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คอรร์ปัชนัจากการจดัสรรสิทธ์ิ (License) และสมัปทาน (Concession) ของรฐั* 

  

 คอรร์ปัชนัในสงัคมไทยทุกวนัน้ี มรีปูแบบ พฤตกิรรมและกระบวนการทีซ่บัซอ้นหลากหลาย มี

พฤตกิรรมทีค่อรร์ปัชนัจาํนวนมากเกดิขึน้และยากทีจ่ะทาํความเขา้ใจวา่พฤตกิรรมนัน้เป็นการคอรร์ปัชนั

หรอืไม ่แมว้า่เป็นพฤตกิรรมคอรร์ปัชนัทีม่ผีลประโยชน์มหาศาล เชน่ คอรร์ปัชนัจากสมัปทานของรฐั ทาํ

ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการควบคุมตรวจสอบดว้ยมาตรการทางกฎหมาย และยากต่อความพยายามในการ

ควบคุมคอรร์ปัชนัของภาคประชาชน ประชาสงัคมและองคก์รของรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

บทความน้ีจงึมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจถงึการคอรร์ปัชนัจากการจดัสรรสทิธิแ์ละสมัปทาน

ของรฐัเพือ่รว่มกนัหาแนวทางในการควบคุมต่อไป  

  

1.ความหมาย  

เมือ่หน่วยงานของรฐั (หน่วยราชการ/รฐัวสิาหกจิ) ตอ้งการผลกัดนัใหเ้กดิการลงทนุหรอืใหม้กีาร

ดาํเนินงานในเชงิธุรกจิบางอยา่ง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย/แผนงานหรอืความตอ้งการของหน่วยงาน

เหล่านัน้ แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดับางประการทาํใหร้ฐัตอ้งพึง่พาเอกชนในดา้นความสามารถ (เชน่ ทกัษะ/

เทคโนโลยี)่ หรอืทรพัยากร (เชน่ ทุน/บุคคลากร/เครอืขา่ย) จงึไดม้อบหมายใหเ้อกชนเป็นผูด้าํเนินการ

แทน โดยรปูแบบ-วธิกีารดาํเนินงานรว่มกนัของรฐัและเอกชนเหลา่น้ีจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละหน่วย 

งานและกรณ ี 

โดยทัว่ไป “สมัปทาน” (Concession) หมายถงึการทีร่ฐัอนุญาตใหเ้อกชนจดัทาํบรกิารสาธารณะ

หรอืจดัทาํประโยชน์เกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิ ภายในเงือ่นไขและระยะเวลาทีก่าํหนด ตวัอยา่ง เช่น 

สมัปทานปา่ไม ้ สมัปทานเหมอืงแร ่ สมัปทานสรุา สมัปทานเดนิรถ สมัปทานน้ําประปา สมัปทานรงันก 

สมัปทานทางดว่น เป็นตน้  

 

 

* เอกสารประกอบการประชุมคณะทีป่รกึษายทุธศาสตร ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรร์ปัชนั. 8 พฤษภาคม 2555  

ณ โรงแรมอนิเตอรค์อนตเินนตลั กรงุเทพฯ นําเสนอโดย มานะ นิมติรมงคล ทีป่รกึษายทุธศาสตรฯ์ 
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แต่มบีางกรณทีีห่น่วยงานของรฐัไดด้าํเนินการเชงิธุรกจิรว่มกบัเอกชนและก่อใหเ้กดินิตสิมัพนัธ ์ทีท่าํ

ใหเ้อกชนไดร้บัสทิธใินการแสวงหาผลประโยชน์ไดแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว (Exclusive right) อยา่งผกูขาดหรอื

กึง่ผกูขาดจากทรพัยส์นิหรอืทรพัยากรสาธารณะทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั เชน่เดยีวกบัการไดร้บัสมัปทาน แต่มี

การเรยีกชื่อและวธิกีารใหส้ทิธเิหล่าน้ีต่างกนัออกไป เชน่ การออกใบอนุญาต(License) ในกจิการ

โทรคมนาคม การให ้ “โควตา้” สลากกนิแบ่งรฐับาล (ผูไ้ดร้บัโควตา้จะไดร้บัสลากกนิแบ่งรฐับาลจาํนวน

