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สารพันปัญหากฎหมายฉบับนี้ใคร่ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ทางกฎหมายที่กำลังเป็นที่สนใจ
ของสาธารณะชนอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตนมโรงเรียนที่มี
ความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับการประมูลนมโรงเรียนระหว่างภาคเอกชนที่ผลิตนมให้แก่โรงเรียนในพื้นที่
ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศกับหน่วยงานของรัฐ และกำลังเป็นปัญหาอยูใ่ นขณะนี้ ในเรือ่ ง “นมโรงเรียนกับการ
ทุจริตในภาครัฐ” ดังนี้
คำว่า “นมโรงเรียน” นั้น เป็นโครงการที่ได้กำหนดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามนโยบายของ
รัฐบาลในสมัยทีน่ ายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาร่างกายของนักเรียน
ให้มสี ขุ ภาพพลานามัยทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง มีนำ้ หนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขและเป็นการปลูกฝังการดืม่ นมในเด็กและเยาวชน ให้มกี ารพัฒนาทางร่างกายและสติปญ
ั ญา
นอกจากนีย้ งั เป็นการสนับสนุนการใช้นำ้ นมดิบในโครงการส่งเสริมการเลีย้ งโคนมของรัฐบาลให้เกษตรกร
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายของโครงการเพื่อให้เด็กนักเรียนในระดับ
อนุบาล และระดับประถมศึกษาในโรงเรียน ศูนย์ดแู ลเด็กก่อนวัยเรียนทัง้ ในวัดและประจำมัสยิดได้ดมื่ นม
ที่มีคุณภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยวันละ ๒๐๐ มิลลิลิตรต่อคน รัฐบาล
ในสมัยนั้นจึงได้มีโครงการนมโรงเรียนขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไข
ด้วยว่าน้ำนมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตนมโรงเรียนนั้นจะต้องเป็นน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ภายในประเทศเท่านั้น
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๑๒๗

