารวจ โรงพยาบาลของรัฐ 

สํานักงานท่ีดิน หนวยงานเก็บขยะ และ กรมศุลกากร ตามลําดับ 

ท่ีผานมาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดใหทุนในการศึกษาวิจัยจํานวนมากท่ี

เก่ียวของกับประเด็นปญหาในการทุจริตคอรรัปชันและการขาดธรรมาภิบาลตลอดจนแนวทางการ

ปองกันและแกไขปราบปรามปญหาเหลานี้ มาตั้งแตป พ.ศ. 2536 ถึงปจจุบัน สกว. จึงเห็นควรใหมี

การรวบรวมและสังเคราะหงานวิจัยท่ีผานมา เพ่ือจะประมวลองคความรูท่ีมีอยูและกําหนดโจทยวิจัย

ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการลดคอรรัปชันในอนาคต เพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาฐานความรูท่ีมีอยูใหครบถวนและสมบูรณมากข้ึน 

คณะผูวิจัยไดแบงโครงสรางของรายงานฉบับนี้เปน 6 บท บทแรกจะกลาวถึงขอบเขตและ

กระบวนการศึกษาวิจัย บทท่ี 2 จะแสดงผลการสํารวจงานวิจัยท้ังหมดเพ่ือคัดเลือกเฉพาะงานวิจัยใน

หัวขอคอรรัปชันและธรรมาภิบาล ในบทท่ี 3 คณะผูวิจัยจะประมวลและสังเคราะหองคความรูท่ีไดจาก

งานวิจัยท่ีสํารวจได เพ่ือแสดงใหเห็นวางานวิจัยของ สกว. ในอดีตมีทิศทางของเนื้อหากลาวถึงเรื่อง

ใดบาง หลังจากนั้นในบทท่ี 4 คณะผูวิจัยจะศึกษาแนวโนมประเด็นคอรรัปชันและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทยท้ังท่ีเกิดข้ึนแลว บทท่ี 5 เปนการสํารวจกฎระเบียบท่ีออกมาเพ่ือตอตานทุจริตในประเทศ

ไทย ซ่ึงจะเปนแนวทางใหสามารถกําหนดโจทยวิจัยในอนาคตเก่ียวกับการศึกษามาตรการตอตานการ

ทุจริตซ่ึงคณะผูวิจัยจะนําเสนอในบทท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 
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บทท่ี 1  

ขอบเขตและกระบวนการศึกษา  

คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาของรายงานฉบับนี้ไว 3 เรื่อง ไดแก การทบทวน

งานวิจัยของ สกว. ท่ีเก่ียวโยงกับการทุจริตคอรรัปชันและธรรมาภิบาลท้ังหมด การประมวลและ

สังเคราะหองคความรูท่ีรวบรวมได และ การกําหนดองคความรูและขอมูลท่ียังไมครบถวน (Gap 

Analysis) โดยมีเปาหมายและกระบวนการดําเนินการดังนี้ (ดูรูปท่ี 1.1) 

รูปท่ี 1.1 ขอบเขตและข้ันตอนการศึกษา 

 
ที่มา: คณะผูวิจัย (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

 

ประการแรก การทบทวนงานวิจัยของ สกว. มีเปาหมายเพ่ือจัดทํารายชื่อของงานวิจัยและ

เนื้อหาสาระของรายงานท่ีเก่ียวของกับประเด็นดังกลาวโดยสังเขป โดยคณะผูวิจัยจะสํารวจงานวิจัยท่ี 

สกว. ไดใหทุนต้ังแตป พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2558 โดยมีการดําเนินการใน 3 ข้ันตอนคือ (1) คัดกรอง

ตามชื่อของโครงการในเบื้องตนจากฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนของ สกว. elibrary.trf.or.th ซ่ึงมี

งานวิจัย 9,159 รายการ (ขอมูล ณ วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2559) (2) คัดกรองจากสารบัญเพ่ือ

ตรวจสอบประเด็นท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชัน และ (3) คัดเฉพาะเนื้อความของรายงานท่ี

เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันท่ีคณะผูวิจัยเห็นวายังไมลาสมัย มีวิธีการวิจัยท่ีนาเชื่อถือและมี

ผลการวิจัยท่ีมีเนื้อหาท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได  

ประการท่ีสอง การประมวลและสังเคราะหองคความรูจากรายงานท่ีคณะผูวิจัยทบทวนและ

คัดเลือกมาแลวนั้นมีเปาเหมายเพ่ือจัดกลุมตามกรอบแนวคิดท่ีนําเสนอใหม (Meta-analysis) โดย

คณะผูวิจัยจะยึดหลักแนวคิดของศาสตราจารยโรเบิรต คลิตการด (Robert Klitgaard) ท่ีไดกําหนด

สมการของการทุจริตคอรรัปชันดังนี้ (ดูรูปท่ี 1.2 และ กรอบท่ี 1.1) 

รูปท่ี 1.2 สมการคอรรัปชันตามแนวคิดของโรเบิรต คลิตการด 

C = M + D - A  

ยอมาจาก Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability 

หรือ คอรรัปชัน = การผูกขาด + การมอีํานาจใชดุลยพินิจ – การตรวจสอบ 

ที่มา: Robert Klitgaard. 1988. “Controlling Corruption”.University of California Press.  p. 75. 

ทบทวนงานวิจัย สกว.
ประมวลและสังเคราะห

องคความรูท่ีรวบรวมได

กําหนดองคความรูและ

ขอมูลท่ียังไมครบถวน 

(Gap Analysis) 
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แนวคิดดังกลาวเชื่อวาระดับหรือความรุนแรงของปญหาการทุจริตคอรรัปชันในเศรษฐกิจหรือ

สังคมหนึ่งใดนั้นข้ึนอยูกับวาเศรษฐกิจหรือสังคมดังกลาวมีการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจมากนอย

เพียงใด หากมีการผูกขาดมากยอมหมายความวามีธุรกิจท่ีสามารถทํากําไรสวนเกินอยูจํานวนมากซ่ึง

จูงใจใหมีการทุจริตคอรรัปชันในสวนของฝายการเมืองเพ่ือท่ีจะแบงหรือแยงชิงกําไรสวนเกินดังกลาว

และการทุจริตคอรรัปชันในสวนของภาคธุรกิจเพ่ือท่ีจะคงรักษาอํานาจในการผูกขาดดังกลาวไว 

การสลายอํานาจการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจจึงเปนแนวทางท่ีสําคัญในการลดการทุจริตคอรรัปชันท่ี

รากเหงาของปญหา 

ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการของภาครัฐก็มีสวนสําคัญในการกําหนดระดับและความ

รุนแรงของการทุจริตคอรรัปชัน เนื่องจากรัฐมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีจํากัดของประเทศ ไม

วาจะเปนงบประมาณหรือทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงปโตรเลียม หรือ คลื่นความถ่ี และมีอํานาจ

ในการกํากับดูแลความสงบเรียบรอยและความเปนธรรมจึงสามารถใหคุณใหโทษได หากการใชอํานาจ

มหาชนของภาครัฐขาดหลักเกณฑหากแตอิงกับดุลยพินิจของผูใชอํานาจกฎหมายก็จะมีความเสี่ยงวา

จะมีการใชอํานาจดังกลาวโดยมิชอบโดยการเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลบางกลุม 

สุดทายการทุจริตคอรรัปชันจะมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับระบบและกลไกในการตรวจสอบ

ถวงดุลวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงข้ึนอยู

กับปจจัยท่ีหลากหลาย เชน การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การเปดใหผูมีสวนไดเสียในการกําหนด

นโยบายหรือการตัดสิ น ใจของภาครั ฐ  การ มีหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการ  

เชน การมีกฎกติกาเรื่องการมีผลประโยชนทับซอน เปนตน ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ ท่ี

เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน   

จากกรอบแนวคิดดังกลาว ในการประมวลงานวิจัยในอดีต คณะผูวิจัยจะจัดงานวิจัย  

“ใสกลอง” ตามหลักแนวคิดท่ีเสนอมาวา งานวิจัยอยูในสวนท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหภาพรวมของการ

ทุจริตคอรรัปชัน การผูกขาดอํานาจการบริหาร อํานาจการเมืองหรือธุรกิจ (M) อํานาจการใช 

ดุลยพินิจในการบังคับใชกฎระเบียบของภาครัฐ (D) หรือการสรางระบบกลไกการตรวจสอบถวงดุลใน

การบริหารของหนวยงานของรัฐ (A) โดยในแตละเรื่องจะมีการจัดหมวดหมูยอยของลักษณะงานวิจัย 

เชน งานวิจัยเชิงทฤษฎีหรือหลักการ งานวิจัยเชิงประจักษ และในกรณีท่ีเปนงานวิจัยเชิงประจักษอาจ

จําแนกตอไปอีกไดวาเปนลักษณะของกรณีศึกษา (case study) หรือ การสํารวจความเห็น (survey) 

โดยคณะผูวิจัยจะทําแผนผังของการจัดกลุมงานวิจัยเพ่ือท่ีจะใหผูท่ีสนใจสามารถคนควางานวิจัยได

อยางเปนระบบ 

ประการสุดทาย กําหนดองคความรูและขอมูลท่ียังไมครบถวน (Gap Analysis) มี

เปาหมายเพ่ือท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดโจทยวิจัยดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการ

สงเสริมธรรมาภิบาลในสังคมไทยในอนาคต โดยคณะผูวิจัยจะสังเคราะหวา งานวิจัยท่ี สกว. ใหการ
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สนับสนุนในอดีตครอบคลุมมิติและประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันมากนอยเพียงใด 

และยังขาดงานวิจัยในประเด็นใดบางท่ีจะเปนประโยชนในการเขาใจถึงลักษณะของประเด็นปญหา

การทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยรวมท้ังแนวทางในการแกปญหา ท้ังนี้ ในการดําเนินการในสวนนี้ 

คณะผูวิจัยจะอิงกับงานวิจัยเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันในตางประเทศดวยเพ่ือท่ีจะสามารถ

เปรียบเทียบวางานวิจัยท่ีมีอยูนั้นมีความครบถวนสมบูรณมากนอยเพียงใด 

กรอบท่ี 1.1 กรณีตัวอยางของสมการคอรรัปชัน 

- การผูกขาด (M) 

ตามหนังสือ “Controlling Corruption” ป ค.ศ. 1988 ศาสตราจารยโรเบิรต คลิตการด กลาวถึง “การ

ผูกขาด” ในแงท่ีวาระบบท่ีองคกรหน่ึงหรือบุคคลหน่ึงมีอํานาจผูกขาด (monopoly power) เหนือสินคาหรือบริการ

สาธารณะ 

จากความเขาใจของคณะผูวิจัย การผูกขาด (M) ในแงน้ีหมายถึงการผูกขาดทางอํานาจในการกําหนด

นโยบายสาธารณะ เชน การมีรัฐบาลเผด็จการทหาร รัฐบาลเผด็จการรัฐสภา หรือการท่ีเจาหนาท่ีรัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจ

อนุมัติเรื่องใดเรื่องหน่ึงแตเพียงผูเดียว ท้ังน้ี การคอรรัปชันจากการผูกขาดอาจไมไดหมายถึงเพียงการรับสินบนหรือ

เงินใตโตะ แตรวมถึงการใชอํานาจโดยมิชอบ (Abuse of power) หรือการละเลยการทําหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐดวย  

การผูกขาดอํานาจกําหนดนโยบายสาธารณะยังอาจนําไปสูการผูกขาดทางเศรษฐกิจของเอกชน กลาวคือ 

การท่ีผูบริหารประเทศออกกฎหรือระเบียบ หรืออนุมัติโครงการท่ีเอ้ือตอเอกชนเพียงรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ ผาน

การใหสิทธิในสัมปทานหรือสัญญาจัดซื้อจัดจางซึ่งไดมาโดยมิชอบ ลักษณะท่ีเกิดข้ึนบอยคือการ “ฮั้วประมูล” 

ในอดีตประเทศไทยมีกรณีการผูกขาดอํานาจอันนําไปสูการคอรรัปชันหลายกรณี สําหรับกรณีทุจริตซึ่ง 

ศาลยุติธรรมตัดสินไมนานมาน้ีและสะทอนคอรรัปชันอันเกิดจากการผูกขาดอํานาจไดดีคือ การทุจริตจัดซื้อยา

เวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข (ป พ.ศ. 2540 – 2546)* ในคดีน้ี นายรักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขในขณะน้ันไดประกาศยกเลิกราคากลางของยาตาม “บัญชียาหลักแหงชาต”ิ แตผลกระทบคือ 

ทําใหการจัดซื้อยาและเวชภัณฑไมมีเกณฑราคาท่ีชัดเจนซึ่งเปดชองใหมีการสั่งซื้อในราคาท่ีสูงกวาท่ีควร  

ท้ังน้ี สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) พบวา แมจะซื้อจากบริษัทเอกชนรายเดียวกัน แตยาท่ีโรงพยาบาลรัฐ

บางแหงซื้อมากลับมีราคาตางกันมาก  

บทสรุปของคดีน้ีคือ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดเจาหนาท่ีกระทรวงฯ ท่ีปลอยใหไมมีบัญชียาฯ ในชวง 1 ป หลัง

การประกาศยกเลิก สวนนายรักเกียรติ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตัดสินวามีร่ํารวย

ผิดปกติจากทรัพยสินท่ีนายรักเกียรติไมสามารถระบุท่ีมาได โดยเฉพาะแคชเชียรเช็คมูลคา 5 ลานบาท ซึ่ง ป.ป.ช. 

ตรวจสอบพบวามาจากบริษัทยารายหน่ึง 

- อํานาจการใช “ดุลยพินิจ” (D)  

อํานาจการใชดุลยพินิจเปนสิ่งท่ีผูบริหารประเทศพึงจะมีอยางหลีกเลี่ยงไมได เพ่ือใหการบริหารรัฐกิจ

ดําเนินไปอยางทันสถานการณและมีประสิทธิภาพ หากแตวาการใชดุลยพินิจน้ันจะตองอยูภายใตกรอบหรือเกณฑท่ี

ชัดเจน โปรงใส และเปนท่ีรับรูกันในวงกวาง 
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ในคดีทุจริตในโครงการบําบัดนํ้าเสียคลองดาน (ป พ.ศ. 2538 – 2552)* นายยิ่งพันธ มนะสิการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมชวงป พ.ศ. 2538 – 2541 ซึ่งเปนชวงท่ีโครงการ

ดําเนินอยู ไดอนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการและขอเพ่ิมงบประมาณอันเปนการเอ้ือประโยชนตอบริษัท

ผูรับเหมา สุดทายแลว ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดนายยิ่งพันธ พรอมขาราชการในกระทรวงในขอหาดังกลาว (ไมนับรวม

นายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะน้ันซึ่งผูตองหาคนสําคัญของคดีน้ีในขอหาอ่ืน) 

- การตรวจสอบ (A) 

ศาสตราจารยคลิตการดยังไดเสนอแนวคิดท่ีวา “คอรรัปชันเปนอาชญากรรมท่ีเกิดจากการคํานวณ

ผลประโยชนและตนทุน” (corruption is a crime of calculation)** ผูผูกขาดอํานาจและผูใชดุลยพินิจจะกลา

คอรรัปชันก็ตอเมื่อเห็นวาประโยชนท่ีไดรับมีมากกวาตนทุนซึ่งหมายถึงโอกาสท่ีจะถูกลงโทษและอัตราโทษท่ีจะไดรับ 

การเพ่ิมตนทุนทําไดโดยการ (1) เพ่ิมการแขงขันและความโปรงใสในระบบการเขาสูอํานาจบริหารประเทศ 

(การเลือกตั้งผูแทนและการแตงตั้งขาราชการระดับสูง ฯลฯ) และการจัดซื้อจัดจางและประมูลสัมปทาน และ (2)  

การทําใหการใชดุลยพินิจมีความขัดเจนและโปรงใสมากข้ึน การเพ่ิมตนทุนดังกลาวจะไมสําเร็จหากขาด “ระบบ

ตรวจสอบ” ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคณะผูวิจัยแบงเปน  

(1) ระบบตรวจสอบโดยองคกรของรัฐ ไดแก องคกรกํากับดูแลการทํางานของรัฐ เชน ป.ป.ช. สตง. 

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน และ องคกรกํากับดูแลตลาด เชน สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 

(2) ระบบตรวจสอบโดยภาคประชาสังคม ซึ่งหมายถึง การสรางความโปรงใสโดยใหรัฐเปดเผยขอมูลตอ

ประชาชนมากข้ึน และการเสริมความเขมแข็งของสื่อมวลขนและภาคประชาชนในการทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางาน

ของรัฐบาล  

ท้ังน้ี จากคดีทุจริตท่ียกมาสองกรณขีางตน พบวา ภาคประชาชนสังคมมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการเปดโปง

และรองเรียนใหองคกรตรวจสอบของรัฐเขามาสอบสวน ในคดีทุจริตยา เครือขาย 30 องคกรพัฒนาเอกชน (เชน 

เครือขายนางสาวรสนา โตสิตระกูล ชมรมเภสัชชนบท ชมรมแพทยชนบท) รวมรวบรายช่ือ 5 หมื่นรายช่ือตามสิทธิ

จากมาตรา 304 แหง รธน. พ.ศ. 2540 เพ่ือยื่นเรื่องใหวุฒิสภาตรวจสอบทุจริต สวนในคดีคลองดาน กลุมชาวบาน

คลองดานดําเนินการเคลื่อนไหวหลายวิธี ท้ังรวมตัวประทวง เผยแพรขอมูลผานสื่อ ยื่นหนังสือถึงหนวยงานราชการ 

และการวิจัยอิสระเพ่ือศึกษาเชิงลึกถึงความไมเหมาะสมของโครงการ*** 

หมายเหตุ:  *สรุปจาก งามพรรณ เวชชาชีวะ. ตุลาคม 2558. “เปดแฟม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย”. หนา 

21-78. สํานักงาน ป.ป.ช. และ สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และ คณะ. มีนาคม 2557.“เมนูคอรรัปชัน และการแสวงหาผลประโยชน” หนา 

98-103 และ หนา 104-109. สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 

 ** 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. “โครงการบอบาํบัดน้ําเสียคลองดาน คอรรัปชั่นเชิงนโยบาย”. 

กองทุนส่ือประชาสังคมตอตานคอรรัปชัน่. เรียกดูขอมูลจากเว็บไซตมูลนิธิบูรณะนิเวศ (www.earththailand.org) 

 ที่มา: รวบรวมและสรุปโดยคณะผูวิจัย (2559) 

http://www.earththailand.org/
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บทท่ี 2  

การทบทวนงานวิจัยดานคอรรัปชันและธรรมาภิบาล 

การศึกษาในสวนนี้เปนการทบทวนงานวิจัยดานคอรรัปชันและธรรมาภิบาลท่ีอยูในฐานขอมูล

ของ สกว. ซ่ึงไดมีการรวบรวมและวิเคราะหเบื้องตนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนของ สกว.  

รายงานวิจัยดานคอรรัปชันและธรรมาภิบาลท่ีคณะผูวิจัยสํารวจท้ังหมดนี้มาจากฐานขอมูล

งานวิจัยออนไลนของ สกว. elibrary.trf.or.th ซ่ึงมีงานวิจัยทุกสาขารวมกัน 9,159 โครงการ 5

6  

(ขอมูล ณ วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2559) ชวงเวลาท่ีสํารวจอยูระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 (และสํารวจเพ่ิมป เมษายน 2560) 

ฐานขอมูลออนไลน elibrary ไดมีการจัดหมวดงานวิจัยออกเปน 18 หมวด ตามท่ีแสดงใน

ภาคผนวก ก. หนี่งในนั้นคือหมวด “ธรรมาภิบาล” ซ่ึงมีหัวขอเก่ียวของกับหัวขอของรายงานฉบับนี้ 

แตคณะผูวิจัยพบวา งานวิจัยหลายชิ้นในหมวดดังกลาวไมไดมีเนื้อหาเก่ียวของกับเรื่องธรรมาภิบาลใน

ความหมายของความโปรงใสหรือการตอตานคอรรัปชัน แตเก่ียวของกับสาขาอ่ืน เชน สาขา

วิทยาศาสตร เปนตน 

การเลือกงานวิจัยเฉพาะท่ีอยูในหมวดนี้จึงไมเพียงพอ ทําใหตองสํารวจงานวิจัยท้ังหมดท่ีมีอยู

ใหมท้ังหมดในทุก ๆ หมวดท่ีปรากฏ เพ่ือใหม่ันใจวาไดสํารวจงานวิจัยทุกชิ้นท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวกับ 

คอรรัปชันและธรรมาภิบาลเพียงอยางเดียว 

2.2 ผลการสํารวจงานวิจัย 

คณะผูวิจัยสํารวจพบรายงานวิจัยซ่ึงคณะผูวิจัยเห็นวามีหัวขอเก่ียวของกับเรื่องคอรรัปชันและ

ธรรมาภิบาลและสามารถเขาถึงเนื้อหาเต็มของรายงานไดจากฐานขอมูลออนไลน elibrary จํานวน 40 

ชิ้น (ขอมูล ณ เมษายน 2560) (ตามรายชื่อในภาคผนวก ข.) ซ่ึงถูกจัดทําข้ึนในชวง 20 ปท่ีผานมา 

ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2560 รูปท่ี 2.1 แสดงใหเห็นวา โดยเฉลี่ยแลวในแตละปจะมีงานวิจัยท่ี

เก่ียวกับเรื่องนี้อยางนอยปละ 2 เรื่อง โดยป 2547 ป 2556 และป 2560 เปนปท่ีมีงานวิจัยออกมา

มากท่ีสุดถึง 5 เรื่อง 

                                           
6 ตัวเลขจํานวนโครงการ 9,159 โครงการนี้มาจากขอมูลบนหนาแรกของเว็บไซต elibrary.trf.or.th แตเมื่อสํารวจจํานวนโครงการแต

ละโครงการและนํามารวมกันพบวามีถึง 10,725 โครงการตามที่แสดงในภาคผนวก ก. คณะผูวิจัยเห็นวา อาจมีหลายโครงการถูกจัดอยู

ในหลายหมวด 
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เพ่ือสํารวจเนื้อหางานวิจัย คณะผูวิจัยไดยึดเกณฑตามสมการคอรรัปชันของคลิตการด จะได

ประเด็น 3 เรื่อง ดังนี้ 

• ปญหาการผูกขาด ไดแก อํานาจการบริหารราชการ อํานาจการเมือง และผูกขาดทาง

เศรษฐกิจ)  

• ปญหาการใชดุลยพินิจ ไดแก แทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาด ดุลยพินิจจัดซ้ือจัดจาง 

และดุลยพินิจในกระบวนการยตุิธรรม 

• การตรวจสอบสอบรัฐ ไดแก การตรวจสอบภายใน รัฐสภา องคกรอิสระตาม รธน. และ

การตรวจสอบภาคประชาชน 

รูปท่ี 2.1 จํานวนงานวิจัยเรื่องคอรรัปชันและธรรมาภิบาล ชวงป พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2560 

 
ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) (ปรับปรุงมกราคม 2560) 

 

การสํารวจเนื้อหาตามกรอบนี้ พบวา มีงานวิจัยท่ีกลาวถึงประเด็นการผูกขาด (M) จํานวน 22 

ชิ้น กลาวถึงประเด็นปญหาการใชดุลยพินิจ 18 ชิ้น และประเด็นการตรวจสอบ 33 ชิ้น โดยงานวิจัย

หนึ่งชิ้น อาจครอบคลุมมากกวาหนึ่งประเด็น (ดูเนื้อหาสรุปภาคผนวก ค.) ระเบียบการวิจัยท่ีรายงาน

ท้ังหมดใชโดยหลักมีอยู 4 วิธี ดังนี้ 

• การทบทวนและวิ เคราะหกฎหมายและการบริหารองคกรรัฐของไทยและ

ตางประเทศ ซ่ึงเปนวิธีการศึกษาท่ีงานวิจัยสวนใหญใช เชน นันทวัฒน บรมานันท 

และคณะ 2554, ไพโรจน วงศวิภานันท 2552, เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ 

2558 
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• 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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บทท่ี 3  

ประมวลและสังเคราะหองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยของ สกว. 

เปาหมายหนึ่งของการสํารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการคอรรัปชันและธรรมาภิบาลก็เพ่ือนํา

งานวิจัยท้ังหมดท่ีรวบรวมมาไดจํานวน 40 ชิ้น มาจัดหมวดใหมตามสมการคอรรัปชันของคลิตการด

ซ่ึงทําใหแบงหมวดงานวิจัยไดเปน 3 หมวด ไดแก หนึ่ง ปญหาคอรรัปชันอันเกิดจากการผูกขาดซ่ึงใน

ท่ีนี้จะรวมท้ังการผูกขาดทางธุรกิจและอํานาจทางการเมือง สอง ปญหาคอรรัปชันอันเกิดจากการ

หนวยงานรัฐมีอํานาจใชดุลยพินิจมากเกินไปหรือระบบการใชดุลยพินิจลมเหลวจากการถูกแทรกแซง

ทางการเมือง และ สาม ระบบตรวจสอบปญหาคอรรัปชันท่ีกลาวมาสองขอแรก 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 

จึงตองพ่ึงพาแหลงทุนจากกลุมนายทุนกลุมแคบ ๆ ซ่ึงตองตอบแทนดวยการดําเนินนโยบายท่ีเอ้ือ

ประโยชนเฉพาะบางกลุม บริบทเหลานี้จึงนําไปสูการปฏิรูประบบราชการและการเมืองครั้งสําคัญคือ

การออกรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2540 ตามคําขวัญหนึ่งท่ีวา “ปดทุจริต เปดประสิทธิภาพและสรางภาวะ

ผูนํา” ตอมาชวงระหวางป พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2550 รัฐบาลเขมแข็งมากข้ึนจากการท่ีพรรคไทยรัก

ไทยไดรับคะแนนเลือกตั้งอยางทวมทน แตอยางไรก็ดี รัฐบาลไทยรักไทยก็ยังคงเปนตัวแทนของกลุม

ทุน (กลุมใหม) ซ่ึงยังผูกขาดอํานาจการบริหารประเทศ การดําเนินนโยบายก็ยังเอ้ือตอกลุมทุนกลุม

แคบ ๆ อยูเชนกัน และเกิดเปนทุนนิยมแบบพวกพอง (crony capitalism) ในขณะท่ีการตรวจสอบ

ตามระบบรัฐสภาและภาคประชาชนยังทําไดยาก6

7 

การมี รธน. พ.ศ. 2540 ยังไมชวยเพ่ิมการแขงขันทางการเมือง เนื่องจากอุปสรรคสําคัญยังคง

อยูซ่ึงไดแก ความแตกตางทางเศรษฐกิจ การกระจุกตัวทางการเมือง และเครือขายอุปถัมถทาง

การเมือง7

8 อุปสรรคเหลานี้นําพาไปสูการผูกขาดอํานาจการเมืองของนักการเมืองกลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึง

เม่ือเขาสูอํานาจแลว ผูบริหารประเทศก็มีผลประโยชนทับซอนและกอใหเกิด “คอรรัปชันเชิง

                                           
7 อภิชาต สถิตนิรามัย 2551  

8 รังสรรค ธนะพรพันธุ 2544 
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นโยบาย” ซ่ึงหมายถึง ผูบริหารประเทศกําหนดนโยบายท่ีเอ้ือผลประโยชนแกเอกชนเพ่ือแลกกับ

สินบน หรือการทําสัญญาผูกพันกับเอกชน ใหรัฐตองเสียเปรียบเอกชนคูสัญญาซ่ึงนักการเมือง ญาติ

หรือพวกพองมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออม 8

9 โดยวิธีการแสวงหาผลประโยชนของผูบริหาร

ประเทศมี 3 วิธ 9ี

10 ไดแก 

 (1) การออกและเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ เพ่ือเอ้ือตอธุรกิจ 

 (2) การจัดสรรทรัพยากรของรัฐใหแกธุรกิจท่ีตนเองมีสวนไดเสีย (เชน สัมปทาน งบสงเสริม

อุตสาหกรรม) และ  

(3) การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาหรือรักษาผลประโยชน (เชน การเจรจาตอรองธุรกิจสวนตัว

ในตางประเทศ) ผานชองทางการแสวงหาผลประโยชน ไดแก (1) การออกกฎระเบียบผานรัฐสภาหรือ

คณะกรรมการตาง ๆ ของฝายบริหาร เชน คณะกรรมการการแขงขันทางการคา (2) การใชอํานาจ

อนุมัตินโยบายตาง ๆ ผานอํานาจตามตําแหนงในคณะกรรมการสงเสริมธุรกิจ เชน คณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน หรือ คณะกรรมการกํากับดูแลธุรกิจ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปนตน ซ่ึงใหคุณใหโทษกับธุรกิจได และใหคุณใหโทษตามตําแหนง

ผูบริหารหนวยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 

อนึ่ง ผลประโยชนทับซอนและการเลนพวกพองยังอาจมีโอกาสเกิดไดมากข้ึนเม่ือนักการเมือง 

ขาราชการระดับสูง บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และนักธุรกิจมีโอกาสไดมารูจักกันผาน 

“หลักสูตรพิเศษของผูบริหารระดับสูง” (ดูกรอบท่ี 3.1) 

  

                                           
9 อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 

10 อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 



 

13 

 

กรอบท่ี 3.1 เครือขายผูบริหารระดับสูงผานเครือขายทางการศึกษาพิเศษ 

นวลนอย ตรีรัตน และ ภาคภูมิ วาณิชกะ (ใน ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2556) ศึกษาปรากฏการณท่ี

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 

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หลักสูตรเหลาน้ียังไมสรางความชัดเจนวามีข้ึนเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือเปนพ้ืนท่ีสรางเครือขายแก

ผูเขาเรียนหรือไม แตสิ่งท่ีชัดเจนคือผูเขาเรียนเกือบท้ังหมดเปนผูมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

ของประเทศซึ่งมาอยูท่ีเดียวกัน ทําใหเกิดคําถามถึงการทําหนาท่ีเพ่ือเอ้ือประโยชนตอกันผานการใชใกลชิดสวนตัว 

โดยเฉพาะระหวางเจาหนาท่ีรัฐระดับสูงและนักธุรกิจ 

ที่มา: ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2556 หนา 137 - 177 

3.1.2. การผูกขาดทางเศรษฐกิจ กรณีรัฐวิสาหกิจและการใหสัมปทานเอกชน 

รังสรรค ธนะพรพันธุ และคณะ 2544 เห็นวา แม รธน. พ.ศ. 2540 จะมีกลไกเพ่ือเนนควบคุม

นักการเมืองมากข้ึนโดยเฉพาะการเปดเผยบัญชีทรัพยสินและกระบวนการถอดถอนและดําเนิน

คดีอาญา (แตแบบรายการภาษียังเปนความลับ (นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547)) แตขาราชการ

ระดับสูงก็ยังจะเปนกลไกสําคัญใหนักการเมืองใชเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง

ผานชองตาง ๆ เชน  การจัดซ้ือจัดจาง การจัดสรรงบประมาณท่ีมีการผันงบประมาณสูพ้ืนท่ีของตัวเอง 

การไดรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา สัมปทาน เปนตน 

งานวิจัยของ อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 เปนงานวิจัยชิ้นแรกท่ีได พิสูจน

ความสัมพันธระหวางการเมืองและธุรกิจในเชิงปริมาณ งานวิจัยดังกลาวใชสมการถดถอย 

(Regression Analysis) เปนเครื่องมือ จากผลการศึกษาพบวา บริษัทท่ีมีสายสัมพันธกับพรรค

การเมืองท่ีเปนรัฐบาลจะมีอัตรากําไรท่ีสูงกวาบริษัทท่ีไมมีสายสัมพันธทางการเมืองท่ีประกอบธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน โดยเฉลี่ยแลวประมาณรอยละ 11 ในชวงป พ.ศ. 2544 (โดยพิจารณาจากวา

กรรมการของบริษัทเปนเครือญาติของนักการเมืองท่ีอยูในอํานาจหรือไม และบริษัทไดมีการบริจาค

เงินใหกับพรรคการเมืองท่ีเปนรัฐบาล ณ เวลานั้นหรือไมจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง (ก.ก.ต.))  

กลาวโดยสรุป งานวิจัยเหลานี้ชี้ใหเห็นวา การปฏิรูประบบราชการและการเมืองหลังป พ.ศ. 

2540 ยังคงไมสามารถปองกันผูบริหารประเทศใชอํานาจในการคอรรัปชันและเอ้ือประโยชนตอพวก
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พองตนเองได ซ่ึงชองทางการผูกขาดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญและเปนปญหาท่ีทุกฝายพยายามมานานคือ 

การครอบงํารัฐวิสาหกิจ และการแทรกแซงการใหสัมปทานแกบริษัทเอกชน 

• การครอบงํารัฐวิสาหกิจ 

นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 ในบทความสวนของเดือนเดน นิคมบริรักษ พบวา  

ภาคธุรกิจไทยมีแนวโนมการกระจุกตัวมากข้ึน บริษัทมีอัตราการขยายตัวมากข้ึนเร็วกวาบริษัทเล็ก ซ่ึง

อาจทําใหเกิดการผูกขาดทางธุรกิจได บริษัทเอกชนเหลานี้จํานวนหนึ่งเปนรัฐวิสาหกิจซ่ึงหลายแหง

ประกอบกิจการพาณิชยแขงขันโดยตรงกับบริษัทเอกชน โครงสรางของตลาดในลักษณะนี้จะไมนาเปน

หวงหากการแขงขันอยูภายใตกฎและกติกาท่ีเทาเทียมกัน หากแตในทางปฏิบัติ รัฐวิสาหกิจกลับไดรับ

สิทธิประโยชนตาง ๆ จากรัฐบาลทําใหเกิดการแขงขันท่ีไมเทาเทียม 

ประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจ 60 แหง (ขอมูลตามรายงานวิจัย) ซ่ึงมีจํานวนไมนอยท่ีอยูในตลาด

หลักทรัพย ท้ังนี้ การสํารวจบริษัทในตลาดหลักทรัพยท่ีใหญท่ีสุด 20 บริษัท พบวา มี 5 บริษัทท่ีเปน

บริษัทเครือ ปตท. ซ่ึงมีสวนแบงรายไดรอยละ 45.6 ของรายไดรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย

ท้ังหมด ขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ชี้ใหเห็นวา รัฐวิสาหกิจไทยมีขนาดท่ีใหญในแงของมูลคาทาง

เศรษฐกิจ การครอบงํารัฐวิสาหกิจจึงเปรียบเสมือนการครอบงําเศรษฐกิจไทยในระดับหนึ่ง 

ท้ังนี้  รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานของรัฐอีกประเภทท่ีถูกวิเคราะหวามีปญหาความไมมี

ประสิทธิภาพและมีขอบกพรองในเรื่องธรรมาภิบาล ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ 2552 ศึกษา

หลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 7 แหง ไดแก บมจ. ปตท. การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) บมจ. การบินไทย บมจ. อสมท  

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และ บมจ. ทีโอที โดยใชกรอบธรรมาภิบาลขององคการเพ่ือความ

รวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (หรือ OECD)  

ผลการศึกษาดังกลาวพบวา รัฐวิสาหกิจไทย 7 แหงมีอุปสรรคในการดําเนินอยางมี

ประสิทธิภาพจากปจจุบันภายในและภายนอก อุปสรรคจากปจจัยภายใน ไดแก การแตงตั้ง

คณะกรรมการยังเปนลักษณะเพ่ือตอบแทนทางการเมือง มีขาราชการมากเกินไป และขาดความ

เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงาน มีผลประโยชนทับซอนและไมถูกตรวจสอบกรณีตัดสินใจ

ผิดพลาด สวนอุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก กฎระเบียบไมเอ้ือและไมสรางแรงจูงให

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ แตเอ้ือประโยชนใหไดเปรียบบริษัทเอกชนในธุรกิจเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ

หลายแหงมีวัตถุประสงคคลายกันจนผูประเมินไมสามารถประเมินไดอยางเปนวัตถุวิสัย มีการ

แทรกแซงของฝายการเมือง 
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หลังป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีแนวคิดแปลงสถานะรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทเอกชนเต็มตัว

แตยังทําไมสําเร็จ ทําใหรัฐวิสาหกิจบางแหงยังคงมีสถานะ “ก่ึงรัฐก่ึงเอกชน” การคงสถานะแบบนี้เปด

ชองใหฝายการเมืองเขามาแสวงหาผลประโยชนไดอยางสะดวกมากข้ึน  

รัฐวิสาหกิจดานธุรกิจพลังงานเปนตัวอยางท่ีเห็นชัดในเรื่องนี้ ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 

2556 (บทความสวนของนพนันท วรรณเทพสกุล) พบวา มีการแปรรูป บมจ. ปตท. และ กฟผ. แบบ

ก่ึงรัฐก่ึงเอกชน 10

11 อันเปนเพ่ือการแสวงหาผลประโยชนของผูมีอํานาจบางกลุม กลาวคือ ความเปนรัฐ

ทําใหผูกขาดในธุรกิจท่ีเก่ียวของและไดรับประโยชนพิเศษตาง ๆ จากรัฐ เชน สิทธิสํารวจและพัฒนา

ปโตรเลียม เงินกูคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง แตความเปนเอกชนนั้นทําใหกําไรท่ีไดถูกโอนไปสู

กลุมบุคคลบางกลุม และรัฐวิสาหกิจนั้นก็ยังไดรับประโยชนในฐานะเอกชน เชน การสงเสริมการลงทุน 

การยกเวนไมตองทําตามมติ ครม. หรือระเบียบราชการ ในขณะท่ีการบริหารงานยังมีกลุมขาราชการ

ไปบริหาร อยางไรก็ดีรายงานฉบับนี้ไมไดมีขอเสนอแนะชัดเจนนักวาตองทําอยางไรเพ่ือแกปญหา

ดังกลาว 

• การใหสัมปทานแกเอกชน 

นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 (บทความสวนของสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และอิสกุล 

อุณหเกตุ) เห็นวา “สัมปทานเปนรูปแบบหนึ่งของการใหเอกชนเขามาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

บริการสาธารณะตาง ๆ” ถือเปนการลดบทบาทของรัฐและเพ่ิมบทบาทเอกชนมากข้ึน ขอดีคือเปน

การสรางบริการสาธารณะท่ีแพรหลายมากข้ึน  

แตการใหสัมปทานก็หมายถึงการใหเอกชนรายนั้นถือสิทธิผูกขาดหาประโยชนจากทรัพยากร

สาธารณะหรือสินทรัพยของรัฐแตเพียงผูเดียว หากกระบวนการอนุมัติใหสัมปทานไมโปรงใสและ

รัดกุม ก็จะกอใหเกิดปญหาการแสวงหาผลประโยชนสวนเกิน (rent seeking) ซ่ึงทําใหเกิดการแขงขัน

ท่ีไมเปนธรรมและความไมมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ดังท่ีเกิดกับกรณีศึกษาการให

สัมปทาน 4 กรณี ไดแก สัมปทานโทรคมนาคม สัมปทานโทรทัศน สัมปทานรานคาปลอดภาษี และ 

สัมปทานทางดวนชั้นท่ี 2 ซ่ึงพบการคอรรัปชันในทุกข้ันตอน ท้ังการไดมาซ่ึงสัญญา การบริหารสัญญา 

การแกสัญญา และการยกเลิกสัญญา 

วิธีการเขาถึงอํานาจรัฐเพ่ือใหไดซ่ึงสัมปทานมีหลากหลายวิธี แตสิ่งท่ีนิพนธ พัวพงศกร และ

คณะ 2554  พบคือ บริษัทผูรับสัมปทานจะเชิญเจาหนาท่ีรัฐเปนกรรมการของบริษัทเพ่ือตอบแทนท่ี

ชวยใหไดสัมปทาน 

                                           
11 ในกรณีของ กฟผ. ยังคงเปนรัฐวิสาหกิจเต็มตัว เนื่องจากกระทรวงการคลังยังถือหุนทั้งหมด แตบริษัทลูกไมใช โดย กฟผ. ถือหุนของ 

บมจ. ผลิตไฟฟา (EGCO) เพียงรอยละ 25.41 (ขอมูลป พ.ศ. 2544 ตามรายงานวิจัย) และถือหุนของ บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง 

รอยละ 45.0 (ดู ผาสุก พงษไพจติร และ คณะ 2556 หนา 181 -182) 
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3.2 อํานาจการใชดุลยพินิจ 

โดยท่ัวไปแลว รัฐจําเปนตองมีดุลยพินิจในการบริหารประเทศ แตการใชดุลยพินิจโดยไร

ระบบควบคุมอาจเปดชองใหมีการบิดเบือนอํานาจดังกลาวเพ่ือการคอรรัปชันได การสํารวจเนื้อหา

ของรายงานวิจัยของ สกว. ท้ัง 40 ฉบับ พบวา คอรรัปชันอันเกิดจากการบิดเบือนอํานาจดุลยพินิจมี

อยูดวยกัน 4 ประเด็น ไดแก การกํากับดูแลของรัฐ (regulator) การจัดซ้ือจัดจาง การจัดสรร

ทรัพยากรของรฐั และระบบยุติธรรม 

3.2.1. ดุลยพินิจขององคกรกํากับดูแลตลาด และการแทรกแซงของกลุมผลประโยชน 

ในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีในการกํากับ

ดูแลธุรกิจเอกชนข้ึนมาจํานวนมาก ซ่ึงเปนไปตามวิวัฒนาการในตางประเทศท่ีใหความสําคัญแกการ

แยกบทบาทหนาท่ีในการกําหนดนโยบายของภาครัฐออกจากบทบาทในการกํากับดูแลธุรกิจออกจาก

กันเพ่ือปองกันปญหาการทับซอนของบทบาทหนาท่ี แตงานวิจัยจํานวนมากกลับพบวา หนวยงาน

กํากับดูแลเหลานั้น แมจะมีโครงสรางท่ีเปนอิสระจากการเมืองหากแตในทางปฏิบัติก็ยังคงไมปลอด

จากการแทรกแซงของการเมืองหรือการแทรกแซงของธุรกิจท่ีอยูภายใตการกํากับ หรือท่ีนัก

เศรษฐศาสตรเรียกวา “พฤติกรรมการครอบงํา” (regulatory capture)11

12 13 

งานวิจัยของ สกว. 5 ฉบับท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องดุลยพินิจขององคกรกํากับดูแลตลาด และ

การแทรกแซงของกลุมผลประโยชน มากท่ีสุด 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 มีชองทางการแสวงหาผลประโยชนท่ีสําคัญ ไดแก  

(1) การออกหรือแกไขกฎ ระเบียบของภาครัฐเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง 

(2) การละเลยท่ีจะบังคับใชกฎหมายท่ีจะเปนโทษแกธุรกิจของตน 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 ซ่ึงเปนตลาดท่ีมีประเด็นคอรรัปชันและ

ปญหาธรรมาภิบาล  

ตลาดสินคาและบริการของไทยมีสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาเปนผูกํากับ

กติกาไมใหมีการผูกขาดตลาด หากแตเปนหนวยงานท่ีมีการแทรกแซงทางการเมืองสูง เนื่องจากธุรกิจ

ท่ีผูกขาดมักเปนธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ มีอํานาจตลาดสูง และมักจะมีสายสัมพันธท่ีคอนขางแนบแนนกับ

ฝายการเมือง โดยบางบริษัทเปนแหลงทุนใหกับนักการเมืองและบางบริษัทมีเครือญาติของ

นักการเมืองเปนเจาของ งานวิจัยของนิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 พบวา คณะกรรมการฯ ไม

เคยมีการดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคากับผูประกอบการรายใดในชวงระหวาง

ป พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552 สาเหตุหลักนั้นไมไดมาจากตัวเนื้อหากฎหมายไมสมบูรณ แตเกิดจาก

การไม มีการบัง คับใช  เนื่องจากการเมืองสามารถเขามาแทรกแซงไดผานโครงสรางของ 

คณะกรรมการฯ ท่ีมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการหลายคนก็

เปนขาราชการระดับสูงของกระทรวงตาง ๆ ซ่ึงอยูในอาณัติของนักการเมือง   

ในตลาดสื่อวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม มีองคกรกํากับดูแล 2 แหง ไดแก คณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

แหงชาติ (กสช.) ซ่ึงถูกจัดตั้งตาม พ.รบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศนและกิจการคมนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงสมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และคณะ 2551 (ก) 

วิเคราะหวากฎหมายฉบับนี้ยังไมสมบูรณ ทําใหตลอดเวลา 7 ป (ถึงปท่ีจัดทํารายงาน) ของการบังคับ

ใชกฎหมายยังมีชองโหว 3 ประการท่ีเอ้ือใหการเมืองแทรกแซงการใชดุลยพินิจขององคกรกํากับดูแล

ท้ังสองแหง ดังนี้ 

ประการแรก กระบวนการสรรหากรรมการเอ้ือใหกรรมการท่ีมาจากตัวแทนกลุมผลประโยชน

เกือบท้ังหมด และแทบไมมีกรรมการท่ีเปนตัวแทนสวนอ่ืนของสังคม ทําใหเกิดการฟองคดีตอศาล

ปกครองหลายคดีและยังแตงตั้ง กสช. ไมได สงผลใหตองระงับการเปดเสรีตลาดวิทยุโทรทัศนและ

โทรคมนาคมท่ีใชคลื่นความถ่ี ประการท่ีสอง กฎหมายไมไดกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูล ทําใหผูมี

สวนไดเสียหรือสาธารณชนไมสามารถตรวจสอบการทํางานได และ ประการท่ีสาม กรรมการจะถูก

ถอดถอนไดตอเม่ือขาดคุณสมบัติและวุฒิสภามีมติใหถอดถอนตามกฎหมายของ ป.ป.ช. เทานั้น จึง

กลาวไดวา องคกรกํากับดูแลท้ังสองแหงสามารถถูกครอบงําจากกลุมผลประโยชนไดงายและยังขาด

การตรวจสอบจากประชาชน 
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โดยสรุปแลวกลุมทุนและอํานาจทางการเมืองมีแรงจูงใจท่ีจะเขายึดครององคกรกํากับดูแลใน

ตลาดตาง ๆ ดวยผลประโยชนสวนเกินท่ีมีมูลคามหาศาล การแทรกแซงนี้มักจะมีผูดํารงตําแหนง

ระดับสูงในหนวยงานซ่ึงมีผลประโยชนทับซอนในตําแหนงหนาท่ีเขารวมขบวนการดวย  

3.2.2. ดุลยพินิจการจัดซ้ือจัดจาง 

การจัดซ้ือจัดจางของรัฐยังคงเปนเปาหมายสําคัญของนักแสวงหาผลประโยชนอยูเสมอ 

เนื่องจากเปนแหลงท่ีมีเงินงบประมาณหมุนเวียนอยูระบบนี้ทุกปซ่ึงอาจมีมูลคาสูงคิดเปนรอยละ 15 

ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ13

14 งานวิจัยเรื่องคอรรัปชันและธรรมาภิบาลในชวง 20 ปท่ีผานมามี

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 ซ่ึงท่ีชี้ใหเห็นวาการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐยังคงมีชองโหวใหเกิดการทุจริตดังนี้ 

ขอมูลสถิติการทุจริตในระดับทองถ่ิน ชี้วา ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อปท. ระหวางป 2554 ถึง 

2558 รวม 188 คดี เปนคดีจัดซ้ือจัดจาง 104 คดี (ท่ีเหลือเปนคดี ทุจริตออกใบอนุญาต 36 คดี และ

ทุจริตในการบริหารงานบุคคล 25 คดี) 14

15 ในขณะท่ี สตง. ตรวจสอบพฤติการณนาเชื่อวาทุจริต 

ระหวางป 2550 – 2554 รวม 801 กรณี แบงเปน กรณีดําเนินการผิดระเบียบ (การเงินการคลัง) 295 

กรณี และจัดซ้ือจัดจางมิชอบ 188 กรณี (สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559) 

การสํารวจความผิดปกติในการจัดซ้ือจัดจางท่ัวโลกของ Ware et al 2007 พบวาโดยหลักจะ

มีชองทางการทุจริตจัดซ้ือจัดจาง 3 ลักษณะ ไดแก การใหสินบนแกเจาหนาท่ีพัสดุ การสมยอมราคา

หรือฮ้ัวราคา รวมถึงการ “ล็อกสเปก” หรือการกําหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเพ่ือเอ้ือประโยชน

ตอผูเสนอราคาบางราย และการใชบริษัทอ่ืนบังหนา15

16  

สําหรับประเทศไทย การศึกษาของนิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 (ในบทความสวนของ

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ เทียนสวาง ธรรมวณิช) ซ่ึงศึกษากรณีจัดซ้ือจัดจาง 6 กรณีตามรายชื่อใน

ตารางท่ี 3.1 พบวา การจัดซ้ือจัดจางดังกลาวนี้มีความผิดปกติท่ีคลายกับประเด็นการทุจริต 3 ลักษณะ

ท่ีกลาวมาแลวขางตน และในการดําเนินการมักมีเจาหนาท่ีรัฐท่ีใหความรวมมือ โดยความไมชอบมาพา

กลท่ีพบเจอมากท่ีสุด คือ การล็อกสเปก ความไมโปรงใสในการประกาศเพ่ือแจงขาวการจัดซ้ือจัดจาง

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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ตารางท่ี 3.1 กรณีจัดซ้ือจัดจาง 6 กรณีใน นิพนธ พัวพงศกร และ คณะ 2554 

ชื่อโครงการ เจาของโครงการ 

โครงการประกวดราคาเชารถยนตโดยสารปรับอากาศ

ใชกาซธรรมชาติ (CNG) 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ บมจ. ทาอากาศยานไทย 

โครงการจดัซื้อเรือขุดแบบหัวสวาน กรมเจาทา 

โครงการจดัซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงและครุภณัฑ

ทางการแพทยสําหรับรถพยาบาล 

กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

ที่มา: นิพนธ พวัพงศกร และ คณะ 2554 

 

ในชวง 10 ปท่ีผานมา มาตรการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางท่ีสําคัญท่ีมีการนํามาใช 

ไดแก  (1) การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (e-auction) ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี (สนย.) วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และ (2) การให

หนวยงานจัดซ้ือจัดจางเปดเผยราคากลางตอสาธารณชน และ (3) การกําหนดใหบริษัทคูสัญญาของรัฐ

ตองจัดทําแสดง “บัญชีรายการรับจายของโครงการ” (บช. 1) ตอกรมสรรพากร ซ่ึงมีประโยชน คือ 

เพ่ือตรวจสอบภาษีเงินไดและคดีทุจริต มาตรการขอ (2) และขอ (3) ขางตนมีข้ึนจากการประกาศใช

มาตรา 103/7 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 ซ่ึงเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 255416

17 

                                           
17มาตรา 103/7 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัติวา “ใหหนวยงาน

ของรัฐดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวในระบบ

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได 

เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปน

คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ใหบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐนั้น มีหนาที่แสดงบัญชีรายการรับจายของ

โครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจําป เพื่อใหมีการตรวจสอบ

เกี่ยวกับการใชจายเงินและการคํานวณภาษีเงินไดในโครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐดังกลาว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ในกรณีท่ีปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต

ของเจาหนาที่ของรัฐ และกรณีมีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคล
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อนึ่ง ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย 2551 นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 และ พัชรสุทธิ์ 

สุจริตตานนท 2557 พบวา e-auction ไมสามารถปองกันการฮ้ัวกันในการประมูลได เนื่องจาก

กฎหมายกําหนดใหผูท่ีเสนอราคาตองมาเคาะราคาในท่ีเดียวกัน ไมสามารถเสนอราคาผานทาง

อินเทอรเน็ตได ทําใหจํากัดจํานวนผูเขารวมการประมูลได ตางจากการทํา e auction ในตางประเทศ

ซ่ึงเปดใหมีการเสนอราคาประมูลผานทางอินเทอรเน็ตไดจากทุกแหงท่ัวประเทศ  

นอกจากนี้แลว กฎหมายยังไมไดแยกแยะวา การใช e auction นั้นเหมาะสมกับการจัดซ้ือจัด

จางกับกิจกรรมประเภทใด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจางวัสดุอุปกรณท่ัวไป เชน กระดาษ ดินสอ เกาอ้ี

มาตรฐาน เปนตน มีจํานวนผูท่ีสามารถเขารวมประมูลไดหลายราย แตการใช e auction อาจจะไม

เหมาะสมกับการจัดซ้ือจัดจางสิ่งของท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง เชน ระบบคอมพิวเตอร เปนตน  พัชร

สุทธิ์ สุจริตตานนท 2557 ยังเพ่ิมเติมดวยวา e-auction ยังมีตนทุนการดําเนินการท่ีสูงเทากับประมูล

แบบยื่นซอง จึงกลาวไดวา e-auction ยังคงไมชวยเพ่ิมประสิทธิภาพจัดซ้ือจัดจางเทาไรนัก 

สําหรับเรื่องเปดเผยขอมูลราคากลางตามมาตรา 103/7 แหง พ.ร.บ. ประกอบการ

รั ฐธรรมนูญว าด วยการปอง กันและปราบปรามการ ทุจริ ต  พ .ศ .  2542 การ ศึกษาของ 

นันทวัฒน บรมานันท และคณะ 2556 พบวา ความคลุมเครือในการตีความของมาตรา 103/8 ใน

กฎหมายฉบับเดียวกัน 17

18 สามารถตีความไปไดวา หนวยงานจัดซ้ือจัดจางตองรอให ครม. ออกคําสั่ง

อนุมัติใหมีการเปดเผยราคากลางและวิธีการคํานวณราคาดังกลาวตอประชาชนตามมาตรา 103/7 

วรรคหนึ่งเสียกอน หนวยงานนั้นถึงจะปฏิบัติตามขอเสนอของ ป.ป.ช. ได ดวยเหตุนี้ในทางปฏิบัติ 

ครม. จึงเลือกไมอนุมัติ ซ่ึงก็นําไปสูขอโตแยงถึงความไมเหมาะสมท่ีวา ครม. ในฐานะผูถูกตรวจสอบมา

พิจารณามาตรการท่ีจะถูกใชเพ่ือตรวจสอบตนเองไดอยางไร  

                                           
นั้น แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและส่ังใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับเร่ืองดังกลาวไปดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่ แลวใหหนวยงานของรัฐนั้นมีหนาที่รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตอไป 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการ

กําหนดมาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐรับไปปฏิบัติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจส่ังใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการไปตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเร่ืองนั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได” 

18มาตรา 103/8 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัติวา “ให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อส่ังการใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางตามมาตรา 

๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ใหดําเนินการดังกลาว และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกลาวดวย 

หนวยงานของรัฐใดฝาฝนหรือไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูที่มีหนาที่เกี่ยวของมีความผิดทางวินัยหรือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอน

จากตําแหนงหรือตองพนจากตําแหนง แลวแตกรณี” 
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สวนมาตรา 103/7 วรรคสองซ่ึงกําหนดใหบริษัทท่ีเปนคูสัญญาของรัฐตองยื่นแบบ บช. 1 ตอ

กรมสรรพากรนั้น งานวิจัยของ สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ 2557 และ ศิริรัตน วสุวัต และ 

ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 2558 พบวา ขอมูลดังกลาวไมไดถูกนํามาใชอยางเต็มท่ีอันมีสาเหตุอยางนอย

สามขอ ไดแก หนึ่ง เจาหนาท่ีรัฐขาดความรูในเรื่องนี้ สองป.ป.ช. และ กรมสรรพากรยังขาดการ

ประสานงานกัน และ สาม ขอมูลดังกลาวไมสามารถเชื่อถือไดเนื่องจากขาดการตรวจสอบความ

ถูกตอง 

นอกจากขอจํากัดท่ีกลาวมาแลว ยังมีขอวิจารณถึงมาตราท่ีเก่ียวกับการใหจัดยื่นแบบ บช. 1 

อีก 2 เรื่อง เรื่องแรก การจัดทําบัญชีรายรับรายจายเปนการแกปญหาไมตรงจุดเพราะเปนการ

ตรวจสอบผูประกอบการท่ีไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาของภาครัฐแลว การแกปญหาควรมุงเปาไป

ในข้ันตอนตาง ๆ ในเบื้องตน เชน การตรวจสอบความเหมาะสมในการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือจัด

จาง หรือการกําหนดข้ันตอนและกระบวนการในการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีสามารถเขารวมในการ

ประมูลท่ีโปรงใส และ เรื่องท่ีสอง มาตรการดังกลาวสรางภาระและอุปสรรคบริษัทรายเล็กซ่ึงไมมี

เจาหนาท่ีบัญชีท่ีเชี่ยวชาญเรื่องนี้ ทําใหเสียเปรียบบริษัทใหญอันเปนการกีดกันการแขงขัน 

3.2.3. ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม 

• องคกรตํารวจ 

วงการตํารวจถูกมองวาเปนองคกรท่ีมีการคอรรัปชันและปญหาธรรมาภิบาลอยูตลอดใน

สายตาประชาชน อยางไรก็ดี ผลสํารวจความคิดเห็นของหัวหนาครัวเรือนของผาสุก พงษไพจิตร และ

คณะ 2557 พบวา ตํารวจมีภาพลักษณดานคอรรัปชันท่ีดีข้ึนในชวง 15 ปท่ีผานมา โดยสัดสวนหัวหนา

ครัวเรือนท่ีเห็นวาตํารวจทุจริตและแจงวาถูกเรียกรับสินบนมีสัดสวนลดลงตามท่ีแสดงในรูปท่ี 3.1 แต

ในขณะท่ีการใชบริการจากสถานีตํารวจยังถูกรองเรียนมากข้ึนจากผูไปติดตอราชการ 
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รูปท่ี 3.1 ผลการสํารวจความเห็นของหัวหนาครัวเรือนตอตํารวจ ป พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2557 

 
ที่มา: ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2557 

ขอมูลท่ีกลาวมาขางตนเปนปญหาท่ีสะทอนจากมุมมองของบุคคลภายนอก แตสําหรับ

เจาหนาท่ีตํารวจเองแลว ปญหาท่ีสําคัญคือปญหาการขาดธรรมาภิบาลในการแตงต้ังและโยกยาย

ขาราชการตํารวจ โดยสุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 ไดศึกษาปญหาการทุจริตคอรรัปชันของ

ตํารวจ และพบวาปญหา 2 ปญหาหลัก ไดแก ปญหาโครงสรางขององคกรตํารวจ และปญหาระบบ

การแตงตั้งและโยกยายท่ีไมชัดเจน ในปญหาโครงสรางขององคกรตํารวจนั้น สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ (สตช.) ไมปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายตํารวจ

แหงชาติ (ก.ต.ช.) ซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายตํารวจ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการและ

กรรมการมาจากฝายการเมืองรวมเปนจํานวน 6 คน จากกรรรมการท้ังหมด 11 คน สวน

คณะกรรมการตํารวจแหงชาติ (ก.ตร.) ซ่ึงเปนผูบริหารงานตํารวจมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

เชนเดียวกัน ทําใหการแตงตั้งตํารวจผูบังคับการมีการแทรกแซงทางการเมืองได นอกจากนี้การทํางาน

ของตํารวจยังขาดการถวงดุลอํานาจในการตรวจสอบและประเมินผลจากภายนอก  

สําหรับปญหาท่ีสองคือเรื่องระบบการแตงตั้ง (ตาม กฎ ก.ตร. 18

19) ท่ีไมชัดเจน โดยเฉพาะการ

คัดเลือกบุคคลไวใน "บัญชีขอมูลผูเหมาะสมเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน" ซ่ึงปญหาใหญคือการไมมีการนิยาม

คําวา “ผูเหมาะสม” ทําใหเปดชองใหมีการใชเสนสายได  

                                           
19 ขอ 33 ของ กฎ ก.ตร. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและโยกยายขาราชการตํารวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติและ

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2549 กําหนดวา “การคัดเลือกหรือแตงต้ังขาราชการตํารวจเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นในแตละระดับ

ตําแหนงใหพิจารณาดังนี้ 

(๑) ขาราชการตํารวจที่จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติขึ้นไป ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโส 

(๒) ขาราชการตํารวจที่จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตสารวัตรขึ้นไปถึงผูบัญชาการใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนไมนอยกวา

รอยละยี่สิบหาของจํานวนตําแหนงวางในแตละระดับตําแหนง 
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โดยสุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 ไดเสนอประเด็นเพ่ือปฏิรูปวงการตํารวจท่ีคณะผูวิจัย

เห็นวาเปนสําคัญอยางนอย 3 ขอ ดังนี้ 

ขอแรก ในเรื่องการวางนโยบายและการบริหารงานภายใน ตองมีการปรับองคประกอบ

ภายในของกรรมการชุดตาง ๆ ของตํารวจ ไดแก ก.ต.ช. ก.ตร. และ คณะกรรมการตรวจสอบและ

ติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) 19

20 โดยเพ่ิมความหลากหลายของกรรมการใหมากข้ึน ก.ต.ช. 