หน่ึงเพือ่การจดัจาํหน่ายโดยไมจ่าํกดัพืน้ที)่ การแต่งตัง้ใหเ้ป็น “ผูค้า้สง่ยาสบู” ของโรงงานยาสบู (ผูไ้ดร้บั

การแต่งตัง้จะมสีทิธผิกูขาดหรอืกึง่ผกูขาดในเขตตลาดทีก่าํหนดหรอือาจจะทัว่ประเทศกไ็ด)้ สทิธใินการ

เชา่ทีด่นิของการรถไฟหรอืทีร่าชพสัดุทีม่อียูท่ ัว่ประเทศ การดาํเนินงานภายใต ้ “พรบ.วา่ดว้ยการให้

เอกชนเขา้รว่มการงาน” หรอืในกรณขีอง อสมท. ทีเ่ป็นเจา้ของคลื่นความถีว่ทิย ุโทรทศัน์ กอ็าจมกีารให้

เอกชนนําคลื่นความถีไ่ปใช ้ แลว้เรยีกเกบ็ “คา่สมัปทาน” “คา่ใชค้ลื่นของรฐั” “คา่เชา่เวลา” ตามแต่กรณี 

เป็นตน้ ดงันัน้ในทีน้ี่จะขอเรยีกกจิกรรมเหล่าน้ีโดยรวมกนัวา่ “สมัปทาน” 

ปจัจุบนัเรายงัไมม่กีารศกึษาถงึขนาดของธุรกจิทีเ่กดิจากสมัปทานในแต่ละปีวา่ 1) จาํนวนธุรกจิที่

เกีย่วกบัสมัปทานทัง้หมดมจีาํนวนเทา่ไหร ่ สามารถแยกเป็นกลุม่หรอืประเภทไดอ้ยา่งไรและมมีลูคา่

ขนาดของธุรกจิรวมกนัเป็นเงนิเทา่ไร 2) ธุรกจิเหล่านัน้สามารถสรา้งกาํไรและไดเ้กดิรายไดส้ว่นเกนิหรอื

คา่เชา่ทางเศรษฐกจิ รวมกนัแลว้เป็นเงนิเทา่ไร 3) พฤตกิรรมการกาํหนดเงือ่นไข การบรหิารและการ

แกไ้ขหรอืยกเลกิสมัปทานทีค่อรร์ปัชนั ไดส้รา้งความเสยีหายใหก้บัประเทศในแต่ละปีเป็นเงนิเทา่ไร  

 

2. พฤติกรรมในการคอรร์ปัชนัจากสมัปทาน (สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชยแ์ละอสิรกุ์ล อุณหเกตุ.2552)  ไดแ้ก่  

    1.   การจดัสรรสมัปทานอยา่งไมเ่ป็นธรรม เชน่ ไมม่กีารประมลู (Auction) แขง่ขนัหรอืการประกวด

ราคา (Bidding) อยา่งโปรง่ใสหรอืใหเ้งือ่นไขการคา้แตกต่างกนั เชน่ รา้นปลอดอากรในสนามบนิทีไ่ด้

สมัปทานโดยไมม่กีารแขง่ขนั หรอืกรณีการแต่งตัง้ใหผู้ค้า้สง่บุหรีข่องโรงงานยาสบูรายหน่ึงสามารถขาย

บุหรีไ่ดท้ัว่ประเทศ ขณะทีร่ายอื่นๆอกี 298 รายกลบัถูกจาํกดัปรมิาณและเขตตลาดไว ้เป็นตน้         

2. การกาํหนดเงือ่นไขของสมัปทานทีข่ดัต่อผลประโยชน์ของสาธารณะ เชน่ ใหผ้ลตอบแทนต่อรฐัตํ่า

เกนิจรงิ การกาํหนดคา่เชา่ทีด่นิระยะยาวตํ่ากวา่ความเป็นจรงิ การต่ออายสุมัปทานของสถานีโทรทศัน์

ชอ่ง 7 ส ีการเลอืกรปูแบบการลงทุน (เชน่ BOT, BTO, BTL เป็นตน้) หรอืการใหก้ารสง่เสรมิลงทุนแก่ 
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ชนิแซทเทลไลท ์ มเีงือ่นไขของสญัญาทีร่ฐัเสยีเปรยีบเกนิไป เชน่ การยกเลกิสมัปทานโฟนลิง้ค ์ แกไ้ข