นมโรงเรียนกับการทุจริตในภาครัฐ

ภายหลังต่อมาได้เกิดปัญหาน้ำนมดิบในประเทศเริ่มมีราคาสูงขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้
โรงงานผูผ้ ลิตนมโรงเรียนมีการนำนมผงผสมน้ำทำเป็นนมโรงเรียน เพือ่ ลดต้นทุนในการผลิต เนือ่ งจากว่า
ราคาน้ำนมดิบที่เกษตรกรผลิต กับราคานมผงที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นมีราคาแตกต่างกันมาก
โดยน้ำนมดิบของเกษตรกรในประเทศมีราคาประมาณกิโลกรัมละ ๑๒ บาท ในขณะที่นมผงซึ่งนำเข้า
จากต่างประเทศนั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ ๘ บาท ความเดือดร้อนจึงตกอยู่ที่เกษตรกรไทย
ผู้ผลิตน้ำนมดิบเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันราคากับนมผงในตลาดต่างประเทศได้ ปัญหาที่ตามมาก็คือ
น้ำนมดิบมีกำลังผลิตมากแต่ขายไม่ออกจึงก่อให้เกิดปัญหาเรื่องนมล้นตลาดขึ้น ดังที่เห็นได้จากข่าวที่
เกษตรกรโคนมนำน้ำนมดิบมาเททิ้งเพื่อเป็นการประท้วงอยู่เสมอ
		 ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาเรือ่ งน้ำนมล้นตลาด คือ ในช่วงปิดภาคเรียนนัน้ เกษตรกรไม่สามารถ
ที่จะระบายน้ำนมดิบออกสู่ท้องตลาดได้และไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตน้ำนมดิบได้ เนื่องจาก
น้ำนมดิบของเกษตรกรนั้นได้มีการผลิตโดยตลอดทั้งปี ในขณะที่โครงการนมโรงเรียนมีโควตาให้เด็ก
นักเรียนดืม่ นมเพียงแค่  ๒๐๐ วัน เฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนเท่านัน้ ดังนัน้ ในช่วงปิดภาคเรียนนมโรงเรียน
จึงเกิดปัญหาอีกเนือ่ งจากโรงงานไม่รบั ซือ้ เพราะไม่มคี วามต้องการจากโรงเรียน  รัฐบาลจึงแก้ปญ
ั หาโดย
เพิ่มโควตาช่วงปิดภาคเรียนให้อีก ๓๐ วัน เป็น  ๒๓๐ วัน โดยให้เด็กนักเรียนนำนมกลับไปดื่มที่บ้าน
ครั้งเดียวรวม ๓๐ กล่อง ในช่วงปิดเทอม  
ปัญหาที่ตามมาอีกประการหนึ่งก็คือโรงงานผลิตนมขนาดเล็ก และขนาดกลางไม่สามารถ
ผลิตนมที่มีอายุการเก็บรักษาได้ถึง ๓๐ วัน เนื่องจากระบบการผลิตนมให้อยู่ได้นานถึง ๓๐ วัน
ต้องผลิตในระบบ UHT ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาได้นานกว่า ทำให้บริษัทที่ผลิตนมขนาดใหญ่ได้รับ
ประโยชน์จากการดำเนินนโยบายดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือเกิดการทุจริตขึ้นระหว่างผู้ผลิต
และผู้จัดซื้อ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น ๓ วิธีด้วยกันคือ
๑. ผูผ้ ลิตทีไ่ ด้รบั การประมูลทำการทุจริตโดยการนำนมผงผสมเข้าไปเป็นส่วนประกอบของ
นมโรงเรียน โดยเฉพาะถ้ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปตรวจสอบคุณภาพหรือมาตรฐานในการผลิตบริษทั ผูผ้ ลิตนม
ก็จะพากันลดคุณภาพนมเพือ่ ลดต้นทุนการผลิต ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงก็คอื ผูผ้ ลิตรายย่อย และ
นักเรียนที่จะต้องดื่มนมที่มีคุณภาพลดน้อยลง
๒. การทุจริตในการประมูลนมโรงเรียนโดยการแบ่งโซนนิ่งนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
เนื่องจากผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัตินั้นใช้วิธีการแบ่งโซนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อโรงงานผลิตนม
๓. การกินหัวคิว โดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ผลิตจะต้องจ่ายให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่
จัดซื้อนมจากผู้ที่ได้รับการประมูล
ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ทำการแก้ไขโดยการแบ่งโซนในการจัดซื้อนมโรงเรียนแบบใหม่
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ทางโรงเรียนจัดซื้อนมจากโรงงาน โดยการจัดซื้อนั้นจะต้องทำ
รายละเอียดเสนอด้วยว่าจะรับซือ้ นมจากโรงงานใด โดยยึดหลักว่าโรงงานนัน้ ต้องอยูไ่ ม่ไกลจากโรงเรียน
หรืออยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร และต้องเป็นนมสดพาสเจอไรซ์ ซึ่งจะทำให้เด็กดื่มนม
ได้ภายในเช้าวันนั้นหรือก่อนเที่ยง เพราะระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตรนั้น สามารถจัดส่งได้สะดวก
นอกจากนี้ยังช่วยให้โรงงานนมในท้องถิ่นสามารถแข่งขัน กับโรงงานนมขนาดใหญ่ได้ด้วย
๑๒๘

