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ฉบับที่ 137 

กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา: เรียบเรียงจากเน้ือหาบทที่ 5 ในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ประมวลองค์ความรู ้
ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการลด
คอร์รัปชัน” โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์,  
ธิปไตร แสละวงศ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี,  
ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ฉัตร ค�าแสง,  
ศิราภรณ์ ธูปเทียน, บุญวรา สุมะโน และณัชพล 
ประดิษฐเพชรา สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), มิถุนายน 2560

สถาบันวิ จัย เพื่ อการพัฒนาประ เทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มาต้ังแต่
เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรรกลั่นกรอง 
งานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่างเรียบง่ายเพื่อ 
จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
 “รายงานทีดีอาร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สังคม
ไทยมาตลอด ท้ังเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ต้ังแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี 
อาร์ไอ” จะมาพบผู้อ่านเป็นรายสะดวก พร้อม
ท้ังยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรียบง่าย
แบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู ้ของผู้อ่าน
ทั่วไปเช่นเดิม

เรียบเรียง
กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์
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กฎหมายต่อต้าน
การทุจริตในประเทศไทย

คอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและบ่ันทอน

ประสิทธิภาพในการท�างานของภาครัฐ คณะผู้วิจัยได้

ศึกษากรณีทุจริตในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2530 ถึง 

พ.ศ. 2559 หรือ 30 ปีที่ผ่านมา พบว่า กรณีทุจริตที่มี

ความเสียหายทางงบประมาณมูลค่าทีสู่งหรือมีเจ้าหน้าที่

รัฐระดับสูงเก่ียวข้องส่วนใหญ่เป็นการทุจริต 3 รูปแบบ 

ได้แก่ (1) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (2) 

การทุจริตในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่ง

โดยทัว่ไปเป็นนโยบายท่ีใช้กับโครงการก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิ โครงการก่อสร้างทางรถไฟยก

ระดับของบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และ (3) 

การทุจริตจากการใช้อ�านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อ

เอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีสาเหตุมา

จากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน หรือการ

ใช้อ�านาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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ในช่วงเวลาทีผ่่านมา รัฐบาลได้ออกหรือปรับปรุง

กฎหมายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อก�ากับดูแลการบริหารราชการ

ทัง้ 3 รูปแบบข้างต้นเพือ่ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทีจ่ะเอือ้

ให้เกิดการทุจริตซ�้าอีก รายงานฉบับนี้จะอธิบายประวัติ 

ลกัษณะ และบทบาทของกฎหมายท่ีมีความส�าคญัในการ

ปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย ดังนี้

กฎหมายควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ

การศึกษากรณีทุจริตจากฐานข้อมูล 110 กรณี

ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2559 พบ

ว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารงาน

ของรัฐท่ีมีเงินงบประมาณร่ัวไหลจากการทุจริตมากที่สุด 

กฎหมายหลักที่ก�ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย

งานรัฐบาลก็คือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พสัด ุพ.ศ. 2535 (ระเบียบส�านกันายกฯ ว่าด้วยการพสัดุ)1 

ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน 

ระเบียบนี้มีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบและถูก

แก้ไขมาแล้วทั้งหมด 7 คร้ัง คร้ังล่าสุดมีการแก้ไขในปี 

พ.ศ. 2552 ระเบียบนีค้รอบคลุมรายละเอียดเกีย่วกับการ

จดัซือ้จดัจ้างทกุประเภทไม่ว่าจะเป็นการจดัซือ้พสัดุท่ัวไป

หรอืการจ้างท่ีปรึกษา และการจดัซือ้จดัจ้างทุกรูปแบบไม่

ว่าจะเป็นการตกลงราคากับเอกชนรายใดรายหนึ่ง การ

แข่งขันเสนอราคาระหว่างเอกชนหลายราย การจัดซื้อ 

จัดจ้างในกรณีพิเศษ ฯลฯ

ระเบียบส�านกันายกฯ ว่าด้วยการพสัดุครอบคลุม

เพียงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค มิได้ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) ถงึกระนัน้ รัฐวสิาหกิจส่วนใหญ่ก็เลือกท่ีจะปฏิบัติ

ตามระเบียบส�านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุในการจัดซื้อ

จัดจ้าง เนื่องจากมีส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ การใช้

ระเบียบเดียวกับหน่วยงานราชการส่วนกลางจึงช่วยลด

ข้อสงสัยในกระบวนการตรวจสอบการใช้เงนิ ส่วนการจดั

ซื้อจัดจ้างของ อปท. ถูกก�ากับดูแลโดยระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายคลึง

กับระเบียบส�านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ

โดยสรุป ในทางปฏิบัติ ระเบียบส�านักฯ ว่าด้วย

การพัสดุจึงมีผลบังคับใช้กับทั้งหน่วยงานส่วนกลาง 

หน่วยงานท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ แม้ว่าระเบียบส�านัก