ควรมีตํารวจภาคและนครบาลเขามารวมเพ่ือใหนโยบายตํารวจระดับชาติสอดคลองกับจังหวัด 

สํานักงาน ก.ต.ช. ควรแยกออกจาก ส.ต.ช. สวน ก.ตร. ควรมีกรรมการนอกอาชีพตํารวจ เชน 

กรรมการสิทธิฯ ผูตรวจการฯ สภาทนายความ และสําหรับ กต.ตร. สุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 

เสนอเพียงใหมีการปรับใหสอดคลองกับการมีสวนรวมของชุมชน 

ขอสอง ในการประเมินการทํางานของตํารวจ ควรมีหนวยงานภายนอกมารวมประเมินดวย 

อาจเปนลักษณะของ “คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” เพ่ือความเปนอิสระของการตรวจสอบ

การทํางานจากหนวยงานภายนอก และสามารถรายงานตรงตอ ครม. ได หรือให "สํานักงานจเรตํารวจ

แหงชาติ"  ซ่ึงมีหนาท่ีในตรวจสอบการทํางานภายในอยูแลวตองแยกออกจาก สตช.  

ขอสาม "บัญชีลําดับผูอาวุโส" ตองมีการประกาศตอสาธารณะกอน 3 เดือน โดยใหมี

ตรวจสอบวาถูกตองหรือไม และสําหรับ "บัญชีผูเหมาะสม" นั้น ตองมีการแจงตอสาธารณะกอนท่ีจะมี

การแตงตั้ง และแจงหลักเกณฑของบัญชีผูเหมาะสมกอนประกาศแตงตั้งเปนเวลา 3 เดือนเชนกัน 

• ศาลยุติธรรม 

                                           
(๓) ตําแหนงวางที่เหลือจากการพิจารณาตาม (๒) ใหพิจารณาเรียงตามลําดับความเหมาะสมจากผูมีความเหมาะสมมากท่ีสุดโดย

เปรียบเทียบกับตําแหนงที่จะคัดเลือกหรือแตงต้ังวามีความเหมาะสมกับตําแหนงใดไปตามลําดับ จนครบตามจํานวนตําแหนงวางของ

หนวยที่มีอยูในขณะนั้น 

การคัดเลือกหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับสารวัตรขึ้นไป ถึงผูบัญชาการหากมีตําแหนงวางเพียงตําแหนงเดียว ใหถือวาผู

เหมาะสมท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นทุกรายเปนผูมีสิทธิไดรับการพิจารณาโดยเทาเทียมกัน โดยใหนําอาวุโสมา

ประกอบการพิจารณาดวย 

การคัดเลือกหรือแตงต้ังผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นที่เพิ่งมีคุณสมบัติครบถวนในปแรกใหเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น 

ผูนั้นตองเปนผูมีความรูความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดีเดนเปนที่ประจักษตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนง โดยมีผลการ

ปฏิบัติงานเปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับวาเปนประโยชนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางยิ่งและมีประสิทธิภาพดีกวาขาราชการตํารวจที่มี

คุณสมบัติครบถวนทั่วไปรายอื่นอยางชัดเจน ซ่ึงผูมีอํานาจและคณะกรรมการคัดเลือกตองสามารถอธิบายขอเท็จจริงและเปดเผยตอ

บุคคลทั่วไปได” 

20 กต.ตร. มี 2 ระดับ ไดแก ระดับจังหวัด และ ระดับสถานี โดยในระดับจังหวัดจะมี (1) กต.ตร. กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี ผบ.ตร. เปน

ประธาน และมีหนาที่ดูแลการทํางานของ กต.ตร. สถานีตํารวจนครบาล และ (2) กต.ตร. จังหวัด ซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัด 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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ศาลยุติธรรมเปนท่ีพ่ึงของประชาชนในการท่ีจะไดรับความเปนธรรม การปฏิบัติหนาท่ีของ

ศาลยุติธรรมจึงตองมีความโปรงใสเนื่องจากคําพิพากษาของศาลมีผลกระทบอยางมากตอคูกรณี 

รวมท้ังตอการสรางหลักนิติธรรมในสังคม (rule of law)  

งานวิจัยของผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2557 ชี้วา คอรรัปชันนั้นยังมีอยูแมแตใน

กระบวนการยุติธรรม ถึงแมจะมีแนวโนมลดลงก็ตาม ผลสํารวจในรายงานฉบับนี้ พบวา ในป พ.ศ. 

2557 ผูใชบริการศาลยุติธรรมรอยละ 10 ตอบวาเคยถูกเรียกรับสินบน ในขณะท่ี 15 ปกอนนั้น สถิติ

ดังกลาวจะอยูท่ีกวารอยละ 33 โดยคดีสวนใหญท่ีมีการเรียกสินบนมักเปนคดีท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน 

งานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ี สกว. ใหทุนไมไดกลาวถึงปญหาเบื้องลึกของการทุจริตในระบบศาลยุติธรรม

มากนัก แตขอมูลจากขอเสนอปฏิรูประบบยุติธรรมในสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 ชี้วา

ศาลยุติธรรมตองปรับปรุงอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก หนึ่ง ศาลตองเปดผลคดี และตองมีการควบคุมการ

ใชดุลยพินิจซ่ึงไมไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว สอง มีกฎหมายลงโทษตุลาการผูบิดเบือนกฎหมาย 

สาม ขยายความการดูหม่ินศาลใหกวางข้ึน ในลักษณะเดียวกับศาลปกครองท่ีสามารถถูกวิจารณทาง

วิชาการได 

3.3 การตรวจสอบรัฐ 

เมธี ครองแกว 2558 ซ่ึงนําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร Economics of Crime & Punishment 

ของ Gary Becker21 มาประยุกต เสนอวา เจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตจะเปรียบเทียบระหวาง

ผลประโยชนและตนทุนของการทุจริต ดังนั้นการลดทุจริตจึงทําไดโดยการลดประโยชนจากการทุจริต

หรือเพ่ิมตนทุนใหการทุจริต โดยจะตองมีการสรางสภาวะแวดลอมเชิงโครงสราง 3 ประการ ไดแก (1) 

ตองลดกําไรสวนเกิน (economic rent) ซ่ึงเกิดจากอํานาจผูกขาด (2) การลดอํานาจการตัดสินใจโดย

ลําพัง (discretionary power) ของเจาหนาท่ีของรัฐ และ (3) การสรางสถาบัน (institutions) 

ตรวจสอบและถวงดุลท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  

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” 

                                           
21 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 

จากขอมูลท่ีกลาวมาในเรื่องการผูกขาดอํานาจและการใชดุลยพินิจ พบวา คอรรัปชันและ

ปญหาธรรมาภิบาลมาจากการตัดสินใจของผูบริหารประเทศและเจาหนาท่ีรัฐเปนหลัก ซ่ึงมักมี

ผลประโยชนทับซอนในหนาท่ี ระบบตรวจสอบภายในจึงเปนดานแรกของการยับยั้งไมใหเกิดปญหา

จนสรางความเสียหายตองบประมาณแผนดิน  

อยางไรก็ดี ปญหาตาง ๆ ท่ีกลาวมานั้นชี้ใหเห็นวาระบบตรวจสอบภายในของฝายบริหาร

ยังคงมีขอบกพรองหลายประการ คณะผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอเสนอเก่ียวกับกลไกตรวจสอบการ

ควบคุมภายในท่ีเปนเชิงสถาบัน ซ่ึงหมายถึงการจัดตั้งองคกรและกฎระเบียบ โดยรวบรวมจากงานวิจัย

อันมีรายละเอียดดังนี้ 

• การสรางระบบประเมินผลงานฝายบริหาร 

ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545 เสนอวา ควรมีการตั้งสํานักงานตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรม (รวมผูตรวจราชการและผูตรวจภายในกระทรวง) หรือ 

กฎหมายวาดวยความรับผิดชอบของรัฐบาล (Government Accountability Act) รวมถึงการ

ปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ. งบประมาณ ใหมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ตอการบริหารงานราชการ (accountability for results) มากข้ึน 

• การปองกันผลประโยนชนทับซอน 

อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 มีขอเสนอแกกฎระเบียบเพ่ือปองกันปญหาผลประโยชน

ทับซอน 5 ขอ ไดแก (1) แกไข “ระเบียบสํานักนายกฯ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ขาราชการการเมือง พ.ศ. 2543” ใหมีเรื่องผลประโยชนทับซอนและมีบทลงโทษ และมีคณะกรรมการ

วินิจฉัยท่ีนาเชื่อถือ (2) แกไข พ.ร.บ. การจัดการหุนและหุนสวนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 โดยหาม 

รมต. และบุคคลในครอบครัวถือหุนบริษัทเอกชนเกินรอยละ 5 (3) ใหมีการเปดเผยขอมูลของ รมต. ท่ี

เดินทางไปตางประเทศดวยงบประมาณจากภาครัฐ (4) แกไข พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 หามผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมการออกกฎของฝายปกครอง รายละเอียดกฎเกณฑและ

ข้ันตอนการดําเนินงานตองโปรงใสพรอมประกาศใหสาธารณะรับรู และสามารถแสดงความคิดเห็นได  

(5) ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ โดยใหระบุจํานวนและรายชื่อบริษัทท่ีรับประโยชนโดยตรงจาก

โครงการอุดหนุนหรือสงเสริมธุรกิจเอกชน และมีการติดตามผลกระทบ เพ่ือปองกันการอนุมัติ

งบประมาณท่ีเอ้ือประโยชนตอเครือขายธุรกิจท่ีใกลชิดของผูบริหารประเทศ และ (6) ปรับปรุง

โครงสรางและหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยใหมีการแสดงขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย

กับธุรกิจท่ีประกอบธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจ และแนวทางการคัดสรรกรรมการใหชัดเจน 

• การสรางความรับผิดชอบทางการคลัง 
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ท่ีผานมาสังคมไทยพูดถึง “คอรรัปชันเชิงนโยบาย” มากข้ึน กรณีท่ีเห็นชัดท่ีสุดคือ นโยบาย

การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554) ซ่ึงเปน

ภาระทางการคลังแกรัฐบาล ในขณะท่ีผลประโยชนท่ีแทจริงไปไมถึงมือเกษตรกรท่ีตองการความ

ชวยเหลือ แตกลับเอ้ือประโยชนใหกับเอกชนหรือพอคากลาง 

กลไกการตรวจสอบในเรื่องท่ีนี้ตามแนวคิดของนิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 คือการใหมี  

“ธรรมนูญการคลัง” (Financial Responsibility Act) ซ่ึงบัญญัติใหรายไดท้ังหมดตองเขาเงินคงคลัง 

และตองมีการจัดทํางบการเงินรวม (fiscal consolidation) โดยเอางบประมาณของรัฐวิสาหกิจ อปท. 

และเงินกูตางประเทศ มารวมกับงบประมาณประจําปดวย พรอมกํากับการใชงบประมาณดวย พ.ร.บ. 

เงินคงคลัง นอกจากนี้แลว ยังตองแยกสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ซ่ึงหมายถึงธนาคารของรัฐออก

จาก พ.ร.บ. ธนาคารพานิชย เนื่องจากสถาบันการเงินเหลานี้ถูกใชเปนเครื่องมือดําเนินนโยบายท่ีไม

รับผิดชอบตอการคลังของประเทศ และตรวจสอบไดยาก 

3.3.2 รัฐสภา 

รัฐสภาเปนกลไกการตรวจสอบถวงดุลข้ันพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย แตวารัฐสภาไทย

ภายใต รธน. พ.ศ. 2540 ถูกวิเคราะหวาไมเปนอิสระจากฝายบริหาร ทําใหมีการออกฎหมายผาน

กระบวนการท่ีไมโปรงใสเพ่ือเอ้ือประโยชนแกพวกพอง นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตาม

การบริหารงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และกมธ. งบประมาณของวุฒิสภายังไมเนนเรื่อง

ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารราชการมากนัก (ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545) 

ท้ังนี้ ขอเสนอเพ่ือปรับปรุงการตรวจสอบของรัฐสภาใหเขมแข็งมากข้ึนมีดังนี้ ประการแรก 

กมธ. งบประมาณสภาฯ ตองวิเคราะหความเหมาะสมของนโยบายงบประมาณและจัดสรรวงเงิน

งบประมาณจําแนกเปนรายสาขา จัดตั้งสํานักงบประมาณของรัฐสภา (ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 

2545) และใหมีหนวยงานวิจัยของรัฐสภา เชน สถาบันพระปกเกลา เพ่ือชวยสนับสนุนภารกิจ

พิจารณากฎหมายและงบประมาณอยาง Office of Budget Management (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย 

และคณะ 2550) ประการท่ีสอง ใหมีการเปดเผยบันทึกประชุมรัฐสภาตอสาธารณะ จัดทําฐานขอมูล

นิติบัญญัติ ประวัติการเสนอกระทู รางกฎหมาย ระเบียบวาระการประชุม และ ประการท่ีสาม 

วุฒิสภาตองสามารถเห็นชอบรางกฎหมายและเปดอภิปราย ครม. เพ่ือใหแถลงขอเท็จจริงได แตไม

จําเปนตองลงมติไมไววางใจ นอกจากนี้ ยังตองมีอํานาจรับรองผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและศาล

รัฐธรรมนูญ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550) 

3.3.3 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

รธน. พ.ศ. 2540 ไดใหกําเนิดองคกรอิสระหลายแหงเพ่ือเขามาชวยตรวจสอบการทํางานของ

รัฐนอกจากการตรวจสอบโดยรัฐสภา ซ่ึงองคกรอิสระตาม รธน. มีอยู 3 กลุมตามท่ีแสดงในตารางท่ี 

3.2 จากผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนของถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 พบวา หลัง 5 ปของการ
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มี รธน. พ.ศ. 2540 องคกรเหลานี้ยังไมเปนท่ีรูจักของประชาชนมากนัก เนื่องจากเปนหลายหนวยงาน

ท่ีถูกจัดตั้งข้ึนมาไมนาน  

ตารางท่ี 3.2 รายช่ือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ประเภทหนวยงานจําแนก

ตามอํานาจท่ีใช 

องคกร หนาท่ีหลัก 

ใชอํานาจตุลาการ ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาฯ 

วินิจฉัยคดีทุจริตอยูผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยรางกฎหมายและขอบังคับการประชุมท่ีขัดแยงกับ รธน./ 

พิจารณาการยื่นบัญชีทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ศาลปกครอง วินิจฉัยการใชอํานาจของรัฐ/ ขอพิพาทในการบริหารงานรัฐ 

มีอํานาจตัดสินบางประการ กกต. กํากับกติกา/สรางความโปรงใสในการเขาสูอํานาจบริหาร 

ป.ป.ช ตรวจสอบทุจริต 

สตง. ตรวจสอบการใชเงินแผนดิน 

ใหคําแนะนําแกฝายบริหาร สํานักงาน

ผูตรวจการฯ 

รับเรื่องรองเรียนการบริหารงานรัฐ 

คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน 

รับเรื่องรองทุกข ศึกษาและใหคําแนะนําแกรัฐบาล 

สภาท่ีปรึกษา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ใหขอเสนอแนะปญหาเศรษฐกิจและสังคม และใหความเห็นเกี่ยวกับ

แผนเศรษฐกิจฯ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 

 

เม่ือกลาวถึงองคกรอิสระวาดวยการตรวจสอบทุจริต ป.ป.ช. มักเปนหนวยงานแรก ๆ ท่ี

จะตองถูกกลาวถึงเนื่องจากเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบทุจริต สําหรับผลการดําเนินงานท่ี

ผานมาของ ป.ป.ช.  ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 2558 รายงานวา ระหวางป 2543 – 

2554  ป.ป.ช. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเสร็จสิ้น 23,009 เรื่อง คิดเปนรอยละ 71 ของเรื่องท่ีรับ

รองเรียนท้ังหมด แตชี้มูลผูกระทําความผิดเพียง 818 เรื่อง (รอยละ 3.5 ของเรื่องท่ีดําเนินการเสร็จ) 

หรือชี้มูลเฉลี่ย 68 เรื่องตอป ท่ีเหลือเปนเรื่องท่ี ป.ป.ช. “ตีตก” “ไมรับ” สงคืนพนักงานสอบสวน และ

สงหนวยงานอ่ืนดําเนินการตอ เชน สํานักงาน ป.ป.ท. แตในประหวางป 2555 – 2557  ป.ป.ช. 

ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเสร็จสิ้น 7,164 เรื่อง (รอยละ 96 ของเรื่องท่ีรับรองเรียน) เปนการชี้มูล

ความผิด 264 เรื่อง (รอยละ 3.7 ของเรื่องท่ีดําเนินการเสร็จ) หรือชี้มูลเฉลี่ย 88 เรื่องตอป 
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ในชวงกอนการจัดตั้งองคกรอิสระ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2541 21

22 ไดต้ังขอสังเกตถึงลักษณะ

ขององคกรอิสระท่ีควรจะเปนไว 3 ประการคือ ประการแรก องคกรอิสระตองไมฟงคําสั่งจาก

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา แตก็ตองอยูภายใตระบบการตรวจสอบเชนกัน โดยตองมีระบบตรวจสอบใน 

2 เรื่อง ไดแก การตรวจสอบบุคลากร และการตรวจสอบการใชเงิน ซ่ึงการแตงตั้งบุคลากรตองมีความ

รัดกุมและโปรงใส แตเม่ือแตงตั้งแลวก็ตองไมถูกถอดถอนงาย ๆ ประการท่ีสอง องคกรอิสระตองมี

อิสระทางงบประมาณ การท่ีองคกรอิสระตองขอเงินงบจากสํานักงบประมาณทุกปถือวาไมมีอิสระ ซ่ึง 

ทางออกคืออาจมีการตั้ง “กองทุนหมุนเวียน” หรือ “กองทุนคงยอดเงินตน” เชนในประเทศอังกฤษ 

ประการท่ีสาม องคกรอิสระตองมีอํานาจท่ีจํากัดสําหรับบางเรื่อง ไมเชนนั้นจะทําใหการบริหาร

ประเทศเปนไปอยางลําบากและท่ีสําคัญองคกรอิสระนั้นไมไดรับผิดชอบตอประชาชนโดยตรง 

อยางไรก็ดี ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ีมาจนถึงป พ.ศ. 2557 องคกรอิสระท่ีมีบทบาท

หลักในปองกันและขจัดคอรรัปชันและปญหาธรรมาภิบาล 3 แหงอยาง ป.ป.ช. สตง. และ สํานักงาน

ผูตรวจการแผนดิน ยังคงมีอุปสรรคอยางนอย 5 ประการในการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

ประการแรกคือ การขาดอิสระทางงบประมาณ ซ่ึงเปนปญหาท่ีองคกรอิสระท้ังสามแหงมี

เหมือนกัน ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 3.3 (นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547, เดือนเดน นิคมบริรักษ 

และคณะ 2558, เมธี ครองแกว 2558, สรรเสริญ พลเจียก 2558) เนื่องจากทุกปหนวยงานเหลานี้

ยังคงตองขอจัดสรรงบประมาณจาก ครม. หากหนวยงานเหลานี้ตรวจสอบปมปญหาการทุจริตคอรรัป

ชันท่ีเก่ียวโยงกับรัฐบาลซ่ึงเปนผูมีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณแลว ก็ยอมมีความเสี่ยงสูงท่ีจะ

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเทาท่ีควร นอกจากนี้ การขาดแคลนงบประมาณยังสงผลใหไมสามารถ

เพ่ิมจํานวนบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงานท่ีมีอยูไดอีก 

  

                                           
22 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ. 2541. “ภาพรวมของรัฐธรรมนูญฉบับใหม” ใน “รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”. อางใน ถวิลวดี บุรีกุล 

และคณะ 2547. หนา 50. 
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ตารางท่ี 3.3 สรุปอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. สตง. และ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

อุปสรรคตอการทําหนาท่ี

ตรวจสอบ 

ป.ป.ช. สตง. ผูตรวจการแผนดิน 

ตองรอคําส่ังจาก ครม. 

หรือรัฐสภา 

- ตองรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตอรัฐสภา และ

ตองรอพิจารณา 

- 

ขอบเขตอํานาจไมเพียงพอ สํานวนคดีท่ีจัดทําไมถูกใช

โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 

หนาท่ีซํ้าซอนกับ ป.ป.ช. 

เรื่องคดีสมยอมราคา และ 

เจาหนาท่ีรัฐทุจริตจัดซ้ือ

จัดจาง 

หากหนวยงานรัฐไม

ตอบสนองขอทักทวง ไม

สามารถออกบทลงโทษได 

ทรัพยากรในการทํางานไม

เพียงพอ 

ตองของบประมาณจากสํานัก

งบประมาณ และขาด

บุคลากร 

ตองของประมาณบจาก

สํานักงบประมาณ และ

ขาดบุคลากร 

ตองของบประมาณจาก

สํานักงบประมาณ และขาด

บุคลากร 

ปญหาการบริหารงาน

ภายใน 

รวมมือกับ ปปง. นอยเกนิไป 

และ ความเห็นไมตรงกับ

อัยการสูงสุดในคดีสําคัญ 

- - 

ขาดความรับผิดชอบตอ

ประชาชน 

ไมเปดเผยขอมูลผลการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองและ

ทันเวลา 

ไมเปดเผยขอมูลผลการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง

และทันเวลา 

- 

ที่มา: ประมวลจาก นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547, เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ 2558, เมธ ีครองแกว 2558, สรรเสริญ พล

เจียก 2558 โดยคณะผูวิจัย (2559) 

 

ประการท่ีสอง การปญหาบุคลากรไมเพียงพอเม่ือเทียบกับภาระงานตรวจสอบทุจริต เมธี 

ครองแกว 2558 และ สรรเสริญ พลเจียก 2558 พบวา ป.ป.ช. มีเจาหนาท่ีบันทึกปากคําพยานและ

จัดทําบันทึกการประชุมไมเพียงพอ ทําใหไตสวนลาชา จึงวา ป.ป.ช. ตองเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการ

ปราบปรามทุจริตมากข้ึนเพ่ือสะสางเรื่องรองเรียนสะสมใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ป โดยฝายงานแสวงหา

ขอเท็จจริงมี 357 คน (ขอมูลป 2556) ตองเพ่ิม 150 คน เพ่ือเพ่ิมอัตราเฉลี่ยการแสวงหาขอเท็จจริง

เสร็จสิ้น 13 เรื่องตอคนตอป จากท่ีเคยจัดการได 10 เรื่องตอคนตอป ฝายงานไตสวนขอเท็จจริงมี 

137 คน ตองเพ่ิม 80 คน จะทําใหไตสวนขอเท็จจริงไดเสร็จสิ้นเฉลี่ยน 4 เรื่องตอคนตอป จากเดิมท่ี

ทําได 3 เรื่องตอคนตอป  

นอกจากนี้ ยังตองมีการแกระเบียบบริหารงานภายในใหมีเกณฑการมอบหมายงานสอบสวน

ใหชัดเจน โดยเจาหนาท่ีระดับสูงตองรับสอบสวนคดีขนาดใหญและขนาดกลาง และใหพนักงานไต

สวนรายเดียวสามารถสอบปากคําพยานได (ไมจําเปนตอง 2 คน)  

อนึ่ง ปญหางบประมาณไมเพียงพอของ ป.ป.ช. อาจมาจากการบริหารงานท่ีผิดพลาดบาง

ประการ ริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักด์ิ กุมภีพงษ 2558 พบวา การจัดตั้ง ป.ป.ช. จังหวัด (ป.ป.จ.)
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เพ่ิมภาระทางงบประมาณแก ป.ป.ช. โดยคาตอบแทน ป.ป.จ. รวมเดือนละ 140 ลานบาท แตการ

ทํางานกลับถูกตั้งคําถามวามีความคุนเคยกับผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนนักการเมืองหรือเจาหนาท่ีรัฐทองถ่ิน 

กรณีศึกษาของการทํางานของ สตง. ก็มีปญหาเชนกัน โดยเฉพาะ สตง. ในตางจังหวัด พิทยา 

พานทอง และคณะ 255522

23 ชี้ใหเห็นปญหาชัดเจนของการขาดงบประมาณและบุคลากรของ สตง. ใน

พ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงราย พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน เชียงใหม และ 

แมฮองสอน ผลการศึกษาพบวา สตง พ้ืนท่ีนี้ยังทํางานการตรวจสอบแบบ “ประเมินความเสี่ยง" หรือ

เลือกเฉพาะบางเรื่องท่ีเห็นวามีความสุมเสี่ยงตอคอรรัปชัน  

สาเหตุท่ีตองทําเชนนี้ก็เนื่องจากมีจํานวนผูตรวจไมพอเม่ือเทียบกับภาระงานท่ีมี เชน สตง. 

ในจังหวัดแมฮองสอนมีผูตรวจอยู 5 คน แตตองดูแล อบต. ท้ังหมด 50 แหง ในขณะท่ี สตง. เชียงราย

มีผูตรวจ 7 คน แตตองตรวจ อบต. 144 แหง โดยผูตรวจแตละคนตองใชเวลาตรวจ อบต. แตละแหง

ไมตํ่ากวา 15 วัน ปญหาการมีจํานวนผูตรวจจํากัดนี้ทําใหไมมีผูตรวจสลับเปลี่ยนหมุนเวียน ซ่ึงอาจ

นําไปสูปญหาวาผูตรวจสอบคุนเคยกับหนวยรับตรวจ และอาจเกิดปญหาเรื่องความเกรงใจกันได 

นอกจากนี้แลว ผูตรวจยังตองการใหมีการสนับสนุนเรื่องอ่ืน ๆ เชน ขาดรถเดินทางไปตรวจ ทําใหตอง

นั่งรถประจําทางเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี เปนตน 

ประการท่ีสาม การประสานงานกันไมราบรื่นระหวางหนวยงานตรวจสอบทุจริตดวยกันเอง 

หรือกับหนวยงานอ่ืน โดยเฉพาะ ป.ป.ช. ซ่ึงเปนหนวยงานตรวจสอบทุจริตหนวยงานหลักของประเทศ 

ยังมีความขัดของในการทํางานรวมกันหนวยงานอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ความสัมพันธระหวาง ป.ป.ช. และ สตง. มีปญหาการทํางานแบบ “ตางคนตางทํา” ป.ป.ช. 

และ สตง. ตางก็มีหนาท่ีในการตรวจสอบการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิด

เก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 แตท้ังสองหนวยงานยังทํางานแยกกันหรือตาง

ฝายตางตรวจ นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547 เสนอวา ในกรณีของการสมยอมราคา ป.ป.ช. ควร

เปนตัวหลักในการตรวจสอบ สวนในกรณีของเจาหนาท่ีรัฐทุจริตนั้น อาจเปนลักษณะวาฝายใดเขาไป

ตรวจสอบกอนก็ควรใหดําเนินการไป 

ป.ป.ช. ก็ยังถูกวิเคราะหวารวมมือกับ ปปง. นอยไปในเรื่องการประเมินขอขอมูลธุรกรรมทาง

การเงินซ่ึง ปปง. มีระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัยมาก อันจะชวยให ป.ป.ช. ตรวจสอบธุรกิจการเงินของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีทุจริตไดรวดเร็วยิ่งข้ึน (นวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547) 

ในข้ันตอนการสงคดีฟองศาล ป.ป.ช. ตองทํางานรวมกับอัยการสูงสุด ซ่ึงในหลายคดี ป.ป.ช. 

ตองรอความเห็นจากอัยการสูงสุด (ตามมาตรา 97 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542) ทําใหการดําเนินคดีลาชา สรรเสริญ พลเจียก 2558 

                                           
23 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 

ประการท่ีสี่ ความบกพรองในการบริหารจัดการภายในองคกร ในกรณีของ ป.ป.ช. มีแจกจาย

งานแสวงหาขอเท็จจริงและไตสวนพยานไมเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของเจาหนาท่ี (หัวหนาสวน

กลุมงานดําเนินการคดีไมซับซอนเอง แตใหเจาหนาท่ีระดับลางดําเนินการเรื่องขนาดใหญ (สรรเสริญ 

พลเจียก 2558) 

อุปสรรคท่ีหา การไมคอยเปดเผยขอมูลการตรวจสอบตอสาธารณะ ป.ป.ช. และ สตง. ยังมี

ปญหาเรื่องความโปรงใสจากการไมเปดเผยผลการปฏิบัติหนาท่ีอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ในกรณีของ 

สตง. ปญหามาจากการท่ีตองรอใหรัฐสภาพิจารณารายงานใหเสร็จสิ้นกอนเปดเผยตอสาธารณะ 

(เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ 2558) 

3.3.4 ภาคประชาชน และเครื่องมือตรวจสอบรัฐ 

กลไกตรวจสอบเชิงสถาบันเปนเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับการตรวจสอบคอรรัปชันและปญหา

ธรรมาภิบาล แตก็ไมใชกลไกท่ีเพียงพอ เนื่องจากผลการวิจัยหลายชิ้นแสดงใหเห็นวา หนวยงาน

ตรวจสอบฝายบริหารยังมีความออนแอในหลายดานและมีโอกาสท่ีจะถูกแทรกแซงทางการเมืองไดอยู

เสมอ ยุทธวิธีตอตานคอรรัปชันใหไดผลยังตองการการมีสวนรวมของภาคประชาชนและสื่อมวลชนอยู 

จากงานวิจัยชวงป พ.ศ. 2545 สํารวจพบวา ภาคประชาชนในชวงนั้นมีความตื่นตัวเรื่องคอรรัปชันและ

การตรวจสอบภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แตก็ยังเนนเปดโปงและการ

พิทักษสิทธิของตนเอง (ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545, ฉันทนา บรรพศิริโชติ และคณะ 2547) 

แตคําถามท่ีสําคัญคือประชาชนจะมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของรัฐไดอยางไร  

รธน. พ.ศ. 2540 ซ่ึงถูกกลาวถึงวาเปน รธน. ท่ีสรางการมีสวนรวมของประชาชนมากท่ีสุด 

กลาวคือ รธน. พ.ศ. 2540 ไดสรางชองทางใหเกิดการเมืองภาคพลเมืองมากข้ึน โดยคณะผูวิจัยได

คัดเลือกงานวิจัยเก่ียวกับการสรางชองทางการมีสวนรวมของประชาชนซ่ึงไดถูกกลาวถึงในรายงาน

หลายชิ้น และยังคงมีปญหาในทางปฏิบัติอยู 3 เรื่อง ไดแก การเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐ การทํา

ประชามติและประชาพิจารณ และการเขาชื่อเพ่ือเสนอกฎหมายและการรองเรียน รวมถึงการ

ดําเนินการฟองรองแบบกลุม  
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• การเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐ 

รธน. พ.ศ. 2540 บัญญัติใหการเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน 

หลังการประกาศใช รธน. พ.ศ. 2540 ไดมีการออก พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปน

เครื่องมือรับรองสิทธิดังกลาวของประชาชน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ถือเปนกฎหมายท่ีใหสิทธิ

ประชาชนเขาถึงขอมูลของรัฐฉบับแรกของไทย  

ผลการสํารวจในถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 พบวา ประชาชนรอยละ 60 รูวาตนเองมี

สิทธิรับรูขอมูลขาวสารของรัฐ รอยละ 40.2  เคยใชสิทธิดังกลาว และรอยละ 90.2 ของผูใชสิทธิก็

พอใจท่ีไดใชสิทธินั้น ขอมูลเหลานี้ชี้ใหเห็นวาสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐเปนสิ่งจําเปนและ

สําคัญกับประชาชน เนื่องจากประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐได 

การท่ีรัฐเปดเผยขอมูลใหประชาชนไดเขาถึงและรับทราบถือเปนการเปดโอกาสใหประชาชน

ไดตระหนักรูถึงผลกระทบของนโยบายและการทํางานของรัฐ อันเปนการสรางความไวใจกันระหวาง

รัฐและประชาชน หากรัฐไมไดรับความไววางใจจากประชาชนแลว การดําเนินโครงการใด ๆ ไมวา

โครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็ไมอาจดําเนินไปไดอยางสะดวก  

กรณีศึกษาเรื่องนโยบายกําจัดขยะมูลฝอยและกากขยะอุตสาหกรรมของสุธาวัลย เสถียรไทย 

และคณะ 2546 พบวา นโยบายการกําจัดขยะของเทศบาลลมเหลวเพราะการดําเนินการจัดการขยะ 

ไมมีการเปดเผยขอมูลปริมาณขยะและองคประกอบขยะใหประชาชนไดรับรู ประชาชนจึงรูถึงความ

รุนแรงของปญหาและไมมีความรูสึกตองการมีสวนรวมในการแกปญหา 

อยางไรก็ดี งานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็นวาวา ภาครัฐไทยยังบกพรองในเรื่องการเปดเผยขอมูล

ตาม รธน. 2540 เพราะประชาชนยังมีภาระคาใชจายและประเด็นเรื่องเวลาในการเขาถึงขอมูล ซ่ึง

หากตองการขอมูลประเภทใดอาจตองคัดลอกดวยลายมือ และการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

ของภาครัฐเองก็มิไดเปนวัฒนธรรมของภาครัฐไทย (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2544) เนื่องจากยังมีอีก

หลายหนวยงานของรัฐท่ียังปรับตัวชาและไมใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูล นอกจากนี้ ในชวงป 

พ.ศ. 2550 ยังมีประเด็นเพ่ิมวา พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ไมครอบคลุมการเปดเผยขอมูลขององคกร

อิสระ  

ปญหาอีกประการหนึ่งคือ หนวยงานท่ีดูแลเรื่องนี้ คือ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการ (สขร.) ยังไมมีความเปนอิสระเต็มตัว โดยยังอยูภายใตการกํากับดูแลของ สนย. (นวลนอย 

ตรีรัตน และคณะ 2547 และ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550)  

 ท้ังนี้ ขอเสนอเพ่ือเปนทางออกสําหรับประเด็นนี้ คือ การใหคณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) ซ่ึงเปนกรรมการชุดหนึ่งใน สขร. และยังเปนผูตัดสินวาขอมูลใดควรเปด

หรือไมอยางไร ตองถูกแยกออกมาเปนองคกรก่ึงตุลาการท่ีเปนอิสระจาก สขร. (และ สนย.) นอกจากนี้
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แลว ควรมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีไมเปดเผยขอมูล เชน การถอดถอนองคกรอิสระถาไมยอม

เปดเผยขอมูล (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550) 

• การทําประชามติและการทําประชาพิจารณ 

การทําประชามติและการทําประชาพิจารณเปนชองทางการท่ีรัฐจะไดถามความเห็นจาก

ประชาชนกอนท่ีจะตัดสินใจเรื่องสําคัญท่ีมีผลกระทบตอประชาชน และสําหรับการทําประชาพิจารณ 

เปนการเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนไดซักถามขอมูล เกิดการถกเถียงและแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางรัฐ

และระหวางประชาชนดวยกัน ซ่ึงเปนการสรางความโปรงใสอีกระดับหนึ่งนอกจากการเปดเผยขอมูล

เพียงอยางเดียว และเปนการชวยปองกันไมใหรัฐบาลใชดุลยพินิจโดยมิชอบ 

ในเรื่องของประชามติ การทบทวนงานวิจัยของ สกว. พบวา ยังไมคอยมีการพูดถึงปญหาของ

การทําประชามติเทาใดนัก อาจเปนเพราะประเทศไทยไมไดมีการทําประชามติบอยครั้งนัก อนึ่ง รธน. 

พ.ศ. 2540 ใหสิทธิประชาชนออกเสียงลงประชามติในเรื่องท่ี 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

ชองเรื่องท่ีตองทําประชามติ เชน กรณีท่ีรัฐบาลจะทําสนธิสัญญาระหวางประเทศ หรือกรณีท่ีรัฐสภา

ไมรับหลักการรางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอ เปนตน การลงประชามติในเรื่องลักษณะนี้จะชวย

ปองกันการใชอํานาจผูกขาดทางการเมืองในการออกนโยบายหรือกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชนแกพวก

พอง และ สาม ควรใหมีการทําประชามติในระดับทองถ่ินดวย เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกระจาย

อํานาจ และแกปญหาการขาดธรรมาภิบาลของ อปท. 

ในเรื่องของการทําประชาพิจารณ ประชาชนเห็นความสําคัญของกระบวนการประชาพิจารณ 

ในการสํารวจความเห็นของถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 เม่ือถามวาประชาชนท่ีเห็นวาการทํา

ประชาพิจารณสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจนโยบายหรือไม ประชาชนรอยละ 61.4 ตอบวาเห็นดวย 

และรอยละ 33.5 ตอบวาคอนขางเห็นดวย อยางไรก็ดี ปญหาคือยังไมมีการตรากฎหมายวาดวยการ

จัดทําประชาพิจารณ มีเพียงระเบียบ สนย. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา

พิจารณ พ.ศ. 2539 และสามารถใชไดเฉพาะกับโครงการกอสรางเทานั้น (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย 

และคณะ 2550) นอกจากนี้ ยังมีการทําประชาพิจารณในลักษณะ “พิธีกรรม” เพ่ือใหครบถวนตาม

กระบวนการตามกฎหมาย แตไมไดรับรูความเห็นหรือปญหาท่ีแทจริงของประชาชน จึงควรมีการ

กําหนดข้ันตอนการทําประชาพิจารณท่ีไดมาตรฐาน และควรใหครอบคลุมในเรื่องการออกกฎระเบียบ

ตาง ๆ ของรัฐดวย 
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• การเขาช่ือเพ่ือเสนอกฎหมายและ การรองเรียนและฟองรองแบบกลุม 

การเขาชื่อเพ่ือเสนอกฎหมายและการรองเรียนแบบกลุม (รวบรวบชื่อ 50,000 คนเสนอสภา

ผูแทนราษฎร) และการฟองรองแบบกลุม (class action law) เปนเครื่องมือใหประชาชนไดเสนอชื่อ

หรือเสนอความตองการของตนเองตอรัฐโดยตรง โดยไมตองรอใหรัฐมอบโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็น อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรคท่ีทําใหประชาชนไมไดใชเครื่องมือเหลานี้อยางมี

ประสิทธิภาพ  

ในการรวบรวมชื่อ 50,000 คน เพ่ือเสนอใหออกกฎหมายในอดีตท่ีผานมา สภาฯ มักดึงเรื่อง

ใหลาชา ในขณะท่ีการรวบรวมรายชื่อเพ่ือเสนอใหออกกฎหมายมีตนทุนเกิดข้ึนท่ีประชาชนตองแบก

รับภาระปญหาตาง ๆ จึงจําเปนตองเรงใหมีการปรับปรุงและแกไขขอกฎหมาย ดังนั้น การเขาชื่อเพ่ือ

เสนอกฎหมายตอสภาฯ ตองมีการรับขอเสนอภายใน 3 เดือน และตองลดจํานวนรายชื่อลงเพ่ือใหการ

รวบรวมรายชื่องายข้ึน พรอมให ป.ป.ช. ตรวจสอบรายชื่อดังกลาววาเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังดวยหรือไม 

(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550) 

สําหรับประเด็นเรื่องการฟองรองแบบกลุม ยังไมมีงานวิจัยของ สกว. ชิ้นใดทําการวิเคราะห

แบบเชิงลึก มีเพียงการเสนอใหนําเครื่องมือดังกลาวมาใชในกรณีทุจริตในตลาดหลักทรัพยซ่ีงมี

ผูเสียหายในคดีหลายรายซ่ึงไดกลาวถึงในรายงานของนิพนธ พัวพงศกร และ คณะ 2554 และ ผาสุก 

พงษไพจิตร และคณะ 2556  

ท้ังนี้ คณะผูวิจัยเห็นวา อาจนําเครื่องมือดังกลาวมาใชในคดีความเสียหายในเรื่องอ่ืน ๆ ได

ดวย เชน คดีปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงถูกกลาวถึงรายงานวิจัยของสุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ 2546 

และ ฉันทนา บรรพศิริโชติ และคณะ 2547 

3.3.5 ปจจัยสนับสนุนการตรวจสอบรัฐ 

การตอตานคอรรัปชันและการสงเสริมธรรมาภิบาลของรัฐยังจําเปนท่ีจะตองมีปจจัยสนับสนุน

อ่ืน ๆ อีก 3 ประการท่ีคณะผูวิจัยเห็นวาสําคัญ เรื่องแรกคือ กฎหมายคุมครองผูแจงขอมูล 

(Whistleblower Protection) ซ่ึงไมจํากัดอยูแคเรื่องทุจริตเงินงบประมาณเพียงอยางเดียว แตตอง

รวมเรื่องระบบบริหารงานภาครัฐท่ีมีขอบกพรองดวย ในประเด็นนี้ จตุรนต ถิระวัฒน และคณะ 2556

เสนอใหการมีกองทุนสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมตรวจสอบทุจริต  (Whistleblower 

Protection Fund) จากเงินท่ีมาจากทรัพยสินท่ีถูกริบในคดีทุจริต  

เรื่องท่ีสองคือ ความเปนอิสระของสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อเชิงสืบสวน แตสมเกียรติ ตั้งกิจวา

นิชย และคณะ 2550 พบปญหาวา สื่อเอกชนยังทําขาวไมไดคุณภาพเนื่องจากมีการแขงขันสูง ตนทุน

สูง แตรายไดต่ํา อีกท้ังยังมีการแทรกแซงทางการเมือง และกฎหมายยังเปดชองใหมีการฟองรองหม่ิน

ประมาท จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือปฏิรูปสื่อดังนี้ 
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• ใหมีสถานีโทรทัศนสาธารณะจาก พ.ร.บ. องคการแพรภาพกระจายเสียง

สาธารณะ 

• ใหมีตั้งกองทุนคุมครองสิทธิเสรีภาพเพ่ือใชเปนทรัพยากรใหประชาชนหรือ

เพ่ือใหสื่อสามารถนไปดําเนินการสูคดีกับบริษัทเอกชนในประเด็นสาธารณะ 

• ยกเลิกโทษอาญาฟองหม่ิน 

• ลดบทบาทรัฐในการกํากับดูแลสื่อ และใหสื่อกํากับดูแลกันเอง 

• ใหเปดเผยมูลคาการลงโฆษณาของหนวยงานรัฐในแตละปแยกตามสื่อรายสาขา

และตามรายการ 

เรื่องท่ีสามคือ ความจําเปนท่ีตองมีองคกรภาคประชาชนเขามาทําหนาท่ีในการปกปอง

ผลประโยชนของสาธารณะ เชน “องคอิสระดานสิ่งแวดลอม” และ “องคอิสระเพ่ือคุมครองผูบริโภค” 

ซ่ึงถูกบัญญัติไวใน รธน. พ.ศ. 2540 แลว แตก็ยังไมมีองคกรดังกลาวท่ีเปนอิสระในลักษณะเดียวกับ

องคกรอิสระวาดวยการตรวจสอบอ่ืน ๆ ท้ังนี้ ปญหาสิ่งแวดลอมและการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคเปน

ปญหาท่ีกระทบกับชีวิตของประชาชนโดยตรง และมักมีสาเหตุจากเรื่องการใชอํานาจผูกขาดทางการ

เมืองซ่ึงสงผลใหเกิดความไรธรรมาภิบาลในการออกนโยบายของรัฐ และการผูกขาดทางเศรษฐกิจและ

ธุรกิจซ่ึงแสวงหากําไรสวนเกินโดยไมใสใจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสังคมโดยรวม 

3.4 บทสรุป 

จากสมการคอรรัปชันของคลิตการด การคอรรัปชันนั้นเกิดจากอํานาจการผูกขาดและการใช

ดุลยพินิจของรัฐซ่ีงขาดระบบการตรวจสอบท่ีดี คณะผูวิจัยสามารถสรุปเนื้อหางานวิจัยคอรรัปชันและ

ปญหาธรรมาภิบาลไวไดดังนี้ 

การผูกขาด 

ประเทศไทยเคยมีปญหาการผูกขาดการบริหารราชการไวท่ีสวนกลางซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง

ความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ การผูกขาดการบริหารราชการทําใหปญหาคอรรัปชันรุนแรง

มากข้ึนเม่ือมีการผูกขาดอํานาจการเมือง ซ่ึงหมายถึงการมีกลุมคนกลุมแคบ ๆ เขามาบริหารประเทศ 

เกิดความเสี่ยงท่ีจะมีระบบพวกพองและการแสวงหาผลประโยชนสวนเกินผานการออกนโยบายหรือ

กฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือเอ้ือประโยชนแกกลุมหรือธุรกิจอันนําไปสูปญหาการผูกขาดทางเศรษฐกิจอีก

ทอดหนึ่ง 

การใชดุลยพินิจ  

คณะผูวิจัยสรุปสาระจากงานวิจัยของ สกว. ไดวา ปญหาการใชดุลยพินิจโดยมิชอบเกิดข้ึนใน 

3 กรณี ไดแก หนึ่ง การแทรกแซงองคกรกํากับดูแลตลาดของกลุมผลประโยชน ซ่ึงอาจตอกย้ําปญหา
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การผูกขาดทางเศรษฐกิจตอไปไดอีก สอง การใชดุลยพินิจในการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงเปนเปาหมายของนัก

ทุจริตอยูเสมอ และ สาม ปญหาการใชดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงทําใหเกิดปญหาการเรียก

รับสินบนและผลประโยชน เนื่องจากเก่ียวของกับการดําเนินคดีความและผลประโยชนทางธุรกิจ 

ระบบตรวจสอบรฐั 

ระบบตรวจสอบรัฐสามารถแบงเปน 4 ระดับ คือ การตรวจสอบภายในของฝายบริหาร 

รัฐสภา องคกรอิสระตาม รธน. และ การตรวจสอบภาคประชาชน  

ระบบการตรวจสอบภายในของฝายบริหาร กลไกตรวจสอบคอรรัปชันท่ีสําคัญตามขอเสนอ

ของรายงานวิจัยหลายฉบับมีอยูอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก ระบบการประเมินผลงานของฝายบริหาร 

การปองกันผลประโยชนทับซอน และการสรางความรับผิดชอบทางการคลัง  

ในการตรวจระดับรัฐสภา ซ่ึงถือเปนกลไกถวงดุลทางการเมืองท่ีจําเปนในระบอบ

ประชาธิปไตย หากแตวาการตรวจสอบของรัฐสภาไทยยังคงไมมีประสิทธิภาพจากการถูกแทรกแซง

ทางการเมือง และรัฐสภาไทยยังไมรับผิดชอบตอประชาชน ดวยเหตุนี้ องคกรอิสระจึงถูกสถาปนาข้ึน

เพ่ือชวยตรวจสอบการทํางานของรัฐอีกทางหนึ่ง 

องคกรอิสระตาม รธน. มีอยูหลายแหง แตสําหรับคณะผูวิจัย องคกรท่ีเปนเสาหลักของการ

ตอตานคอรรัปชันมีอยู 3 แหง ไดแก ป.ป.ช. สตง. และผูตรวจการฯ อยางไรก็ดี องคกรอิสระเหลานี้ก็

ยังมีอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีโดยเฉพาะเรื่องการขาดความเปนอิสระทางงบบประมาณและ

บุคลากรซ่ึงสวนทางกับภาระงานท่ีมีอยูมาก จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สุดทาย กลไกการตรวจสอบการทํางานของรัฐท่ีกลาวมาขางตนเปนกลไกท่ีจําเปน แตหากจะ

ใหเพียงพอนั้น ยังตองมีการเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบมากข้ึน ซ่ึงท่ี

ผานมาเครื่องมือท่ีสําคัญ 3 ชิ้นท่ีชวยใหประชาชนไดตรวจสอบรัฐ ไดแก สิทธิในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของรัฐ การทําประชามติและประชาพิจารณ และการรวบรวมชื่อเพ่ือเสนอกฎหมายและ

นโยบาย รวมท้ังการฟองรองแบบกลุม ซ่ึงแมจะยังไมถูกนํามาใชอยางเต็มท่ีในทางปฏิบัติ แตก็เปด

พ้ืนท่ีใหประชาชนไดพอสมควร เหลือเพียงการปรับปรุงและแกไขกระบวนดังกลาวใหดีข้ึน 
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บทท่ี 4  

บทสํารวจแนวโนมประเด็นคอรรัปชันและธรรมาภิบาลท่ีสําคัญ 

การสํารวจและประมวลงานวิจัยของ สกว. ชวยใหเห็นสภาพปญหาการทุจริตและการพัฒนา

เชิงสถาบันในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับหนึ่ง อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยเห็นวา ควรมี

การศึกษาและประมวลแนวโนมประเด็นปญหาคอรรัปชันและธรรมาภิบาลท่ีสําคัญไวในรายงานฉบับนี้

เชนเดียวกันเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดโจทยวิจัยในอนาคต  

คณะผูวิจัยจึงไดทําการทบทวนกรณีการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2530 

ถึง พ.ศ. 2559 เพ่ือท่ีจะไดขอมูลเชิงประจักษเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรของประเด็นการ

ทุจริตคอรรัปชันรวมท้ัง แนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันของภาครัฐในแต

ละชวงเวลาในชวง 3 ทศวรรษท่ีผานมา ดังนี้ 

4.1 ฐานขอมูลกรณีการทุจริตคอรรัปชัน 

4.1.1 แหลงขอมูล 

แหลงขอมูลกรณีการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยท่ีสําคัญของประเทศไทย คือ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน (ป.ป.ช.) เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

ออกแบบมาใหปญหาท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชนัท้ังหมดจะตองสงไปท่ี ป.ป.ช. แตในขณะเดียวกัน

มีกรณีการทุจริตคอรรัปชันจํานวนหนึ่งท่ีมีการรายงานโดยสื่อหรือภาควิชาการหากแตมิไดมีการนํา

เรื่องสู ป.ป.ช. เนื่องดวยขอจํากัดของกฎหมายหรือไมมีหนวยงานใดท่ีรับผิดชอบในการดําเนินคดี 

ดังนั้น ในการรวบรวมฐานขอมูลเก่ียวกับกรณีคอรรัปชันในประเทศไทย ทางคณะผูวิจัยไดสํารวจขอมูล

กรณีทุจริตจากแหลงขอมูลซ่ึงประกอบการแหลงขอมูลราชการ สื่อมวลชน และ หนังสือวิชาการ ดังนี้ 

• ฐานขอมูลจากหนวนงานรัฐ 

คณะผูวิจัยไดสํารวจแหลงขอมูลเก่ียวกับกรณีการทุจริตคอรรัปชันของหนวยงานตอตาน 

คอรรัปชัน 5 แหง ไดแก ป.ป.ช. สตง. สํานักงาน ป.ป.ท. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง กรมสอบสวนกรณีพิเศษ (DSI) และพบวา มีเพียงฐานขอมูลของ ป.ป.ช. หนวยงานเดียว

ท่ีคณะผูวิจัยสามารถเขาถึงไดทางออนไลนและอยูในรูปแบบท่ีสามารถนํามาประมวลในโปรแกรม 

Spreadsheet ได 2324 ในขณะท่ีฐานขอมูลคดีการทุจริตคอรรัปชันของศาลฎีกาฯ มีการเผยแพรผลการ

                                           
24 เว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. (https://www.nacc.go.th) 
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พิจารณาคดีทุจริตในรูปแบบไฟล .pdf25 ทําใหในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิเคราะหคณะผูวิจัย

ตองกรอกขอมูลใหม สวนอีกสามหนวยงานอันไดแก สตง. ปปท. และ DSI นั้น คณะผูวิจัยไดรับแจงวา

จะตองมีการทําหนังสือท่ีเปนทางการเพ่ือรองขอขอมูลกรณีการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงคณะผูวิจัยได

ดําเนินการแลว หากแตยังไมไดรับการตอบกลับมาจากหนวยงานเหลานั้น (ขอมูล ณ เดือน กันยายน 

2559) 

กลาวโดยสรุป จากการสํารวจขอมูลกรณีการทุจริตคอรรัปชันของหนวยงานของรัฐตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ คณะผูวิจัยพบวามีฐานขอมูลของ ป.ป.ช. เทานั้นท่ีพรอมนํามาวิเคราะหไดอยางเปนระบบ 

เว็บไซตของ ป.ป.ช. มีขอมูลกรณีการทุจริตคอรรัปชันท้ังหมด 4 ชุด รวมท้ังสิ้น 4,390 คดี 

ไดแก ขอมูลคดีชี้มูลความผิดแลว 1,191 คดี ขอมูลคดีท่ี “ตีตก” 24 คดี ขอมูลคดีท่ีอยูระหวางการ

สอบสวน 2,237 คดี และขอมูลคดีท่ีดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) 938 คดี ท้ังนี้ คณะผูวิจัยไดเลือกสํารวจ

เฉพาะคดีท่ี ป.ป.ช. ไดชี้มูลความผิดแลว โดยฐานขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดเก่ียวกับคดีการทุจริต

คอรรัปชันตั้งแต ป พ.ศ. 2534 

• ขอมูลจากส่ือมวลชนและหนังสือวิชาการ 

 เนื่องจากฐานขอมูลคดีท่ีมีการชี้มูลความผิดแลวของ  ป.ป.ช. คอนขางจํากัด ไมรวมถึงคดีท่ี

ยังอยูระหวางการพิจารณา หรือ คดีท่ีอาจดวยเหตุผลขอจํากัดทางกฎหมายไมสามารถนําไปสูการ

พิจารณาของ ป.ป.ช. ไดหากแตเปนกรณีท่ีอยูในความสนใจของสาธารณะ คณะผูวิจัยจึงไดสํารวจ

ขอมูลกรณีท่ีพัวพันกับการทุจริตจากเว็บไซตขาวตาง ๆ โดยเฉพาะเว็บไซตของสํานักงานขาวออนไลน

เชิงสืบสวน ไดแก สํานักขาวอิศรา25

26 และ สํานักขาวไทยพับลิกา26

27 ซ่ึงถือวาเปนสองสํานักขาวสืบสวน

ออนไลนชั้นนําของประเทศท่ีมีการติดตามขาวทุจริตอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจขอมูลจากฐานขอมูลขาวยอนหลังของสํานักขาวอ่ืน ๆ ซ่ึงมีขอมูล

รายงานขาวตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตนไป เชน หนังสือพิมพผูจัดการ ไทยรัฐ โพสตทูเดย มติชน และ 

เดลินิวส โดยรวมแลว คณะผูวิจัยไดรวบรวมขาวท่ีเก่ียวเนื่องกับการทุจริตคอรรัปชันกวา 200 กรณี

จากสํานักขาวท้ังหมด  

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

26 www.isranews.org 

27 http://thaipublica.org/ 
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หนังสือวิชาการยังเปนอีกแหลงขอมูลหนึ่งท่ีมีรวบรวมคดีคอรรัปชันไวอยางเปนระบบ 

คณะผูวิจัยเลือกสํารวจและอางอิงขอมูลทุจริตจากหนังสือ 2 เลม ไดแก หนังสือ “เมนูคอรรัปชันและ

การแสวงหาผลประโยชน” 27

28 โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซ่ึงรวบรวมและ

วิเคราะห 35 กรณีทุจริตตั้งแตป พ.ศ. 2533 และ หนังสือ “เปดแฟม 10 คดีทุจริตโกงชาติ” 28

29 ของ 

ป.ป.ช. 