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

สารพันปัญหากฎหมาย
สำหรับข่าวปัญหาเรื่องนมบูดเน่าที่โรงเรียนบ้านปากเลข อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนไม่ยอมดื่มนมเพราะนมมีรสจืดไม่ได้คุณภาพ ซึ่งถ้าดูจากสภาพการบรรจุที่พบเห็น
กันโดยทั่วไปแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นนมที่บรรจุในซองพลาสติกสีขาวนํ้าเงิน มีลายการ์ตูนรูปวัว และระบุ
ตัวหนังสือข้างซองว่า “นมโรงเรียน” ไม่ระบุวันที่ผลิต ไม่ระบุยี่ห้อ และไม่ระบุชื่อบริษัทผู้ผลิต โดยนม
ทั้งหมดจะถูกแช่อยู่ในลังนํ้าแข็งขนาดใหญ่
ซึ่งในเรื่องนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตนมโรงเรียน ทั้งยังกำหนดให้นมโรงเรียน
นั้นต้องเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ เป็นนมโคที่ไม่ผสมนมผง มีระยะเวลาการเก็บรักษาไม่เกิน ๓ วัน และ
ต้องเก็บในทีเ่ ย็นเท่านัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เด็กจะบริโภคหมดวันต่อวันจึงอนุญาตให้บรรจุถงุ แทนการบรรจุกล่อง
ได้ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดต่ำลง
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สั่งให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
นมโรงเรียนแล้ว หากพบว่านมโรงเรียนนัน้ ไม่ได้คณ
ุ ภาพเป็นนมบูดไม่ได้มาตรฐานถือว่าเป็นอาหารไม่บริสทุ ธิ์
ผูผ้ ลิตย่อมมีความผิดตามกฎหมายคือ พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยระวางโทษจำคุกไม่เกิน
๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ๑ และหากตรวจพบว่ามีการผสมนมผงใน
โครงการนมโรงเรียนจะถือว่าโรงงานที่ผลิตนมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ด้วยเช่นกัน โดยถือว่าเป็นอาหารปลอมปน ซึง่ มีโทษจำคุกตัง้ แต่ ๖ เดือนถึง ๑๐ ปี และปรับตัง้ แต่ ๕,๐๐๐ บาท
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท๒ ดังนั้น หากตรวจพบว่าโรงงานที่ผลิตนมโรงเรียนมีการลักลอบผสมนมผง
นอกจากดำเนินการตามกฎหมายในเรือ่ งของฉลากแล้วยังจะต้องตรวจสอบคุณภาพของนมผงด้วยว่าได้
มาตรฐานหรือไม่หากผู้ประกอบการรายใดมีการปลอมปนนมจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด  
จากปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรียงั ได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ กำหนดให้ยกเลิก
ระบบโซนนิ่งนมโรงเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด ๓ โซนได้แก่ โซนภาคเหนือซึ่งมีทั้งหมด ๑๗ จังหวัด ภาคใต้
และภาคตะวันตก ๒๒ จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก
รวม ๓๗ จังหวัด เพื่อให้การดำเนินการจัดซือ้ นมโรงเรียนเป็นไปอย่างเสรีผ้ปู ระกอบการสามารถ
เสนอขายได้ทว่ั ประเทศเป็นการเปิดโอกาสให้โรงงานหรือบริษทั ทีม่ มี าตรฐานและผลิตนมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สามารถจัดจำหน่ายนมให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
จัดซือ้ และส่งต่อไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ได้โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารนมโรงเรียนทีจ่ ะกำหนดหลักเกณฑ์
การประมูลเพือ่ จะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ทัง้ เป็นการเพิม่ ตัวเลือกในการจัดซือ้ นมโรงเรียนมากขึน้
เพื่อให้ได้นมที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันยังช่วยให้เกษตรกรขายน้ำนมดิบได้ตามกำลังการผลิตด้วย     
นอกจากนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังได้อนุมัติให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
และ ๖ ได้ดื่มนมตามโครงการนี้เป็นการเพิ่มเติมด้วย จากเดิมที่ให้เด็กนักเรียนดื่มได้ถึงแค่ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๔ เท่านั้น ส่วนเป้าหมายของการยกเลิกระบบโซนนิ่ง ก็เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มี
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๕ (๑) ประกอบ มาตรา ๕๘.
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๕ (๒) ประกอบ มาตรา ๕๙.  