นายกฯ ว่าด้วยการพัสดุจะเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการ

ก�ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ แต่การทุจริต

ส่วนมากเกิดจากการละเมิดกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ  

1 ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยกเลิกระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบจัดซ้ือจัดจ้าง 
อื่นๆ ทั้งหมด และประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขึ้นแทน
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ตารางที่ 1 กรณีทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ละเมิด พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2542

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2559)

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หรอืทีเ่รียกกันโดยทัว่ไป

ว่า “กฎหมายฮั้ว” ซึ่งถูกตราขึ้นในสมัยรัฐบาลนายชวน 

หลีกภัย 

กฎหมายฮ้ัวเป็นกฎหมายท่ีป้องกันการสมยอม

ราคากันของผู้ที่เสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ โดย

ครอบคลุมหน่วยงานรัฐบาลทุกระดับและทุกประเภท 

เนื่องจากมีสถานภาพเป็นพระราชบัญญัติ มิใช่ระเบียบ

ส�านกันายกรัฐมนตรีดังเช่นระเบียบส�านกันายกฯ ว่าด้วย

การพสัดุ เหตผุลท่ีต้องตรากฎหมายนีเ้นือ่งจากการจดัซือ้

จัดจา้งของภาครฐัประเภททีต้่องมกีารแข่งขนัราคายงัคง

มีการสมยอมราคาหรือการกระท�าอื่นๆ ท่ีท�าให้ไม่มีการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรมอยู่มาก

การวิเคราะห์จากฐานข้อมูล 110 คดี พบว่ามีคดี

ทจุริตอย่างน้อย 16 คดีตามทีแ่สดงในตารางท่ี 1 ทีล่ะเมิด

กฎหมายฮั้วในมาตรา 10 ถึงมาตรา 13 ซึ่งก�าหนดบท

ลงโทษข้าราชการและผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมืองไว้แล้ว 

(ดูกรอบที่ 1) กฎหมายดังกล่าวให้อ�านาจคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

สืบสวนการกระท�าที่ขัดต่อกฎหมายฮั้วและก�าหนดบท

ลงโทษเอกชนและบุคคลทัว่ไปทีเ่ก่ียวข้องกบัการสมยอม

ราคาตามมาตรา 4 ถึงมาตรา 9 (กรอบที่ 2) 
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กรอบที่ 1 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2542 มาตรา 10 ถึงมาตรา 13 มีบทบัญญัติดังนี้

มาตรา 10 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดซึ่งมีอ�านาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การ

พิจารณาหรือการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏ

แจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเว้นไม่

ด�าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการด�าเนินการเก่ียวกับการเสนอราคาในคร้ังนั้น มีความผิดฐาน

กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สอง

หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา 11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐผู้ใด หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐผู้

ใด โดยทุจริตท�าการออกแบบ ก�าหนดราคา ก�าหนดเงื่อนไข หรือก�าหนดผลประโยชน์ตอบแทน 

อนัเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขนัในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 

หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็น

ธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่

แสนบาท

มาตรา 12 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือกระท�าการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออ�านวยแก่ผู้เข้า

ท�าการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระท�าผิด

ต่อต�าแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่

หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา 13 ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนกุรรมการในหน่วยงานของ

รัฐ ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระท�า

การใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ�านาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือ

การด�าเนินการใดๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการเสนอราคาเพือ่จงูใจหรอืท�าให้จ�ายอมต้องยอมรับการเสนอ

ราคาทีมี่การกระท�าความผิดตามพระราชบัญญตันิี ้ให้ถอืว่าผูน้ัน้กระท�าความผดิฐานกระท�าผดิต่อ

ต�าแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่

หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
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กรอบที่ 2 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2542 มาตรา 4-9 มีรายละเอียดดังนี้

มาตรา 4 ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใด

ผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเล่ียงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

หรือโดยการกดีกันมิให้มีการเสนอสนิค้าหรอืบริการอืน่ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรยีบ

แก่หน่วยงานของรฐัอนัมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธรุกิจปกต ิต้องระวางโทษจ�าคุกตัง้แต่หนึง่

ปีถึงสามปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ�านวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระท�า

ความผดินัน้ หรือของจ�านวนเงนิทีมี่การท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ�านวนใดจะสงูกว่า

ผูใ้ดเป็นธรุะในการชกัชวนให้ผูอ้ืน่ร่วมตกลงกันในการกระท�าความผดิตามท่ีบัญญตัไิว้ใน

วรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 5 ผูใ้ดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงนิหรอืทรัพย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดแก่ผูอ้ืน่เพือ่

ประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมด�าเนินการใดๆ อันเป็นการ

ให้ประโยชน์แก่ผูใ้ดผูห้นึง่เป็นผูมี้สิทธทิ�าสญัญากับหน่วยงานของรฐั หรือเพือ่จงูใจให้ผูน้ัน้ท�าการ

