


3 คน ผบ.ทบ. 8 ปี 
รวมอายุราชการ 100 ปี ++

แต่ ! ! ! ประสบการณ์ไม่ได้ชว่ยอะไร 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
30 กันยายน พ.ศ. 2557

ท่ีมา: https://www.thaigov.go.th/
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รายงานผลการสอบสวน
ข้อเท็จจรงิ



ไม่ต่ากว่า 1,000 นาย
ท่ีก าลังเจอปญัหาแบบเดียวกัน

ท่ีมา: ข่าวสด



เพ่ิมความสมัครใจแล้วเพ่ิม
ศักดิศ์รคีวามเป็นคนให้รยึัง?

รบัสมัคร 2 กลุ่มอายุ

การคัดเลือกทหารกองเกิน            
เข้าประจ าการแบบสมัครใจ

บุคคลพลเรอืน
อาย ุ18-20 ปี

ทหารกองเกินท่ีเคยจบัได้
ใบด าหรอืได้รบัการปล่อยตัว
เพราะคนรอ้งขอพอ
อาย ุ22-29 ปี

สามารถเลือกลงหน่วยทีม่ตีัง้ในพืน้ที ่   
มทบ. เดยีวกนัได ้โดยไม่จ ากดัภมูลิ าเนาทหาร

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รบัของ
ผู้สมัครใจเป็นทหารกองประจ าการ

เมือ่เขา้เป็น นนส.ทบ. และมผีลการเรียนดี
จะมโีอกาสคดัเลอืกเขา้เป็น นตท. ในสว่นของทบ. 
ไดต้ามจ านวนทีท่บ. ก าหนด

มสีทิธิส์อบเป็น นนส. ในสว่นของทบ.

ไดใ้น อตัรา 80%  ของยอดเปิดรบั

ทีม่า: ประกาศกองทพับก



“ผู้เป็นท่ีรกั”อนัถกูพรากจาก [บิดา-มารดา-ภรรยา-ลกู]

พลทหาร = ลูกชาย-สาม-ีพ่อ

พลทหาร
ชยัชนะ ทาศรี

พลทหาร
เจษฎากร เนตรแสงสี

พลทหาร
เสร ีบุตรวงศ์

11 มกราคม 2563

28 เมษายน 2563

14 กนัยายน 2563

พลทหาร
รชฏ เสนาสนิท

พลทหาร
สถาพร เผียดผัด

พลทหาร
พิชวฒัน์ เวยีงนนท์

1 พฤศจิกายน 2563

6 พฤศจิกายน 2563

6 พฤศจิกายน 2563

• ปอดติดเช้ือ - น ้าท่วมปอด
• ไตวาย วณัโรค
ตรวจสขุภาพ ร่างกายไม่แขง็แรง
“แต่ยงัต้องไปประจ าการ” ?

สาเหตกุารตาย

• พบสารพิษในกระเพาะ
• มีบาดแผลท่ีปาก
ทร. บอกให้รอผลตรวจ
แต่ผลคือ เงียบหาย

• หวัใจเต้นผิดจงัหวะ ?
ทัง้ท่ีร่างกายแขง็แรงปกติ 
ไม่ด่ืมสรุา ไม่สบูบุหร่ี

• ผกูคอด้วยผ้าขาว
• มีรอยถกูแทงท่ีข้อมือ
ไม่มีแนวโน้มหรืออาการ
ของโรคซึมเศร้า

สาเหตกุารตาย

• แขวนคอในห้องน ้า
• ศพท่อนล่างแช่อยู่ในอ่าง
อยู่ในระหว่างการควบคมุตวัเพ่ือ
รบัโทษ

• ถกูซ้อมจนเสียชีวิต 
• แต่ ทบ.แถลงว่าหวัใจล้มเหลว
เพ่ือนผู้เสียชีวิตยืนยนัว่าโดนซ้อม