๑
๒

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

๑๒๙

นมโรงเรียนกับการทุจริตในภาครัฐ

คุณภาพ รวมทัง้ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนม ก็สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบได้ทงั้ หมดตามกำลังการผลิตทีส่ ามารถ
ผลิตได้ ซึง่ ในความเป็นจริงระบบโซนนิง่ ทีไ่ ด้กำหนดไว้ตามมติ ครม. นัน้ เป็นปัญหาทีท่ ำให้เกิดการแข่งขัน
เพราะจะมีผู้เข้าแข่งขันจำนวนน้อย ซึ่งผู้เข้าแข่งขันเหล่านั้นก็ผลิตนมที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งบางพื้นที่
ก็มีเฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่ผลิตนมไม่มีคุณภาพ ทำให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีทางเลือก
เพราะมีผู้เข้าแข่งขันจำนวนน้อย แต่จำเป็นต้องเลือก ทำให้เด็กนักเรียนต้องดื่มนมที่ไม่มีคุณภาพ  
การยกเลิกระบบโซนนิ่งจึงเป็นการปลดล็อคทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่
สามารถผลิตนมได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนมถุงหรือนมกล่องก็ตาม  
		 สาเหตุที่ทำให้มีการจัดระบบ โซนนิ่งนมโรงเรียน คือ
๑. เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดี
โดยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพซึ่งผลิตจากน้ำนมดิบ ๑๐๐% อย่างน้อยปีละ ๒๓๐ วัน
๒. เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศ
เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบได้ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม
โดยส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในลักษณะกลุ่มหรือสหกรณ์
๓. เป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นบริหารจัดการ
ภายในชุมชนของตนเอง มีความโปร่งใส มีความเอื้ออาทรพึ่งพาซึ่งกันและกันของท้องถิ่น ชุมชนและ
โรงเรียนในลักษณะของประชาคม
จากปัญหานมโรงเรียนทีไ่ ม่ได้มาตรฐานนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ได้ทำการตรวจสอบการจัดซือ้ นมโรงเรียนใน ๑๖ จังหวัด ๘๗ เทศบาล
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลพบโครงการนมโรงเรี ย นแทบทุ ก แห่ ง มี ก ารกระทำที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือการฮั้วประมูล โดยมีพฤติกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน ตั้งแต่การกำหนดนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่จำกัดสิทธิในการเป็นผู้จัดซื้อนมโรงเรียนด้วยการแบ่งโซนนิ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ระดับท้องถิ่นมีช่องทางในการทุจริตไปด้วย เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยย่อมมีความผิดตามกฎหมาย
และต้องรับโทษตามทีก่ ฎหมายกำหนดไว้ดงั นีค้ อื “เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานของรัฐผูใ้ ดกระทำความผิด
หรือกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้า
ทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทำผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๒๐ ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท และถ้าเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานของรัฐผูใ้ ดซึง่ มีอำนาจหรือหน้าที่
ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมี
พฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิด ละเว้นไม่
ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐาน
กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท”๓
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒.