เสนอราคาสงูหรือต�า่จนเหน็ได้ชดัว่าไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้า บริการ หรือสทิธทิีจ่ะได้รับ หรือ

เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่

หนึง่ปีถงึห้าปีและปรบัร้อยละห้าสบิของจ�านวนเงนิท่ีมีการเสนอราคาสงูสุดในระหว่างผูร่้วมกระท�า

ความผดินัน้หรือของจ�านวนเงนิทีมี่การท�าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ�านวนใดจะสงูกว่า

ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระท�าการตามวรรคหนึ่ง 

ให้ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระท�าความผิดด้วย

มาตรา 6 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้จ�ายอมร่วมด�าเนินการใดๆ ในการเสนอราคาหรือไม่เข้า

ร่วมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องท�าการเสนอราคาตามท่ีก�าหนดโดยใช้

ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญด้วยประการใดๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ 

ชือ่เสยีง หรือทรัพย์สนิของผูถ้กูขูเ่ข็ญหรอืบคุคลท่ีสาม จนผูถ้กูข่มขนืใจยอมเช่นว่านัน้ ต้องระวาง

โทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ�านวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดใน

ระหว่างผู้ร่วมกระท�าความผิดน้ัน หรือของจ�านวนเงินท่ีมีการท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว

แต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

มาตรา 7 ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวงหรือกระท�าการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาส

เข้าท�าการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผดิ ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่

หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ�านวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหว่างผู้ร่วมกระท�า

ความผดินัน้หรือของจ�านวนเงนิทีมี่การท�าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ�านวนใดจะสงูกว่า
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มาตรา 8 ผูใ้ดโดยทุจริตท�าการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรู้ว่าราคาท่ีเสนอนัน้ต�า่

มากเกนิกว่าปกติจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้าหรอืบรกิาร หรอืเสนอผลประโยชน์

ตอบแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐสูงกว่าความเป็นจริงตามสิทธิท่ีจะได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์

เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและการกระท�าเช่นว่านั้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับร้อยละห้าสิบ

ของจ�านวนเงินที่มีการเสนอราคา หรือของจ�านวนเงินที่มีการท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว

แต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้ตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้หน่วยงาน

ของรฐัต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ในการด�าเนนิการให้แล้วเสร็จตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาดัง

กล่าว ผู้กระท�าผิดต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นด้วยในการพิจารณาคดีความผิด

เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้ามีการร้องขอ ให้ศาลพิจารณาก�าหนดค่าใช้จ่ายที่

รัฐต้องรับภาระเพิ่มขึ้นให้แก่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองด้วย

มาตรา 9 ในกรณีที่การกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

นิติบุคคลใด ให้ถือว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนิน

งานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลในเรื่อง

นั้น เป็นตัวการร่วมในการกระท�าความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการ 

กระท�าความผิดนั้น

ความแตกต่างที่ส�าคัญระหว่างระเบียบส�านัก 

นายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ และกฎหมายฮั้วคือ ระเบียบ

ส�านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุไม่ได้บัญญัติบทลงโทษ

ทางอาญา มีเพียงการลงโทษทางวินัย ต่างจากกฎหมาย

ฮั้วซึ่งมีการบัญญัติเก่ียวกับการลงโทษทางอาญาส�าหรับ

การกระท�าผิดแต่ละกรณี ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลว่าท�าไม

กฎหมายฮั้วจึงถูกน�ามาใช้ในการด�าเนินคดีบ่อยคร้ังกว่า

ระเบียบส�านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ

กฎหมายก�ากับดูแลการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน

การร่วมลงทนุระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-

Private Partnership: PPP) เป็นการให้ภาคเอกชนร่วม

ลงทุนในโครงการของรัฐ โดยอาจเป็นการอนุญาต ให้

สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนด�าเนินกิจการของรัฐ 

โครงการ PPP เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการลดภาระด้าน

การคลงัของภาครัฐในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีต้่อง

ใช้เงนิลงทนุสงู โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน สนามบิน และท่าเรือ 

ตั้งแต่ปี 2523 ถึงปี 2557 รัฐเปิดให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 34 โครงการจาก 5 สาขา

ธุรกิจ ได้แก่ การคมนาคม (16 โครงการ) การสื่อสาร (8 

โครงการ) การค้าและบริการ (7 โครงการ) การจัดการ

น�้า (2 โครงการ) และการบริหารขยะ (1 โครงการ) โดยมี

รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของสัญญาถึง 22 โครงการ และส่วน
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ใหญ่มีระยะเวลาการให้สัญญาอยู่ที่ 20-30 ปี2 ส�าหรับ

ปี 2558 ถึงปี 2562 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

มีโครงการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ 

66 โครงการตามยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กจิการของรฐั พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งจะใชเ้งินลงทนุจากรฐั 