4.1.2 วิธีการคัดเลือกกรณีทุจริตเพ่ือใชในการศึกษาวิเคราะห 

เพ่ือท่ีจะสามารถทําการวิเคราะหเก่ียวกับวิวัฒนาการของรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชันใน

เชิงคุณภาพไดอยางละเอียด คณะผูวิจัยไดคัดเลือก กรณีทุจริตเดนจากฐานขอมูลกรณีการทุจริตคอร

รัปชันท่ีไดรวบรวมไวจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตามท่ีไดอธิบายไวในหัวขอ 1.1 ท้ังหมด 1,426 กรณีท่ีอยู

ในฐานขอมูลไดท้ังหมด 110 กรณี ซ่ึงประกอบดวยกรณีการทุจริตท่ีไดมีการชี้มูลความผิดจาก

ฐานขอมูล ป.ป.ช. 22 กรณี กรณีการทุจริตท่ีมีการนําเสนอในหนังสือเมนูคอรรัปชัน 18 กรณี สํานัก

ขาวอิศรา 19 กรณี สํานักขาวไทยพับลิกา 15 กรณี และสํานักขาวอ่ืน ๆ อีก 36 กรณี ดังท่ีปรากฏใน

รูปท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2 โดยคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งของกรณีการทุจริตท่ีคัดเลือกมี 4 ขอดังนี้   

(1) เปนกรณีท่ีไดรับความสนใจอยางกวางขวาง  

(2) เปนกรณีท่ีมีตนทุนตอประเทศสูง เชน สําหรับคดีร่ํารวยผิดปกติ คณะผูวิจัยจะ

พิจารณากรณีทุจริตท่ีมีมูลคามากกวา 10 ลานบาท 

(3) เปนกรณีท่ีเปดโปงวิธีคอรรัปชันลักษณะใหม 

(4) เปนกรณีท่ีมีความสําคัญตอประเทศชาติในทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือ สังคม  

ดวยเหตุนี้ กรณีการทุจริตท่ีเลือกมาสวนมากจะเก่ียวของกับรัฐบาลระดับประเทศมากกวา

ระดับภูมิภาคและทองถ่ิน คดีระดับภูมิภาคหรือทองถ่ินจะเปนกรณีท่ีเปนขาวดังเทานั้น และกรณีสวน

ใหญจะเก่ียวของกับนักการเมืองหรือขาราชการระดับสูงเทานั้น  

 

รูปท่ี 4.1 กระบวนการคัดเลือก 110 กรณีเดน 

                                           
28 “เมนูคอร รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน”. 2557. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. http://tdri.or.th/wp-

content/uploads/2014/04/corruptionmenu-mix-final.pdf 

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

 

รูปท่ี 4.2 แหลงขอมูลของ 110 กรณีทุจริต 

 
ที่มา: คณะผูวิจัย (2559)  
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4.2 วิธกีารศึกษา 

ในรายงานฉบับนี้ คณะผูวิจัยเลือกแบงชวงเวลาสําหรับการวิเคราะหลักษณะของ “ขาว

อ้ือฉาว” คอรรัปชันเปน 4 ชวงเวลาเพ่ือศึกษาวิวัฒนาการของรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชันใน

ประเทศไทยในชวงกวา 3 ทศวรรษท่ีผานมา ไดแก (1) ชวง พ.ศ. 2530-2539 (2) ชวง พ.ศ. 2540-

2549 (3) ชวง พ.ศ. 2550-2556 (4) ชวง พ.ศ. 2557- 2559  

การแบงการวิเคราะหตามชวงเวลาดังกลาวพิจารณาจากสถานการณทางการเมืองและทาง

เศรษฐกิจซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผนดินเปนหลักดังนี้ 

4.2.1  ชวง พ.ศ. 2530–2539 (ยุคเศรษฐกิจฟองสบู) 

สภาพการเมืองในชวงป พ.ศ. 2530-2539 นี้เริ่มตนดวยการสิ้นสุดการดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท ซ่ึงดํารงตําแหนงดังกลาวถึง 3 สมัยตั้งแตป พ.ศ. 2523 

กอนลงจากตําแหนงและสิ้นสุดบทบาททางการเมือง ในป พ.ศ. 2531 รัฐบาล พล.อ. ชาติชาย  

ชุณหะวัณ ไดรับเลือกตั้งเขามาทําหนาท่ีแทนระหวางป พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2534 แตตองเผชิญขอ

วิพากษวิจารณวาเปนรัฐบาลท่ีมีการทุจริต จนไดรับฉายาวา “บุฟเฟต คาบิเนต” การทุจริตของรัฐบาล 

พล.อ.ชาติชาย ถูกใชเปนขออางในการทํารัฐประหารในป พ.ศ. 2534 ของคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ (คณะ รสช.) ซ่ึงไดแตงต้ังใหนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกฯ จนถึงตนป พ.ศ. 

2535 

การเลือกตั้งท่ัวไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 นําพาใหพรรคการเมือง 5 พรรครวมกันจัดตั้ง

รัฐบาล 29

30 โดยมี พล.อ. สุจินดา คราประยูร เปนนายกฯ แตเนื่องจาก พล.อ. สุจินดาเปนหนึ่งในคณะ 

รสช. จึงถูกตอตานอยางหนักจากประชาชนดวยเหตุผลวาเปนการสืบทอดอํานาจของ คณะ รสช. การ

ตอตานดังกลาวนําไปสูเหตุการณปราบปรามและปะทะกันระหวางเจาหนาท่ีตํารวจและทหารกับ

ประชาชนผูชุมนุม มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากท่ีเรียกวา “พฤษภาทมิฬ” สงผลใหมีการแตงตั้ง 

นายอานันท ปนยารชุน ใหกลับเขามารับตําแหนงนายกฯ เปนสมัยท่ีสอง 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) 

รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งหลัง พ.ศ. 2535 มีลักษณะเปนรัฐบาลผสมทําใหไมม่ันคง 

เนื่องจากพรรครวมรัฐบาลมีอํานาจตอรองทางการเมืองสูง เริ่มจากการท่ีรัฐบาลนายชวนตองยุบสภา

                                           
30 พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคราษฎร 
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เนื่องจากมีความขัดแยงของพรรครวมรัฐบาล เหตุการณลักษณะเดียวกันเกิดข้ึนกับรัฐบาลนาย

บรรหาร 30

31 การเมืองไทยกลับมาวุนวายอีกครั้งในชวงป พ.ศ. 2539 เม่ือรัฐบาลพล.อ. ชวลิต ถูก

ประชาชนประทวงขับไลหลังจากท่ีรัฐบาลประกาศลอยตัวคาเงินบาทในชวงท่ีประเทศไทยกําลังเขาสู

วิกฤตทางการเงิน พ.ศ. 2540. 

ในดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยเพ่ิงผาน “ยุคโชติชวงชัชวาล” ในรัฐบาลพลเอกเปรม จากการ

คนพบแหลงปโตรเลียม การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียมนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ําอ่ืน 

ในรัฐบาล พล.อ. ชาติชาย มีการประกาศนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา” อัตราการ

ขยายตัวรอนแรงอยูในระดับรอยละ 8.631

32 ในมิติเศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐกิจท่ีรอนแรงในชวงตนป 

พ.ศ. 2530 ประเทศไทยถูกมองวาอาจเปนประเทศอุตสาหกรรมรายใหมของเอเชีย32

33 แตเปนเงินทุนท่ี

ไหลเขาประเทศในชวงนั้นเปนเพียงเงินทุนระยะสั้น กอนท่ีจะเกิดวิกฤตการเงินในป พ.ศ. 2540 หรือ 

“วิกฤตตมยํากุง” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเรียกรองในมีการเปลี่ยนรัฐบาลและแกไขรัฐธรรมนูญ33

34 

4.2.2 ชวง พ.ศ. 2540 – 2550 (ยุครัฐธรรมนูญฉบับประชาชน) 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” รัฐธรรมนูญดังกลาวได

เปลี่ยนภูมิทัศนการบริหารประเทศในทิศทางท่ีใหรัฐบาลมีความเขมแข็งมากข้ึนเพ่ือแกปญหาความไม

ม่ันคงท่ีเกิดจากรัฐบาลผสมดังเชนในอดีต นอกจากนี้แลว เพ่ือเปนการปองกันปญหาการทุจริตคอรรัป

ชันของฝายการเมือง รัฐธรรมนูญดังกลาวไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบท่ีเปนอิสระจากฝายการเมือง

หลายแหลง ไดแก สตง. ป.ป.ช. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) และไดจัดตั้ง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

เพ่ือท่ีจะใหการพิจารณาคดีการทุจริตคอรรัปชันของนักการเมืองเปนไปอยางรวดเร็ว พรอมท้ังไดมีการ

สรางชองทางตาง ๆ ใหประชาชนไดตรวจสอบรัฐ เชน การใหประชาชนลงชื่อ 50,000 รายชื่อเพ่ือ

เสนอกฎหมายและถอดถอนนักการเมือง เปนตน 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดใหมีกฎหมายท่ีปองกันมิใหนักการเมืองแสวงหาผลประโยชน

สวนตัว เชน การหามมิใหรัฐมนตรีถือหุนในธุรกิจ หรือมีสวนไดเสียในกิจการใด ๆ เปนตน รวมท้ังมี

มาตรการในการปองกันการทุจริตในการเลือกตั้งโดยการกําหนดบทลงโทษท่ีเขมงวดจากการทุจริตใน

การเลือกตั้ง โดยมีขอกําหนดวา พรรคการเมืองท่ีมีการทุจริตในการเลือกตั้งไมวาจะเปนในรูปแบบใด

                                           
31 นรนิติ เศรษฐบุตร. “13 กันยายน พ.ศ. 2535” ใน สถาบันพระปกเกลา. “เหตุการณสําคัญทางการเมืองไทย สมัย พ.ศ. 2520-

ปจจุบัน”.  

32 อนุสรณ ธรรมใจ. 5 ธันวาคม 2557. “บทเรียนวิกฤติป 40 กอนวิกฤติยอนรอย (1)”.  

33 เฉลิมพงษ คงเจริญ. ธันวาคม 2553. “ระบบเศรษฐกิจไทยกอนวิกฤติการณ   การเงิน พ.ศ. 2540 (พ.ศ. 2530 –2540)  โครงการเมธี

วิจัยอาวโุส สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  

34 Siam Intelligence Unit. “แผนภาพแสดงประวัติศาสตรการเมืองไทย 2535-2554”.  
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จะไดรับบทลงโทษโดยการยุบพรรครวมท้ังเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้งของกรรมการพรรค ซ่ึงจะทํา

ใหไมมีคุณสมบัติในการสมัครลงเลือกตั้งเปนเวลา 5 ป 

ในชวงนี้มีการเปลี่ยนรัฐบาลเพียงสองครั้ง ไดแก รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 2 (พ.ศ. 2540-

2544) และรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 1 และ 2 (พ.ศ. 2544–2549) รัฐบาลทักษิณเปนรัฐบาลท่ี

เขมแข็งและไดรับแรงสนับสนุนจากประชาชนอยางมาก การบริหารประเทศอยูภายใตฝายการเมือง 

นโยบายและโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ของรัฐบาลใชงบประมาณมูลคาสูง แตดําเนินการไปอยาง

รวดเร็ว เชน โครงบานเอ้ืออาทร โครงการจํานําพืชผลทางการเกษตร เปนตน 

ชวงปลายของยุคนี้เกิดวิกฤติทางการเมือง พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยเดินขบวนขับ

ไลรัฐบาลทักษิณ 2 ความวุนวายทางการเมืองนี้จบลงดวยเหตุการณรัฐประหารในปลายป พ.ศ. 2549 

หลังจากนั้น อัยการสูงสุดไดยื่นฟองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีการยุบพรรค ไทยรักไทย พรรค

ประชาธิปไตยกาวหนา พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผนดินไทย ดวยขอหาท่ีวา พรรคไทยรักไทย

มีการทุจริตการเลือกต้ังในเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 โดยไดวาจางพรรคพัฒนาชาติไทย พรรค

ประชาธิปไตยกาวหนา และพรรคแผนดินไทย จัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือชวยเหลือพรรคไทยรักไทย 

พรรคพัฒนาชาติไทยรวมกับเจาหนาท่ีสํานักงาน กกต. แกไขขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย 

เพ่ือใหครบ 90 วัน โดยมีพรรคไทยรักไทยเปนผูสนับสนุน และพรรคพัฒนาชาติไทยกับพรรคแผนดิน

ไทย ออกหนังสือรับรองสมาชิกพรรคของตนอันเปนเท็จเพ่ือใชเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งใน

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา ท้ัง 4 พรรคมีความผิดจริง จึงมีคําสั่ง

ใหยุบพรรคดังกลาว รวมท้ังเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคท้ัง 4 พรรค 110 

คนโดยมีกําหนด 5 ป 

4.2.3 ชวง พ.ศ. 2550–2556 (ยุคตุลาการภิวัฒน) 

ความเขมแข็งของรัฐบาลในชวงป พ.ศ. 2540 เปนแรงผลักดันใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหมท่ีลดทอนอํานาจของการเมือง รวมท้ังมีการปรับปรุงกระบวนการในการสรรหากรรมการของ

องคกรอิสระตาง ๆ เชน ป.ป.ช. สตง. กกต.  ผูตรวจการแผนดินเพ่ือลดทอนอํานาจของฝายการเมือง

ในการคัดเลือกกรรมการองคกรเหลานี้ โดยการเพ่ิมอํานาจใหแกกรรมการท่ีมาจากฝายตุลาการ ใน

ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวก็ยังคงบทบัญญัติท่ีเขมงวดเก่ียวกับการกํากับพฤติกรรมของผู

ท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง 

แมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองการบั่นทอนอํานาจของผูบริหารประเทศโดยกําหนดกลไกในการ

ตรวจสอบท่ีเขมขน แตก็ไมสามารถยับยั้งอํานาจแบบเบ็ดเสร็จทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยซ่ึง

ไดรับความนิยมอยางทวมทนได การยุบพรรค การกีดกันมิใหนักการเมืองท่ีเปนผูบริหารพรรคลงสมัคร

รับเลือกตั้งมีผลเพียงทําใหมีการตั้งพรรคใหม และมีการใชนอมินีเขามาเปนตัวแทนในการบริหาร

ประเทศเทานั้น พรรคไทยรักไทยซ่ึงถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไดเปลี่ยนมาสังกัดพรรคพลัง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ประชาชนของนายสมัคร สุนทรเวช ซ่ึงไดรับเลือกตั้งเปนรัฐบาลอีกครั้งในป พ.ศ. 2551 โดยมีนาย

สมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี   

แมรัฐบาล ณ เวลานั้นจะไดรับการสนับสนุนจากประชาชน หากแตฝายตุลาการซ่ึงกุมอํานาจ

ซีกขององคกรท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบไดดําเนินการอยางเขมงวด โดยในเดือนกันยายน พ.ศ. 

2551 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหนายสมัคร สุนทรเวช ตองพนจากตําแหนงเนื่องจากเปนพิธีกร

รายการ “ชิมไป บนไป” และรายการ “ยกโขยง 6 โมงเชา” ซ่ึงถือวาเปนการรับจางทําการงานกับ

ธุรกิจเอกชนท่ีแสวงหากําไรตามความหมายของคําวา “ลูกจาง” ตามนัยแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 

ซ่ึงเปนสิ่งท่ีตองหาม34

35 หลังจากนั้น นาย สมชาย วงศสวัสดิ์ ซ่ึงเปนเครือญาติของอดีต นายกฯ ทักษิณ 

ก็เขามาดํารงตําแหนงแทนนายสมัคร แตทวาในเดือนธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยใหยุบ

พรรคพลังประชาชน และตัดสิทธิทางการเมืองหัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรค 5 ป (รวม 37 

คน) 35

36 ทําใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ในฐานะรักษาการหัวหนาพรรคพลังประชาชนตองพนจาก

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดยปริยาย หลังจากนั้น เกิดการเปลี่ยนข้ัวทางการเมืองทําใหพรรค

ประชาธิปตยไดเปนพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค 

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี จากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2551 

ประเทศไทยเริ่มเขาสูยุคแบงแยกข้ัวสีทางการเมือง เหลือง-แดง กลาวโดยรวมคือหมายถึง

ฝายประชาชนและการเมืองตอตาน พ.ต.ท. ทักษิณ และฝายผูสนับสนุน ประเทศไทยเริ่มเขาสูชวง

ความขัดแยงและความรุนแรงการเมืองระหวางประชาชนสองข้ัว โดยผูท่ีสนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ 

เห็นวากลไกการตรวจสอบออกแบบมาเพ่ือท่ีจะกีดกันมิใหพรรคของอดีตนายกฯ ทักษิณครองอํานาจ

ทางการเมืองแมจะไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนอยางทวมทน ในขณะกลุมผูท่ีตอตานเห็นวา

จําเปนตองมีการตานทานอํานาจเบ็ดเสร็จของกลุมพรรคไทยรักไทยเดิมซ่ึงมีพฤติกรรมในการทุจริต

คอรรัปชันและตอประโยชนตอพวงพอง 

หลังจากท่ีรัฐบาลผสมของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บริหารประเทศไดเกือบ 3 ป การเลือกตั้ง

ในป พ.ศ. 2557 มีผลใหพรรคเพ่ือไทย (ซ่ึงสมาชิกสวนใหญมาจากพรรคไทยรักไทย และ พรรคพลัง

ประชาชนซ่ึงถูกยุบไปกอนหนานี้) เปนพรรคจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร (นองสาว

ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) เปนนายกรัฐมนตรี 

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ตองเผชิญแรงตานทางการเมืองตลอดชวงป พ.ศ. 2556 หลังการ

พยายามเสนอโครงการขนาดใหญหลายโครงการท่ีถูกเรียกวา “โครงการประชานิยม” โดยเฉพาะ

                                           
35ศาลรัฐธรรมนูญ. 9 กันยายน 2551. “สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑”.  

36 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรนูญที่ ๒๐/๒๕๕๑ เร่ือง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคพลังประชาชน. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
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โครงการรถไฟความเร็วสูง 2.2 ลานลาน โครงการจํานําขาว โครงการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนลาน

บาท และโครงการรถคันแรก และกลับเผชิญการเคลื่อนไหวตอตานสูงสุดเม่ือมีการพยายามออก 

พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ปลายป พ.ศ. 2556 จนนํามาสูการเคลื่อนไหวของกลุม คณะกรรมการประชาชน

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(กปปส. ) สุดทายแลว รัฐบาลของนางสาว ยิ่งลักษณ ตองประกาศยุบสภาในเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 

2557 และในวันท่ี 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไดมีการปฏิวัติอีกครั้งสงผลใหคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ (คสช.) ซ่ึงมี 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 

ตลอดจนสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและ ญ่ีปุนลวนมีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและการคาของไทยอยางมาก 

กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไมชวยใหการบริหารประเทศดําเนินไปไดอยางราบรื่น

ดั่งท่ีคาดหวังไว และไมสามารถยับยั้งอํานาจแบบเบ็ดเสร็จทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยได แต

กลับสรางความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมเนื่องจากกลไกท่ีออกแบบมาใหตรวจสอบนักการเมืองนั้น

ถูกมองวาไมมีความเปนกลาง ทําใหไมเปนท่ียอมรับ เหตุการณรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2557 ซ่ึงนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญใหมอีกครั้งหนึ่ง 

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

การเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีกระทบสังคมหรือเศรษฐกิจมากนัก รัฐบาล คสช. ควบคุมการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองและควบคุมสื่ออยางเขมงวด จนถูกวิพากษวิจารณถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในมิติ

เศรษฐกิจ โครงการเมกะโปรเจ็กถูกยกข้ึนมานําเสนอตอรัฐบาลอีกครั้ง แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงป 2558-2565 ระยะ 8 ป มูลคา 1.9 ลานลานบาท 36

37ถูก

ผลักดันและประชาสัมพันธตลอดป 2 ปท่ีผานมา และมีแผนการผลักดันใหเอกชนเขารวมทุน 1.4 ลาน

                                           
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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ลานบาท37

38 คณะผูวิจัยเห็นวา โครงการมูลคาสูงท่ีจะถูกดําเนินการในป 10 ปขางหนานี้อาจเปนแหลง

ทุจริตสําคัญไดหากไมมีการดําเนินการตรวจสอบอยางใกลชิด 

4.3 ภาพรวมและลักษณะของการคอรรัปชัน 

คณะผูวิจัยสํารวจขาวอ้ือฉาวเก่ียวกับการทุจริตตั้งแตป พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2559 หรือเกือบ 

30 ป เพ่ือนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลกรณีทุจริตท้ังหมด 110 เรื่อง 38

39 ซ่ึงสวนใหญเปนกรณีท่ีเกิดข้ึน

ในชวงป พ.ศ. 2540-2549 จํานวน 44 เรื่อง และในชวงป พ.ศ. 2550-2556 จํานวน 42 เรื่อง (ดูรูปท่ี 

4.3) โดยจําแนกกรณีทุจริตออกเปน 7 ประเภท ไดแก (1) การทุจริตในการบริหารราชการ (2) การ

ทุจริตการเลือกตั้ง (3) การทุจริตในการใหสัมปทาน (4) การทุจริตในการใชจายงบประมาณ (5) การ

ทุจริตในการจัดสรรหรือใชทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ (6) การทุจริตท่ีเก่ียวกับการแทรกแซงสินคา

เกษตร และ (7) การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ ขอคนพบในภาพรวมจากการรวบรวมกรณี

ทุจริต พบวา 

• การทุจริตในการบริหารราชการและการทุจริตจัดซ้ือจัดจางเปนลักษณะการทุจริตท่ี

ปรากฏมากท่ีสุดในทุกสมัย (ดูรูปท่ี 4.4) 

• การทุจริตในการบริหารราชการในท่ีนี้ซ่ึงมีท้ังหมด 42 เรื่อง แบงไดเปนเรื่องท่ีพบ

มากท่ีสุด ไดแก เรื่องการร่ํารวยผิดปกติและการปดบังทรัพยสินของนักการเมืองและ

ขาราชการ การปลอยกูโดยมิชอบของผูบริหารธนาคารของรัฐ การข้ึนเงินเดือน

ตัวเองขององคกรอิสระ) และการชวยเลี่ยงภาษี (ดูรูปท่ี 4.5) 

• การทุจริตจัดซ้ือจัดจาง (จํานวนท้ังหมด 40 เรื่อง) สวนมากเก่ียวกับโครงการกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน (12 เรื่อง) ไดแก สนามบิน (สุวรรณภูมิ) ถนน รางรถไฟ สถานี

ตํารวจ สนามกีฬา บอกําจัดขยะและน้ําเสีย โดยมีลักษณะการสมยอมราคา แกไข

ราคากลาง กําหนดลักษณะเฉพาะเอ้ือใหผูประมูลรายใดรายหนึ่ง หรือดําเนินการ

ประมูลแบบไมโปรงใสซ่ึงมักตามมาดวยการมีผลประโยชนทับซอนของผูอนุมัติ

โครงการในการจัดซ้ือท่ีดิน 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. 

39 จํานวนกรณีทุจริต 1 เร่ืองในฐานขอมูลอาจครอบคลุมคดีทุจริตที่หนวยงานตรวจสอบทุจริต 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 

http://www.ppp.sepo.go.th/assets/document/file/strategic_plan.pdf
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• การทุจริตท่ีเก่ียวกับการใชงบประมาณ สวนมากเก่ียวกับการใชงบประมาณในการ

ใหความชวยเหลือกรณีภัยพิบัติ และ การทุจริตในโครงการแทรกแซงสินคาเกษตร 

รูปท่ี 4.3 จํานวนกรณีทุจริตจากฐานขอมูล 110 กรณีทุจริตเดน 

 
ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) 

รูปท่ี 4.4 กรณีทุจริตจําแนกตามประเภท 

 
ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) 

รูปท่ี 4.5 ลักษณะกรณีทุจริตการบริหารราชการ 
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ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) 

กรณีทุจริตเกิดข้ึนไดกับทุกหนวยงานตราบใดท่ีเจาหนาท่ีมีอํานาจในการใชดุลยพินิจและการ

ใชเงินแผนดินท่ีไมมีระบบตรวจสอบท่ีรัดกุม กระทรวงท่ีปรากฏกรณีทุจริตมากท่ีสุด (ดูรูปท่ี 4.6) ไดแก 

• กระทรวงการคลัง (14 เรื่อง) 

• กระทรวงคมนาคม (11 เรื่อง)  

• อปท. (10 เรื่อง) 

• กระทรวงมหาดไทย (9 เรื่อง)  

กรณีทุจริตท่ีเกิดข้ึนกับกระทรวงการคลังเปนเรื่องการปลอยสินเชื่อโดยมิชอบของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึง 5 เรื่อง และกรณีการชวยเอกชนหรือนักการเมืองใน

การเลี่ยงภาษีสรรพากรหรือภาษีศุลกากร 4 เรื่อง ซ่ึงท้ังหมดมีผูบริหารระดับสูงของหนวยงานเขาไป

พัวพัน ตามท่ีแสดงในตาราง ท่ี  4.1 ขอมูลดั งกล าวสะทอนให เห็นว า  จุด เปราะบางของ

กระทรวงการคลังในดานความเสี่ยงตอการทุจริตคอรรัปชันอยูท่ีการปลอยสินเชื่อของธนาคารของรัฐ 

และการใชอํานาจแหงดุลยพินิจในการกําหนดภาระภาษี จึงควรมีการกําหนดมาตรการในการ

ตรวจสอบและปองกันพฤติกรรมเหลานี้โดยการออกแบบระบบการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจใน

การตัดสินใจและการเปดเผยขอมูลท้ังในเรื่องของการปลอยสินเชื่อและการกําหนดภาระภาษีของ

บุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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สําหรับกรณีกระทรวงคมนาคม กรณีทุจริตมักเกิดกับรัฐวิสาหกิจซ่ึงเก่ียวของกับ บมจ. ทา

อากาศยานไทย (ทอท.) และ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รวม 7 เรื่อง โดยในกรณีของ ทอท. 

เปนกรณีท่ีเก่ียวของกับการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางและการใหสัมปทานในสนามบินสุวรรณภูมิ

ท้ังหมด ผานการกําหนดราคากลางหรือการรีบดําเนินการโดยไมปฏิบัติตามระเบียบจัดซ้ือจัดจาง 

ในขณะท่ี กรณี รฟท. เปนเรื่องการทําสัญญารวมทุนในโครงการกอสรางขนาดใหญท่ีเอ้ือประโยชนตอ

เอกชน 

ขอมูลดังกลาวสะทอนวา จุดเปราะบางของกระทรวงคมนาคมอยูท่ีการจัดซ้ือจัดจางใน

โครงการขนาดใหญ ซ่ึงการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบจํานวนหลายครั้งท่ีผานมาไมสามารถแกปญหา

ได จึงควรท่ีจะมีการออกแบบมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการจัดซ้ือจัดจาง เชน 

การเปดใหบุคคลภายนอกเขามารวมในการกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐอยางจริงจังมากข้ึนท่ี

เรียกวา “ขอตกลงคุณธรรม” หรือ integrity pact หรือการใหความสําคัญแกการเปดเผยรายละเอียด

ขอมูลท่ีเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ ในการจัดซ้ือจัดจาง เชน การเปดเผยราง ToR ใน

เว็บไซตเพ่ือใหสาธารณชนและสื่อมวลชนตลอดจนภาควิชาการและผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถ

ตรวจสอบไดและใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะได ตลอดจนการเปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับสัญญา

ระหวางรัฐและเอกชนทุกฉบับ 

การทุจริตท่ีเก่ียวกับ อปท. มีจํานวน 10 เรื่องท่ีคณะผูวิจัยรวบรวมไว โดยแบงเปนกรณีทุจริต

จัดซ้ือจัดจางของ กทม. 5 เรื่อง โดยเฉพาะการจัดซ้ือรถดับเพลิงและรถกูภัย และเปนกรณีท่ีมีผูวา 

กทม. เก่ียวของทุกกรณี โดยเฉพาะนายสุขุมพันธุ บริพัตร ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การทุจริตใน

การจัดซ้ือจัดจางเปนปญหาของการบริหารท้ังในระดับประเทศและในระดับทองถ่ิน จึงควรมีการ

ออกแบบมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการจัดซ้ือจัดจางท่ีสามารถนํามาบังคับใชได

ท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน อนึ่ง การประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุของรัฐ พ.ศ. 2560 แทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุป 2535 จะทําใหกฎกติกา

ในการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานภาครัฐทุกแหงเปนมาตรฐานเดียวกันเนื่องจากเปนบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติมิใชระเบียบสํานักนายกฯ  
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รูปท่ี 4.6 จํานวนกรณีทุจริตตามกระทรวง 

 
หมายเหตุ: ไอซีทีหมายถึง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงเปล่ียนชื่อเปน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) 

 

ตารางท่ี 4.1 กรณีทุจริตท่ีสําคัญในกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม อปท. 

หนวยงานสังกัด หนวยงานเก่ียวของ กรณีทุจริต 

กระทรวงการคลัง ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น

เฉพาะกิจ 5 แหง 

• ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส) ในกรณีนายศักดาพินิจ ณรงคชาติ

โสภณ ผูชวยกรรมการและรองกรรมการผูจัดการปลอยสินเช่ือ

โครงการบานจัดสรรสุวินทวงศซ่ึงมีช่ือภรรยาตนเองเปนเจาของ ชวงป 

พ.ศ. 2539 มูลคารวม 120 ลานบาท 

• ธนาคารกรุงไทย ในกรณีการปลอยสินเช่ือกลุมของ บมจ. กฤษดามหา

นคร ซ่ึงเคยถูกฝายกล่ันกรองสินเช่ือธุรกิจของธนาคารจัดอันดับความ

เส่ียงใหอยูในกลุมลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได สินเชื่อท่ีอนุมัติมูลคา 1.4 

หม่ืนลานบาท ในชวง พ.ศ. 2545 

• ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก) ใน

กรณีปลอยสินเช่ือใหรัฐบาลพมาชวงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

4,000 ลานบาท ในอัตรารอยละ 3 ตอป ซ่ึงตํ่ากวาราคาตนทุนของเอ็ก

ซิมแบงก ในป พ.ศ. 2549 
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หนวยงานสังกัด หนวยงานเก่ียวของ กรณีทุจริต 

• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

(เอสเอ็มอีแบงก) ในกรณีนายโสฬส สาครวิศว กรรมการผูจัดการเอส

เอ็มอีแบงก ฝาฝนมติคณะกรรมการธนาคารปลอยสินเช่ือโครงการ 

“ชะลอการเลิกจางแรงงาน” 1 หม่ืนลานบาท ในป พ.ศ. 2552 

• ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ไอแบงก) ในกรณีธนาคารแหง

ประเทศไทย (ธปท.) พบผูบริหารไอแบงคอนุมัติปลอยสินเช่ือเพ่ือแลก

คาตอบแทนรอยละ 3-7 ของวงเงินสินเชื่อชวงป พ.ศ. 2555 

สรรพากรและกรม

ศุลกากร 

• กรณีนายวีระชัย ตันติกุล อธิบดีกรมสรรพากรชวยภรรยาเล่ียงภาษี 

ชวงป พ.ศ. 2531-2533  

• กรณีนางเบญจา หลุยเจริญ อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรตอบขอหารือ

กรณีการโอนหุนชินคอรปไมตองเสียภาษี ป พ.ศ. 2548 

• กรณีเจาหนาท่ีกรมศุลกากรพัวพันขบวนการนําเขารถหรูโดยวิธีสําแดง

ราคานําเขาตํ่ากวาความเปนจริงเพ่ือลดตนทุนภาษี ชวงป พ.ศ. 2553 

• กรณีนายสาธิต รังคสิริ  อธิบดีกรมสรรพากร เอื้อทุจริตคืนเงิน

ภาษีมูลคาเพ่ิมเปน 4.3 พันลาน 

กระทรวง

คมนาคม 

ทอท. สุวรรณภูมิ • กรณีการแกราคากลางจางถมทรายกอสรางสนามบินหนองงู เหา 

(มูลคา 1.22 หม่ืนลานบาท) ป พ.ศ. 2539   

• กรณีจัดซ้ือเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX 9000 (มูลคา 2.6 พันลาน

บาท) ชวงป พ.ศ. 2548 

• กรณีฮ้ัวจัดจางภายในสนามบินสุวรรณภูมิ 2 คดี คือ กรณีจางเอกชน

เขาบริหารกิจการโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และกรณีจางเหมา

บริการรักษาความปลอดภัย ชวงกอนป พ.ศ. 2549  

• กรณีการใหสัมปทานโครงการรานคาปลอดอากรสุวรรณภูมิแกบริษัท 

คิงเพาเวอร ดิวต้ีฟรี จํากัด สมัยนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ เปนรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคม 

• กรณีการให สัมปทานลานจอดรถสุวรรณภูมิโดยไมผานมติคณะ

กรรมการบริหารแกบริษัท แปงร่ํา รีเทล จํากัด มูลคา 450 ลานบาท 

ในป พ.ศ. 2553  

รฟท. • กรณีทุจริตโครงการโฮปเวลล มูลคา 9 พันลานบาท ในชวงกอนป พ.ศ. 

2540  

• กรณีแกสัญญาโครงการแอรพอรตลิงค 2.5 หม่ืนลานบาท เพ่ือเอื้อ

ประโยชนใหเอกชน 

อปท. กทม. • จัดซ้ือรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงมูลคา 6,687 ลานบาท ในป พ.ศ. 

2547 สมัยนายสมัคร สุนทรเวช เปนผูวา กทม. 

• ซ้ือท่ีดินจอดรถขยะมูลคา 274 ลานบาท ในป พ.ศ. 2540 สมัยนาย

พิจิตต รัตตกุล เปนผูวา กทม. 
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หนวยงานสังกัด หนวยงานเก่ียวของ กรณีทุจริต 

• จัดซ้ือรถกูภัยขนาดเล็กพวกมาลัยซาย 8 ลานบาท ป พ.ศ. 2559 สมัย

นายสุขุมพันธุ บริพัตร เปนผูวา กทม. 

• โครงการประดับไฟตกแตงเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว LED 39.5 ลาน ป 

พ.ศ. 2559 สมัยนายสุขุมพันธุ บริพัตร เปนผูวา กทม. 

• กรณีทุจริต 4 คดี ไดแก จัดซ้ือกลอง CCTV จัดซ้ือเครื่องดนตรี กอสราง

อุโมงคระบายนํ้า 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 มักเปนกรณีท่ีเก่ียวของการจัดซ้ือจัดจางโครงการโครงสราง

พ้ืนฐานของรัฐเนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาว เปนชวงท่ีเกิดฟองสบูในเศรษฐกิจไทย ทําใหมีการ

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางตาง ๆ สูง39

40 ในชวงนี้ กรณีการทุจริตในเรื่องจัดซ้ือจัด

จางและการใหสัมปทานเอกชนมีกรณีท่ีมักถูกยกเปนกรณีศึกษาทุจริตกอสราง 6 กรณี ไดแก  

(1) โครงการรถไฟยกระดับโฮปเวลล พ.ศ. 2533 

(2) โครงการคดีทุจริตจัดซ้ือท่ีดิน ต. เขาไมแกว อ. บางละมุง เพ่ือใชฝงกลบขยะเมืองพัทยา 

400 ไร พ.ศ. 2537 

 (3) โครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต พ.ศ. 2538  

 (4) กรณีการแกราคากลางจางถมทรายสรางสนามบินหนองงูเหา พ.ศ. 2539  

 (5) โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน พ.ศ. 2539 และ  

 (6) คดีแกราคากลางโครงการสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟารอบสวนจิตรลดา พ.ศ. 2539  

กรณีทุจริตของโครงการกอสรางเหลานี้มีลักษณะสําคัญอยางนอย 2 ประการ ดงันี้ 

ประการแรก การอนุมัติโครงการท่ีขาดหลักเกณฑ ข้ันตอนและการตรวจสอบ โครงการ

โฮปเวลล ซ่ึงเริ่ม ข้ึนในป พ.ศ. 2533 หรือ โครงการระบบการขนสงทางรถไฟยกระดับใน

กรุงเทพมหานคร เปนโครงการกอสรางถนนทางรถไฟ และรถไฟฟายกระดับ บนพ้ืนท่ีของการรถไฟ

แหงประเทศไทยดําเนินการโดยบริษัท โฮปเวลล บริษัทสัญชาติฮองกงของนายกอรดอน วู เพ่ือลด

ปญหาการใหรถยนตตองหยุดรอรถไฟ ระยะทางท้ังสิ้น 60.1 กิโลเมตร ใชเงินลงทุนไมตํ่ากวา 8 หม่ืน

ลานบาท และผูรับสัมปทานไดเสนอผลตอบแทนรายปใหแกรัฐตลอดอายุของสัญญา 30 ป รวม 5.38 

หม่ืนลานบาท โครงการดังกลาวเปนโครงการสัมปทานท่ี “อ้ือฉาว” มากท่ีสุดในประวัติศาสตรของ

                                           
40 เฉลิมพงษ คงเจริญ. ธันวาคม 2553. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
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ประเทศไทย เนื่องจากมีขาววาโครงการท่ีมีมูลคาเกือบแสนลานนี้ไดรับการอนุมัติจาก ครม. โดยมี

กระดาษเพียง 3 แผนเทานั้น 

ปญหาหลักของโครงการนี้สืบเนื่องมาจากการท่ีไมมีการระบุไวในสัญญาวา โครงการจะตอง

แลวเสร็จเม่ือใด เปนผลใหบริษัทโฮปเวลลไดดําเนินการกอสรางอยางเชื่องชา ตอมาในรัฐบาลพลเอก

ชวลิต ยงใจยุทธ ไดมีมติ ครม. เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ใหความเห็นชอบบอกเลิกสัญญากับ

โฮปเวลล หลังจากบริษัทโฮปเวลลหยุดการกอสรางอยางสิ้นเชิงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไมเอ้ืออํานวย

หลังจากเกิดวิกฤตฟองสบูแตก หลังจากท่ีดําเนินโครงการได 7 ปมีความคืบหนาไดเพียงรอยละ 13 

ของแผนเทานั้น ต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 การยกเลิกสัญญาดังกลาวนําไปสูการเรียกรอง

คาเสียหายจากท้ังภาครัฐและบริษัทเอกชนผานกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาลปกครอง

กวาหนึ่งทศวรรษดังท่ีจะนําเสนอในรายละเอียดตอไป 

ความหละหลวมของการอนุมัติโครงการและสัญญาการกอสรางดังกลาวเกิดจากการท่ี

ประเทศไทย ณ เวลานั้นยังไมมีกฎหมายวาดวยการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชน ทําใหการอนุมัติ

โครงการซ่ึงมีมูลคาเกิน 1 พันลานบาทข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ รมว. กระทรวงคมนาคม (นายมนตรี 

พงษพานิช) ท่ีจะนําเสนอตอ ครม. และการอนุมัติของ ครม. ก็ขาดหลักเกณฑท่ีชัดเจน ข้ึนอยูกับดุลย

พินิจลวน ๆ  

อยางไรก็ดี แมจะมีการออก พ.ร.บ. รวมทุน พ.ศ. 2535 แลว ก็ยังมีความพยายามหลีกเลี่ยง

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีกําหนดข้ึนทําใหเกิดความเสียหาย ดังตัวอยางของ โครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุ

บริเวณสถานีขนสงหมอชิต (มูลคา 1.98 หม่ืนลานบาท) กรมธนารักษไดต้ังคณะกรรมการภายในกรม

พิจารณาอนุมัติและประมูลโครงการจนไดผูรับเหมา ในป พ.ศ. 2537 กอนท่ีจะสงเรื่องให ครม. 

พิจารณา ในป พ.ศ. 2539 หากแตวาสุดทายแลวคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นวาการดําเนิน

โครงการดังกลาวมิชอบดวยกฎหมายในป พ.ศ. 2544 (เรื่องเสร็จท่ี 339/2544) 40

41 สงผลให 

กรมธนารักษและบริษัทเอกชนไมมีขอผูกพันในเชิงสัญญาตอกัน ทําใหไมมีการพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุ

ดังกลาวจวบจนปจจุบันซ่ึงเปนเวลาท่ีลวงเลยมากวา 20 ปแลว 

กรณีท่ีราชพัสดุดังกลาวทําใหมีการระมัดระวังในการบริหารจัดการโครงการรวมทุนระหวาง

รัฐและเอกชนใหเปนไปตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไวในกฎหมาย หากแตก็ยังไมสามารถ

ยับยั้งการทุจริตไดจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย เชนในกรณีของโครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน 

รมว. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ (นายยิ่งพันธ มนะสิการ) ไดมีการนําเสนอตอ ซ่ึงไดมีการแกไขพ้ืนท่ีการ

กอสรางจากเดิมทีจะเปนเพ้ืนท่ีสองฟากของแมน้ําเจาพระยาใน จ.สมุทรปราการ ประกอบดวย ต.บาง

                                           
41สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. “บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน

เขารวมงานหรือดําเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนสงหมอชิต”.  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
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ปูใหม อ.เมือง (ฝงตะวันออก) ขนาดท่ีดิน 1,550 ไร และ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย 

(ฝงตะวันตก) ขนาดท่ีดิน 350 ไร แตตอมากลับมีการรวบโครงการนี้ไวในท่ีดินผืนเดียวกันของฝง

ตะวันออก ใน ต.คลองดาน อ.บางบอ ขนาดพ้ืนท่ี 1,900 ไร ท้ังท่ีผลการศึกษาของบริษัท มอนตโกเมอ

รี่ วัตสัน เอเชีย จํากัด (จัดทําข้ึนในป 2537 โดยการวาจางของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย หนึ่ง

ในผูใหทุนโครงการ) ระบุวา พ้ืนท่ีดังกลาวไมเหมาะสมกับการกอสรางดวยเหตุผลวาเปนท่ีลุม ดินเหลว 

หางไกลจากเขตอุตสาหกรรม การบําบัด ณ จุดดังกลาวจะทําใหน้ําจืดมีผลกระทบตอสัตวน้ําในบริเวณ

ดังกลาว พรอมท้ังมีตนทุนและความเสี่ยงในการกอสรางสูง แตรัฐบาลขณะนั้นก็ยืนยันท่ีจะดําเนินการ 

การแกเง่ือนไขการประมูลทําให ทําใหกลุมบริษัท มารูบินี่ซ่ึงเปนผูเขารวมประมูลในสองราย

ตองถอนตัวเพราะไมสามารถหาท่ีดินไดทัน กิจการรวมคา NVPSKG จึงชนะการประมูล โดยเสนอ

ราคา 22,949 ลานบาทและมีการลงนามในสัญญาโครงการ เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2540 เอกสารการ

ชี้มูลความผิดในคดีคลองดานของ ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2554 ไดระบุวา การดําเนินโครงการ

กอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดานฝาฝนตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2539 

“เกือบทุกข้ันตอน” กรณีดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูท่ีตองการทุจริตยังไมมีความเกรงกลัวกฎหมาย  

ซ่ึงอาจสืบเนื่องมาจากกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตามการทุจริตคอรรัปชันท่ีออนแอและ

กระบวนการทางยุติธรรมท่ีลาชา 

ประการท่ีสอง การกําหนดเง่ือนไขการประมูล หรือราคากลางเอ้ือเอกชน (การล็อคสเปก)

การล็อคสเปกหรือปรับแกราคากลางใหสูงเพ่ือเอ้ือตอเอกชนผูเขารวมประมูลบางรายในโครงการ

จัดซ้ือจัดจางของรัฐเปนวิธีการทุจริตท่ีแพรหลายต้ังแตในอดีตสืบตอมาจนถึงปจจุบัน เชนกรณี

ดังตอไปนี้ 

- กรณีทุจริตโครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน (ชวงป 2539) มีการ

ปรับเปลี่ยนขนาดของพ้ืนท่ีโครงการฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาจากเดิม 

1,550 ไร เปน 1,900 ไร ซ่ึงครอบคลุมท่ีดินของบริษัท คลองดานมารีน แอนด ฟช

เชอรี่ของนายวัฒนา อัศวเหม ซ่ึงเปนผูมีสิทธิเขาประมูลเพียงรายเดียว เนื่องจากผูท่ี

สนใจเขาประมูลรายอ่ืน ๆ ไมสามารถหาพ้ืนท่ีขนาดดังกลาวไดในระยะเวลาสั้น 

นอกจากนี้แลว คณะกรรมการประกวดราคาและตรวจการจางก็มิไดไมเคย

ตรวจสอบราคาท่ีดินท่ีจัดซ้ือวาสอดคลองกับราคาประเมินและราคาตลาดหรือไม 

- ในกรณีของการซ้ือท่ีดินของเมืองพัทยาเพ่ือจัดทําท่ีดินฝงกลบขยะในกรณีทุจริตท่ีดิน

เขาไมแกว (ชวงป 2537) มีการกําหนดใหพ้ืนท่ีจะตองหางจากเมืองพัทยาไมต่ํากวา 

25 กิโลเมตรซ่ึงตางไปจากท่ี ครม. กําหนดไวเพียง 15 กิโลเมตรเพ่ือท่ีจะเอ้ือ

ประโยชนใหกํานันเปาะและพวกในการเสนอขายท่ีดินในราคาสูงแกเมืองพัทยา โดย

การปนราคาท่ีดินกอนท่ีจะมีการจัดซ้ือ 

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2015/11/%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A32554.pdf
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- ในกรณีของโครงการจางถมทรายสรางสนามบินหนองงูเหา (ชวงป 2539) โครงการ

สรางบอพักและโครงการทอรอยสายไฟฟารอบสวนจิตรลดา มีการปรับแกไขราคา

กลางใหสูงข้ึนในป พ.ศ. 2539 และมีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต จํากัด 

เปนผูไดรับประโยชน  

การทุจริตในโครงการของรัฐมีผลขางเคียงทําใหเกิดการทุจริตและความเสียหายเปนลูกโซ 

เชน โครงการกอสรางท่ีตองมีการจัดซ้ือท่ีดินมักมีนักการเมืองระดับชาติหรือทองถ่ินเขาไปกวานซ้ือ

ท่ีดินเพ่ือนํามาขายตอทํากําไรกับรัฐ การไดมาซ่ึงท่ีดินดังกลาวอาจใชอิทธิพลและอํานาจบังคับ

ขาราชการใหออกโฉนดท่ีดินโดยมิชอบ กรณีคลองดาน กลุมนายวัฒนา อัศวเหมบังคับขาราชการกรม

ท่ีดินใหออกโฉนดท่ีดินซ่ึงเปนคลองสาธารณะและท่ีของราชการ สวนในกรณีทุจริตจัดซ้ือท่ีดินตําบล

เขาไมแกว กลุมนายสมชาย คุณปลื้ม (กํานันเปาะ) ไดนําท่ีดินสวนหนึ่งซ่ึงเปนปาสงวนมาขายใหเมือง

พัทยาเพ่ือจัดทําท่ีฝงกลบขยะ 

นอกจากนี้แลว การทุจริตยังสงผลใหรัฐบาลตองชดเชยความเสียหายใหแกธุรกิจเอกชนท่ีเปน

ผูรับสัมปทานหรือคูสัญญาในกรณีท่ีตองมีการบอกเลิกสัญญา ปญหานี้เกิดข้ึนกับ 2 กรณี ไดแก 

โครงการโฮปเวลล และ โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน  

ในกรณีของโครงการโฮปเวลลคณะอนุญาโตตุลาการกําหนดใหรัฐตองจายเงินคืนใหบริษัท 

โฮปเวลล (ประเทศไทย) จํากัด ผูรับเหมาโครงการ หลังรัฐยกเลิกสัญญาจางเปนวงเงินเกือบ 1.2 หม่ืน

ลานบาทในป พ.ศ. 2551 ซ่ึงการรถไฟแหงประเทศไทยยื่นอุทธรณตอศาลปกครองกลาง ตอมาในป 

พ.ศ. 2557 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาสั่งเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในป พ.ศ. 2557 