สมัปทาน ไอทวี ีหรอืการใหร้ฐัเขา้รบัความเสีย่งจากการดาํเนินงานของเอกชนมากเกนิไป  

3. การบรหิารสมัปทาน เชน่ มกีารตคีวาม การใชดุ้ลยพนิิจมากเกนิไป หรอืไมบ่งัคบัใชส้ญัญาอยา่ง

เขม้งวด โดยขาดการตรวจสอบ ถ่วงดุลย ์ จนกลายเป็นชอ่งทางใหเ้อกชนสามารถแสวงหาผลประโยชน์

อยา่งเอารดัเอาเปรยีบประชาชน 

4.การแกไ้ขสมัปทาน เมือ่เอกชนไดเ้ป็นผูค้รอบครองสมัปทานแลว้ รปูแบบน้ีไดก้ลายเป็นพฤตกิรรม

ของเอกชนทีม่เีสน้สายทีจ่ะพยายามเอาชนะการประมลูสมัปทานแมจ้ะมรีาคาสงูเกนิจรงิ แลว้ไปแกไ้ข

เงือ่นไขภายหลงั นบัเป็นการทาํลายระบบการประมลูหรอืการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม และเป็นชอ่งทาง

แสวงหาผลประโยชน์จากการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม เชน่ การแกไ้ขสญัญาสมัปทานของ ไอทวี ี หรอื 

เอไอเอส เป็นตน้  

เน่ืองจากการคอรร์ปัชนัเกีย่วกบัสมัปทานมกัเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ขนาดใหญ่ ดงันัน้จงึตอ้งอาศยั

ความรว่มมอืระหวา่งขา้ราชการกบันกัธุรกจิ แต่หากเป็นกรณทีีใ่หญ่ขึน้กจ็ะมนีกัการเมอืงรว่มมอืดว้ย ใน

บางกรณกีอ็าจมนีกัวชิาการเขา้รว่มดว้ยเป็นฝา่ยทีส่ ี ่ ทีส่าํคญัขา้ราชการและนกัการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งตอ้ง

เป็นผูม้อีาํนาจในการกาํหนดนโยบาย ทศิทางหรอืมอีาํนาจในการใชดุ้ลยพนิิจเกีย่วกบัสมัปทานนัน้ๆดว้ย 

 

3.ผลกระทบของปัญหา 

สมัปทานของรฐั ทาํใหเ้กดิสทิธใินการแสวงหาผลประโยชน์ไดแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว หรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวจากทรพัยส์นิหรอืทรพัยากรสาธารณะ ทาํให้เป็นท่ีมาของการแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน

มากเกินจริง (Economic rent) จากรฐั ดงันัน้จงึเกดิความพยายามของนกัธุรกจิสาขาต่างๆ ทีจ่ะ

แสวงหาความไดเ้ปรยีบของตนเพือ่ใหส้ามารถครอบครองหรอืกาํหนดรปูแบบของสทิธแิละสมัปทานให้

เป็นไปในทศิทางทีเ่อือ้ประโยชน์แก่พวกตนมากทีส่ดุ แมก้ระทัง่การแกไ้ขหรอืยกเลกิสมัปทานทีท่าํ

สญัญากนัไปแลว้ ดว้ยการการวิง่เตน้ของนกัธุรกจิหรอืการเชื่อมโยงผลประโยชน์ของนกัการเมอืงและนกั

ธุรกจิเขา้ดว้ยกนั จนอาจทาํใหร้ฐัมกีารกาํหนดนโยบายหรอืดาํเนินมาตรการทีเ่ป็นประโยชน์ของพวก

พอ้งตนเองมากวา่ผลประโยชน์ของสาธารณะ ซึง่เป็นเรือ่งทีข่ดักบัหลกัธรรมาภบิาล จนกลายเป็น

จุดเริม่ตน้ของการคอรร์ปัชนั นําไปสู่การแข่งขนัทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม ปัญหาความไม่เสมอ

ภาคในสงัคม และบอ่นทาํลายโอกาสการพฒันาประเทศ 
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ปญัหาการใหส้มัปทานทีข่าดธรรมาภบิาลเกดิขึน้เพราะมกีารบรหิารจดัการทีอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิล

และการแลกเปลีย่นผลประโยชน์ของระบบพวกพอ้งและเครอืขา่ยอุปถมัภ ์ เพือ่ผลประโยชน์ทางการเมอืง

และเศรษฐกจิ ยงัก่อใหเ้กดิการคา้ทีผ่กูขาด ทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม โดยเฉพาะกบัธุรกจิ

ขนาดเลก็และกลางทีไ่มม่เีงนิทุน เสน้สายหรอืพวกพอ้ง เป็นการบิดเบอืนการกระจายรายได้ เกิด

ต้นทุนการดาํเนินการสงูเกินจริง บัน่ทอนแรงจงูใจในการพฒันาประสิทธิภาพและการใช้

ทรพัยากรของรฐัอย่างไม่คุ้มค่า ประสิทธิผลของการดาํเนินงานตามสมัปทานตํา่กว่าท่ีควรจะ

เป็น ราคาของสินค้าหรือบริการสงูเกินจริงเน่ืองจากการแสวงหาผลประโยชน์จากสมัปทานและ

ความพยายามเอาเปรียบรฐัหรือประชาชน ทาํให้ธรุกิจขาดแรงจงูใจในการการพฒันาศกัยภาพ

และทาํให้ขีดความสามารถในการแข่งขนัของชาติลดลงในอนาคต 

 

4. ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

4.1 ควรมกีารกาํหนดความตอ้งการของรฐัและขอบเขตการรว่มมอืกบัเอกชน ตามสมัปทานทีจ่ะ

เกดิขึน้อยา่งชดัเจน และลดการใชดุ้ลยพนิิจของบุคคลต่างๆใหน้้อยทีส่ดุ 

4.2 ควรสง่เสรมิใหม้กีารดาํเนินงานตามเงือ่นไขของสมัปทานทีไ่ดก้าํหนดไว ้ และยดึมัน่ความ

ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการในสาขาวชิาชพีอุตสาหกรรมหรอืธุรกจินัน้ๆ โดยจะเปิดใหม้กีารเจรจาต่อรองกนั

ได ้เฉพาะกรณทีีม่กีารกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเทา่นัน้ 

4.3 บงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเขม้งวด โดยมมีาตรการตรวจสอบและลงโทษอยา่ง

เหมาะสมต่อทุกการฝา่ฝืนทีเ่กดิขึน้ ขณะเดยีวกนักค็วรมกีารแกไ้ข ปรบัปรงุ กฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั

และขององคก์รทีเ่กีย่วกบัการใหส้มัปทานใหเ้หมาะสม ครอบคลุม ทนัเหตุการณ์   

4.4 พจิารณายกเลกิระบบสมัปทานใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ โดยปรบัเปลีย่นไปสูก่ารแขง่ขนัเสรภีายใต้

ระบบใบอนุญาตทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานกาํกบัดแูลแทน 

4.5 ตอ้งพยายามใหก้ารจดัสรรสทิธหิรอืการใหส้มัปทาน มกีารแขง่ขนัอยา่งโปรง่ใสและเป็นธรรม 

ภายใตก้ารกํากบัดแูลของมอือาชพี (เชน่ ตวัแทนจากสมาคมวชิาชพี) 

4.6 ควรสรา้งมาตรการ กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลย ์ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ทัง้

ภายในและภายนอกองคก์รของรฐั และควรมรีะบบป้องกนัหรอืลดการแทรกแซงจากฝา่ยการเมอืง  
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4.7 ควรมมีาตรการหา้มมใิหข้า้ราชการระดบัสงูและผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจิ เขา้รบัตําแหน่งหรอืที่

ปรกึษาในบรษิทัทีร่บัสมัปทานจากรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ในชว่งเวลาทีก่าํหนดภายหลงัพน้จากตําแหน่งหน้าที่

ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ  

4.8 ควรใหม้กีารศกึษา เผยแพร ่ รปูแบบ วธิกีารและความเสยีหายทีเ่กดิจากการคอรร์ปัชนัใน

การจดัสรรสทิธิแ์ละสมัปทานของรฐัใหส้าธารณะชนและบุคคลากรของรฐัไดเ้ขา้ใจ 

 

5.สรปุ 

การต่อสูก้บัปญัหาการคอรร์ปัชนัในการจดัสรรสทิธิแ์ละสมัปทานของรฐั นอกจากเป็นการรกัษา

ผลประโยชน์ของสาธารณะ(Public Interest) และส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม (ต่อรฐั 

ต่อนกัธุรกจิดว้ยกนัเองและต่อประชาชนในฐานะผูบ้รโิภคหรอืผูไ้ดร้บัผลกระทบ) ยงัเป็นการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Collective action) ในการต่อสูก้บัปญัหาคอรร์ปัชนั ดว้ยการเปิดประ 

เดน็การพดูคุยของสงัคม (Social dialogue) และสรา้งความตื่นตวัของสงัคม สือ่สารมวลชน และ

เจา้หน้าทีข่องรฐั ต่อรปูแบบคอรร์ปัชนัทีซ่บัซอ้นและมผีลประโยชน์สงูเชน่น้ี 

ผลของคอรร์ปัชนัในการจดัสรรสทิธิแ์ละสมัปทานของรฐั เป็นเรือ่งใกลต้วัประชาชนบางกลุ่ม

มากกวา่การโกงเงนิหลวงหรอืเงนิงบประมาณ เพราะเป็นกรณทีีผ่ลประโยชน์ของนกัธุรกจิจะถกูกระทบ

จากการผกูขาดหรอืความไดเ้ปรยีบทีจ่ะเกดิขึน้ ขณะทีป่ระชาชนกจ็ะไดร้บัผลกระทบจากราคาและ

คุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มย่ตุธิรรม จงึเชื่อวา่หากมกีารเปิดโปงดาํเนินการกบัสมัปทานทีค่อรร์ปั

ชนัไมว่า่ขนาดใหญ่หรอืขนาดเลก็ กจ็ะเป็นอกีกา้วหน่ึงทีป่ระชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม โดยหวงัวา่

ประสพการณ์เหล่าน้ีจะเป็นพืน้ฐานในการสรา้งจติสาํนึกของสงัคมใหร้กัและหวงแหนในทรพัยากรและ

ผลประโยชน์ของสาธารณะ ในวนัขา้งหน้าจติสาํนึกเชน่น้ีจะสะสมตวัอยา่งมัน่คงและชว่ยใหส้งัคมเขา้ใจ

ถงึความจาํเป็นทีต่อ้งเขา้รว่มต่อสูใ้นประเดน็ปญัหาคอรร์ปัชนัใหญ่ๆของประเทศ ทีก่ระทบต่อผล 

ประโยชน์และชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนมากยิง่ขึน้ 

 

6.ข้อเสนอแนะในการรณรงคต่์อต้านการคอรร์ปัชนั 

1.ควรหาแนวทางหรอืประเดน็ทีเ่คลื่อนไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนทัว่ไป (เชน่ เลอืกโครงการ

สมัปทานทัว่ไปหรอืเฉพาะสมัปทานขนาดใหญ่หรอืจะชีนํ้าประเภทสมัปทาน/โครงการ) แมจ้ะเป็น
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ประชาชน/นกัธุรกจิกลุ่มเลก็ๆ แต่หากเขาเขา้ใจประเดน็ปญัหาแลว้จะสามารถมองเหน็กรณทีีเ่กดิขึน้ใกล้

ตวัหรอืเขาสนใจไดม้าก 

2.ใหก้ารศกึษาแก่สงัคมวา่ ปญัหาการคอรร์ปัชนัในการจดัสรรสทิธแิละสมัปทานของรฐั คอือะไร 

มกีรณใีดบา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งน้ี เพือ่ใหเ้กดิการตระหนกัรูถ้งึผลกระทบต่อผลประโยชน์ของรฐัและชวีติ

ความเป็นอยูข่องประชาชน 

3.ระยะเวลาการนําเสนอประเดน็ ควรหยบิมาเคลื่อนไหวหลงัจากกระแสเรือ่งการจดัซือ้จดัจา้ง

และจบัตาการใชง้บประมาณแกป้ญัหาน้ําทว่มของภาคฯีผา่นไประยะหน่ึงแลว้ หรอืเมือ่มปีระเดน็ที่

ประชาชนสนใจเกีย่วกบัสมัปทานเกดิขึน้  

4.เพือ่หลกีเลีย่งการถูกชีว้า่ภาคฯีเป็นเครือ่งมอืของคูข่ดัแยง้ทางการเมอืง จงึไมค่วรยกประเดน็