1.66 ล้านล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในโครงการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าร้อยละ 41 และรถไฟความเร็วสูงร้อยละ 16

ถึงแม้จะมีประโยชน์ท่ีชัดเจน แต่การด�าเนิน

โครงการ PPP จะเป็นการเปิดช่องทางในการทุจริตที่มี

มูลค่าสูงหากไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนหรือกระบวนการ

พิจารณาอนุมัติโครงการท่ีรัดกุม ทั้งนี้ ก่อนปี 2535 

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก�ากับดูแลโครงการร่วม

ลงทนุระหว่างภาครฐัและเอกชน การด�าเนนิการขาดการ

ตรวจสอบถ่วงดุล ท�าให้เอื้อต่อการทุจริต โครงการท่ีมี

มูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาทได้รับการพิจารณาและอนุมัติ

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่รับผิดชอบโครงการเพียง

ผู้เดียว ข้อก�าหนดนี้เปิดช่องให้เกิดการท�าสัญญาว่าจ้าง

ที่ไม่รัดกุมในโครงการโฮปเวลล์ท้ังในเรื่องเงินทุนและ

แบบแผนการก่อสร้าง กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การ

อนุมัติโครงการจนถึงการท�าสัญญาว่าจ้างกับเอกชนในปี 

2533 ถกูจดัการโดยกระทรวงเดียวคือกระทรวงคมนาคม

โดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลจากหน่วยงานอื่น

ปัญหาการทุจริตในโครงการโฮปเวลล์ท�าให้

รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุนต้องสั่งให้กระทรวง

คมนาคมซึ่งมีนายนุกูล ประจวบเหมาะ เป็นรัฐมนตรี
2 ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ 6 มิถุนายน 
2558)
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ว่าการในขณะนั้น ตรวจสอบสัญญาสัมปทานทั้งหมดที่มี

เงือ่นไขการผกูขาด โครงการโฮปเวลล์เป็นโครงการหนึง่ท่ี

ถกูตรวจสอบและถูกประกาศให้ยกเลิกโครงการ และเพือ่

เป็นการป้องกันการทุจรติจากโครงการร่วมลงทนุระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน รัฐบาลจึงมีการตรา พ.ร.บ. ว่าด้วย

การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535) กฎหมาย

ดังกล่าวมีการปรับปรุงเป็น พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แต่เนื่องจากกฎหมาย

ฉบับใหม่มีการบังคับใช้เพียง 3 ปี ดังนั้น การพิจารณา

ประสิทธิภาพของกฎหมายจึงเป็นไปได้ยาก คณะผู้วิจัย

จึงศึกษาเฉพาะ พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535

พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535 บัญญัติว่าโครงการ

ที่มีมูลค่าอย่างน้อย 1,000 ล้านบาท จะต้องได้รับการ

อนมัุตใินหลักการโดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือกระทรวงการคลัง และ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) (หมวด 2 ของ พ.ร.บ. ร่วมทุน 

พ.ศ. 2535) หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติในหลัก

การ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้มาโดยต้องมีตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ มา

ช่วยร่างเอกสารเชิญชวนเสนอราคา (หมวด 3) หลังจาก

น้ันส�านักงานอัยการสูงสุดและ ครม. จะพิจารณาอนุมัติ

สัญญาว่าจ้าง โครงการร่วมทนุนัน้จงึจะเร่ิมด�าเนนิการได้ 

สุดท้ายหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะกจิขึน้มาอีกชุดหนึ่งเพื่อติดตามและรายงานความ

คืบหน้าของโครงการเป็นระยะ จนกระทั่งโครงการสิ้นสุด 

(หมวด 4) 

อย่างไรก็ดี การท่ีกฎหมายมีข้อบังคับจ�านวน

มากและมีกระบวนการท่ีค่อนข้างซบัซ้อน จงึเป็นปัจจยัที่

ลดแรงจูงใจของภาคเอกชนในการเข้ามาร่วมลงทุนกับรัฐ 

นอกจากนี ้เกณฑ์การตคีวามว่าโครงการใดของรัฐควรเข้า

ข่ายต้องด�าเนินการตามกระบวนการของกฎหมายร่วม

ทนุหรือไม่นัน้ยังไม่มีความชดัเจนมากพอ โดยเฉพาะการ

ประเมินมูลค่าของโครงการที่พบว่ามีความพยายามใน

การหลีกเลี่ยงไม่ให้โครงการมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้าน

บาท โดยใช้วิธีการแตกโครงการใหญ่เป็นหลายโครงการ

ย่อย หรือโดยการประเมินมูลค่าโครงการแบบไม่รวม

มูลค่าที่ดิน ตัวอย่างเช่นการคัดเลือกให้บริษัท คิง เพา

เวอร์ ดิวตี้ ฟรี จ�ากัด เป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าปลอดภาษีใน