ดวยเหตุผลทางเทคนิควา ท้ังบริษัทเอกชนและการรถไฟแหงประเทศไทยยื่นเรื่องขอพิพาทให

อนุญาโตตุลาการเกินกําหนดระยะเวลา 60 วันตามขอกําหนดของสัญญาสัมปทานทําใหการพิจารณา

ของอนุญาโตตุลาการเปนการดําเนินการนอกอํานาจหนาท่ี41

42 

ในกรณีกอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน เม่ือกรมควบคุมมลพิษยกเลิกสัญญาหลังพบวามี

การทุจริตเกิดข้ึนและระงับการจายเงินแกบริษัทผูรับสัมปทาน 4 งวดสุดทาย บริษัทฯ ไดนําเรื่องสู

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงมีคําตัดสินใหกรมควบคุมมลพิษตองจายเงินงวดท่ีคางแกบริษัทฯ 

พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป และคาเสียหายอ่ืน ๆ รวมเปนเงินกวา 9 พันลานบาท และ

เม่ือกรมควบคุมมลพิษนําคดีไปฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหชี้ขาดวา “คําตัดสินของอนุญาโตฯ ชอบ

ดวยกฎหมายหรือไม” ปรากฏวา ท้ังศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด ตางมีคําพิพากษาวา

คําตัดสินของอนุญาโตฯ ชอบดวยกฎหมายเนื่องจากในกรณีนี้ บริษัทเอกชนไดดําเนินการตาม

                                           
42สํานักขาวอิศรา .13 มีนาคม 2557 .  “ศาลปค.เพิกถอนคําชี้ขาดอนุญาโต “รฟท.” ไมตองจายคาโง โฮปเวลลหมื่นล.”. 

https://www.isranews.org/isranews-news/27872-hopewell_27872.html. เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 2560. 

https://www.isranews.org/isranews-news/27872-hopewell_27872.html.%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
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ขอกําหนดในสัญญาสัมปทานทุกประการจึงไมสามารถพลิกคําสั่งของอนุญาโตตุลาการดวยเหตุผลทาง

เทคนิคไดเชนในกรณีโฮปเวลล 

สําหรับการดําเนินคดีเพ่ือเอาผิดกับผูท่ีเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันนั้น พบวามีการ

ดําเนินการทางกฎหมายกับผูทุจริต หากแตระยะเวลาในการดําเนินการทางกฎหมายใชเวลายาวนาน

มากกวาท่ีจะสิ้นสุด ตามรายละเอียดในตารางท่ี 4.2  

ตารางท่ี 4.2 การดําเนินคดีเพ่ือเอาผิดกับผูท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน 

กรณีการทุจริต ปเร่ิมตน – 

ปท่ีตัดสิน

คดี* 

ระยะเวลาท่ี

ใช (ป) 

ผูถูกดําเนินคดี** การลงโทษผูท่ีกระทําการทุจริต 

โครงการโฮปเวลล 2533 - 

2557 

24 

 

ไมมี อนุญาโตตุลาการมีคําส่ังใหหนวยงานรัฐตองชดเชย

ความเสียหายใหแกบริษัทเอกชน 1.2 หมืน่ลานบาท

จากการยกเลิกสัญญา หากแตศาลปกครองกลางมี

คําส่ังเพิกถอนคําส่ังในป 2557 

โครงการทุจริต

จัดซื้อท่ีดินฝงกลบ

ขยะท่ีพัทยา  

2537 - 

2557 

20 นายสมชาย คุณปล้ืม ในป 2557 ศาลฎีกามีคําพิพากษาส่ังจําคุกนายสมชาย 

คุณปล้ืม 5 ป 4 เดอืนไมรอลงอาญา หากแตจําเลยได

หลบหนีออกไปตางประเทศกอนคําพิพากษา รวมทั้งได

ยึดทรัพยเปนมลูคา 11 ลานบาท 

โครงการพัฒนาท่ี

ราชพัสดุบริเวณ

สถานีขนสงหมอชิต 

2538 - 

2558 

20 นายนิพัทธ พุกกะณะสุต ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีต

อธิบดีกรมธนารกัษ กรณรีับเงินสินบนจากเอกชน 30 

ลานบาท ในป 2558  ศาลแพงส่ังริบทรัพย 49 ลาน

บาท เนือ่งจากไมสามารถชีแ้จงที่มาของทรพัยสินได 

โครงการแกราคา

กลางการถมทรายท่ี

สนามบินสุวรรณภูมิ  

2539 - 

2558 

19 นาย ประมวล หุตะสิงห 

และ นายปรีติ เหตระกูล 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองพิพากษาจําคุก นาย ประมวล หุตะสิงห และ

นายปรีติ เหตระกูล อดตีผูบริหารทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 5 ปไมรอลงอาญา ในป 2558 

โครงการกอสรางบอ

บําบัดน้ําเสยีคลอง

ดาน  

2539 - 

2558 

19 ป 

 

นายปกิต กิระวานิช ศาลอาญาตัดสินใหจําคุกนายปกิต กริะวานชิ อดีต

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผูทําสัญญาจางกจิการรวมคา 

NVPSKG) เปนเวลา 20 ป ในป 2558 

โครงการสรางบอพัก

และทอรอย

สายไฟฟารอบสวน

จิตรลดา 

2539 - 

2551 

12 นายเกษม ใจหงษ ป 2551 ศาลอาญาพิพากษาจําคุก 1 ป และปรับ 2 

หมื่นบาท (แตรอลงอาญา 2 ป) นายเกษม ใจหงษ อดีต

ผูวาการไฟฟานครหลวง ฐานส่ังแกราคากลาง 

 

หมายเหตุ: *ปเร่ิมตนหมายถึงปท่ีมีการต้ังหนวยงานตรวจสอบ หรือการฟองรองดําเนินคดีตอ ป.ป.ช. หรือ เร่ิมเปนขาวอื้อฉาวจนนําไปสูการสอบสวน ปท่ีตัดสินคดีหมายถึงกรณีท่ี

ศาลยุติธรรมตัดสินคดี หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดหรือไมชี้มูลความผิด 

**เฉพาะบุคคลท่ีมีตําแหนงสําคัญในกรณีทุจริต 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย (2559) 

  



 

57 

โดยสรุปแลว การทุจริตในชวงเศรษฐกิจฟองสบูนั้นลวนเก่ียวโยงกับโครงการกอสรางของ

ภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ เชน รถไฟฟาโฮปเวลล สนามบินสุวรรณภูมิ หรือการพัฒนา

ท่ีดินราขพัสดุท่ีหมอชิต การขาดกฎหมายท่ีเขามากํากับดูแลโครงการรวมทุนระหวางภาคเอกชนและ

รัฐวิสาหกิจ กอนป พ.ศ. 2535 ทําใหการทุจริตดําเนินการไดอยางงายดาย ดังท่ีไดกลาวไววา 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 ซ่ึงเปนคูสัญญากับรัฐ 

พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนกับรัฐ พ.ศ. 2535 ไดออกมาเพ่ือปองกันการทุจริต

ขนานใหญดังเชนในกรณีโครงการโฮปเวลล โดยมีขอกําหนดใหโครงการท่ีมีมูลคาเกิน 1 พันลานบาท

ตองดําเนินการในการเสนอโครงการ การประมูล การคัดเลือก และการกํากับดูแลผลตามท่ีกําหนดไว

ในกฎหมาย เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชดุลยพินิจของรัฐมนตรีและ ครม. ในการอนุมัติโครงการและเพ่ือวาง

กลไกในการกํากับดูแล แตถึงกระนั้น กรณีการทุจริตในโครงการกอสรางของภาครัฐก็ยังไมหมดไป  

หากแตเพียงเปลี่ยนรูปแบบมาเปนการทุจริตจากการปรับเปลี่ยนราคากลางใหสูงข้ึนเพ่ือท่ีจะแสวงหา

กําไรสวนเกินเทานั้น 

การขาดการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมหรือบุคคลอ่ืน ๆ นอกภาครัฐในกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางทําใหขาดการตรวจสอบถวงดุล ดังเชนในกรณีของโครงการคลองดานท่ีมีเสียงคัดคาน

อยางชัดเจนจากผูเข่ียวชาญตางประเทศและจากชาวบานในพ้ืนท่ี แตโครงการดังกลาวก็สามารถ

ดําเนินการตอไปได แตท่ีสําคัญคือ การดําเนินคดีเพ่ือเอาผิดกับผูท่ีทุจริตนั้นใชเวลานานมากตามท่ี

ปรากฏในตารางดานบน และผลการพิจารณาคดีของศาลท่ีเปนท่ีสิ้นสุดนั้นแทบจะไมมีเลยในชวงป 

พ.ศ. 2540-2549 หากแตจะมากระจุกตัวในชวงป พ.ศ. 2557-2558 เทานั้น ซ่ึงอาจเปนปจจัยท่ีทําให

ผูคิดจะกระทําการทุจริตไมเกรงกลัว เพราะสวนมากแลว ผูตองหาก็จะหลบหนีกอนท่ีจะไดรับโทษ

ท้ังนั้น  

4.5 การทุจริตในชวงป พ.ศ. 2540 – 2549 

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ซ่ึงไดชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีรางข้ึน โดยมีเปาประสงค 3 

ประการ คือ (1) ขยายสิทธิ เสรีภาพ และสวนรวมของพลเมืองในการเมือง (2) เพ่ิมการตรวจสอบการ

ใชอํานาจรัฐโดยประชาชน เพ่ือใหเกิดความสุจริตและโปรงใสในระบอบการเมือง (3) การทําใหระบบ

การเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ  

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันซ่ึงเปนปญหาใหญของประเทศโดยตลอดท่ี

นําไปสูความไมม่ันคงทางการเมือง รัฐธรรมนูญฯ ดังกลาวจึงไดบัญญัติใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระเพ่ือ
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ทําหนาท่ีตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ เชน ป.ป.ช. สตง. สํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง (กกต.) 

ศาลรัฐธรรมนูญ และ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน และยังได

กําหนดกลไกในการตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองท่ีหลากหลาย เชน การกําหนดใหนักการเมือง

และขาราชการระดับสูง (รวมถึงกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ตองเปดเผยทรัพยสินกอนและหลังดํารง

ตําแหนง หามรัฐมนตรีถือหุนในธุรกิจ (พ.ร.บ. การจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543) 

หามสมาชิกสภามีผลประโยชนในธุรกิจท่ีรับสัมปทานจากรัฐ ฯลฯ องคกรและกฎระเบียบใหม ๆ 

มากมายนี้ทําใหกรณีการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายแตกตางไปจากเดิมดังท่ีจะ

นําเสนอตอไป  

แมรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสรางองคกรและกําหนดกลไกตาง ๆ ในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตคอรรัปชันข้ึนมาจํานวนมาก แตในขณะเดียวกัน การออกแบบการเลือกตั้งท่ีทําใหระบบ

การเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนทําใหพรรคไทยรักไทยผงาดข้ึนมามีอํานาจแบบ

เบ็ดเสร็จจากคะแนนเสียงท่ีไดอยางทวมทน รัฐบาลท่ีม่ันคงแมจะเปนผลดีท่ีทําใหการบริหารประเทศ

ทําไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากไมตองพ่ึงพาพรรครวมรัฐบาล แตในขณะเดียวกันก็ใหการ

ตรวจสอบถวงดุลจากพรรครวมและพรรคฝายคานออนแอลง อันเปนการเปดโอกาสใหเกิดการทุจริต

ในชวงเวลาดังกลาวไดสะดวกมากข้ึน ขอมูลกรณีทุจริตท่ีคณะผูวิจัยรวบรวมเพ่ือนําเสนอในรายงาน

ฉบับนี้ชี้ใหเห็นลักษณะของกรณีทุจริตท่ีสําคัญ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) กรณีทุจริตจัดซ้ือจัดจางและสัมปทาน  

การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางนั้นมีทุกยุคทุกสมัย กรณีการทุจริตท่ีโดงดังกรณีแรกในทศวรรษ

นี้ คือ การทุจริตจัดซ้ือยาในป พ.ศ. 2541 เปนกรณีทุจริตท่ีไมไดมีความซับซอนในแงลักษณะการ

ทุจริตแตเปนท่ีรูจักและอางอิงจากการท่ีมีผูเก่ียวของดํารงตําแหนงระดับ รมว. กระทรวงสาธารณสุข 

ถูกดําเนินคดี ซ่ึงก็คือ นายรักเกียรติ สุขธนะ (ดูตารางท่ี 4.3) การทุจริตจัดซ้ือยามีตนตอจากการท่ีนาย

รักเกียรติประกาศยกเลิกราคากลางยาตามบัญชียาแหงชาติในป พ.ศ. 2540 จนนําไปสูการจัดซ้ือยาใน

ราคาแพงตามโรงพยาบาลตาง ๆ สวนนายรักเกียรตินั้นถูกตรวจพบวารับสินบนจากบริษัทยา42

43 

  

                                           
43งามพรรณ 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  

http://www.stopcorruption.moph.go.th/adm/files/userfiles/files/open10-1.pdf
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(2) กรณีทุจริตแกไขสัญญาหรือตรวจรับงานเอ้ือเอกชน  

กรณีทุจริตแกไขสัญญาหรือตรวจรับงานเอ้ือเอกชนท่ีสําคัญในชวงนี้ ไดแก โครงการจัดซ้ือ

ซูเปอรคอมพิวเตอรกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2540 โครงการซ้ือเรือขุดหัวสวาน พ.ศ. 2541 และ 

โครงการกอสรางแอรพอรตลิงค พ.ศ. 2546  

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการพัฒนาประเทศ (ซูเปอรคอมพิวเตอร) กรม

อุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2540 มูลคา 990 ลานบาทถูกสงสัยวามีการจัดซ้ือในงบประมาณคอนขางสูง แต

การทุจริตเดนชัดในข้ันตอนการตรวจรับงานเม่ือมีรวมกันตรวจรับซูเปอรคอมพิวเตอรไมตรงคุณสมบัติ

ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยแกไขตรวจรับงานจากเดิมท่ีต้ังไววาจะจัดซ้ือคอมพิวเตอรระบบ SCPC ซ่ึงมี

ศักยภาพสูง แตกลับตรวจรับเปนระบบ TDMA ซ่ึงมีประสิทธิภาพดอยกวา ป.ป.ช. จึงชี้มูลความผิด

คณะกรรมการตรวจรับงานซ่ึงประกอบดวยขาราชการระดับสูงอยางนอย 3 คน ไดแก รองอธิบดี 2 

คน และ ผูอํานวยการสํานักพยากรณอากาศ และสงใหกระทรวงตนสังกัดพิจารณาปลดออกจาก

ราชการ  

สําหรับในกรณีของโครงการซ้ือเรือขุดหัวสวานในป 2541 มูลคา 2 พันลานบาทของ 

กรมเจาทามีการจัดซ้ืออยางถูกตองตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 แตปญหาทุจริตเริ่มเกิดข้ึนในข้ันตอน

การสั่งจายเงินในงวดท่ี 2 จากท้ังหมด 6 งวด หลังจากมีการเปลี่ยนอธิบดีกรม โดยอธิบดีกรมอนุมัติสั่ง

จายเงินใหแกบริษัทคอตตแมวาจะมีการสงของ (คือเครื่องยนตของเครื่องกําเนิดไฟฟา) ไมเปนไปตาม

เง่ือนไขของสัญญา 43

44 รวมท้ังมีการแกไขสัญญาเพ่ือขยายเวลาการสงมอบเรือไปอีกโดยท่ีรัฐไมไดรับ

ผลประโยชนใด ๆ  

 

                                           
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  ซ้ื อ เ รื อ ขุ ด . 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/672858 . เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 2560. 
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ตารางท่ี 4.3 กรณีทุจริตจัดซ้ือจัดจางและสัมปทาน พ.ศ. 2540-2549 

ประเภทของการ

จัดซื้อจัดจาง 

ชื่อกรณี ปเริ่มตน – ป

ท่ีตัดสินคดี* 

ระยะเวลา

ท่ีใช (ป) 

ผูถูกสอบสวนหรือดําเนินคดี*** การลงโทษผูท่ีกระทําการทุจริต มูลคาการทุจริต 

(ลานบาท)** 

กอสราง บานเอื้ออาทร 2546 –  

2559 

13 (ยังไม

เสร็จส้ิน) 

นายวัฒนา เมืองสุข รมว. กระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ และ นายชวนพิศ ฉายเหมือน

วงศ ผูวาการ การเคหะแหงชาติ (กคช.) 

ป.ป.ช. อยูในขั้นตอนของการ

พิจารณาชี้มูลความผิด 

60,000 

แอรพอรตลิงค 2546 - 

2553 

7 นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ (รมว. กระทรวง

คมนาคม) และ นายจิตตสันติ ธนะโสภณ 

ผูวา รฟท. 

ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดวินัยรายแรง

และความผิดอาญานายจิตตสันติและ

พวก ป พ.ศ. 2553 สวนนายสุริยะไม

พบมูลความผิด 

25,000 

เครื่องตรวจจับ

ระเบิด 

สินบนเครื่องตรวจจับระเบิด CTX9000 2546 - 

2555 

9 นายทักษิณ ชินวัตร (นายกฯ) นายสุริยะ จึง

รุงเรืองกิจ (รมว. กระทรวงคมนาคม) 

ป.ป.ช. ยกฟอง ป 2555 เน่ืองดวย

อัยการสูงสุดส่ังไมฟองและขอมูล

หลักฐานไมเพียงพอในการฟองเอง 

2,608 

จัดงาน สินบนเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ

กรุงเทพฯ 

2546 - 

2558 

12 นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผูวาการ ททท. ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด 2554 อัยการ

ส่ังฟองป พ.ศ. 2558 

60 

งานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 - 

2552 

3 นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร 

ในป พ.ศ. 2552 ป.ป.ช. ช้ีนาย

ฉกรรจ แสงรักษาวงศไมผิดแตจําเลย

3 รายผิดวินัยไมรายแรงสงเรื่องให

ผูบังคับบัญชาลงโทษทางวินัย 

1,200 

ยาเวชภัณฑ ทุจริตยา 2541 - 

2546 

5 นายรักเกียรติ สุขธนะ รมว. กระทรวง

สาธารณสุข 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตํา แหนงทางการเมืองมีคําพิพากษา

ใหจําคุก 15 ป ในป พ.ศ. 2546 

ไมทราบ 
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ประเภทของการ

จัดซื้อจัดจาง 

ชื่อกรณี ปเริ่มตน – ป

ท่ีตัดสินคดี* 

ระยะเวลา

ท่ีใช (ป) 

ผูถูกสอบสวนหรือดําเนินคดี*** การลงโทษผูท่ีกระทําการทุจริต มูลคาการทุจริต 

(ลานบาท)** 

ยานพาหนะ ซ้ือเรือขุดหัวสวาน 2541 - 

2558 

17 นายจงอาชว โพธิสุนทร อธิบดีกรมเจาทา ศาลฎีกามีคําพิพากษาในป พ.ศ. 

2558 ใหนายจงอาชว และพวกจําคุก 

2 ปไมรอลงอาญา 

2,000 

ซ้ือรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง กทม. 2547 - 

2556 

 นายประชา มาลีนนท รมว. มหาดไทย นาย

สมัคร สุนทรเวช ผูวา กมท. 

2556 ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองตัดสินจําคุก

นายประชาเปนเวลา 12 ป และ 

พล.ต.ต.อธิลักษณ 10 ป  

6,687 

ระบบคอมพิวเตอร จัดซ้ือซูเปอรคอมพิวเตอรกรม

อุตุนิยมวิทยา 

2540 – 

2557 

17 นายไกรสร พรสุธี รองอธิบดี กรม

อุตุนิยมวิทยา นายปฏิพัทธ พันธวิวัฒนศิริ 

รองอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา นายสมชาย ใบ

มวง ผูอํานวยการสํานักพยากรณอากาศ 

ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดวินัยรายแรง

และปลดออกจากราชการ ป 2557 

990 

ระบบคอมพิวเตอรสํานักงาน

ประกันสังคม 

2549 - 

2552 

3 นายไพโรจน สุขสัมฤทธ์ิเลขาธิการ สํานักงาน

ประกันสังคม 

ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดวินัยรายแรง

และมีมูลเปนความผิดทางอาญา

มิถุนายน พ.ศ. 2552 หลังจากท่ีนาย

ไพโรจนเกษียณอายุราชการ 

กระทรวงแรงงานมิไดดําเนินคดี

อาญาตอกบันายไพโรจน 

2,800 

นมโรงเรียน ทุจริตนมโรงเรียนใน อปท. 2546 – ไม

ทราบ 

 ไมทราบ ไมทราบ 13,595 
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ประเภทของการ

จัดซื้อจัดจาง 

ชื่อกรณี ปเริ่มตน – ป

ท่ีตัดสินคดี* 

ระยะเวลา

ท่ีใช (ป) 

ผูถูกสอบสวนหรือดําเนินคดี*** การลงโทษผูท่ีกระทําการทุจริต มูลคาการทุจริต 

(ลานบาท)** 

ท่ีดิน ซ้ือท่ีจอดรถขยะ กทม. 2540 - 

2558 

18 นายพิจิตต รัตตกลุ ผูวา กทม. ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดในป 2551  

ศาลอาญายกฟอง นาย พิจิตต ในป 

2558 

274 

อุปกรณเกษตร ปุย 

พืช 

ฮ้ัวจัดซ้ือปุย 2545 - 

2559 

14 นายชูชีพ หาญสวัสด์ิ รมว. กระทรวงเกษตรฯ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด ป 2555 ศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองตัดสินจําคุกนายชูชีพ 6 

ปไมรอลงอาญา ในป 2559 

367 

จัดซ้ือกลายาง 2547 - 

2552 

5 นายเนวิน ชิดชอบ รมช. กระทรวงเกษตรฯ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองตัดสินยกฟอง

จําเลยท้ังหมด 44 คน ในป 2552 

1,440 

 

หมายเหตุ: *ปที่เกิดเหตุ หมายถึงปที่มีการต้ังหนวยงานตรวจสอบ หรือการฟองรองดําเนินคดีตอ ป.ป.ช. หรือ เร่ิมเปนขาวอื้อฉาวจนนําไปสูการสอบสวน 

**คณะผูวิจัยคํานวณ “มูลคาการทุจริต” จาก มูลคางบประมาณโครงการที่เกีย่วของ มูลคาความเสียหายจากการทุจริต และ/หรือ มูลคาสินบน 

***เฉพาะบุคคลที่มีตําแหนงสําคัญในกรณีทุจริต 

ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย (2559) 
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ในชวงสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลดําเนินโครงการกอสรางขนาดใหญหลาย

โครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการกอสรางแอรพอรตลิงค มูลคา 2.5 หม่ืนลานบาท ใน พ.ศ. 2546 ซ่ึง

ปรากฏกรณีทุจริตในจุดการทําสัญญาซ่ึงมีการตั้ง “คาธรรมเนียมการกูเงิน” ของบริษัทผูรับเหมา

เนื่องจากโครงการนี้ใชเงินกูของเอกชนในการกอสราง ชวงป พ.ศ. 2549 ป.ป.ช. ตรวจพบวามีการสั่ง

จายคาธรรมเนียมการกูเงินใหผูรับเหมา 1,666 ลานบาท ในขณะท่ีคาธรรมเนียมจริงมีมูลคา 471 ลาน

บาท 

(3) กรณีทุจริตท่ีมีคูคาอยูตางประเทศ 

การจัดซ้ือจัดจางหรือดําเนินโครงการของรัฐบางโครงการหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะมีผูท่ีเก่ียวของ

หรือรับงานจากรัฐเปนบริษัทหรือบุคคลในตางประเทศ กรณีทุจริตท่ีมีคูคาอยูตางประเทศท่ีสําคัญ

ในชวงป 2540 - 2549 ไดแก กรณีสินบนจัดซ้ือเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX9000 กรณีสินบน

เทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ และกรณีจัดซ้ือรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง กทม. กรณีทุจริต

ท่ีมีคูกรณีเปนบริษัทเอกชนหรือบุคคลท่ีอยูในตางประเทศทําใหการดําเนินการหาหลักฐานเพ่ือ

ดําเนินคดีกับขาราชการหรือนักการเมืองไทยเปนไปไดยากและมีตนทุน  

กรณีจัดซ้ือเครื่องตรวจวัตถุระเบิด CTX9000 เพ่ือติดตั้งท่ีสนามบินสุวรรณภูมิมีการอนุมัติใน

ป พ.ศ. 2544 การจัดซ้ือดําเนินการโดยบริษัทผูรับเหมากอสรางสนามบินสุวรรณภูมิแบบ Turnkey 

กรณีทุจริตนี้ถูกเปดโปงในป พ.ศ. 2548 วามีการจัดซ้ือเครื่อง CTX9000 ท่ีซ้ือขายผานตัวแทน “เปน

ทอด ๆ” ทําใหราคาสวนตางสูงข้ึน และบริษัทเอกชนรายท่ีขายตอใหกระทรวงคมนาคมใชกําไรจาก

ราคาสวนตางเพ่ือจายสินบนเจาหนาท่ีไทย การจายสินบนนี้ถูกเปดโปงเม่ือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ 

ดําเนินคดีกับบริษัท Invision ซ่ึงเปนผูจําหนาย CTX9000 รายหลักในสหรัฐฯ และยอมรับวาบริษัท

สาขาตางประเทศจายสินบนใหเจาหนาท่ีในประเทศไทย อยางไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงของกรมบัญชีกลางแจงวา ทางการสหรัฐฯ ยืนยันวาไมพบหลักฐานวาบริษัทเอกชนสหรัฐฯ 

จายสินบนเจาหนาท่ีไทย จึงไมมีการดําเนินคดีกับบุคคลใด44

45 

การสืบหาหลักฐานจากหนวยงานตางประเทศเพ่ือประกอบการสืบสวนทุจริตของไทยยังเปน

ภาระแกหนวยงานไทยและทําใหการดําเนินคดีลาชา ดังเชนกรณีการใหสินบนการจางจัดงานเทศกาล

ภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ พ.ศ. 2546 กรณีนี้ ผูวาการ ททท. ถูกกลาวหาวากําหนดการจัดจาง

ดวยวิธีพิเศษ โดยแตกสัญญาใหมีมูลคาเกิน 25 ลานบาท (ถาเกินตองใชวิธีประมูล) เพ่ือเอ้ือประโยชน

ใหผูบริหารบริษัทภาพยนตรในสหรัฐฯ ซ่ึงมีความสนิทสนมกันเปนผูไดงาน หลังจากนั้นจึงรับสินบน

                                           
45ไทยพับกา. 4 กันยายน 2012. “ยอนรอยมหากาพย 7 ป CTX (1): เบาะแสจากสินบนขามชาติ ถึงความไมโปรงใสการจัดซ้ือ”. 

http://thaipublica.org/2012/09/ctx-1/. เขาถึงขอมูลวันที่ 15 มกราคม 2560. 
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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 ปเพ่ือทํางานรวมกับอัยการสืบหาหลักฐาน

เพ่ิมเติมจากตางประเทศกอนสั่งฟองศาลในป พ.ศ. 255945

46  

ในกรณีจัดซ้ือรถดับเพลงิและเรือดับเพลิง กทม. ในป พ.ศ. 2547 ป.ป.ช. และศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหลักฐานดําเนินคดีนายประชา มาลีนนท และนายสมัคร 

สุนทรเวช ขอหาจัดซ้ือจัดจางแพงเกินจริง แตการระงับสัญญาจัดซ้ือกับบริษัทเอกชนในตางประเทศ

กลับมีตนทุนสูง เนื่องจากตองมีการจางทนายเพ่ือฟองอนุญาโตตุลาการในประเทศสวิสเซอรแลนด4647 

(4) กรณีทุจริตในโครงการท่ีเปนนโยบายชวยประชาชน 

การบริหารประเทศในยุครัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนชวงท่ีรัฐบาลมีนโยบาย

ชวยเหลือประชาชนภายใตโครงการตาง ๆ ซ่ึงถูกเรียกวา “โครงการประชานิยม” และใชงบประมาณ

มูลคาสูง กรณีทุจริตในโครงการท่ีเปนนโยบายชวยประชาชน ไดแก กรณีบานเอ้ืออาทร กรณีจัดซ้ือ

กลายาง และกรณีทุจริตจัดซ้ือนมโรงเรียนจากองคการสงเสริมโคนม ลักษณะการทุจริตนั้นใน 3 กรณี

นี้ไมแตกตางกันกัน กลาวคือ มีการนโยบายใหมีการประมูลจางเอกชนหรือซ้ือสินคาจากเอกชนเพ่ือ

แจกหรือขายใหกับประชาชนในราคาถูก แตการดําเนินโครงการกําหนดกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเอ้ือ

บริษัทรายใดรายหนึ่ง ซ่ึงสุดทายแลวจัดหาสินคาดอยคุณภาพใหประชาชนและภายในเวลาท่ีลาชา 

ในกรณีโครงการบานเอ้ืออาทร ป พ.ศ. 2546 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ออกนโยบายให

การเคหะแหงชาติจัดหาท่ีอยูอาศัย (กคช.) ใหประชาชนผูมีรายไดนอยท่ัวประเทศ 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 กับการเคหะฯ47

48  (3) เครือขายนักการเมืองกวานซ้ือท่ีดินในราคาถูก

เพ่ือขายให กคช. คลายการทุจริตโครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน เชน ในโครงการบานเอ้ืออาทร

                                           
46สํานักขาวอิศรา .23 มกราคม 2560. “พลิกคดีทุจริต-สินบนขามชาติ"ลาชา-ลมเหลว"?สะทอนคุณภาพองคกรตรวจสอบไทย”  

47ผูจัดการออนไลน. 10 กันยายน 2556. “ยอนรอยคดีงาบรถ-เรือดับเพลิง กทม.เหตุ “ประชา มาลีนนท” ตองโทษถึงคุก!”.  

48ประชาชาติธุรกิจ. 21 กุมภาพันธ 2551.“ทลายทุจริต ‘บานเอื้ออาทร’ แสนลาน ชักหัวคิวปนราคาที่ดิน ประโยชนทับซอน”. ผลงาน

ขาวยอดเยี่ยมป 2550. สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย.  
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รังสิต คลอง 2 กคช. ซ้ือท่ีดิน 42 ไร ราคา 97.75 ลานบาท แตราคาประเมินกรมท่ีดินอยูท่ี 42.75 

ลานบาท48

49 และ (4) การกอสรางในบางพ้ืนท่ีลาชา สงมอบใหประชาชนไมทันเวลา 

ในกรณีจัดซ้ือกลายาง พ.ศ. 2547 รัฐบาลมีนโยบายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุน

เกษตรกรปลูกยาง กรมวิชาการเกษตรจึงเปดประมูลหาผูผลิตกลายาง มูลคา 1.4 พันลานบาท และมี

การทุจริตลักษณะเดิมเกิดข้ึนคือ การกําหนดคุณสมบัติผูเขาประมูลเอ้ือบริษัทเอกชนรายใหญซ่ึงเปน

นายหนารับซ้ือกลายางมากกวาผูผลิตกลายางท่ีมีประสบการณ และในการประมูลพบวาบริษัทท่ีเขา

แขงขันอีก 2 ราย มีผูถือหุนเดียวกับบริษัทเอกชนรายใหญนี้ ผลกระทบตอประชาชนเกิดข้ึนเม่ือบริษัท

ผูชนะประมูลสงกลายางลาชาเลยฤดูฝน ทําใหกลายางท่ีปลูกแหงตาย และสงกลายางท่ีไมมีคุณภาพ 

สําหรับกรณีทุจริตนมโรงเรียน สืบเนื่องมาจากนโยบายนมโรงเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2535 อัน

เปนผลมาจากมาตรการแทรกแซงตลาดนมท่ีราคาตกตํ่า 49

50 ในป พ.ศ. 2546 เกิดกรณีพบนมโรงเรียน

เนาเสียไมไดมาตรฐานของโรงเรียนซ่ึง อปท. จัดซ้ือ กรณีทุจริตนมเคยเกิดข้ึนมาแลวในป พ.ศ. 2537 

กรณีจัดซ้ือนมของกระทรวงศึกษาธิการและป พ.ศ. 2538 กรณีขององคการสงเสริมโคนม (อ.ส.ค.) 

โรงเรียนและ อปท. หลายแหงรองเรียนปญหาและตองการยกเลิกซ้ือนมจากบริษัทรายเกา แตกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายให อปท. ตองซ้ือนมจากบริษัท 68 รายท่ีอยูในบัญชีของกรม 

อนึ่ง บริษัท 68 รายนี้ไมไดแขงขันกันประมูลการจัดซ้ือนม แตแบงเขตดําเนินการและไมขามเขต 5 0

51 

กรณีทุจริตฮ้ัวประมูลนมโรงเรียนยังคงเกิดข้ึนเปนขาวตลอดมาจนถึงปจจุบัน 

(5) กรณีทุจริตในกระทรวงการคลัง 

ชวง พ.ศ. 2540 ถึง 2549 หนวยงานภายในของกระทรวงการคลังตกเปนขาวกรณีทุจริต 5 

หนวยงาน ไดแก โรงงานยาสูบ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

กรมสรรพากร และ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

กรณีทุจริตท่ีเก่ียวของโรงงานยาสูบเปนกรณีท่ีไมเชื่อมโยงกับนักการเมืองโดยตรง หากแตเปน 

กรณีท่ีผูอํานวยการโรงงานยาสูบพัวพันรับสินบนสั่งซ้ือใบยาสูบมูลคา 64 ลานบาทในป พ.ศ. 2543 

ในขณะท่ีกรณีทุจริตท่ีเก่ียวของกับหนวยงานท่ีเหลืออีก 4 แหงเปนกรณีทุจริตท่ีซ่ึงเชื่อมโยงกับ

นายกรัฐมนตรีและคนใกลชิด โดย 3 กรณีไดถูกกลาวถึงในบทเคราะหภาพรวมแลว ไดแก กรณีการ

ปลอยสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยใหบริษัทกฤษดามหานคร การปลอยสินเชื่อของธนาคารเพ่ือการ

                                           
49 สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และคณะ. มีนาคม 2557.“เมนูคอรรัปชันและการแสวงหาผลประโยชน”. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย. หนา 92 – 97. 

50 นพนันท วรรณเทพสกุล. ตุลาคม 2554. “โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดนมและผลิตภัณฑเพื่อปองกันการทุจริต”. 

สํานักงาน ป.ป.ช.. 

51 ไทยรัฐ. 20 กุมภาพันธ 2553. "แฉทุจริตจัดซ้ือนมโรงเรียนล็อกสเปก-ฮ้ัวเปนขบวนการ". ผลงานประกวดชิงรางวัลประเภทขาวยอด

เยี่ยมป 2552 สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย.  
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สงออกและนําเขาแหงประเทศไทยใหรัฐบาลพมา และกรณีนางเบญจา หลุยเจริญ รองอธิบดี

สรรพากรชวยเลี่ยงภาษีโอนหุนชินคอรป สวนกรณีท่ีเก่ียวของกับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนั้น 

เปนคดีโครงการออกสลากเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว (หวยบนดิน) ชวงป พ.ศ. 2546-2547 ซ่ึงถูกกลาวหา

วากระทําผิด พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ในแงวานําเงินรายไดไปใชอยางไมโปรงใส 

(6) กรณีทุจริตโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร 

นโยบายการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรเปนสิ่งท่ีรัฐบาลยุคกอนหนานี้ดําเนินการบาง เชน 

กรณีการแทรกแซงตลาดนม พ.ศ. 2535 และ การแทรกแซงตลาดยางพาราป พ.ศ. 2536 ซ่ึงตกเปน

ขาวทุจริต เชนเดียวกับชวงป พ.ศ. 2540 - 2549 รัฐบาลไดดําเนินโครงการรับจํานําขาว ป 

2546/2547 ท่ีจังหวัดพิจิตร ซ่ึงมีการทุจริตหลายพันลานบาท และโครงการแปรรูปลําไยแหง มูลคา 

3,434 ลานบาทในป พ.ศ. 2548 ท้ังสองโครงการมีองคการตลาดเพ่ือการเกษตร (อ.ต.ก.) กระทรวง

เกษตรฯ เปนผูดําเนินการ ลักษณะการทุจริตในกรณีเหลานี้ไมไดเปลี่ยนแปลงไปเทาไรนักเม่ือเทียบกับ

ชวงเวลาป 2550 – 2559 กลาวคือ ยังเปนลักษณะของการยักยอกนําขาวหรือลําไยจากโกดังไปขาย

โดยไมมีสินคาหรือเงินมาคืนเกษตรกร 

(7) ขาวอ้ือฉาวการบริหารงานภายในองคกรอิสระ 

นอกเหนือจากหนวยงานของฝายบริหารแลว ในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2543 องคกรอิสระมีขาว

อ้ือฉาวเก่ียวกับความไมโปรงใสในการบริหารงานภายใน 5 แหง ไดแก ป.ป.ช. สตง. ผูตรวจการ

แผนดินของ ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) 

ป.ป.ช. ผูตรวจการฯ ตุลากรศาล รธน. และ ก.ก.ต. เปนขาวในเรื่องการข้ึนเงินเดือนตนเอง

โดยมีผูเก่ียวของตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.4 สวน สตง. มีกรณีการเสนอชื่อแตงตั้งมิชอบ 1 เรื่อง ใน

กรณีท่ีนายปริญญา นาคฉัตรีย เสนอชื่อนางจารุวรรณ เมณฑกา และนายนนทพล นิ่มสมบุญ ตอ

วุฒิสภาใหเปนผูวา สตง. แตไมมีชื่อนายประธาน ดาบเพชร ท้ังท่ีไดรับคะแนนเสียงจาก คตง. มากกวา

สองคนแรก สุดทายแลวนางจารุวรรณไดรับเลือกเปนผูวา สตง. อยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับแตงตั้งสอง

ป นางจารุวรรณถูกสอบสวนกรณีนํางบประมาณไปจัดงานถวายผาพระกฐินพระราชทานท่ี จ.นาน 

ท้ังนี้ ผูท่ีถูกสอบสวนในกรณีอ้ือฉาวขององคกรอิสระถูกศาลตัดสินวาผิดท้ังหมด กรณีเหลานี้ทําให

ประชาชนขาดศรัทธาในองคกรอิสระท่ีออกแบบมาเพ่ือใหตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันแตกลับมี

พฤติกรรมในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว นับวาเปนการเริ่มตนขององคกรอิสระท่ีไมดีนัก 
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ตารางท่ี 4.4 ขาวอ้ือฉาวองคกรอิสระ พ.ศ. 2540-2549 

ปท่ีเริ่มเกิดเหตุ ชื่อกรณี ผูถูกสอบสวนหรือดําเนินคดี ความผิด 

2544 คดีเสนอชื่อผูวา สตง. ปญญา ตันติยวรงค ประธาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา และนาย

นนทพล น่ิมสมบูรณ 

ศาลฎีกาส่ังจําคุก 3 ป 

2546 ผูวา สตง. จัดสัมมนา

เท็จท่ีนาน 

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผูวาการ

ตรวจการแผนดิน 

ศาลอาญาส่ังจําคุก 2 ป 

2547 4 กกต.ขึ้นเงินเดือน

ตัวเอง 

นายปริญญา นาคฉัตรีย นายวีระชัย 

แนวบุญเนียร  พล.อ.จารุภัทร เรือง

สุวรรณ พล.ต.อ.วาสนา เพ่ิมลาภ 

อัยการฝายคดีพิเศษยื่นฟอง

ศาล และศาลอุธรณส่ังจําคุก 

2 ป 

2547 9 ป.ป.ช. ขึ้นเงินดือน

ตัวเอง 

พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ ประธาน 

ป.ป.ช. และกรรมการอีก 8 คน 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ลงโทษจําคุก 2 ป 

2547 ผูตรวจการแผนดิน

รัฐสภาขึ้นเงินเดือน

ตัวเอง 

พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธาน

ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา และ 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอีก 2 คน 

อัยการฝายคดีพิเศษยื่นฟอง

ศาลอาญาซ่ึงส่ังจําคุก 2 ป 

2547 13 ตลก.ศาล

รัฐธรรมนูญ 

นายกระมล ทองธรรมชาติ อดีตประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ กับอดีตตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญอีก 12 คน 

ป.ป.ช. ชี้วาผิด แตศาล

อาญายกฟอง 

ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย (2559) 

การดําเนินคดีกับผูประทําผิดสําหรับการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 2540-2549 นั้น พบวา 

มีการดําเนินการท่ีรวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะกรณีของการทุจริตโดยนักการเมือง เนื่องจากคดีจะไปท่ี 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง มิใชศาลยุติธรรมทําใหกระบวนการรวดเร็วข้ึน เชนในกรณีของ

การทุจริตยา ใชเวลาเพียง 5 ป ในการดําเนินคดีกับนายรักเกียรติ สุขธนะ และพวก หรือในกรณีของ

กลายางใชเวลา 5 ปในการพิจารณายกฟองเชนกัน สําหรับในกรณีของการทุจริตกลายางของนาย

ประชา มาลีนนท ใชเวลา 9 ปนับจากวันท่ีมีการทุจริต แตในกรณีของการทุจริตในการซ้ือปุยของนาย

ชูชีพ ใชเวลาถึง 14 ป ในการดําเนินคดีเนื่องจาก ป.ป.ช. ใชเวลานานถึง 9 ปในการชี้มูลความผิด 

การทุจริตท่ีเก่ียวพันกับขาราชการประจําจะใชเวลานานกวามากเนื่องจากอาจดําเนินการถึง 

3 ศาล หากคําพิพากษามีบทลงโทษในการจําคุก เชนในกรณีการจัดซ้ือคอมพิวเตอรของกรม

อุตุนิยมวิทยา หรือ การซ้ือเรือขุดหัวสวานตางใชเวลาในการดําเนินคดีถึง 17 ป หรือในกรณีของการ

ทุจริตงานภาพยนตนานาชาติก็ใชเวลานานถึง 12 ปในการชี้มูลความผิดอดีตผูวา ททท. 

สําหรับโทษทางวินัยสวนมากจะไมมีการอุทธรณ และกระทรวงเจาสังกัดของเจาหนาท่ีมักไม

ดําเนินการทางอาญาแม ป.ป.ช. จะชี้วามีมูลทางคดีอาญาทําใหผูประทําผิดไมตองรับโทษทางอาญา 
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สุดทาย กระบวนการยุติธรรมท่ีลาชาทําใหผูกระทําผิดจํานวนหนึ่งไมตองรับโทษเนื่องจาก

เกษียณจากตําแหนงหนาท่ีแลวโทษวินัยจึงไมมีผล หรือ ผูกระทําผิดท่ีตองคดีอาญาสวนมากก็หลบหนี

ไปอยูตางประเทศกอนท่ีจะมีคําพิพากษาทําใหไมตองรับโทษเชนกัน  

4.6 การทุจริตชวงป พ.ศ. 2550 – 2556 

การทุจริตในชวงป พ.ศ. 2550 ยังคงเก่ียวของกับโครงการทุจริตการใชเงินงบประมาณและ

โครงการนโยบายการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของรัฐในโครงการเดียวกับในสมัยชวงรัฐบาล 

พ.ต.ท. ทักษิณ แตมีแนวโนมท่ีจะใชเงินแผนดินสูงมากข้ึน เชนเดียวกับการทุจริตจัดซ้ือจัดจางท่ีไม

แตกตางจากยุคกอนหนานี้ กลาวคือ มีการเรงอนุมัติโครงการและมีการกําหนดคุณสมบัติหรือจัดทํา

ราคากลางเอ้ือผูประมูลรายใดรายหนึ่ง  

• การทุจริตงบประมาณ 

การใชงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือสินคาแจกเปนโครงการท่ีมีชองโหวใหการเกิดทุจริตไดเสมอ 

โครงการท่ีถูกหยิบยกในรายงานฉบับนี้ ไดแก โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน พ.ศ. 

2552 มูลคา 15,200 ลานบาท และ โครงการแจกปุยอินทรีย อบจ. บุรีรัมย พ.ศ. 2555-2557 มูลคา 

328 ลานบาท ท้ังสองโครงการนี้มีลักษณะเหมือนกันคือมีการอนุมัติเงินงบประมาณหรือกําหนดใน

โครงการใหมีการจัดหาปุยจากบริษัทเครือขายนักการเมืองใหเกษตรกรในราคาท่ีแพงกวาทองตลาด 

ในชวงป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปญหาน้ําทวมครั้งใหญ มีการอนุมัติงบชวยเหลือ

ประชาชนอันเปนอีกเปาหมายของการทุจริต เชน โครงการผูประสบภัยกรณีทุจริตงบประมาณฟนฟู

น้ําทวม 6 จังหวัดอีสาน พ.ศ. 2555 ของหนวยงานบรรเทาสาธารณภัย และโครงการยกระดับฝมือ

แรงงานลูกจางท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสูสถานประกอบการ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 

2554 การทุจริตในโครงการแรกนั้นเก่ียวของกับการกอสรางซอมแซมถนนหรือแหลงน้ําผานการเขียน

โครงการปลอมเพ่ือของบประมาณหรือการใชวัสดุกอสรางท่ีไมไดมาตรฐานคลายกับการทุจริตกอสราง

ท่ัวไป ในขณะท่ีกรณีทุจริตของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือเบิกจาย

คาตอบแทนและคาเบี้ยเลี้ยง 

• การทุจริตในโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร 

ขาวและมันสําปะหลังเปนพืชท่ีรัฐบาลมีนโยบายแทรกแซงราคาในชวงป พ.ศ. 2550 ถึง 

2556 โดยเฉพาะโครงการจํานําขาวซ่ึงถูกสานตอจากรัฐบาลไทยรักไทยเม่ือพรรคเพ่ือไทยไดเปน

รัฐบาลในป พ.ศ. 2554 เนื่องจากเปนนโยบายหาเสียงของรัฐบาล โครงการจํานําสินคาเกษตรดังกลาว

จะตามมาดวยนโยบายการขายสินคาเกษตรแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) ผานบริษัทเอกชนผูไดรับสัมปทาน

จากกระทรวงพาณิชยใหดําเนินการอันเปนท่ีมาของขอสงสัยวาจะมีการทุจริตของเครือขาย
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นักการเมือง กรณีทุจริตในชวงพ.ศ. 2550 ถึง 2556 นี้มีบุคคลระดับนายกฯ และ รมว. กระทรวง

พาณิชยถูกสอบสวนท้ังรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ (ดูตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 กรณีทุจริตโครงการแทรกแซงสินคาเกษตรป พ.ศ. 2550-2556 

ปเริ่มตน – ป

ท่ีตัดสินคดี* 

กรณีทุจริต ผูถูกสอบสวนหรือ

ดําเนินคดี** 

การดําเนินการ มูลคาการ

ทุจริต (ลาน

บาท)*** 

2550 – 

2557 

กรณียักยอกขาว

กระทรวงพาณิชยขาย

อิหราน 2 หม่ืนตัน 

นายอภิชาติ จันทรสกุลพร 

(เส่ียเปยง) 

ศาลแขวงสมุทรปราการ 

พิพากษาจําคุกไมรอลง

อาญา ป 2557 

200 

2553 - 

2558 

ซ้ือขายมันสําปะหลังจี

ทูจใีหประเทศจีน ป 

2551-2552 

อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะนายกฯ 

และ นางพรทิวา นาคาศัย 

รมว.พาณิชย 

ป 2558 ป.ป.ช. ส่ังต้ัง

คณะอนุกรรมการไตสวน 

1,460 

2554 – 

2559 (ยังไม

เสร็จส้ิน) 

จํานําขาว ป 2554-

2555 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย 

รมว.พาณิชย นายภูมิ สาระ

ผล รมช.พาณิชย นายมนัส 

สรอยพลอย อธิบดีกรมการ

คาตางประเทศ 

ป 2559 ป.ป.ช. กําลัง

สอบปากคําพยาน 

178,000 

2554- 2559 

(ยังไมเสร็จ

ส้ิน) 

ซ้ือมันสําปะหลังจีทูจ ี บุญทรง เตริยาภิรมย รมว. 

พาณิชย และ พันตรี วีระ

วุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการ 

รมว. พาณิชย นายมนัส 

สรอยพลอย อธิบดีกรมการ

คาตางประเทศ นางปราณี 

ศิริพันธ อธิบดีกรมการคา

ตางประเทศ 

ป 2559 อนุกรรมการ 

ป.ป.ช. กําลังไตสวนเพ่ิมเติม

ผูถูกกลาวหาอีก 53 ราย 

30,643 

หมายเหตุ: *ปที่เกิดเหตุ หมายถึงปที่มีการต้ังหนวยงานตรวจสอบ หรือการฟองรองดําเนินคดีตอ ป.ป.ช. หรือ เร่ิมเปนขาวอื้อฉาวจน

นําไปสูการสอบสวน 

**เฉพาะบุคคลที่มีตําแหนงสําคัญในกรณีทุจริต 

***คณะผูวิจัยคํานวณ “มูลคาการทุจริต” จาก มูลคางบประมาณโครงการที่เกี่ยวของ มูลคาความเสียหายจากการทุจริต และ/หรือ 

มูลคาสินบน 

ที่มา: จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย (2559) 

• การทุจริตจัดซ้ือจัดจางและสัมปทาน 

ชวงหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 เปนชวงตนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิไดเริ่มเปดใชงาน จึงมี

การอนุมัติการจัดซ้ือจัดจางและใหสัมปทานบริหารจัดการสนามบินหลายโครงการซ่ึงการดําเนินการ

เปดชองใหเกิดการทุจริตได กรณีท่ีคณะผูวิจัยสํารวจ ไดแก (1) กรณีทุจริตจางเอกชนเขาบริหาร

กิจการโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิในราคาท่ีสูงเกินมาตรฐานของเครือโรงแรมตางประเทศและ

ในประ เทศ  ( 2 )  ก ร ณี ก า ร ทุ จ ริ ต โ ค ร งก า รจ า ง เ หม าบริ ก า ร รั กษ าคว ามปลอดภั ย  ณ  
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ (3) กรณีการใหสัมปทานลานจอดรถสุวรรณภูมิ ซ่ึงกลาวมาแลวในสวน

ของภาพรวม จุดรวมของกรณีเหลานี้คือการท่ีผูบริหาร ทอท. พิจารณากําหนดคุณสมบัติผูไดงานให

เอ้ือกับพวกพองของตน 

ลักษณะการทุจริตโครงการจัดซ้ือจัดจางในชวง พ.ศ. 2550-2556 ไมไดมีความซับซอนมาก

ข้ึนแตอยางใดเม่ือเทียบกับยุคกอนหนานี้ หากแตจะแตกตางกันในเรื่องสินคาหรือบริการท่ีจัดซ้ือซ่ึง

เนนสินคาท่ีเก่ียวของกับการศึกษา เชน การกอสรางสนามกีฬาหรือจัดซ้ืออุปกรณกีฬา เครื่องดนตรี 

ครุภัณฑอาชีวะ (ตารางท่ี 4.6) 

ตารางท่ี 4.6 กรณีทุจริตจัดซ้ือจัดจางป พ.ศ. 2550-2556 

ปท่ีเกิดเหตุ ชื่อกรณีทุจริต ส่ิงท่ีจัดซื้อ 

2550 จัดซ้ือ GT 200 1.8 แสนลานบาทของ กองทัพบก เครื่องตรวจระเบิด 

2550 จัดซ้ือจักรยานยนตไทเกอร 1.1 พันลานบาท ของ สตช. จัดซ้ือยานพาหนะ 

2552 ขอกลาวหาทุจริตสมัยนายสุขุมพันธ เปนผูวา กทม. สมัยแรก 

2552-2555 

จัดซ้ือกลอง cctv 

จัดซ้ือเครื่องดนตร ี

กอสรางอุโมงคระบายนํ้าขนาดใหญ 

กอสรางสนามกีฬาบางกอกอารีนา 

2552 งบประมาณโครงการไทยเขมแข็ง (4 กระทรวง  ไดแก  ก. 

ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และ สตช. 

จัดซ้ือครุภัณฑการแพทย 

จัดซ้ือครุภัณฑอาชีวะ  

กอสรางถนนปลอดฝุน  

กอสรางโรงพัก 396 หลัง 

2555 คดีสนามฟุตซอลจากงบแปรญัตติ 2555 สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 

กอสรางสนามกีฬา 

2555 ทุจริตปรับปรุงสนามกีฬา ร.ร. ในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัด

อํานาจเจริญ 

กอสรางสนามกีฬา 

2555 โครงการจัดซ้ือเครื่องเลน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ซ้ือเครื่องเลน 

2556 จัด ซ้ือรถโดยสารใชก าซธรรมชาติ (NGV) 3 ,183 คัน ของ  

ขสมก. 

จัดซ้ือยานพาหนะ 

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) 

อนึ่ง ในป พ.ศ. 2550 เปนตนมานั้นประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาระบบการสื่อสาร

โทรคมนาคมของประเทศไทย ดวยประเทศไทยยังไมมีระบบการบริหารจัดการระบบสัมปทานให

โปรงใส จึงเปดโอกาสใหมีกรณีท่ี “นาสงสัย” วาจะทุจริตในการจัดการคลื่นความถ่ี ดังนี้ 

- กรณีการแกไขสัญญาสัมปทานโครงการ ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศสมัย  

น.พ. สุรพงษ สืบวงศลี พ.ศ. 2551  

- กรณี รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามสัญญารวมดําเนิน

ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ 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

เฉพาะกิจอันไดแก (1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย กรณี

กลาวหาวามีการทุจริตปลอยสินเชื่อขาดทุน 750 ลาน (สมัยนายโสฬส สาครวิศว ดํารงตําแหนง

กรรมการผูจัดการ)52 (2) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย กรณีกลาวหาวาทุจริตปลอยสินเชื่อ52

53 และ 

การทุจริตเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงภาษีและยักยอกภาษีซ่ึงเปนลักษณะการทุจริตท่ีเกิดข้ึนเสมอมา โดยมี

กรณีท่ีเกิดข้ึนในชวงป 2550-2556 ไดแก กรณีทุจริตคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมเปนเท็จ 3,146 ลานบาท 

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22 ซ่ึงนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากรถูก ป.ป.ช. ชี้

มูลความผิด ในป 2558 และ กรณีเลี่ยงภาษีนําเขารถหรูมูลคาหม่ืนลานบาท ซ่ึงมีการรองเรียน ป.ป.ท. 