กรณตีวัอยา่งในอดตีทีเ่กีย่วกบัพรรคการเมอืงใดโดยตรง เชน่ ดาวเทยีม โทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ แต่ควร

ใชป้ระเดน็ทีเ่กดิขึน้แลว้และคนทัว่ไปกพ็อรู ้ เชน่ โควตา้การคา้บุหรี ่ โควตา้สลากกนิแบ่ง การเชา่ทีด่นิ

การรถไฟหรอืทีร่าชพสัดุ หรอืเรือ่งทีเ่ปิดประเดน็ขึน้มาใหม ่ เชน่ การออกใบอนุญาตระบบโทรศพัท ์การ

จดัสรรคลื่นวทิยโุทรทศัน์ หรอืเรือ่งทีจ่ะมกีารรอ้งเรยีนขึน้ในอนาคต  

5. บทบาทของ ภาคฯี  

5.1 บทบาทในการกระตุน้กระแสการตรวจสอบ ดิน้รนต่อสูแ้ละรอ้งเรยีน เพือ่การแขง่ขนัทาง

การคา้ทีเ่ป็นธรรม  

5.2 ทุกการรอ้งเรยีนจะไดร้บัการสานต่อ เชน่ การใหข้า่วต่อสือ่สารมวลชนถงึเรือ่งทีม่กีารรอ้ง 

เรยีน (ในกรณทีีช่ดัเจนหรอืเป็นเรือ่งน่าสนใจมากหรอืมตีวัเลขสถติ)ิ การสง่เรือ่งยงัหน่วยงานของรฐัทีม่ี

หน้าทีต่รวจสอบ โดยภาคฯีจะตดิตามเรือ่งและประเมนิผลการดาํเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานเหล่า 

นัน้ (ประชาชนชว่ยกนัโวย เราโวยต่อ เราชว่ยเป็นเครือ่งขยายเสยีงใหป้ระชาชนหรอืนกัธุรกจิทีไ่มม่ี

อาํนาจการต่อรอง ทาํนองเดยีวกบัโครงการหมาเหา่) 

 

7. Action Plan (ข้อมลูทีต้่องศึกษาเพิม่เติม) 

 7.1 เตรยีมศกึษาขอ้มลูทีส่าํคญัเพือ่ใหส้งัคมมองเหน็ภาพ เชน่ 1) จาํนวนธุรกจิทีเ่กีย่วกบั

สมัปทานทัง้หมดมจีาํนวนเทา่ไหร ่ สามารถแยกเป็นกลุ่มหรอืประเภทไดอ้ยา่งไรและมมีลูคา่ขนาดของ
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ธุรกจิรวมกนัเป็นเงนิเทา่ไร 2) ธุรกจิเหล่านัน้สามารถสรา้งกาํไรและไดเ้กดิรายไดส้ว่นเกนิหรอืคา่เชา่ทาง

เศรษฐกจิรวมกนัแลว้เป็นเงนิเทา่ไร 3) พฤตกิรรมการกาํหนดเงือ่นไข การบรหิารและการแกไ้ขหรอืยก 

เลกิสมัปทานทีค่อรร์ปัชนัไดส้รา้งความเสยีหายใหก้บัประเทศในแต่ละปีเป็นเงนิเทา่ไร 4) สมัปทานเหล่า 

น้ีดาํเนินการภายใตก้ฎหมายและหน่วยงานใดบา้ง 5) ตวัอยา่งสมัปทานทีป่ระชาชนสามารถเหน็และ

เขา้ใจได ้ 6) ตวัอยา่งสมัปทานทีป่ระชาชนควรจบัตามอง 7) สาเหตุ-ปจัจยั ทีส่นบัสนุนคอรร์ปัชนัเหล่าน้ี

คอือะไร 

 7.2 ในการทาํกจิกรรมรณรงคเ์กีย่วกบัประเดน็น้ีควรมกีารหาคาํตอบทีช่ดัเจนก่อนวา่ เราตอ้ง 

การหรอืหวงัผลอะไร แคไ่หนบา้ง จะชีนํ้าประเดน็หรอืตจุีดไหน อะไรทีเ่ป็นไปไดแ้ละตอ้งสามารถสง่ผล

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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