สนามบินสุวรรณภูมิ พบว่ามีการค�านวณมูลค่าโครงการ

ให้ต�า่กว่า 1,000 ล้านบาทเพือ่เล่ียงไม่ต้องด�าเนนิการตาม 

พ.ร.บ.ร่วมทุน พ.ศ. 2535 โดยการค�านวณราคาทีดิ่นทีรั่ฐ

จัดสรรให้แก่เอกชนจากขนาดที่ดินที่ไม่ถึงคร่ึงของขนาด

ที่ดินที่มีการจัดสรรให้จริง และการค�านวณมูลค่าสัญญา

จากระยะสัญญาเพียง 5 ปี ทั้งที่สัญญามีอายุกว่า 10 ปี3

แม้ว่ากฎหมายฉบับนีจ้ะมีช่องโหว่ให้เกิดการเอือ้

ประโยชน์แก่เอกชน แต่กลับมีคดีทุจริตเพียง 2 โครงการ

เท่านั้นจากการศึกษากรณีทุจริต 110 กรณีตามขอบเขต

ของรายงานวิจัยนี้ท่ีมีการด�าเนินการสอบสวนว่าละเมิด 

พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ.2535 อันได้แก่ โครงการพัฒนาที่

ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตของกรมธนารักษ์ 

(เกิดเหตุปี 2538 คดีสิ้นสุดปี 2544) และกรณีการให้

สมัปทานโครงการร้านค้าปลอดอากรสนามบินสวุรรณภมิู

แก่บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จ�ากัด (เกิดเหตุปี 2547 

สิ้นสุดคดีปี 2554) 

การสอบสวนข้อกล่าวหาว่าทุจริตของทั้งสอง

โครงการส้ินสดุโดยท่ีไม่มีใครถกูด�าเนนิคดี ในกรณพีฒันา

ที่ราชพัสดุ แม้ในปี 2542 คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(ป.ป.ป.)4 จะชี้มูลความผิดอธิบดีกรมธนารักษ์ที่อนุมัติ

โครงการในขณะนั้นว่ารับผลประโยชน์จากบริษัท ซัน 

เอสเตท จ�ากัด แต่พนักงานสอบสวนฝ่ายปราบปรามการ

3 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ. มีนาคม 2557.“เมนูคอร์รัปชัน และการ
แสวงหาผลประโยชน์”. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. หน้า 80-87

4 ป.ป.ป. ถูกยุบไปเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งตั้ง ป.ป.ช. ขึ้น
มาทําหน้าที่แทน
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ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กองบัญชาการ

ต�ารวจสอบสวนกลางและอยัการสัง่ไม่ฟ้องในปี 2544 โดย

เห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอ5 ส่วนกรณีสัมปทานร้านค้า

ปลอดอากรซึง่มีข้อกล่าวหาว่ามีการบิดเบือนการค�านวณ

มูลค่าโครงการให้ต�่ากว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อไม่ต้องให้

โครงการผ่านการพิจารณาของ ครม. นั้น คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) มีมติ

ยกค�าร้องในปี 2554 โดยพิจารณาเห็นว่ามูลค่าโครงการ

ไม่เกิน 1,000 ล้านบาทจริง 

กฎหมายก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่รัฐ

คณะผู ้วิจัยจัดหมวดการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ

ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) การมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการท�าหน้าที่และในการด�ารง

ต�าแหน่ง (2) การรับสินบนระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง (3) 

การใช้อ�านาจและการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ 

(4) การร�่ารวยผิดปกติ การทุจริตเหล่านี้มีกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องตามที่คณะผู้วิจัยท�าการส�ารวจดังนี้

• กฎหมายก�ากับดูแลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ

เจ้าหน้าที่รัฐ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน

ของไทยมีอยู่อย่างน้อย 2 ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 1526 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของ

พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 

(พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานฯ) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 บังคับใช้

กับเจ้าหน้าที่ทั่วไปและผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง แต่

ไม่ครอบคลุมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และ

กรณีท่ีหน่วยงานรัฐเข้าถือหุ้นในบริษัทจ�ากัดและห้างหุ้น

ส่วนนติบิคุคล ท�าให้จ�าเป็นต้องมีการออก พ.ร.บ. ว่าด้วย

ความผดิของพนกังานฯ7 ขึน้มา โดย พ.ร.บ. ว่าด้วยความ

5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ. มีนาคม 2557. หน้า 150-155

6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 บญัญติัว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้า
ที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”

7 มาตรา 9 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นพนักงาน มีหน้าที่จัดการ
หรอืดูแล กจิการใดเข้ามส่ีวนได้เสยี เพือ่ประโยชน์สาํหรบัตนเองหรอืผู้อืน่เน่ือง
ด้วยกจิการน้ันต้องระวางโทษจําคกุตัง้แต่หน่ึงปีถงึสบิปี และปรบัต้ังแต่สองพนั
บาทถึงสองหมื่นบาท”
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ผิดของพนักงานฯ นิยามค�าว่า “พนักงาน” ให้ครอบคลุม

พนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระภายใต้

หน่วยงานรัฐ และพนักงานขององค์กรรัฐที่เข้าถือหุ้นใน

บริษัทจ�ากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (มาตรา 3 วรรคสอง)

ส�าหรับในส่วนของความผดิ มาตรา 9 ของ พ.ร.บ. 