ในป 2555  

ชวงป พ.ศ. 2550-2556 เปนชวงท่ีการเมืองไทยรอนแรงจากการเดินประทวงของประชาชนท่ี

ตอตานและสนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณและพรรคเพ่ือไทย การชุมนุมอันยาวนานทําใหผูชุมนุมปะทะกับ

เจาหนาท่ีฝายรัฐบาลอยางนอย 2 ครั้งสําคัญท่ีทําใหเกิดการฟองรองวารัฐบาลดําเนินการโดยมิชอบ 

ไดแก การสลายการชุมนุม นปช. ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ในป 2553 และ การออก พ.ร.บ. รักษา

ความม่ันคงของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในป พ.ศ. 2556  

นอกจากนี้ กรณีกลาวหาวาทุจริตกรณีสําคัญท่ีทําใหเกิดกระแสตอตานรัฐบาลอยางหนักจาก

ประชาชนท้ังสองฝายการเมืองคือกรณีการเสนอราง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในป พ.ศ. 2556 ซ่ึงมี

เปาหมายยกเลิกการดําเนินคดีทุจริตท่ีศาลตัดสินไปแลวและคดีท่ีองคกรอิสระตาง ๆ กําลังตรวจสอบ

อยูท้ังหมด 

การดําเนินคดีสําหรับการทุจริตในชวงป พ.ศ. 2550-2557 มีจํานวนจํากัด คดีสวนมากอยู

ในชวงของการพิจารณาของ ป.ป.ช. มีเพียงไมก่ีคดีท่ีมีพิพากษาเปนท่ีสิ้นสุดแลวและไดมีการยื่นตอ

ศาลจนกระท่ังมีคําพิพากษาแลวตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.7 

 

                                           
52ประชาชาติธุรกิจออนไลน.3 มีนาคม 2555. “บอรดธพว.ต้ังกก.สอบทุจริตเอ็มดี ฐานใหสินเชื่อเอื้อคนกันเอง ทําแบงกขาดทุน5ปปละ

750ล.”. 

53ประชาชาติธุรกิจออนไลน.7 กุมภาพันธ 2556. “หนี้เนา 2 แบงกรัฐ 7 หมื่นล. ร้ือใหญไอแบงกไลสอบทุจริต”.  
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ตารางท่ี 4.7 คดีการทุจริตท่ีส้ินสุดแลวหรือมีคําพิพากษาของศาล 

ปเริ่มตน – ปท่ี

ตัดสินคดี* 

คดี ผลของกระบวนการยุติธรรม จํานวนปท่ีใช 

2551 - 2559 แกไขสัมปทานโครงการดาวเทียมส่ือสาร  ป.ป.ช. ชีมู้ล นพ. สุรพงษ สืบวงศลี 

2554 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

นักการเมืองตัดสินจําคุก 1 ปไมรอ

ลงอาญาในป พ.ศ. 2559 

8 

2550 - 2557 กรณียักยอกขาวกระทรวงพาณิชยขาย

อิหราน 2 หม่ืนตัน 

ศาลแขวงสมุทรปราการพิพากษา

จําคุกนายอภิชาติ จันทรสกุลพร 

(เส่ียเปยง) ป พ.ศ. 2557 เปนเวลา 

6 ปไมรอลงอาญา มีการอุทธรณตอ

ศาลฎีกาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง 

7 

2554 - 2557 กรณีร่ํารวยผิดปกติ นายสุพจน ทรัพย

ลอม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม 

ศาลแพงส่ังริบทรัพยนายสุพจน 

ทรพัยลอม อดีตปลัดกระทรวง

คมนาคม 46 ลานบาท จําเลยยื่น

อุทธรณศาลฎีกา 

4 

หมายเหตุ: *ปที่เกิดเหตุ หมายถึงปที่มีการต้ังหนวยงานตรวจสอบ หรือการฟองรองดําเนินคดีตอ ป.ป.ช. หรือ เร่ิมเปนขาวอื้อฉาวจน

นําไปสูการสอบสวน 

ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย (2559) 

4.7 การทุจริตชวง พ.ศ. 2557 - 2559 

หลังจากท่ีมีการรัฐประหารในป พ.ศ. 2557 และการจัดต้ังรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ  

จันทรโอชา ซ่ึงทําหนาท่ีมาได 2 ป (ขอมูลจนถึงเดือนกันยายน 2559) ยังไมปรากฏวามีกรณีการทุจริต

ในโครงการขนาดใหญ สําหรับการทุจริตในโครงการจัดซ้ือจัดจาง จะมีการทุจริตในลักษณะท่ีไม

ซับซอนและตรวจสอบไดงาย และมักมีขอครหาวามี “คาหัวคิว” ดังนี้  

- กรณีจัดซ้ือไมโครโฟนในทําเนียบรัฐบาล พ.ศ. 2557 

- กรณีจัดซ้ือกลอง cctv และ รถดับเพลิง ของ อบจ. อุบลราชธานี พ.ศ. 2557 

- กรณีกอสรางอุทยานราชภักดิ์ซ่ึงรับบริจาคไมโปรงใส พ.ศ. 2557 

- กรณีจัดจางประดับไฟแอลอีดี 39.5 ลาน ของ กทม. พ.ศ. 2558 

- กรณีลูกชาย 'พล.อ.ปรีชา จันทรโอชา ปลัดกระทรวงกลาโหมรับเหมากอสราง

กองทัพภาคท่ี 3 พ.ศ. 2558 

- กรณีจัดซ้ือรถกูภัยพวงมาลัยซาย 8 ลานบาทของ กทม. พ.ศ. 2559 
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การดําเนินการในการตรวจสอบการทุจริตในกรณีดังกลาวยังไมมีความคืบหนาเทาใดนัก 

ยกเวนในกรณีของการกอสรางอุทยานราชภักดิ์ซ่ึง ป.ป.ช. มีมติเปนเอกฉันทใหยุติการสืบสวนเม่ือ

เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

4.8 สรุปแนวโนมประเดน็การทุจริตและปญหาธรรมาภิบาล 

การวิเคราะหกรณีการทุจริตคอรรัปชันในชวง 30 ป จากกรณีการทุจริตคอรรัปชันท่ีคัดเลือก 

110 ท่ีเปนท่ีสนใจของสาธารณชนและท่ีมีขอมูลรายละเอียดเพียงพอในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ

พบวา ลักษณะหรือรูปแบบการทุจริจคอรรัปชัน และ มาตรการในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอรรัปชัน มีแนวโนมท่ีผานมาดังตอไปนี้ 

4.8.1 รูปแบบการทุจริต 

การศึกษารูปแบบของการทุจริตคอรรัปชันในแตละชวงเวลาในชวงสามทศวรรษท่ีผานมา

พบวา 

ประการแรก การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางมีอยูแพรหลายมากท่ีสุดในทุกยุค และใน

ระดับประเทศและทองถ่ิน แมท่ีผานมาไดมีความพยายามในการปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางของหนวยงานราชการและออกมาตรการปองกันการทุจริตจัดซ้ือจัดจางมากข้ึน อยาง

นอย 4 เรื่อง ไดแก (1) การออก พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงใหหนวยงานรัฐ

เปดเผยขอมูลการดําเนินโครงการจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณะ (2) การออก พ.รบ. วาดวยความผิด

เก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (3) การออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ใหนําเอาการประมูลแบบ e-auction มาใช 

และ (4) การเพ่ิมเติม มาตรา 103/7 ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในป 2554 วาดวยการเปดเผยขอมูลราคากลางในเว็บไซต แตกรณี

การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ียังคงมีอยู อาจสะทอนใหเห็นวา มาตรการตอตานทุจริตเหลานี้

ยังไมสามารถยับยั้งรูปแบบการทุจริตท่ีพ้ืนฐานและดั้งเดิมนี้ได เปนท่ีนาสังเกตวา ทุจริตบางกรณี เชน 

การทุจริตจัดซ้ือนมโรงเรียน กลับมีปญหามานานนับกวาสิบป แตก็ยังไมไดรับการแกไข ทําใหเกิด

ขอสังเกตวา โครงการดังกลาวมีกลุมผูท่ีไดรับผลประโยชนท่ีมีอิทธิพลสูงหรือไม จึงไมสามารถจัดการ

กับปญหาท่ีเรื้อรังได 

ประการท่ีสอง การทุจริตท่ีเก่ียวโยงกับนโยบายในการพยุงราคาสินคาเกษตรเปนรูปแบบการ

ทุจริตขนานใหญท่ีเกิดข้ึนมาเฉพาะในชวงรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย เนื่องจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมี

มูลคามหาศาล รวมท้ังกรณีนี้มีคดีอยูในกระบวนการพิจารณาของ ป.ป.ช. และศาลจํานวนมาก โดยมี

ขาราชการระดับสูงและนักการเมืองท่ีโยงใยจํานวนไมนอย คาดวาจะเปนรูปแบบการทุจริตคอรรัปชัน

ท่ีไมเกิดบอยครั้งนักเพราะมีขนาดท่ีใหญเกินไป 
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ประการท่ีสาม การทุจริตจํานวนมากในทุกยุคทุกสมัยเก่ียวโยงกับรัฐวิสาหกิจท่ีมีบทบาท

สําคัญในเศรษฐกิจ เชน การปลอยกูของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ การใหสัมปทานการบริหารพ้ืนท่ีของ

การทาอากาศยานไทย เปนตน ซ่ึงชี้วา การแกปญหาการทุจริตคอรรัปชันจะตองมุงเปาไปท่ี

รัฐวิสาหกิจรายใหญท่ีมีรายไดและการใชจายวงเงินสูง53

54 

ประการท่ีส่ี การทุจริต “แบบใหม” สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติท่ีกําหนดข้ึนมาในรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2540 และกฎหมายลูก เชน กรณีท่ีเก่ียวโยงกับการมีผลประโยชนทับซอนของขาราชการระดับ

บริหารและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ท่ีมีการดําเนินคดีเพ่ือเอาผิดแกผูกระทํามีไมมากนัก เชน 

กรณีทุจริตท่ีดินรัชดาภิเษก 54

55 แตคดีท่ีเก่ียวโยงกับความร่ํารวยผิดปกติมีจํานวนมาก เชน กรณีของ

อดีตอธิบดีกรมสรรพากร (นายสาธิต รังคสิริ) อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน ทรัพยลอม) 

อดีตเลขา รมช. พาณิชยในกรณีขายขาว ซ่ึงแสดงวาการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันโดยการผลัก

ภาระใหแกผูตองสงสัยในการพิสูจนความสุจริตนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากกวาในกรณีท่ีรัฐตองเปนผู

พิสูจนความผิด 

4.8.2 วิธีการในการตอตานการทุจริต 

ในชวง 30 ปท่ีผานมา ประเทศไทยเนนมาตรการในการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน

มากกวาการปองกัน โดยการจัดตั้งองคกรอิสระข้ึนมาจํานวนมาก แตก็ไมสามารถแกปญหาได

เนื่องจากองคกรอิสระเหลานี้มีขีดความสามารถท่ีจํากัด และบางครั้งก็มิไดปลอดจากการแทรกแซง

ของฝายการเมือง นอกจากนี้แลว กระบวนการทางยุติธรรมยังใชระยะเวลาท่ียาวนาน ประมาณ 10 

กวาปกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกา ความลาชาอาจเกิดไดจากทุกข้ันตอน เชนในกรณีทุจริต

กอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน ความลาชาอยูในการพิจารณาของหนวยงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน (เดิม คือ ป.ป.ป. เปลี่ยนมาเปน ป.ป.ช. ตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540) ในกรณีของการทุจริตการจัดหาท่ีดินฝงกลบขยะท่ีพัทยา ความลาชาอยูท่ี

การใชเวลาในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณถึง 9 ป เชนเดียวกับในกรณีการทุจริตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

ราชพัสดุท่ีหมอชิตก็ใชเวลา 8 ปสําหรับศาลชั้นตนและศาลอุทธรณเชนกัน  

การดําเนินการของสํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงมีภาระหนาท่ีในการยื่นฟองคดีนั้นบางครั้งก็ใช

เวลานานถึง 5 ปเชนในกรณีของคลองดานตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 4.7 ดานลาง อยางไรก็ดี หลังจากป 

พ.ศ. 2540 ไดมีการจัดตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามขอบัญญัติ ทํา

ใหการดําเนินคดีกับนักการเมืองและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของรวดเร็วมากข้ึน เชนในกรณีของการทุจริต

                                           
54 ในป 2556 รัฐวิสาหกิจไทย จํานวน 56 แหง มีสินทรัพยรวม 11.9 ลานลานบาท และ มีรายได 5.2 ลานลานบาท (ดู. สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรกฎาคม 2558. “สภาปฏิรูปแหงชาติ วาระปฏิรูปที่ ๙ : การปฏิรูประบบการบริหารจดการรัฐวิสาหกิจ”.  

55 คํ า พิ พ า กษ าศ า ลฎี ก า แ ผน กค ดี อ าญา ขอ ง ผู ดํ า ร ง ตํ า แห น ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ค ดี ห ม า ย เ ล ขแ ด งที่  อ ม .  1 / 2 5 5 1 . 

http://www.supremecourt.or.th/file/criminal/1-50%20kumpiparksar.pdf. เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 2560. 

http://www.supremecourt.or.th/file/criminal/1-50%20kumpiparksar.pdf.%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
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การจัดซ้ือจัดจางยาและเวชภัณฑใชเวลาเพียง 3 ป เนื่องจากไมตองมีการพิจารณาถึง 3 ศาลดังเชนใน

อดีต แตเปนการพิจารณาโดยศาลเดียว อนึ่ง ในป พ.ศ. 2559 ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ. จัดตั้งศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 เพ่ือเรงรัดคดีการทุจริตคอรรัปชันของขาราชการ ซ่ึง

ศาลฯ ดังกลาวไดเริ่มปฏิบัติหนาท่ีในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ดังนั้น การพิจารณากรณีการทุจริตของ

ขาราชการระดับสูงในอนาคตนาจะมีความรวดเร็วมากข้ึนกวาในอดีตท่ีการดําเนินคดีตองไปท่ีศาล

ยุติธรรม 

รูปท่ี 4.7 ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินคด ี

 
หมายเหตุ: *ยังไมส้ินสุด **ยกฟอง 

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) 
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ถมทรายหนองงูเหา

บอพักและทอรอยไฟสวนจิตรลดา*

พัฒนาพื้นที่ราชพัสดุหมอชิต

ฝงกลบขยะพัทยา

โฮปเวลล

คลองดาน*

งานมหกรรมพืชสวนโลก

ทุจริตยา

กลายาง**

รถและเรือดับเพลิง กทม.

CTX9000**

แอรพอรตล้ิงค*

คอมฯ สํานักงานประกันสังคม*

สินบนงานภาพยนตนานาชาติ*

ซูเปอรคอมพิวเตอรกรมอุตุฯ*

บานเอื้ออาทร*

ฮ้ัวการซ้ือปุย

เรือขุดหัวสวาน Ellicott

ซ้ือที่จอดรถขยะ กทม.*
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ปปช อัยการ คณะอนุญาโตตุลาการ ศาลชั้นตน/ศาลอุทธรณ ศาลสูงสุด
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บทท่ี 5  

กฎหมายตอตานการทุจริตในประเทศไทย 

การรวบรวมขอมูลกรณีทุจริตในชวงเวลา 30 ปท่ีผานมา พบวามีกฎหมายหลัก ๆ อยูเพียง

ไมก่ีฉบับเทานั้นท่ีถูกละเมิดอยางตอเนื่อง ทําใหมีความพยายามในการปรับปรุงกฎหมายเหลานี้เพ่ือ

ปดชองวางท่ีเอ้ือใหเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึงประวัติ ลักษณะ และ

บทบาทของกฎหมายท่ีมีความสําคัญในการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย  

บทนี้จะแบงออกเปนสามหัวขอหลัก หัวขอแรกจะนําเสนอเก่ียวกับกฎหมายกํากับดูแลการ

จัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ หัวขอท่ีสองจะนําเสนอกฎหมายกํากับดูแลการรวมลงทุนระหวางภาครัฐกับ

ภาคเอกชน และหัวขอท่ีสามจะนําเสนอกฎหมายกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานรัฐ  

5.1 กฎหมายควบคุมการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ 

จากการรวบรวมกรณีทุจริต 110 กรณีเดน พบวา การจัดซ้ือจัดจางเปนหนึ่งในกระบวนการ

บริหารงานของรัฐท่ีมีเงินงบประมาณรั่วไหลจากการทุจริตคอรรัปชันมากท่ีสุด กฎหมายหลักท่ีกํากับ

ดูแลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานรัฐบาลคือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 

2535 ซ่ึงถูกบัญญัติข้ึนในสมัยรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ระเบียบนี้มีกระทรวงการคลังเปน

ผูรับผิดชอบ และไดถูกแกไขมาแลวท้ังหมด 7 ครั้ง โดยครั้งลาสุดมีการแกไขในป พ.ศ. 2552 ซ่ึง

ระเบียบนี้ครอบคลุมรายละเอียดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางทุกประเภท ไมวาจะเปนการจัดซ้ือพัสดุ

ท่ัวไปหรือการจางท่ีปรึกษา และการจัดซ้ือจัดจางทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการตกลงราคากับเอกชน

รายใดรายหนึ่ง การแขงขันเสนอราคาระหวางเอกชนหลายราย การจัดซ้ือจัดจางในกรณีพิเศษ ฯลฯ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ นี้ครอบคลุมเพียงการจัดซ้ือจัดจางของ

หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเทานั้น แตไมครอบคลุมการจัดซ้ือจัดจางของหนวนงาน

รัฐวิสาหกิจ และ อปท. แตถึงกระนั้น รัฐวิสาหกิจสวนใหญก็เลือกท่ีจะปฏิบัตติามระเบียบสํานักนายก

ฯ ในการจัดซ้ือจัดจางเนื่องจากมี สตง. เปนผูตรวจสอบบัญชีการใชจายเงินของภาครัฐ ดังนั้น การใช

ระเบียบเดียวกับราชการสวนกลางจึงชวยลดขอสงสัยในกระบวนการตรวจสอบการใชเงินได ในสวน

ของการจัดซ้ือจัดจางของ อปท. นั้นถูกกํากับดูแลโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ

หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีเนื้อหาคลายคลึงกับระเบียบสํานักนายกฯ

55

56 

                                           
56 เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ. กรกฎาคม 2558. “การศึกษาขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ 

Construction Sector Transparency Initiative (CoST)”. หนา 11 – 12 
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โดยสรุปแลว ในทางปฏิบัติของการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางจึงมีผลบังคับใชในวงกวางกับท้ังหนวยงานสวนกลางหนวยงานทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 

แมวาระเบียบสํานักนายกฯ ดังกลาวจะเปนกฎหมายหลักท่ีใชในการกํากับดูแลการจัดซ้ือจัดจางของ

ภาครัฐ หากแตกรณีการทุจริตคอรรัปชันสวนมากจะเกิดจากการละเมิดกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หรือท่ีเรียกกัน

โดยท่ัวไปวา “กฎหมายฮ้ัว” ซ่ึงถูกตราข้ึนในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย  

กฎหมายฮ้ัวเปนกฎหมายท่ีปองกันการสมยอมราคากันของผูท่ีเสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐ 

โดยกฎหมายนี้ครอบคลุมหนวยงานรัฐบาลทุกระดับและทุกประเภทเนื่องจากมีสถานภาพเปน

พระราชบัญญัติมิใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังเชนระเบียบพัสดุฯ ตามท่ีกลาวมากอนหนานี้ 

เหตุผลท่ีตองตรากฎหมายนี้ข้ึนเนื่องจากวาในการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐประเภทท่ีตองมีการแขงขัน

ราคานั้น ยังคงมีการสมยอมราคาหรือการกระทําอ่ืน ๆ ท่ีทําใหไมมีการแขงขันอยางเปนธรรมอยูมาก

56

57  

ตารางท่ี 5.1 กรณีทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ 

กรณีทุจริต (ปท่ีเกิดเหตุ) ชื่อกฎหมายท่ีละเมิด สถานะ

ของคดี 

1. ฮั้วจัดซื้อปุย (2545) พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 12 

สิ้นสุด

แลว 

2. สินบนเทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ 

(2546) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 

ยังไม

สิ้นสุด 

3. จัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงมูลคา 

6,687 ลานบาท สมัยนายสมัคร สนุทรเวช 

เปนผูวา กทม. (2547) 

พ.ร.บ.วาดวยการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2542 มาตรา 12 และ 13 

สิ้นสุด

แลว 

4. จัดซื้อกลายาง (2547) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 157, 341 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4, 9-13 

ยกฟอง 

5. จัดซื้อ GT 200 1.8 แสนลานบาทของ 

กองทัพบก (2550) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 มาตรา 14 

และมาตรา 15 

 

ยังไม

สิ้นสุด 

                                           
57 หมายเหตุแนบทาย พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  
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กรณีทุจริต (ปท่ีเกิดเหตุ) ชื่อกฎหมายท่ีละเมิด สถานะ

ของคดี 

6. จัดซื้อจักรยานยนตไทเกอร 1.1 พันลานบาท 

ของ สตช. (2550) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และ 12 

ยังไม

สิ้นสุด 

7. กรณีจางเอกชนเขาบริหารกิจการโรงแรมทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ (2550) 

พ.ร.บ.วาดวยความผดิเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  มาตรา 12 

ยังไม

สิ้นสุด 

8. จัดซื้อครภุัณฑการแพทย (2552) 

 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

ยังไม

สิ้นสุด 

9. จัดซื้อครภุัณฑอาชีวะ (2552) พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

ยังไม

สิ้นสุด 

10. กอสรางถนนปลอดฝุน (2552) 

 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

ยังไม

สิ้นสุด 

11. กอสรางโรงพัก 396 หลัง (2552) พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

ยังไม

สิ้นสุด 

12. คดีจํานําขาว (2554-2556) พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

ยังไม

สิ้นสุด 

13. คดีสนามฟุตซอลจากงบแปรญตัติ 2555 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(2555) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

ยังไม

สิ้นสุด 

14. โครงการจดัซื้อเครื่องเลนกระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา (2555) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

ยังไม

สิ้นสุด 

15. โครงการประดับไฟตกแตงเพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียว LED 39.5 ลาน สมยันายสุขุมพันธุ 

บริพัตร เปนผูวา กทม. (2558) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

ยังไม

สิ้นสุด 

16. จัดซื้อรถกูภยัขนาดเล็กพวกมาลัยซาย 8 ลาน

บาท ป พ.ศ. 2559 สมัยนายสุขุมพันธุ 

บริพัตร เปนผูวา กทม. (2559) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

ยังไม

สิ้นสุด 

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) 

จากฐานขอมูล 110 คดีของคณะผูวิจัย พบวา มีคดีทุจริตอยางนอย 16 คดีตามท่ีแสดงใน

ตารางท่ี 5.1 ท่ีละเมิดกฎหมายฮ้ัวตามมาตรา 10 ถึงมาตรา13 ซ่ึงไดกําหนดบทลงโทษของเจาหนาท่ี

รัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยมีการลงโทษจําคุกและโทษปรับ57

58   

                                           
58 พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ถึง มาตรา 13 มีบทบัญญัติ ดังนี้ 
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มาตรา 10 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดซ่ึงมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การเสนอราคาคร้ังใด รูหรือมีพฤติการณปรากฏแจงชัดวาควรรูวาการเสนอราคาในคร้ังนั้นมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ละเวนไมดําเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในคร้ังนั้น มีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนง

หนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา 11 เจาหนาท่ีในหนวยงานรัฐผูใด หรือผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐผูใด โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา 

กําหนดเง่ือนไข หรือกําหนดผลประโยชนตอบแทน อันเปนมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคา

อยางเปนธรรม หรือเพื่อชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐโดยไมเปนธรรม หรือเพื่อกีดกันผู

เสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอด

ชีวิต และปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา 12 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําการใดๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม เพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขาทําการเสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทํา

ผิดตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา 13 ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการในหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด 

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําการใด ๆ ตอเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติ การ

พิจารณา หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรือทําใหจํายอมตองยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป 

หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 



 

81 

นอกจากนี้ มาตรา 4 ถึงมาตรา 9 ยังไดไดใหอํานาจ ป.ป.ช. ในการสืบสวนการกระทําท่ีขัดตอ

กฎหมายฮ้ัวและยังกําหนดบทลงโทษเอกชนและบุคคลท่ัวไปท่ีมีความเก่ียวของกับการสมยอมราคา

58

59 60  

                                           
59 พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกบัการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4-9 มีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรา 4 ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

โดยหลีกเล่ียงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือโดยการกีดกันมิใหมีการเสนอสินคาหรือบริการอื่นตอหนวยงานของรัฐ หรือโดยการ

เอาเปรียบแกหนวยงานของรัฐอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละ

หาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของ

รัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

ผูใดเปนธุระในการชักชวนใหผูอื่นรวมตกลงกันในการกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ผูนั้นตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 5 ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูอื่นเพื่อประโยชนในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค

ที่จะจูงใจใหผูนั้นรวมดําเนินการใดๆ อันเปนการใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ หรือเพื่อจูงใจใหผู

นั้นทําการเสนอราคาสูงหรือตํ่าจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคา บริการ หรือสิทธิที่จะไดรับ หรือเพื่อจูงใจใหผูนั้นไมเขารวม

ในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาปและปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอ

ราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้นหรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวาผูใด

เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดดวย 

มาตรา 6 ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหจํายอมรวมดําเนินการใดๆ ในการเสนอราคาหรือไมเขารวมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา 

หรือตองทําการเสนอราคาตามที่กําหนดโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญดวยประการใดๆ ใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย 

เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป 

และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญา

กับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

มาตรา 7 ผูใดใชอุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเปนเหตุใหผูอื่นไมมีโอกาสเขาทําการเสนอราคาอยางเปนธรรมหรือใหมีการ

เสนอราคาโดยหลงผิด ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหวางผู

รวมกระทําความผิดนั้นหรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

มาตรา 8 ผูใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐโดยรูวาราคาที่เสนอนั้นตํ่ามากเกินกวาปกติจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตาม

ลักษณะสินคาหรือบริการ หรือเสนอผลประโยชนตอบแทนใหแกหนวยงานของรัฐสูงกวาความเปนจริงตามสิทธิที่จะไดรับ โดยมี

วัตถุประสงคเปนการกีดกันการแขงขันราคาอยางเปนธรรมและการกระทําเชนวานั้น เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา

ได ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคา หรือของจํานวนเงินที่มีการทํา

สัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาไดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหหนวยงานของรัฐตองรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการ

ดําเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของสัญญาดังกลาว ผูกระทําผิดตองชดใชคาใชจายใหแกหนวยงานของรัฐนั้นดวยในการ

พิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ถามีการรองขอ ใหศาลพิจารณากําหนดคาใชจายที่รัฐตองรับภาระ

เพิ่มขึ้นใหแกหนวยงานของรัฐตามวรรคสองดวย 



82 

ความแตกตางท่ีสําคัญระหวางระเบียบพัสดุและกฎหมายฮ้ัวคือ ระเบียบพัสดุไมมีการบัญญัติ

เก่ียวกับการลงโทษทางอาญา มีแตเพียงการบัญญัติเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยเทานั้น ตางกับ

กฎหมายฮ้ัว ซ่ึงมีการบัญญัติเก่ียวกับการลงโทษทางอาญาสําหรับการกระทําผิดแตละกรณี ซ่ึงจุดนี้

นาจะเปนเหตุผลวาทําไมกฎหมายฮ้ัวจึงถูกนํามาใชในการดําเนนิคดีบอยครั้งกวาระเบียบพัสดุ 

5.2 กฎหมายกํากับดูแลการรวมลงทุนระหวางภาครัฐกับเอกชน 

การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership – PPP) เปนแนวคิด

การใหภาคเอกชนรวมลงทุนในโครงการของรัฐ โดยอาจเปนการอนุญาต ใหสัมปทาน หรือใหสิทธิแก

เอกชนดําเนินกิจการของรัฐ โครงการ PPP ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการลดภาระดานการคลังของ

ภาครัฐในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตองใชเงินลงทุนสูง โดยเฉพาะการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

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) ตามรายชื่อท่ีแสดงใน

ภาคผนวก ง. 60

61 โดยมีรัฐวิสาหกิจเปนเจาของสัญญาถึง 22 โครงการ และสวนใหญมีระยะเวลาการให

สัญญาอยูท่ี 20 – 30 ป  สําหรับป 2558 ถึง 2562 รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา มีโครงการ

เปดใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการของรัฐ รวม 66 โครงการ ตามยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุน

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562 ซ่ึงจะใชเงินลงทุนจากรัฐ 1.66 ลานลานบาท โดยเปนการลงทุน

ในโครงการกอสรางรถไฟฟา รอยละ 41 และรถไฟความเร็วสูง รอยละ 16 

ถึงแมจะมีประโยชนท่ีชัดเจน แตการดําเนินการโครงการ PPP ก็เปนการเปดชองทางในการ

ทุจริตมูลคาสูงได หากไมมีกฎระเบียบท่ีชัดเจนหรือการดําเนินการอนุมัติท่ีรัดกุม กอนป พ.ศ. 2535 

ประเทศไทยไมมีกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลโครงการรวมทุนระหวางภาครัฐ  กระบวนการในการ

ดําเนินการขาดการตรวจสอบถวงดุลทําใหเอ้ือตอการทุจริต โดยโครงการท่ีมีมูลคาเกิน 1 พันลานบาท

                                           
มาตรา 9 ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคลใด ใหถือวาหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเร่ือง

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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ไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงท่ีรับผิดชอบเพียงคนเดียวเทานั้น ซ่ึงจุดนี้เองทําใหเกิด

ปญหาข้ึนกับโครงการกอสรางทางรถไฟยกระดับของบริษัท โฮปเวลล (ประเทศไทย) จํากัด (โครงการ

โฮปเวลล) ท่ีมีการทําสัญญาการวาจางท่ีไมรัดกุม ท้ังในเรื่องของเงินทุนและแบบแผนการกอสราง 

เนื่องจากกระบวนการท้ังหมดตั้งแตการอนุมัติโครงการจนถึงการทําสัญญาวาจางกับเอกชนในป พ.ศ. 

253361

62 ถูกจัดการโดยกระทรวงเดียวเทานั้นคือกระทรวงคมนาคม 

ปญหาการทุจริตในโครงการโฮปเวลลทําใหรัฐบาลนายอานันทร ปนยารชุน ตองสั่งกระทรวง

คมนาคมซ่ึงมีนายนุกูล ประจวบเหมาะ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นตรวจสอบ

สัญญาสัมปทานท้ังหมดท่ีมีเง่ือนไขการผูกขาด โครงการโฮปเวลลก็เปนโครงการหนึ่งท่ีถูกตรวจสอบ

และถูกประกาศใหลมโครงการ และเพ่ือเปนการปองกันการทุจริตจากโครงการรวมลงทุนระหวาง

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 แตเนื่องจากกฎหมายฉบับใหมมีการบังคับใช

เพียง 3 ป ดังนั้น การพิจารณาถึงประสิทธิภาพของกฎหมายจึงเปนไปไดยาก คณะวิจัยจึงไดศึกษา

เฉพาะ พ.ร.บ. รวมทุนฯ พ.ศ. 2535 เทานั้น 

พ.ร.บ. รวมทุนฯ พ.ศ. 2535 บัญญัติวาโครงการท่ีมีมูลคาอยางนอย 1,000 ลานบาท จะตอง

ไดรับการอนุมัติในหลักการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือ

กระทรวงการคลัง และ ครม. (หมวด 2 ของ พ.ร.บ. รวมทุนฯ พ.ศ. 2535 (ดูภาคผนวก จ.) หลังจากท่ี

โครงการไดรับการอนุมัติในหลักการแลว หนวยงานเจาของโครงการจะตองตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ

ข้ึนมา โดยตองมีตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ มาชวยรางเอกสารเชิญชวนเสนอราคา (หมวด 3) 

หลังจากนั้น สํานักงานอัยการสูงสุดและ ครม. จะพิจารณาอนุมัติสัญญาวาจางนี้จึงจะเริ่มดําเนินการได 

สุดทายแลว หนวยงานเจาของโครงการตองตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจข้ึนมาอีกชุดหนึ่งเพ่ือติดตาม

และรายงานความคืบหนาของโครงการเปนระยะ ๆ จนกระท่ังโครงการสิ้นสุด (หมวด 4)  

การท่ีกฎหมายมีขอบังคับจํานวนมากและมีกระบวนการท่ีคอนขางซับซอนนั้น ถือเปนปจจัยท่ี

ลดแรงจูงใจของภาคเอกชนในการเขามารวมลงทุนกับรัฐ นอกจากนี้แลว การตีความวาโครงการใดเขา

ขายกฎหมายรวมทุนฯ หรือไมมีความชัดเจนพอ โดยเฉพาะการประเมินมูลคาของโครงการ ซ่ึงพบวามี

ความพยายามในการหลีกเลี่ยง โดยการแตกโครงการใหญเปนหลายโครงการยอย หรือโดยการ

ประเมินมูลคาโครงการแบบไมรวมคาท่ีดิน ตัวอยางเชน ในการคัดเลือกใหบริษัท คิง เพาเวอร ดิวต้ี 

                                           
62สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.กุมภาพันธ 2554. “ประมวลขอมูลมติคณะรัฐมนตรีโครงการระบบการขนสงทางรถไฟยกระดับใน

กรุงเทพมหานคร (โฮปเวลล)”. 
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ฟรี จํากัด เปนผูจําหนายสินคาปลอดภาษีในสนามบินสุวรรณภูมินั้น พบวามีการคํานวนมูลคา

โครงการใหต่ํากวา 1,000 ลานบาทเพ่ือท่ีจะเลี่ยงการเขาขายกฎหมายรวมทุน พ.ศ. 2535 โดยการ

คํานวนราคาท่ีดินท่ีรัฐจัดสรรใหแกเอกชนจากขนาดท่ีดินท่ีไมถึงครึ่งของขนาดท่ีดินท่ีมีการจัดสรรให

จริง และการคํานวนมูลคาสัญญาจากระยะสัญญาเพียง 5 ป ท้ังท่ีสัญญามีอายุกวา 10 ป6263 

แมวากฎหมายฉบับนี้จะมีชองโหวใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน รวมท้ังกฎหมายมีความซับซอน

มาก แตมีคดีท่ีถูกกลาวหาวาละเมิด พ.ร.บ. รวมทุนฯ เพียง 2 โครงการเทานั้น จากกรณีเดน 110 

กรณีของคณะผูวิจัย ไดแก โครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิตของกรมธนารักษ 

(เกิดเหตุป 2538 – สิ้นสุดป 2544) กรณีการใหสัมปทานโครงการรานคาปลอดอากรสนามบินสุวรรณ

ภูมิแกบริษัท คิงเพาเวอร ดิวตี้ฟรี จํากัด สมัยนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ เปน รมว. กระทรวงคมนาคม 

(เกิดเหตุป พ.ศ. 2547 สิ้นสุดคดีป 2554)   

การสอบสวนขอกลาวหาวาทุจริตของท้ังสองโครงการสิ้นสุดท่ีไมมีใครถูกดําเนินคดี ในกรณี

พัฒนาราชพัสดุ แมในป 2542 ป.ป.ป. จะชี้มูลความผิดอธิบดีกรมธนารักษในขณะดําเนินโครงการวา

รับผลประโยชนจากบริษัท ซันเอสเตท จํากัด แตพนักงานสอบสวนฝายปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและอัยการสั่งไมฟองในป 2544 โดย

เห็นวาหลักฐานไมเพียงพอ63

64 สวนกรณีสัมปทานรานคาปลอดอากร ป.ป.ช. มีมติยกคํารองในป 2554 

วามูลคาโครงการไมเกิน 1,000 ลานบาท 64

65 หลังมีขอกลาวหาวามีบิดเบือนการคํานวณมูลคาโครงการ

ใหต่ํากวา 1,000 ลานบาทเพ่ือหลีกเลี่ยงไมตองใหโครงการผานการพิจารณาของ ครม. 

5.3 กฎหมายกํากับดูแลการปฏิบัตหินาที่ของพนักงานรัฐ 

คณะผูวิจัยจัดหมวดการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของพนักงานรัฐเปน 4 ประเภท คือ (1) การมี

ผลประโยชนทับซอนในการทําหนาท่ีและในการดํารงตําแหนง (2) การรับสินบนระหวางการดํารง

ตําแหนง (3) การใชอํานาจหรือการละเวนปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ และ (4) การร่ํารวยผิดปกติ การ

ทุจริตเหลานี้มีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของตามท่ีคณะผูวิจัยไดสํารวจมาดังนี้ 

                                           
63 สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และ คณะ. มีนาคม 2557. หนา 80 – 87. 

64 สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และ คณะ. มีนาคม 2557. หนา 150 - 155 

65ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. คร้ังที่ 326-73/2554 (ดู ไทยพับลิกา. 19 กรกฎาคม 2559. “ยอนผลสอบ ป.ป.ช. เสียง 5 ตอ 4 

ตอสัญญาสัมปทานดิวต้ีฟรีมูลคาไมเกิน 1,000 ลาน ไมเขาขาย พ.ร.บ.รวมทุนฯ”. 
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5.3.1 กฎหมายกํากับดูแลเรื่องผลประโยชนทับซอนของพนักงานรัฐ 

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลกรณีการทุจริต

ท่ี 110 กรณี มีอยูดวยกันอยางนอย 2 ฉบับ ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 15265

66 และ พ.ร.บ. 

วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 โดยมีตัวอยางคดีทุจริตท่ีถูก

ดําเนินคดีตามมาตราดังกลาวตามท่ีแสดงในตารางท่ี 5.2 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 บังคับใชกับพนักงานรัฐท่ัวไปและผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองเทานั้น แตไมครอบคลุมถึงพนักงานองคการรัฐในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ

ภายใตหนวยงานของรัฐ รวมถึงในกรณีท่ีรัฐไดเขาถือหุนในบริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล ทําให

จําเปนตองมีการราง พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 

ข้ึนมา โดย พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ นิยามคําวา “พนักงาน” ใหเจาะจงไปท่ีพนักงาน

ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระภายใตหนวยงานรัฐ และพนักงานขององคกรรัฐท่ีไดไปเขาถือ

หุนในบริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล (มาตรา 3 วรรคสอง) 

สําหรับในสวนของความผิด พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มีเนื้อหาท่ีคลายกับ

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาในภาค 2  ลักษณะ 2 หมวดท่ี 2 (ความผิดตอตําแหนงหนาท่ี

ราชการ) ตามท่ีแสดงในภาคผนวก ฉ. แตโทษปรับของ พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ จะเบา

กวาประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงมีการปรับเพ่ิมโทษ พ.ร.บ. แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ

ท่ี 26) พ.ศ. 2560 เชน มาตรา 9 ของ พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ66

67 กําหนดโทษจําคุก 1 – 

10 ป เทากับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 67

68 แตกําหนดโทษปรับตั้แต 2,000 – 20,000 บาท 

แตประมวลกฎหมายอาญากําหนดโทษปรับเปน 20,000 – 200,000 บาท 

ตารางท่ี 5.2 กรณีทุจริตเกี่ยวกับการมีผลประโยชนทับซอนของพนักงานรัฐ 

                                           
66 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสียเพื่อ

ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น เนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสน

บาท” 

67 มาตรา  9 พระราชบัญญั ติว าด วยความผิดของพนักงานในองคการห รือหนวยงานของ รัฐ  พ .ศ .  2502  บัญญั ติว า  

“ผูใดเปนพนักงาน มีหนาท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใดเขามีสวนไดเสีย เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้นตอง

ระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท” 

68 มาตรา 152 ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสียเพื่อ

ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น เนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสน

บาท” 
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กรณีทุจริต กฎหมายท่ีถูกกลาว/ตัดสินหาวา

ละเมิด 

สถานะของคดี 

1. คดีธนาคารอาคารสงเคราะห 

(ธอส.) ในกรณีนายศักดาพินิจ 

ณรงคชาติโสภณ ผูชวย

กรรมการและรองกรรมการ

ผูจัดการปลอยสินเช่ือมิชอบ

โครงการบานจัดสรรสุวินทวงศ

ซึ่งมีช่ือภรรยาตนเองเปน

เจาของ มูลคารวม 120 ลาน

บาท (ป 2539) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของ

พนักงานในองคการหรือ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 

มาตรา 9 และ มาตรา 11 

ป 2559 ศาลอาญา พิพากษายก

ฟอง (คดีหมายเลขดํา อ. 

1342/2555 ท่ีพนักงานอัยการคดี

พิเศษ 2 เปนโจทยฟอง)68

69 

2. สินบนโครงการกอสราง

โรงเรือนเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

นายปราโมทย รักษา

ราษฎร สมัยเปน

ผูอํานวยการกองสงเสรมิ

พืชสวน กรมสงเสริม

การเกษตร (ป 2539) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

152 และ 157 

ป 2551 ศาลอุทธรณพิพากษาจําคุก 

3 ป (จากคดีอัยการฝายคดีพิเศษ 2 

เปนโจทก) 

ป 2547 ศาลช้ันตน พิพากษายก

ฟอง 

ป 2545 ป.ป.ช. ช้ีมูลความผดิ69

70 

3. คดี Exim Bank - ธนาคารเพ่ือ

การสงออกและนําเขาแหง

ประเทศไทยปลอยสินเช่ือ

รัฐบาลพมาชวงรัฐบาล พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร 4,000 ลาน

บาท (ป 2549) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

15271 

ป 2551 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรบั

ฟองคดีจาก และ คตส. ให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เขาเปน

โจทก แทน คตส. (คดีหมายเลขดาํท่ี 

อม. 3/2551) แต พ.ต.ท. ทักษิณ 

จําเลย ไมมาศาล ศาลสั่งจําหนาย

คดีช่ัวคราว และออกหมายจับ

จําเลย71

72 

                                           
69กรุงเทพธุรกิจ “ยกฟอง 'ศักดาพินิจ' อดีตรอง กก.ผจก.ธอส”.http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/716815 

70ผูจัดการออนไลน.9 กันยายน 2551. “อุทธรณกลับ คุก 3 ป อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯทุจริตรับเงินบริษัทรับเหมา!” . 

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9510000106880 

71ผูจัดการออนไลน.30 กรกฎาคม 2551. “คดีเอ็กซิมแบงกปลอยกูพมาเอื้อชินฯ เปลือยกลโกงสูบเงินแผนดินสไตล"ทักษิณ"” . 

https://www.manager.co.th/SpecialScoop/ViewNews.aspx?NewsID=9510000089458. เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 2560. 

72สํานักงาน ป.ป.ช.. “เร่ืองกลาวหาท่ีรับโอนจาก คตส.”  https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=688. เขาดูขอมูล 15 

มกราคม 2560. 

https://www.manager.co.th/SpecialScoop/ViewNews.aspx?NewsID=9510000089458.%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=688
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ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) 

5.3.2 กฎหมายกํากับดูแลการรับสินบนของพนักงานรัฐ 

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการรับสินบนของพนักงานรัฐประกอบดวยประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 14972

73 และ พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502  

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 6 ไดบัญญัติเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ

ชอบเชนกัน เพ่ือปองกันมิใหพนักงานขององคการรัฐในรูปแบบของบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติ

บุคคลรับสินบนหรือประโยชนอ่ืน ๆ โดยมีการกําหนดบทลงโทษใหมีการจําคุกตั้งแต 5 ถึง 20 ปหรือ

จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 2,000 ถึง 40,000 บาทหรือประหารชีวิต 73

74 หากมีการกระทํา

ความผิด ซ่ึงจากการรวบรวม 110 กรณีเดน พบวา มีการกระทําความผิดเก่ียวกับการรับสินบนของ

พนักงานรัฐ ท้ังหมด 4 กรณี ตามตารางท่ี 5.3 

  

                                           
73 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 บัญญาติวา “ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ

สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม

กระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต 

และปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือประหารชีวิต” 

74 มาตรา 6  พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 บัญญัติวา “ผูใดเปนพนักงาน เรียก รับ

หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชน อื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่ ไม

วาการน้ันจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงส่ี

หมื่นบาท หรือประหารชีวิต” 
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ตารางท่ี 5.3 กรณีทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนของพนักงานรัฐ 

กรณีทุจริต กฎหมายท่ีถูกกลาว/ตัดสินหาวาละเมิด สถานะของคดี 

1. ซ้ือท่ีจอดรถขยะราคาแพงเกิน

จริงของกทม. (2538) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 คดีส้ินสุดแลว 

2. ทุจริตยา (2541) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 คดีส้ินสุดแลว 

3. สินบน CTX 9000 (2546) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ยกฟอง 

4. สินบนเทศกาลภาพยนตร

นานาชาติกรุงเทพฯ (2546) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6 

คดียังไมส้ินสุด 

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) 

5.3.3 กฎหมายกํากับดูแลการใชอํานาจโดยมิชอบหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของ

พนักงานรัฐ 

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบ หรือการละเวนในการปฏิบัติหนาท่ี

ของพนักงานรัฐท่ีมีการอางถึงในการพิจารณาหรือกลาวหาคดีทุจริต 110 กรณีของคณะผูวิจัย ไดแก 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 147 มาตรา 148 มาตรา 151 มาตรา 157 

และมาตรา 341 และยังมีกฎหมายท่ีเก่ียวของอีก 3 ฉบับ ไดแก (1) พ.ร.บ. วาดวยความผิดของ

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 ซ่ึงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ

ชอบสําหรับพนักงานขององคการรัฐในรูปแบบของบริษัทจํากัดหรือหางหุ นสวนนิติบุคคล โดยมี

รายละเอียดของมาตราท่ีเก่ียวของโดยสังเขปดังตอไปนี ้

• มาตรา 4 บัญญัติวา พนักงานรัฐท่ีเบียดบังทรัพยสินของรัฐหรือยอมใหคนอ่ืนเบียดบัง มี

บทลงโทษจําคุกตั้งแต 5 ถึง 20 ปหรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 2,000 ถึง 

40,000 บาท (บทบัญญัติเหมือนกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 แตโทษปรับ 

มาตรา 147 อยูท่ี 100,000 ถึง 400,000 บาท) 

• มาตรา 8 บัญญัติวา พนักงานรัฐท่ีมีหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางหรือรักษาทรัพยสินของรัฐใช

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 พนักงานรัฐท่ีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือให

เกิดความเสียหายแกผูใด มีบทลงโทษจําคุกตั้งแต 1 ถึง 10 ปหรือปรับตั้งแต 2,000 ถึง 

20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (เหมือนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 แตมาตรา 

157 ปรับระหวาง 20,00 ถึง 200,000 บาท) 
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พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายอีกฉบับท่ีเก่ียวของกับกํากับ

ดูแลการใชอํานาจโดยมิชอบของพนักงานรัฐ ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้คลอบคลุมทุกประเด็นเก่ียวกับ

ระเบียบขาราชการ โดยรายละเอียดของมาตราท่ีเก่ียวของโดยสังเขปมีดังตอไปนี้ 

• มาตรา 85 บัญญัติวา ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกรัฐบาล 

การไมปฏิบัติตามนั้นจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐบาลอยางรายแรง ถือเปน 

ความผิดวินัยอยางรายแรง 

• มาตรา 98 บัญญัติวา ขาราชการตองรักษาชื่อเสียง และเกียรติของตนและตําแหนง

หนาท่ีไมใหเสื่อมเสีย 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  การบัญญัติกฎหมายข้ึนมาใหมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารราชการมากข้ึน อยางไรก็ตาม เนื้อหาหลายสวนของกฎหมาย

ท้ังสองฉบับยังคงไวอยูเชนเดิมและมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย โดยรายละเอียดบทบัญญัติของ 

พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในมาตราท่ีเก่ียวของโดยสังเขปมีดังตอไปนี้ 

• มาตรา 82 รวบรวมขอควรปฏิบัติตาง ๆ ของขาราชการมารวมอยูในมาตราเดียวกัน 

อาทิ ควรปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตย ควรปฏิบัติตามกฎหมายและคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

ควรรักษาชื่อเสียงและเกียรติของตนและตําแหนง และควรวางตนเปนกลางในการเมือง

74

75 

                                           
75 มาตรา 82 พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวา  “ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม 

(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติ

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(๓) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจอุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทาง

ราชการ 

(๔) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาที่ราชการ โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือ

หลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตอง
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• มาตรา 85 รวบรวมการกระทําผิดวินัยตาง ๆ ของขาราชการซ่ึงถือวาเปนความผิดวินัย

รายแรง อาทิ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบจนทําใหเกิดความ

เสียหายรายแรง การดูหม่ินหรือทํารายประชาชนท่ีติดตอราชการอยางรายแรง กระทํา

ผิดอาญาจนไดรับการจําคุกหรือหนักกวา และการกระทําใด ๆ ท่ีละเมิดมาตรา 82 จน

ทําใหเกิดความเสียหายตอราชการอยางรายแรง เปนตน75

76 

ตารางท่ี 5.4 กรณีทุจริตเกี่ยวกับการใชอํานาจโดยมิชอบหรือการละเวนการการปฏิบัติหนาท่ี 

                                           
เสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ

ตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได 

(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ 

(๗) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติ

ราชการ 

(๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 

(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย 

(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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กรณีทุจริต (ปท่ีเกิดเหตุ/ฟองคดี) กฎหมายท่ีถูกกลาว/ตัดสินหาวาละเมิด สถานะของคดี 

1. กรณนีายวีระชัย ตันตกิุล อธิบดกีรมสรรพากร

ชวยภรรยาเล่ียงภาษี (2531-2533) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คดียังไมส้ินสุด 

2. ซ้ือที่จอดรถขยะราคาแพงเกนิจริงของกทม. 

(2538) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ มาตรา 

157 

คดีส้ินสุดแลว 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส) ในกรณีนาย

ศักดาพินจิ ณรงคชาติโสภณ ผูชวยกรรมการ

และรองกรรมการผูจัดการปลอยสินเชื่อ

โครงการบานจัดสรรสุวนิทวงศซ่ึงมีชื่อภรรยา

ตนเองเปนเจาของ มูลคารวม 120 ลานบาท 

(2539) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ  มาตรา 8 

และมาตรา 11 

ยกฟอง 

4. สรางบอพักและทอรอยสายไฟฟารอบสวน

จิตรลดา (2539) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ  มาตรา 11 คดีส้ินสุดแลว 

5. เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนโดยทจุริต (2539) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 คดีส้ินสุดแลว 

6. กรณกีารแกราคากลางจางถมทรายกอสราง

สนามบินหนองงูเหา มูลคา 1.22 หมืน่ลานบาท 

(2539) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ  มาตรา 11 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 

คดีส้ินสุดแลว 

7. โครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน (2539) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 คดีส้ินสุดแลว 

8. จัดซ้ือซูเปอรคอมพิวเตอรกรมอตุุนิยมวทิยา 

(2540) 

พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 

มาตรา 85 และมาตรา 98 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

คดียังไมส้ินสุด 

9. ทุจรติยา (2541) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คดีส้ินสุดแลว 

10. ทุจรติจัดซ้ือเรอืขุดหัวสวาน (2541) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ มาตรา 
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คดีส้ินสุดแลว 

11. คดีเสนอชื่อผูวา สตง. (2544) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คดีส้ินสุดแลว 

12. ธนาคารกรุงไทยปลอยสินเชือ่ บมจ. กฤษดาม

หานคร มูลคา 1.4 หมื่นลานบาท (2545) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ  มาตรา 4 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 

คดีส้ินสุดแลว 

13. คดีฮ้ัวจัดซ้ือปุย (2545) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คดีส้ินสุดแลว 

14. คดีจางกอสรางแอรพอรตลิงค (2546) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 83 คดียังไมส้ินสุด 

15. ผูวา สตง. จัดสัมมนาเท็จที่นาน (2546) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 83 คดีส้ินสุดแลว 

16. สินบนเทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ 

(2546) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ  มาตรา 11 คดียังไมส้ินสุด 

17. สินบนจัดซ้ือเครื่องตรวจจับระเบิด CTX 9000 

(2546) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ยกฟอง 

18. คดี 4 กกต. ขึน้เงินเดอืนตัวเอง (2547) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  157 คดีส้ินสุดแลว 

19. คดี 9 ป.ป.ช. ขึน้เงินเดอืนตัวเอง (2547) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คดีส้ินสุดแลว 

20. ผูตรวจการแผนดินรัฐสภาขึ้นเงินเดือนตัวเอง 

(2547) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 83 

และมาตรา 86 

คดีส้ินสุดแลว 

21. 13 ตลก. ศาลรัฐธรรมนญูขึ้นเงินเดือนตัวเอง 

(2547) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ยกฟอง 

22. จัดซ้ือกลายาง (2547) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 

และ มาตรา 341 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 11 

ยกฟอง 
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กรณีทุจริต (ปท่ีเกิดเหตุ/ฟองคดี) กฎหมายท่ีถูกกลาว/ตัดสินหาวาละเมิด สถานะของคดี 

23. คดีทุจริตจัดซ้ือรถดับเพลิงและเรอืดับเพลิง

มูลคา 6,687 ลานบาท สมัยนายสมัคร สุนทร

เวช เปนผูวา กทม. (2547) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบ

มาตรา 83 

คดีส้ินสุดแลว 

24. กรณนีางเบญจา หลุยเจริญ อดีตรองอธิบดี

กรมสรรพากรตอบขอหารอืกรณกีารโอนหุนชิน

คอรปไมตองเสียภาษี (2548) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 83 

มาตรา 86 

คดียังไมส้ินสุด 

25. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศ

ไทย ในกรณีปลอยสินเชื่อใหรฐับาลพมาชวง

รัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชนิวัตร 4,000 ลาน

บาท (2549) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คดียังไมส้ินสุด 

26. จัดซ้ือระบบคอมพิวเตอรสํานกังาน

ประกนัสังคม (2549) 

พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535 

มาตรา 85 และมาตรา 98 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

คดียังไมส้ินสุด 

27. จัดซ้ือ GT 200 1.8 แสนลานบาทของ 

กองทัพบก (2550) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คดียังไมส้ินสุด 

28. กรณจีางเอกชนเขาบริหารกิจการโรงแรมทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ (2550) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ  คดียังไมส้ินสุด 

29. กรณจีางเหมาบริการรกัษาความปลอดภัย ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ (2550) 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ  มาตรา 11 คดียังไมส้ินสุด 

30. จัดซ้ือครุภัณฑอาชีวะ (2552) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คดียังไมส้ินสุด 

31. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมแหงประเทศไทย ในกรณีนายโสฬส สาคร

วิศว กรรมการผูจัดการเอสเอม็อแีบงค ฝาฝน

มติคณะกรรมการธนาคารปลอยสินเชือ่

โครงการ “ชะลอการเลิกจางแรงงาน” 1 หมื่น

ลานบาท (2552) 

พ.ร.บ. วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

พ.ศ. 2539 

 

 

คดียังไมส้ินสุด 

32. คดีจํานําขาว (2554-2556) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คดียังไมส้ินสุด 

33. กรณนีายสาธิต รังคสิริ อธิบดกีรมสรรพากร 

เอื้อทุจริตคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมเปน 4.3 

พันลาน (2556) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 

และมาตรา 157 

พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 

มาตรา 82 และมาตรา 85 

คดียังไมส้ินสุด 

34. โครงการประดับไฟตกแตงเพ่ือสงเสรมิการ

ทองเที่ยว LED 39.5 ลาน สมัยนายสุขุมพันธุ 

บริพัตร เปนผูวา กทม. (2558) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คดียังไมส้ินสุด 

ที่มา: คณะผูวิจัย (2559) 

 

จากตาราง 5.4 จะเห็นไดวา พนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันท่ีละเมิด 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายฮ้ัว มักจะ

ถูกกลาวหาวาปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบดวย โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานฯ เนื่องจากวาในหลายกรณี หากเจาหนาท่ีรัฐมีสวนชวยในการให

มีการสมยอมราคาเกิดข้ึน นอกจากจะเปนการละเมิดกฎหมายฮ้ัวแลว ยังถือวาเปนการละเวนในการ

ปฏิบัติหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบดวย จึงถือวาความผิดดังกลาว “สองกระทง” ไปพรอมกัน 
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ตัวอยางในกรณีการจัดซ้ือรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงมูลคา 6,687 ลานบาทของ กทม. ในป 

2547 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาจําคุกนายประชา มาลีนนท 

อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 12 ป ฐานกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

157 ตรงท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในการเรงรัดการจัดซ้ือโดยฝาฝนมติ ครม. และ พ.ร.บ. วาดวย

ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และ 13 เพราะวาการ

กระทําเชนนั้นเอ้ือประโยชนใหแกเอกชนโดยมิชอบดวยเชนกัน76

77 78 

5.3.4 กฎหมายปราบปรามการร่ํารวยผิดปกติ 

กฎหมายเก่ียวกับการร่ํารวยผิดปกติของเจาหนาท่ีรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองถูก

บัญญัติข้ึนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ซ่ึงให ป.ป.ช. เปนหนวยงานหลักและมีอํานาจไตสวน

ขอกลาวหาร่ํารวยผิดปกติของเจาหนาท่ีรัฐ78

79 โดยหาก ป.ป.ช. มีมติวาเจาหนาท่ีรัฐหรือนักการเมืองคน

ใดร่ํารวยผิดปกตินั้น สามารถสงเรื่องตอไปใหอัยการและศาลพิจารณาตอ ซ่ึงรายละเอียดข้ันตอนถูก

บัญญัติไวใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

ท้ังหมด  

ตัวอยางกรณีการทุจริตในฐานความผิดร่ํารวยผิดปกติของอดีตขาราชการระดับสูงและผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองคือ กรณีนิพัทธ พุกกะณะสุต อธิบดีกรมธนารักษ จากกรณีโครงการพัฒนาท่ีราช

พัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต (2538) กรณีนายสุพจน ทรัพยลอม ปลัดกระทรวงคมนาคม (ศาล

                                           
77สํานักขาวอิศรา.10 กันยายน 2556.“หนีทั้งคู!! ศาลฎีกาฯ จําคุก "ประชา" 12 ป "อธิลักษณ" 10 ป คดีรถดับเพลิง 6 พันลาน”.  
78ผูจัดการออนไลน.20 พฤศจิกายน 2558 . “เปดคําบรรยาย สาเหตุศาลฎีกาฯ ไมรับอุทธรณ ยืนจําคุก “ประชา มาลีนนท” 12 ป ฮ้ัว 

รถเรือ-ดับเพลิง กทม.ย้ําไมใชหลักฐานใหม”.  
79มาตรา 301 แหงรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติวา “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕ 

(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ 

(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่

ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

(๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงรวมทั้งความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๙๑ 

และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไว 

(๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํา

รายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป 

(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติดวย โดยอนุโลม” 
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แพงสั่งยึดทรัพยป 2557) กรณีของนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซ่ึงป.ป.ช. ชี้

มูลความผิดป 2559 79

80 และ กรณีของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว. กระทวงศึกษาธิการซ่ึง 

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดป 2558 และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษา

ยึดทรัพยป 255980

81 

                                           

80 ไทยพับลิกา.10 มีนาคม 2559. “ป.ป.ช. มติเอกฉันท 7:0 ชี้มูล “ธาริต เพ็งดิษฐ” รํ่ารวยผิดปกติ ชงศาลยึดทรัพย 346 ลาน – อดีต

อธิบดีดีเอสไอเตรียมต้ังทนายสู”. http://thaipublica.org/2016/03/nacc-51/. เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 2560. 