อา่นแล้วน าไปใชไ้ด้
ไม่มีค่าลิขสิทธิ์



ครึ่งหน่ึงของท่ีราชพัสดุ
กลาโหมเป็นผู้ถือครองหน่วยราชการอื่น 

6.25 ล้านไร่

กองทัพบก 4.7 ล้านไร่

กองทัพอื่นๆ 1.55 ล้านไร่

กลาโหมถือครองท่ีราชพัสดุ 6.25 ล้านไร่
ขนาดเท่าจงัหวัดพิษณุโลก



11 เดือน ไม่เคยใยดี
ต่อกฎหมายใหม่

พรบ. ท่ีราชพัสดุ
พ.ศ.2562



ท่ีดินมากมาย 
แต่ใชป้ระโยชน์ไม่เป็น

รายได้เฉล่ีย 720 ล้าน
รายจา่ยเฉล่ีย 649 ล้าน
ส่วนต่างเฉล่ีย 75 ล้าน

พ.ศ. 2558 - 2562

ท่ีดินประมาณ 3 แสนไร ่

ผลประโยชน์ 

36
สนามกอล์ฟ

5
สถานพักต่างอากาศ

1
สนามมวย

1
สนามม้า

ทีม่า: The Matter



กินหินอรอ่ยไหม ???



พูดเองกับปากว่า รัฐบาลไม่มีเงิน

แต่ก็ซื้อของแพง
ท่ีมา: ข่าวสด



จา่ยแพงกว่าท าไม? ถ้าของเหมือนกัน

เส้ือคอวีสีเขียว
ราคากลาง
อยู่ระหว่างการจดัซ้ือ
ราคา Shopee

=

=

130 บาท

80 บาท

จ านวนท่ีซ้ือ: 777,090 ตวั

รฐัจา่ยแพงไป
38,854,500 บาท



จา่ยแพงกว่าท าไม? ถ้าของเหมือนกัน

กางเกงขาสัน้ล าลอง

ราคากลาง
ราคาจดัซ้ือ
ราคา Shopee

=
=
=

366 บาท
365 บาท
120 บาท

จ านวนรวมท่ีซ้ือ: 345,673 ตวั

รฐัจา่ยแพง
84,721,585 บาท



จา่ยแพงกว่าท าไม? ถ้าของเหมือนกัน

รองเท้า JUNGLE BOOTS
ราคากลาง
อยู่ระหว่างการจดัซ้ือ
ราคา Shopee

=

=

1,732 บาท

600 บาท

จ านวนท่ีซ้ือ: 218,434 ตวั

ส่วนต่างราคา
247,267,288 บาท



เส้ือยดืคอวี

กางเกง
ขาส้ันล าลอง

รองเท้า 
jungle boots

ผ้าเชด็ตัว

ผ้าขาวมา้

ถงุเท้าต้าน
แบคทีเรยี

กางเกงใน

777,090

313,973

31,700

218,434

159,462

76,847

13,650

794,455

100,000

130

365

366

1,732

140

85

68.5

75

75

80

120

120

600

100

39

34

35

35

38,854,500

76,923,385
7,798,200

247,267,288

6,378,480

3,534,962

470,925

31,778,200
4,000,000

417,005,940

รวมเป็น
เงนิท้ังส้ิน

กองทัพ
(บาท)

Shopee
(บาท)

รฐัเสียหาย
จ านวน
(ชิน้)



ตรวจสอบยืนยัน
ราคาจากผู้ผลิตแล้ว

ราคากลาง 130 บาท ตรวจสอบราคาเพียง 60 บาท

ราคากลาง 365 บาท ตรวจสอบราคาเพียง 110 บาท

ราคากลาง 1,732 บาท ตรวจสอบราคาเพียง 500 บาท 

เส้ือคอวสีีเขียว

กางเกง
ขาส้ันล าลอง

รองเท้า 
jungle boots



ยังไม่พอ เครื่องมือชา่ง 
แพงกว่าเฉล่ีย 47%



เอกชนขายแพง

เพราะต้องเอาเงินเข้ากระเป๋าใคร ?

ราคาชุดล าลอง
: กองทัพ > ราคาปลีก ≅ 47%

ครภัุณฑ์ เครื่องมือชา่ง (ราคาต่ากวา่ 1 ล้านบาท)
: กองทัพ > ราคาปลีก ≅ 47%

ขายปลีก
= 100 บาท

กองทัพซื้อ
= 147 บาท



รายเดียวชนะประมูล 3 ปี
ราคาเท่าราคากลางเป๊ะ !!!

จ านวนซื้อ
(ชดุ)

101 55 80 64

ราคาซื้อ
ราคากลาง 

495,000
บาทต่อชดุงบประมาณ

(ล้านบาท)
49.995 27.225 39.60 47.52

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

20 12

ประกวดราคา (e-Bidding)

พ.ศ.2563

เฉพาะเจาะจง

เงนิบาทจะอ่อนหรอืจะแข็ง ก็ชนะประมูลเท่าเดิม !!!