ว่าด้วยความผดิของพนักงานฯ ก�าหนดโทษจ�าคกุ 1-10 ปี 

เท่ากับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 แต่ก�าหนด

โทษปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท ซึ่งเบากว่าโทษปรับ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 ที่ก�าหนดอัตรา

โทษปรับเป็น 20,000-200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราโทษ

ปรับที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการออก พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560

• กฎหมายก�ากับดูแลการรับสินบนของพนักงานรัฐ
กฎหมายที่เก่ียวกับการรับสินบนของพนักงาน

รัฐประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1498 

และ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานฯ ทั้งนี้ พ.ร.บ. 

ว่าด้วยความผิดของพนักงานฯ มาตรา 6 บัญญัติเก่ียว

กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเช่นกัน เพื่อป้องกันมิให้

พนักงานขององค์การรัฐในรูปแบบของบริษัทจ�ากัดหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรับสินบนหรือประโยชน์อื่นๆ โดย

ก�าหนดบทลงโทษจ�าคกุตัง้แต่ 5 ถงึ 20 ปี หรอืจ�าคกุตลอด

ชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 40,000 บาท หรือประหาร

ชีวิต9 หากมีการกระท�าความผิด ตารางที่ 2 แสดงกรณี

ทุจริตที่เก่ียวกับการรับสินบนของพนักงานรัฐจากการ

ศึกษากรณีทุจริตของคณะผู้วิจัย

ตารางที่ 2 กรณีทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนของพนักงานรัฐ

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2559)

8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้
อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการ
นัน้จะชอบหรอืมชิอบด้วยหน้าที ่ต้องระวางโทษจาํคกุตัง้แต่ห้าปีถงึยีส่บิปี หรอื
จาํคุกตลอดชวีติ และปรบัต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถงึสีแ่สนบาท หรอืประหารชวีติ”

9 มาตรา 6 พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2502 บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับ 
ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดสาํหรบัตนเองหรอืผู้อืน่โดยมชิอบ เพือ่กระทําการ
หรือไม่กระทําการอย่างใดในหน้าที่ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี 
ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถงึยีส่บิปี หรอืจําคุกตลอดชวีติ และปรบัต้ังแต่
สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต”
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• กฎหมายก�ากับดูแลการใช้อ�านาจโดยมิชอบและการ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้อ�านาจโดยมิ

ชอบและการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐ

ทีมี่การอ้างถงึในการพจิารณาหรือกล่าวหาคดีทุจรติ 110 

กรณีท่ีคณะผู้วิจัยศึกษา ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 147 มาตรา 148 มาตรา 

151 มาตรา 157 และมาตรา 341 และยังมีกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้องอีก 3 ฉบับ ได้แก่ (1) พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิด

ของพนักงานฯ (2) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2535 และ (3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 

พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานฯ ได้

บัญญัติบทลงโทษเก่ียวกับการปฏิบัติหน ้าท่ีโดยมิ

ชอบส�าหรับพนักงานขององค์การรัฐในรูปแบบของ 

บริษัทจ�ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไว้ 3 มาตราซึ่งมี

รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

• มาตรา 4 บัญญัติว่า พนักงานรัฐที่เบียดบัง

ทรัพย์สินของรัฐหรือยอมให้คนอื่นเบียดบัง มี

บทลงโทษจ�าคุกตั้งแต่ 5 ถึง 20 ปี หรือจ�าคุก

ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 40,000 

บาท (มีโทษจ�าคุกเท่ากับประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 147 แต่โทษปรับมาตรา 147 

อยู่ที่ 100,000 ถึง 400,000 บาท)

• มาตรา 8 บัญญัติว่า พนักงานรัฐที่มีหน้าที่จัด

ซือ้จดัจ้างหรือรักษาทรัพย์สินของรัฐใช้อ�านาจ

โดยมิชอบจนท�าให้เกิดความเสียหาย มีบท

ลงโทษจ�าคุก 5 ถึง 20 ปี หรือจ�าคุกตลอด

ชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 40,000 บาท 

(มีโทษจ�าคุกเท่ากับประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 151 แต่มาตรา 151 ปรับระหว่าง 

100,000 ถึง 400,000 บาท)

• มาตรา 11 บัญญัติว่า พนักงานรัฐที่ปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อ
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ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด มีบทลงโทษจ�า

คุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 

ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มีโทษจ�า

คุกเท่ากับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

157 แต่มาตรา 157 ปรับระหว่าง 20,000 ถึง 

200,000 บาท)