81สํานักขาวอิศรา .25 กันยายน 2559 . “ยึดบาน 16 ลาน! ศาลฎีกาฯ พิพากษา 'สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล ' รวยผิดปกติ”. 

https://www.isranews.org/investigative/investigate-unusual-wealt/50446-news03_50446.html. เขาถึงขอมูล 15 มกราคม 

2560. 
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บทท่ี 6  

โจทยวิจัยในอนาคต 

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันท่ี สกว. เปนผูใหทุนในการทํา

วิจัยและจากการศึกษารูปแบบและแนวโนมการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยรวมท้ังกลไกในการ

ปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตนั้น พบวายังมีประเด็นการวิจัยท่ีจะสามารถชวยตอบโจทย

การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันในประเทศตามสมการการทุจริตคอรรัปชันของ 

Klittgaard ท่ีแสดงวา การทุจริตคอรรัปชันจะผันแปรตามระดับของการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ 

อํานาจแหงดุลยพินิจของผูกําหนดนโยบายและผูบังคับใชกฎหมาย และ การตรวจสอบถวงดุล ดังนี้ 

6.1 ขอเสนอแนะสําหรับโจทยวิจัย 

ในประเด็นของการผูกขาด งานวิจัยท่ีผานมาใหน้ําหนักแกการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจและการ

ผูกขาดของระบบสัมปทานเปนหลัก หากมองไปขางหนา ระบบสัมปทานในการใหบริการสาธารณะจะ

มีความสําคัญนอยลงเพราะประเทศไทยไดกาวไปสูระบบการออกใบอนุญาตแทนระบบสัมปทาน

สําหรับบริการสาธารณะท่ีหลากหลาย เชน บริการโทรคมนาคม บริการแพรภาพและกระจายเสียง

ทางวิทยุและโทรทัศน บริการขนสงผูโดยสาร (บางสวน) แตระบบสัมปทานในการแสวงหา

ผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติยังมีอยูบาง เชน ในกรณีของสัมปทานการขุดเจาะและผลิต

ปโตรเลียม หรือ สัมปทานเหมืองแร เปนตน นอกจากนี้แลว สัมปทานในการใหบริการในระดับยอย 

เชน การใชพ้ืนท่ีในการจําหนายสินคาปลอดภาษี การบริหารจัดการอาคารจอดรถในทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ เปนตน ในประเด็นสัมปทานนี้ ควรมีการศึกษาเก่ียวกับกฎและกติกาท่ีเปนสากลท่ีใชใน

การสงเสริมความโปรงใสในการใหสัมปทานท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

สําหรับการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ บางแหงยังคงผูกขาดธุรกิจอยู โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงาน 

แตก็มีงานวิจัยท่ีศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับการผูกขาดและสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจไมนอย หากแต

ปญหาอยูท่ีนโยบายของรัฐและหนวยงานกํากับดูแลท่ีไมสงเสริมใหมีการเปดใหมีการแขงขันในตลาด

มากข้ึน 

ประเด็นเรื่องผูกขาดท่ีมีการศึกษานอยกวา คือ (1) การผูกขาดอันสืบเนื่องมาจากการไดรับ

สิทธิในการนําเขาสินคาเกษตรภายใตระบบโควตา เชน ถ่ัวเหลือง ขาวโพด ทําใหผูท่ีไดรับโควตามาก 

มีกําไรสวนเกินมาก และ (2) การผูกขาดจากการปฏิเสธหรือในการจํากัดใบอนุญาตในการประกอบ

ธุรกิจโดยไมมีเหตุผลอันควร เชน ในกรณีของการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงรับจํานํา จึงควรมี

การศึกษาวิเคราะหวาประเทศไทยมีใบอนุญาตสําหรับการประกอบธุรกิจใดบางและกระบวนการ

ในการอนุญาตนั้นมีความชัดเจน โปรงใส หรือมีอุปสรรคปญหาอยางไรบาง 
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ในประเด็นของการใชอํานาจแหงดุลยพินิจของหนวยงานรัฐในการเอ้ือประโยชนใหแกบุคคล

หรือกลุมบุคคลหนึ่งใดนั้นมีความเก่ียวโยงกับประเด็นธรรมาภิบาลคอนขางมาก เนื่องจากหนวยงาน

ของรัฐท่ีขาดธรรมาภิบาลมักจะมีการใชอํานาจปกครองในลักษณะท่ีขาดหลักเกณฑและขาดความ

โปรงใส กลาวคือ ไมมีการเปดเผยรายละเอียด ขอมูลเก่ียวกับเหตุผลในการพิจารณาหรือในการ

ตัดสินใจตอสาธารณชนทําใหมักถูกกลาวหาวามีการเมืองหรือผลประโยชนเขามาเก่ียวของ 

งานวิจัยท่ีผานมาไดศึกษาเก่ียวกับปญหาการใชดุลยพินิจท่ีไมโปรงใสของหนวยงานท่ีทํา

หนาท่ีในการกํากับดูแล ไดแก กสทช. และ สํานักงานคณะกรรมการแขงขันทางการคา หนวยงานดาน

ยุติธรรม อันไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ และศาลยุติธรรม และในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

งานวิจัยของ สกว. เหลานี้ ครอบคลุมมิติในการใชดุลยพินิจท่ีหลากหลาย เชน ในการพิจารณาเรื่อง

รองเรียนในการผูกขาดของสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาในการใหสิทธิประโยชนใน

การสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดุลยพินิจในการกําหนดสเปก

ของสินคาหรือบริการท่ีจัดซ้ือจัดจาง หรือในการออกกฎกติกาในการกํากับดูแลผูประกอบ

โทรคมนาคมของ กสทช. เปนตน 

ในประเด็นท่ีเก่ียวกับดุลยพินิจนั้น ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เคยกลาว

ไววา การออกกฎหมายในประเทศไทยเปรียบเสมือนการออกเช็คเปลา (Blank cheque) ท่ีใหผูท่ีมี

อํานาจในการบังคับใชเปนผูกําหนดกรอบและวิธีการในการบังคับใชเอง เนื่องจากกฎหมายไทย

สวนมากมีสารบัญญัติเฉพาะในสวนของการกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานรัฐ มิไดมีรายละเอียด

เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบการใชอํานาจนั้น ๆ แตอยางใด หากแตกําหนดใหผูท่ี

บังคับใชกฎหมายดังกลาวเปนผูออกกฎหมายลูกเอง ดังจะเห็นไดวา มีพระราชบัญญัติจํานวนมากท่ีให

อํานาจแหงดุลยพินิจแกผูบังคับใชกฎหมายโดยไรกรอบหลักเกณฑแกรัฐมนตรีหรืออธิบดี ในหลาย

เรื่องโดยไมมีความจําเปน  

ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับอํานาจแหงดุลยพินิจท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

เหลานี้ โดยอาจเลือกวิจัยเปนกลุมกฎหมายท่ีมีความเก่ียวของกัน เชน กฎหมายท่ีเก่ียวกับการสงออก

หรือนําเขาสินคา ซ่ึงมีขอกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจในการอนุญาตนําเขาสินคาบางประเภท เชน 

รถยนตมือสอง เปนตน หรือ อาจเริ่มจากการศึกษาวิเคราะหใบอนุญาต (licenses and permits) 

ตาง ๆ ท่ีมีในประเทศไทยกวา 1,500 ฉบับ (จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) วามีใบอนุญาตใดไมมีความจําเปนบาง 

ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบรัฐ งานวิจัยท่ีผานมาศึกษาในประเด็นนี้มากท่ีสุด โดยมี

การศึกษาเก่ียวกับ 

• ความจําเปนในการมีหนวยงานท่ีมีภารกิจเฉพาะในการตรวจสอบและประเมิน 

ผลงานของหนวยงานราชการ 
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• การมีกฎกติกาท่ีปองกันปญหาผลประโยชนทับซอน 

• การสรางกลไกในการตรวจสอบการใชจายเงินของหนวยงานรัฐ 

• การปรับปรุงกลไกและขีดความสามารถในการตรวจสอบของรัฐสภา 

• การปรับปรุงใหองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันมีความ

เปนอิสระจากการเมืองในทางปฏิบัติมากข้ึน รวมท้ังมีกระบวนการในการทํางานท่ี

โปรงใสมากข้ึน 

• การตรวจสอบของภาคประชาชน 

• การเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐ 

• การมีสวนรวมของประชาชนในประบวนการประชาพิจารณ และในการเสนอ

กฎหมาย รองเรียนและฟองคดี 

• บทบาทของสื่อ 

คณะผูวิจัยเห็นวาการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ยังควรมีการดําเนินการศึกษาเพ่ือติดตามและ

ประเมินผลตอไปวามาตราการตรวจสอบทุจริตเหลานี้มีการพัฒนาท่ีดีข้ึนหรือแยลงหรือไม หรือยังคง

เขากับบริบทของสังคมอยูหรือไม นอกจากนี้ คณะผูวิจัยเห็นวาประเด็นท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภาครัฐยังมีหลายประเด็นท่ีนาสนใจทําการศึกษา โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยียุคใหมในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน เชน 

• การใชวิธี Crowd sourcing หรือการรับแจงเบาะแสเก่ียวกับการจายสินบนผาน

เว็บไซตหรือแอปพลิเคชันจากสมารทโฟน อยางเชน เว็บไซต iPaidabribe 

(www.ipaidabribe.com) ซ่ึงมีประเทศอินเดียเปนตนแบบ 81

82 หรือ ในกรณีของ

ประเทศไนจีเรียท่ีมีการจัดทําระบบใหรถบรรทุกและผูขนสงสินคาท่ีใชถนนสามารถ

รายงานการตั้งดานเพ่ือเรียกสินบนของหนวยงานทางหลวงท่ีเรียกวา Trade Route 

Incident Mapping System (TRIMS) (www.trimsonline.org)83 

• การกําหนดใหการใหบริการรัฐตองดําเนินการผานระบบออนไลนและรองขอขอมูล

จากประชาชนในรูปดิจิตอล เพ่ือผูใชบริการไมจําเปนตองดําเนินการผานเจาหนาท่ี

รัฐ เชน ในประเทศอินเดียมีตูท่ีสามารถออกใบรับรองการเปนเจาของโฉนดท่ีดินได

โดยอัตโนมัติ 

                                           
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) เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการ

ทุจริตคอรรัปชัน เชน การประมวลฐานขอมูลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ

ทุกแหงเพ่ือบงชี้รายการจัดซ้ือจัดจางท่ีอาจสงปญหาการทุจริต เชน มีกระบวนการ

ท่ีรวดเร็วผิดปกติ มีการจัดจางพิเศษ เปนตน 

6.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการขยายโจทยวิจัยใหครอบคลุมหัวขอใหม ๆ มากข้ึนแลว คณะผูวิจัยยังมี

ขอเสนออ่ืน ๆ เพ่ือเปนแนวทางใหการเกิดพัฒนาองคความรูตานการตอตานคอรรัปชันและ 

ธรรมาภิบาล ดังนี้ 

ประการแรก ควรประมวลองคความรูจากฐานขอมูลสําคัญอ่ืน ๆ 

คณะผูวิจัยยอมรับวางานวิจัยชิ้นนี้มีขอบเขตทบทวนความรูดานการตอตานคอรรัปชันและ

ธรรมาภิบาลท่ีจํากัดอยูเพียงแคฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนของ สกว. เทานั้น ทําใหยังมีองคความรูใน

หัวขอดังกลาวอีกจํานวนหนึ่งท่ีควรคาแกการนํามาเผยแพรใหสังคมในวงกวางไดรับรูจากฐานขอมูล

วิจัยสําคัญของประเทศไทยอยางนอย 3 แหลง ไดแก  

(1) สํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงเปนแหลงความรูดานการตอตานคอรรัปชันท่ีสําคัญของไทย  

(2) สตง. ซ่ึงสํานักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผนดิน   

(3) ศูนยเศรษฐศาสตรพฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณกรมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการ

วิจัยในประเด็นท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจพฤติกรรมของคนในสังคมมากข้ึน อันเปนขยายขอบเขต

งานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะใหกวางข้ึนและอาจชวยใหการกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชัน

แมนยํามากข้ึนในอนาคต 

(4) สถาบันพระปกเกลา ซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีสงเสริมธรรมาภิบาลแกหนวยงานของรัฐผาน

หลักสูตรอบรมตาง ๆ และงานสํารวจศึกษาวิจัยท่ีดําเนินการหลายชิ้นตอป 

ประการท่ีสอง ควรมีการจัดทําฐานขอมูลกลางวาดวยการตอตานคอรรัปชัน 

ฐานขอมูลท่ีมีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ เขาถึงไดอยางไมเสียคาใชจาย และมีระบบการ

คนหาขอมูลท่ีสะดวกเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีชวยใหวงการวิจัยมีการพัฒนาตอยอดองคความรู

ไปได แตคณะผูวิจัยพบวา ฐานขอมูลงานวิจัยในหัวขอการตอตานคอรรัปชันและสงเสริมธรรมาภิบาล

ท่ีดําเนินการโดยหลายภาคสวนจะอยูอยางกระจัดกระจาย งานวิชาการในอดีตไมอยูในระบบ

ฐานขอมูลออนไลนใด ๆ  
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ในอีกดานหนึ่ง คณะผูวิจัยยังพบวา ฐานขอมูลเก่ียวกับคดีทุจริตยังมีการจัดเก็บขอมูลใน

ลักษณะท่ีเปนอุปสรรคตอการวิจัย ไดแก ยากตอการสืบคน ยากตอการนํามาใชตอ (เชน สํานวนการ

ตัดสินคดีทุจริตของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซ่ึงอยูในรูปไฟล .pdf) 

และไมปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เชน ฐานขอมูลคดีของ ป.ป.ช. และยังมีขอมูลอีกหลายชุดท่ีเปน

ประโยชนตองานวิจัยเพ่ือวางนโยบายตอตานคอรรัปชัน เชน ขอมูลการรองเรียนปญหาตาง ๆ ซ่ึงอาจ

สะทอนปญหาทุจรติ 

คณะผูวิจัยจึงเห็นวาควรเสนอใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้ใหเกิดการจัดทําขอมูลเก่ียวกับ

องคความรูเพ่ือการตอตานคอรรัปชันใหสมบูรณมากข้ึน 

• จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยในประเด็นคอรรัปชันจากแหลงตาง ๆ ไวในฐานขอมูล

เดียวกัน 

• สงเสริมใหมีการจัดทําฐานขอมูลสถิติคดีและรายละเอียดการฟองรองคดีทุจริตตาง ๆ 

ใหเขาถึงไดงายตามหลัก Open data (เขาถึงและคนหางาย และนําไปประมวลผล

หรือใชตอไดสะดวก เชน อยูในรูปไฟล text หรือ spreadsheet) 
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ประชาคมอาเซียน 239 
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ปฏิรูปการศึกษา 100 

ธรรมภิบาล 122 

ความม่ันคงทางทะเล 115 
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ประชากร 378 

องคความรูใหม 4,370 

พลังงานและพลังงานทางเลือก 437 

Overcoming the Middle Income Trap 153 

ทองเท่ียว 355 

ยางพารา 453 

โลจิสติกส 267 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 819 

มนุษยศาสตร 710 

ออย น้ําตาล 171 

รวม 10,725* 

หมายเหตุ: * คณะผูวิจัยเห็นวา ในจาํนวนโครงการ 10,725 โครงการ อาจมีหลายโครงการถูกจัดอยูในหลายหมวด แตตัวเลขจํานวน

โครงการจากขอมูลบนหนาแรกของเว็บไซต Elibrary.trf.or.th อยูท่ี 9,159 โครงการ 

ที่มา: http://elibrary.trf.or.th รวบรวมโดยคณะผูวิจยั (28 มกราคม 2559)
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1 ผาสุก พงษไพจิตร 2539 เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศ

ไทย 

 x         

2 ปธาน สุวรรณมงคล 2541 บทบาทรฐัและโครงสรางองคการระบบราชการไทย x          

3 ปรัชญา เวสารชัช 2541 การปรับภาคราชการเขาสูยคุโลกาภวิตัน (รายงาน

สังเคราะห) 

x          

4 ทศพร ศิริสัมพันธ 2543 โครงการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบการตรวจสอบการ

บริหารราชการแผนดิน 

x          

5 รังสรรค ธนะพรพันธุ 2544 การเมืองยุค รธน. แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

(เอกสารหมายเลข 601) 

 x x  x    x  
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6 นวลนอย ตรีรัตน 2545 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายปองกันและ

ปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาต ิ

 x         

7 สุธาวัลย เสถียรไทย 2546 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีสวนรวม

ของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม (ภาพรวมผลการศึกษา) 

         x 

8 ถวิลวดี บุรีกุล  2547 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความ

คิดเห็นตอการทํางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ 

        x x 

9 ฉันทนา บรรพศิริโชต ิ 2547 การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

         x 

10 พรศักดิ์ ผองแผว 2547 บทบาทการปฏบิัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนในการ

เลือกตั้งระบบใหมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 x         

11 นวลนอย ตรีรัตน 2547 การตรวจสอบการทุจริตของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ         x  
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12 อัมมาร สยามวาลา 2547 การเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540  

 x x x x  x x x x 

13 สมเกียรต ิตั้งกิจวานิชย 2550 การสรางองคความรูเพ่ือการปฏิรปูการเมือง  x x x x x x x x x 

14 อภิชาต สถิตนิรามัย 2551 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการปฏิรปูเศรษฐกิจของ

ไทย : การศึกษาเปรียบเทยีบ พ.ศ.2497-2506 กับ พ.ศ.

2540-2545 

 x         

15 สมเกียรต ิตัง้กิจวานิชย  2551(ก) โครงการการปรบัปรุงแกไขและเฝาระวังกฎหมาย 

(Legislative Watch) 

  x x x  x    

16 สมเกียรต ิตัง้กิจวานิชย  2551(ข) โครงการเฝาระวังกฎระเบียบของรัฐ (Regulatory 

Watch) 

   x       

17 ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย 2551 การจัดการความรูเพ่ือสรางธรรมาภิบาลที่ดีในการจัดซ้ือ

จัดจางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ   

    x      

18 ไพโรจน วงศวิภานนท 2552 ธรรมาภิบาลในองคกรของรัฐ: กรณีศึกษารฐัวิสาหกิจไทย   x        
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19 นิพนธ พัวพงศกร 2554 ปฏิรปูเศรษฐกิจเพ่ือความเปนธรรมทางสังคม   x x x  x x   

20 นันทวัฒน บรมานันท 2554 แนวทางในการจดัทําประมวลกฎหมายวาดวยการจดัทํา

บริการสาธารณะระดบัชาตใินประเทศไทย 

x  x        

21 พิทยา พานทอง 2555 ระบบการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

รูปแบบตาง ๆ ของสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 

กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่กลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชยีงราย พะเยา แพร นาน 

ลําปาง ลําพูน เชียงใหม แมฮองสอน 

        x  

22 นันทวัฒน บรมานันท 2556 พัฒนาการของการบงัคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันการ

ทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

    x      

23 ผาสุก พงษไพจิตร 2556 สูสังคมไทยเสมอหนา การศึกษาโครงสรางความมัง่ค่ัง

และโครงสรางอํานาจเพ่ือการปฏิรปู 

 x x x       

24 สุณีย กัลยะจิตร 2556 การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานดานการแตงตั้ง

และโยกยายขาราชการตํารวจ 

x     x     
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25 พิทยา พานทอง 2556 แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในกับ 

ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือ 

เชียงราย เชียงใหม พะเยา แพร นาน ลําพูน ลําปาง 

แมฮองสอน 

      x    

26 จตุรนต ถิระวัฒน 2556 ความเปนไปไดในแงกฎหมายสําหรบัประเทศไทยในการ

ดําเนินโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร 

         x 

27 ผาสุก พงษไพจิตร 2557 คอรัปชันในระบบราชการไทย การสํารวจทศันคติ 

ประสบการณของหวัหนาครัวเรือน 

x     x     

28 สังศิต พิริยะรงัสรรค 2557 ผลกระทบขององคกรธุรกิจจากการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติของ ป.ป.ช. มาตรา 103/7 

    x      

29 พัชรสุทธิ์ สุจรติตานนท 2557 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการประมูลดวยวธิีการ

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณภาครัฐ 

    x      
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30 เดือนเดน นิคมบริรักษ 2558 ประเมินองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญวาดวยการตอตาน

คอรรัปชัน 

        x  

31 เมธี ครองแกว 2558 นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตอตานการทุจริต         x  

32 สรรเสรญิ พลเจียก  2558 นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการทํางานของ ป.ป.ช.         x  

33 สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559 นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการทุจริตในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

        x x 

34 ศิริรัตน วสุวัต และ 

ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 

2558 นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการเปลีย่นแปลงกฎหมายตอตาน

การทุจริต 

        x  

35 ทองใหญ อัยยะวรากูล 2560 นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการใชมาตรา 157 ในประมวล

กฎหมายอาญา 

        x x 

36 วรวิทย สขุบญุ 2559 นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตรวจสอบบัญชทีรัพยสินของ 

ป.ป.ช. 

        x  
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37 สิริลักษณา คอมันตร 2560 นิติเศรษฐศาสตรวาดวยมาตรการและกฎหมาย

ตางประเทศเพ่ือตอตานการทุจริตและผลกระทบตอ

ประเทศไทย 

        x  

38 พัชรวรรณ นุชประยูร 2560 นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการปฏิรูปกฎหมายเก่ียวกับการ

ทุจริตตอหนาที่ราชการ 

        x  

39 เมธี ครองแกว 2560ก เบื้องลึก ป.ป.ช.         x  

40 เมธี ครองแกว 2560ข รวมบทความเก่ียวกับนิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตอตาน

การทุจริตในประเทศไทย 

        x  

หมายเหตุ: x หมายถึงมีเนื้อหาในประเด็นนั้น ๆ 

ที่มา คณะผูวิจัย (2559) (ปรับปรุงคร้ังแรก 2560) 
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ภาคผนวก ค. สรุปเน้ือหางานวิจัยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับคอรรัป

ชัน 

และธรรมาภิบาล 

คณะผูวิจัยสรุปประเด็นท่ีสําคัญจากงานวิจัยดังตอไปนี้ โดยคัดเลือกเฉพาะเนื้อหาท่ีเก่ียวของ

กับเรื่องคอรรัปชันและธรรมาภิบาลโดยตรง บัญชีงานวิจัยดานลางนี้เรียงลําดับตามปท่ีมีการเผยแพร

งานวิจัย 

1. งานวิจัยชวงป พ.ศ. 2540 – 2550 

• ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2539. “เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะใน

ประเทศไทย” และ นวลนอย ตรีรัตน และ ปยวรรณ สุขศรี 2545. “การพัฒนา

กฎหมายปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ” 

รายงานท้ังสองชิ้นศึกษาธุรกิจใตดินหรือธุรกิจผิดกฎหมาย และพบวา ธุรกิจเหลานี้เชื่อมโยง

กับคอรรัปชันภาครัฐ จากการเปนแหลงเงินทุนใหนักการเมืองและมีการจายสินบนเจาหนาท่ีรัฐและ

นักการเมือง  

ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2539 พบวา มูลคาธุรกิจผิดกฎหมาย 6 ประเภท อันไดแก ยา

เสพติด อาวุธสงคราม คาแรงงานขามชาติ คาประเวณี น้ํามันเถ่ือน การพนัน  (หวยใตดิน บอน พนัน

บอล)  คิดเปนรอยละ 6 - 10 ของ GDP ถารวมธุรกิจผิดกฎหมายอ่ืน ๆ มูลคาธุรกิจใตดินจะมีมูลคาถึง

รอยละ 20 โดยบอนการพนันสรางรายไดมากท่ีสุดในบรรดาท้ังหมด โดยสรางรายได 1 แสนลานบาท  

ท้ังนี้ สัดสวนมูลคาของธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยไมตางจากในตางประเทศ แตธุรกิจ

ผิดกฎหมายในไทยเปนธุรกิจผิดกฎหมายประเภทรายแรง ในขณะท่ีตางประเทศมักเปนกรณีการ

หลีกเลี่ยงภาษี  

ผาสุก พงษไพจิตรและคณะ 2539 มีขอเสนอใหมีการ ราง พ.ร.บ. การฟอกเงินเพ่ือ

ปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย สวนนวลนอย ตรีรัตน และปยวรรณ สุขศรี 2545 เสนอใหใชกฎหมาย

ตอตานการทุจริตเปนหนึ่งมาตรการตอตานอาชญากรรม 

• ปรัชญา เวสารัชช และ คณะ. 2541. “การปรับภาคราชการเขาสูยุคโลกาภิวัตน 

(รายงานสังเคราะห) (โครงการชุดการปรับภาคราชการเขาสูยุคโลกาภิวัตน)” และ  

ปธาน สุวรรณมงคล 2541. “บทบาทรัฐและโครงสรางองคการระบบราชการไทย 

(โครงการชุดการปรับภาคราชการเขาสูยุคโลกาภิวัตน)”. 
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ปรัชญา เวสารัชช และ คณะ 2541 และ ปธาน สุวรรณมงคล 2541 ศึกษาแนวทางการ

ปฏิรูปภาคราชการไทย โดยมีสาระหลักคือการเสนอใหปฏิรูประบบราชการเพ่ือสรางประสิทธิภาพ 

สําหรับสาระท่ีเก่ียวของกับคอรรัปชันและธรรมาภิบาลวิเคราะหถึงปญหาการดําเนินกิจกรรมของ

ภาครัฐ 3 เรื่อง ไดแก การจัดการพัสดุรัฐ คุณภาพในการบริการประชาชนโดยรัฐ และ การบริหาร

จัดการน้ํา การจัดการสาธารณภัย และสาธารณสุข 

งานวิจัยพบวาการทุจริตในการจัดการพัสดุรัฐ เกิดจากการมีปญหาเชิงโครงสรางกลาวคือ

ผูบริหารไมใสใจหรือปลอยปละเลยบุคลากรท่ีรับผิดชอบทางดานนี้ มีการแทรกแซงจากอิทธิพล

ภายนอกหนวยงาน ราคามาตรฐานในการจัดซ้ือจัดจางไมสอดคลองความเปนจริง (ราคาจริง) และ

ระบบตรวจสอบหละหลวม ในเรื่องคุณภาพของการบริการประชาชนโดยรัฐ พบวา มีปญหาการเรียก

รับผลประโยชนแตบริการดอยคุณภาพ ประชาชนไมรูตนทุนท่ีแทจริงของการใหบริการและ

คาธรรมเนียมตาง ๆ และมีบริหารงานแบบผูกขาด สุดทายการทุจริตในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา การ

จัดการสาธารณภัย และสาธารณสุข พบวาท้ังสามเรื่องมีปญหารวมเหมือนกันคือ หนวยงานราชการมี

บทบาทและภารกิจซํ้าซอนกันและมีกฎหมายและระเบียบจํานวนมากแตไมทันสมัย ซ่ึงมีกฎหมายและ

ระเบียบจํานวนมากท่ีออกมาเพ่ือเนน “ควบคุม” มากกวา “สนับสนุน” การทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ  

งานวิจัยท้ังสองชิ้นมีขอเสนอเพ่ือปฏิรูประบบราชการเพ่ือสรางประสิทธิภาพดังนี้  

• เปลี่ยนบทบาทรัฐจากผูควบคุมมาเปนผูกํากับดูแลกติกาและปลอยใหเอกชนจัดการ

บริการสาธารณะบางสวนบาง  

• ตั้งองคการท่ีมีอิสระบริหารงานภายใตกํากับรัฐเพ่ือความคลองตัวในการบริหารงาน 

ใหสื่อมวลชนและประชาชนมีบทบาทไดตรวจสอบการทํางานของรัฐมากข้ึน  

• ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ" กํากับดูแลการปฏิบัติ

ตามนโยบายของ ครม. และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสะสางกฎหมาย

โดยเฉพาะกฎหมายลูก 

• ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ. 2545. “โครงการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน”. 

ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545 ศึกษาระบบกลไกควบคุมการบริหารราชการแผนดินไทย 

3 ฝาย ไดแก รัฐสภา สตง. (ตรวจสอบภายนอก) และ การตรวจสอบภายใน และพบวา กลไกควบคุม

การบริหารราชการของรัฐสภาไมเปนอิสระจากฝายบริหาร ขาดหนวยงานสนับสนุน คณะกรรมาธิการ 

ติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และ คณะกรรมาธิการงบประมาณของวุฒิสภา

ปฏิบัติในลักษณะท่ีไมเนนเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการบริหารราชการมากนัก ในขณะท่ี สตง. เนนการ

ตรวจความถูกตองตามระเบียบ สวนการตรวจสอบภายในของหนวยงานรัฐยังทําแบบเปนพิธีการ  
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ท้ังนี้ ในฝงของภาคประชาชนนั้น ทศพร ศิริสัมพันธ และคณะ 2545 พบวา ประชาชนมีความ

ตื่นตัวเรื่องคอรรัปชันมากข้ึน แตเนนเปดโปงและพิทักษสิทธิตนเอง ในขณะท่ี ฝงผูถูกตรวจสอบซ่ึง

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. 

งบประมาณใหมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตอการบริหารราชการ (accountability for 

results) มากข้ึน 

• ใหประชาชนรวมตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการมากข้ึน (หนา 26 -

28) 

• รังสรรค ธนะพรพันธุ. 2544. “การเมืองยุค รธน. แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540”. 

รังสรรค ธนะพรพันธุ. 2544 เห็นวา รธน. 2540 ไมชวยเพ่ิมการแขงขันทางการเมืองมากนัก 

เนื่องจากอุปสรรคสําคัญยังอยูท่ีสังคมไทยยังมีความแตกตางทางเศรษฐกิจ การกระจุกตัวทางการเมือง 

และเครือขายอุปถัมถทางการเมือง  

อยางไรก็ดี รธน. 2540 ไดสรางระบบควบคุมพฤติกรรมการทําหนาท่ีของนักการเมืองไมให

แสวงหาผลประโยชนสวนเกินไดงายจากการมีกลไกการเปดเผยบัญชีทรัพยสินและกระบวนการถอด

ถอนและดําเนินคดีอาญา  

แตขาราชการระดับสูงยังจะเปนกลไกสําคัญใหนักการเมืองใชเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ผาน

ชองทางแสวงหาผลประโยชนท่ียังคงมีอยูดังนี้  

• การจัดซ้ือจัดจาง  

• การผันงบสูพ้ืนท่ีตัวเอง  

• การประกันราคาพืชผล  

• การใหสิทธิประโยชนทางภาษี  
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• การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา  

• การอนุมัติสัมปทาน  

• การแปรรูปองคกรรฐัไปเปนของเอกชน (privatization)  

• การยึดกุมรัฐวิสาหกิจและกองทุนหมุนเวียน  

• การผันเงินนอกงบประมาณ  

• การแทรกแซงการแตงตั้งขาราชการระดับสูง  

อนึ่ง ในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน รธน. 2540 ไดประกันเสรีภาพดานขอมูลขาวสาร

แกประชาชนมากข้ึนจากการใหมี พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ แตในทางปฏิบัติ ประชาชนยังภาระ

คาใชจายและเสียเวลาในการเขาถึงขอมูล หากการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสไมใชวัฒนธรรมของ

รัฐไทย 

• สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ. 2546. “ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการ

มีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

(ภาพรวมผลการศึกษา)”. 

สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ 2546 พบวา หนวยงานสวนกลางกําหนดนโยบายกําจัดขยะ

หรือมลพิษโดยประชาชนไมมีสวนรวม ทําใหไมมี Trust (ความเชื่อใจกัน) ระหวางรัฐและประชาชน 

นอกจากนี้ การดําเนินการจัดการขยะขาดความชัดเจนจากการไมมีเปดเผยขอมูลปริมาณขยะและ

องคประกอบขยะ การท่ีประชาชนไมมีขอมูลนี้วนกลับมาเปนสาเหตุท่ีทําใหการดําเนินนโยบายกําจัด

ขยะไมไดผล เนื่องจากประชาชนไมรูและไมไดตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาจึงไมไดสนใจเขามา

มีสวนรวมแกปญหา  

ในฝงของหนวยงานกํากับดูแลสิ่งแวดลอมยังคงใหหนวยงานเดียวมีท้ังอํานาจกํากับและ

สงเสริม ในท่ีนี้คือการนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทท้ังสงเสริมอุตสาหกรรมและกํากับดูแลมลพิษและ

ขยะอุตสาหกรรม ทําใหไมเกิดการถวงดุลอํานาจกัน ในขณะท่ีกรมควบคุมมลพิษกํากับดูแลโรงงานซ่ึง

อยูภายใตการสงเสริมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ 2546 มีขอเสนอสองประการเพ่ือแกปญหาธรรมาภิบาลดาน

การจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก (1) ใหมีการถวงดุลอํานาจระหวางหนวยงานกํากับดูแล โดยหนวยงาน

กํากับดูแลมลพิษตองไมมีบทบาทสงเสริมอุตสาหกรรม และ (2) ตองมีเปดเผยขอมูลการดําเนินงานให

ประชาชนรับรูและมีสวนรวมตรวจสอบ 

• ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. 2547. “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและ

ความคิดเห็นตอการทํางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ (โครงการชุด "การติดตาม

และประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ)” 
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ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 สํารวจความคิดเห็นประชาชนตอการทํางานรัฐบาลและ

องคกรอิสระตาม รธน. พ.ศ. 2540 และ พบวา การมีสวนรวมในทางการเมืองมีความสัมพันธเชิงบวก

ความเชื่อม่ันตอองคกรอิสระ แตประชาชนยังไมคอยรูจักองคกรอิสระมากนัก  

เม่ือถามประชาชนวา การทําประชาพิจารณสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจนโยบายหรือไม 

ประชาชนรอยละ 61.4 ตอบเห็นดวย รอยละ 33.5 คอนขางเห็นดวย รอยละ 60 รูวาสิทธิรับรูขอมูล

ขาวสาร รอยละ 40.2 เคยใชสิทธิดังกลาว และ รอยละ 90.2 พอใจท่ีไดใชสิทธิ  

ขอเสนอแนะถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 2547 ตอองคกรอิสระ คือองคกรอิสระจะท่ีตองทําให

ประชาชนรูจักและเชื่อม่ัน และรัฐบาลตองสรางชองทางการรับรูขาวสารทางการเมืองแกประชาชน 

• ฉันทนา บรรพศิริ โชติ  และคณะ. 2547. “การมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (โครงการชุด 

"การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ)” 

ฉันทนา บรรพศิริโชติ และคณะ 2547 พบวา ประชาชนท่ัวไปตื่นตัวมากข้ึนท่ีจะตรวจสอบรัฐ 

โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แตยังไมไดใชชองทางการมีสวนรวมตาม รธน. ป 

2540 อยางเต็มท่ี เชน เรื่องสิทธิการเสนอชื่อ 50,000 คนตอรัฐสภา ในขณะท่ีกลุมทุนหรือกลุม

การเมืองก็ไมจําเปนตองใชสิทธิการเสนอชื่อ 50,000 รายชื่อนี้ เพราะสามารถเขาถึงรัฐบาลไดโดยตรง

ฉันทนา บรรพศิริโชติ และคณะ 2547 ยังพบอีกวา องคกรอิสระซ่ึงถูกตั้งความหวังวาจะเปนกลไก

ตรวจสอบอีกกลไกหนึ่งก็ยังทํางานไมมีประสิทธิภาพ   

ฉันทนา บรรพศิริโชติ และคณะ 2547 ขอเสนอแนะเพ่ือการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยมุงเนนไปในประเด็นเฉพาะคือการใหมีการออกกฎหมายจัดตั้งองคอิสระดาน

สิ่งแวดลอมและผูบริโภคอยางเปนรูปธรรม หลังจากท่ี รธน. พ.ศ. 2540 กําหนดใหตองมีการจัดตั้ง 

• พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ. 2547. “บทบาทการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ (โครงการชุด "การติดตามและประเมินผลบังคับใช

รัฐธรรมนูญ)” 

พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ 2547 ศึกษาการทุจริตเลือกตั้ง และมีขอเสนอแนะโดยสังเขปคือ

ควรมีการกําหนดใหพรรคการเมืองตองรวมรับผิดดวยท้ังทางแพงและทางอาญา 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

การเมือง สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีผลการศึกษาดังนี้  

• ศาลรัฐธรรมนูญมีปญหาจัดตั้งองคคณะ วิธีพิจารณาคด ีและบุคลากร  

• ป.ป.ช. มีภาระงาน มีหนาท่ีซํ้าซอนกับ สตง. บางประการ และสํานวนคดีของ ป.ป.ช. 

ก็ไมถูกใชโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง นอกจากนี้ 

ป.ป.ช. ยังรวมมือกับ ปปง. นอย  

• สขร. มีปญหาใหคําปรึกษากับหนวยงานรัฐท่ียังปรับตัวชาตอการเปดเผยขอมูลและ

การเปดเผยขอมูลไมครอบคลุมองคกรอิสระ  

• ในการฟองรองคดีทุจริต ประชาชนไมถือเปนผูเสียหายแมจะเปนผูเสียภาษี  

• การรวบรวมรายชื่อ 50,000 ชื่อยังทํายาก 

• แบบรายการภาษีของนักการเมืองยังคงเปนความลับสวนบุคคล  

ขอเสนอแนะท่ีสําคัญจากนวลนอย ตรีรัตน และคณะ 2547 ไดแก (1) องคกรอิสระตอง

ทํางานประสานกัน (ป.ป.ช.  สตง. และ ปปง.) และ (2) พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ตองครอบคลุมองคกร

อิสระ 

• อัมมาร สยามวาลา และคณะ. 2547. “การเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใต

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (โครงการชุด "การติดตามและประเมินผลบังคับใช

รัฐธรรมนูญ)” 

อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 เปนงานวิจัยชิ้นแรก ๆ ท่ีศึกษาปญหาผลประโยชนทับ

ซอนของผูบริหารประเทศ และ “คอรรัปชันเชิงนโยบาย” จุดเดนอีกหนึ่งประการของรายงานฉบัยนี้

คือการนําเครื่องมือทางเศรษฐมิติมาใชเพ่ือหาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินการทางธุรกิจและ

สายสัมพันธทางการเมือง  

อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2547 นิยาม “คอรรัปชันเชิงนโยบาย” วาหมายถึง สถาการณ

ท่ีผูบริหารประเทศกําหนดนโยยายท่ีเอ้ือผลประโยชนแกเอกชนเพ่ือแลกกับสินบน หรือการทําสัญญา

ผูกพันใด ๆ กับเอกชนใหรัฐตองเสียเปรียบเอกชนคูสัญญาซ่ึงนักการเมือง ญาติหรือพวกพองมีสวนได

เสียท้ังทางตรงและทางออม  

งานวิจัยชิ้นนี้พบวา วิธีการแสวงหาผลประโยชนของผูบริหารประเทศมี 3 วิธี ไดแก (1) การ

ออกและเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ เพ่ือเอ้ือตอธุรกิจ (2) การจัดสรรทรัพยากรของรัฐใหแกธุรกิจท่ีมี

ตนเองมีสวนไดเสีย (เชน สัมปทาน งบสงเสริมอุตสาหกรรม) และ (3) การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหา
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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. ซ่ึงให

คุณใหโทษกับธุรกิจได) และตามตําแหนงผูบริหารหนวยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  

ขอเสนอแนะสําหรับอุดชองโหวขางตนมีดังนี้ ประการแรก ตองเสริมกลไกการตรวจสอบ

อํานาจรัฐ โดยแกไขหรือปรับปรุงกฎระเบียบดังนี้  

• ระเบียบสํานักนายกฯ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ

การเมือง พ.ศ. 2543 ใหมีบทบัญญัติและบทลงโทษเรื่องผลประโยชนทับซอน และ

ตองมีคณะกรรมการวินิจฉัยท่ีนาเชื่อถือ 

• พ.ร.บ. การจัดการหุนและหุนสวนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 หาม รมต. และบุคคลใน

ครอบครัวถือหุนบริษัทเอกชนเกินรอยละ 5 

• เพ่ิมการเปดเผยขอมูลของรัฐมนตรีท่ีเดินทางไปตางประเทศดวยงบรัฐ  

ประการท่ีสอง ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยแก พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 หามผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมการออกกฎของฝายปกครอง และ เกณฑและ

ข้ันตอนการออกตองโปรงใสพรอมประกาศใหสาธารณะรับรูและแสดงความคิดเห็น  

ประการท่ีสาม ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ใหระบุจํานวนและรายชื่อบริษัทท่ีรับ

ประโยชนโดยตรงจากโครงการอุดหนุนหรือสงเสริมธุรกิจเอกชน และมีการติดตามผลกระทบ  

ประการท่ีสี่ ปรับปรุงโครงสรางและหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยใหมีการ

แสดงขอมูลสวนไดสวนเสียกับธุรกิจท่ีประกอบธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจ และแนวทางคัดสรรกรรมการ  

ประการท่ีหา องคกรอิสระกํากับดูแลธุรกิจเอกชนตองปลอดการแทรกแซงทางการเมือง และ

ประการสุดทาย ใหความรูประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐเก่ียวกับลักษณะและปญหาผลประโยชนทับซอน

ซ่ึงยังเปนเรื่องท่ีสังคมไทยยังแยกแยะลําบาก 
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2. งานวิจัยชวงป พ.ศ. 2550 - 2560 

• สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ. 2550. “การสรางองคความรูเ พ่ือการปฏิรูป

การเมือง”. 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 ศึกษาปญหาระบบการเมืองไทยในชวงการมี

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 เนื้อหาของรายงานนี้สามารถสรุปไดตามขอเสนอปฏิรูปดานตาง ๆ เพ่ือลด

คอรรัปชันและสงเสริมธรรมาภิบาล ดังนี้  

ดานท่ีหนึ่ง ปฏิรูปประสิทธิภาพและความออนแอของรัฐสภา สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ

คณะ 2550 เสนอวา บันทึกประชุมรัฐสภาควรเปดเผยตอสาธารณะ ตองจัดทําฐานขอมูลนิติบัญญัติ

ประวัติการเสนอกระทู รางกฎหมาย และ ระเบียบวาระการประชุม ใหมีหนวยงานสนับสนุนการ

ทํางานของสมาชิกรัฐสภาคลาย Office of Budget Management ของสหรัฐอเมริกา ควรมีการ

อภิปราย ครม. เพ่ือใหแถลงขอเท็จจริง แตไมตองลงมติไมไววางใจ และเปดอภิปรายรับรองผูดํารง

ตําแหนงในองคกรอิสระ และ ศาล รธน.  

ดานสอง ปฏิรูปการผูกขาดการเมือง ควรมีการยกเลิกกฎระเบียบวาการตั้งพรรคการเมืองใน

สวนท่ีกําหนดใหพรรคการเมืองตองมีสมาชิก 5,000 คน และมีสาขาพรรค 4 สาขา ท้ังนี้ เพ่ือลดตนทุน

ในการมีสวนรวมทางการเมือง หากพรรคการเมืองทําผิดกติกาเลือกต้ัง ควรใหลงโทษเปนรายบุคคล 

ไมใชการยุบพรรค และควรมีระเบียบกําหนดจํานวนเงินและจํานวนครั้งของการบริจาคเงินเขาพรรค

การเมือง และเปดเผยบัญชีตอสาธารณะ 

ดานท่ีสาม ปฏิรูปองคกรอิสระ ควรแยกบทบาทของ กกต. โดยแยกอํานาจในการออกกฎ

กติกาเลือกตั้ง ออกจากหนาท่ีชี้ขาดความผิดเลือกตั้ง และการบริหารจัดการเลือกตั้ง โดย กกต. ควรให

คุมการเลือกตั้งเทานั้น สวนหนาท่ีชี้ขาดความผิดควรมีการจัดตั้งศาลเลือกตั้งมาทําหนาท่ีแทน 

ด าน ท่ีสี่  ปฏิ รู ปสิทธิ  เสรีภาพ และการ มีส วนร วมทางการ เ มืองของประชาชน  

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 เห็นวา ยังมีปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชนอยาง

นอย 5 เรื่อง เรื่องแรกคือการยังไมมีตรากฎหมายจัดตั้งองคกรอิสระเพ่ือคุมครองผูบริโภคและ

กฎหมายวาดวยการจัดทําประชาพิจารณ (มีเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ

คิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 253983

84) จึงควรมีการออกฏหมายดังกลาวออกมา และ

ควรใหประชาชนเสนอบัญชีกฎหมายท่ีขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเห็นวาจําเปนตองออกตอ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

                                           
84 ถูกยกเลิกและมีการออก “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548” มาใชแทน (ขอมูล 

ณ ป 2560) – คณะผูวิจัย 



126 

เรื่องท่ีสอง แมรัฐธรรมนูญจะใหสิทธิประชาชนการรวบรวมชื่อ 50,000 คน เพ่ือเสนอ

กฎหมาย แตสภาผูแทนราษฎรก็ดึงเรื่องใหลาชาได และการรวบรวมรายชื่อยังมีตนทุนซ่ึงประชาชน

ตองแบกรับภาระ ขอเสนอคือ ควรมีการกําหนดวา เม่ือมีการรวบรวมชื่อ 50,000 คน เพ่ือเสนอ

กฎหมาย สภาผูแทนราษฎรตองรับภายใน 3 เดือน และลดจํานวนรายชื่อลงเพ่ือใหงายตอการเสนอ

กฎหมายโดยประชาชน ท้ังนี้  ป.ป.ช. ควรมีหนาท่ีตรวจสอบชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งจากรายชื่อท่ีรวบรวม

มา ท้ังนี้ เม่ือมีการจัดทําประชามติ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 ควรใหผลประชามติมีผล

ผูกพันตอ ครม. และควรกําหนดใหมีจัดทําประชามติในระดับทองถ่ินได   

เรื่องท่ีสาม การขาดการเปดเผยขอมูลตาม รธน. 2540 ยังเปนอีกปญหาหนึ่งท่ีสะทอนการ

ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ท้ังนี้ มีสาเหตุจาก พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม

ครอบคลุมการเปดเผยขอมูลขององคกรอิสระ หนวยงานรัฐแข็งขืนไมเปดเผยขอมูล และประชาชน

เผชิญตนทุนสูงเพ่ือใหไดขอมูล (ตองคัดลอกเอกสารราชการดวยลายมือเพ่ือนําออกมา) ขอเสนอคือ 

(1) ตองกําหนดใหหนาท่ีการเปดเผยขอมูลตอประชาชนครอบคลุมองคกรทุกแหงภายใต รธน. (2) 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) ตองเปนอิสระจากสํานักนายกรัฐมนตรี (3) 

ตองมีการกําหนดชั้นความลับ “ลับท่ีสุด” ใหชัดเจน โดยมีอายุการเปนความลับ 30 ป และ (4) 

กําหนดบทลงโทษกรณีไมเปดเผยขอมูล โดยใหองคกรอิสระพิจารณาถอดถอนเจาหนาท่ีรัฐกรณีไม

เปดเผยขอมูล  

เรื่องท่ีสี่ ประชาชนยังมีอุปสรรคในการตรวจสอบการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ โดย

เจาหนาท่ีรัฐยังใชวิธีการฟองหม่ินประมาทประชาชนเพ่ือปดก้ันการวิพากษวิจารณ และประชาชนยัง

ไมสามารถเปนโจทกฟองคดีทุจริตได ขอเสนอคือ ควรให “ภาระในการพิสูจน” (burden of proof) 

ตกอยูกับเจาหนาท่ีรัฐ แทนท่ีจะเปนภาระของประชาชน และควรใหประชาชนท่ัวไปฟองคดีทุจริตได  

เรื่องท่ีหา เรื่องปญหาการขาดการมีสวนรวมในการบริหารทรัพยากร ประชาชนไมไดมีสวน

รวมประเมินผลกระทบในการจัดสรรทรัพยากรธรรมาชาติ แตกลับเปนหนาท่ีบริษัทเอกชนท่ีประเมิน

เอง ขอเสนอคือประชาชนควรรวมประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมองคกรอิสระ ไมใชแคปลอย

ใหเอกชนเปนผูประเมินเองแตฝายเดียว และควรมีการแกกฎหมายวาดวยการบริหารทรัพยากร เชน 

ปาสงวน ท่ีดิน อุทยานแหงชาติ สงวนและคุมครองสัตวปา เปนตน และใหมีกฎหมายปาชุมชน  

ดานท่ีหา ปฏิรูปมาตรการหนุนเสริมเพ่ือการปฏิรูปการเมือง สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ

คณะ 2550 เนนถึงการปฏิรูปสื่อซ่ึงประสบปญหาการทําขาวของสื่อเอกชนยังมีคุณภาพไมดี ธุรกิจสื่อ

เอกชนเปนธุรกิจท่ีตนทุนสูง แตรายไดต่ํา อีกท้ังยังถูกการเมืองแทรกแซงอยูบอยครั้ง ขอเสนอคือ (1) 

ควรใหมีสถานีโทรทัศนสาธารณะจาก พ.ร.บ. องคการแพรภาพและกระจายเสียงสาธารณะ (2) ตั้ง

กองทุนคุมครองสิทธิเสรีภาพเพ่ือใชเปนทรัพยากรใหประชาชนหรือสื่อสูคดีบริษัทเอกชนในประเด็น

สาธารณะ (3) ยกเลิกโทษอาญาฟองหม่ิน (4) ยกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ พ.ศ. 2484 ซ่ึงใหอํานาจรัฐ



 

127 

แทรกแซงสื่อผานการตรวจสอบเนื้อหาขาวกอนนําเผยแพร (5) ใหสื่อกํากับดูแลกันเอง และ (6) ให

เปดเผยมูลคาการลงโฆษณาของหนวยงานรัฐในแตละปแยกตามสื่อรายสาขาและตามรายการ  

ดานท่ีหก ปฏิรูปเศรษฐกิจ ประเด็นท่ีสําคัญในเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจคือหนวยงานกํากับ

ดูแลธุรกิจ และการปฏิรูปธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจ 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 เห็นวา หนวยงานกํากับดูแลธุรกิจอันไดแก 

สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (กลต.) และ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ถูกการเมืองแทรกแซง 

และกรรมการมีผลประโยชนทับซอน การท่ีการเมืองแทรกแซงหนวยงานเหลานี้ไดนั้น ชองทางหนึ่งมา

จากกรรมการสวนหนึ่งถูกแตงตั้งโดยฝายการเมืองหรือมีความใกลชิดกับพรรคการเมือง สวนปญหา

ผลประโยชนทับซอนมีลักษณะคลายการแทรกแซงทางการเมืองคือ กรรมการมาจากธุรกิจท่ีอยูใต

กํากับดูแลของหนวยงานเหลานี้ 

ขอเสนอคือ (1) ไมใหมีกรรมการหนวยงานกํากับดูแลธุรกิจจากภาคเอกชนเขามานั่งใน

คณะกรรมการฯ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน (2) ใหแยกสํานักคณะกรรมการการแขงขันทาง

การคาเปนหนวยงานอิสระจากกระทรวงพาณิชย (3) ควรมีการออกกฎควบคุมไมไดเกิดการควบรวม

ธุรกิจท่ีกอใหเกิดการผูกขาด (4) ใหมีการดําเนินการท้ังทางปกครองและทางอาญาควบคูกันไป และ 

(5) เปดเสรีตลาดสินคาและบริการ  

สวนเรื่องการปฏิรูปธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจ  พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไมมี

มาตรการคุมครองประโยชนสาธารณะ ใหรัฐบาลมีดุลยพินิจมาก (ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ) 

ประชาชนและศาลปกครองตรวจสอบไมได การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (ในชวงการจัดทํางานวิจัย) มีความ

ไมโปรงใส กลาวคือ มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกอนตั้งเกณฑกํากับดูแลท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะมาตรการ

ปองกันการผูกขาด และไมมีเกณฑเลือกรัฐวิสาหกิจท่ีจะแปรรูป ขอเสนอคือ ควรมีการยกรางกฎหมาย

ใหม (ตามรางกฎหมายฉบับท่ี ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท เสนอ) ยกเวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีมี

การผูกขาดโดยธรรมชาติหรือมีผลกระทบภายนอกดานลบตอสังคม และรัฐวิสาหกิจตองไมมีอํานาจ

มหาชนหรือสิทธิพิเศษและไมมี “หุนทองคํา”  

ดานท่ีเจ็ด เรื่องปฏิรูปการคลัง ฝายบริหารใชนโยบายการคลังแบบไมโปรงใส ขาดการ

วิเคราะหความคุมคาจากโครงการประชานิยมซ่ึงดําเนินการผานเงินนอกงบประมาณ และนโยบายก่ึง

การคลังผานสถาบนัการเงินของรัฐ84

85 ซ่ึง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป ไมครอบคลุมเรื่องพวก

                                           
85 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 ในขณะท่ีสภาผูแทนราษฎรไมคอยอํานาจ

ตรวจสอบการใชเงินนอกงบประมาณหรืองบของสถาบันการเงินของรัฐ จึงควรมีการเสนอให (1) มีการ

ออก “ธรรมนูญการคลัง” (Financial Responsibility Act) ซ่ึงบัญญัติใหรายไดท้ังหมดตองเขาเงินคง

คลัง (2) “รวมยอดบัญชี” (consolidate) งบของรัฐวิสาหกิจ อปท. และ เงินกูตางประเทศเขาดวยกัน 

และกํากับดวย พ.ร.บ. เงินคงคลัง (3) งบผูกพันตองผานสภาผูแทนราษฎร (4) ตองแสดงเหตุผลเม่ือมี

การเบิกจายงบกลาง และ (5) ขอยกเวนการใชเงินคงคลังตองรัดกลุม  

ดานท่ีแปด ปฏิรูประบบยุติธรรม สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2550 เสนอวา (1) ศาล

ยุติธรรมตองเปดผลการพิจารณาคดีตอสาธารณะ (2) ตองมีการควบคุมการใชดุลยพินิจไมเปดเผย  

ควรมีกฎหมายลงโทษตุลาการผูบิดเบือนกฎหมาย (3) ขยายความการดูหม่ินศาลใหกวางข้ึน (แบบ

ศาลปกครอง ท่ีวิจารณทางวิชาการได) 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 จึงตองพ่ึงพาแหลงทุนจากกลุมนายทุนกลุมแคบ ๆ ซ่ึงตองตอบแทนดวยการ

ดําเนินนโยบายท่ีเอ้ือเฉพาะบางกลุม บริบทเหลานี้จึงนําไปสูการปฏิรูประบบราชการและการเมืองครั้ง

สําคัญคือการออกรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2540 ตามคําขวัญหนึ่งท่ีวา “ปดทุจริต เปดประสิทธิภาพและสราง

ภาวะผูนํา” ตอมาชวงระหวางป พ.ศ. 2540 ถึง 2550 รัฐเขมแข็งมากจากการท่ีพรรคไทยรักไทยไดรับ

คะแนนเลือกตั้งอยางทวมทน อยางไรก็ดี รัฐบาลไทยรักไทยก็ยังคงเปนตัวแทนของกลุมทุน (กลุมใหม) 

ซ่ึงยังผูกขาดอํานาจการบริหารประเทศ การดําเนินนโยบายก็ยังเอ้ือกลุมทุนกลุมแคบ ๆ อยู เกิดเปน

ทุนนิยมพวกพอง (crony capitalism) ในขณะท่ีการตรวจสอบตามระบบรัฐสภาและภาคประชาชน

ทําไดยาก 

• สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ. 2551 (ก). “โครงการการปรับปรุงแกไขและเฝา

ระวังกฎหมาย”. 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ 2551 (ก) เสนอกฎหมายท่ีสรางความโปรงใส ลดผูกขาด 

สงเสริมอิสระขององคกรกํากับดูแล และ เฝาระวังและแจงเตือนการออกฏหมายของสภานิติบัญญัติ

ตอสาธารณชน โดยรางกฎหมายท่ีเสนอใหมีท้ังหมด 9 ฉบับ ไดแก 

(1) กฎหมายองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
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(2) กฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

(3) กฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(4) กฎหมายการทําหนังสือสัญญาทางการคาและการลงทุน 

(5) กฎหมายการกําหนดกิจการ หลักเกณฑ และข้ันตอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

(6) กฎหมายความโปรงในทางการคลัง 2 ฉบับ ไดแก กฎหมายการประเมินและเปดเผย

ฐานะทางการคลังของรัฐ และ กฎหมายวิธีการงบประมาณ 

(7) กฎหมายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(8) กฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน 

สวนรางกฎหมายท่ีเฝาระวังมีดวยกัน 8 ฉบับ ไดแก 

(1) คาปลีก 

(2) ทรัพยากรน้ํา 

(3) ภาพยนตและวีดิทัศน 

(4) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(5) สถาบันคุมครองเงินฝาก 

(6) อาคารชุด 

(7) หลักทรัพย 

(8) 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

กับหลักการและเจตนารมณท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ เนื่องจากไมผานการตรวจสอบ

ของรัฐสภา และอาจถูกครอบงําโดยกลุมผลประโยชน (interest group) ในธุรกิจ ซ่ึงทําใหสังคม

โดยรวมเสียประโยชน  

• ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย. 2551. “การจัดการความรูเพ่ือสรางธรรมาภิบาลท่ีดีในการ

จัดซ้ือจัดจางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ”. 
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งานวิจัยชิ้นนี้ไดสํารวจความเห็นของผูมีประสบการณในการจัดซ้ือจัดจางแบบ e-auction 

และนําผลสํารวจมาวิเคราะหดวยเครื่องมือทางสถิติท่ีเรียกวา “วิเคราะหถดถอยพหุคูณ” (Multiple 

Regression Analysis) โดยผลการวิเคราะหพบวาการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธี e-auction ชวยสรางความ

โปรงใสมากข้ึน แตยังไมชวยลดการฮ้ัวประมูล 

• ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ. 2552. “ธรรมาภิบาลในองคกรของรัฐ: กรณีศึกษา

รัฐวิสาหกิจไทย”. 

ไพโรจน วงศวิภานนท และคณะ 2552 ศึกษาหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของ

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 รัฐวิสาหกิจไทยท้ัง 7 แหงมีอุปสรรคในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพจาก

ปจจัยภายในและภายนอก โดยมีปจจัยภายใน ไดแก การแตงตั้งคณะกรรมการยังเปนลักษณะเพ่ือ

ตอบแทนทางการเมือง  มีขาราชการมากเกินไป และขาดความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมกับการ

ดําเนินงานของ รัฐวิสาหกิจมีผลประโยชนทับซอนและไมถูกตรวจสอบกรณีตัดสินใจผิดพลาด สวน

ปจจัยภายนอก ไดแก กฎระเบียบไมเอ้ือและไมสรางแรงจูงใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ แตเอ้ือ

ประโยชนใหไดเปรียบบริษัเอกชนในธุรกิจเดียวกัน รัฐวิสาหกิจหลายแหงมีวัตถุประสงคคลายกันจนผู

ประเมินไมสามารถประเมินไดอยางเปนวัตถุวิสัย มีการแทรกแซงของฝายการเมือง 

• นิพนธ พัวพงศกร และคณะ. 2554. “ปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความเปนธรรมทางสังคม”. 

นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 ศึกษาประเด็นการแสวงหาประโยชนสวนเกินหรือคาเชา

ทางเศรษฐกิจ (Economic rent) อันนําไปสูความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 6 เรื่อง ไดแก การ

ผูกขาดทางธุรกิจ นโยบายการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร (6 ชนิด) ผูกขาดสัมปทาน (4 กรณี) ทุจริต

จัดซ้ือจัดจาง (6 กรณี) การใชอิทธิพลเขาถึงทรัพยากรท่ีดินและปาไม (3 กรณี) และแสวงหา

ผลประโยชนตลาดทุน โดยพบประเด็นปญหาการทุจริตและมีขอเสนอแนะดังนี้  

ประเด็นแรก เรื่องผูกขาดทางธุรกิจ นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 พบวาการทํางานของ

คณะกรรมการแขงขันทางการคายังไมมีประสิทธิภาพพอท่ีจะลดการผูกขาดทางธุรกิจ คณะกรรมการ

แขงขันทางการคาตองทํางานโปรงใสเพ่ือลดการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ  

ประเด็นท่ีสอง เรื่องการดําเนินนโยบายแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร พบวามีเปดชองใหนัก

ธุรกิจหาผลตอบแทนสวนเกินจากการผูกขาดการดําเนินนโยบาย แตไปบิดเบือนดุลยภาพของตลาด 

และเกิดปญหาวินัยทางการคลัง ขอเสนอแนะคือรัฐบาลตองยกเลิกการแทรกแซงสินคาเกษตร โดย
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คงไวเฉพาะนโยบายชวยเหลือเกษตรกรยากจน แตหันมาปฏิรูปภาคเกษตรดวยการเพ่ิมผลผลิต ลด

ตนทุนการผลิตและบรรเทามลพิษการเกษตร  

ประเด็นท่ีสาม เรื่องการผูกขาดสัมปทาน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2554 พบวา บริษัท

ผูรับสัมปทานจะเชิญเจาหนาท่ีรัฐเปนกรรมการของบริษัทเพ่ือตอบแทนท่ีชวยใหไดสัมปทาน 

ขอเสนอแนะคือตองยกเลิกสัมปทานใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนและใหมีการดําเนินการอยาง

โปรงใสและรัดกุมโดยใช พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนรวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 

2535 

ประเด็นท่ีสี่ การทุจริตจัดซ้ือจัดจาง (ศึกษาป พ.ศ. 2552) แบบจําลองทางเศรษฐมิติยังพบวา 

ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางจะชวยใหรัฐประหยัดงบประมาณอยางนอย 2,917 ลานบาท แต

ในทางปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี e-auction ยังไมชวยใหการจัดซ้ือจัดจางโปรงใสมากข้ึนนัก 

เนื่องจากโครงการกวาครึ่งไมประกาศขาวจัดซ้ือจัดจางทางเว็บไซต มีการกีดกันการแขงขันโดยกําหนด

คุณสมบัติผูเขารวมเสนอราคาสูงเกินไป จึงตองมีการแกกฎหมายจัดซ้ือจัดจางโดยเพ่ิมระยะเวลารับฟง

ความคิดเห็นตอราง ToR เผยแพรเอกสารประกวดเชิญชวน และเอกสารการประกวดราคา  

ประเด็นท่ีหา เรื่องการใชอิทธิพลเขาถึงทรัพยากรท่ีดินและปาไม ในกรณีการจัดสรรท่ีดินโดย

การออก นค. 3 (หนังสือแสดงการทําประโยชนท่ีดินซ่ึงออกโดยนิคมสรางตนเอง) มีการของบประมาณ

เพ่ือดําเนินในโครงการนิคมสรางตนเองจากการจัดสรรท่ีดินใหผูมีรายไดนอยท้ัง ๆ ท่ีท่ีดินไดเปลี่ยนมือ

ไปเปนของเอกชนซ่ึงนําไปจัดทําหมูบานจัดสรรหรือสนามกอลฟเรียบรอยแลว ในกรณี สค. 1 (เอกสาร

สิทธิ์ประเภทท่ีราษฎรทําข้ึนเอง) มีการนําเอา สค. 1 ไปใชในทางมิชอบเพ่ือขอออกโฉนดหรือ นส. 3 

เพ่ือครอบครองท่ีดินสาธารณะ ในกรณีโครงการขนาดใหญ ผูมีอิทธิพลเขาซ้ือท่ีดินราคาถูกเพ่ือทํากําไร 

เนื่องจากเขาถึงขอมูลแผนการลงทุน ขอเสนอแนะคือ (1) จัดทําธนาคารท่ีดินเพ่ือจัดสรรท่ีดินใหผูมี

รายไดนอย (2) จัดทําฐานขอมูลผูมีสิทธิรับจัดสรรท่ีดินปองกันสิทธิซํ้าซอน (3) ใหประชาชนมีสวนรวม

ในการดําเนินโครงการขนาดใหญของรัฐ (4) พัฒนาเครื่องมือทางภาษีใหมีความเปนธรรมในการ

บริหารจัดการท่ีดิน เชน ภาษีจากกําไรจากการขายทรัพยสิน (capital gains tax) หรือภาษีจากมูลคา

ท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึน (Betterment tax) มาใช  

ประเด็นท่ีหก เรื่องการทุจริตในตลาดหลักทรัพย พบวามีลักษณะการทุจริตหลายประการ

ตั้งแตการใชขอมูลภายใน การสรางราคาหุน การตกแตงบัญชี การยักยอกทรัพยสินของบริษัทจด

ทะเบียน ซ่ึงมีมูลคาทางเศรษฐกิจอยางนอย 22,957 ลานบาท ระหวางป 2541-2553 การเอาผิดยังมี

ปญหาเนื่องจากความยุงยากในการดําเนินการของพนักงานสอบสวนและข้ันตอนในศาล กลต. ไมมี

อํานาจทางแพง (สั่งปรับ) และหากฟองก็ตองพิสูจนใหสิ้นสงสัย ซ่ึงเปนไปไมไดเลย เพราะมีบัญชีนอ

มินีซับซอน ขอเสนอแนะคือ กลต. ตองมีอํานาจทางแพง (ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย พ.ศ. 2553 -

2557) มีกฎหมายดําเนินคดีแบบกลุม (class action law) เพ่ิมโทษการทุจริตในสูงกวาเดิม 
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• นันทวัฒน บรมานันท. 2554. “แนวทางในการจัดทําประมวลกฎหมายวาดวยการ

จัดทําบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย”. 

นันทวัฒน บรมานันท 2554 ศึกษากฎหมายวาดวยการจัดบริการสาธารณะและพบวาการ

จัดทําบริการสาธารณะระดับชาติมีปญหา 3 เรื่อง ปญหาแรก ความไมเปนระบบของกฎหมาย 

กลาวคือมีท้ังกฎหมายระดับ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และมติ ครม. ซ่ึงขาดความเชื่อมโยง

ทําใหเกิดการซํ้าซอนในการจัดทําบริการสาธารณะ ปญหาท่ีสองคือการขาดความตอเนื่องเชิงนโยบาย

ซ่ึงผันแปรตามแตละรัฐบาล ปญหาท่ีสามคือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจลมเหลวเพราะกฎหมายวาดวยทุน

รัฐวิสาหกิจและกระบวนการแปรรูปไมโปรงใส ขาดการวิเคราะหศึกษาอยางละเอียด ไมครบข้ันตอน 

มีวาระซอนเรนทางการเมือง ขอเสนอแนะคือ ใหมีประมวลกฎหมายมาตรฐานการจัดทําบริการ

สาธารณะระดับชาติ (ตามท่ีผูวิจัยเสนอ) และมีการแบงแยกหนาท่ีการจัดทําบริการสาธารณะเปน 2 

ระดับคือระดับชาติ และระดับทองถ่ิน 

• พิทยา พานทอง และคณะ. 2555. “ระบบการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในรูปแบบตาง ๆ ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน กรณีศึกษาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร นาน ลําปาง 

ลําพูน เชียงใหม แมฮองสอน”. 

พิทยา พานทอง และคณะ 2555 ศึกษาระบบตรวจสอบ อปท.  ของ สตง. 8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบนผานการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษาพบวา อุปสรรตอระบบการตรวจสอบ

ภายนอกเกิดข้ึนจากปญหาภายในชอง อปท. และสตง. ในฝงของ อปท. พบวา อปท. ยังไมมีความรู

เรื่องระเบียบของ สตง. มีปญหาดานเนื้องานของโครงการท่ีดําเนินการไปไมตรงกับ "ใบแสดงปริมาณ

วัสดุและราคา” (BoQ) และนอกจากนี้ ผูบริหาร อบต. ยังไมใหความรวมมือและไมมาตอบคําถาม 

สตง. แมจะระเบียบใหตองใหความรวมมือ  

อุปสรรคจากฝงของ สตง. ทองถ่ิน 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 ซ่ึง

ทําใหผูตรวจสอบคุนเคยกับหนวยรับตรวจ ผูตรวจยังขาดการสนับสนุนอ่ืน ๆ เชน ขาดรถเดินทางไป

ตรวจ อนึ่ง ปญหาอีกประการคือระเบียบมหาดไทย อปท. และ กระทรวงการคลังมีเนื้อหาขัดแยง

กันเอง แต สตง. ยึดกฎพวกนี้เวลาตรวจ ทําใหการความสนับสนุนท้ังกับ อปท. และ สตง. นอกจากนี้

แลว การตรวจแบบหลังการเบิกจาย (post-audit) ในบางครั้งไมยุติธรรมกับ อปท. เชนกรณีมีการขุด

คลองไปแลว แต สตง. มาตรวจยอนหลังและเรียกเงินคืน ทําให อปท. ไมกลาดําเนินโครงการใด ๆ 

ประเด็นมีเหตุผลแยงคือ สตง. ไมอยากตรวจสอบกอนการเบิกจาย (pre-audit) เพราะไมอยากเพ่ิม
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ภาระงาน ขอเสนอแนะของคณะผูวิจัยคือ (1) ควรมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในประจํา อบต. จะได

รวดเร็วเวลาตรวจ (2) สตง. จางเอกชนได และ (3) ใหประชาชนชวยตรวจสอบแบบ post-audit 

• พิทยา พานทอง และคณะ. 2556. “แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในกับธรร

มาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

พ้ืนท่ี 8 จังหวัด ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม พะเยา แพร นาน ลําพูน ลําปาง 

แมฮองสอน”. 

พิทยา พานทอง และคณะ 2556 ศึกษาระบบตรวจสอบภายในของ อปท. ใน 8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบนผานการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษาพบวาระบบตรวจสอบภายในของ 

อปท. ในพ้ืนท่ีดังกลาวยังมีปญหาหลายประการ ไดแก ผูบริหาร อปท. ไมไดความสําคัญกับระบบ

ตรวจสอบภายใน ผูตรวจมีประสบการณนอย ไมมีอิสระตรวจสอบและสายงานไมจูงใจ นอกจากนี้

บุคลากรผูตรวจไมเพียงพอ ขอเสนอแนะคือ ใหยายหนวยงานตรวจสอบภายในไปสังกัดกลุมงาน

การเงิน บัญชีและการตรวจสอบของสํานักงานทองถ่ินจังหวัด หรือยกฐานะหนวยตรวจสอบภายใน

เปนระดับกอง อีกทางเลือกหนึ่งคือใหตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและมีตัวแทนประชาชนดวย 

โดยใหมีวาระการประชุม 6 ครั้งตอปเพ่ือติดตามและประเมินความเสี่ยง 

• นันทวัฒน บรมานันท และคณะ. 2556. “พัฒนาการของการบังคับใชกฎหมายเพ่ือ

ปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ”. 

นันทวัฒน บรมานันท และคณะ 2556 ศึกษาการดําเนินการโครงการจัดซ้ือจัดจางตาม 

มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง (วาดวยเรื่องการเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางตอประชาชน) 

และ 103/7 วรรคสอง (ใหนิติบุคคลคูสัญญาของรัฐแสดงบัญชีการรับจาย (บช. 1) ของโครงการตอ

สรรพากร) แหง พ.ร.ป. วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีการเพ่ิมเติมในป 

พ.ศ. 2554 85

86 ผลการศึกษาพบวา บทบัญญัติท่ีมีปญหาคือ มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง โดยมีปญหา

                                           
86 มาตรา 103/7 แหง พ.ร.ป. วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัติวา “ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ

จัดทําขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวในระบบขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได 

เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปน

คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ใหบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐนั้น มีหนาที่แสดงบัญชีรายการรับจายของ

โครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจําป เพื่อใหมีการตรวจสอบ

เกี่ยวกับการใชจายเงินและการคํานวณภาษีเงินไดในโครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐดังกลาว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ในกรณีท่ีปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต

ของเจาหนาที่ของรัฐ และกรณีมีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคล
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ในทางปฏิบัติตรงท่ีมาตรา 103/8 เปดชองมีการตีความในสองแงกลาวคือ ในแงแรก ครม. ตองสั่งใหมี

การปฏิบัติตามขอเสนอ ป.ป.ช. (ป.ป.ช. ออกหลักเกณฑ แต ครม. ตองสั่งใหปฏิบัติตาม – คณะผูวิจัย) 

แตในแงท่ีสอง ครม. ตองอนุมัติหลักเกณฑเสียกอนหนวยงานรัฐถึงจะปฏิบัติตามขอเสนอของ ป.ป.ช. 

ได  (ครม. ออกหลักเกณฑใหหนวยงานรัฐปฏิบัติตาม – คณะผูวิจัย) ดวยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติ ครม. จึง

ไมอนุมัติ แตก็เกิดปญหาบทบาทขัดแยงกันตรงท่ี ครม. ในฐานะผูถูกตรวจสอบตองมาพิจารณา

มาตรการท่ีจะถูกใชเพ่ือตรวจสอบตนเอง 

• ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ. 2556. “สูสังคมไทยเสมอหนา การศึกษาโครงสราง

ความม่ังคั่งและโครงสรางอํานาจเพ่ือการปฏิรูป”. 

ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2556 ไดศึกษาความเหลือ่มล้ําอันเกิดจากโครงสรางเชิงสถาบัน

ตาง ๆ ท่ีมีความผูกขาดท้ังอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจ 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 มีผูนําทางการเมืองใชขอมูล

ภายในซ้ือขายหลักทรัพย ในขณะท่ี กลต. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแลกลับมีกรรมการจากภาค

การเมืองอยูดวยจึงขาดความนาเชื่อถือ ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลตลาดทุน ไดแก 

(1) ใหผูมีอํานาจทางการเมืองเปดเผยขอมูลการซ้ือขายหลักทรัพยตอสาธารณะ (2) ให กลต. มีอํานาจ

ทางแพงสั่งปรับผูกระทําผิด (จากมีแคอํานาจทางอาญา ซ่ึงดําเนินคดียุงยากและลาชา) และใหมีการ

ดําเนินคดีแบบกลุม (Class action law) และ (3) เพ่ิมโทษกรณีทุจริตในตลาดทุนซ่ึงประเทศยังมี

บทลงโทษท่ีต่ํากวาในภูมิภาคนี้  

ในเรื่องหลักสูตรการศึกษาพิเศษ พบวา หลักสูตรเหลานี้เปนเวทีใหผูดํารงตําแหนงภาครัฐ 

เอกชน ตุลาการและสื่อมาเจอกัน ทําใหเกิดคําถามถึงความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการกําหนด

                                           
นั้น แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและส่ังใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับเร่ืองดังกลาวไปดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่ แลวใหหนวยงานของรัฐนั้นมีหนาที่รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตอไป 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการ

กําหนดมาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐรับไปปฏิบัติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจส่ังใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการไปตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเร่ืองนั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได” 
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นโยบายสาธารณะ ขอเสนอแนะคือปรับปรุงกิจกรรมบางกิจกรรมใหสอดคลองกับประโยชนสาธารณะ

มากกวาประโยชนสวนบุคคล และกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกท่ีชัดเจน  

ในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดานพลังงาน ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2556 ศึกษาการ

แปรรูปของรัฐวิสาหกิจ 2 แหง ไดแก ปตท. และ กฟผ. และพบวามีการแปรรูปแบบ “ก่ึงรัฐก่ึงเอกชน” 

อันเปนเพ่ือการแสวงหาผลประโยชนของผูมีอํานาจบางกลุม กลาวคือ ความเปนรัฐทําใหผูกขาดใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวของและไดรับประโยชนพิเศษตาง ๆ จากรัฐ เชน สิทธิสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม ขอ

เงินกูคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง แตความเปนเอกชนทําใหกําไรท่ีไดไปสูกลุมบุคคลบางกลุม และ

ไดรับประโยชนในฐานะเอกชน เชน การสงเสริมการลงทุน การยกเวนไมตองทําตามมติ ครม. หรือ

ระเบียบราชการ นอกจากนี้การบริหารงานยังมีกลุมขาราชการไปบริหาร แตไมมีขอเสนอแนะชัดเจน

วาตองทําอยางไร  

เรื่องนโยบายประกันราคาสินคาเกษตร โดยมีกรณีศึกษาคือการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจังหวัด

นาน และพบวามีการใชนโยบายดังกลาวใหประโยชนแกเกษตรหรือพอคาท่ีมีฐานะ ขอเสนอแนะคือ

รัฐบาลตองมุงเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานาจตอรองของเกษตรกร มากกวาการใชนโยบายเดิม ๆ แบบท่ี

เปนอยู 

• สุณีย กัลยะจิตร และคณะ. 2556. “การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการ

แตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ”. 

สุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 ศึกษาปญหาการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ และ

พบวาปญหาหลัก 2 ประการ ไดแก ปญหาดานโครงสรางขององคกร และปญหาระบบการแตงตั้งและ

โยกยายท่ีไมชัดเจน  

สตช. มีปญหาเชิงโครงสรางองคกรจนนําไปสูการแทรกแซงทางการเมือง กลาวคือ ในฝงผู

กําหนดนโยบายซ่ึงก็คือ คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) มีกรรมการฝายการเมือง 6 

คน จากกรรรมการท้ังหมด 11 คน ในฝงผูบริหารงานซ่ึงก็คือ คณะกรรมการตํารวจแหงชาติ (ก.ตร.) มี

ประธานมาจากฝายการเมือง ทําใหการแตงตั้งตํารวจผูบังคับการมีการแทรกแซงทางการเมืองได 

นอกจากนี้การทํางานของตํารวจยังขาดการถวงดุลตรวจสอบและประเมินผลจากภายนอก  

ระบบการแตงตั้งและโยกยายท่ีไมชัดเจนมีสาเหตุจาก "บัญชีรายชื่อผูอาวุโส" ท่ีคัดคะแนน

รอยละ 33 ยังสูงเกินไป สวนเกณฑคัดบุคคลไวใน "บัญชีผูเหมาะสม" ยังไมมีการประกาศใหชัดเจน 

เปดชองใหมีการใชเสนสายได  

สุณีย กัลยะจิตร และคณะ 2556 มีขอเสนอแนะ 4 ขอเพ่ือแกปญหาดังกลาว ดังนี้ 

 ประการแรก ปรับองคประกอบภายในของของ ก.ต.ช. ก.ตร. และ คณะกรรมการตรวจสอบ

และติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต. ตร.) เสียใหม โดย ก.ต.ช. ควรมีตํารวจภาคและนครบาลเขา
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มารวมเพ่ือใหนโยบายตํารวจระดับชาติสอดคลองกับจังหวัด สวน ก.ตร. ควรมีหลากหลาย เชน 

กรรมการสิทธิมนุษยชน ผูตรวจการแผนดิน สภาทนายความ และใหมีสํานักงาน ก.ต.ช. แยกออกจาก 

ส.ต.ช.  

ประการท่ีสอง การประเมินผลงานควรมีหนวยงานภายนอกมารวมประเมิน โดยใชมาตรฐาน

และระบบตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก ใหมีคณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขอิสระเพ่ือ

ตรวจสอบจากภายนอกรายงานตรงตอ ครม.  หรือให "สํานักงานจเรตํารวจแหงชาติ"  (ตรวจสอบการ

ทํางานภายใน) แยกออกจาก สตช.  

ประการท่ีสาม ยกระดับกองบัญชาการตํารวจภูธรและนครบาลใหเปน "เสมือนนิติบุคคล" 

เปนอิสระจาก สตช.  โดย ผบ.ตร. ยังมีอํานาจคลายปลัดกระทรวงแตไมมีอํานาจบริหารภายใน  

ประการท่ีสี่ ประกาศ "บัญชีรายชื่อผูอาวุโส" กอนการคัดเลือกและแตงตั้ง 3 เดือนให

ตรวจสอบวาถูกตองหรือไม ใหลดคะแนนของบัญชีผูอาวุโสจาก รอยละ 33 เหลือรอยละ 20 -25 สวน 

"บัญชีผูเหมาะสม" ตองแจงตอสาธารณะกอนแตงต้ัง และแจงหลักเกณฑของบัญชีผูเหมาะสมกอน 3 

เดือนเชนกัน 

• จตุรนต ถิระวัฒน และคณะ. 2556. “ความเปนไปไดในแงกฎหมายสําหรับประเทศ

ไทยในการดําเนินโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร”. 

จตุรนต ถิระวัฒน และคณะ. 2556 ศึกษาปญหาการคอรรัปชันโดยตั้งไวเปนอีกปจจัยความ

เสี่ยงอีกประการหนึ่งตอความปลอดภัยทางนิวเคลียรในการดําเนินโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรซ่ึงเปน

โครงการขนาดใหญ หากเกิดทุจริตจะเกิดความเสียหายตอสาธารณะและงบประมาณ คอรรัปชันอาจ

ทําใหไมมีมาตรฐานทางนิวเคลียรลดลง นอกจากนี้ ประชาชนยังตอตานเนื่องจากไมไวใจในเรื่องความ

ปลอดภัย  

งานวิจัยชิ้นนี้เห็นวาคอรรัปชันในเรื่องนี้เกิดไดจากสัมพันธระหวางบุคคลสาม 3 ระดับ ไดแก 

ผูกําหนดนโยบายการใชพลังงานนิวเคลียร ผูกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร และ ผูดําเนิน

โครงการโรงไฟฟานิวเคลียร กลาวคือ กรณีแรก ผูประกอบการจายสินบนใหผูกําหนดนโยบาย ให

อนุมัติสราง แตลดมาตรฐาน กรณีท่ีสอง ผูประกอบการจายสินบนผูกํากับดูแลความปลอดภัย กรณีท่ี

สาม ผูกําหนดนโยบายแทรกแซงการทํางานของผูกํากับดูแลความปลอดภัย  

ขอเสนอแนะมี 4 ประการดังนี้ 

(1) ปรับปรุง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ เพ่ือสรางความโปรงใสและใหประชาชนมีสวนรวนใน

กระบวนการตัดสินใจ และใหมีการเปดเผยขอมูลมาตรฐานความปลอดภัยของผูประกอบการอยาง

สมํ่าเสมอ 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) หามเจาหนาท่ีรัฐระดับสูงดํารงตําแหนงในบริษัทผูประกอบการเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน (conflict of interest)  

(3) มีกฎหมายคุมครองผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และมีกองทุนสนับสนุนองคกรภาค

ประชาสังคมตรวจสอบทุจริต โดยตั้ง Whistleblower Protection Fund โดยใชเ งินท่ีไดจาก

ทรัพยสินท่ีริบไดจากคดีทุจริตตาง ๆ 

(4) ตั้งองคกรกํากับดูแลพลังงานนิวเคลียรท่ีเปนอิสระจากการเมือง 

• ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ. 2557. “คอรัปชันในระบบราชการไทย การสํารวจ

ทัศนคติ ประสบการณของหัวหนาครัวเรือน”. 

ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ 2557 ไดสํารวจทัศนะครัวเรือนตอคอรรัปชันเปนครั้งท่ีสองหลัง

จัดทําการสํารวจนี้เม่ือ ป 2542 (สํานักงาน ก.พ. ใหทุน) ซ่ึงถือเปนการสํารวจทัศนะท่ีมีการอางอิงจาก

สื่อมวลชนมาก ผลการสํารวจ พบวา ในภาพรวม ครัวเรือนไทยเห็นวาคอรรัปชันเปนปญหารายแรง

อันดับสี่ รองจากยาเสพยติด ในระดับอาชีพ สภากทม. และสภาเขต กทม. ซ่ือสัตยนอยท่ีสุด (ป 2542 

คนมองวาตํารวจและนักการเมืองซ่ือสัตยนอย) ในเรื่องคุณภาพบริการของรัฐ หนวยงานท่ีบริการแย

สุด ไดแก สถานีตํารวจ โรงพยาบาลของรัฐ สํานักงานท่ีดิน หนวยงานเก็บขยะ และศุลกากร 

หนวยงานท่ีบริการดีท่ีสุด ไดแก สรรพากร โรงเรียนของรัฐ อปท. กรมชล ขนสง ในเรื่องการเรียกรับ

สนิบน หนวยงานเรียกรับสินบนเกิน 1 แสนบาทตอราย ไดแก กรมท่ีดิน และเรียกระหวาง 1 หม่ืน - 1 

แสนบาทตอราย ไดแก กรมศุล ตํารวจ สรรพากร ในเรื่องคอรรัปชันในกระบวนการยุติธรรม ผล

สํารวจป 2542 คนท่ีเคยไปศาลกวา 1 ใน 3 ตอบวาเคยถูกเรียกรับสินบน แตป 2557 เหลือเพียงรอย

ละ 10 ท่ีเห็นวาเปนแบบนั้น คดีท่ีถูกเรียกสินบนครึ่งหนึ่งเปนคดีทางเศรษฐกิจ (เก่ียวกับทรัพยสิน) 

โดยรวมแลวมูลคาการเรียกสินบนลดลง คนเห็นความสําคัญของปญหาคอรรัปชันมากข้ึน 

ขอเสนอแนะมี 2 ประการ ไดแก ประการแรก ควรมีการศึกษาตอยอดกรณีท่ีประสบความสําเร็จ และ

เปรียบเทียบกรณีท่ีเปนปญหาใหลึกถึงสาเหตุ และวิธีคอรรัปชัน และประการท่ีสอง ศึกษาฐานภาษี

เงินไดเพ่ือเชื่อมโยงกับธุรกิจและเศรษฐกิจ 

• สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ. 2557. “ผลกระทบขององคกรธุรกิจจากการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. มาตรา 103/7”. 

สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ 2557 ศึกษาผลกระทบของมาตรา 103/7 ของ พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดให

บริษัทเอกชนท่ีรับงานจากหนวยงานรัฐตองจัดทําบัญชีรายการรับจายในโครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีได

จากรัฐ (เรียกวา บช. 1) และรายงานตอกรมสรรพากร อันเปนมาตรการเพ่ือตรวจสอบภาษีเงินไดและ

คดีทุจริต  



138 

ผลการศึกษาพบวา กฎหมายดังกลาวยังมีปญหา 4 ประการในการบังคับใชใหมีประสิทธิภาพ 

ไดแก (1) เจาหนาท่ีหนวยงานรัฐยังขาดความรูในการจดัทํา บช. 1 และประโยชนของ บช. 1 (2) ขาด

การประสานงานระหวางกรมสรรพากรและ ป.ป.ช. และระบบติดตออิเล็กทรอนิกสไมสะดวก (3) ไมมี

มาตราฐานรับรองและคนตรวจสอบ และ (4) สรางภาระและอุปสรรคบริษัทรายเล็กซ่ึงไมมีเจาหนาท่ี

บัญชีท่ีเชี่ยวชาญเรื่องนี้ ทําใหเสียเปรียบบริษัทใหญ นอกจากนี้ การจัด บช. 1 ยังไมชวยใหหนวยงาน

ของรัฐตั้งงบประมาณและ ToR ท่ีสะทอนรายจายจริง 

สําหรับขอดี กฎหมายดังกลาวชวยไมใหล็อกสเปกและ ToR ทําใหการเบิกจายงบโปรงใส มี

การแขงขันเปนธรรม หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน  

สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ 2557 มีขอเสนอแนะวา ข้ันแรก ฝกอบรม จนท. รัฐใหเขาใจ

การทํา บช. 1 ข้ันท่ีสอง ป.ป.ช. ควรทํางานรวมกับกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลางใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนในการประสานและเชื่อมโยงขอมูลท่ีมีอยูแลว ดีกวาจะสรางระบบบัญชีใหม ข้ันท่ีสาม ป.ป.ช. 

ควรบังคับการจัดทํา บช.1 กับโครงการจัดซ้ือจัดจางของรัฐมูลคา 10 ลานบาทข้ึนไป 

• พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท. 2557. “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการประมูลดวยวิธีการ

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณภาครัฐ” 

พัชรสุทธิ์  สุจริตตานนท 2557 วิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธี  

e-auction และการประมูลแบบผสม (ระหวางประมูลแบบซองปด (sealed-bid auction) และ

ประมูลแบบเปด (open bid)) ผานการสรางแบบจําลองตามทฤษฎีการประมูล ผลการศึกษาพบวา  

e-auction ยังมีจุดดอยเทียบกับระบบประมูลแบบผสม กลาวคือ มีวิธีการซับซอนแตยังมีการฮ้ัวได

และตนทุนการดําเนินการท่ีสูง 

• เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ. 2558. “ประเมินองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญวา

ดวยการตอตานคอรรัปชัน”. 

เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ 2558 ไดศึกษาองคกรอิสระวาดวยการตรวจสอบคอรรัปชัน 

3 แหง ไดแก ป.ป.ช. สตง.  สํานักงานผูตรวจการแผนดิน โดยมีผลการศึกษาดังนี้ ในเรื่องบทบาท

หนาท่ี ท้ังสามหนวยงานมีบทบาทไมทับซอนกัน แต สตง. และผูตรวจการฯ จะมีปญหาตรงท่ีไมมี

อํานาจสั่งลงโทษหนวยงานใด หรือเจาหนาท่ีรัฐคนไดเลยทันที ปญหาท่ีสําคัญขององคกรอิสระคือ

ปญหาเชิงโครงสราง 2 ประการ ไดแก เรื่องงบประมาณและบุคลากร และปญหาการปฏิบัติงาน  

ในเรื่องงบประมาณ หนวยงานท้ังสามมีปญหาความเพียงพอของงบประมาณและอิสระในการ

บริหารจัดการ โดยตองพ่ึงพารัฐบาลเปนจัดสรร ท้ังนี้ ป.ป.ช. ไดรับงบเปนรายโครงการหรือราย

กิจกรรม ไมเหมือนสํานักงานผูตรวจการฯ ท่ีไดรับ "เงินอุดหนุน" หรือ Block grant ซ่ึงมีอิสระในการ

บริหารมากกวา   
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ในเรื่องการผลการปฏิบัติงาน หนวยงานท้ังสามโดยเฉพาะ ป.ป.ช. และ สตง. ยังไมเปดเผย

รายงานผลการปฏิบัติงานตอสาธารณะอยางครบถวนและตอเนื่อง และยังไมมีการเก็บสถิติเก่ียวกับผล

การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนระบบทําใหประเมินผลสัมฤทธิ์ไดยาก แตจากสถิติท่ีมีอยูพบวา ป.ป.ช. และ 

สตง. มีคดีสะสมท่ีตองสะสางในสัดสวนท่ีสูงในแตละป 

 เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ 2558  มีขอเสนอแนะดังนี้ ประการแรก ตองเพ่ิมอํานาจ 

กลาวคือให สตง. มีอํานาจยับยั้งการเบิกจายเงินและผูตรวจการฯ เปดเผยขอมูลกรณีการกระทําผิดตอ

สาธารณะหากไมมีการตอบสนองขอทักทวงของผูตรวจการฯ ประการท่ีสอง ตองปรับการจัดสรรงบ 

โดยรัฐสภาเปนผูกําหนดงบ หรือจัดสรรคิดเปนรายหัวประชากร หรือสัดสวนมูลคาโครงการใหญ 

ประการท่ีสาม ตองจัดทําฐานขอมูลออนไลนติดตามความกาวหนาของเรื่องรองเรียนหรืออยูระหวาง

สืบสวน และตองมีการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีตอสาธารณะอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ประการ

ท่ีสี่ เรื่องบุคลากร ไมควรรับโอนขาราชการจากหนวยงานอ่ืน ปรับอัตราเงินเดือนใหจูงใจและดึงดูดผูมี

ความรูจากหลายสาขา มีการจาง subcontract 

• เมธี ครองแกว. 2558. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตอตานการทุจริต”. 

เมธี ครองแกว 2558 ศึกษาความสัมพันธหรือความเชื่อมโยงระหวางกฎหมายกับ

เศรษฐศาสตรในการวิเคราะหสถานภาพและโครงสรางของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ผานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร Economics of Crime & Punishment ของ 

Gary Becker87 งานวิจัยชิ้นนี้จึงเนนอธิบายถึงพฤติกรรมการทุจริตของเจาหนา ท่ีของรัฐ ซ่ึง

เปรียบเทียบระหวางผลประโยชนและตนทุนของการทุจริตโดยใชตําแหนงหนาท่ี โดยเสนอวา การ

ทุจริตจะลดลงและหมดไปในท่ีสุดหากผลประโยชน ณ จุดสุดทายของการทุจริตมีคาเทากับศูนย ซ่ึง

เทากับตนทุน ณ จุดสุดทายของการทุจริตนั้น ๆ เชนเดียวกัน 

หากจะลดประโยชนจากการทุจริตหรือเพ่ิมตนทุนใหการทุจริต จะตองมีการสรางสภาวะ

แวดลอมเชิงโครงสราง 3 ประการ ไดแก (1) การลดอํานาจการตัดสินใจโดยลําพัง (discretionary 

power) ของเจาหนาท่ีของรัฐ (2) การลดกําไรสวนเกิน (economic rent) ท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต

และ  (3) การสรางสถาบัน (institutions) ใหมีความเขมแข็ง 

การจะทําใหเกิดสภาวะแวดลอมดังกลาวขางตนจําเปนท่ีจะตองมีการตรวจสอบและถวงดุล 

(Checks and Balances) ระหวางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ แตการ

ตรวจสอบและถวงดุลดังกลาวทํางานไมเต็มท่ีหรือมีขอบกพรองในโครงสรางและการทํางาน 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. มีสถานภาพเปนองคอํานาจพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึนมาในสังคมไทยเพ่ือให

กลไกการตรวจสอบทุจริตสมบูรณข้ึน 

สําหรับ เมธี ครองแกว 2558 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมใชสวนตอขยายของสํานักงานอัยการ

สูงสุดหรือศาลยุติธรรม หากแตเปนโครงสรางทางสถาบันพิเศษเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ซ่ึงจะตองมีความรวดเร็วในการทํางาน มีการตั้งเปาหมายหรือประเมินจุดสัมฤทธิ์ของผลงานท่ีแตกตาง

จากสํานักงานอัยการสูงสุดและศาลยุติธรรม 

เมธี ครองแกว 2558 ยังเปรียบเทียบโครงสรางและวิธีการทํางานของ ป.ป.ช. ไทยกับ ป.ป.ช. 

ของประเทศเพ่ือนบาน ไดแก ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลยเชีย และฟลิปปนส และมีขอคนพบวา ป.ป.ช. 

ของอินโดนีเซียมีลักษณะท่ี ป.ป.ช. ไทยนาจะเอาอยาง ไดแก (1) อํานาจในการจับกุมคุมขังและ

ตรวจสอบการกระทําความผิด (2) มีอํานาจและบุคลากรฟองรองคดีทุจริตตอศาลยุติธรรมไดโดยตรง 

(ไมตองผานอัยการ) (3) มีศาลพิเศษดานการทุจริตและโครงสรางของผูพิพากษาท่ีรอตัดสินคดี และ

เง่ือนไขทางดานเวลาในการดําเนินงาน  

ในขณะท่ี ป.ป.ช. ไทยยังมีประเด็นท่ีตองปรับปรุงเพ่ือการดําเนินงานสะดวกมากข้ึน ไดแก (1) 

เพ่ิมอิสระบริหารงานภายใน โดย ป.ป.ช. ตองปรับปรุงระเบียบการบริหารจัดการภายในและการ

จัดสรรงบประมาณเขมงวดนอยลง และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 107 จะให ป.ป.ช. มีอํานาจออกระเบียบบริหาร

ภายในเอง แตผูบริหาร ป.ป.ช. กลับกําหนดตามระเบียบราชการท่ัวไปซ่ึงมีลักษณะควบคุมมากกวา

สงเสริม (2) เพ่ิมอิสระทางงบประมาณ ท้ังนี้แมรัฐธรรมนูญฯ ป 2540 และ 2550 จะกําหนดใหตองมี

การจัดสรรงบประมาณแก ป.ป.ช. อยางเพียงพอ แตในทางปฏิบัติสํานักงบประมาณยังคงมีดุลยพินิจ

พางบประมาณท่ีรัฐบาล (ซ่ึงเปนฝายถูกตรวจสอบ) จัดสรรให (3) ตองปรับปรุงความสัมพันธในการ

ทํางานรวมกับสํานักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากอัยการมักไมเห็นดวยกับสํานวนการฟองของ ป.ป.ช. 

ในคดีการเมืองใหญ ๆ  ทําใหตองคณะทํางานรวมกัน และใชเวลาหลายปกวาจะมีการสงฟองศาล และ 

(4) ตองปรับปรุงวิธีการตรวจบัญชีทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐ 
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• สรรเสริญ พลเจียก. 2558. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการทํางานของ ป.ป.ช.” 

สรรเสริญ พลเจียก 2558 ศึกษาในเชิงลึกถึงการทํางานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ สํานักงาน 

ป.ป.ช. และพบวา ป.ป.ช. มีปญหาในการปฏิบัติงาน 5 ประการ ไดแก (1) จํานวนบุคลากรท่ีไม

เพียงพอ (2) งบประมาณท่ีนอยและถูกจํากัดในการใช (3) ความขัดของท่ีเกิดข้ึนในรูปของทรัพยากร

ทุนและวัสดุอุปกรณ และการจัดซ้ือจัดจางตาง ๆ ท่ีมีระเบียบปฏิบัติท่ีสลับซับซอน และแข็งกระดาง

ทําใหการทํางานเกิดความลาชา (4) การบริหารจัดการท่ีผูมีอํานาจในการตัดสินใจมีปญหา หรือความ

ลาชาในการตัดสินใจ และ (5) กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ียังมิไดปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพใน

การใชงาน 

สรรเสริญ พลเจียก 2558 พบวา การท่ี ป.ป.ช. มีเรื่องรองเรียนสะสมรอการดําเนินการ

จํานวนมาก มีสาเหตุอยางนอยสองเรื่อง ไดแก (1) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดท่ีสอง ตองหยุดปฏิบัติ

หนาท่ีเนื่องจากถูกกลาวหาในคดีข้ึนเงินเดือนตัวเอง ทําใหงานของคณะกรรมการสะดุดถึงเกือบ 2 ป 

และเม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดท่ี 3 เขามาทํางานเม่ือปลายป 2549 จํานวนคดีท่ีตองดําเนินการ

แสวงหาขอเท็จจริงเบื้องตน ไตสวนและชี้มูลเพ่ือฟองรองมีจํานวนมาก (คดีสะสม 11,578 เรื่อง ในป 

2549)  และ (2) โครงสรางบุคลากร และระเบียบการทํางานไมไดเปลี่ยนแปลงตั้งแตคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ชุดท่ี 1 ทําใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดท่ี 3 และของสํานักงาน ป.ป.ช. มี

ปญหา อาทิ 

• การแจกจายงานแสวงหาขอเท็จจริงและไตสวนพยานไมเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ

ของเจาหนาท่ี (หัวหนาสวนกลุมงานดําเนินการคดีไมซับซอนเอง แตใหเจาหนาท่ี

ระดับลางดําเนินการเรื่องขนาดใหญ  

• เจาหนาท่ีบันทึกปากคําพยานและจัดทําบันทึกการประชุมไมเพียงพอ ทําใหไตสวน

ลาชา  

• การสงคดีฟองศาลยังตองรอความเห็นจากอัยการสูงสุด (ตามมาตรา 97 แหง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542) 

ป.ป.ช. ใชเวลาแสวงหาขอเท็จจริงเบื้องตนเฉลี่ย 354 วันตอคดี (ขอมูลป 2556) 87

88 และใช

เวลาไตสวนจนถึงท่ีสุดเฉลี่ย 1,059 วัน รวมแลวใชเวลาเกือบ 4 ป เพ่ือดําเนินการในแตละคดีใหเสร็จ

สิ้น ในแงประสิทธิภาพหรือความคุมคาของการใชงบประมาณ ในปงบประมาณ 2555 คดีแตละคดีจะ

ใชงบประมาณ 72,808 บาท ซ่ึงเปนการใชจายในกิจกรรมการเดินทางและคาใชจายในการจัดประชุม

คอนขางสูง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ ป.ป.ช. สรรเสริญ พลเจียก 2558 เสนอวา  

                                           
88 สรรเสริญ พลเจียก 2558, หนา 56. 
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(1) ตองเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการปราบปรามทุจริตมากข้ึนเพ่ือสะสางเรื่องรองเรียน

สะสมใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ป โดยฝายงานแสวงหาขอเท็จจริงมี 357 คน (ป 2556) 

ตองเพ่ิม 150 คน เพ่ือเพ่ิมอัตราเฉลี่ยการแสวงหาขอเท็จจริงเสร็จสิ้น 13 เรื่องตอ

คนตอป จากท่ีเคยจัดการได 10 เรื่องตอคนตอป ฝายงานไตสวนขอเท็จจริงมี 137 

คน ตองเพ่ิม 80 คน จะทําใหไตสวนขอเท็จจริงไดเสร็จสิ้นเฉลี่ย 4 เรื่องตอคนตอป 

จากเดิมท่ีทําได 3 เรื่องตอคนตอป 

(2) แกระเบียบบริหารงานภายในใหมีเกณฑการมอบหมายงานสอบสวนใหชัดเจน โดย

เจาหนาท่ีระดับสูงตองรับสอบสวนคดีขนาดใหญและขนาดกลาง 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) ตั้งศาลพิเศษชํานาญการเพ่ือรับฟองคดีทุจริต  

(5) ให ป.ป.ช. ไตสวนบริษัทเอกชนท่ีใหสินบนแกเจาหนาท่ีรัฐได 

• สุทธิ สุนทรานุรักษ. 2559. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการทุจริตในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” 

สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559 ศึกษาเรื่องการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) โดยมี

แนวคิดสนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจไปสูการปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากความเขมแข็งของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะตองเริ่มตนจากประชาธิปไตยท่ีแข็งแรงภายในทองถ่ินเสมอ และ 

อปท. ยังสามารถแบงเบาภารกิจการจัดทําบริการสาธารณะจากรัฐบาลสวนกลางได และสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง  

แตปญหาการทุจริตภายใน อปท. นับเปนความลมเหลวประการหนึ่งในการบริหารงาน

ทองถ่ิน โดยสามารถแบงชองทางการทุจริต ไดแก (1) การทุจริตกอนเขาสูดํารงตําแหนง คือ การ

ทุจริตเลือกต้ัง และ (2) การทุจริตระหวางดํารงตําแหนง ซ่ึงมี 4 ลักษณะ ไดแก การทุจริตบริหารงาน

คลังทองถ่ิน (เบิกจายไมมีใบเสร็จรับเงิน ไมตรงวัตถุประสงค) การทุจริตการจัดซ้ือจัดจาง ทุจริตในการ

บริหารงานบุคคล (เรียกรับสินบนแตงตั้งและบรรจุเจาหนาท่ีทองถ่ิน) และ ทุจริตในการออกใบอนุญาต 

(เชน อนุญาตตอเติมกอสิ่งกอสรางผิดระเบียบ)  

ขอมูลสถิติชี้วา ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อปท. ระหวางป 2554 ถึง 2558 รวม 188 คดี เปนคดี

จัดซ้ือจัดจาง 104 คดี ทุจริตออกใบอนุญาต 36 คดี และทุจริตในการบริหารงานบุคคล 25 คดี 88

89 

                                           
89 สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559, หนา 90. 
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ในขณะท่ี สตง. ตรวจสอบพฤติการณนาเชื่อวาทุจริต ระหวางป 2550 – 2554 รวม 801 กรณี 

แบงเปน กรณีดําเนินการผิดระเบียบ (การเงินการคลัง) 295 กรณี และจัดซ้ือจัดจางมิชอบ 188 กรณี 

และในป 2558 และ 2559 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ออกคําสั่งระงับการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีทองถ่ินรวม 117 คน ตามนโยบายปราบปรามการทุจริต 

สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559 พบวา การควบคุมกํากับและจัดการปญหาทุจริตภายในทองถ่ิน

เปนหนาท่ีของหนวยงานอยางนอย 3 แหงไดแก กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (สถ.) ป.ป.ช. 

และ สตง. และตั้งแตป 2542 เปนตนมา ก็มีการมุงเนนเพ่ิมโทษการทุจริตผานกระบวนการปรับปรุง

กฎหมาย ป.ป.ช. ป 2542 และกฎหมายปองกันการฮ้ัวประมูล ป 2542 โดยการปรับปรุงกฎหมาย 

ป.ป.ช. ฉบับท่ี 2 ป 2554 และฉบับท่ี 3 ป 2558 สงสัญญาณไปถึงผูท่ีคิดจะกระทําการทุจริตวามี

ตนทุนสูงสุด คือ โทษประหารชีวิต ถูกริบทรัพยรวมท้ังอายุความจะหยุดลงหากผูทุจริตหลบหนี แต

การบัญญัติเฉพาะโทษข้ันสูงสุดเพียงอยางเดียวโดยไมมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปราบปราม

ทุจริตนั้นปญหาทุจริตภายในทองถ่ินจะลดลงหรือไม 

สุทธิ สุนทรานุรักษ 2559  มีขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตรวจสอบทุจริตใน อปท.  ดังนี้ 

(1) รัฐบาลควรเนนปรับปรุงบทบาทในการทํางานรวมกัน สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) ป.ป.จ. และ สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัด (สตจ.) 

โดยให ป.ป.จ. เปนศูนยกลางบริหารเรื่องรองเรียนทุจริตของ อปท.ภายในจังหวัด  

ในขณะท่ี สถจ. ควรทําหนาท่ีในการสนับสนุนใหเกิดกลไกการเปดเผยขอมูล

ขาวสารภายในทองถ่ินแบบ Proactive disclosure สวน สตจ. เนนการตรวจสอบ

เชิงปองปราม (Preventive audit) 

(2) เสนอยุบรวม อปท. ขนาดเล็กเขาไวดวยกันตามขอเสนอของศาสตราจารยเมธี 

ครองแกว เพ่ือใหการตรวจสอบเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต โดยเฉพาะการทุจริตจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐ ครอบคลุมมากข้ึน 

(3) ยกบทบาทของภาคประชาชนในทองถ่ินใหมีสวนรวมติดตามตรวจสอบการทุจริต

ของ อปท. ได โดยรัฐจะตองชวยลดตนทุนการเขาถึงขอมูลขาวสารของ อปท. โดย

ใชแนวคิดเรื่อง Open Government data และแนวทางการเปดเผยขอมูล

ขาวสารแบบ Proactive disclosure  

• ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ. 2558. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการ

เปล่ียนแปลงกฎหมายตอตานการทุจริต” 

ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 2558 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 ซ่ึง

เพ่ิมบทบาทอํานาจหนาท่ีใหแก ป.ป.ช. ดําเนินคดีอาญาตองสงใหพนักงานสอบสวนและสงให
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ผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษทางวินัยได ตางจาก พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 (ซ่ึงถูกยกเลิกไปกอนจะมีกฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2542) ซ่ึง

ไมใหอํานาจดังกลาวแกสํานักงาน ป.ป.ป. ทําใหขาดประสิทธิภาพในการแกไขปญหาการทุจริต 

ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักด์ิ กุมภีพงษ 2558  ประเมินวาผูทุจริตมี “ตนทุนทุจริต” 

เพ่ิมข้ึน เม่ือมีการแกไขกฎหมาย ป.ป.ช. ในป 2554 ตนทุนดังกลาวเพ่ิมในสองแง ไดแก (1) ป.ป.ช. 

ดําเนินการกับเรื่องเรียนเสร็จ และชี้มูลแกผูทุจริตไดมากข้ึนตอป และ (2) มีการแกไขกฎหมายท่ีเพ่ิม

โทษมากข้ึน 

สําหรับการปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. กอนการแกไขกฎหมาย ในป 2554 (ปงบประมาณ 2543 

– 2554)  ป.ป.ช. แจงวาดําเนินการเสร็จ 23,009 เรื่อง (รอยละ 71 ของเรื่องท่ีรับรองเรียน) แตเปน

การชี้มูลผูกระทําความผิดเพียง 818 เรื่อง (รอยละ 3.5 ของเรื่องท่ีดําเนินการเสร็จ) หรือชี้มูลเฉลี่ย 68 

เรื่องตอป ท่ีเหลือเปนเรื่องท่ี ป.ป.ช. “ตีตก” “ไมรับ” สงคืนพนักงานสอบสวน และสงหนวยงานอ่ืน

ดําเนินการตอ (เชน สํานักงาน ป.ป.ท.)  หลังการแกไขกฎหมาย (ปงบประมาณ 2555 – 2557) 

ป.ป.ช. ดําเนินการเสร็จ 7,164 เรื่อง (รอยละ 96 ของเรื่องท่ีรับรองเรียน) เปนการชี้มูลความผิด 264 

เรื่อง (รอยละ 3.7 ของเรื่องท่ีดําเนินการเสร็จ) หรือชี้มูลเฉลี่ย 88 เรื่องตอป 

สําหรับประเด็นการแกไขกฎหมาย มีการแกไขกฎหมายในป พ.ศ. 2554 10 ประเด็นซ่ึงให

อํานาจ ป.ป.ช. ดําเนินการ อันเปนการเพ่ิมตนทุนของการทุจริต ไดแก  

(1) มาตรา19 (7) เพ่ิมบทบาทให ป.ป.ช. กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง 

(2) มาตรา 74/1 ไมนับระยะเวลาหลบหนีรวมเปนอายุความ ถาผูถูกกลาวหาหรือ

จําเลยหลบหนีไปในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางการพิจารณาของศาล 

(3) มาตรา 37/2 ป.ป.ช. สามารถเขาตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตามอํานาจของ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง) และคณะกรรมการ

ธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(4) มาตรา 84 ป.ป.ช. มีอํานาจขอขยายเวลาในการรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีพนจาก

ตําแหนงไปแลว 5 ป ได ซ่ึงจากเดิมคือ 2 ป  
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(5) มาตรา 123/1 เพ่ิมโทษชี้มูลเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมิใชเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา (เชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ89

90 ซ่ึงไมสามารถถูกดําเนินคดีตามมาตรา 

157 ได) ใหรุนแรงกวาอัตราโทษตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา90

91 

(6) มาตรา 28/2 ป.ป.ช. สามารถยื่นฟองคดีตอศาลได กรณีท่ีไมสามารถหาขอยุติใน

การฟองคดีไดระหวาง ป.ป.ช. กับสํานักงานอัยการสูงสุด 

(7) มาตรา 103/2 – 103/6 ป.ป.ช. มีหนาท่ีใหความคุมครองบุคคล จัดใหมีรางวัลตอบ

แทนใหแกผูแจงเบาะแสทุจริต และพิจารณาไมดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาวาทุจริต 

เพ่ือกันไวเปนพยาน  

(8) มาตรา 103/7 กําหนดใหบริษัทเอกชนท่ีรับงานจากรัฐตองแสดงบัญชีรายรับ

รายจายของโครงการจัดซ้ือจัดจางจากรัฐตอกรมสรรพากร และ ป.ป.ช. 

(9) มาตรา 103/7 กําหนดใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจางของรัฐเผยแพรราคากลางและการ

คํานวณราคากลางตอสาธารณะ 

(10)  มาตรา 130/10 จัดตั้งสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด (ป.ป.จ.) เปนการกระจาย

อํานาจการปองกันและปราบปรามการทุจริตไปยังพ้ืนท่ีทุกจังหวัด 

ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ 2558 ยังมีขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงมาตรการ

เพ่ิมตนทุนทุจริตจากการแกไขกฎหมายดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้ 

(1) ตองปรับปรุงประมวลจริยธรรมใหชัดเจนวาการกระทําใดเปนการฝาฝนมาตรฐาน

จริยธรรมรายแรง และมีข้ันตอนอยางไร และตองลดอํานาจผูกขาดและการใชดุลย

พินิจของนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาในฐานะเปนผูพิจารณาบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการการเมือง และ

ของ ส.ส. และกรรมาธิการ 

(2) ตองเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสทุจริต ใหมีการไตสวน

ขอเท็จจริงใหรวดเร็ว เนื่องจากการไตสวนคดีสวนใหญยังใชเวลาอยางนอย 1 ป 

(3) ควรพิจารณาการใชมาตรการใหมใหเหมาะสม ไดแก มาตรการแสดงบัญชีรายรับ

รายจายอาจเพ่ิมตนทุนและภาระการจัดการใหแกบริษัทเอกชนขนาดเล็ก และ การ

จัดตั้ง ป.ป.จ. เพ่ิมภาระทางงบประมาณแก ป.ป.ช. (คาตอบแทน ป.ป.จ. รวมเดือน

                                           
90 เมธี ครองแกว, หนา 60. 

91 ตามรายงานวิจัยของ ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักด์ิ กุมภีพงษ 2558 มาตรา 123/1 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กําหนดโทษจําคุกเทากับมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา คือต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป แต

บัญญัติโทษปรับสูงกวา คือสองหมื่นถึงสองแสนบาท สวนมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญากําหนดโทษปรับสองพันถึงสองหมื่นบาท 

ทั้งนี้ ในป 2560 มีการแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยเพิ่มโทษปรับเปนสองหมื่นถึงสองแสนบาท 
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ละ 140 ลานบาท) แตการทํางานกลับถูกตั้งคําถามวามีความคุนเคยกับผู ถูก

กลาวหาซ่ึงเปนนักการเมืองหรือเจาหนาท่ีรัฐทองถ่ิน 

• วรวิทย สุขบุญ. 2559. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของ 

ป.ป.ช.” 

วรวิทย สุขบุญ 2559 ศึกษามาตรการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของ ป.ป.ช. วามีประสิทธิภาพ

เพ่ิมตนทุนตอการทุจริตอยางไร ท้ังนี้ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยและหนี้สินตอหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการตรวจสอบเปนกลไกหนึ่งท่ีนานาประเทศนิยมมาใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกัน

การทุจริต ในประเทศไทยผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน

ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2517 ตอมารัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 กําหนดใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ทําหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ

หนี้สิน 

มาตรการยื่นบัญชีทรัพยสินมีประโยชนสําหรับการตรวจสอบ 2 ประการ ไดแก 1) เพ่ือ

ปองกันการมีผลประโยชนทับซอน และ 2) เพ่ือตรวจหาและปองกันการร่ํารวยโดยมิชอบ แตการ

ตรวจสอบเรื่องใดนั้นข้ึนอยูกับปจจัย ดังนี้ 

• ความจําเปนหรือพฤติกรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีระบบตองการแกไข  

• จํานวนของผูมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินความถ่ีในการยื่นบัญชี  

• การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณท่ีจําเปน  

• วิธีการตรวจสอบ  

• การใหประชาชนมีสวนในการตรวจสอบ  

• โทษท่ีใชบังคับสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

 

วรวิทย สุขบุญ 2559 พบวา ป.ป.ช . ยังมีอุปสรรคทําใหไมประสบความสําเร็จในการ

ตรวจสอบบัญชีทรัพยสินเทาท่ีควร ไดแก (1) ความซํ้าซอนของขอมูล (2) การติดกับดักของกฎหมาย 

(3) การตรวจสอบแบบภาพนิ่ง  (4) การตรวจสอบทุกบัญชี (5) ประสิทธิภาพของเครื่องมือ (กฎหมาย) 

ท่ีใชในการตรวจสอบ (6) การบริหารจัดการองคกร (7) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใน

การตรวจสอบท่ีลาชา (8) ความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคประชาสังคม และ (9) 

ปญหาท่ีเกิดจากนักการเมืองหรือผูมีหนาท่ียื่นบัญชี 

ในชวงป 2542 – 2557 ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฐานไมยื่นบัญชี

ทรัพยสินจํานวน 129 คดี ซ่ึงมีมูลเหตุจูงใจ ดังนี้ (1) เพ่ือเตรียมการทุจริต (2) เพ่ือปกปดการไดมาของ

ทรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบ (3) เพ่ือสรางภาพลักษณ (4) เพ่ือปกปดมิใหเจาหนี้ติดตามทรัพยสิน (5) 
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เพ่ือปกปดการกระทําความผิดตามกฎหมายอ่ืน (6) จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ

เจาหนาท่ีของรัฐต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และ (7) สาเหตุอ่ืนเชนไมตองการดํารงตําแหนงทางการเมือง

หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

• ทองใหญ อัยยะวรากูล. 2560. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการใชมาตรา 157 ใน

ประมวลกฎหมายอาญา” 

ทองใหญ อัยยะวรากูล 2560 วิเคราะหประเด็นเรื่องการตีความประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 157 โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร (Economic model) ท้ังนี้ มีขอถกเถียงในกลุมนัก

กฎหมายวา บทบัญญัติมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญาท่ีวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนนั้นควรมีขอบเขตกวางขวางเพียงใด และการฟองเจา

พนักงานวากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นั้น จะใหประชาชนมีอํานาจ

ฟองเจาพนักงาน โดยประชาชนเปนโจทยฟองเองไดหรือไม ซ่ึงทองใหญ อัยยะวรากูล 2560 จะ

วิเคราะหเรื่องอํานาจฟองโดยเปรียบเทียบ 2 กรณี ไดแก (1) ใหอํานาจฟองตามมาตรานี้เปนของ

พนักงานอัยการเทานั้น หรือ (2) ใหอํานาจฟองเปนของท้ังพนักงานอัยการและของประชาชน 

ทองใหญ อัยยะวรากูล 2560 พบวา การใหท้ังพนักงานอัยการและประชาชนผูมีสวนไดเสีย

ในคดีมีอํานาจฟอง อาจทําใหจํานวนคดีในศาลสูงข้ึนในตอนแรก แตก็สามารถยับยั้งผูท่ีคิดจะกระทํา

ความผิดบางสวนไดเนื่องจากตนทุนท่ีคาดวาจะตองจายในการกระทําความผิดจะสูงข้ึนดวย หาก

บทลงโทษรุนแรงมาก ก็จะยับยั้งไมใหกระทําความผิด จนสามารถลดจํานวนผูกระทําความผิดไดใน

ท่ีสุด  

ท้ังนี้ งานวิจัยชิ้นนี้มีขอเสนอแนะวา ควรแกไขขอความในมาตรา 157 ประมวลกฎหมาย

อาญา โดยใหระบุชัดเจนวาการกระทําหรือละเวนการกระทําโดยมิชอบอ่ืนๆ นิยามอยางไร เชน การ

กระทําท่ีกระทํานอกขอบเขตแหงอํานาจ หรือการกระทําฝาฝนตอวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือ

การกระทําฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายท่ีเปนการใชดุลพินิจตามอําเภอใจหรือโดยปราศจากเหตุผล 
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• สิริลักษณา คอมันตร. 2560. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยมาตรการและกฎหมาย

ตางประเทศเพ่ือตอตานการทุจริตและผลกระทบตอประเทศไทย” 

สิริลักษณา คอมันตร 2560 ศึกษามาตรการและกฎหมายของตางประเทศ เนนประเทศ

สหรัฐอเมริกาเปนหลัก โดยศึกษาในสองเรื่อง ไดแก (1) มาตรการปองกันและปราบปรามการติด

สินบนเจาหนาท่ีรัฐตางประเทศ และ (2) มาตรการติดตามทรัพยสินทุจริตคืน 

ในเรื่องการปองกันและปราบปรามการติดสินบน งานศึกษาชิ้นนี้พบวา มาตรการและ

กฎหมายของตางประเทศยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการท่ีจะยับยั้งพฤติกรรมการทุจริตและเปน

ประโยชนตอประเทศไทย เนื่องจากตนทุนท่ีเกิดจากการทุจริตยังคงต่ําวาผลประโยชนหรือ

ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดจากการทุจริต การวิเคราะหในเชิงทฤษฎีเกมแสดงวา การทุจริตติดสินบน

เจาหนาท่ีรัฐตางประเทศอาจเปนกลยุทธท่ีดีท่ีสุดสําหรับผูประกอบธุรกิจระหวางประเทศ ความไม

ไววางใจทําใหมีแนวโนมท่ีตางฝายตางใหสินบนเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือแลกกับประโยชนท่ีเหนือกวา ในท่ีสุด

คาปรับก็อาจกลายเปนตนทุนการประกอบธุรกิจชนิดหนึ่ง สุดทายผูประกอบการก็อาจไมสนใจความ

เสี่ยงดานชื่อเสียง (reputation risk) เม่ือบริษัทชั้นนําท้ังหลายตางก็พากันถูกสอบสวนและเสียคาปรับ

และยอมความ 

นอกจากนี้ ยังไมชัดเจนวาประเทศไทยจะไดผลประโยชนจากมาตรการและกฎหมาย

ตางประเทศมากเทาไร ข้ึนอยูกับความรวมมือในการแบงปนขอมูลการกระทําความผิดจากฝาย

ตางประเทศ ประเทศไทยจะไดประโยชนมากในการดําเนินคดีเอาผิดกับเจาหนาท่ีรัฐผูรับสินบน ถา

สามารถปฏิบัติการเชิงรุกมากข้ึน และยังไดประโยชนในลักษณะ free rider อีกดวย เพราะไมตอง

แสวงหาขอมูลเบื้องตนเอง สามารถสอบสวนคดีตอไดจากหลักฐานท่ีกระบวนการยุติธรรมตางประเทศ

ดําเนินการไปแลว 

สําหรับการติดตามทรัพยสินคืน สิริลักษณา คอมันตร 2560 พบวา กฎหมายตางประเทศยัง

ไมมีประสิทธิภาพในการติดตามทรัพยสินคืน ทําใหผูกระทําการทุจริตไมเกรงกลัวท่ีจะกระทําความผิด 

สิริลักษณา คอมันตร 2560 มีขอเสนอแนะตอ ป.ป.ช. ในการเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการท้ัง

สองเรื่อง ดังนี้ 

ในสวนการติดสินบนเจาหนาท่ีรัฐตางประเทศ ไทยตองพยายามใชกฎหมาย FCPA ใหเปน

ประโยชนตอประเทศไทยใหมากข้ึน โดยตองติดตามขอมูลคดีตาง ๆ ในสหรัฐอยางใกลชิด และสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับเจาหนาท่ีอเมริกันในหนวยงานหลักท้ังสองหนวยงานคือ DOJ และ SEC ซ่ึงทาง 

ปปช. ก็ไดเริ่มทําบางแลวในแงเรียกรองใหสหรัฐสงเงินคาปรับคืนประเทศท่ีเสียหาย 

ในสวนการติดตามทรัพยสินคืน ป.ป.ช. ควรพิจารณาดําเนินการ 4 เรื่อง ไดแก (1) พิจารณา

การจางมืออาชีพ (outsourcing) ท่ีมีเครือขายในหลายประเทศเพ่ือติดตามทรัพยสินคืนและ

ดําเนินการทางแพงในการริบทรัพยสินตามมูลคา เพ่ือเสริมการดําเนินการแบบรัฐตอรัฐตามความ
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รวมมืออยางเปนทางการ (mutual legal assistance) (2) พิจารณาริบทรัพยสินท่ีไมไดมาจากการ

กระทําความผิดโดยไมตองติดตามทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดจนถึงท่ีสุดตามหลัก 

Fungibility หรือการแทนกันไดทางเศรษฐศาสตร เพ่ือยึดหรืออายัดทรัพยสินอ่ืนตามคําพิพากษาของ

ศาล (3) ใชวิธีการทางแพงตามแนวทางของ UNCAC ในเรื่อง non-conviction forfeiture ในการ

ติดตามทรัพยสินคืน และ (4) พัฒนาฐานขอมูลดานความเชื่อมโยงของบุคคล ท่ีอยูในเครือขายทุจริต

เพ่ือสามารถติดตามการใชตัวแทน (nominee) ในการเคลื่อนยายทรัพยสินโดยเฉพาะการเคลื่อนยาย

ไปตางประเทศ 

สิริลักษณา คอมันตร 2560 ยังมีขอเสนอบางประการเพ่ือปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลใน

อนาคต ดังนี้ 

• ใหคูสัญญากับรัฐมีมาตรฐานหรือมีแผนการปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือใหได

มาตรฐาน ISO37001 (Anti-bribery management systems) 

• กําหนดใหหนวยงานของรัฐและเอกชนใช ระบบ  COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ในการปรับปรุง

ก ร อบกา รคว บ คุมภ าย ใน เ ชิ ง บู ร ณ าก า ร  (internal control integrated 

framework) ใหองคกรตองพิจารณาโอกาสการเกิดการทุจริตในองคกรของตน 

• ศึกษารายละเอียดและนําระบบมาตรฐานตนทุนกอสรางอาคารของวิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทย (วสท.) มาผนวกไวในหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน

กอสรางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหราคากลางมีความถูกตองแมนยํามากข้ึน และ

พิจารณาระบบของยุโรปประกอบ 

• ติดตามพัฒนาการเรื่องความเปนเจาของท่ีแทจริง (beneficial ownership) ซ่ึงจะ

เปนประโยชนในการติดตามทรัพยสินคืนและติดตามพัฒนาการของ OECD เรื่อง

ประสานกับสรรพากรท่ัวโลกในกรณีท่ีมีการเปดบัญชีธนาคารหรือลงทุนในธุรกิจใน

ประเทศสมาชิก OECD 

• พัชรวรรณ นุชประยูร. 2560. “นิติเศรษฐศาสตรวาดวยการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับ

การทุจริตตอหนาท่ีราชการ” 

พัชรวรรณ นุชประยูร 2560 ประเมินและวิเคราะหคําพิพากษาศาลฎีกาของไทยในคดีการ

ทุจริตและการกระทําความผิดตอตําแหนงและความผิดเก่ียวกับการทุจริตหนาท่ีราชการ ผลการ

วิเคราะหแนวทางของศาลประกอบกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของไทย พบวา กฎหมาย

ไทยยังกําหนดฐานความผิดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ีราชการไมสอดคลองกับสถานการณในการ

ทุจริตและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยเฉพาะการใชอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 
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ประมวลกฎหมายอาญาท่ีกําหนดโทษปรับท่ีกําหนดไวอยางสูงไมเกินสี่หม่ืนบาทนั้นไมอาจทํา

ใหเปนการเพ่ิมตนทุนในการกระทําความผิดแตประการใด เนื่องจากผลประโยชนคาดคะเน 

(expected benefits) ของผูกระทําความผิดท่ีไดรับสูงกวาตนทุนคาดคะเน (expected costs) อยู

มาก 

ขอพิจารณาเก่ียวกับอํานาจของศาลในการใชดุลพินิจในการบรรเทาโทษ การลดโทษและการ

เพ่ิมโทษยังขาดหลักเกณฑท่ีชัดเจน  โดยเฉพาะการกําหนดเง่ือนไขในการใหผูพิพากษาสามารถใช

ดุลพินิจกําหนดโทษใหกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนเง่ือนไขในการคุมประพฤติ โดยไมมีบทบัญญัติท่ี

กําหนดไวอยางชัดเจน 

พัชรวรรณ นุชประยูร 2560 มีขอเสนอแนะจากการนําครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชในการ

วิเคราะห ดังนี้ 

(1) ควรมีการปรับปรุงขนาดของบทลงโทษท่ีเหมาะสม ไดแก 

• กําหนดโทษปรับใหสอดคลองกับประโยชนท่ีไดรับจากการทุจริต  

• ปรับปรุงโทษปรับในฐานความผิด และปรับปรุงโทษจําคุกใหมีชวงในการพิจารณาท่ี

สูงข้ึน เพ่ือใหศาลมีอํานาจในการพิจารณากําหนดโทษตามความเสียหายท่ีรัฐไดรับ

หรือพิจารณาตามความรายแรงแหงการกระทํา 

(2) ปรับปรุงหลักการในการพักการลงโทษ  โดยคณะกรรมการพักการลงโทษภายใต

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ควรนําหลักการในการเยียวยาความเสียหายตอรัฐมา

ประกอบการพิจารณาดวย เชน ผูกระทําความผิดไดชดเชยความเสียหายตอรัฐแลวหรือไม

ประการใดหรือพฤติการณในการทุจริตนั้นมีลักษณะเปนเชนใด 

• เมธี ครองแกว. 2560(ก). “เบ้ืองลึก ป.ป.ช.”. 

เมธี ครองแกว. 2560(ก) เปนหนังสือรวมบทความเก่ียวกับการทํางานของ ป.ป.ช. ซ่ึงเปน

บทความท่ีตีพิมพในหนังสือพิมพมติชนและสื่อสิ่งพิมพอ่ืน ๆ บทความเหลานี้ถายทอดทัศนะ

และประสบการณทํางานของ ศ.ดร. เมธี ครองแกว ในสมัยดํารงตําแหนงกรรมการ ป.ป.ช. 

ระหวาง พ.ศ. 2549 – 2555 เนื้อหาบทความสวนหนึ่งมาจากสาระจากการวิจัยในชุด

โครงการวิจัยเรื่องความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐศาสตรกับกฎหมายในการตอตานการทุจริต

ในประเทศไทยของ เมธี ครองแกว. 2558, สรรเสริญ พลเจียก. 2558, สุทธิ สุนทรานุรักษ. 

2559, ศิริรัตน วสุวัต และ ประเสริฐศักด์ิ กุมภีพงษ. 2558, วรวิทย สุขบุญ. 2559, ทองใหญ 

อัยยะวรากูล. 2560, สิริลักษณา คอมันตร. 2560 และ พัชรวรรณ นุชประยรู. 2560. 

• เมธี ครองแกว. 2560(ข). “รวมบทความเกี่ยวกับนิติเศรษฐศาสตรวาดวยการตอตาน

การทุจริตในประเทศไทย”. 
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เมธี ครองแกว. 2560(ข) รวบรวมบทความวิชาการท่ี ศ.ดร. เมธี ครองแกวไดนําเสนอในเวที

วิชาการท้ังในและตางประเทศระหวางป 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 

• ความเสี่ยงทางกฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีของนักวิจัยและ

นักวิชาการภาครฐัของไทย 

• The power and economics foundation of anti-corruption policies: the Thai 

experience 

• 10 คําถามเก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตรวาดวยกาตรวจสอบทรัพยสิน 

• An economic theory of corruption prevention 
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ภาคผนวก ง. รายชื่อโครงการการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและ 

เอกชน ป 2523 - 2557 

ลําดับ ชื่อโครงการ สาขาของ

กิจการ 

หนวยงานรัฐเจาของ

สัญญา 

บริษัทเอกช

นผูได

สัญญา

ลงทุน 

ระยะเวลา

ตามสญัญา 

จํานวน

ป 

1  โครงการอนุญาต ใหดําเนินการ

ใหบริการ ระบบสงน้ํามัน

เชื้อเพลิง อากาศยานผานทอ

แบบ Hydrant 

คมนาคม บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทย

เชื้อเพลิง

การบิน 

จํากัด 

28 ก.ย. 

2549  -  

27 ก.ย. 

2579 

30 

2 สัญญาโครงการ ระบบใหบริการ

เชื้อเพลิง อากาศยาน 

(Intoplane Services) ณ ทา

อากาศยาน สุวรรณภูม ิ

คมนาคม บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท 

บริการ

เชื้อเพลิง

การบิน

กรุงเทพ 

จํากัด 

(มหาชน) 

(BAFS) 

และ บริษัท 

เอเอสไอจี 

(ไทยแลนด) 

จํากัด 

(ASIG) 

28 ก.ย. 

2549  -  

27 ก.ย. 

2569 

20 

3 โครงการอุปกรณ บริการภาคพื้น

และส่ิง อํานวยความสะดวกดาน 

การซอมบํารุง ณ ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

คมนาคม บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท 

บริการ

ภาคพื้นการ

บินกรุงเทพ

เวิลดไวด

ไฟลท

เซอรวิส 

จํากัด 

28 ก.ย. 

2549  -  

27 ก.ย. 

2569 

20 

4 โครงการคลังสินคา ณ ทาอากาศ

ยาน สุวรรณภูม ิ

คมนาคม บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท 

ดับบลิวเอฟ

เอสพีจีคาร

โก จาํกัด 

28 ก.ย. 

2549  -  

27 ก.ย. 

2569 

20 

5 โครงการครัวการบิน (Catering 

Services) ณ ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

คมนาคม บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท แอล

เอสจี สกาย 

เชฟส 

(ประเทศ

ไทย) (SLG) 

และบริษัท 

28 ก.ย. 

2549  -  

27 ก.ย. 

2569 

20 
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ลําดับ ชื่อโครงการ สาขาของ

กิจการ 

หนวยงานรัฐเจาของ

สัญญา 

บริษัทเอกช

นผูได

สัญญา

ลงทุน 

ระยะเวลา

ตามสญัญา 

จํานวน

ป 

ครัวการบิน 

กรุงเทพ 

จํากัด 

6 สัญญาลงทุน กอสราง บริหาร 

และ ประกอบการทาเทียบเรือ 

A3 C1 C2 D1 D2 และ D3 

คมนาคม การทาเรือแหงประเทศ

ไทย 

บริษัท ฮัทชิ

สัน แหลม

ฉบัง 

เทอรมินัล 

จํากัด 

(HLT) 

1 พ.ย. 

2547  -  

31 ต.ค. 

2577 

30 

7 โครงการลงทุน บริหารและ

ประกอบการ ทาเทียบเรือตู

สินคา ซี.3 ณ ทาเรือแหลมฉบัง 

คมนาคม การทาเรือแหงประเทศ

ไทย 

บริษัท 

แหลมฉบัง 

อินเตอร

เนชั่นแนล 

เทอรมินอล 

จํากัด 

(LCIT) 

1 พ.ค. 

2546  -  

30 เม.ย. 

2576 

30 

8 โครงการลงทุน กอสราง บริหาร 

และ ประกอบการทาเทียบ เรือตู

สินคา บี.5 

คมนาคม การทาเรือแหงประเทศ

ไทย 

บริษัท 

แหลมฉบัง 

อินเตอร

เนชั่นแนล 

เทอรมินอล 

จํากัด 

(LCIT) 

1 พ.ค. 

2539  -  

30 เม.ย. 

2569 

30 

9 สัญญาเชาพื้นที่ เพือ่ดําเนินการ

โครงการ อูเรือบริเวณแหลมฉบัง 

คมนาคม การทาเรือแหงประเทศ

ไทย 

บริษัท ยูนิ

ไทย ชิป

ยารด เอนจิ

เนียร่ิง 

จํากัด 

(UNITHAI) 

18 ธ.ค. 

2533  -  

17 ธ.ค. 

2563 

30 

10 สัญญาสัมปทาน การลงทุน

ออกแบบกอสราง บริหารจัดการ 

ใหบริการ และบํารุงรักษา 

โครงการ ทางพิเศษสายศรีรัช – 

วงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานคร 

คมนาคม การทางพิเศษแหง

ประเทศไทย 

บริษัท ทาง

ดวน

กรุงเทพ 

จํากัด 

(มหาชน) 

(BECL) 

15 ธ.ค. 

2555  -  

14 ธ.ค. 

2585 

30 

11 สัญญาโครงการ ทางดวนสาย

บางปะอิน- ปากเกร็ด (โครงการ

ทาง พิเศษอุดรรัถยา) Bang Pa-

คมนาคม การทางพิเศษแหง

ประเทศไทย 

บริษัท ทาง

ดวน

กรุงเทพ

27 ก.ย. 

2539  -  

26 ก.ย. 

2569 

30 
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ลําดับ ชื่อโครงการ สาขาของ

กิจการ 

หนวยงานรัฐเจาของ

สัญญา 

บริษัทเอกช

นผูได

สัญญา

ลงทุน 

ระยะเวลา

ตามสญัญา 

จํานวน

ป 

In – Pak Kret Expressway 

Agreement 

เหนือ จํากัด 

(NECL) 

12 โครงการระบบ ทางดวนขั้นที ่2 

(ทางพิเศษศรีรัช) (Second 

Stage Expressway 

Agreement) 

คมนาคม การทางพิเศษแหง

ประเทศไทย 

บริษัท ทาง

ดวน

กรุงเทพ

จํากัด 

(BECL) 

1 มี.ค. 

2533  -  

28 ก.พ. 

2563 

30 

13 โครงการสัญญา สัมปทานทาง

หลวง ในทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 31 ถนนวภิาวดีรังสิต 

ตอนดินแดง –ดอนเมือง 

คมนาคม กรมทางหลวง บริษัท ทาง

ยกระดับ

ดอนเมือง 

จํากัด 

(มหาชน) 

(tollway) 

21 ส.ค. 

2532  -  

20 ส.ค. 

2577 

45 

14 โครงการระบบ รถไฟฟามหา

นครสาย เฉลิมรัชมงคล 

(Metropolitan Rapid Transit 

Chaloem Ratchamongkhon 

Line, MRT Blue Line) 

คมนาคม องคการรถไฟฟาขนสง

มวลชนแหงประเทศไทย 

(รฟม.) 

บริษัท 

รถไฟฟา

กรุงเทพ 

จํากัด 

(BMCL) 

2 ก.ค. 

2547  -  1 

ก.ค. 2572 

25 

15 สัญญาสัมปทาน ระบบขนสง

มวลชน กรุงเทพมหานคร 

คมนาคม กรุงเทพมหานคร (กทม.) บริษัท 

ระบบขนสง

มวลชน

กรุงเทพ 

จํากัด 

(BTSC) 

5 ธ.ค. 

2542  -  4 

ธ.ค. 2572 

30 

16 โครงการสัญญา กอสรางและ

บริหาร โครงการพัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในที่ราช

พัสดุ บริเวณ สถานีขนสงหมอชิต 

คมนาคม กรมธนารักษ บริษัท 

บางกอก

เทอรมินอล 

จํากัด (เดิม: 

บริษัท ซัน

เอสเตท 

จํากัด) 

8 ส.ค. 

2539  -  7 

ส.ค. 2569 

30 

17 โครงการใหสิทธิ ดําเนินการผลิต

และ จาํหนายน้ําประปา 

การจัดการ

น้ํา 

การประปาสวนภูมภิาค บริษัท 

ประปา

ปทุมธานี 

จํากัด 

15 ก.ย. 

2549  -  

14 ต.ค. 

2566 

17 

18 โครงการสัญญา การบริหารและ

การ ดําเนินกจิการระบบทอ สง

น้ําสายหลักในภาค ตะวันออก 

การจัดการ

น้ํา 

กรมธนารักษ บริษัท 

จัดการและ

พัฒนา

ทรัพยากร

1 ม.ค.

2537  -  

31 ธ.ค. 

2567 

30 
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ลําดับ ชื่อโครงการ สาขาของ

กิจการ 

หนวยงานรัฐเจาของ

สัญญา 

บริษัทเอกช

นผูได

สัญญา

ลงทุน 

ระยะเวลา

ตามสญัญา 

จํานวน

ป 

น้ําภาค

ตะวันออก 

จํากัด 

19 โครงการดําเนิน กิจการ

ดาวเทียมส่ือสาร ภายในประเทศ 

สาขาการ

ส่ือสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

บริษัท ไทย

คม จํากัด 

(มหาชน) 

(เดิมชื่อ 

บริษัท ชิน

วัตร

คอมพิวเตอ

ร แอนด 

คอม มิวนิ

เคชั่นส 

จํากัด 

(บริษัท ชิน

แซทเทล

ไลท จํากัด 

(มหาชน)) 

11 ก.ย. 

2534  -  

10 ก.ย. 

2564 

30 

20 โครงการสัญญาให ดําเนินการ

ใหบริการ วิทยุค มน าค มร ะบ 

บ เซลลูลา 

สาขาการ

ส่ือสาร 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัทโท

เทิ่ล แอ็ค

เซ็ส คอมมู

นิเคชั่น 

จํากัด 

(มหาชน) 

(DTAC) 

16 ก.ย. 

2534  -  

30 ก.ย. 

2561 

27 

21 สัญญาใหดําเนินการ ใหบริการ

วิทยุคมนาคม ระบบ Digital 

PCN 1800 

สาขาการ

ส่ือสาร 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทรู 

มูฟ จํากัด 

(True 

Move) 

20 มิ.ย. 

2534  -  

15 ก.ย. 

2556 

22 

22 สัญญาใหดําเนินการ ใหบริการ

วิทยุคมนาคม ระบบเซลลูลา 

1800 

สาขาการ

ส่ือสาร 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท 

ดิจิตอล 

โฟน จาํกัด 

(DPC) 

19 พ.ย. 

2539  -  

15 ก.ย. 

2556 

17 

23 สัญญาอนุญาตให ดําเนินกิจการ

บริการ โทรศัพทเคล่ือนที ่

(Cellular Mobile 

Telephone) 

สาขาการ

ส่ือสาร 

บมจ. ทีโอท ีจํากัด 

(มหาชน) 

(องคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย) 

บริษัท แอด

วานซ อิน

โฟร 

เซอรวิส 

จํากัด (AIS) 

1 ต.ค. 

2533  -  

30 ต.ค. 

2558 

25 
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ลําดับ ชื่อโครงการ สาขาของ

กิจการ 

หนวยงานรัฐเจาของ

สัญญา 

บริษัทเอกช

นผูได

สัญญา

ลงทุน 

ระยะเวลา

ตามสญัญา 

จํานวน

ป 

24 สัญญารวมการงาน และรวม

ลงทุนขยาย บริการโทรศัพท 1.5 

ลานเลขหมายในเขต โทรศัพท

ภูมิภาค 

สาขาการ

ส่ือสาร 

บมจ. ทีโอท ีจํากัด 

(มหาชน) 

(องคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย) 

บริษัท ทีที

แอนดที 

จํากัด 

(มหาชน) 

(TT&T) 

30 มิ.ย. 

2537  -  

29 มิ.ย. 

2562 

25 

25 โครงการรวมการ งานและรวม

ลงทุนขยาย บริการโทรศัพทใน

พื้นที่ เขตโทรศัพทนครหลวง 

จํานวน 2.6 ลานเลขหมาย 

สาขาการ

ส่ือสาร 

บมจ. ทีโอท ีจํากัด 

(มหาชน) 

(องคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย) 

บริษัท ทรู 

คอร

ปอเรชั่น 

จํากัด 

(มหาชน) 

(เดิมชื่อ

บริษัท ซี.พี. 

เทเลคอม

มิวนิเคชั่น 

จํากัด) 

29 ต.ค. 

2535  -  

28 ต.ค. 

2560 

25 

26 สัญญารวมดําเนิน กิจการสง

โทรทัศนสี 

สาขาการ

ส่ือสาร 

บริษัท อสมท จาํกัด 

(มหาชน) 

บริษัท 

บางกอก 

เอ็นเตอร

เทนเมนต 

จํากัด 

(BEC) 

26 มี.ค. 

2523  -  

25 มี.ค. 

2563 

40 

27 โครงการใหใชสิทธิ ดําเนินการ

บริหารและ ประกอบการศูนย

บริหาร จัดการวัสดุ เหลือใช 

อุตสาหกรรม (เตาเผา ขยะ

อุตสาหกรรม) บางป ู

การบริหาร

จัดการขยะ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท อัคคี

ปราการ 

จํากัด 

(มหาชน) 

11 ก.พ. 

2551  -  

10 ก.พ. 

2571 

20 

28 โครงการสัญญาให สิทธิใช

ประโยชน ศูนยการคาบริเวณ 

สามเหล่ียมยาน พหลโยธิน 

การคาและ

บริการ 

การรถไฟแหงประเทศ

ไทย (รฟท.) 

บริษัท 

เซ็นทรัล 

อินเตอร

พัฒนา 

จํากัด 

19 ธ.ค. 

2551  -  

18 ธ.ค. 

2571 

20 

29 โครงการสัญญาให สิทธิใช

ประโยชนอาคาร เพื่อประกอบ

ธุรกิจ โรงแรม 

การคาและ

บริการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริษัท 

สยามส

แควรทาว

เวอร จํากัด 

9 พ.ย. 

2557  -  8 

พ.ย. 2577 

20 

30 โครงการสัญญาให สิทธิใช

ประโยชน ศูนยการคาบริเวณส่ี

แยก ปทุมวัน 

การคาและ

บริการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริษัท 

สยามส

แควรทาว

เวอร จํากัด 

9 พ.ย. 

2557  -  8 

พ.ย. 2577 

20 
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ลําดับ ชื่อโครงการ สาขาของ

กิจการ 

หนวยงานรัฐเจาของ

สัญญา 

บริษัทเอกช

นผูได

สัญญา

ลงทุน 

ระยะเวลา

ตามสญัญา 

จํานวน

ป 

31 โครงการสัญญาให สิทธิใช

ประโยชน ศูนยการคาบริเวณส่ี

แยก ปทุมวัน 

การคาและ

บริการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริษัท เอ็ม 

บี เค จํากัด 

(มหาชน) 

22 เม.ย. 

2556  -  

21 เม.ย. 

2576 

20 

32 สัญญาการบริหาร และการ

ดําเนินกิจการ ศูนยการประชุม

แหงชาติ สิริกิต์ิ 

การคาและ

บริการ 

กรมธนารักษ บริษัท เอ็น 

ซี ซี แมน

เนจเมนท

แอนด ดี

เวลลอป

เมนท 

จํากัด 

1 ธ.ค. 

2534  -  

30 พ.ย. 

2564 

30 

33 การจัดใหเชาที่ราช พัสดุแก

บริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

เพื่อ ดําเนินการกิจการดาน การ

กล่ันน้ํามัน (บมจ. ไทยออยล) 

การคาและ

บริการ 

กรมธนารักษ บริษัท ไทย

ออยล 

จํากัด 

(มหาชน) 

11 ก.ย. 

2535  -  

10 ก.ย. 

2565 

30 

34 โครงการรวมลงทุน กอสรางและ

บริหาร โครงการพัฒนาที่ราช 

พัสดุแปลงที่ต้ังโรงภาษี รอยชกั

สาม 

การคาและ

บริการ 

กรมธนารักษ กิจการรวม

คาบริษัท 

แนเชอรัล 

พารค 

จํากัด 

(มหาชน), 

บริษัท อา

มันรีสอรท

เซอรวิส

เซสลิมิเต็ด 

และ บริษัท 

ซิลเวอรลิงค 

โฮลด้ิง ลิมิ

เต็ด 

10 พ.ค. 

2548  -  9 

พ.ค. 2578 

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 วันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปท่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให

ประกาศวา  

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ

ของรัฐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้           

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ

ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕"            

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีบัญญัติไว

แลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ เวนแตการ

ใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมและการใหประทานบัตรตามกฎหมายวาดวยแร            

มาตรา  ๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
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หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ "หนวยงานเจาของโครงการ" หมายความวา สวนราชการท่ีมี

ฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ินท่ีเปนเจาของ

โครงการ "รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ "ราชการ

สวนทองถ่ิน" หมายความวา ราชการบริหารสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน "กระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการ" หมายความวา กระทรวงหรือทบวงซ่ึงมีสวนราชการใน

สังกัดตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม "กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ" (๑) 

กรณีบริษัทจํากัด หมายความวา กระทรวงการคลังหรือกระทรวงหรือทบวงท่ีไดรับมอบอํานาจใหใช

สิทธิเปนผูถือหุนของบริษัทจํากัดแทนกระทรวงการคลัง (๒) กรณีไมใชบริษัทจํากัด หมายความวา 

กระทรวงหรือทบวงซ่ึงรัฐมนตรีวาการเปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น

หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น"กระทรวงเจาสังกัดของราชการสวนทองถ่ิน" 

หมายความวา กระทรวงมหาดไทย "กิจการของรัฐ" หมายความวา กิจการท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน ซ่ึงมีอํานาจ

หนาท่ีตองทําตามกฎหมายหรือกิจการท่ีจะตองใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสินของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวย

รวมกัน "โครงการ" หมายความวา การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพยสิน

ตั้งแตหนึ่งพันลานบาทข้ึนไปหรือตามวงเงินหรือทรัพยสินท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา 

"รวมงานหรือดําเนินการ" หมายความวา รวมลงทุนกับเอกชนไมวาโดยวิธีใด หรือมอบใหเอกชนลงทุน

แตฝายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือใหสัมปทาน หรือใหสิทธิไมวาในลักษณะใด "คณะกรรมการ" 

หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมงานหรือดําเนินการตามมาตรา ๑๓ 

หมวด ๒ 

การเสนอโครงการ 

มาตรา ๖ ใหหนวยงานเจาของโครงการท่ีประสงคจะใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน

โครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวขอท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตอกระทรวงเจาสังกัด 

มาตรา ๗ ถาโครงการตามมาตรา ๖ มีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาทหนวยงาน

เจาของโครงการตองวาจางท่ีปรึกษามาใหคําปรึกษาและท่ีปรึกษาตองจัดทํารายงานเปนเอกเทศตาม

รายละเอียดท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดไวในมาตรา ๖ 

และสาระสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีท่ีปรึกษาเห็นสมควร และใหหนวยงานเจาของโครงการสงรายงานของท่ี

ปรึกษาไปเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๘ ดวย  ท่ีปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติ
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ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา ๘ ให

กระทรวงเจาสังกัดของหนวยงานเจาของโครงการพิจารณาเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ

ตอสวนราชการดังนี้  (๑) โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติพิจารณา (๒) โครงการท่ีมีทรัพยสินอยูแลว ใหเสนอตอกระทรวงการคลังพิจารณา 

มาตรา ๙ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ

กระทรวงการคลังดําเนินการดังนี้            

(๑) สําหรับโครงการใหม  (ก) หากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติเห็นดวยกับโครงการ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการของ

โครงการ  (ข) ถาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมเห็นดวยกับ

โครงการ ใหแจงหนวยงานเจาของโครงการในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับ

ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม (ข)ใหเสนอ

ความเห็นหรือคําชี้แจงเพ่ิมเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัด เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินโดยตอง

แจงขอมูลตาง ๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตาม

มาตรา ๖และขอมูลอ่ืนตามท่ีหนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควร   

(๒) สําหรับโครงการท่ีมีทรัพยสินอยูแลว  (ก) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ 

ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการ   (ข) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังไม

เห็นดวยกับโครงการ ใหแจงหนวยงานเจาของโครงการ   ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการไมเห็น

ดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลังตาม (ข) ใหเสนอความเห็นหรือคําชี้แจงเพ่ิมเติมตอรัฐมนตรี

เจาสังกัดเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสิน โดยตองแจงขอมูลตาง ๆ ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖ และขอมูลอ่ืนตามท่ี

หนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควรใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและกระทรวงการคลังพิจารณาโครงการตามมาตรานี้ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี

ไดรับโครงการ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติและกระทรวงการคลังเห็นดวยกับโครงการ            

มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ิน

ใดจะกระทํากิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรีมีมติใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ ใหหนวยงาน

ดังกลาวดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้            

มาตรา ๑๑ โครงการใดมีวงเงินไมถึงหนึ่งพันลานบาท หรือนอยกวาวงเงินท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน

ตามพระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหตองดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได  
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หมวด ๓ 

การดําเนินโครงการ 

มาตรา ๑๒ เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในโครงการใดแลวใหหนวยงานเจาของ

โครงการรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการรางขอบเขตของโครงการและเง่ือนไข

สําคัญท่ีจะตองมีในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ 

มาตรา ๑๓ ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยผูแทน

กระทรวงเจาสังกัดซ่ึงเปนขาราชการประจําพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินแลวแตกรณี เปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณผูแทนกระทรวงอ่ืนอีกสองกระทรวง กระทรวง

ละหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหมีผูแทนหนวยงานเจาของโครงการหนึ่ง

คนเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ มีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ ราง

ขอบเขตของโครงการและเง่ือนไขสําคัญท่ีจะตองมีในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ 

(๒) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา  

(๓) พิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ   

(๔) พิจารณาดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการตามท่ีเห็นสมควร            

มาตรา ๑๕ การประกาศเชิญชวน เอกสารขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการ วิธีการ

ประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการซ่ึงจะตองใชวิธีประมูล การกําหนดหลักประกัน

ซองและหลักประกันสัญญา  ตอง มีรายละเ อียดอยางนอยตามท่ี กําหนดในกฎกระทรวง 

            

มาตรา ๑๖ ในการคัดเลือกใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการหากคณะกรรมการมี

ความเห็นวา ไมควรใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลและหนวยงานเจาของโครงการเห็นชอบดวย ให

รายงานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลัง หาก

สองหนวยงานเห็นพองดวยใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ   ถาหนวยงานเจาของโครงการไม

เห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกความเห็นเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลังเพ่ือประกอบการ

พิจารณา หากสองหนวยงานเห็นพองดวยหรือถาหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดมีความเห็นไมตรงกัน ให

ใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีประมูล            
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มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการตามมาตรา ๑๒ ท่ีมีวงเงินหรือ

ทรัพยสินเกินหาพันลานบาท หนวยงานเจาของโครงการตองใหท่ีปรึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศ

ตามมาตรา ๗ รางขอบเขตของโครงการและใหจัดทําความเห็นประเมินการคัดเลือกใหเอกชนเขา

รวมงานหรือดําเนินการตามโครงการนั้น            

มาตรา ๑๘ การประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการครัง้ใด ถาไมมีผูเสนอ

เขารวมงานหรือดําเนินการ ใหยกเลิกการประกาศเชิญชวนเพ่ือดําเนินการใหม ถามีผูเสนอเพียงราย

เดียวหรือหลายราย แตเสนอถูกตองตามรายการในเอกสารขอเสนอการรวมงานหรือดําเนินการตาม

มาตรา ๑๕ เพียงรายเดียว หากเห็นวารัฐจะไดประโยชนก็ใหดําเนินการตอไปได            

มาตรา ๑๙ การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอย

กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม มติท่ีประชุมเก่ียวกับการพิจารณา

คัดเลือกขอเสนอและเจรจาตอรองตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการท่ีมา

ประชุม  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียง

เพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณารางสัญญารวมงานหรือดําเนินการกอน

ลงนาม      

มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นท่ีเจรจาตอรองเรื่อง

ผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารท้ังหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด เพ่ือนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันท่ีคณะกรรมการตัดสิน หากคณะรัฐมนตรีไมเห็น

ดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาทบทวนความเห็น แลวนําผลการพิจารณาเสนอให

คณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด  

หมวด ๔ 

การกํากับดูแลและติดตามผล 

มาตรา ๒๒ เ ม่ือไดมีการลงนามในสัญญาแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการจัดตั้ ง

คณะกรรมการประสานงานข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนหนวยงานเจาของโครงการเปนประธาน 

ผูแทน 

กระทรวงการคลังหนึ่งคนผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติหนึ่งคนและผูแทนจากหนวยงานอ่ืนซ่ึงมิใชหนวยงานเจาของโครงการหนึ่งคน ผูแทนฝาย

เอกชนท่ีเขารวมงานหรือดําเนินการหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงเจาสังกัดหนึ่งคน และผูแทนอ่ืนซ่ึง

หนวยงานเจาของโครงการเห็นสมควรแตงตั้งอีกไมเกินสามคน และรวมกันไมเกินเกาคน เปน
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กรรมการ   การประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง และองคประชุมใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการประสานงานกําหนด            

มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้            

(๑) ติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในสัญญา   

(๒) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไขตอรัฐมนตรี

กระทรวงเจาสังกัดเพ่ือทราบ  ระยะเวลาท่ีจะตองรายงานตาม  

(๓) ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประสานงานกําหนด แตตองไมเกินหกเดือนตอหนึ่งครั้ง   

มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีปรากฏวาหนวยงานเจาของโครงการละเลยหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไข

ขอผูกพันของสัญญาท่ีลงนามไปแลว ใหผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการประสานงานทํา

รายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  

หมวด ๕ 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๒๕ โครงการใดท่ีใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการซ่ึงไดกระทําไปแลวในข้ันตอน

ใดกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชได แตการดําเนินการในข้ันตอนตอไปใหปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑ หนา ๔๒ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๓๕)  

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัิฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมายวาดวยการ ใหสัมปทานหรือให

สิทธิแกเอกชน หรือการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชนในปจจุบัน สวนใหญจะกําหนด ใหเปนอํานาจการ

พิจารณาของบุคคลผูเดียวหรือหนวยงานเดียว และในเรื่องสําคญัจะกําหนดใหเปน อํานาจของรัฐมนตรี 

ทําใหการพิจารณาอาจเปนไปโดยไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ ใหสัมปทานตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ สวนใหญ กฎหมายไมไดกําหนด

วิธีปฏิบัติไว ดังน้ัน เพ่ือใหมีแนวทางการปฏิบัติและใชบังคับแกการใหสัมปทาน หรือการรวมงานหรือ

ดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีการลงทุนหรือมีทรัพยสินตั้งแต หน่ึงพันลานบาทข้ึน

ไป สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ ของรัฐ จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัติน้ี  
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ภาคผนวก ฉ. เปรียบเทียบเน้ือหาประมวลกฎหมายอาญา  

และ พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคกรหรือ 

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 

มาตรา ๑๔๗ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีซื้อ ทํา 

จัดการหรือรักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยน้ันเปนของ

ตน หรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให

ผูอ่ืนเอาทรัพยน้ันเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง

ยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหน่ึงแสน

บาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๔  ผูใดเปนพนักงานมีหนาท่ีซื้อ ทํา จัดการ

หรือรักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยน้ันเปนของตนหรือ

เปนของผูอ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอ่ืนเอา

ทรัพยน้ันเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยีส่ิบป 

หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่

หมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๘  ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจใน

ตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพ่ือใหบุคคลใด

มอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแก

ตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบ

ป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึง

สี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

มาตรา ๕  ผูใดเปนพนักงาน ใชอํานาจในหนาท่ีโดย

มิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจ เพ่ือใหบุคคลใดมอบใหหรือ

หามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกตนเองหรือ

ผู อ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือ

จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่น

บาท หรือประหารชีวิต 

มาตรา ๑๔๙  ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติ

บัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภา

เทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือ

กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวา

การน้ันจะชอบหรือมิชอบดวยหนาท่ี ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และ

ปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหาร

ชีวิต 

มาตรา ๖  ผูใดเปนพนักงาน เรียก รับหรือยอมจะ

รับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใด สําหรับตนเองหรือ

ผูอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยาง

ใดในหนาท่ี ไมวาการน้ันจะชอบหรือมิชอบดวยหนาท่ี 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุก

ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

หรือประหารชีวิต 

มาตรา ๑๕๐  ผูใดเปนเจาพนักงาน กระทําการ

หรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงโดยเห็นแก

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซึ่งตนไดเรียก รับ หรือ

ยอมจะรับไวกอนท่ีตนไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานใน

ตําแหนงน้ัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป 

หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึงสี่

แสนบาท 

มาตรา ๗  ผูใดเปนพนักงาน กระทําการหรือไม

กระทําการอยางใดในหนาท่ี โดยเห็นแกทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดซึ่งตนไดเรียก รับหรือยอมจะรับไว

กอนท่ีตนไดรับแตงตั้งเปนพนักงานในหนาท่ีน้ัน ตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอด

ชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
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ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ. วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 

 

มาตรา ๑๕๑ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีซื้อ ทํา 

จัดการหรือรักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดย

ทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาล

หรือเจาของทรัพยน้ัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง

ยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหน่ึงแสน

บาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๘  ผูใดเปนพนักงาน มีหนาท่ีซื้อ ทํา จัดการ

หรือรักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในหนาท่ีโดยทุจริต อัน

เปนการเสียหายแกองคการ บริษัทจํากัด หางหุนสวน

นิติบุคคลหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต 

และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

มาตรา ๑๕๒ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีจัดการ

หรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสียเพ่ือประโยชน

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เน่ืองดวยกิจการน้ัน ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่น

บาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๙  ผูใดเปนพนักงาน มีหนาท่ีจัดการหรือ

ดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสีย เพ่ือประโยชนสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืนเน่ืองดวยกิจการน้ัน ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาท

ถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๕๓ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีจาย

ทรัพย จายทรัพยน้ันเกินกวาท่ีควรจายเพ่ือประโยชน

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึง

ปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๑๐  ผูใดเปนพนักงาน มีหนาท่ีจายทรัพย 

จายทรัพยน้ันเกินกวาท่ีควรจาย เพ่ือประโยชนสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงสิบ

ป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๕๗  ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละ

เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เ พ่ือให เ กิดความ

เสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึง

สิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑  ผูใดเปนพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหาย

แกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี

โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงสิบป 

หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ 
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