พ.ศ.2563

กล้องกลางคืน 
Night Vision Scopes



6 ก.พ. 63 18-21 ก.พ. 63 ...เงียบ....

ประกาศแผน
E-Bidding

เอกชนรายใหม่
รว่มวิจารณ์ TOR

3 มี.ค. 63

หน่วยงาน
ชีแ้จงยืนยัน

30 ก.ย. 63

11 มี.ค. 63 28 เม.ย. 63

ประกาศแผน
เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ
เจา้ประจ า!

กลัวเจา้ใหม่จนต้องเลิก e-Bidding

กล้องกลางคืน 
Night Vision Scopes



รวม 3 ปี จา่ยแพง
เกินไป 77.688 ล้านบาท

$5,735

+ อปุกรณ์เสรมิตาม TOR + ค่าขนส่ง + ภาษี VAT 

รวม $8,700 หรอืเปน็เงนิเพียง 261,000 บาท

จ านวน 332 ชดุ ถกูกวา่ราคาจดัซื้อตลอด 3 ป ี47%

$55$162



คู่สัญญาเดิม 

7 โครงการ 429 คัน 2,200 ล้าน

2558 2561 2562 2563

รถบสัแบบท่ี 6 จ านวน 165 คนั
• วงเงนิ 945.2 ล้านบาท
• ซือ้ซอง 9 ราย
• ยืน่ซอง 2 ราย
• ผา่นคุณสมบตั ิ2 ราย

• บ.อิทธิพรฯ
• บ.วีก้า เซอวิส

รถบสัแบบท่ี 4 จ านวน 20 คนั
• วงเงนิ 78.8 ล้านบาท
• ซือ้ซอง 9 ราย
• ยืน่ซอง 2 ราย
• ผา่นคุณสมบตั ิ2 ราย

• บ.อิทธิพรฯ
• หจก. ที.ไอ.พี ออโต้พารท์

รถบสัแบบท่ี 6 จ านวน 60 คนั
• วงเงนิ 359.1 ล้านบาท
• ซือ้ซอง 13 ราย
• ยืน่ซอง 2 ราย
• ผา่นคุณสมบตั ิ2 ราย

• บ.อิทธิพรฯ
• หจก. ที.ไอ.พี ออโต้พารท์

รถบสัแบบท่ี 7 จ านวน 52 คนั
• วงเงนิ 233.5 ล้านบาท
• ซือ้ซอง 10 ราย
• ยืน่ซอง 3 ราย
• ผา่นคุณสมบตั ิ2 ราย

• บ.อิทธิพรฯ
• หจก. ที.ไอ.พี ออโต้พารท์

รถบสัแบบท่ี 7 จ านวน 20 คนั
• วงเงนิ 89.8 ล้านบาท
• ซือ้ซอง 9 ราย
• ยืน่ซอง 3 ราย
• ผา่นคุณสมบตั ิ2 ราย

• บ.อิทธิพรฯ
• หจก. ที.ไอ.พี ออโต้พารท์

รถบสัแบบท่ี 7 จ านวน 100 คนั
• วงเงนิ 448.9 ล้านบาท
• ซือ้ซอง 9 ราย
• ยืน่ซอง 2 ราย
• ผา่นคุณสมบตั ิ2 ราย

• บ.อิทธิพรฯ
• หจก. ที.ไอ.พี ออโต้พารท์

รถบสัแบบท่ี 7 จ านวน 12 คนั
• วงเงนิ 53.9 ล้านบาท
• ซือ้ซอง 13 ราย
• ยืน่ซอง 2 ราย
• ผา่นคุณสมบตั ิ2 ราย

• บ.อิทธิพรฯ
• หจก. ที.ไอ.พี ออโต้พารท์

บ.อิทธิพรฯ

ชนะทุกโครงการ

กองทพัจดัซ้ือรถโดยสารขนาดใหญ่ ปรบัอากาศ แบบท่ี 4,6 และ 7



3 กระบวนท่า ฆ่า e-bidding
7 โครงการ 2,200 ล้าน

ก าหนดสเปคโดยไม่เชญิบรษัิทท่ีมีศักยภาพ

ผู้สืบราคา / ย่ืนข้อเสนอ 
จากบรษัิทท่ีมีเครอืข่ายเชื่อมโยง

ก าหนด TOR ปิดก้ันให้เหลือรายเดียว

ท่าท่ี 1

ท่าท่ี 2

ท่าท่ี 3



น่าเคลือบแคลงทกุขั้นตอน

เอ้ือเอกชน ? ล็อกสเปค ?

HINO DAEWOO ZHONGTONG

ผู้ถูกเชญิ
เข้ารว่ม

อิทธิพรอิมปอรต์ เพาวเ์วอร ์พลัส เอส.เอ.ออโต้บอด้ี

ปี 2563

ก าหนดสเปคโดยไม่เชญิบรษัิทท่ีมีศักยภาพท่าท่ี 1

ท้ังสองบรษัิทน้ีเป็นใคร ?
มีความสามารถหรอืไม่ ?



ท่ีตัง้ส านักงานตามท่ีจดทะเบียน
บรษัิท เพาวเ์วอรพ์ลัส คอรป์อเรชนั จ ากัด
ท าสเปคยี่ห้อ DAEWOO

ปัจจบุนั”ปิด”บริษทัไปแล้ว
เลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 26 พ.ย. 2563

ทีม่า: DBD

ทีม่า: ส านกัขา่วอศิรา

จดัซื้อรถบัส ทบ.

เอาใครท่ีไหนมาก าหนดสเปค ?

• ไม่ได้รบัการแต่งตัง้จาก DAEWOO
• ไม่เคยประกอบ DAEWOO
• ไม่ได้เข้าร่วมการสืบราคา
• ไม่ได้เข้าซ้ือซองประมลู

คุณสมบัติ

รายได้เฉล่ีย (ปี 60-62) ≅ 1,600 บาท



ลกัษณะธรุกิจ: 
โรงซ่อมบ ารงุยานพาหนะทหาร

บรษัิท เอส.เอ.ออโต้บอด้ี เซอรว์สิ จ ากัด
ท าสเปคยี่ห้อ ZHONGTONG (จงตง)

ทีม่า: ส านกัขา่วอศิรา

• ไม่ได้รบัการแต่งตัง้จาก ZHONGTONG
• ไม่เคยประกอบ ZHONGTONG
• ไม่ได้เข้าร่วมการสืบราคา
• ไม่ได้เข้าซ้ือซองประมลู

จดัซื้อรถบัส ทบ.

เอาใครท่ีไหนมาก าหนดสเปค ?

คณุสมบัติ



• บริษทั อิทธิพรอิมปอรต์ จ ากดั: 
ขาประจ ากองทพับก ผูช้นะตลอดกาล

• บริษทั เพาวเ์วอรพ์ลสั คอรป์อเรชนั จ ากดั: 
บรษิทัหอ้งแถว-รายไดปี้ละ 1,600 บาท ปิดตวัปี 63

• บริษทั เอส.เอ.ออโต้บอด้ี เซอรวิ์ส จ ากดั: 
โรงซ่อมบ ารงุยานพาหนะทหาร

เอกชน 3 ราย

ตัวแทนทางการไม่ถกูเชญิ!?
แต่!..หลังจากอนุมัติเสปค..

2 ม.ค. 2563
ณรงคพ์นัธ ์จติตแ์กว้แท้

ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการทหารบก 2 
ลงนามอนุมติั

26 มี.ค. 2563
กรมการขนสง่ทหารบก 

ส่งหนังสือถึงตวัแทนทางการ
ขอให้เสนอข้อมูลทางเทคนิค

3 เดือนหลังก าหนดสเปคไปแล้ว

นึกถงึกนัในวนัทีส่ายไป

<ไม่มีเจ้าไหนเป็นตวัแทนทางการ>

ทีม่าขอ้มลู: ส านกัขา่วอศิรา

จดัซื้อรถบัส ทบ.

เอาใครท่ีไหนมาก าหนดสเปค ?



จดัซื้อรถบัส ทบ.

3 รายท่ีมคีวามเชื่อมโยงกัน

ยนิูเทค
แอสโซซิเอท

หจก. ที.ไอ.พี. 
ออโต้พารท์

อิทธิพร
อิมปอรต์

ผูร้บัมอบอ านาจ
ในการจดทะเบียนจดัตัง้

คนเดียวกนั

ธนบุรปีระกอบรถยนต์

ตัวแทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ 
DAEWOO และZHONGTONG

ไม่ได้เข้ารว่มการเสนอราคา

ผู้สืบราคา / ย่ืนข้อเสนอ 
จากบรษัิทท่ีมีเครอืข่ายเชื่อมโยง

ท่าท่ี 2

เพ่ือใหไ้ด้ราคากลางท่ี
สูงกวา่ความเป็นจรงิ  ?



30

จดัซื้อรถบัส ทบ.

2 รายท่ีมคีวามเชื่อมโยงกัน
ขั้นตอนยื่นซอง

หจก. ที.ไอ.พี.
ส านกังานแหง่ที ่2

อิทธิพรอิมปอรต์
ส านกังานสาขาที ่2

หจก. ที.ไอ.พี.
หุน้สว่นผู้
ก่อตัง้

อิทธิพรอิมปอรต์
เจา้ของ

นามสกลุเดียวกนั

ท่ีตัง้เดียวกนั

หจก. ที.ไอ.พี.
ทีต่ ัง้ส านกังานเดมิ

+
ทีอ่ยูหุ่น้สว่น

อิทธิพรอิมปอรต์
ทีอ่ยูหุ่น้สว่น

ท่ีตัง้เดียวกนั
ทีม่าขอ้มลู: ส านกัขา่วอศิรา

ธนบุรปีระกอบรถยนต์

ตัวแทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
ของ DAEWOO และZHONGTONG

ไม่ผ่านคุณสมบัติ TOR

ผู้สืบราคา / ย่ืนข้อเสนอ 
จากบรษัิทท่ีมีเครอืข่ายเชื่อมโยง

ท่าท่ี 2



Term of Reference  (TOR)
ระบ ุ10 ศนูยซ่์อมในแต่ละกองทพัภาคหรือจะมีในใจอยู่แล้ว

จ านวนศนูยบ์ริการชดเชยได้ด้วย ”บริการหลงัการขาย”

ที.ไอ.พี

อิทธิพรฯ1

2
ผล

รอบ 100 คัน รอบ 12 คัน

ผู้ซื้อซอง

ผู้ยื่นซอง

9 13

2

ก าหนด TOR ปิดก้ันให้เหลือรายเดียว ท่าท่ี 3



ท้ัง 7 โครงการ

มูลค่า 2,200 ล้านบาท

ต้ังแต่ 58-63
6 ปลัดกลาโหม

กางเกงใน เครื่องมือชา่ง 
ยงัแพงไป 47 %

รถบัสน่าจะแพงไป 

30 % ?

แต่มีเพียง 2 รมว. กห.

6 ผบ.ทบ.

จา่ยแพงไป 

660 ล้านบาท



ภารกิจสุดท้าย
ใครบงการ ?

ท่ีมา: ข่าวสด



6 วัน สุดท้าย
ก่อนหมดเวลา

“...หากเราไม่สามารถลงนามในข้อตกลงดังกล่าวได้ภายใน
วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ตามข้อก าหนดเงื่อนไขและสภาพการณ์ดังท่ี
ได้ก าหนดในข้อกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณข้างต้น โครงการ
ท้ังหมดจ าเป็นต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อีกครั้ง อันหมายความว่า
แผนการจดัซื้อจดัหาเรอืด าน้าล าท่ี 2 และ 3 จะไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก”

อา่นจดหมายฉบับเต็ม



อุปสรรคคือ ประชาชน ?

“...อุปสรรคท่ีส าคัญท่ีสุดต่อโครงการจัดซื้อ
จดัหาเรือด าน้า คือ ผู้เคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาลได้น า
เรื่องน้ีมาเป็นประเด็นทางการเมือง...”

อา่นจดหมายฉบับเต็ม



อยากได้ จนส้ินคิด

“... หากจีนไม่สามารถด าเนินการให้ตัวแทนเดินทางมายัง
ประเทศไทยได้ตามก าหนดดังกล่าว  ผมใคร่ขอเสนอให้ ท่ าน
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจนีประจ า
ราชอาณาจกัรไทยเป็นผู้แทนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากรัฐบาลจนีเพ่ือลง
นามในข้อตกลงดังกล่าว ท้ังน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกในทางปฏิบัติ
แก่ทางจนีในการหลีกเล่ียงความล่าชา้จากมาตรการกักตัวอีกด้วย”

อา่นจดหมายฉบับเต็ม



เบี้ยเล้ียงผี

ทหารเกณฑ์
เสียชวิีต

ธุรกิจไม่โปรง่ใส

กินเส้ือ
กินเครื่องมือชา่ง

กินกล้อง 
Night vision

กินรถบัส กินเรอืด าน้า

กินหิน

ใชท่ี้ราชพัสดุ
ไร้ประโยชน์ กินกางเกงใน

กินรองเท้า

กินกางเกง

กราดยิงโคราช

สวัสดิการไม่โปรง่ใส
ไม่เป็นธรรม