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

เป็นกฎหมายอีกฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลการ

ใช้อ�านาจโดยมิชอบของพนักงานรัฐ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้

ครอบคลุมทุกประเด็นเก่ียวกับระเบียบข้าราชการ โดย

รายละเอียดของมาตราที่เกี่ยวข้องโดยสังเขปมีดังนี้

• มาตรา 85 บัญญัติว่าข้าราชการต้องปฏิบัติ

หน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบราชการ 

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาล เพื่อไม่

ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐบาล การไม่ปฏิบัติ

ตามจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่รัฐบาล

อย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้าย

แรง

• มาตรา 98 บัญญตัว่ิา ข้าราชการต้องรักษาช่ือ

เสียงและเกียรตขิองตนและต�าแหน่งหน้าทีไ่ม่

ให้เส่ือมเสยี โดยการไม่ประพฤตชิัว่และท�าผดิ

อาญา โดยการกระท�าเช่นนั้นให้ถือเป็นความ

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ในปี 2551 รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน จึงมีการยกเลิก พ.ร.บ. 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และออก 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้

แทน การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของระบบการ

บริหารราชการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื้อหาหลายส่วน

ของกฎหมายท้ังสองฉบับยังถูกคงไว้เช่นเดิมและมีการ

เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย รายละเอียดบทบัญญัติของ 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในมาตรา

ที่เกี่ยวข้องโดยสังเขปมีดังนี้

• มาตรา 82 รวบรวมข้อควรปฏิบัติต่างๆ ของ

ข้าราชการมารวมอยู่ในมาตราเดียวกัน เช่น 

ควรปฏิบัตหิน้าทีอ่ย่างซือ่สัตย์ ควรปฏิบัตติาม

กฎหมายและค�าสั่งของผู้บังคับบัญชา ควร

รักษาชื่อเสียงและเกียรติของตนและต�าแหน่ง 

และควรวางตนเป็นกลางทางการเมือง (กรอบ

ที่ 3)

• มาตรา 85 รวบรวมการกระท�าผิดวินัยต่างๆ 

ของข้าราชการซึ่งถือว่าเป็นความผิดวินัยร้าย

แรง เช่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยมิชอบจนท�าให้เกิดความเสียหาย

ร้ายแรง การดูหม่ินหรือท�าร้ายประชาชนท่ี

ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง กระท�าผิดอาญา

จนได้รับการจ�าคกุหรือหนกักว่า และการกระท�า 

ใดๆ ท่ีละเมิดมาตรา 82 จนท�าให้เกิดความ

เสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง (กรอบที่ 4)
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กรอบที่ 3 มาตรา 82 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า “ข้าราชการ
พลเรือนสามัญต้องกระท�าการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม

(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ

ของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(๓) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ

อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ

(๔) ต้องปฏิบัตติามค�าส่ังของผูบั้งคับบัญชาซึง่สัง่ในหน้าทีร่าชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย

และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดัขนืหรือหลีกเล่ียง แต่ถ้าเหน็ว่าการปฏิบัตติามค�าสัง่นัน้จะ

ท�าให้เสยีหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รกัษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเหน็

เป็นหนงัสือทนัทีเพือ่ให้ผูบั้งคับบัญชาทบทวนค�าส่ังนัน้ และเม่ือได้เสนอความเหน็แล้ว ถ้าผูบั้งคับ

บัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค�าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้

(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ

(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ

ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้

ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการ

อืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการ

เมืองของข้าราชการด้วย

(๑๐) ต้องรักษาชือ่เสยีงของตน และรกัษาเกียรตศิกัด์ิของต�าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน

มิให้เสื่อมเสีย

(๑๑) กระท�าการอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎ ก.พ.”
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กรอบที่ 4 มาตรา 85 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า “การ 
กระท�าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

(๒) ละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง

(๓) ละทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอัน

สมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

(๔) กระท�าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

(๕) ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดขี ่ข่มเหง หรอืท�าร้ายประชาชนผูต้ดิต่อราชการอย่างร้ายแรง

(๖) กระท�าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ�าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ�าคุกโดยค�า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่

ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ละเว้นการกระท�าหรือกระท�าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือ

ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

(๘) ละเว้นการกระท�าหรือกระท�าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรค

สองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก�าหนดให้เป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

การศึกษาของคณะวิจัยพบว่า พนักงานเจ้า

หน้าท่ีที่เก่ียวข้องกับการทุจริตซึ่งละเมิดกฎหมายฮั้วมัก

จะถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย โดยเฉพาะ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ พ.ร.บ. ว่า

ด้วยความผิดของพนักงานฯ เนื่องจากว่าในหลายกรณี 

หากเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนช่วยให้การสมยอมราคาเกิดขึ้น 

นอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายฮั้วแล้ว ยังถือว่า

เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดย 

มิชอบด้วย

ตัวอย่างกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับ

เพลิงมูลค่า 6,687 ล้านบาทของ กทม. ในปี 2547 ศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