๓

๑๓๐

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

สารพันปัญหากฎหมาย
ปัญหาเรื่องนมโรงเรียนบูดเน่าเสียนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการตรวจสอบสถานที่
ผลิตนมโรงเรียน และได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน
พบค่าการแปรผลทางเคมีในส่วนของปริมาณมันเนย โปรตีน ปริมาณไขมัน ต่ำกว่ามาตรฐาน และ
พบเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นจำนวนทีเ่ กินค่ามาตรฐานตามทีก่ ำหนด ซึง่ อาจเป็นสาเหตุทำให้นำ้ นมเน่าเสียเร็วขึน้
และทำให้เกิดการท้องเสียได้ ซึ่งในเบื้องต้นนี้ถือว่าผู้ผลิตนมที่ไม่ได้มาตรฐานกระทำผิดกฎหมายตาม
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานผลิตอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท๔
และให้ทุกโรงงานปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่ได้มาตรฐานต่อไป
การพบหลักฐานทุจริตโครงการนมโรงเรียนที่จังหวัดชุมพรอย่างชัดเจนดังกล่าวนี้ ทำให้
ทางกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เตรียมเสนอเป็นคดีพเิ ศษ โดยประเด็นในการสืบสวนจะมุง่ ไปทีเ่ รือ่ งการแบ่ง
โซนการจำหน่ายนมโรงเรียน ที่ได้มีการแบ่งโซนออกเป็น ๓ โซน อาจเข้าข่ายเป็นการกำหนดเงื่อนไข
เพื่อเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นนอกเขตโซนนิ่ง เพื่อไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา
กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประเด็นนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้สรุปเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว นอกจากนีย้ งั พบหลักฐานการทุจริตโดยผูเ้ สนอราคามีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะ
ให้ประโยชน์แก่ผใู้ ดผูห้ นึง่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลีย่ งการเสนอราคาอย่าง
เป็นธรรมย่อมมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐด้วยซึ่งกฎหมายได้
กำหนดไว้ว่า “ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดย
การกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่
หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ต้องระวางโทษจำคุกตัง้ แต่ ๑ ปี ถึง ๓
ปี และปรับร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดนั้น
หรือของจำนวนเงินทีม่ กี ารทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า”๕  ดังนัน้ ไม่วา่
บุคคลใดก็ตามทีเ่ ข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องในการทุจริตนมโรงเรียนย่อมมีความผิดด้วยกันทุกคนต้องรับโทษ
ตามกฎหมายดังกล่าว
ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ทำ
การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พบว่ามีการทุจริตโดยวิธีการฮั้วประมูลเกิดขึ้น
ซึ่งจากผลการตรวจสอบกรณีทุจริตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประเด็นที่ส่อการทุจริต ดังนี้  
๑. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดให้บริษัท
ทีม่ สี ทิ ธิเสนอราคาเป็นผูจ้ ดั ส่งนมโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ แต่มผี ปู้ ระกอบการเสนอราคาเพียง ๑ หรือ ๒ ราย  
ทั้งนี้ พบว่าผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย ตกลงสมยอมราคากันมาก่อนยื่นซองประมูล ซึ่งบริษัทแรกที่รับ
สมอ้างเป็นคู่แข่งจะเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง ส่วนอีกบริษัทจะเสนอราคาใกล้เคียงหรือพอดีกับ
ราคากลาง โดยไม่มีการเสนอต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ บริษัทนั้นจึงได้รับการประมูล
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๕ (๓) ประกอบ มาตรา ๖๐.   
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔.

๔
๕

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

๑๓๑

นมโรงเรียนกับการทุจริตในภาครัฐ

๒. หากผูป้ ระกอบการรายใดทำสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วก็จะเป็นคูส่ ญ
ั ญา
ที่ผูกขาดในเขตพื้นที่นั้นเพียงรายเดียว
๓. ในเขตพืน้ ใดไม่มผี ปู้ ระกอบการเข้าแข่งขันในการเสนอราคาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ก็จำเป็นที่จะต้องจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เพราะไม่สามารถเลือกซื้อจากผู้ประกอบการรายอื่นได้  
๔. พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งทำสัญญาจัดซื้อนมจากผู้ประกอบการข้าม
เขตพื้นที่หรือข้ามโซน
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อนมจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการรับรองสิทธิให้
จำหน่ายนมโรงเรียน
๖. ผู้ชนะการประมูลโอนสิทธิจำหน่ายนมให้ผู้ประกอบการรายอื่น
๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเซ็นสัญญากับนายหน้า ซึง่ เป็นพ่อค้านมรับเป็นนายหน้า
ซื้อนมจากผู้ประกอบการทุกแห่ง เพื่อให้มีปริมาณนมเพียงพอในการจัดส่งให้โรงเรียน โดยตกลง
แบ่งพื้นที่ให้ผู้ประกอบการทุกราย แลกกับค่านายหน้าจากผู้ผลิตนมถุงละ ๕๐ - ๖๐ สตางค์ ทำให้
การเสนอราคาไม่เคยได้ราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเลย
จากปัญหาการทุจริตดังกล่าวจะพิจารณาเห็นว่ามีหน่วยงานของรัฐคือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าทำสัญญาซื้อนม
จากบริษัทที่ได้รับการประมูล ดังนั้นหากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการ
ทุจริตนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นย่อมมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐด้วย
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