พิพากษาจ�าคุกนายประชา มาลีนนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงมหาดไทย 12 ปี ฐานกระท�าผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบในการเร่งรดัการจดัซือ้โดยฝ่าฝืนมต ิครม. และ 

พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วย

งานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และ 13 เพราะการ 

กระท�าเช่นนั้นเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนโดยมิชอบด้วย

เช่นกัน
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ตารางที่ 3 กรณีทุจริตเกี่ยวกับการใช้อ�านาจโดยมิชอบหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
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ที่มา: คณะผู้วิจัย (2559)

ตารางที่ 3 กรณีทุจริตเกี่ยวกับการใช้อ�านาจโดยมิชอบหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่



21ฉบับที่ 137 กุมภาพันธ์ 2561

• กฎหมายว่าด้วยการร่�ารวยผิดปกติ
กฎหมายเก่ียวกับการร�่ารวยผิดปกติของเจ้า

หน้าที่รัฐและผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองถูกบัญญัติขึ้น

ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ซึ่งให้ ป.ป.ช. เป็น

หน่วยงานหลักและมีอ�านาจไต่สวนข้อกล่าวหาร�่ารวย

ผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐ (กรอบที่ 5) โดยหาก ป.ป.ช. มี

มติว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองคนใดร�่ารวยผิดปกติ 

สามารถส่งเรื่องไปให้อัยการและศาลพิจารณาต่อได้เลย 

ทั้งนี้ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติรายละเอียด

ขั้นตอนไว้แล้ว

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาตัวอย่างกรณีการทุจริตใน

ฐานความผิดร�่ารวยผิดปกติของอดีตข้าราชการระดับ

สูงและผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 4 กรณี อันได้แก่ 

กรณีนายนิพัทธ พุกกะณะสุต อธิบดีกรมธนารักษ์ จาก

โครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 

(ปี 2538) กรณีนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวง

คมนาคม (ศาลแพ่งสั่งยึดทรัพย์ปี 2557) กรณีนายธาริต 

เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่ง ป.ป.ช. ชี้มูล

ความผิดปี 2559 และกรณีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการซึ่ง ป.ป.ช. ชี้มูล

ความผิดปี 2558 และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้�ารง

ต�าแหน่งทางการเมืองพิพากษายึดทรัพย์ในปี 2559
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กรอบที่ 5 มาตรา 301 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติว่า 
“คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส�านวนพร้อมทั้งท�าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา 

๓๐๕

(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส�านวนพร้อมทั้งท�าความเห็นส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘

(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร�่ารวยผิดปกติ กระท�าความผิดฐานทุจริตต่อ

หน้าที่ หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีในการ

ยุติธรรม เพื่อด�าเนินการต่อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต

(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน

และหนีส้นิของผูด้�ารงต�าแหน่งตามมาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสารประกอบ

ที่ได้ยื่นไว้

(๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี 

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี และน�ารายงานนั้นออกพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

(๖) ด�าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้น�าบทบัญญตัมิาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย โดยอนุโลม”

บทสรุป

ในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ ่านมา รัฐบาลได้ออก

กฎหมายและระเบียบอย่างน้อย 10 ฉบับเพื่อป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กฎหมายเหล่านี้

ก�าหนดกรอบการพิจารณาและการอนุมัติโครงการของ

รัฐและบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และบท

ลงโทษที่รุนแรง จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีมาตรการ

ทางกฎหมายเพื่อต่อต้านการทุจริตอยู่ไม่น้อย อย่างไรก็

ดี สถานการณ์การทุจริตในภาครัฐก็ยังคงมีแนวโน้มไม่

ลดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการต่อ

ต้านทจุริตว่ามีความล่าช้าหรอืไม่ทัง้ในแง่การไม่ประสาน

งานกันของหน่วยงานตรวจสอบทุจริตท่ีเก่ียวข้องตลอด

กระบวนการยุติธรรม และความไม่มีประสิทธิภาพของ

หน่วยงานตรวจสอบการทุจริตแต่ละแห่ง 

สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่า ยุทธศาสตร์ในการ

ต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธภาพจะต้องมีการบังคับใช้

กฎหมายหรอืระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการทจุริตควบคู่

ไปกับการอาศัยกลไกการขับเคลื่อนต่อต้านการทุจริต

โดยภาคประชาสังคม โดยรัฐบาลจ�าเป็นต้องเปิดให้ภาค

ประชาสังคมได้ร่วมตรวจสอบการท�างานของหน่วยงาน

รัฐ ด้วยการเปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

ภาครฐัอย่างละเอยีด เช่น ข้อมูลในโครงการจดัซือ้จัดจ้าง

และการให้สัมปทานของรัฐ รวมทั้งให้มีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดและติดตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล




