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 เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต
บทเรียนราคาแพงของคนไทย
“

”ความจริงที่ต้องเปิดเผย
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คำนำ 

	 การจัดทำหนังสือเปดิแฟม้	 10	 คดีทุจริต	 บทเรียนราคาแพง	

ของคนไทย	 มีวัตถุประสงค์เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ประชาชน	

ทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 โดยการเผยแพร่คดีทุจริต	

จะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการทุจริตท่ีเคยเกิดข้ึน	เม่ือประชาชน	

ได้ทราบถึงขัน้ตอนการทุจริตและพบเห็นการทุจริตแล้วก็จะช่วยในการแจ้ง	

เบาะแสอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ	 ป.ป.ช.	 จะทำให้นักการเมือง		

เจ้าหน้าที ่ของรัฐ	 หรือผู ้มีส่วนเกีย่วข้องในโครงการต่างๆ	 ของภาครัฐ		

รับทราบถึงบทลงโทษหรือผลที่จะได้รับ	 อันจะทำให้เกิดความเกรงกลัว		

ไม่กล้ากระทำการทุจริต				

	 การใหค้วามรู้ในดา้นการต่อต้านการทจุริตแก่ประชาชน	เป็นส่ิงจำเป็น	

อย่างยิ่ง	 เนือ่งจากกลไกภาคประชาชนเป็นกลไกที่สำคัญ	 ในการขับเคลือ่น	

ยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เนือ่งจาก	

ภาคประชาชนสามารถสอดส่องดูแลป ัญหาการทุจร ิตได้ทั ่วถ ึงกว่า	

หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงสร้างใหญ	่ การดำเนินการตามขัน้ตอนที่เชื่องช้า		

และถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ง่าย	 	 ซึง่การป้องกันและปราบปราม	

การทุจริตที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร	 อันเนือ่งมาจากประชาชน	

โดยส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่ให้ความสนใจและยังไมต่ระหนกัต่อปัญหา	

และความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระทำ	 จึงปล่อยให้การทุจริตดำเนินไป	

อย่างไร้การตรวจสอบทางสังคม	 อีกทั ้งคนทุจริตยังถูกยกย่องจากคน	

ในสังคมอีกด้วย	 เนือ่งจากผู้กระทำทุจริตดังกล่าวจะมีทั้งเงินและอำนาจ	
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การตรวจสอบโดยองคก์รตรวจสอบการทจุริตแต่เพียงฝา่ยเดยีว	โดยไม่ไดรั้บ	

ความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก	 ดังนั้น	 การขับเคลือ่น	

ภาคประชาชนจึงเป็นพลังสำคัญในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลการทำงาน	

ของภาครัฐ	 ทั้งนี้	 หน่วยงานที ่สำคัญด้านการป้องกันและปราบปราม	

การทุจริต	 จึงมีหน้าที ่สำคัญในการให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนัก	

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ประชาชน

	 เมือ่ประชาชนมีความรูแ้ละตระหนักถงึปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	

ก็จะทำให้การทุจริตคอร์รัปชันได้ยากยิ ่งขึน้	 เนือ่งจากมีประชาชนเป็น	

เครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นการสร้างวฒันธรรมความสุจริตใหเ้กิดข้ึนในสังคม		

ทำให้ผู้กระทำผิดเกิดความละอายที่จะกระทำการทุจริต	 และหากกระทำ	

การทุจริตก็จะถูกกดดัน	จนไม่สามารถมีที่ยืนในสังคมได้	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า		

หนังสือเล่มนีจ้ะเป็นประโยชนต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		

สามารถสร้างเครือข่ายการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	ภาคเอกชน	เยาวชน	

และประชาชนทั่วไป	 รวมทั้งร่วมเป็นเครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริต	

คอร์รัปชันต่อไป		

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	สำนักงาน	ป.ป.ช.
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คำนิยม
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 หนังสือ	 เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย 

ซึง่อยู ่ในมือท่านผูอ้่านขณะนี	้ ถ ือเป็นงานเขียนสร้างสรรค์ ที ่ต ้องการ	

ให้ความรูใ้นด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชน	 โดยถอดเนือ้หามาจาก		

10	 คดีทุจริตสำคัญที ่ม ีการดำเนินคดีถึงที ่ส ุดแล้วทั ้งทางวินัยและอาญา	

ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

(คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.)	 และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	

การทุจริตแห่งชาติ	 (สำนักงาน	 ป.ป.ช.)	 	 การถ่ายทอดความรูท้ี่เกีย่วเนือ่งกับ	

กระบวนการทจุริตถือเป็นส่ิงจำเป็นอยา่งยิ่ง	ทัง้นี	้เน่ืองจากกลไกภาคประชาชน	

นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ	

ปราบปรามการทุจริต	 	 ดังนั้น	 ภาคประชาชนจึงเป็นองคาพยพทางสังคม	

ที่สำคัญในการช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

ใหมี้ประสิทธิภาพ	แต่ที่ผา่นมาภารกิจดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุริต	

ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรอันเนือ่งมาจากภาคประชาชนยังขาดองค์ความรู้	

และความตระหนักที่เพียงพอ	 จึงปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันดำเนินไปอย่าง	

ไร้การตรวจสอบทางสังคม	และผู้ที่ทจุริตคอร์รัปชนัยงัไดรั้บการยกยอ่งทางสังคม		

ทั้งนี้ด้วยอำนาจบารมี	อำนาจเงิน	และอำนาจทางสังคม
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	 ดังนั้น	 เพือ่เป็นการสร้างความรู	้ ความเท่าทัน	 และการตระหนักถึง	

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	 จึงเป็นสาเหตุสำคัญในการสร้างสรรค์ งานเขียน 

สร้างสรรค์ ชิน้นีข้ึน้	ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารทจุริตคอร์รัปชนัทำไดย้ากข้ึน	หรือเจา้หน้าที	่

และผู้มีส่วนไดส่้วนเสียในกระบวนการคอร์รัปชนัไม่กล้ากระทำการทจุริต	หรือมี	

ความระมัดระวังในการดำเนินโครงการให้มคีวามโปร่งใสมากขึน้	 คนในสังคม	

เกิดความละอายที่จะกระทำการทุจริต	และหากกระทำการทุจริตก็จะถูกกดดัน	

ทางสังคม	จนไม่สามารถมีที่ยนือยู่ได้ในสังคม		ทัง้นี	้เน่ืองจากผลจากการกะเทาะ	

ให้ประชาชนทราบถงึขัน้ตอนการทุจรติ	 และเมือ่พบเห็นการทุจริตกม็ีส่วน	

ในการชว่ยในการแจง้เบาะแสเพราะการต่อต้านการทจุริตเป็นภารกิจของคนไทย	

ทั้งชาติ	และทา้ยที่สุดหนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้เจา้หน้าที่ของรัฐและผู้มีส่วนไดเ้สีย	

ในโครงการต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐ	 รับทราบถงึบทลงโทษ	 หรือผลที่จะได้รับจาก	

การทุจริต	อันจะทำให้เกิดความเกรงกลัว	ไม่กล้ากระทำการทุจริตต่อไป

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 และสำนักงานป.ป.ช.	 มีความมุง่มัน่ที่จะสร้าง	

สังคมคุณธรรมโปร่งใส	 โดยภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

จะสำเร็จลงไม่ได้หากขาดความร่วมมือและประสานพลังอย่างเข้มแข็งจาก	

องคก์รทกุภาคสว่นในสังคม	หนังสือ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพง 

ของคนไทย จะเป็นเครือ่งมือสำคัญอีกชิ้นหนึง่ที ่จะช่วยเชื ่อมโยงเพือ่ให้	

เกิดพลังในการร่วมกนัตอ่สูก้ับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและขอให้ทุกท่าน	

พึงตระหนักไว้เสมอว่า	“ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

	 	 	 	 	 นายปานเทพ		กล้าณรงค์ราญ

	 	 	 	 														ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.
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นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

“มาช่วยกันเพิ่มแมวให้มากขึ้น เพื่อช่วยกันจับหนู”
	 เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทยเป็นหนังสือ	

ที ่เผยแพร่เพียงตัวอย่างของคดีใหญ	่ ที ่ผู ้ถูกกลา่วหาเป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐ	

ที่มีอำนาจสูงสุด	กระทำกันเป็นขบวนการ	มีการกำหนดนโยบายทุจริต	มีผู้ร่วม	

ดำเนินการที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน	 และสุดท้ายผลประโยชน์ก็จะได้แก	่

ตนเองหรือพรรคพวก	ซึ่งถ้าพิจารณาเรื่องโดยละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนดู	

ภาพยนตร์ทั้งเรือ่งก็จะทราบว่าเป็นการบิดผันกฎหมาย (ABUSE) นัน่เอง		

(โดยไม่ไดพิ้จารณาเฉพาะบางส่วนหรือบางตอนเทา่น้ัน)	อนันำไปสู่ความเสียหาย	

อย่างใหญ่หลวง	

	 ดังทราบกันดีว่า	 “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” แต่นับวัน	
คดีทุจรติจะมากขึน้	 สลบัซับซอ้นแยบยลขึน้	 ยากแกก่ารตรวจสอบ	 เปน็การ	

ทุจริตเชิงนโยบาย	ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	และก็ไม่สามารถเอาผิดกับนักการเมือง		

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นตัวการสำคัญหรือผู้วางแผนได้	 	 ทำนองที่เรียกว่า	

จับได้แต่ปลาซิวปลาสร้อย	แต่ปลาชะโดตัวใหญ่ดิ้นทะลุแหไปได้ทุกที

	 ฉะนั้น	เมื่อกรณีที่	ป.ป.ช.	ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง	อาญา	ได้แต่เพียง	

เจ้าหน้าที่ของรฐัชั้นผู้น้อย	 แต่ไม่สามารถชี้มูลความผิดนักการเมืองผู้มีอำนาจ	

บังคบับัญชาสูงสุดได	้ก็จะมีคำพูดประชดประชนัมาถึง	ป.ป.ช.	เสมอวา่ “เขารู้กัน 

ท้ังประเทศวา่ คดีน้ีรัฐมนตรีเป็นตัวการสำคัญ เป็นผู้กำหนดนโยบาย วางแผน 

ทุจริตทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น มีกรรมการ ป.ป.ช. 9 คน เท่านั้นที่โง่ไม่รู้เรื่อง” 
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	 ผมเข้าใจความรู้สึกผดิหวงัของผู้พูด		แต่อยากจะชี้แจงวา่การทำคดสีำคญั	
ก็เหมือนสุภาษิตไทยว่า	“ปลาตัวโตดิ้นแรง ฤทธิ์มาก จับยาก” หมายความว่า		
ผู้ถูกกล่าวหายิ่งตำแหน่งสูง	อำนาจหน้าที่มาก	เงินมหาศาล	ก็ยิ่งมีอิทธิพลข่มขู่		
คุกคาม	จ้างวาน	ปกปิดได้แนบเนียน	ไม่ทิ้งร่องรอยให้	ป.ป.ช.	ตรวจสอบโยงใย		
ไปเอาผิดได้
	 อย่างไรก็ตาม	 เป็นที่ทราบกันดีว่าการตรวจสอบการกระทำผิดของ	
เจา้หน้าที่ของรฐัในกระบวนการยติุธรรม	ป.ป.ช.	ต้องยึดถือพยานหลักฐานเทา่น้ัน		
จะ	เต้น หรือ	ฟัง กระแสสังคมสื่อมวลชน	หรือ ความรู้สึก	แล้วนำมาวินิจฉัย	
ลงโทษไม่ได้

	 ฉะน้ัน	ถ้าจะใหง้านป้องกันการทจุริต	ไดแ้ก่	การปลุกจติสำนึก	ความซ่ือสัตย	์
สุจริต	 การเฝ้าระวัง	 ตรวจสอบ	 ฯลฯ	 หรือ	 งานปราบปรามการทุจริต	 ได้แก	่	
การแสวงหาข้อเท็จจริง	 การไต่สวนข้อเท็จจริง	 ฯลฯ	 ซึง่ต้องใช้พยานหลักฐาน	
ให้ได้ผลดี	 ป.ป.ช.	 จึงต้องขอวิงวอนให้	ทุกฝ่ายโปรดช่วยเหลือด้วยการ 
ดำเนินการตามอำนาจหน้าทีข่องตนอย่างจริงจัง ตัง้แต่รัฐบาล	 หน่วยงาน	
ราชการ	เจา้หนา้ที่ของรัฐ	นักการเมือง	นักธุรกิจเอกชน	ประชาสังคมส่ือมวลชน		
กระแสสังคมและประชาชน	 โดยบูรณาการร่วมกันขับเคลือ่น	 ให้สามารถ	
พร้อมใจกันทำ	ก็จะเกิด	พลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จ

	 หากเปรียบเทียบปญัหาการทุจริตมากขณะนีเ้หมือนหนูที่อยูเ่กลือ่น	
ประเทศ	 ก็เท่ากับพหุภาคีหรือทุกๆ	 ความร่วมมือดังกล่าว	 เป็นเหมือนแมว	
ที่ช่วยกันจับหนู		เราก็จะได้แมวเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากนั่นเอง

	 โปรดระลึกว่า...	 ป.ป.ช.	 ไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือผู้วิเศษที่สามารถจะ	
ต่อต้านทุจริตให้สำเร็จได้เพียงลำพัง

“รวมพลังปราบทุจริต เป็นภารกิจไทยทั้งชาติ”

	 	 	 	 	 	นายประสาท	พงษ์ศิวาภัย
	 	 	 	 	 					กรรมการ	ป.ป.ช.
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ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 บทเรียนที่ต้องแก้ไข : ประเทศไทยประสบกับปัญหาการทุจริตที่อยู่ใน	

ระดับวิกฤติเปน็ระยะเวลานานต่อเนือ่งมาจนถึงปัจจุบัน	 จะเห็นได้จากระดับ	

ดชันีภาพลักษณค์อร์รัปชนัของประเทศไทยที่ดำเนินการจดัทำโดยองคก์รโปร่งใส	

นานาชาติ	ต้ังแต่	พ.ศ.	2538	–	2557	รวมเกือบ	20	ป	ีประเทศไทยได้ระดับคะแนน	

ที่ตำ่มาโดยตลอด	 แมใ้น	 พ.ศ.	 2557	 ที่ประเทศไทยได้คะแนนสงูสดุกว่าทุกป	ี

ที ่ผ่านมา	 ก็ได้เพียง	 38	 คะแนนจากคะแนนเต็ม	 100	 ดังนั้น	 คดีทุจริตที่	

ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี	้ จึงถือเป็นปรากฏการณ์ส่วนน้อยนิดเมือ่เทียบกับ	

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้จริงในประเทศไทย	 การแก้ปัญหาในเรือ่งนีจ้ะต้องเร่ง	

ปราบปรามเพือ่นำตัวผู ้กระทำผิดมาลงโทษอย่างรวดเร็ว	 จัดทำมาตรการ	

เพือ่ป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดขึน้อีก	 และเผยแพร่องค์ความรูแ้ก่คนใน	

ประเทศ	 เพือ่ให้เกิดความตระหนักรบัรู	้ 	 ทำให้มีฐานความคิดที ่ถ ูกต้อง	

ที่อยู่ในกรอบของกฎหมาย	ลดพฤติกรรมเบ่ียงเบนออกจากหลักเกณฑด์งักล่าว		

ซึง่จะกลายเป็นความผิดเป็นจำนวนมหาศาล	 ดังสถานการณ์ของประเทศไทย	

ที่ปรากฏอยู่ในขณะน้ี	ที่มีเร่ืองร้องเรียนที่รับผดิชอบอยู่ประมาณหน่ึงหม่ืนเร่ือง		

และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงแต่อย่างใด

	 เนือ่งจากการทุจรติเป็นอาชญากรรมคอปกขาว	 ซึง่ผู้กระทำผิดเป็น	

อาชญากรที่มีลักษณะการกระทำที่ซับซ้อนข้ึนเร่ือยๆ	และเปล่ียนแปลงรูปแบบ	

ไปตามสถานการณ์	 การแก้ไขปัญหาจะต้องมีแนวทางดำเนินการทั้งระยะสัน้		

ระยะกลาง	 และระยะยาว	 มีเป้าหมายดำเนินการที ่ชัดเจน	 จำเป็นต้องม	ี

ยทุธศาสตร์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการดำเนินงาน	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ร่วมกับ	

ทุกภาคส่วนที ่เก ีย่วข้องจึงได้ทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ	

ปราบปรามการทุจริตขึน้	 ฉบับที่ใช้อยู่ในขณะนี้คือยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ	
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่	2	(พ.ศ.	2556	–	2560)	ซ่ึงคณะรัฐมนตรี	

ได้ให้ความเห็นชอบเมือ่วันที	่ 24	 กุมภาพันธ	์ พ.ศ.	 2558	 ให้ทุกหน่วย	

นำยุทธศาสตร์ฉบับนีแ้ปลงไปสูก่ารปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ	

4	ปี	และแผนปฏิบัติราชการประจำปี		วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์คือ	“สังคมไทย 
มวีนิยั โปรง่ใส ยดึม่ันในคณุธรรม จริยธรรม และรว่มป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ตัง้ค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานไว้ในปีสุดท้าย	
ของแผนคือ	 พ.ศ.	 2560	 ระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย	

ต้องไดค้ะแนนท่ี	50	ซ่ึงแสดงวา่พฤติกรรมของคนไทยต้องแตกต่างไปจากปัจจบัุน		

	 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดน้ั้น	คนในประเทศจะต้องเปล่ียน	

ฐานความคิดเพือ่ให้สอดคล้องกับหลักสากล	 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ปลูก	

และปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต	 เน้นการปรับเปลีย่นฐานความคิด	

ของคนไทยในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ	เป็นยทุธศาสตร์แรก	

ใน	5	ยุทธศาสตร์	ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งมี	พลเอก	ประยุทธ์		

จันทร์โอชา	 เป็นนายกรัฐมนตร	ี ได้กำหนดให้มีแผนบูรณาการการป้องกัน	

ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	ตามยุทธศาสตร์การจดัสรร	

งบประมาณระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	–	2560	ซึ่งเป็นความหวังที่จะนำ	

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้

	 คดีทุจริตในหนังสือเล่มน้ีจะไม่ปรากฏข้ึนอีกถ้าทุกคนเปล่ียนแปลง	

พฤติกรรมให้อยู ่ในกรอบของจริยธรรมและกฎหมายที ่ม ีอยู	่ โดยเฉพาะ	

ผู ้ถ ืออำนาจร ัฐอยู ่ในม ือ	 ยิ ่งผู ้ดำรงตำแหน่งระดับส ูงด้วยแล ้ว	 หากม ี	

พฤต ิกรรมส ุจร ิต	 เจ้าหน ้าที ่ของร ัฐระดับต ่ำกว่าและประชาชนทั ่วไป	

จะได้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่อไป

	 	 	 	 ศาสตราจารย์	ดร.ภักดี	โพธิศิริ

	 	 	 	 								กรรมการ	ป.ป.ช.
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ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 แนวทางหรือทศิทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในยุคปัจจบัุน	

และอนาคต	 นับวันจะมีความสำคัญต่อการวางระบบการแก้ไขปัญหาในทาง	

สังคม	เศรษฐกิจ	การเมืองของประเทศยิ่งข้ึนทกุขณะ	ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากการทจุริต	

มีผลต่อการพัฒนาประเทศ		กล่าวคอื	ก่อให้เกิดอปุสรรคในการบริหารบ้านเมือง	

ในทุกด้าน	 และส่งผลกระทบต่อทัศนคติและค่านิยมในด้านคุณธรรมจริยธรรม	

ของประชาชนให้เสือ่มทรามลง	 	 ดังน้ัน	 การให้ความรูท้ีถู่กต้องแก่ผู้เกีย่วข้อง	

ทุกฝ่ายจึงเป็นเรือ่งที่จำเป็นต้องกระทำ	 โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลของ	

คดทีจุริตที่สำคญั	เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาและปรับปรุงวธีิดำเนินการของธุรกิจ	

เอกชนเพ่ือป้องกันและต่อต้านการทจุริต	อนัเป็นการส่งเสริมใหผู้้เก่ียวข้องทั้งใน	

ภาครัฐและเอกชน	ใหมี้ความรู้	ความคดิ	ความเข้าใจ	เก่ียวกับรูปแบบการทจุริต	

ในภาคเอกชน	นำไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆ		ในการ	

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 การสร้างฐานความรูใ้นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

อย่างถูกต้องชัดเจนย่อมก่อให้เกิดความดีงามร่วมกันของประชาชนในทุกหมู่เหล่า	

ทุกชุมชน	 ที่จะประสานความร่วมมอืและผนกึกำลังของประเทศชาติอันเป็น	

ส่วนรวม	อันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง	สมดัง	

ความมุ่งมาดปรารถนาของการพัฒนาประเทศสืบไป

	 	 	 	 ศาสตราจารย์พิเศษ	วิชา	มหาคุณ

	 	 	 	 	 กรรมการ	ป.ป.ช.
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นายประมนต์ สุธีวงศ์
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน

	 การจดัพิมพ์รวบรวมคดทีจุริต	10	คดทีี่เป็นผลงานของ	ป.ป.ช.	และเป็น	

คดีที่สิ้นสุดแล้วโดยคำพิพากษาศาล	 	แต่ละคดีล้วนเป็นคดีที่ควรนำมาเปิดเผย	

เพือ่ให้ประชาชนได้รูค้วามจริงที ่ได้เกิดขึน้จริงที ่ศาลสถิตยุติธรรมได้อาศัย	

พยานและหลักฐานในการตัดสินคดีอย่างเป็นธรรม	เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย		

วัตถุประสงค์เพือ่ให้ประชาชนผู ้อ่านเห็นความจริงว่า	 การกระทำทุจริต	

คอร์รัปชันนั้น	

	 หนึ่ง เป็นการลักทรัพย์ของประชาชนคนไทย	 เงินที ่โกงกินไปนัน้	

ไม่ใชเ่งนิของรัฐบาล		ไม่ใช่เงนิของหลวง	หากแต่เป็นเงนิที่ประชาชนคนไทยทกุคน	

ร่วมกันเสียภาษ	ี 	 เมือ่มีเงินได้ก็หักภาษีไป	 ซือ้สินค้าและบริการก็เสียภาษ	ี

มูลค่าเพิม่	 ภาษีเหล่านีย้ังเป็นเงินของคนไทยทุกๆ	 คนอยู่ดี	 ไม่ใช่เงินของ	

รัฐบาล	หรือกลุ่มคนที่เข้าไปเป็นรัฐบาล	

	 สอง	 เพือ่ให้ผู ้อ่านเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิด	

ศีลข้อสองที่พระพุทธองค์ตรัสห้ามลักทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้	 ผู้กระทำ	

ผิดศีลเมือ่ตายย่อมหนีไม่พ้นจากนรก	 จากกำเนิดเป็นเดรัจฉาน	 จากวิสัย	

แหง่เปรต	และจากอบาย	ทคุติ	วนิิบาต	ซ่ึงปรากฏในพระไตรปิฏกที่พระพุทธองค	์

ตรัสไวว้า่	พระองคไ์ม่เคยเหน็ความทกุข์ทรมานใดที่แสนสาหสัยิ่งกวา่การไปเกิด	

ในนรกเลย	 คนที่ทำงานการเมืองจะได้สำนึกถึงผลแห่งกรรมอันจะตามมา	

เมื่อกายดับ	
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	 สาม เพือ่ให้คนไทยทุกคนเมือ่ได้อ่านแล้วจะเกดิความเกลียดชัง	

พฤติกรรมทจุริตคอร์รัปชนั	และมาร่วมกันต่อต้าน	ร่วมกันเป็นพลังประชาชน	

เพ่ือเรียกร้องใหไ้ด้มาซ่ึงประเทศไทยที่ปราศจากการทจุริตคอร์รัปชนั	เพ่ือให	้

มีกฎหมายที่ป้องกันการทุจริต	 และลงโทษนักการเมือง	 และข้าราชการ	

ที่ทุจริตอย่างรุนแรง	 เฉียบขาด	 ทั้งหมดนี	้ เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถ	

พัฒนาประเทศ	สร้างความก้าวหน้าทางการเมอืง	ทางเศรษฐกิจ	และทางสังคม	

ด้วยความยั่งยืนต่อไป

	 	 	 	 			นายประมนต์	สุธีวงศ์

	 	 								ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

	 	 		ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน
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	 (นายรักเกียรติ	สุขธนะ)	 	 	 	 	

2. คดีทุจริตโครงการบำบัดน้ำเสีย คลองด่าน 51

	 (นายวัฒนา	อัศวเหม)	
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4. คดีอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่ำรวยผิดปกติ  115

	 (นายสุนทร	ตันถาวร)	

5. คดีอดีตปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกติ  125

	 (นางเบญจวรรณ	ทองเสี่ยน)	

6. คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง โครงการสร้างบ่อพัก 141

และท่อร้อยสายไฟฟ้า รอบสวนจิตรลดา 

	 (นายเกษม	ใจหงษ์)	

7. คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  151

	 (นายปัญญา	ตันติยวรงค์)	

8. คดีความผิดต่อหน้าที่ราชการ (ที่ดินรัชดา)  157

	 (พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร) 

9. คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญา 167

ในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ (คดีออกสลากพิเศษเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)

	 (พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร)	

10. คดีทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนและร่ำรวยผิดปกติ  177

	 (พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร)	
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  “... ถ้าใครหลายคนโกง ไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่แค่ไหน คุณไม่ต้อง 

ไปไหว้ ไม่ต้องไปแสดงความเคารพนับถือ ต่อให้มีบารมีมากแค่ไหน  

ขอให้แสดงความขยะแขยงรังเกียจ เมื่อรู้ว่าโกงชาติบ้านเมืองและพยายาม 

ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...” 

บทนำ

          พล.อ.เปรม	ติณสูลานนท์	ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ปาฐกถาพิเศษ	วันที่	2	กุมภาพันธ์	2558	

ณ	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

 	 ความเข้าใจคลาดเคลือ่นหลายประการในเรือ่งของคอร์ร ัปชัน		

เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การทุจริตหยั่งรากลึกในสังคมไทย	 ความเข้าใจผิด	

ดังกล่าว	ได้แก่

	 1.	คอร์รัปชันเป็นนามธรรม	จับต้องไม่ได้	เป็นสิ่งลอยๆ	ไม่ทำให้ใคร	

เดือดร้อน

	 2.	 คอร์รัปชันเป็นเรือ่งไกลตัว	 ส่วนใหญ่เกีย่วข้องกับนกัการเมือง	

และวงราชการ	ใครทำผิดก็เป็นเรื่องของคนๆ	นั้น	ซึ่งอาจมีสักวันที่ถูกจับได้	

และต้องรับโทษ	 แต่ก่อนจะถึงวันนัน้กเ็สวยสุขจากผลประโยชน์ที่ได้จาก	

การทุจริต

	 3.	 คอร์รัปชันเป็นเรือ่งเฉพาะตัว	 ไม่เกีย่วกับคนอื ่นหรือสังคม	

ทั ่วไป	 เป็นเรื ่องธรรมดา	 ใคร	 ๆ	 ก็ทำได้	 ถ้าไม่ถูกจับได้ก็มีหน้ามีตา	

ในสังคม	ยิ่งถ้ามีผลงานในหน้าที่	การโกงกินก็ถือวา่เป็นเร่ืองรับได	้โกงไม่เป็นไร		

ขอให้เป็นคนเก่ง

16

 “... ถ้าใครหลายคนโกง ไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่แค่ไหน คุณไม่ต้อง “... ถ้าใครหลายคนโกง ไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่แค่ไหน คุณไม่ต้อง “... ถ้าใครหลายคนโกง ไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่แค่ไหน คุณไม่ต้อง “... ถ้าใครหลายคนโกง ไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่แค่ไหน คุณไม่ต้อง

ไปไหว้ ไม่ต้องไปแสดงความเคารพนับถือ ต่อให้มีบารมีมากแค่ไหน ไปไหว้ ไม่ต้องไปแสดงความเคารพนับถือ ต่อให้มีบารมีมากแค่ไหน ไปไหว้ ไม่ต้องไปแสดงความเคารพนับถือ ต่อให้มีบารมีมากแค่ไหน 

ขอให้แสดงความขยะแขยงรังเกียจ เมื่อรู้ว่าโกงชาติบ้านเมืองและพยายามขอให้แสดงความขยะแขยงรังเกียจ เมื่อรู้ว่าโกงชาติบ้านเมืองและพยายามขอให้แสดงความขยะแขยงรังเกียจ เมื่อรู้ว่าโกงชาติบ้านเมืองและพยายามขอให้แสดงความขยะแขยงรังเกียจ เมื่อรู้ว่าโกงชาติบ้านเมืองและพยายามขอให้แสดงความขยะแขยงรังเกียจ เมื่อรู้ว่าโกงชาติบ้านเมืองและพยายาม

ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”ใหอ้ยู่ไกล ๆ   รกัษาระยะหา่งจากคนโกง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาตดิคณุ...”
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	 ทั้งสามข้อนีเ้ป็นมายาคต	ิ ไม่ตรงกับความเป็นจรงิแม้แต่น้อย	 และ	

หากเชื ่อเช่นนัน้ก็นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิง่ต่อสังคมและประเทศชาต	ิ

เพราะส่งผลให้การต่อสูก้ับต้นตอของปัญหาคอร์รัปชันในประเทศเป็นไปได้	

ยากยิ่งขึ้น	และอาจถึงขั้นชวนให้ท้อแท้ใจว่าศึกครั้งนี้เห็นทีจะพิชิตได้ยาก

	 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.)	เป็นองคก์รอสิระ	ต้ังข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการขจดัการคอร์รัปชนั	
ที ่เป็นปัญหาหยั ่งรากลึกในสังคม	 และสร้างสังคมให้เกิดความโปร่งใส	

โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพือ่แกไ้ขปัญหา	 ซึง่รวมถงึความร่วมมือจาก	

ทุกภาคส่วนและการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรับรูว้่าสามารถเป็นกำลัง	

สำคัญในการร่วมแรงร่วมใจกับ	ป.ป.ช.	ได้

	 ยุทธศาสตร์ประการหนึง่คือการปลูกและปลุกจิตสำนึกให้สังคมไทย	

ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 การจัดทำหนังสือ	 เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต 
บทเรียนราคาแพงของคนไทย	เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ดังกล่าว	โดยได้	
คัดเลือกคดีทุจริตที ่คำพพิากษาถึงที ่สุดแล้วจำนวน	 10	 คดีมานำเสนอ	

ในรูปแบบที ่เข้าใจง่ายเพือ่เผยแพร่ในวงกว้าง	 	 แต่ละคดีชี ้ให้เห็นที ่มา	

ของการทุจริต	วิธีการ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	การสอบสวนชี้มูล	และคำพิพากษา

 การทุจริตโกงกินหรือคอร์รัปชันเป็นอุบัติกาลที ่ก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติอย่างรุนแรงและเรื้อรัง หากการ 

ปราบปรามและเอาโทษผู ้กระทำผิดเป็นงานหนักแล้ว การป้องกัน 

ยากยิ่งเสียกว่า ทั้ง ๆ ที่โทษภัยอันเกิดจากการคอร์รัปชันเป็นที่รับรู้ 

ในวงกว้าง  หากแต่ไร้คนสนใจ  ถ้าตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย บางคน 

มีความเชื ่อว่าเงินหลวงไม่ใช่เงนิของตัวเอง เมื่อโดนโกงไปจึงไม่รู้สึก 

เดือดร้อนแต่อย่างใด
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	 สิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดคือ	 ความเสียหายที่เกิดแก่ประเทศชาติจากการ	

ทจุริตแต่ละคด	ี	ไม่วา่จะเป็นเงนิจำนวนมหาศาล	เชน่	คดทีจุริตราคากลางยา		

กระทรวงสาธารณสุขที่ทำให้ประเทศสูญเสียเงินจำนวน	 181	 ล้านบาท		

และยังสร้างความเสียหายด้านอื่นๆ	 อีกด้วย	 งบประมาณที่ควรนำไปใช้	

ในแผนงานสวัสดิการสาธารณสุขและประกันสขุภาพเพือ่รกัษาพยาบาล	

ผู ้ม ีรายได้น ้อยและผู ้ที ่ส ังคมควรช่วยเหล ือเก ือ้ก ูลกล ับถ ูกนำไปใช้ 	

ในหมวดการจัดซ ือ้วัสดุและเวชภ ัณฑ์ 	 หร ือในคดีทุจร ิตโครงการ	

จัดการน้ำเสีย	 อ.	 คลองด่าน	 จ.สมุทรปราการ	 ประเทศต้องสูญเสียเงิน	

จำนวน	 23,701	 ล้านบาท	 เพือ่นำไปสร้างโรงบำบัดนำ้เสียจนก่อให้เกิด	

ปัญหาต่อชาวบ้านในพื้นที่	โดยเฉพาะชาวคลองด่านที่มีอาชีพทำประมง

	 งบประมาณ	คือ	 เงินของประชาชนทุกบาททุกสตางค์	 ทุกคร้ังท่ี	
ประเทศชาติเสียหาย	 คนไทยทุกคนเสียหาย	 หากเราตัง้มัน่ต้องการเห็น	

สังคมไทยโปร่งใสไร้การคอร์รัปชันก็สามารถทำได้สองประการ

	 เริ่มจากตนเอง	 ตัวเราเองไม่รับสนิบนหรือมีส่วนร่วมในการทุจริต		
ไม่จ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหวังผลใด	ๆ	

 สอดสอ่งคนอ่ืน	นอกจากตัวเองจะไม่ทจุริตแล้วยังทำหน้าที่จบัตามอง	
และตีฆ้องร้องป่าวหากมีความไม่ชอบมาพากลในหน่วยงานราชการหรือ	

โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

	 คอร์รัปชันจึงไม่ใช่นามธรรม ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่อง 
ธรรมดาที่เราทุกคนจะเพิกเฉย ยอมให้เกิดขึ้นและกัดกร่อนสังคมต่อไป 
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	 การเอาผิดผู้กระทำการทุจริตหลายคดีเกิด ข้ึนได้จากการท่ี	

ภาคประชาสังคมใส่ใจติดตาม	 ทวงถามความเปน็ธรรม	 เช่น	 คดีทุจริต	

ราคากลางยาที่ชมรมแพทย์และเภสัชกรชนบท	รวมทั้งเครือข่าย	30	องค์กร	

พัฒนาเอกชน	 ร่วมกันขุดคุ้ยและส่งเรือ่งถึง	 ป.ป.ช.	 คดีคลองด่านได้รับ	

ความสนใจจากสาธารณชนทั่วไปเมือ่แกนนำชาวบ้านและนักวิชาการอิสระ	

ทำการศึกษาเชิงลึกถึงความไม่เหมาะสมของโครงการ	 งานวิจัยชิ้นนีไ้ด้รับ	

การตีพิมพ์ผ่านสือ่ทำให้เกิดความเข้าใจในวงกว้างว่าโครงการนีม้ีปัญหา	

การทุจริต	 ขณะที่คดีรถและเรือดับเพลิงเริม่จากการที่ผู้สือ่ข่าวหนังสือพิมพ์	

ขุดคุ้ยและตีแผ่	 จนนำไปสูก่ารไต่สวนและชี้มลูของ	 ป.ป.ช.	 	 นอกจากนี	้	

คดีร่ำรวยผิดปกติหลายคดีก็เริม่จากการที่มีผู้ส่งบัตรสนเท่ห์หรอืร้องเรียน	

มายัง	ป.ป.ช.	

 การปราบปรามการทุจริตจึงไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้  ผู้กระทำผิด 
ไม่ได้ลอยนวลเสมอไป หากทุกหน่วยในสังคมทำหน้าที่สอดส่องอย่าง 
จริงจัง ไม่ส่งเสริมแพร่ความคิดให้เข้าใจทั ่วไปว่าคอร์รัปชันเป็นเรื ่อง 
ธรรมดาหรือไม่ใช่การกระทำผิดแล้ว การต่อสู้ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

	 หากมองว่าการทุจริตหรือคอร์รัปชันเป็นวงจรอุบาทว์ทีห่ยั ่งรากลึก	

ก็ไม่ไกลจากความเป็นจริงมากนัก	 แต่หากมองให้ถ ่องแท้จะพบว่าเป็น	

สามเหลีย่มอัปยศเสียมากกว่า	 กล่าวคือในการทุจริตนัน้	 มักพบว่ามีสามฝ่าย	

ที่ร่วมมือและเอื้อประโยชน์ต่อกัน	คือ

	 นักการเมือง/ผู้มีอำนาจ

	 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ

	 นักธุรกิจ/ภาคเอกชน
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 สุดท้าย ผลประโยชน์อันมิชอบที ่มาจากการใช้  
อำนาจรัฐเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง เป็นพฤติกรรม 
ผิดศีลธรรม เป็นการลักทรัพย์ เป็นการกระทำของโจร  
เราทุกคนย่อมยอมไม่ได้เพราะเห็นโทษชัดเจนของการ 
โกงกิน จงรว่มมอืกนัเฝา้ระวงั สะกัดกัน้ เปดิโปง และรอ้งเรยีน 
เพื่อให้การทำงานของ ป.ป.ช. สมัฤทธผิลและเพื่อใหส้งัคมไทย 
ในวันข้างหน้าโปร่งใสไร้การทุจริตใด ๆ 

	 การต่อตา้นคอร์รัปชันจงึหมายรวมถึงการทำลายหรือสลายการเก้ือหนุน	

ดังกล่าว	 ข้าราชการต้องทำหน้าที่อย่างมือสะอาด	 นักธุรกิจต้องไม่เห็นแก่	

ผลประโยชน์ท่ีตนจะได้รับมากกว่าความเสียหายท่ีก่อให้เกิดแก่สังคมและคนอ่ืนๆ	

นักการเมืองต้องโปร่งใสตรวจสอบได้	 ไม่เข้ามาทำงานการเมอืงเพือ่ตักตวง	

หรือเรียกทุนคืนจากการทุ ่มเงินในการหาเสียง	 เพือ่ให้ได้รับการเลือกตัง้		

เป็นต้น

นักการเมือง/ผู้มีอำนาจ

นักธุรกิจ/ภาคเอกชนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ

คดีทุจริตราคากลางยา
กระทรวงสาธารณสุข 

(นายรักเกียรติ สุขธนะ)
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คดีทุจริตราคากลางยา
กระทรวงสาธารณสุข 

(นายรักเกียรติ สุขธนะ)

คดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยาคดีทุจริตราคากลางยา
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)(นายรักเกียรติ สุขธนะ)

คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546

20  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย

คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2546
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2546
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22  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   23เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   23

	 ในเส ้นทางของการสอบสวนนัน้	 ข ้อเท็จจร ิงชี ้ชัดว่าเป ็นการ	

ทจุริตเชงินโยบายที่มีการวางแผนอยา่งเป็นข้ันตอนและแยบยล	ความเสียหาย	

ที ่เก ิดขึน้มหาศาล	 งบประมาณที ่มาจากภาษีราษฎรที ่ควรจะนำไปใช้	

ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยในสังคม	 กลับถูกนำไปใช้ในการ	

จัดซ ือ้ยาและเวชภัณฑ์	 ซ ึง่นำไปสูก่ารทุจรติจัดซ ือ้ในราคาแพงกว่า	

ราคากลาง	 ซือ้เป็นจำนวนมากเกินความต้องการ	 ซือ้จากผู ้ผลิตที ่ม	ี

ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สัง่ซือ้	 ซือ้จากบริษัทยาที่ตัง้ขึน้ใหม่เพือ่การทุจริตนี	้	

ตามมาด้วยการรับสินบน	 ข่มขู่ผู้น้อย	 ยักยอก	 ปลอมแปลงเอกสาร		

บิดเบือนข้อเท็จจริง	และให้การเท็จเมื่อถูกสอบสวน	

	 ผู้เสียหายไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นประชาชนคนไทยที่เจ็บป่วยและต้องซื้อยา
มารักษา  

	 กรณีทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวง 
สาธารณสุขเมื่อ พ.ศ. 2541 เป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความ 
สนใจจากสาธารณชนและเกิดความเคลื ่อนไหวจาก 
ภาคประชาสงัคมจนนำมาสู่การเปิดโปงขบวนการทุจรติยา 
ของชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชกรชนบท จนทำให้ 
นายรกัเกยีรต ิสขุธนะรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
ในเวลานั้น ลาออกจากตำแหน่ง และนำมาสู่กระบวนการ 
สอบสวนหาผู ้กร ะทำการทุจ ริตมาอย่ างต่อ เ นื ่อง 
จากหลายหน่วยงาน

กรณีทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุขเมื่อ พ.ศ. 2541 เป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความ
สนใจจากสาธารณชนและเกิดความเคลื ่อนไหวจาก
ภาคประชาสงัคมจนนำมาสู่การเปิดโปงขบวนการทุจรติยา
ของชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชกรชนบท จนทำให้
นายรกัเกยีรต ิสขุธนะรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ
ในเวลานั้น ลาออกจากตำแหน่ง และนำมาสู่กระบวนการ
สอบสวนหาผู ้กร ะทำการทุจ ริตมาอย่ างต่อ เ นื ่อง
จากหลายหน่วยงาน
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22  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   23เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   23

	 การดำเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	

การทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ได้หลักฐานและทำให้เห็นภาพการทุจริตว่า	

เป ็นขบวนการเก ีย่วข ้องกบัน ักการเม ืองและข ้าราชการ	 ศาลฎ ีกา	

แผนกคดีอาญาผู ้ดำรงตำแหน ่งทางการเม ืองไ ด้พ ิพากษาต ัดส ิน	

คดีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข	 ให้จำคุกนายรักเกียรต	ิ

สุขธนะ	 เป็นเวลา	 15	 ปีโดยไม่รอลงอาญา	 รวมทั้งให้ยึดทรัพย์จำนวน	

233.88	ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดิน	

	 ที่มาของการทุจริตและความซับซ้อนในการกลบเกลือ่นร่องรอย	

และหลักฐานทำให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ใช้เวลาดำเนินการนานถึง	 4	 ปี		

สิน้เปลืองงบประมาณที ่มาจากภาษีของราษฎร	 การกระทำผิดที ่ไม่มี	

ใบเสร็จรับเงนิทำให้การสืบสวนสอบสวนยากลำบากและต้องใชค้วามสามารถ		

ปฏิภาณ	 และความรอบรูด้้านกฎหมายจึงจะสัมฤทธิผล	 เช่นในกรณี	

ของนายรักเกียรติ	สุขธนะ

	 วิกฤตเศรษฐกิจ	 หรอืที่เรียกกันว่า	 ฟองสบูแ่ตก	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2540		

ทำให้รัฐบาลภายใต้	 พลเอก	 ชวลิต	 ยงใจยุทธ	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ปรับลด	

งบประมาณของหน่วยราชการต่างๆ	 รวมท้ังงบของกระทรวงสาธารณสุข	

ในส่วนของงบประมาณสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย	 โดยปีงบประมาณ	 2541		

ถูกลดลง	7,028.60	ล้านบาท

ปฐมบทแห่งกรณีการทุจริตยา
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24  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   25เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   25

	 ต่อมา	 เมือ่รัฐบาลชุดใหมโ่ดย	 นายชวน	 หลีกภัย	 เข้ารับตำแหน่ง	

ในช่วงปลาย	 พ.ศ.	 2540	 ได้มีนโยบายเร่งรัดการใช้งบประมาณเพือ่ให้เกิด	

สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ	 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงานจัดสรร	

คืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2541	ให้แก่กระทรวงต่าง	ๆ	ซึ่งกระทรวง	

สาธารณสุขไดรั้บอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเป็นเงนิจำนวน	1,400	ล้านบาท		

โดยจัดสรรให้กับงานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดจำนวน	 560	 ล้านบาท	

และงานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอจำนวน	 840	 ล้านบาท ทั้งนี้จัด 
ให้อยู่ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ซึ่งเป็นที่มาของการทุจริตจัดซื้อยาและ 
เวชภัณฑ์

 “เงิน 1,400 ล้านบาทอยู่ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
ทั ้ง ที ่เ ง ิน ดั ง ก ล่ า ว อ ยู ่ใ น แ ผ น ง า น ส วั ส ดิ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ 
ประกันสุขภาพ งานรักษาพยาบาลผู ้มีรายได้น้อย และผู ้ที ่สังคม 
ควรช่วยเหลือเกื้อกูล”  
       น.พ. ยงยศ ธรรมวุฒิ

 อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท (พ.ศ. 2540 – 2541)

	 การทุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุขนำไปสูก่ารดำเนินการไต่สวน	

ข้อเท็จจริง	 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต	ิ

(ป.ป.ช.)	 ซึง่อัยการสูงสุดฟ้องนายรักเกียรติ	 สุขธนะ	 รัฐมนตรีว่าการ	

กระทรวงสาธารณสุข	 (รับตำแหน่งระหว่าง	 14	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2540		

ถึง	15	กันยายน	พ.ศ.	2541)	ต่อศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง	

ทางการเมือง	2	คดี	คือ	คดีความผิดต่อหน้าที่ราชการและคดีร่ำรวยผิดปติ
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24  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   25เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   25

	 นายรักเกียรติ	สุขธนะ	รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขในเวลาน้ัน	

ประกาศยกเลิกราคากลางยา	เม่ือ	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2540	โดยอา้งสาเหตุวา่		

การประกาศภาวะเงนิบาทลอยตัวเม่ือวนัที่	2	กรกฎาคม	พ.ศ.	2540	และการ	

ปรับอัตราภาษีมลูค่าเพิม่ของสินค้าจากเดิม	 ร้อยละ	 7	 เป็นร้อยละ	 10	

ตั้งแต่วันที่	16	สิงหาคม	พ.ศ.	2540	ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุน	ทำให้	

ยาและเวชภัณฑ์ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคาเดิม	 จึงเห็นควรให้ยกเลิก	

	 นอกจากจะมีการแปรหมวดงบประมาณจากเงินอุดหนุนที่จัดสรร	

คืนให้แก่งานรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมสมควรช่วยเหลือ	

เกือ้กูลมาเป็นหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุแลว้	 ยังมีการเพิม่ข้อความ		

“และเวชภัณฑ์”	 ต่อท้ายมติคณะรัฐมนตรีในหนังสือที่กระทรวงสาธารณสุข	

ส่งไปสำนักงบประมาณ1	 ซึง่ทำให้เกิดการนำงบประมาณไปซือ้เวชภัณฑ์	

ราคาแพงและเกินความจำเป็น	เป็นจำนวนมาก

 “อาทิ ในจังหวัดอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ซื้อ 
น้ำเกลือรวมเซต เป็นจำนวน 20,000 ชุด ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ 
เซตเท่าจำนวนน้ำเกลือ และมีราคาแพงกว่าที่เคยซื้อถึง 100%”

รสนา โตสิตระกูล
เครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชน

จากเอกสาร	บทเรียนจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม	

กรณีทุจริตยาและเวชภัณฑ์	กระทรวงสาธารณสุข

“อาทิ ในจังหวัดอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ซื้อ“อาทิ ในจังหวัดอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ซื้อ“อาทิ ในจังหวัดอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ซื้อ“อาทิ ในจังหวัดอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ซื้อ
น้ำเกลือรวมเซต เป็นจำนวน 20,000 ชุด ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อน้ำเกลือรวมเซต เป็นจำนวน 20,000 ชุด ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อน้ำเกลือรวมเซต เป็นจำนวน 20,000 ชุด ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อน้ำเกลือรวมเซต เป็นจำนวน 20,000 ชุด ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อน้ำเกลือรวมเซต เป็นจำนวน 20,000 ชุด ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ
เซตเท่าจำนวนน้ำเกลือ และมีราคาแพงกว่าที่เคยซื้อถึง 100%”เซตเท่าจำนวนน้ำเกลือ และมีราคาแพงกว่าที่เคยซื้อถึง 100%”เซตเท่าจำนวนน้ำเกลือ และมีราคาแพงกว่าที่เคยซื้อถึง 100%”เซตเท่าจำนวนน้ำเกลือ และมีราคาแพงกว่าที่เคยซื้อถึง 100%”เซตเท่าจำนวนน้ำเกลือ และมีราคาแพงกว่าที่เคยซื้อถึง 100%”

รสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูลรสนา โตสิตระกูล
เครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชน

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขในเวลาน้ัน	

การยกเลิกราคากลางยา

นอกจากจะมีการแปรหมวดงบประมาณจากเงินอุดหนุนที่จัดสรร	

แปรหมวดงบประมาณ

1	รายงานการสอบสวนวนัิยร้ายแรง	น.พ.	ยิ่งเกียรติ	ไพศาลอชัพงศ	์และ	น.พ.	วรยทุธ	เจยีรสถาวงศ	์	

ซึ่งนายอาลัย	อิงคะวณิช	รายงานต่อนายกรัฐมนตรี	นายชวน	หลีกภัย	23	เมษายน	2542
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26  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   27เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   27

 “ . . .คณะกรรมการสอบสวนที ่มี  น.พ.วิชัย โชควิวัฒน  
เป็นประธาน สรุปว่า การยกเลิกราคากลางทำให้มีการฉวยโอกาส 
ซื้อขายยาในราคาแพงโดยไมม่เีพดานกำกบั รายการยาที่สงูสดุ แพงกวา่ 
ราคากลาง 602.87% และสรุปว่าความเสียหายครั้งนั้น 181 ล้านบาท”

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

จากบทความ	ทุจริตยา		การสะสางครั้งใหญ่ที่ทำท่าจะเป็นหมัน

วารสารโรงพยาบาลชุมชน	ฉบับพฤศจิกายน	-	ธันวาคม	2546

ราคากลางยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	เพ่ือให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ	
ไม่เกิดปัญหาในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 บัญชยีาหลกัแหง่ชาติเป็นกลไกสำคญัในการส่งเสรมิระบบการใช้ยา	

ของประเทศใหส้อดคล้องกับหลักปรัชญาวถีิชวีติพอเพียง	โดยจดัใหมี้รายการ	

ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขสุขภาพของคนไทยดว้ยกระบวนการ	

คัดเลือกยาที่โปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง2

	 ส่ิงท่ีควรเกิดข้ึนหลังการยกเลิกราคากลางคือ	การกำหนดราคากลางยา	

ขึน้ใหม่ทันทีตามที่เคยปฏบิัติมา	 แต่หลังจากมีคำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ	

พิจารณากำหนดราคายากลางเมือ่วันที	่ 9	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2541	 ก็ไม่ได้	

มีการดำเนินการใด	ๆ 	ปล่อยใหไ้ม่มีบัญชรีาคากลางยาใชค้วบคมุการจดัซ้ือยา	

เป็นเวลานานเกอืบ	2	ป	ีทัง้	ๆ 	ทีต่่อมาเม่ือเร่ิมการพิจารณาในวนัที่	1	กันยายน	

พ.ศ.	2542	สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จได้ในเวลาเพียง	1	เดือน	6	วัน	

ระยะเวลาที่เกิดช่องว่างไม่มีราคากลางยาในประเทศก่อให้เกิดการทุจริต	

ขนานใหญ่และความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล

2		ภก.	กรชัย	ฉันทจิรธรรม	เว็บไซต์	หาหมอ.com	(www.haamor.com)
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26  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   27เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   27

เปิดช่องทุจริต

	 ปัญหาการทุจริตการจัดซือ้ยาที่เกิดขึน้จากการยกเลิกราคากลางยา	

เป็นข่าวครึกโครม	และหลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบ	กระทรวงสาธารณสุข	

แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงหลายชุด	 คณะกรรมาธิการ	

สาธารณสุข	สภาผู้แทนราษฎร	แต่งต้ังและมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมาธิการ	ฯ	

ศึกษาเรือ่งการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์แพงกว่าความเป็นจริงในกระทรวง	

สาธารณสุข	 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง	

เก่ียวกับการดำเนินงานในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข	

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

ในวงราชการ	(ป.ป.ป.	และต่อมาเป็น	ป.ป.ช.	)	ดำเนินการสืบสวนสอบสวน

	 ภาคประชาสังคมให้ความสนใจและเข้ามาตรวจสอบเช่นกัน		

ชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชกรชนบททำการสำรวจและพบว่า		

การทุจริตจัดซือ้ยาครอบคลุมพืน้ที	่ 56	 จังหวัด	 มีนักการเมอืงเกีย่วข้อง		

4	คน	ผู้บริหารระดบัสูงของกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อย		8	คน	และบริษัทยา	

เกี่ยวข้องจำนวน	36	บริษัท

	 การทุจริตเริม่จากส่วนกลางลงไปหาส่วนภูมิภาค	 มีคำสัง่ลงมา	

จนถึงส่วนปลายคือ	 เภสัชกรประจำโรงพยาบาลที่มีหน้าที่สั่งซื้อยา	ซึ่งสร้าง	

ความอึดอัดใจแก่เภสัชกรจำนวนมาก	 จนมีจำนวนไม่น้อยที่ออกมาเปิดโปง	

ขบวนการทุจริตสั่งซื้อยา
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28  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   29เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   29

	 การเคลือ่นไหวเพือ่เร ียกร ้องให้ตรวจสอบการทุจร ิตเร ิม่จาก	

ชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชกรชนบท	 และสานต่อโดยเครือข่าย		

30	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 เหตุเพราะยาเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีและการทุจริต	

คร้ังน้ี	 ทำให้งบประมาณท่ีควรจะสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคม	

ควรช่วยเหลือกลับกลายเป็นผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ดำเนินการทุจริต

 “ตอนนั ้น  ได้ทำบันทึก ข้อความเป ็นลายลักษณ์อ ักษร 
ว่าจะไม่ดำเนินการจัดซื ้อ เพราะเป ็นเรื ่องไม่ถูกต้อง เหมือนเรา 
ถูกเอาคอไปพาดเขียง ถูกบีบบังคับให้กระทำผิด แต่ผู ้อำนวยการ 
ก็มาขอร้องว่ า ให้ ช่ วยดำ เนินการสั ่งซื ้อ  มิ เ ช่นนั ้นนายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดอาจถูกย้าย หรือถูกเล่นงาน น้องทำให้พี่ไม่ได้เหรอ  
ซึ่งเราก็โดนกดดันกันมาเป็นทอดๆ”
 “ช่วงนั ้นเสียใจและเครียดมากที ่ต้องทำในสิ ่งที ่ไม่ถูกต้อง 
เมื ่อทัดทานไม่ได้ก็จำต้องสั ่งซื ้อผ่านองค์การเภสัชกรรม มีเพื ่อน 
คนหนึ่งเสียใจมากบอกว่า ลายเซ็นที่ใช้ลงนามในการสั่งซื้อนั้นจะไม่ใช้ 
ลายเซ็นนัน้อ ีกต่อไป ส่วนตัวเองรู ้สึกเหมือนถูกคนโยนเชือกมา 
ให้ ไปผูกคอตาย บั งคับ ให้ทรยศต่อความซื อ่สัตย์  แปดเป ือ้น  
แต่เมื ่อเหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีการสั ่งซื ้อ ก็รู ้สึกภูมิใจที ่เรา 
ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”

ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 2556

จาก	ASTV	ผู้จัดการออนไลน์	2	กุมภาพันธ์	2557

“ตอนนั ้น  ได้ทำบันทึก ข้อความเป ็นลายลักษณ์อ ักษร“ตอนนั ้น  ได้ทำบันทึก ข้อความเป ็นลายลักษณ์อ ักษร“ตอนนั ้น  ได้ทำบันทึก ข้อความเป ็นลายลักษณ์อ ักษร
ว่าจะไม่ดำเนินการจัดซื ้อ เพราะเป ็นเรื ่องไม่ถูกต้อง เหมือนเราว่าจะไม่ดำเนินการจัดซื ้อ เพราะเป ็นเรื ่องไม่ถูกต้อง เหมือนเราว่าจะไม่ดำเนินการจัดซื ้อ เพราะเป ็นเรื ่องไม่ถูกต้อง เหมือนเราว่าจะไม่ดำเนินการจัดซื ้อ เพราะเป ็นเรื ่องไม่ถูกต้อง เหมือนเรา
ถูกเอาคอไปพาดเขียง ถูกบีบบังคับให้กระทำผิด แต่ผู ้อำนวยการถูกเอาคอไปพาดเขียง ถูกบีบบังคับให้กระทำผิด แต่ผู ้อำนวยการถูกเอาคอไปพาดเขียง ถูกบีบบังคับให้กระทำผิด แต่ผู ้อำนวยการถูกเอาคอไปพาดเขียง ถูกบีบบังคับให้กระทำผิด แต่ผู ้อำนวยการ
ก็มาขอร้องว่ า ให้ ช่ วยดำ เนินการสั ่งซื ้อ  มิ เ ช่นนั ้นนายแพทย์ก็มาขอร้องว่ า ให้ ช่ วยดำ เนินการสั ่งซื ้อ  มิ เ ช่นนั ้นนายแพทย์ก็มาขอร้องว่ า ให้ ช่ วยดำ เนินการสั ่งซื ้อ  มิ เ ช่นนั ้นนายแพทย์ก็มาขอร้องว่ า ให้ ช่ วยดำ เนินการสั ่งซื ้อ  มิ เ ช่นนั ้นนายแพทย์
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ลายเซ็นนัน้อ ีกต่อไป ส่วนตัวเองรู ้สึกเหมือนถูกคนโยนเชือกมาลายเซ็นนัน้อ ีกต่อไป ส่วนตัวเองรู ้สึกเหมือนถูกคนโยนเชือกมาลายเซ็นนัน้อ ีกต่อไป ส่วนตัวเองรู ้สึกเหมือนถูกคนโยนเชือกมาลายเซ็นนัน้อ ีกต่อไป ส่วนตัวเองรู ้สึกเหมือนถูกคนโยนเชือกมา
ให้ ไปผูกคอตาย บั งคับ ให้ทรยศต่อความซื อ่สัตย์  แปดเป ือ้น ให้ ไปผูกคอตาย บั งคับ ให้ทรยศต่อความซื อ่สัตย์  แปดเป ือ้น ให้ ไปผูกคอตาย บั งคับ ให้ทรยศต่อความซื อ่สัตย์  แปดเป ือ้น ให้ ไปผูกคอตาย บั งคับ ให้ทรยศต่อความซื อ่สัตย์  แปดเป ือ้น 
แต่เมื ่อเหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีการสั ่งซื ้อ ก็รู ้สึกภูมิใจที ่เราแต่เมื ่อเหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีการสั ่งซื ้อ ก็รู ้สึกภูมิใจที ่เราแต่เมื ่อเหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีการสั ่งซื ้อ ก็รู ้สึกภูมิใจที ่เราแต่เมื ่อเหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีการสั ่งซื ้อ ก็รู ้สึกภูมิใจที ่เราแต่เมื ่อเหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีการสั ่งซื ้อ ก็รู ้สึกภูมิใจที ่เราแต่เมื ่อเหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีการสั ่งซื ้อ ก็รู ้สึกภูมิใจที ่เรา
ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”ยืนหยัดต่อสู้เรื่องนี้  มือเรายังไม่แปดเปื้อน ยังบริสุทธิ์ไปได้ตลอด”
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28  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   29เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   29

แกะรอย
	 ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 และ	

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม	

การทุจริต	 พ.ศ.	 2542	 และที ่แก้ไขเพิม่เติม	 (ฉบับที ่	 2)	 พ.ศ.	 2554		

กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดำรงตำแหน่ง	

ระดับสูงมีหน้าท่ีต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตน	คู่สมรส		

และบุตรที ่ยังไม่บรรลุนิต ิภาวะตามที ่ม ีอยู ่จร ิงในวันที ่เข ้าร ับตำแหน่ง	

หรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง	โดยยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	

การทุจริตแห่งชาต	ิ (คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.)	 เพือ่ให้รูว้่าก่อนและหลัง	

การดำรงตำแหน่งของบุคคลนัน้	 มีการเปลีย่นแปลงหรือมคีวามผิดปกติ	

ของทรัพย์สินและหนี้สินอย่างไร

	 นายรักเกียรต	ิ สุขธนะ	 เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	

สาธารณสุขเมือ่วันที	่ 14	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2540	 หลังจากยื ่นบัญชี	

แสดงรายการทรัพย์สินของตนและคู ่สมรสต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.		

ก็พบว่า	 มีเงินจำนวนมากผิดปกตินำฝากในบัญชีของภรรยา	 และผู้ช่วย	

เลขานุการรัฐมนตรีและเลขานุการส่วนตัว	เช่น	ในวันที่	24	และ	25	ธันวาคม		

พ.ศ.	 2540	 มีหลักฐานการนำเงินฝากในบัญชีธนาคารของภรรยา	 เป็นเงิน	

จำนวน	33,400,000	บาท	

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 อาศัยมาตรา	 77	 ในกรณีที่มเีหตุอันควร	

สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ	และดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง			

นอกจากตรวจสอบความถูกต้อง	 ความมีอยู่จริง	 และความเปลีย่นแปลง	

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ินแล้ว	 ยังจำเป็นต้องตรวจสอบถึง	

ความร่ำรวยผิดปกติอีกด้วย	
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30  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   31เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   31

	 เมือ่ตรวจสอบลงไปในรายละเอียด	 โดยเฉพาะในส่วนบัญชีของ	

เลขานุการพบว่ารายการเข้าบัญชีส่วนใหญ่มีทั้งเงินสดและเช็ค	 จากการ	

สอบสวน	 เลขานุการยอมสารภาพว่าบัญชีเงินฝากน้ีไม่ใช่บัญชีของตนเอง	

แต่เป็นของนายรักเกียรติ	ท่ีนำเงินมาฝากไว้ในชือ่ของตนเอง	ซึ่งเวลาเซ็นเบิก	

ถอนก็จะเป็นลายเซ็นเฉพาะที่นายรักเกียรติคิดขึน้มาเอง	 คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พบแคชเชียร์เช็คขีดคร่อม ธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรี ลงวันที่  
10 สิงหาคม พ.ศ. 2541 จำนวน 5,000,000 บาท	 เม ือ่ต ิดตามที ่มา		
ไดค้วามวา่ผู้ซ้ือแคชเชียร์เช็คใบน้ีคอื	เจา้ของบริษัทยาแหง่หน่ึง	โดยใชเ้งนิสด	

เบิกจากบัญชีกระแสรายวันที่เจ้าของบริษัทยาดังกล่าวเป็นผู้เปิดบัญชีไว้	

ในชื่อผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายของบริษัท

	 เลขานุการนำเชค็ใบน้ีฝากเข้าบัญชอีอมทรัพย์	ธนาคารไทยพาณชิย	์

สาขางามวงศ์วาน	 ข้อสงสัยจากข้อมูลนีค้ือ	 เหตุใดเลขานุการจึงรับเช็ค	

จากบริษัทยา

	 เลขานุการให้การกับคณะอนุกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการ		

ป.ป.ช.	 ครัง้แรกเมือ่วันที	่ 19	 เมษายน	 2545	 ว่า	 แคชเชียร์เช็คจำนวน		

5,000,000	 บาทนี	้ เป็นเงินทีต่นเองกูย้ืมจากบุตรชายของเจ้าของบริษัทยา	

เพ่ือนำไปใชห้น้ีการพนันส่วนตัว	ซ่ึงต่อมา	ตนไม่ได้ชำระหน้ีตามเวลาในสัญญา		

จึงถูกเจ้าหนียื้่นฟ้องต่อศาลแพ่งเมือ่วันที่	 26	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2542	 และ	

ประนีประนอมยอมความกันได้	 โดยเลขานุการยินยอมชำระหนีค้ืน	

พร้อมดอกเบี้ย	ทั้งนี้ยังได้นำคำพิพากษามาแสดงเป็นหลักฐาน

ซ่อนปม

57-06-011_001-124 Tujjarit_A-D-Print.indd  30 9/30/15  6:16:12 PM

creo




30  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   31เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   31

	 การสืบสวนของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 พบว่า	 ในสัญญากูเ้งิน	

ระหว่างเลขานุการกับเจ้าหนีน้ัน้	 มีหลักประกันเป็นทีด่ิน	 ตำบลท้ายเกาะ		

อำเภอสามโคก	 จังหวัดปทุมธานี	 โดยทั่วไปแล้วหลักประกันที่เป็นที่ดิน	

จะต้องมีการทำหนังสือการจำนอง	แต่ในกรณีนี้	 เจ้าหนี้เพียงแค่ถือโฉนดไว้		

และเมือ่ตรวจสอบยังพบว่า	 เลขานุการขอรับโฉนดคืนและขายต่อ	 ให้ผู้อื่น	

ไปแล้วในราคา	1,700,000	บาท	เม่ือวนัที่	25	สิงหาคม	2553	เพ่ือนำไปใชห้น้ี	

ส่วนตัว	 	 ซึง่เงินที่ได้จากการขายที่ดินนัน้	 ไม่ได้นำไปชำระหนีแ้ต่อย่างใด	

และได้นำหลักทรัพย์อื่นไปวางเป็นหลักประกันแทน		

 จะเห็นว่าราคาขายของที่ดินจำนวน 1,700,000 บาทนั้น ต่ำกว่า 
เงินกู้ยืมตามสัญญาจำนวน 5,000,000 บาท  ทำให้สรุปได้ว่าหลักประกัน 
และเง ินกู ้ยืมไม่สัมพันธ์กันจึงเป ็นข้อสงสัยให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
สืบสวนต่อไป
	 เมื่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 นำกระบวนการของศาลมาตรวจสอบดู	

พบว่า	 ก่อนมีการฟ้องร้องเรือ่งชำระหนีจ้ะต้องมีการส่งจดหมายทวงหนี	้

ไปยงัลูกหน้ีโดยสำนักงานทนายความ	หากไม่มีการชำระหน้ีจงึจะมีการส่งฟ้อง	

ต่อศาลแพ่ง	ซ่ึงจะต้องส่งคำฟ้องไปให้จำเลยรับรู้วา่ถูกฟ้องแล้ว	จะมีการแก้ตัว	

อย่างไร	 	หลังจากนั้น	5	วัน	 โจทก์และจำเลยได้เดินทางมาที่ศาล	และแจ้ง	

ต่อศาลว่าเจ้าหนีแ้ละลูกหนีต้กลงกันได้	 ขอทำสัญญาประนีประนอม	

ยอมความวา่ลูกหน้ีจะชำระหน้ี	ศาลจงึพิพากษาวา่โจทก์และจำเลยตกลงกันได	้	

	 ในกรณีนี	้ เกิดคำถามว่าการที่ผู้พพิากษาตัดสินว่าโจทก์และจำเลย	

ตกลงกันไดว้า่จะชำระหน้ีตามสัญญาน้ัน	หมายความวา่มีการกู้ยมืเงินกันจริง	

ตามสัญญาหรือไม่	ซ่ึงผู้พิพากษาอธิบายวา่ไม่ใชเ่ชน่น้ัน		ศาลไม่ไดรั้บรองวา่	

การทำสัญญากู้ยมืน้ีมีการกู้ยมืเงนิกันจริง	ศาลเพียงพิจารณาวา่การทำสัญญา	

ประนีประนอมขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม	่ ถ้าไม่ขัดตอ่	

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็จะทำคำพิพากษาให	้ แต่การกูย้ืมเงิน	

กันจริงหรือไม่นั้น	ศาลไม่ได้รับรองเพราะกรณีนี้ไม่ได้มีการสืบพยาน	
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	 นอกจากนี	้ ยังพบว่าเมือ่ไม่มีการชำระหนีเ้กิดขึน้หลังคำพิพากษา	

ก็ไม่มีการบังคับคดีเพื่อนำทรัพย์สินมาใช้หนี้	และเมื่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.		

ดำเนินการตรวจสอบเรือ่งนีก้็พบว่า	 เมือ่จะดำเนินการบังคับคดีปรากฏว่า	

ที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันนั้น	 ขายให้ผู้อื่นไปแล้วในราคา	 1,700,000	 บาท		

เลขานุการจงึนำที่ดนิอื่นมาใหบั้งคบัคดแีละนำออกขายเพ่ือใชห้น้ี	ซ่ึงปรากฏ	

ในภายหลังวา่ผู้ซ้ือที่ดินไปคอืพ่ีชายของเลขานุการเองโดยใชเ้งนิของบริษัทยา	

	 อีกข้อพิรุธคือ	 เมือ่ย้อนกลับไปดูสัญญากูย้ืมพบว่า	 พยานลงนาม	

ในสัญญาคอืบุตรชายของเจา้ของบริษัทยาที่มอบเงนิใหพ่ี้ชายของเลขานุการ	

ซือ้ที่ดินไป	 ซึง่เมือ่ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางปรากฏว่าในวันทำสัญญา	

พยานคนนีเ้ดินทางไปต่างประเทศจึงเป็นที่ชัดเจนว่าสัญญากูยื้มฉบับนี	้

ทำขึ้นย้อนหลังเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่

 ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ไ ต่ ส ว น จึ ง ส รุ ป ว่ า ไ ม่ เ ชื ่อ ค ำ ใ ห้ ก า ร 
ของเลขานุการเพราะขาดหลักฐานว่ามีการกู้ยืมเงินจริง อีกทั้งปกปิด  
ซ่อนเร้นอำพรางข้อเท็จจริง และมีมติแจ้งพฤติการณ์การกระทำผิด 
ของเลขานุการให้กระทรวงสาธารณสุขรับทราบ

	 ต่อมา	 กระทรวงสาธารณสุขแจ้งมายังเลขาธิการคณะกรรมการ		

ป.ป.ช.	 ว่าจากการสอบสวนทางวินัย	 กรณีการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์	

ปรากฏว่า	 บริษ ัทยาดังกล่าวได้ขายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่กระทรวง	

สาธารณสุขในหลายจังหวัด	 และเห็นการโอนเงินจากผู้บริหารบริษัทนี้ให้แก่	

เลขานุการจำนวน	5,000,000	บาทน้ัน	อาจมส่ีวนเก่ียวข้องกับการกระทำผดิ	

ต่อหน้าที ่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที ่	 จึงขอให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

ดำเนินการไต่สวนต่อไป
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32  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   33เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   33

เค้าเงื่อน
	 จากเมื ่อเร ิม่ต ้นเป็นเพียงการตรวจสอบบัญชีแสดงทรัพย์ส ิน	

ของนายรักเกียรติเข้ารับตำแหน่งนัน้	 กลับโยงไปสูค่วามผิด	 2	 คดี	 คือ		

คดียื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินเท็จ	 และคดีร่ำรวยผิดปกติ	 นอกจากนี	้ ยังเพิ่ม	
คดีอาญาเป็นคดีที่ 3	 เมือ่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหายจากการทุจริต	

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	

ไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป

	 คณะอนุกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้รับหลักฐานเพิม่เติมจากเลขานุการ	

ซึง่ต้องโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมเนือ่งจากถูกศาลฎีกาแผนก	

คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษจำคุกจากคดี	

เรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

	 เลขานุการแจง้ต่อคณะอนุกรรมการ	ป.ป.ช.	วา่ผิดหวงัที่นายรักเกียรติ	

ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบที่ตนต้องคดีและให้ข้อเท็จจริงว่าแคชเชียร์เช็ค	

จำนวน	 5,000,000	 บาทนัน้	 เป็นเงินทีเ่จ้าของบริษัทยามอบให้ก ับ	

นายรักเกียรติที ่โรงแรมแห่งหนึง่ย่านพระราม	 9	 เป็นการตอบแทนที	่

นายรักเกยีรติช่วยสัง่การให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซือ้ยาจากบริษัทยา		

แต่เนือ่งจากเป็นเช็คขีดคร่อม	 (ไม่สามารถนำเช็คขึน้เป็นเงินสดได้	 ต้องนำ	

ฝากเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น)	นายรักเกียรติจึงมอบให้เลขานุการนำฝากเข้า	

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์	สาขางามวงศ์วาน	ซึ่งเป็นบัญชีของนายรักเกียรติ		

แต่เปิดบัญชีในชื่อของเลขานุการ

	 นอกจากนี้	ยังให้การว่า	เงินส่วนใหญ่ในบัญชีดังกล่าวเกือบทั้งหมด	

เป็นของนายรักเกียรติ	 และมีหลักฐานเป็นสมุดบันทึกว่านายรักเกียรติ	

ฝากเงินเข้าบัญชีวันไหน	 จำนวนเท่าไหร่	 เบิกไปเมือ่ใด	 จำนวนเท่าไหร่		

ซึง่นายรักเกียรติจะตรวจสอบบันทึกนีแ้ละลงลายมือกำกับไว้หรือเขียน	

ข้อความว่า	“OK”	เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว
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34  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   35เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   35

	 สมุดบันทึกนี้	เลขานุการฝากไว้กับพี่สาว	คณะอนุกรรมการ	ป.ป.ช.		

นำสมุดบันทึกมาตรวจสอบ	 พบว่ามีการลงบันทึกและลงลายมอืชือ่เซน็	

รับเงินจริง	

	 นายรักเกียรติต่อสู้ข้อกฎหมายสองประการ	คอื	ประการแรก	ศาลฎีกา	

แผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหนง่ทางการเมืองไม่สามารถยึดสำนวน	

การไต่สวนของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นหลักในการพิจารณาคดี	 และ	

ประการที่สอง	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ไม่มีอำนาจไต่สวน	ถือว่าการไต่สวน	

ไม่ชอบและอัยการสูงสุดไม่มีอำนาจฟ้องเนือ่งจากไม่มีผู้เสียหายยื่นคำร้อง	

กล่าวหาจำเลย

	 รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธ	ี

พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	พ.ศ.	2542	กำหนดให้	

ยดึสำนวนของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นหลัก	ซ่ึงหมายความเพียงวา่ขอบเขต	

หรือกรอบของการพิจารณาคดีให้ยึดเป็นแนวทาง	 ศาลฎีกาสามารถไต่สวน	

หาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิม่เติมได้ตามที่เห็นสมควร	 มีอำนาจ	

เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่วข้องจากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใด	

มาใหถ้้อยคำได้		จำเลยยงัมีสิทธิทีจ่ะโต้แยง้และนำพยานหลักฐานต่างๆ	มาให	้

ศาลไต่สวนเพ่ือหักล้างพยานหลักฐานในสำนวนของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได	้

	 ข้อต่อสู้ประการแรกตกไป

ต่อสู้

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ 
สนับสนุนว่าข้อกล่าวหามีมูล จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเกียรติมาพบ 
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา นายรักเกียรติได้ชี้แจงข้อกล่าวหาโดยให้การปฏิเสธ
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	 ศาลพิพากษาให้นายรกัเกียรต	ิ สุขธนะมีความผิดตามประมวล	

กฎหมายอาญามาตรา	149	(เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน)	และ	มาตรา	157		

(ปฏิบัติหน้าที่มิชอบจนก่อให้เกิดความเสียหาย)	โดยลำดับดังนี้

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศยกเลิก	

ราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาต	ิ และไม่ได้ประกาศใช้	

ฉบับใหม่แทนฉบับที่ถูกยกเลิก	 ส่งผลให้เกิดการทุจริตจัดซือ้ยาและ	

เวชภัณฑ์ในราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริงเพราะไม่มีเพดานราคากำกับ	

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรียกรับเงินจำนวน		

5,000,000	บาท	จากเจา้ของบริษัทจำหน่ายยาและเวชภัณฑ	์	เป็นการ	

ตอบแทนโดยมิชอบ

	 องค์คณะผู ้พ ิพากษามีมติเป็นเอกฉันท์ลงโทษสถานหนักเมือ่	

พิเคราะห์พฤติการณ์ทั้งปวง	 อีกทั้งคำนึงว่าจำเลยได้รับเลือกตัง้เป็นสมาชิก	

พิพากษา

	 ข้อต่อสู ้ประการที ่สองฟ ัง ไม่ขึ ้น เ ช่นกัน เ น ือ่ ง จ ากกระทรว ง	

สาธารณสุข	 โดย	 นายวินัย	 วิริยกิจจา	 ปลัดกระทรวง	 ซึง่มีอำนาจหน้าที	่

เกี่ยวกับการแพทย์	 การสาธารณสุข	 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย	

การควบคุมอาหารและยา	 ได้แจ้งมายังเลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.		

ถึงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของจำเลยเกีย่วกบัการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์	

ในปีงบประมาณ	2541	เป็นเหตุให้กระทรวงสาธารณสุขเสียหาย	และขอให้	

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ดำเนินการไต่สวนเพือ่ให้ได้ความจริง	 เท่ากับว่า	

กระทรวงสาธารณสุข	 โดยนายวินัย	 วิริยกิจจา	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

เป็นผู้เสียหายอย่างครบถ้วนและถูกต้องเพียงพอที่จะทำให้คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจรงิได้ตามกฎหมาย	 และอัยการมีอำนาจ	

ฟ้องได้

57-06-011_001-124 Tujjarit_A-D-Print.indd  35 9/30/15  6:16:12 PM

creo




36  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   37เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   37

บทสรุป

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีรวม	7	สมัย	ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี	5	ครั้ง		

สำเร็จการศกึษาทางกฎหมาย	ประกอบอาชพีทนายความ	แต่กลับมากระทำ	

ความผิดทุจริตคอร์รัปชันเช่นนี้

	 คดทีจุริตของนายรักเกียรติ	สุขธนะทำใหไ้ม่อาจปฏิเสธไดว้า่	การทจุริต	

คอร์รัปชนัของนักการเมืองและภาครัฐมีอยู่จริง	เกิดข้ึนในเชงินโยบายระดบัสูง		

สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติมหาศาล	 ขัน้ตอนการทุจริตซับซ้อน	

ต้ังแต่การจดัการใหไ้ด้งบประมาณเพ่ิมข้ึน	การหลีกเล่ียงระเบียบ	จดัการให้เกิด	

ช่องโหว่เพื่อการทำทุจริตครบวงจร	ตลอดจนร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจเอกชน

	 การต่อสู้ของภาคประชาสังคมและความสนใจจากสาธารณะนำไปสู่	

การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ	 คือ	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	

การทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 โดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		

พ.ศ.	2540	ทำให้ได้หลักฐานข้อเท็จจริงทั้งการร่ำรวยผิดปกติและการทุจริต	

คอร์รัปชันของนายรักเกียรติ	 สุขธนะ	 และศาลพิพากษาลงโทษจำคุกและ	

ยึดทรัพย์

	 นักการเมืองมาจากการเลือกต้ัง		หากวธีิการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง	

เพือ่ให้ได้ร ับเล ือกตัง้อาศัยเงินจำนวนมหาศาลก็ย่อมต้องใช้อำนาจ	

ทางการเมืองเพ่ือการถอนทุนและหาเงิน	 ซ่ึงย่อมเป็นท่ีมาของการทุจริต	

เพ่ือจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ให้ตนเองและพรรคการเมืองของตน

 พิพากษาให้ลงโทษจำคุก 15 ปี
 ส่วนคดีร่ำรวยผิดปกตินั้น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ทรัพย์สิน 
จำนวน 233,880,000 บาทตกเป็นของแผ่นดิน
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ทุจริตคอร์รัปชันในวงการเมือง
ปราบปรามได้ยาก

และสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน
ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  

ทางหนึ่งที่จะตัดตอน
วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ 

การเลือกตั้ง
คนดีเข้าสภา

อย่าเลือกใครเพียงเพราะหยิบยื่นเงินเพียงเล็กน้อยมาให้ 

หากได้นักการเมืองที่เข้าสู่อำนาจเพื่อถอนทุนแล้ว การทุจริต

ระดับสูงในวงการเมืองก็จะซ้ำรอยเป็นวังวนไม่จบสิ้นอยู่เช่นนี้

ปราบปรามได้ยาก
และสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน

ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  ซึ่งเป็นภาษีจากราษฎร  

ทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอนทางหนึ่งที่จะตัดตอน
วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ วงจรชั่วร้ายนี้ได้คือ 
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แผนภูมิที่ 1
เปรียบเทียบยอดใบสั่งซื้อยาจากบริษัทยาแห่งหนึ่ง 

ผ่านองค์การเภสัชกรรม 

12

10

8

6

4

2

0

		เมษายน	–	กรกฎาคม	2541

573,236	–	1,017,774	บาท	

		สิงหาคม	2541

11,338,394	บาท

		กันยายน	2541

8,351,374	บาท

ล้านบาท
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38  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   39เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   39

แผนภูมิที่ 2
หลักฐานเงินฝากในบัญชีของภรรยานายรักเกียรติ สุขธนะ

		24	ธ.ค.	57	สี่แยกสะพานกรุงธน

9,000,000	บาท	

		29	ธ.ค.	57	สี่แยกสะพานกรุงธน

6,400,000	บาท

		29	ธ.ค.	57	กุมภวาปี	อุดรธานี

18,000,000	บาท

18

12

6

0

ล้านบาท
เงินสด

ตารางที่ 1 
ผลการสอบสวน

หน่วยงาน               ผลการสอบสวน

	 มีข ้อมูลและพยานหลักฐานเพียงพอ	

ที ่น่าเชื ่อว่ามีพฤตกิรรมทุจริตในการจัดซือ้ยา		

เครื่องมือ	และวัสดุทางการแพทย์ของสำนักงาน	

สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลบางแห่งจริง		

	 มีนักการเมืองและข้าราชการประจำ	

ในกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ	 ขอร้อง	 ชี้ชวน	

และส่ังการดว้ยวธีิต่างๆ	ให้นายแพทย์สาธารณสุข	

จังหวัดหลายจังหวัดร ่วมมือในการจัดซือ้ยา		

1.	คณะกรรมการสอบสวน	
ข้อเท็จจริงของกระทรวง	
สาธารณสุข	มีนายแพทย์
บรรลุ	ศิริพานิช	เป็น
ประธานกรรมการ
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38  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   39เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   39

หน่วยงาน               ผลการสอบสวน

เวชภัณฑ์	 เครือ่งมือ	 และวัสดุทางการแพทย์		

จากบริษัทที ่แนะนำในราคาแพงเกินกว่าปกติ		

เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองโดยมิชอบ

2.	คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงของ

กระทรวงสาธารณสุข

เกี่ยวกับองค์การ

เภสัชกรรม	มีนายแพทย์	

วิชัย	โชควิวัฒน	

เป็นประธานกรรมการ

3.	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

	 ในปีงบประมาณ	 2541	 มีการสัง่ซ ือ้	

ย าและ เ วชภ ัณฑ์ จ ากบร ิษ ัทต ่า งๆ 	 ผ่ าน	

อ งค์ ก ร เภส ัชก ร รม เป ็นม ูลค่ า ร วมทั ้ง ส ิน้		

918,578,694	บาท	ประมาณมูลคา่ความเสียหาย	

สูงถึง	181,748,170.57	บาท	

	 มีราคาแพงกว่าท่ีควรจะซ้ือได้ร้อยละ		

50	 –	 300	 เกิดข ึน้ 	 34	 จังหวัดในทุกเขต	

ทั่วประเทศ

	 กรณีทุจริตยามีมูลความผิดจริง	

	 เจ้าหน้าที ่ผู ้เก ีย่วข ้องกับการกำหนด	

ราคากลางของยามีความบกพร่อง	 ไม่ดำเนินการ	

เพ่ือกำหนดราคากลางของยา	 แต่เว้นช่วงไว้	

นานกว่าหนึง่ปี	 เป็นเหตุให้มีการฉวยโอกาส	

กระทำการทุจริตขึ้น		

	 จึงชี ้มูลความผิดเจ้าหน้าที ่ผู ้เกีย่วข้อง		

ส ่งผลให้ มีคำส่ังลงโทษไล่ออกจากราชการ	

ข้าราชการหลายตำแหน่งในกระทรวงสาธารณสุข
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40  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   41เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   41

แผนภูมิที่ 3
ผลการสำรวจราคายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

หลังประกาศยกเลิกราคากลาง

ใช้ราคากลางเดิมจัดซื้อได้

ต้องปรับราคากลางลดลง เพราะมี
ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเพิ่มมากขึ้น 
ต้องแข่งขันกันด้านราคา

ต้องปรับเพิ่มราคากลางประมาณร้อยละ 10 – 25 เพราะราคายาสูงขึ้น

ต้องปรับเพิ่มราคากลางกว่าร้อยละ 25 
เพราะเป็นยาที่มีผลิตน้อยรายหรือรายเดียว

ต้องปรับราคากลางลดลง เพราะมีต้องปรับราคากลางลดลง เพราะมีต้องปรับราคากลางลดลง เพราะมีต้องปรับราคากลางลดลง เพราะมีต้องปรับราคากลางลดลง เพราะมีต้องปรับราคากลางลดลง เพราะมีต้องปรับราคากลางลดลง เพราะมีต้องปรับราคากลางลดลง เพราะมีต้องปรับราคากลางลดลง เพราะมี
ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเพิ่มมากขึ้น 

ยา 12 รายการ
(ร้อยละ21.05)

ยา 15 รายการ
(ร้อยละ 26.32) 

ยา 16 รายการ
(ร้อยละ 28.07)

ยา 14 รายการ
(ร้อยละ 24.56)

*	คำชี้แจงจากนายกิตติ	พิทักษ์นิตินันท์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	
กองโรงพยาบาลภูมิภาค	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

		จากยา 57 รายการ

แผนภูมิที่ 4
เส้นทางพิสูจน์ที่มาของเงินฝากในบัญชีของภรรยา

นายรักเกียรติ สุขธนะ

	 นายรักเกียรตแิจ้งทีม่าว่าเป็นเงินที ่ก ูยื้มเงิน	

มาจากบร ิษ ัท เอกชนรายหน ึง่ เพ ือ่ ไปช่ วยธ ุรก ิจ	

ไร่อ้อย	 ที่จังหวัดอุดรธานีของครอบครัว	 โดยอธิบายว่า		

18	ล้านบาทนี้	นำฝากด้วยเช็ค	3	ใบ

โดยเช็คใบนี้รับมาเพียง
2	ล้านบาทเพราะมีเงิน
อยู่แล้ว	1	ล้านบาท

เช็ค
7 ล้านบาท

เช็ค
8 ล้านบาท

เช็ค
3 ล้านบาท*

เงินฝาก 
18 ล้านบาท
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40  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   41เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   41

เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้เจ้าของเงินกู้

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 สอบถามไปยัง	

ผู้ใหกู้้ยมืเงนิ	ซ่ึงเป็นนักธรุกิจรายหน่ึง	ผู้ให้กู้ให้ข้อมูล	

วา่นายรักเกียรติมาขอยมืเงนิจริงแต่วา่เน่ืองจากไม่มี	

	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ตรวจสอบด้วยการขอเอกสารหลักฐาน	

ไปยังธนาคารต่างๆ	 ได้ข้อมูลว่า	 เงินนำฝากบัญชี	 18	 ล้านบาทนัน้		

เป็นรายการฝากด้วยเงนิสด	โดยใช้วธีิการโอนเงนิไปยังธนาคารกรุงไทย		

สาขากุมภวาปี	ซึ่งเป็นบัญชีเปิดใหม่ในวันเดียวกับที่นำฝาก

	 นอกจากนี้	ยังพบว่า	รายการฝากเข้าบัญชีวันนั้นไม่ได้มีเพียง	

จำนวน	18	ล้าน	แต่มีอกีจำนวนคอื		6.40		ล้านบาทดว้ย	โดยนำฝากเข้า	

บัญชีสาขาสีแ่ยกสะพานกรุงธน	 เงินสดที่นำมาฝากนัน้เปน็ธนบัตร	

ใช้แล้ว	มีทั้งธนบัตรใบละ	500	บาทและ	1,000	บาท	เมื่อสังเกตจาก	

ปลอกรัดธนบัตรพบว่านำมาจากหลายธนาคาร	ผู้มาดำเนินการนำฝาก	

คือคนขับรถและนายตำรวจติดตามรัฐมนตรี	

เงนิสดจงึใชว้ธีิการเขียนเช็คบริษัท	แล้วใหลู้กน้องนำไปเบิกเป็นเงนิสด	

มามอบให้	ธนาคารไดใ้หข้้อสังเกตกับคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	วา่ธนบัตร	

ที ่นำมาฝากนัน้	 มาจากหลายธนาคารและเป็นธนบัตรที ่ใช้แล้ว		

หากนำเช็คมาเบิกเงินสดจากธนาคาร	 ปลอกรัดธนบัตรจะต้องเป็น	

ของธนาคารหรือธนาคารแห่งประเทศไทย	 และจะเป็นธนบัตรใบละ		

1000	บาทเท่านั้น

 นอกจากนี้ ในบัญชีของภรรยานายรักเกียรติมีเงินฝากอยู่แล้ว 
เป็นจำนวนร้อยล้านบาท  จึงไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่นายรักเกียรติ 
จะต้องไปกู้ยืมเงิน
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42  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   43เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   43

	 พระรักเกียรติ	รักขิตะธัมโม	หรือในอดตีคอื	นายรักเกียรติ		สุขธนะ	

ได้ให้สัมภาษณ์สือ่มวลชนและเป็นวิทยากรให้กับสำนักงาน	 ป.ป.ช.	 ถึง	

ประสบการณ์ชีวิตที่เคยขึ้นสูงสุด	เป็นนักการเมืองดาวรุ่งแห่งภาคอีสาน	

เป็น	ส.ส.	7	สมัย	รัฐมนตรี	5		สมัยและเป็นที่คาดหมายว่า	จะเป็นนายก	

ร ัฐมนตรีของคนอีสาน	 จนถึงช่วงอับจนที ่ส ุดในชีวิตหลังจากถูก	

พิพากษาจำคุก	 15	 ปี	 ต้องหนีคดี	 ครอบครัวแตกแยก	 ติดคุก	 ทนยาก	

ลำบาก	 ก่อนได้รับพระราชทานอภัยโทษ	 และเริม่ต้นชีวิตใหม่อีกครัง้	

ในร่มกาสาวพัสตร์

	 พระรักเกียรติเน้นวา่ส่ิงที่ทำผดิพลาดในชวีติชว่งเป็นนักการเมือง	

คือ“อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   
ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น 
การพนัน ช่วงรุ่ง ๆ ไปเล่นพนันมาหมดทั่วโลก ที่ลาสเวกัส  อังกฤษ  มาเก๊า   
ตอนเล่นได้เยอะ ๆ มีเงินเป็นพันล้าน”
	 ชีวิตที่พลิกผันสมควรเป็นอุทาหรณ์เตือนสติแก่ผู้อื่น

“อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   “อยากได้อะไรก็ได้ อยากมีอะไรก็มี ใช้ชีวิตสนุกสนาน ประมาท   
ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น ตอนตกอยู่ในอบายมุข ซึ่งก็มีความสุข (นะ) สุขที่ได้กินเหล้า สุขที่ได้เล่น 
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ใช้ชีวิตโดยประมาท

ชีวิตผิดพลาด			
เพียงคิดประมาท!

	 	 	 “อยู ่ในคุกก็คิดมาก จิตใจ 
ปัน่ป่วนไม่สงบ... ถ้ารู้จักธรรมะของ 
พระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้ คงไม่ติดคุก  
แต่วันน้ี ไปสำนกึความผดิตวัเองในคกุ   
นั ่ง นึ กว่ า เ ล่ น ก า ร เ มื อ ง ม า ตั ง้ แ ต่  
ปี 2526 เป็นดาวรุ ่งทางการเมือง 
ภาคอีสานแต่แล้ววันหนึ่งเราก็พลาด 
เมื่อพลาด ผลกรรมที่ตามกม็หาศาล”	
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 คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากรณีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ กระทรวง 
สาธารณสุข ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจนเป็นที่มาของการสอบสวน 
หาความจริงนั ้น เริ ่มต้นจากการเคลือ่นไหวของชมรมแพทย์ชนบทและ 
เภสัชกรชนบท ซึ่งเป็นกรณีศึกษาถึงพลังของภาคประชาสังคมที่สามารถ 
เป็นหูเป็นตาสอดส่องความผิดปกติในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
จนนำไปสู่การเปิดโปงกรณีทุจริตได้  
 เมื่อชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชกรชนบทเปิดเผยข่าวทุจริต 
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุขสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง	 ตามมาด้วยเครือข่าย		

30	 องค์กรพัฒนาเอกชนได้เข้าร่วมในการเคล่ือนไหวเพ่ือตรวจสอบ	

การทุจริตกรณีน้ี	 และออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ร ัฐมนตรีว่าการ	

และรัฐมนตรีช่วยว่าการ	 ปลัดและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งเพือ่การสอบสวน	

ที่โปร่งใส	 จากนัน้ประกาศใช้กลไก	 50,000	 รายชื่อ	 ตามรัฐธรรมนูญ		

พ.ศ.	2540	มาตรา	304	และใช้เวลาราว	2	 เดือน	หารายชื่อได้จนครบ	

จำนวน	ทำให้สามารถยื่นต่อประธานวฒิุสภาเพ่ือใหต้รวจสอบกรณทีจุริตน้ี	

 เครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหา 
นายรักเกียรติ สุขธนะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อหาร่ำรวย 
ผิดปกติ จนนำไปสูก่ารตัง้คณะอนุกรรมการไต่สวน	 นอกจากนี	้ ได้ทำ	

หนังสือถึงสำนักงาน	 ป.ป.ช.	 ขอเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนกรณีทุจริต	

จัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์นี	้ จนเป็นครัง้แรกที่มีการเปิดเผยผลการสอบ	

ของ	ป.ป.ช.	ต่อสาธารณชน

เมื่อชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชกรชนบทเปิดเผยข่าวทุจริตเมื่อชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชกรชนบทเปิดเผยข่าวทุจริตเมื่อชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชกรชนบทเปิดเผยข่าวทุจริตเมื่อชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชกรชนบทเปิดเผยข่าวทุจริต
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุขสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุขสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุขสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุขสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุขสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุขสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

เครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหาเครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ยื่นข้อกล่าวหา
นายรักเกียรติ สุขธนะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อหาร่ำรวยนายรักเกียรติ สุขธนะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อหาร่ำรวยนายรักเกียรติ สุขธนะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อหาร่ำรวยนายรักเกียรติ สุขธนะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อหาร่ำรวยนายรักเกียรติ สุขธนะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อหาร่ำรวย
ผิดปกติ 

พลงัภาคประชาสงัคม
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เรามาช่วยกันแสดงพลัง
ป้องกันคอร์รัปชัน!

ปฏิทินเหตุการณ์
คดีนายรักเกียรติ สุขธนะคดีนายรักเกียรติ สุขธนะ

ปี 
2540

14 พฤศจิกายน 2540	รับตำแหน่ง	รมว.	กระทรวงสาธารณสุข

15 ธันวาคม 2540

 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยา 
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2536

ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยกเลิกราคากลางของยา
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	 แรงกดดันจากภาคประชาสังคมสร้างความตืน่ตัวในเรือ่งการ	

สอบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษและมีผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตร	ี

และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขประกาศลาออก	 ปลัดกระทรวง	

สาธารณสุขถูกสำรองราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีและถูกกรรมการ	

สอบวินัยร้ายแรงร่วมกับรองปลัดกระทรวง

 การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมี 
ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขัน 
ด้วยพลังเคล่ือนไหวจากภาคประชาสังคมทำให้กระบวนการตรวจสอบ 
ในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริต

การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรงการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั กรณผีู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั ้น จำเป็นต้องมี
ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขันภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแข็งขัน
ด้วยพลังเคล่ือนไหวจากภาคประชาสังคมทำให้กระบวนการตรวจสอบด้วยพลังเคล่ือนไหวจากภาคประชาสังคมทำให้กระบวนการตรวจสอบด้วยพลังเคล่ือนไหวจากภาคประชาสังคมทำให้กระบวนการตรวจสอบด้วยพลังเคล่ือนไหวจากภาคประชาสังคมทำให้กระบวนการตรวจสอบ
ในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตในระบบมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อสังคมโปร่งใสไร้ทุจริต
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44  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   45เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   45

ปี 
2540

ปี 
2541

24 – 25 ธันวาคม 2540 
ปรากฏหลักฐานมีเงินเข้าฝากในบัญชีของภรรยา	รวม	33,400,000 บาท

9 มิถุนายน 2541
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติ	

งบประมาณเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ		
2541	ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข	

จำนวน	1,400,000,000	บาท		
และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรเป็น	
ค่าเวชภัณฑ์ท่ีอยู่ในหมวดคา่ตอบแทน		

ใช้สอยและวัสดุเพื่อนำไปใช้หนี้	
ค่ายากับจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

สิงหาคม 2541
ปรากฏข่าวอ้ือฉาวเก่ียวกับการทุจริต 
จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวง 
สาธารณสุข คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ดำเนินการสืบสวนสอบสวน

6 – 11 สิงหาคม 2541
นายรักเกียรติเรียกและรับเงินจาก	
เจ้าของบริษัทจำหน่ายยาและ	
เวชภัณฑ์	จำนวน	5,000,000	บาท	
เพื่อเป็นการตอบแทนจากการ	
ประกาศยกเลิกราคากลางยา

1 กันยายน 2541
	 กระทรวงสาธารณสุขแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง		
มีนายแพทย์บรรลุ	ศิริพานิช	เป็นประธานกรรมการ	ผลการสอบสวนพบว่า	
มีข้อมูลและพยานหลักฐานเพียงพอที่น่าเชื่อว่ามีพฤติกรรมทุจริตในการ	
จัดซ้ือยา	เคร่ืองมือ	และวัสดุทางการแพทย์ของสำนักงานสาธารณสุขจงัหวดั	
และโรงพยาบาลบางแห่งจริง

15 กันยายน 2541
นายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุขนายรักเกียรติลาออกจากตำแหน่ง รมว. กระทรวงสาธารณสุข

ปรากฏหลักฐานมีเงินเข้าฝากในบัญชีของภรรยา
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46  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   47เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   47

ปี 
2545

21 มกราคม 2545

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช. 	 แต ่งตั ้งคณะอน ุกรรมการไต ่สวน	

ข้อเท็จจริงและสรุปว่าระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	

สาธารณสุข	 นายรักเกียรติได้ใช้อำนาจในตำแหน่งเพือ่ให้ได้ทรัพย์สิน	

มาครอบครองโดยไมส่มควร	 จำนวนท้ังส้ิน	 233,880,000	 บาท		

อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องนายรักเกียรติ	 ฐานทำผิดในตำแหน่งหน้าที ่	

ราชการ	 ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง		

โดยศาลมุง่เน้นไต่สวนขอ้เท็จจรงิกรณีเงินจำนวน	 5,000,000	 บาท	

นำฝากเข้าบัญชีของเลขานุการ

25 มิถุนายน 2542 

	 กระทรวงสาธารณสุขแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง		

เก่ียวกับองคก์ารเภสัชกรรมมีนายแพทยว์ชัิย		โชคววิฒัน	เป็นประธานกรรมการ	

ผลการสอบสวนสรุปว่า	ในปีงบประมาณ	2541	มีการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์	

จากผู้ผลิตอื่น	ผา่นองคก์ารเภสัชกรรมเป็นมูลคา่รวมทั้งส้ิน	918,578,694	บาท	

ประมาณการมูลค่าความเสียหายอาจสูงถึง 181,748,170.57 บาท

4 มกราคม 2542
 ประกาศใช้กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2542

ปี 
2542
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46  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   47เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   47

ปี 
2546

12 กันยายน 2545

	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีมติว่าทรัพย์สินนำฝากเข้าบัญชีของภรรยา	

นายรักเกียรติเม่ือวันท่ี	 24	 และ	 29	 ธันวาคม	 2540	 เป็นส่วนหน่ึงของ	

ทรัพย์สินที่นายรักเกียรติได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติ

11 ตุลาคม 2545

	 เลขานุการให้การใหม่แก่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ว่าแคชเชียร์เช็ค		

5,000,000	บาทเป็นเงินสินบนที่นายรักเกียรติรับมาจากเจ้าของบริษัทยา

24 ตุลาคม 2545 	 	

 อัยการสูงสุดยื ่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง เพือ่ขอให้ศาลสั ่งให้ทรัพย์สินของนายรักเกียรติ 
จำนวน 233,880,000 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน

19 กันยายน 2546
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ 

นายรักเกียรติ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 
ให้ลงโทษจำคุก 15 ปี

30 กันยายน 2546
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ 

ทรัพย์สินจำนวน 233,880,000 บาทตกเป็นของแผ่นดิน

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้
นายรักเกียรติ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 นายรักเกียรติ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 นายรักเกียรติ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 นายรักเกียรติ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 

ให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปีให้ลงโทษจำคุก 15 ปี

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้
ทรัพย์สินจำนวน 233,880,000 บาทตกเป็นของแผ่นดินทรัพย์สินจำนวน 233,880,000 บาทตกเป็นของแผ่นดินทรัพย์สินจำนวน 233,880,000 บาทตกเป็นของแผ่นดินทรัพย์สินจำนวน 233,880,000 บาทตกเป็นของแผ่นดินทรัพย์สินจำนวน 233,880,000 บาทตกเป็นของแผ่นดิน

ปี 
2545
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48  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   49เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   49

นายรักเกียรติ สุขธนะ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข	

ประกาศยกเลิกราคากลางยา 

นายรักเกียรติรับมอบแคชเชียร์เช็ค	
จำนวน	5,000,000 บาท 

จากเจ้าของบริษัทยา	ตอบแทนที่	
ช่วยสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข	

จัดซื้อยาจากบริษัทยา	

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.ได้หลักฐาน	
ชี้มูลความผิดนายรักเกียรติ 

ทุจริต/ร่ำรวยผิดปกติ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู ้ดำรง	
ตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษา	
ตัดสินให้จำคุกนายรักเกียรติ	สุขธนะ	
เป็นเวลา	15	ปี	โดยไม่รอลงอาญา	
รวมทั้งให้ยึดทรัพย์จำนวน	233.88		
ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดิน	

ชมรมแพทย์ชนบท
และชมรมเภสัชกรชนบท
และเครือข่าย	30	องค์กร

พัฒนาเอกชน
เคลื่อนไหวเรียกร้อง

ให้ตรวจสอบการทุจริต 

ทุจริตการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ 

กระทรวงสาธารณสุข
รัฐเสียหาย 

181 ล้านบาท
แท้จริงคือพวกเรา

คนไทยสูญเงิน 
181 ล้านบาท

ระยะเวลานานเกือบ	2	ปี	
ที่เกิดช่องว่างไม่มีราคากลางยา
ในประเทศก่อให้เกิดการทุจริต
ขนานใหญ่และความเสียหาย

เป็นมูลค่ามหาศาล

5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท5,000,000 บาท

เคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้องเคลื่อนไหวเรียกร้อง
ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต ให้ตรวจสอบการทุจริต 
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ทุจริตเชิงนโยบายระดับสูง
สร้างความเสียหายแก่

ประเทศชาติอย่างรุนแรง 
ผู้เสียประโยชน์ คือ 

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
แพงกว่าราคากลาง

งบประมาณที่มาจากภาษีราษฎร
ที่ควรจะนำไปใช้ช่วยเหลือและ

สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยในสังคม
กลับถูกนำไปใช้

ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	

การจัดซื้อเป็นจำนวนมาก
เกินความต้องการ	

การเลือกสั่งซื้อจากบริษัทยา
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สั่งซื้อ	

การสั่งซื้อจากบริษัทยา
ที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อการทุจริตนี้

การรับสินบน และข่มขู่ผู้น้อย  

พวกเรา
คนไทย
ทุกคน
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5,
00
0,0

000

การยกเลิก
ราคายากลาง

แปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณแปรหมวดงบประมาณ

พลังภาคประชาสังคม
แกะรอย

สั่งซื้อยา

สอบสวน

ศาลตัดสิน

ตอบแทน

	 	 	 “อยู ่ในคุกก็คิดมาก จิตใจ 
ปั่นป่วนไม่สงบ... ถ้ารู้จักธรรมะของ 
พระพุทธเจ้าก่อนหน้านี ้ คงไม่ติดคุก  
แตว่นันี้ ไปสำนกึความผดิตวัเองในคกุ   
น่ังนึกวา่เลน่การเมอืงมาตั้งแตป่ ี2526  
เป็นดาวรุ่งทางการเมืองภาคอีสาน  
แต่แล้ววันหนึง่เราก็พลาดเมื่อพลาด  
ผลกรรมที่ตามก็มหาศาล”

ทุจริตการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ 

กระทรวงสาธารณสุข
รัฐเสียหาย 

181 ล้านบาท
แท้จริงคือพวกเรา

คนไทยสูญเงิน 
181 ล้านบาท การจัดซื้อเป็นจำนวนมาก

เกินความต้องการ 

แท้จริงคือพวกเราแท้จริงคือพวกเราแท้จริงคือพวกเราแท้จริงคือพวกเราแท้จริงคือพวกเราแท้จริงคือพวกเราแท้จริงคือพวกเราแท้จริงคือพวกเรา
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คดีทุจริต
โครงการบำบัดน้ำเสีย 

คลองด่าน 
(นายวัฒนา อัศวเหม)

คดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริต
โครงการบำบัดน้ำเสีย 

คดีทุจริต
โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการบำบัดน้ำเสีย 

คลองด่าน คลองด่าน คลองด่าน คลองด่าน คลองด่าน คลองด่าน คลองด่าน คลองด่าน 
(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)(นายวัฒนา อัศวเหม)

คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551
คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550

คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 2/2551
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	 ในช่วง	 พ.ศ.	 2529	 –	 พ.ศ.	 2538	 หลายหน่วยงานดำเนินการ	

เพือ่แก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง	

ในจังหวัดสมุทรปราการ	 กรมควบคุมมลพิษ	 กระทรวงวิทยาศาสตร	์

และเทคโนโลยี	(ในเวลานั้น)	ได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนา	

แห่งเอเชีย	 (Asian	 Development	 Bank	 –	 ADB)	 ว่าจ้างบร ิษ ัท	

มอนโกเมอรี่	วัตสัน	เอเซีย	จำกัด	ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้	

ในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย	 	 ผลการศึกษาเสนอให้ดำเนินการโครงการ	

บ่อบำบัดน้ำเสีย	2	แห่ง	คือ

	 1)	ฝั่งตะวันออก	ที่	ตำบลบางปูใหม่	บนพื้นที่ขนาด	1,550	ไร่

	 2)	ฝั่งตะวันตก	ที่	ตำบลบางปลากด	บนพื้นที่ขนาด	350	ไร่

 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสวยงาม 
เป็นหนึ่งในนโยบายของรฐับาล ประเทศไทยมีปัญหาน้ำเสยี 
จากหลายสาเหตุ เช่น การทิ้งขยะลงแม่น้ำจากครัวเรือน  
การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมลงสู ่แม่น้ำ   
รัฐบาลได้ใช้งบประมาณมหาศาลในการแก้ไขปัญหานี้   
นักการเมืองกลุ ่มหนึ ่งแสวงหาโอกาสจากโครงการ 
การจัดตั้งระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย หาประโยชน์ให้กับตนเอง 
และพวกพ้อง  ดังกรณีทุจริตโครงการก่อสร้างบ่อบำบัด 
น้ำเสียคลองด่านและการจัดซื้อที่ดินในโครงการ

เปิดฉากโครงการจัดการน้ำเสีย

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสวยงาม
เป็นหนึ่งในนโยบายของรฐับาล ประเทศไทยมีปัญหาน้ำเสยี
จากหลายสาเหตุ เช่น การทิ้งขยะลงแม่น้ำจากครัวเรือน 
การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมลงสู ่แม่น้ำ  
รัฐบาลได้ใช้งบประมาณมหาศาลในการแก้ไขปัญหานี้  
นักการเมืองกลุ ่มหนึ ่งแสวงหาโอกาสจากโครงการ
การจัดตั้งระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย หาประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง  ดังกรณีทุจริตโครงการก่อสร้างบ่อบำบัด
น้ำเสียคลองด่านและการจัดซื้อที่ดินในโครงการ
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 และยงัรายงานผลวา่พ้ืนที่ตำบลคลองดา่นไมเ่หมาะสม เพราะเปน็ 
ดินเหลวและอยู่ใกล้ชายทะเล

	 เมื่อวันที่	 19	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2538	 กรมควบคุมมลพิษเสนอต่อ	

คณะรัฐมนตรี	ที่มีนายชวน	หลีกภัย	 เป็นนายกรัฐมนตรี	พิจารณาแผนงาน	

โครงการจัดการน้ำเสียในจังหวัดสมุทรปราการเป็นเงินงบประมาณ	 13,612		

ล้านบาท	โดยใชว้ธีิจา้งแบบเหมารวม	(Turnkey)	เพ่ือออกแบบก่อสร้างระบบ	

รวมและบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวนัออกและฝั่งตะวนัตกของจงัหวดัสมุทรปราการ	

โดยเอกชนที่เข้าประกวดราคาต้องจัดซือ้ที่ดินสำหรับก่อสร้างระบบน้ำเสีย	

เมือ่ก่อสร้างในระยะแรกแล้วเสร็จจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ในอัตราวันละ	

525,000	 ลูกบาศก์เมตร	 และเมือ่โครงการดำเนินจนถึงระยะสุดท้าย	

จะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึง	1,785,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน		

	 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ	แต่คณะกรรมการพัฒนาการ	

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กระทรวงอตุสาหกรรม	และกระทรวงมหาดไทย		

ทักท้วงว่าจะซ้ำซ้อนกับงานที่หน่วยงานอื่นดำเนินการอยู่

	 ต่อมา	คณะรัฐมนตรีที่มีนายบรรหาร	ศิลปอาชา	เป็นนายกรัฐมนตรี		

ไดพิ้จารณาแผนงานโครงการจดัการน้ำเสียน้ีอกีคร้ังเม่ือวนัที่	17	ตุลาคม	2538		

ตามที่กรมควบคมุมลพิษเสนอ	และมีมติเหน็ชอบในหลักการใหก่้อสร้างระบบ	

บำบัดน้ำเสีย	2	ฝั่ง	ในวงเงินลงทุน 13,612 ล้านบาท
	 o	ฝั่งตะวันออกให้ก่อสร้างที่	ตำบลบางปูใหม่	

	 o	ฝั่งตะวันตกให้ก่อสร้างที่	ตำบลบางปลากด	

	 โดยให้รวมแผนงานโครงการของกรมโยธาธิการ	 กรมโรงงาน	

อุตสาหกรรม	และโครงการของจังหวัดสมุทรปราการไว้ด้วยกัน

	 เอกชนผู้ประกวดราคาจะต้องจัดการซ้ือท่ีดินสำหรับใช้ในโครงการด้วย	
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	 ในการดำเนินโครงการจัดการนำ้เสียแยกเป็นสองส่วน	 ส่วนแรกคือ 
การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
	 กรมควบคุมมลพิษดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา	

โดยกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดให้แยกโครงการฝั่งตะวันออกและ	

ฝั่งตะวันตกออกจากกัน

	 ต่อมา	ในวันที่	30	สิงหาคม	พ.ศ.	2539	กรมควบคุมมลพิษแจ้งแก้ไข	

เงื่อนไขการประกวดราคาโดยให้เสนอแบบแยกระบบหรือรวมระบบก็ได้

	 มีกลุ่มบริษัทยื่นซองประกวดราคาสองกลุ่ม	คือ

	 o	กลุ่มบริษัท	Marubeni-Hyundai-Sumitomo	Consortium	เสนอทั้ง	

แบบแยกระบบและรวมระบบ

	 o	กลุ่มกิจการร่วมคา้	NVPSKG	เสนอแบบรวมระบบไวท้ีฝ่ั่งตะวันออก	

 ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 กรมควบคุมมลพิษแจ้งใ ห้ เสนอแบบใหม่ โดยรวมโครงการฝั ่ง 
ตะวันออกและฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกัน และให้อยู่ฝัง่ตะวันออกเพียงแห่งเดียว  
และแก้ไขสัญญารวมเป็น “สัญญาโครงการจัดการน้ำเสียสมุทรปราการ 
ฝั่งตะวันตกและตะวันออก” ส่งผลให้ที่ดินใช้ในการก่อสร้างมีจำนวนมากขึ้น 
ถึง 1,900 ไร่

	 กลุ่มบริษัท	Marubeni-Hyundai-Sumitomo	Consortium	ไม่สามารถ	

จัดหาที่ดินได้ทันเวลาจึงถอนตัวจากการประกวดราคา

ยุบรวมสองฝั่งมาที่คลองด่าน
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	 กลุม่กิจการร่วมค้า	 NVPSKG	 เสนอให้ต่อท่อบำบัดน้ำเสียลอดใต้	

แม่น้ำเจ้าพระยาและนำน้ำเสียจากฝั่งตะวันตกมาบำบัดที่ฝั ่งตะวันออก	

เพียงจุดเดียวคือ	 ตำบลคลองด่าน	 โดยให้เหตุผลว่าที่ดินฝั่งตะวันตกมีราคา	

สูงเกินไป	และเสนอให้ใช้ที่ดินของบริษัท คลองด่าน มารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จำกัด  
ขนาด 1,903 ไร่ จำนวน 17 โฉนด ในราคาเฉลี่ยไร่ละ 1.03 ล้านบาท รวมเป็น 
ราคา 1,965.60 ล้านบาท
	 ทัง้นี	้กลุ่มกิจการร่วมคา้	NVPSKG	เสนอขอเพ่ิมงบประมาณจากเดมิ		

13,612	ล้านบาทเป็น	23,701	ล้านบาท	โดยให้เหตุผลว่า	การวางท่อใต้ดิน	

และระบบอโุมงคแ์ทนการขุดเปิดผวิถนนมีราคาก่อสร้างสูงกวา่	แต่มีข้อดคีอื	

ไม่ทำให้เกิดปัญหาการจราจร

	 กรมควบคุมมลพษิเสนอสำนักงบประมาณขอปรับราคาค่าใช้จ่าย 
จาก 13,612 ล้านบาท เป็น 22,955 ล้านบาท	ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม	

แหง่ชาติ	โดย	พลเอก	ชวลิต	ยงใจยทุธ	นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	ได้เห็นชอบ	

การเพิ่มวงเงินดังกล่าว	

	 กรมควบคุมมลพิษจึงได้ลงนามในสัญญากับกลุม่กิจการร่วมค้า		

NVPSKG	 แต่ปรากฏว่า	 บริษัท	 นอร์ทเวสท์	 วอเตอร	์ อินเตอร์เนชั่นแนล		

จำกัด	(N)	ส่งตัวแทนมาลงนามโดยใช้หนังสือมอบอำนาจ	ซึ่งต่อมา	บริษัทฯ		

ไดแ้จง้ต่อกรมควบคมุมลพิษวา่	ได้ยกเลิกการรับมอบอำนาจลงนาม	ส่งผลให	้

บริษัทฯ	 ไม่มีผลผูกพันตามสัญญา	 กรมควบคุมมลพิษจึงดำเนินการให้	

กลุ่มกิจการร่วมคา้	NVPSKG	จดัหาผู้มาเซ็นสัญญาแทน	กลุ่มกิจการร่วมคา้ฯ		

ได้ร่วมกันจัดตัง้บริษัทสมุทรปราการ	 ออปเปอร์เรทติง้	 จำกัด	 (OPCO)		

ขึน้แทน	 บริษัท	 นอร์ทเวสท์	 วอเตอร	์ อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำกัด	 ทั้งนี้	

กรมควบคุมมลพิษไม่ได้นำเสนอเรือ่งการเปลีย่นแปลงคู่สัญญาต่อรัฐมนตรี	

ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 และได้ดำเนินการโครงการและจ่ายค่าจ้าง	

ให้กับกลุ่มกิจการร่วมค้าฯ	ทั้ง	ๆ	ที่คู่สัญญาไม่ครบตามสัญญา
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 ต่อมา มีการร้องเรียนกรณีทุจริตในโครงการจัดการน้ำเสีย รัฐบาล 
จึงสั่งระงับการก่อสร้างเมื่อวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และกรมควบคุม 
มลพิษได้แจ้งกลุ่มกิจการร่วมค้าฯ ว่าสัญญาเป็นโมฆะและให้ยุติการก่อสร้าง
 ทั ้งนี ้ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการโครงการไปแล้วร้อยละ 
98 จ่ายค่างวดไปแล้ว 58 งวด เป ็นเง ิน 17,045,899,431.40 บาท 
กับ 121,343,887.19 ดอลลาร์สหรัฐ

 สว่นท่ีสองของการดำเนนิโครงการคอืการจดัซื้อที่ดนิกอ่สรา้งบอ่บำบดั 
น้ำเสีย  
	 เริม่ต้นจากบริษัท	 เหมืองแร่ลานทอง	 จำกัด	 ซื้อที่ดินจากชาวบ้าน	

หมู่ที่	 11ตำบลคลองด่าน	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2531	 ในราคาไร่ละ	 20,000	 บาท	

เพือ่สร้างสนามกอล์ฟและที ่พกัตากอากาศ	 แตเ่นือ่งจากสภาพที ่ดิน	

ที่มาของที่ดินผืนใหญ่

 “ตำบลคลองด่านของเราไม่มีพื ้นที ่เพื ่ออุตสาหกรรมเลย  
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเลยแม้แต่โรงเดียว เราเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
ความเจริญเติบโตและความเป็นอยู่ของชุมชนเกิดจากทรัพยากรสัตว์น้ำ  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...
 ประชากรของเรากว่าร้อยละ 90 ประกอบอาชีพประมง หรือ 
ต่อเนื ่องจากประมง เช่น ทำกะปิ คือ ชุมชนของเราไม่เกี ่ยวเนื ่องกับ 
อุตสาหกรรมเลย เราเตบิโตด้วยทรัพยากรทอ้งถิ่นลว้น ๆ   คณุจะเอานำ้เสยี 
จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งไม่มีความมั่นคง มายุ่งกับเราก็ไม่ควร”

เฉลา	ทิมทอง

นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

แกนนำชาวบ้าน	“คลองด่าน”	ผู้เข้าร่วมต่อต้านโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย
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ไม่เหมาะสมจงึขายให้กับบริษัท	ปาล์มบีช	ดีเวลลอปเม้นท	์จำกัด	ในราคาไร่ละ		

100,000	บาทในปีเดียวกัน	โดยไม่มีการชำระเป็นเงิน	แต่ให้เป็นผู้ถือหุ้น	

	 บริษัท	ปาล์มบีช	ดีเวลลอปเม้นท	์จำกัด	ซ้ือที่ดนิเพ่ิมเติมจากชาวบ้าน	

ในบริเวณใกล้เคยีงดว้ยการนำคลองและถนนสาธารณประโยชน์ไปออกโฉนด	

เป็นเท็จ	 และขายต่อให้กับบริษัทคลองด่าน	 มารีน	 แอนด์ฟิชเชอรี	่ จำกัด	

ซึง่ผู ้ถ ือหุน้เป็นกลุม่เดียวกัน	 ในราคาไร่ละ	 200,000	 บาท	 โดยไม่มี	

การชำระเงิน

	 ต่อมา	จึงจัดทำสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นเท็จให้กับกลุ่มกิจการร่วมค้า		

NVPSKG	 ในราคาไร่ละ	 1,100,000	 บาท	 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีม่ีการศึกษา	

ความเหมาะสมว่าพืน้ที ่ตำบลคลองด่าน	 ใช้ทำโครงการจัดการน้ำเสีย	

เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการได้หรือไม่

	 เมื่อวันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2541	 กรมควบคุมมลพิษทำ	

สัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัท	คลองด่าน	มารีน	แอนด์ฟิชเชอรี่	จำกัด	เนื้อที่		

1 ,903	 ไร่  เป็นเง ิน 1,956,650,000 บาท ซึ ่งสูงกว่าราคากลางของ 
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการถึง 1,044,600,000 บาท  

1		คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดทำโดย	เครือข่าย	
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	มีนาคม	พ.ศ.	2557

การเคลื่อนไหวคัดค้าน
	 ชาวอำเภอคลองด่านเคล่ือนไหวคดัค้านโครงการน้ี	เน่ืองจากอำเภอ	

คลองดา่นเป็นพ้ืนที่สีเขียว	ชาวบ้านมีอาชีพทำประมง	และโรงงานอตุสาหกรรม	

อยู่ห่างออกไปถึง	 20	 กิโลเมตร1	 ชาวบ้านไม่พอใจที่ต้องเป็นฝ่ายรับภาระ	

เป็นที่ต้ังของโรงบำบัดน้ำเสียและต้องทนรับกล่ินเหม็น	การคดัคา้นมุ่งประเด็น	

ไปที่การดำเนินการโดยไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น	

ของชาวบ้าน	รวมทั้งไม่ได้มีการจดัทำประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม	(EIA)	
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	 ความเคล่ือนไหวคดัคา้นทำใหห้ลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและ

พบว่ามีประเด็นที่ต้องสืบสวนหาความจริงดังนี้

การทำสัญญาเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทรับเหมา	ทำใหรั้ฐต้องเสียเงิน	

เพิ่มจาก	13,612	ล้านบาท	เป็น	23,701	ล้านบาท

ขาดการตรวจสอบราคาซือ้ขายที่ดินที่สูงเกินความจริงถึง	 1,065		

ล้านบาท

ขาดการตรวจสอบที่ดินที่ซ้ือขายวา่มีครบตามจำนวนหรือไม่	ก่อนการ	

รับโอนกรรมสิทธิ์

ไม่ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ตัง้ระบบบำบัด	 การไหล	

ของกระแสน้ำในอ่าว

ไม่คำนวณการสูญเสียทางเศรษฐกิจ	 แหล่งอาหาร	 และความ	

อุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น

ไม่ตรวจสอบว่าระบบบำบัดนีม้ ีความปลอดภัยต่อสิง่แวดล้อม	

เพียงพอหรือไม่

ไม่มีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	 เช่น	 ค่าไฟฟ้า	 ค่าซ่อม	

บำรุง

ไม่มีการวางแผนการบริหารจดัการเดินระบบวา่อยู่ในความรับผดิชอบ	

ของใคร

	 ระหว่างการต่อสูค้ัดค้านนาน	 3-4	 ปีของชาวอำเภอคลองด่าน	

บริษัทผู้รับเหมาเดินหน้าก่อสร้างระบบรวบรวมท่อน้ำเสียและตัวบ่อบำบัด	

น้ำเสียจนแล้วเสร็จไปถึงร้อยละ	90
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	 ปลายปี	 พ.ศ.	 2543	 ชาวบ้านอำเภอคลองด่านชุมนุมประท้วงให้	

ระงบัการก่อสร้างโครงการจนกวา่จะมีการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม	

และตรวจสอบการทุจริตในโครงการ	 แกนนำชาวบ้านและนักวิชาการอิสระ	

ทำการศึกษาเชิงลึกถึงความไม่เหมาะสมของโครงการ	 งานวิจัยชิ้นนีไ้ด้รับ	

การตีพิมพผ์่านสือ่ทำให้เกิดความเข้าใจในวงกว้างว่าโครงการนีม้ีปัญหา	

การทจุริต		กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมไดต้ั้งคณะกรรมการข้ึนสอบสวน	

และเมือ่วันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2546	 ได้แถลงผลการสอบสวนว่า	

มีการทำสัญญาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสัง่ให้ระงับ	

การก่อสร้าง	 รวมทั้งแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เพือ่สอบสวนหาผู้กระทำผิด	

มาลงโทษ

	 คณะกรรมาธิการรัฐสภาเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้รบัข้อสรุป	

ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ชาวบ้านระบุในหนังสือร้องเรียนถึงหน่วยงานต่างๆ	วา่	

โครงการน้ีส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและขาดความโปร่งใสในการดำเนินงาน	

 การดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมง 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแมลงภู่ และระบบนิเวศ 
ชายฝั่ง ซึ ่งย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการปล่อยน้ำจืด 
ลงสู่ทะเลถึงวันละ 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ย่อมทำให้ความเค็ม 
ของน้ำลดต่ำลง จนส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ 
ชาวบ้าน และแมว่้ากรมควบคมุมลพษิจะไดท้ำการทดลองดงัที่ไดก้ลา่วแลว้ 
ก็ตาม แต่การทดลองดังกล่าวก็เป็นเพียงการทดลองในตู้ทดลองเท่านั้น  
ซึ ่งต่างจากการศึกษาของประมงจังหวัดสมุทรปราการที ่ได้ศึกษา 
ในพื้นที่จริง

คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม	วุฒิสภา
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การดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมงการดำเนินการโครงการนี ้จะส่งผลกระทบต่อการประมง
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแมลงภู่ และระบบนิเวศการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแมลงภู่ และระบบนิเวศการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแมลงภู่ และระบบนิเวศการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแมลงภู่ และระบบนิเวศการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแมลงภู่ และระบบนิเวศ
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ในพื้นที่จริง
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	 จากการร้องเรียน	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ	

แห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 จึงดำเนินการสอบสวนในส่วนของการทุจริต	 ปรากฏว่า	

เกี่ยวข้องกับที่ดินจำนวน	5	แปลง	 เนื้อที่ราว	1,358	 ไร่	 ซึ่งเป็นที่ดินที่ออก	

โฉนดโดยมิชอบและมีที ่มาจากการที ่นายวัฒนา อัศวเหม	 ใช้อำนาจ	

ในตำแหน่งรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรฐัมนตรปีระจำ	

สำนักนายกรัฐมนตรบีังคับข่มขูซ่ือ้มาจากราษฎรหลายราย	 อีกทั้งยังบังคับ	

ให้ข้าราชการสังกัดกรมท่ีดินและกรมการปกครองออกโฉนดให้โดยแลกเปล่ียน	

กับพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองคำ2

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ดำเนินการสอบสวนจากการหาข้อมูล	

โดยมุ่งเน้นไปท่ีการออกเอกสารสิทธิครอบครองท่ีดินว่ามีความเป็นมาอย่างไร		

รวมทั้งประวัติที่ดินบริเวณนัน้	 ตลอดจนดูระเบียบกฎหมายของการออก	

เอกสารสิทธิว่ามีข้ันตอนระเบียบอย่างไร	ข้อห้ามอะไรท่ีทำให้ออกเอกสารสิทธิ	

ไม่ได้	จากนั้นจึงหาพยานหลักฐานมาประกอบ

	 ที่ดินที่ระบุในเงื่อนไขการประมูลก่อสร้างโครงการจัดการนำ้เสียนัน้	

เป็นที่ดินขนาดมหึมา	จำนวน	1,900	ไร่	ซึ่งยากที่เป็นของคนใดคนหนึ่งเพียง	

คนเดยีว	ที่ดนิที่กลุ่มกิจการร่วมคา้	NVPSKG	นำไปเสนอต่อกรมควบคมุมลพิษ	

จึงเป็นที่ดินที่ออกหลักฐานจำนวนร้อยแปลง	บางแปลงเป็นคลองสาธารณะ	

แต่กลับออกเอกสารสิทธิทับคลองได้	 และเป็นที่ดินที่จังหวัดสมุทรปราการ	

ประกาศว่าเป็นที่หวงห้ามสำหรบัเป็นที่เก็บขยะของจังหวัด	 และห้ามผู้ใด	

บุกรุก	

ได้มาโดยมิชอบ

2		คำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่	อม.	2/2550	คดีหมายเลขแดงที่	อม.	2/2551
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	 จากการสอบสวนพบวา่	ในการรวบรวมซ้ือที่ดิน	นายวฒันา	อศัวเหม	

เป็นผู้ไปกว้านซือ้มาจากชาวบา้น	 เจ้าของที่ดินเดิมให้ข้อมูลว่านายวัฒนา	

ส่งลูกน้องมาบีบบังคับให้ขาย	ข่มขู่ว่าถ้าไม่ขายก็จะซื้อที่ดินโดยรอบทั้งหมด		

ที่ดนิผนืใดที่ไม่ยอมขายใหก็้จะเป็นที่ตาบอด	ไม่มีทางเข้าออก	เจา้ของจงึต้อง	

ยอมขายในราคาถูก	ผู้ซ้ือใชช้ื่อบริษัท	คลองดา่น	มารีน	แอนดฟิ์ชเชอร่ี	จำกัด		

ซ ึง่นายวัฒนาตัง้ข ึน้	 และบริษ ัทนีถ้ ือหุ ้นในบรษิ ัทกลุม่ก ิจการร ่วมค้า		

NVPSKG	ด้วย

	 นอกจากนี	้ ยังปรากฏหลักฐานว่า	 เจ้าหน้าที่ที่ดินรูจ้ักคนในพืน้ที่			

ติดต่อซือ้ที ่ดินให้กับบริษัท	 คลองด่าน	 มารีน	 แอนด์ฟิชเชอรี	่ จำกัด		

และนายวัฒนายังบังคับเจ้าหน้าที่ที่ดินให้ออกเอกสารสิทธิให้	 ทั้งๆ	 ที่เป็น	

พ้ืนที่หวงหา้มและชาวบ้านมีเอกสารครอบครอง	ส.ค.	1	บางส่วนยังเป็นพ้ืนที	่

ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกลายเป็นทะเลแล้ว		

	 หลักฐานอีกประการหนึง่คือ	 กล้องส่องรังวัดที ่ดิน	 เป็นกล้อง	

ที่นายวัฒนาซือ้เพือ่นำมาใช้ในการนี	้ มีหลักฐานการซือ้	 ผู้จัดการบริษัท	

ยืนยันว่านายวัฒนาเป็นผู้สั่งซื้อกล้อง		ตรงกับของกลางที่กรมธนารักษ์ได้มา	

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 สืบสวนและพบว่านายวัฒนา	 อัศวเหม		

ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยข่มขู	่

เจ้าหน้าที ่สำนักงานที ่ดินจังหวัดสมุทรปราการ	 สาขาบางพล	ี ให้ออก	

โฉนดที่ดินทับที่หวงห้ามโดยมีรายละเอียดว่า	นายไพศาล	กาญจนประพันธ์	

และนายสมชยั	แตงน้อย	ให้การวา่ถูกนายวฒันาข่มขู่เน่ืองจากออกโฉนดที่ดนิ	

ล่าช้า		
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	 นายวัฒนาพูดกับนายไพศาลว่า

	 “คณุไพศาล คณุพดูภาษาคนไมรู่้เรื่อง ผมเป็นรฐัมนตรจีะให้คณุดงักไ็ด ้ 

ให้คุณดับก็ได้”

 และยังพูดเร่งรัดให้นายสมชัยออกโฉนดที่ดินโดยพูดว่า ถึงไม่ได้เป็น 

รัฐมนตรีก็ยังมีเพื่อนเป็นรัฐมนตรีอยู่มาก 

	 นายวฒันาอา้งวา่ตนไม่มีอำนาจใหค้ณุใหโ้ทษแก่พนักงานเจา้หน้าท่ี	

กรมที่ดินได้เพราะไม่มหีน้าทีดู่แลรบัผิดชอบกรมที่ดินโดยตรง	 การแต่งตัง้	

โยกย้ายเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน	เป็นอำนาจหน้าที่	

ของกรมที ่ดินโดยตรง	 แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า	 เป็นการใช้อำนาจ	

ในตำแหน่ง	เน่ืองจากนายวฒันาซ่ึงรับตำแหน่งรัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวง	

มหาดไทย	 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตร	ี เพือ่เสนอแนะให้ความเห็น	

และมีมติในกิจการงานกรมหรือกระทรวงอื ่นได้ 	 รวมทั ้งม ีส ิทธิแสดง	

ความคดิเห็นและมีมติในการแต่งต้ังข้าราชการระดบั	10	และ	11	ข้ออ้างของ	

นายวัฒนาจึงตกไป

	 นอกจากนี	้ จากการสอบสวนยังพบว่า	 นายวัฒนามอบพระเครือ่ง	

ผงสุพรรณเล่ียมทองคำใหกั้บนายสมมาตร	ดลมินทร์	นายคมชติ	วชิญะเดชา		

และนายพรชัย	ดิสกุล	คนละ	1	องค์	ในวันที่นำโฉนดที่ดินไปมอบให้ที่บ้าน		

เห็นชัดว่าเพือ่จูงใจและตอบแทนเจ้าพนกังานในการออกโฉนดที่ดิน	 แม้ว่า	

นายวฒันาจะต่อสู้วา่พระเคร่ืองดังกล่าวมีราคาไม่มากและแจกจา่ยแก่บุคคล	

ทั่วไปอยู่เดิม	 รวมทั้งอ้างว่าเป็นพระเครือ่งที่ทำเลียนแบบพระผงสุพรรณ	

ของแท้	จึงมีราคาองค์ละไม่เกิน	100	บาท
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	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาแกน่ายวัฒนา		

อัศวเหมเมือ่วันที่	 14	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2550	 ฐานใช้อำนาจข่มขูห่รือจูงใจ	

เจ้าพนักงานปกครองและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ		

สาขาบางพลี	ใหอ้อกโฉนดที่ดนิ	1,900	ไร่	ทบัที่คลองสาธารณประโยชน์และ	

ที่เทขยะ	เพ่ือนำไปขายให้กับกรมควบคมุมลพิษ	ตามมาตรา	148	และมาตรา		

157	แห่งประมวลกฎหมายอาญา

	 นอกจากน้ี	ยงัขอใหริ้บพระผงสุพรรณที่นายวฒันา	อศัวเหม	มอบให	้

แก่เจ้าพนักงานที ่ดินตกเป็นของแผ่นดิน	 รวมทั ้งชี ้มูลทางวินัยร้ายแรง	

และอาญาแก่เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน	 เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง	 กำนันตำบล	

คลองด่าน	รวม	11	ราย

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส่งเรือ่งให้อัยการสูงสุดดำเนินคดียื่นฟ้อง	

ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 ศาลฎีกาฯ พิจารณาแล้วพิพากษาว่านายวัฒนา อัศวเหม 
มคีวามผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ให้ลงโทษจำคกุ  
10 ปี ริบพระเครื ่องผงสุพรรณเลี ่ยมทอง และเพิกถอนโฉนด  
5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG เสนอขาย 
ให้กรมควบคุมมลพิษ โดยให้ที ่ดินกลับคืนสู ่ที ่สาธารณสมบัติ  
ของแผ่นดิน ศาลฎีกาฯ พิพากษายกฟ้องเจ้าหน้าที ่ของรัฐ 
เนื่องจากขาดอายุความ
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บทสรุป

 การทุจริตโครงการระดับชาติ
ที่ผลาญเงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน 

เกิดขึ้นได้จากการร่วมกันกระทำผิดหลายระดับ
ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลการศึกษา การแก้ไขสัญญา 

เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้  
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สุดท้าย
ประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติสูญเสียงบประมาณ โอกาสที่จะแก้ปัญหา

และผูกปมความขัดแย้งให้เกิดกับชาวบ้านในพื้นที่  และผูกปมความขัดแย้งให้เกิดกับชาวบ้านในพื้นที่  และผูกปมความขัดแย้งให้เกิดกับชาวบ้านในพื้นที่  และผูกปมความขัดแย้งให้เกิดกับชาวบ้านในพื้นที่  

 การก่อสร้างในโครงการจัดการน้ำเสีย อำเภอคลองด่าน 

ที่แล้วเสร็จร้อยละ 90 ถูกทิ้งร้างไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงการทุจริต 

ที่ทำให้ชาติต้องสูญเสียเงินไปถึง   23,701  ล้านบาท นั่นคือ  
เงินภาษีของผู้อ่านและของคนไทยทุกคน
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แผนภูมิที่ 6  กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG

กลุ่มกิจการร่วมค้า	NVPSKG	ประกอบขึ้นด้วย

	 N	 บริษัท	นอร์ทเวสท์	วอเตอร์	

	 	 อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด

	 V	 บริษัท	วิจิตรภัณฑ์	ก่อสร้าง	จำกัด

	 P	 บริษัท	ประยูรวิศว์	การช่าง	จำกัด

	 S	 บริษัท	สีแสงการโยธา	(1979)	จำกัด

	 K	 บริษัท	กรุงธน	เอนยิเนียร์	จำกัด

	 G	 บริษัท	เกตเวย์	จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ

1.

2.

3.อ่าวไทย

แผนภูมิที่ 5  แผนที่แสดงที่ตั้ง

1.	ตำบลบางปูใหม่	อำเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ

2.	ตำบลบางปลากด	อำเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปราการ

3.	ตำบลคลองด่าน	อำเภอบางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ
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เพิ่มขึ้นไร่ละ	
80,000	บาท

แผนภูมิที่ 7 	ที่มาของที่ดินสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย

บริษัท เหมืองแร่ลานทอง จำกัด
ซื้อที่ดินจากชาวบ้านหมู่ที่	11	ตำบลคลองด่าน

ไร่ละ
20,000

บาท

ไร่ละ
100,000

บาท

บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ขาย

ขาย

ขาย

ทำสัญญาซื้อขาย

กรมควบคุมมลพิษ

ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากการนำคลอง
และถนนสาธารณประโยชน์
ไปออกโฉนดเป็นเท็จ

บริษัทคลองด่าน มารีน แอนด์ฟิชเชอรี่ จำกัด

ไร่ละ
200,000

บาท

ไร่ละ
1,100,000

บาท

กรมควบคุมมลพิษ

กิจการร่วมค้า NVPSKG

จำนวน 1,903 ไร่

เป็นเงิน 

1,956,650,000
บาท

เพิ่มขึ้นไร่ละ	
900,000	บาท

เพิ่มขึ้นไร่ละ	
100,000	บาท
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ตารางที่ 2 คำสั่งเรื่องบุคคลชดใช้ค่าสินไหม

		 เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	กรมควบคุมมลพิษ	กระทรวง	

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	 ได้ออกหนังสือคำสัง่เรือ่งบุคคลชดใช	้

คา่สินไหมกรณคีวามผดิละเมิดของเจ้าหน้าท่ีในโครงการออกแบบรวมก่อสร้าง	

ระบบรวม	 และบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษคลองด่าน	 จ.สมุทรปราการ	

ทั้งหมด	14	คน	ดังนี้

 1. นายวัฒนา อัศวเหม เม่ือคร้ังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ	
กระทรวงมหาดไทย	จดัการออกโฉนดที่ดนิเพ่ือการจดัซ้ือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย		

มูลค่า	912,000,000	บาท	คิดเป็นค่าสินไหมทดแทนอัตราร้อยละ	80	มูลค่า	

729,600,000	 บาท	 นอกจากนี	้ การจัดซือ้ที่ดินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	

ของโครงการออกแบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียฝ่ังตะวนัออกและฝั่งตะวนัตก	

เป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย		จงึต้องจา่ยคา่สินไหม	

ทดแทนร้อยละ	 30	 ของมูลค่าความเสียหาย	 15,200,549,758	 บาท	 และ	

121,343,887.19	 เหรียญสหรัฐ	คิดเป็นเงิน	4,560,164,927.40	บาท	และ		

36,403,166.457	เหรียญสหรัฐ	รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน	6,637,066,254.024	บาท	

 2. นายย่ิงพันธ์ มนะสิการ	 เม่ือคร้ังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ	
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม	 เป็นผู้เสนอโครงการ	

เพือ่ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	 เป็นการเอื้อประโยชนใ์ห้ราชการเสียหาย		

จงึใหจ้า่ยคา่สินไหมทดแทนร้อยละ	25	คดิเป็นเงนิ	4,770,888,537.004	บาท	
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	 3. เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ 3 ราย
		 	 3.1 นายปกิต กิระวานิช	 เมือ่ครัง้ดำรงตำแหน่งอธิบดี	
กรมควบคุมมลพิษในช่วงเมษายน	 2538	 -	 30	 กันยายน	 2540	 ทำหน้าที่	

ดแูลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคบับัญชาต้องจา่ยคา่สินไหมทดแทนร้อยละ	20		

รวมมูลค่า	3,816,710,829.616	บาท

		 	 3.2 นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ เม่ือคร้ังดำรงตำแหน่ง	
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	รับผดิชอบร้อยละ	10	ของความเสียหาย	คดิเป็น	

เงินทั้งหมด	1,908,355,414.808	บาท		

	 	 3.3 นางยุวรี อินนา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ	จ่ายค่า	
สินไหมทดแทนร้อยละ	10	คิดเป็นมูลค่า	1,908,355,414.808	บาท

	 4. นายณรงค์ ยอดศิรจินดา ประธานกรรมการองค์การบริหาร	
ส่วนตำบล	(อบต.)	คลองดา่น,	นายชะเอม ปู่มิ้ม	ประธานสภา	อบต.คลองดา่น		
และนายบุญลือ โพธิ์อรุณ สมาชิก	 อบต.คลองด่าน	 อาศัยโอกาสระหว่าง	
การปฏิบัติหน้าที ่แสวงหาผลประโยชน	์ ต้องจ่ายค่าทดแทนร้อยละ	 5		

คิดเป็นเงิน	954,177,707.388	บาท

	 5. เจ้าหน้าที่คนอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 คณะกรรมการพิจารณา	

ประกวดราคา	 ประกอบด้วย	 นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์,	 นายแคล้ว  
ทองสม,	นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย,	นายณรงค์ แก้วเศวตพันธ์,	นายชนินทร์  
ทองธรรมชาติ,	นายชานนท์ ติรณะรัตน์ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ	60	ของ	
ค่าเสียหายจำนวน	 1,044,600,000	 บาท	 คิดเป็นเงิน	 626,760,000	 บาท	

โดยทั้งหมดต้องรับผิดชอบในส่วนเท่าๆ	กัน	คิดเป็นเงิน	313,380,000	บาท	
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 ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการ กรมควบคุมมลพิษ  
จะยื ่นคำร้องต่อศาลพิจารณาคดีอาญาต่อไป ขอให้บังคับจำเลย 
ให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ได้

ภาพที่ 1 ที่ตั้งระบบรวบรวมท่อน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย 

การก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 90 

และปัจจุบันไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด  

รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท 

ภาพที่ 1 ภาพที่ 1 ภาพที่ 1 ภาพที่ 1 ภาพที่ 1 ภาพที่ 1 ภาพที่ 1 

รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท รัฐสูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 23,701 ล้านบาท 
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	 ชาวคลองด่านเริม่การเคลือ่นไหวคัดค้านโครงการบำบัด	

น้ำเสียของจังหวัดสมุทรปราการในปี	 พ.ศ.	 2541	 เมื่อรู้ว่าคลองด่าน	

บ้านเกิดของตน	 กำลังจะเป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสีย	

ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ 

โรงงานอุตสาหกรรม ชาวคลองด่านมีอาชีพประมงและทำเกษตรกรรม  

การสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียจะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่าง	

รุนแรง	 รวมทั้งการทำประมง	 ซึง่เป็นที่มาของรายได้และวิถีชีวิตของ	

ชาวชุมชน	นอกจากนี้	ยังไม่มีความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการ	

ส่อเค้าทุจริตอย่างชัดเจน

	 ตลอดระยะเวลา	3	-	4	ป	ีการร่วมแรงร่วมใจของชาวคลองดา่น	

ในการต่อสู้คัดค้านดำเนินการด้วยกันหลายวิธี

ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ ทั้ง ๆ ที่พืน้ที่คลองด่านไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและไม่เป็นที่ตั้งของ 
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ชาวคลองด่าน
ตัวอย่างน่ายกย่องของชุมชนเข้มแข็ง

1. วิธีการ : แกนนำชาวบ้าน

และนักวิจัยอิสระทำการศึกษาเชิงลึก 

ถึงความไม่เหมาะสมของโครงการ

 ผลที่ได้รับ:	

	 นำไปสูก่ารเปดิโปงการทุจริต	

มูลค่ากว่า	20,000	ล้านบาท	งานวิจัย	

ไ ด้ ร ับ ก า รต ีพ ิมพ ์เ ผ ยแพร ่อ ย่ า ง	

กว้างขวาง	 สร้างความตืน่ตัวในสังคม			

ก ร ะท ร ว ง ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ	

และส ิง่แวดล ้อมตัง้คณะกรรมการ	
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สอบสวนข้อเท็จจริงจนส่งผลให้ยุต ิการก่อสร้างและดำเนินการ	

สอบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ

2. วิธีการ : ชุมนุมประท้วง

 ผลที่ได้รับ :	

	 มีการเสนอข่าวสู่สาธารณะ	ทำให้คนทั่วไปรับรู้ถึงปัญหา

3. วิธีการ : ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 ผลที่ได้รับ :

	 เจ้าหน้าที่ลงพืน้ที่เพือ่สืบหาข้อเท็จจริง	 รวมทั้งกรรมาธิการ	

ชุดต่าง	 ๆ	 ของรัฐสภา	 ทำให้ได้ข้อสรุปตรงกันกับข้อมูลที่ชาวบ้าน	

ระบ ุมาในหนังส ือร ้องเร ียนและเห็นสมควรให้ระงับโครงการ		

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

ความสำเร็จของชาวคลองด่าน

ในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสีย

ของจังหวัดสมุทรปราการมาจาก

ความสามัคคีและความร่วมมือกัน

อย่างเข้มแข็ง แกนนำชาวบ้านแสวงหา

ความรู้ เข้าร่วมกับเครือข่าย

ภาคประชาสังคมเพื่อผลักดัน

ให้ปัญหานี้ปรากฏต่อสาธารณชน

ความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่านของชาวคลองด่าน

ในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสียในการคัดค้านโครงการบำบัดน้ำเสีย

ของจังหวัดสมุทรปราการมาจากของจังหวัดสมุทรปราการมาจาก

ความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีและความร่วมมือกัน

อย่างเข้มแข็ง แกนนำชาวบ้านแสวงหาอย่างเข้มแข็ง แกนนำชาวบ้านแสวงหาอย่างเข้มแข็ง แกนนำชาวบ้านแสวงหา

ความรู้ เข้าร่วมกับเครือข่ายความรู้ เข้าร่วมกับเครือข่าย

ภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันภาคประชาสังคมเพื่อผลักดัน

ให้ปัญหานี้ปรากฏต่อสาธารณชนให้ปัญหานี้ปรากฏต่อสาธารณชนให้ปัญหานี้ปรากฏต่อสาธารณชนให้ปัญหานี้ปรากฏต่อสาธารณชน

เรามาช่วยกันแสดงพลังป้องกัน
คอร์รัปชัน!
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19 มิถุนายน 2538
กรมควบคุมมลพ ิษเสนอแผนงานโครงการจัดการน้ำ เส ีย	
ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นเงินงบประมาณ	 13,612	 ล้านบาท	
ต ่อคณะร ัฐมนตร ี	 โดยใช้วิธ ีจ้างแบบเหมารวม	 (Turnkey)		
เพือ่ออกแบบก่อสร้างระบบรวมและบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก	
และฝั่งตะวันตก

ปฏิทินเหตุการณ์
คดีนายวัฒนา อัศวเหม

ปี 
2538

กรมควบคุมมลพ ิษเสนอแผนงานโครงการจัดการน้ำ เส ีย	

 การคัดค้านของชาวคลองด่านไม่เพียงแต่รักษา 
ผลประโยชน์ของชุมชนเท่านั ้น แต่ยังเป็นการพิทักษ์  
ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ 
อีกดว้ย หากทกุชมุชนเขม้แขง็เช่นชาวคลองดา่น การกระทำ 
ทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกล 
การคอร์รัปชันได้

การคัดค้านของชาวคลองด่านไม่เพียงแต่รักษาการคัดค้านของชาวคลองด่านไม่เพียงแต่รักษาการคัดค้านของชาวคลองด่านไม่เพียงแต่รักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนเท่านั ้น แต่ยังเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชนเท่านั ้น แต่ยังเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชนเท่านั ้น แต่ยังเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชนเท่านั ้น แต่ยังเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชนเท่านั ้น แต่ยังเป็นการพิทักษ์
ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ผลประโยชน์ของชาติ ปราบการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่
อกีดว้ย หากทกุชมุชนเขม้แขง็เช่นชาวคลองดา่น การกระทำอกีดว้ย หากทกุชมุชนเขม้แขง็เช่นชาวคลองดา่น การกระทำอกีดว้ย หากทกุชมุชนเขม้แขง็เช่นชาวคลองดา่น การกระทำอกีดว้ย หากทกุชมุชนเขม้แขง็เช่นชาวคลองดา่น การกระทำอกีดว้ย หากทกุชมุชนเขม้แขง็เช่นชาวคลองดา่น การกระทำ
ทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกลทจุรติกจ็ะเปน็ไปไดย้ากขึ้น ชว่ยใหส้งัคมเปน็ธรรม  ห่างไกล
การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้การคอร์รัปชันได้
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72  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   73เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   73

6 ธันวาคม 2539 

กรมควบคุมมลพิษแจ้งให้เสนอแบบใหม่โดยรวมโครงการฝ่ังตะวันออก 
และฝ่ังตะวันตกเข้าด้วยกัน และให้อยู่ฝ่ังตะวันออกเพียงแห่งเดียว รวมท่ีดิน 
ใช้ในโครงการ 1,900 ไร่

กรมควบคุมมลพิษแจ้งให้เสนอแบบใหม่โดยรวมโครงการฝ่ังตะวันออกกรมควบคุมมลพิษแจ้งให้เสนอแบบใหม่โดยรวมโครงการฝ่ังตะวันออกกรมควบคุมมลพิษแจ้งให้เสนอแบบใหม่โดยรวมโครงการฝ่ังตะวันออก
และฝ่ังตะวันตกเข้าด้วยกัน และให้อยู่ฝ่ังตะวันออกเพียงแห่งเดียว รวมท่ีดินและฝ่ังตะวันตกเข้าด้วยกัน และให้อยู่ฝ่ังตะวันออกเพียงแห่งเดียว รวมท่ีดินและฝ่ังตะวันตกเข้าด้วยกัน และให้อยู่ฝ่ังตะวันออกเพียงแห่งเดียว รวมท่ีดินและฝ่ังตะวันตกเข้าด้วยกัน และให้อยู่ฝ่ังตะวันออกเพียงแห่งเดียว รวมท่ีดินและฝ่ังตะวันตกเข้าด้วยกัน และให้อยู่ฝ่ังตะวันออกเพียงแห่งเดียว รวมท่ีดินและฝ่ังตะวันตกเข้าด้วยกัน และให้อยู่ฝ่ังตะวันออกเพียงแห่งเดียว รวมท่ีดิน
ใช้ในโครงการ 1,900 ไร่ใช้ในโครงการ 1,900 ไร่ใช้ในโครงการ 1,900 ไร่

30 สิงหาคม 2539

กรมควบคุมมลพิษแจ้งแก้ไขเง่ือนไขการประกวดราคาเสนอแบบแยกระบบ	

หรือรวมระบบก็ได้

ปี 
2539

17 ตุลาคม 2538 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง 
ในวงเงินลงทุน 13,612 ล้านบาท
   o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด 
   o  ฝั่งตะวันออกที่ ต.บางปูใหม่ 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้อ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยี 2 ฝั่ง 
ในวงเงินลงทุน 13,612 ล้านบาทในวงเงินลงทุน 13,612 ล้านบาท
   o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด    o  ฝั่งตะวันตกที่ ต.ในคลองบางปลากด 
   o  ฝั่งตะวันออกที่ ต.บางปูใหม่    o  ฝั่งตะวันออกที่ ต.บางปูใหม่    o  ฝั่งตะวันออกที่ ต.บางปูใหม่ 

17 ตุลาคม 2538 

ปี 
2538

57-06-011_001-124 Tujjarit_A-D-Print.indd  73 9/30/15  6:16:22 PM

creo




74  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   75เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   75

24 กุมภาพันธ์ 2546

	 มีการร้องเรียนกรณีทุจริตในโครงการจัดการน้ำเสีย	 รัฐบาล	

จึงสั่งระงับการก่อสร้าง

20 มกราคม 2540  

ปี 
2540

	 กลุม่บริษัท	 Marubeni-Hyundai-Sumitomo	 Consortium	

ถอนตัวจากการประกวดราคาเพราะจัดหาที่ดินได้ไม่ทันเวลาที่กำหนด

ปี 
2546

25 มีนาคม 2540  

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที ่กรมควบคุมมลพิษ 
เสนอเพิ่มวงเงินจาก 13,612 ล้านบาท เป็น 22,955 ล้านบาท เพื่อต่อท่อ 
บำบดันำ้เสยีมารวมไวท้ี่ฝั่งตะวนัออก คอื ตำบลคลองดา่น ตามที่กลุม่กิจการ 
รว่มคา้ NVPSKG เสนอมาโดยใช้ที่ดนิ 1,903 ไรข่องบรษัิท คลองดา่น มารนี  
แอนด์ ฟิชเชอรี่ จำกัด 

24 กุมภาพันธ์ 2546

28 กุมภาพันธ์ 2546

 กรมควบคุมมลพิษแจ้งกลุ ่มกิจการร่วมค้าว่าสัญญาเป็นโมฆะ  
ให้ยุติการก่อสร้าง
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74  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   75เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   75

ปี 
2550

ปี 
2552

14 มิถุนายน 2550
 คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่  
นายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครอง 
และเจ้าหน้าที ่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ให้ออก 
โฉนดที่ดิน 1,900 ไร่ ทับที่คลองสาธารณประโยชน์และที่เทขยะ เพื่อนำไป 
ขายให้กับกรมควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 148 และมาตรา 157 แห่ง 
ประมวลกฎหมายอาญา

25 กุมภาพันธ์ 2552
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่า 

นายวัฒนา อัศวเหมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 
 ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี ริบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทอง และเพิกถอน 

โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG  
เสนอขายให้กรมควบคุมมลพิษ โดยให้ที่ดินกลับคืน 

สู่ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

14 มิถุนายน 255014 มิถุนายน 2550
คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช .  มีมติชี ้มูลความผิดทางอาญาแก่

นายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครองนายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครอง
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ประมวลกฎหมายอาญา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่า
นายวัฒนา อัศวเหมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148นายวัฒนา อัศวเหมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148นายวัฒนา อัศวเหมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148นายวัฒนา อัศวเหมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148

 ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี ริบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทอง และเพิกถอน ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี ริบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทอง และเพิกถอน ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี ริบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทอง และเพิกถอน ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี ริบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทอง และเพิกถอน
โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โฉนด  5 แปลง เนื้อที่ 1,358 ไร่ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG 
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กรมควบคุมมลพิษศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย	

	ผลการศึกษาเสนอให้

ดำเนินการโครงการ

บ่อบำบัดน้ำเสีย	2	แห่ง	คือ

ฝั่งตะวันออก	ที่ตำบลบางปูใหม่	

และฝั่งตะวันตก	

ที่ตำบลบางปลากด

ในจังหวัดสมุทรปราการ	

กรมควบคุมมลพิษเสนอพิจารณา
แผนงานโครงการจัดการน้ำเสีย
ในจังหวัดสมุทรปราการเป็น

เงินงบประมาณ	
13,612 ล้านบาท 
ต่อคณะรัฐมนตรี

กรมควบคุมมลพิษเสนอแบบใหม่
โดยรวมโครงการฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกัน
และให้อยู่ฝั่งตะวันออก

เพียงแห่งเดียวที่คลองด่าน	
ส่งผลให้ที่ดินใช้ในการก่อสร้าง	
มีจำนวนมากขึ้นถึง	1,900	ไร่

กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG เป็นรายเดียวที่จัดหาที่ดินได้
และเสนอให้ใช้ท่ีดินของบริษัท	คลองด่าน	มารีน	แอนด์	ฟิชเชอร่ี	จำกัด		
ขนาด	1,903	ไร่	จำนวน	17	โฉนด	ในราคาเฉลี่ยไร่ละ	1.03	ล้านบาท	

รวมเป็นราคา 1,965.60 ล้านบาท

ทุจริตโครงการบำบัดน้ำเสีย
ของจังหวัดสมุทรปราการ

13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 13,612 ล้านบาท 

รัฐเสียหาย
23,701 ล้านบาท
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กลุ่มบริษัท	Marubeni-Hyundai-	
Sumitomo	Consortium	

ไม่สามารถ	
จัดหาที่ดินได้ทันเวลาจึงถอนตัว	

จากการประกวดราคา

กรมควบคุมมลพิษเสนอ
สำนักงบประมาณขอปรับ

ราคาค่าใช้จ่ายจาก	
13,612 ล้านบาท เป็น 

22,955 ล้านบาท 

นายวัฒนา	อัศวเหม	ใช้อำนาจใน	
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	
มหาดไทยและรัฐมนตรีประจำสำนัก	
นายกรัฐมนตรีบังคับข่มขู่ซื้อที่ดินจาก	
ราษฎรหลายราย	อีกทั้งยังบังคับให้	

ข้าราชการสังกัดกรมที่ดินและ	
กรมการปกครองออกโฉนดให้	
โดยแลกเปลี่ยนกับพระเครื่อง	

ผงสุพรรณเลี่ยมทองคำ

กรมควบคุมมลพิษทำสัญญา
ซื้อขายที่ดินกับบริษัท	คลองด่าน	
มารีน	แอนด์ฟิชเชอรี่	จำกัด	
เนื้อที่	1,903	ไร่	เป็นเงิน 

1,956,650,000บาท ซึ่งสูงกว่า
ราคากลางของสำนักงานที่ดิน

จังหวัดสมุทรปราการถึง 
1,044,600,000 บาท 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาแก่
นายวัฒนา อัศวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจูงใจเจ้าพนักงานปกครอง

และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี 
ให้ออกโฉนดที่ดิน 1,900 ไร่ ทับที่คลองสาธารณประโยชน์และที่เทขยะ

เพื่อนำไปขายให้กับกรมควบคุมมลพิษ 

รัฐเสียหาย
23,701 ล้านบาท
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จังหวัดสมุทรปราการ

1.

2.

3.อ่าวไทย

กรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย
พิจารณา 1 และ 2 

กรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษหาที่ดินในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย
พิจารณา 1 และ 2 

ชุมชนเข้มแข็ง

เจ้าหน้าที่รัฐ

เส
นอ

 3 ซื้อ
 3

 
รา

คา
สูง

เก
ินจ

ริง

3 คลองด่าน
ชุมชนการเกษตร

และประมง

คัดค้าน

ข่มขู่ คุกคาม

ข่มขู่ คุกคาม
แจกพระ

กว้านซื้อ

ข่มขู่ คุกคาม

ทุจริตโครงการ
บำบัดน้ำเสีย

ของจังหวัดสมุทรปราการ

รัฐเสียหาย
23,701
ล้านบาทล้านบาทล้านบาทล้านบาทล้านบาทล้านบาทล้านบาทล้านบาท

สอบสวน

ศาลตัดสิน
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คดีทุจริตจัดซื้อ
รถและเรือดับเพลิง 
กรุงเทพมหานคร

คดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อคดีทุจริตจัดซื้อ
รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง รถและเรือดับเพลิง 
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554
คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556
คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554คดีหมายเลขดำที่ อม.5/2554
คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556
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	 การดูแลและป้องกันภัยพิบัติแก่สาธารณะเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน	

ราชการ	 อัคคีภัยก่อให้เกิดการสูญสิน้ทั้งที ่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน	 จนมี	

คำกล่าวว่า “โจรปล้นสิบครั ้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั ้งเดียว” ประชาชนทั ่วไป	
จงึหวาดกลัวการเกิดเพลิงไหม้และฝากความหวงัไวกั้บสถานีดบัเพลิงที่จะส่ง	

รถดบัเพลิงมาถึงทนัเวลา	ดับไฟก่อนลุกลาม	สกัดก้ันความเสียหายใหเ้กิดข้ึน	

น้อยที่สุด

	 การทุจริตในโครงการจัดซือ้รถและเรือดับเพลิง	 ตลอดจนอุปกรณ์	

บรรเทาสาธารณภัย	ท่ีก่อให้เกิดการสูญเงินงบประมาณจำนวน	2,355	ล้านบาท	

ไปโดยเปล่าประโยชน	์ จึงเป็นการดำเนินการที ่ไม่ชอบธรรมและไม่ได้	

คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ		ไม่สมเหตุสมผลก่อให้เกิด	

ความเสียหายแก่รัฐ

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เวลา 17.00 น. 
สองวันก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นายสมัคร สุนทรเวช ในขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครเป ็นวันสุดท้ายและต้องรักษาการ 
ผู ้ว่าราชการกรุง เทพมหานคร ลงนามซื ้อ เรือและ 
รถดับเพลิงในโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
กรุงเทพมหานคร  เหตุใดจึงเร่งร้อนเช่นนั้น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เวลา 17.00 น.
สองวันก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายสมัคร สุนทรเวช ในขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป ็นวันสุดท้ายและต้องรักษาการ
ผู ้ว่าราชการกรุง เทพมหานคร ลงนามซื ้อ เรือและ
รถดับเพลิงในโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
กรุงเทพมหานคร  เหตุใดจึงเร่งร้อนเช่นนั้น
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80  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   81เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   81

	 การกล่าวอ้างเพือ่ให้โครงการจัดซือ้เป็นไปในลักษณะรัฐต่อรัฐและ	

เป็นการค้าต่างตอบแทนร้อยละ	 100	 เอ้ือประโยชน์เพียงให้บริษัทเอกชน	

แห่งเดียวสามารถเสนอราคาสูงผิดปกติได้โดยไม่ต้องแข่งขันประกวดราคา		

เป็นการทุจริตอันแยบยลและประกอบด้วยผู้ร่วมกระทำการหลายระดับ		

โครงการจัดซื้อดังกล่าวจึงเป็นกรณีศึกษาถึงความไม่โปร่งใสและการเลือกใช้	

วิธีการต่าง	ๆ	เพื่อเลี่ยงกฎระเบียบ

	 ความเสียหายยอ่มตกแก่ประชาชนอยา่งหนีไม่พ้น	ทำใหเ้สียเงนิภาษี	

ไปโดยเปล่าประโยชน์	และงานดแูลบรรเทาสาธารณภัยยงัคงขาดประสิทธิภาพ		

ย่ำอยู่กับที่	และไม่เป็นที่พึ่งในยามเผชิญอัคคีภัยต่อไปเช่นเดิม

ที่มาของโครงการจัดซื้อ

	 ปลายปี	 พ.ศ.	 2545	 รัฐบาลมีนโยบายโอนกองบังคับการตำรวจ 
ดับเพลิง สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปอยู ่ในความรับผิดชอบของ 
กรุงเทพมหานคร มีการนำรถดับเพลิงท่ีมีอยู่เดิมออกจำหน่ายจ่ายไปยัง	
หน่วยงานอ่ืนๆ	และเตรียมการสั่งซื้อรถดับเพลิงใหม่

	 บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด  
(Steyr-Daimler-PUCH Spezialfahrzeug AG&CO KG) จากประเทศออสเตรีย		
ได้เสนอขายสินค้ารถดับเพลิงผ่านตวัแทนบริษัท เทพยนต์ แอโรโมทีฟ  
อินดัสตรีส์  จำกัด  ซ ึง่นำเสนอต ่อ  พล.ต.ต. อธิลักษณ์ ตันชู เกียรติ  
ผู้บังคับการตำรวจดับเพลิง	สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลานั้น
	 พล.ต.ต.	 อธิลักษณ์	 ตันชูเกียรต	ิ ผู ้บ ังคับการตำรวจดับเพลิง		

ไดพ้าตัวแทนบริษัท	เทพยนต์	แอโรโมทฟี	อนิดสัตรีส์	จำกัด	เข้าพบนายประชา  
มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล	
กรุงเทพมหานคร	 เพือ่เสนอให้สนับสนุนโครงการจัดซือ้รถดับเพลิงทั้งหมด	

จำนวน	 800	 คัน	 ทั้งนีท้ี่ปรึกษาด้านวิชาการของนายประชาได้เสนอให้ใช้	
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82  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   83เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   83

การดำเนินการระหว่างรฐัต่อรัฐ	 ในการจัดซือ้เพือ่ขยายตลาดสินค้า	 OTOP		

ไปต่างประเทศด้วยวิธีการค้าต่างตอบแทน	(Counter-Trade)	ร้อยละ	100		

	 หลังจาก	 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติถ่ายโอน	

ภารกิจปอ้งกนัและระงับอัคคีภัยให้กรุงเทพมหานครแลว้	 บริษัท	 สไตเออร	์	

เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์	จำกัดไดเ้สนอโครงการผ่านเอกอัครราชทตู	

ออสเตรียประจำประเทศไทยในเวลาน้ัน	ซ่ึงเม่ือวนัที่	4	มิถุนายน	พ.ศ.	2546	

เอกอัครราชทูตได้ม ีหน ังส ือถ ึงร ัฐมนตร ีว่าการกระทรวงมหาดไทย	

เสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเป็นข้อเสนอ	

ให้ดำเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ	ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย	

รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนให้และรับพันธะการค้าต่างตอบแทนร้อยละ	100

	 ใบเสนอราคาของบริษัท	สไตเออร์	ลงวนัที่	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2546		

เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	เสนอขายรถและเรือดับเพลิง	จำนวน	315	คัน

	 2.	ผลิตภัณฑ์	จำนวน	18	รายการ

	 3.	ในราคา	156,953,203	ยูโร

	 4.	 ระบุลักษณะเฉพาะของสินค้าแตล่ะรายการ	 จำนวนหน่วยที	่

เสนอขาย	และราคาต่อหน่วย

	 5.	 ระบุค่าภาษีอากรต่างๆ	 ระยะเวลายืนราคา	 การส่งมอบสินค้า		

การจ่ายเงินการค้าต่างตอบแทน	และการรับประกัน

	 เอกอัครราชทูตออสเตรียได้เข้าพบนายประชา	มาลีนนท์	 รัฐมนตรี	

ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 เพือ่เสนอขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์		

ซึ่งนายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ได้ทำบันทึกส ่งถ ึงนายสมัคร สุนทรเวช ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เรือ่งความร่วมมือไทย-ออสเตรีย	 ด้านการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย	

นายสมัคร	สุนทรเวช	ไดมี้บันทกึตอบรับข้อเสนอน้ีส่งถึงนายประชา	มาลีนนท	์
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82  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   83เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   83

	 หลังจากกรุงเทพมหานครจดัต้ังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

(สปภ.)	และจดัต้ังสถานีดบัเพลิง	78	แหง่แล้ว	พล.ต.ต.	อธิลักษณ์	ตันชเูกียรติ		

ซึง่โอนสังกัดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นผู ้อำนวยการ	 สปภ.	

ได้เสนอโครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกิจการดับเพลิงต่อนายสมัคร		

สุนทรเวช	 โดยรายงานว่ามีความจำเป็นและขออนุมัติจัดหารถดับเพลิง	

ชนิดต่าง	ๆ 	และรถบรรทกุน้ำ	รวม	315	คนัและเรือดบัเพลิง	30	ลำ	ตลอดจน	

อุปกรณ์สาธารณภัยอื่น	ๆ	ซึ่งตรงกันกับรายการในใบเสนอราคาของบริษัท	

สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์	จำกัด	และนายสมัคร	สุนทรเวช		

ได้อนุมัติโครงการนี้เมื่อวันที่	3	มีนาคม	พ.ศ.	2547	และได้ทำบันทึกเสนอ	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา

 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ 
ในหลักการโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยตามที่กรุงเทพมหานครเสนอมา โดยให้รับความเห็น 
ของคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการ ดังนี้

o	 สถาบันหรือศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย		

หรือโรงเรียนดับเพลิงที ่จะจัดตัง้ขึน้	 ให้เป็นหน่วยงานในสังกดั	

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กระทรวงมหาดไทย

o	การรับความชว่ยเหลือจากรัฐบาลออสเตรียในรูปรัฐต่อรัฐ	รวมทั้งการ	

จัดหาแหล่งเงินทุนและรับพันธะการค้าต่างตอบแทนร้อยละ	 100		

ในวงเงิน	8,000	ล้านบาทนั้น	ให้ขอรับเท่าที่จำเป็นจริงเท่านั้น

o	วสัด	ุอปุกรณ	์ครุภัณฑ	์ยานพาหนะต่าง	ๆ 	ที่จำเป็นต้องใชแ้ละที่ต้อง	

นำเข้าจากต่างประเทศ	ขอใหต้รวจสอบรายละเอยีดใหช้ดัเจนถูกต้อง	

โดยใหน้ำเข้าเฉพาะส่วนที่จำเป็นและไม่มี	หรือไม่สามารถผลิตไดเ้อง	

ในประเทศเท่านั้น

หลังจากกรุงเทพมหานครจดัต้ังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

เส้นทางการจัดซื้อ
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84  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   85เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   85

	 ทั้งนี้ต่อมาได้มีการจัดทำ	A.O.U.	 (Agreement	 of	Understanding)		

และข้อตกลงซือ้ขาย	 (Purchase/Sale	 Agreement)	 ซึง่ระบุตัวคู่สัญญา	

คอื	รัฐบาลไทยโดยกรุงเทพมหานคร	กระทรวงมหาดไทย	กับ	บริษัท	สไตเออร์		

เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด	สาระสำคัญได้แก่

o	การกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระในการซื้อขายตามข้อตกลง

o	รัฐบาลออสเตรยีคิดดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ	 3.5	 ต่อปี	 สำหรับ	

การผ่อนชำระ	9	งวด	เป็นเงิน	10,472,004.02	ยูโร	คิดเป็นเงินไทย	

523,650,210	บาท

o	กรุงเทพมหานครมีภาระต้องชำระคา่สินคา้จำนวน	133,749,780	ยโูร		

คิดเป็น	 6,687,489,000	 บาท	 ในสัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาล	

ร ้อยละ	 60	 และในส ่วนงบประมาณของกร ุงเทพมหานคร	

ร้อยละ	40

	 โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ	

บรรเทาสาธารณภัย	 หรือโครงการจัดซือ้รถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพ	

มหานครนี้	มีหลายประเด็นที่ก่อให้เกิดคำถามถึงความโปร่งใส

 1. เรื่องราคา
	 1.1	ประเด็นแรกคือการเปรียบเทียบราคาและพบว่า	การจัดซื้อ	

	 ของกร ุงเทพมหานครครั ้งน ีม้ ีราคาส ูงกว่าการจัดซ ือ้	

	 ของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมา

ประเด็นทุจริต
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84  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   85เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   85

ประเด็นผู้เกี่ยวข้อง

	 1.2	สินค้าที่บริษัท	 สไตเออร	์ เดมเลอร	์ พุค	 สเปเชียล		

	 ฟาห์รซอยก์	จำกัด	เสนอขายแก่กรุงเทพมหานครนั้น	ทำให้	

	 บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พคุ	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์	จำกัด		

	 ได้รับสัดส่วนผลประโยชนต์่อต้นทุนสงูถึงร้อยละ	 48.77		

	 ซึ่งสูงเกินกว่ามาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสม

 2. เรื่องการดำเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ
	 แม้จะพยายามกล่าวอ้างว่าการจัดซ้ือในโครงการน้ีเป็นการ	

ดำเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ	และไดรั้บความชว่ยเหลือจากรัฐบาล	

ออสเตรีย	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 ไม่ได้เป็นเช่นนัน้แต่อย่างใด		

การกำหนดวิธีการจัดซ้ือในลักษณะรัฐต่อรัฐเป็นไปเพ่ือเป็นข้ออ้าง	

ท่ีจะไม่ต้องประกวดราคากับบริษัทอื่นๆ	 ซึง่เป็นระเบียบการจัดซือ้	

โดยปกต	ิ การหลีกเลีย่งการแข่งขันกับบริษัทอื่นถือเป็นการกีดกัน	

ผู้เสนอราคารายอื่นไม่ให้เข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม	

 จะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไมร่กัษาผลประโยชน์ให้ประเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาติจะเหน็ไดว้า่เปน็การดำเนนิการที่ไม่รกัษาผลประโยชนใ์หป้ระเทศชาต ิ
และประชาชนคนไทย อีกทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค และประชาชนคนไทย อีกทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค และประชาชนคนไทย อีกทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค และประชาชนคนไทย อีกทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค และประชาชนคนไทย อีกทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค และประชาชนคนไทย อีกทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค  
สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด เป็นสำคัญ เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพ 
มหานครโดยไม่ต้องแข่งขันและสามารถเสนอสินค้าได้ในราคาสูงเกินสมควรมหานครโดยไม่ต้องแข่งขันและสามารถเสนอสินค้าได้ในราคาสูงเกินสมควรมหานครโดยไม่ต้องแข่งขันและสามารถเสนอสินค้าได้ในราคาสูงเกินสมควรมหานครโดยไม่ต้องแข่งขันและสามารถเสนอสินค้าได้ในราคาสูงเกินสมควรมหานครโดยไม่ต้องแข่งขันและสามารถเสนอสินค้าได้ในราคาสูงเกินสมควร	

	 เมือ่สือ่มวลชนมีการขุดคุ้ยและมีผู ้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ	

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต	ิ (ป.ป.ช.)	 กล่าวหานักการเมือง		

ข้าราชการระดับสูง	 และผู้ประกอบการเอกชนว่าร่วมกันทุจริตในการจัดซือ้	

รถและเรือดับเพลิง	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จึงดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง	

และปรากฏพยานหลักฐานช้ีมูลผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งส้ิน	11	ราย	(ดตูารางที	่3)		

ซึ่งแยกออกเป็นการชี้มูลทางอาญาและการชี้มูลทางวินัย
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86  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   

	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่มีมติชี้มูล

ทางอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ในข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ	 ความผิดต่อพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	รวม	6	ราย	คือ

	 1.	นายโภคิน	พลกุล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 2.	นายประชา	มาลีนนท์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	

	 3.	นายวัฒนา	เมืองสุข		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	

	 4.	 พลตำรวจตรีอธิลักษณ์	 ตันชูเกียรติ	 ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย	กรุงเทพมหานคร		

	 5.	บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด

	 6.	นายอภิรักษ์		โกษะโยธิน	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	(เฉพาะ

ข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)

 ทั้งนี้นายสมัคร สุนทรเวชถึงแก่อนิจกรรมแล้ว จึงไม่ถูกยื่นฟ้อง

นายโภคิน พลกุล
	 เป็นผู้เสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจนได้รับอนุมัติและเป็น

ผู้ลงนามใน	A.O.U.	ในการจัดซื้อสินค้า		

	 ในการไต่สวนและชี้มูลทางอาญาจึงแบ่งเป็นสองประเด็น	คือ

 1. การเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
 พบว่านายโภคินเพ่ิงเข้ารับตำแหน่ง	และไม่ปรากฏหลักฐานว่าเก่ียวข้อง

กับโครงการนี้มาตัง้แต่แรก	 ส่วนการเสนอโครงการตอ่คณะรัฐมนตรีนัน้	

ก็เนือ่งจากกรงุเทพมหานครไม่สามารถเสนอโดยตรงเองได้	 แต่ต้องผ่าน

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย	ซ่ึงนายประชา	มาลีนนท	์ในฐานะรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	กำกับดูแลกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ทำบันทึก

ให้ลงนามในหนังสือเสนออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี		
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เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   87

 การกระทำของนายโภคิน พลกุลจึงเป็นไปในลักษณะนำอำนาจจาก 
มติคณะรัฐมนตรีมาใช้ในการได้มาซึ่งสัญญาโดยไม่ต้องประกวดราคาโดยไม่ได้ 
มีอำนาจอนุมัติโครงการแต่อย่างใด
 2. การลงนามทำ A.O.U.
	 ปรากฏว่าก่อนลงนาม	 นายโภคิน	 พลกุล	 ได้สอบถามนายสมัคร		
สุนทรเวช	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ	
ถึงความถูกต้องของการดำเนินการ	 และได้รับการยืนยันว่าตรวจสอบแล้ว	
ไม่มีปัญหาใดๆ	โดยมีบันทกึด่วนที่สุดถึงนายโภคนิ	พลกุล	เม่ือวนัที	่4	สิงหาคม		
พ.ศ.	 2547	 ยืนยันว่า	 การลงนามใน	 A.O.U.	 เป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรี	
เมื่อวันที่	 7	 มกราคม	 พ.ศ.	 2546	 เนือ่งจากเป็นเรือ่งความจำเป็นเร่งด่วน	
ที่ต้องรีบดำเนินการ	 ซึง่ไม่ตรงกับความจริง	 และการลงนามของนายโภคิน	
พลกุล	 เป็นการลงนามไม่ได้รบัมอบอำนาจเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี	
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 	 เป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที	่	
21	มกราคม	พ.ศ.	2535

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี
คำพิพากษา ยกฟ้องนายโภคิน พลกุล จำเลยที่ 1

นายประชา มาลีนนท์
	 หลังจาก	 พล.ต.ต.อธิลักษณ์	 ตันชูเกียรติพาผู้แทนบริษัท	 สไตเออร	์
เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์	จำกัดเข้าพบนายประชา	มาลีนนท์	แล้ว		
นายประชา	มาลีนนท	์ก็ไดด้ำเนินการผลักดนัใหมี้การจดัซ้ือรถและเรือดบัเพลิง	
รวมทั้งอุปกรณบ์รรเทาสาธารณภัยจากบริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล		
ฟาห์รซอยก์	จำกัด	และยงัเดนิทางไปดงูานการผลิตรถดบัเพลิงตามคำเชญิของ	
บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด	ท่ีสาธารณรัฐออสเตรีย	
และราชอาณาจักรเบลเยี่ยม	 ต่อมายังได้สัง่การให้ปรับปรุงแก้ไขบันทึกของ	
พล.ต.ต.อธิลักษณ์	 ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา	 อีกท้ังพยายาม	
เร่งรัดให้นายอภิรักษ์	โกษะโยธินเปิด	L/C	ให้กับบริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์		
พุค	 สเปเชียล	 ฟาห์รซอยก์	 จำกัด	 ทั้งที่นายอภิรักษ์เพิง่เข้ารับตำแหน่ง	
ผู้ว่าราชการต่อจากนายสมัคร	สุนทรเวช

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี
คำพิพากษา ยกฟ้องนายโภคิน พลกุล จำเลยที่ 1คำพิพากษา ยกฟ้องนายโภคิน พลกุล จำเลยที่ 1คำพิพากษา ยกฟ้องนายโภคิน พลกุล จำเลยที่ 1คำพิพากษา ยกฟ้องนายโภคิน พลกุล จำเลยที่ 1
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88  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   89เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   89

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ได้มีคำพิพากษาว่า นายประชา มาลีนนท์ จำเลยที ่ 2 มีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน 
ของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ี

 นายวัฒนา เมืองสุข 
	 ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	ซึ่งให้ความเห็นชอบกรณี	

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้ทำสัญญาซือ้ขายต่างตอบแทน	 กับบริษัท		

สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์	จำกัด	ใหมี้การนำยอดการส่งออก	

ไก่แปรรูป	 (ต้มสุก)	 แช่แข็งไปประเทศญีป่ ุน่มาตัดบัญชีต่างตอบแทน		

โดยนายวัฒนา	 เมืองสุข	 เป็นผู้ผลักดันให้เกิดมติคณะรัฐมนตรีที่เน้นการ	

ส่งออกไก่ต้มสุกแชแ่ข็งเป็นสินคา้ออกอนัดบัแรก	การดำเนินการในลักษณะน้ี	

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แกป่ระเทศชาติแต่อย่างใดเพราะไม่ทำให้ยอดการ	

ส่งออกเพิม่ขึน้	 เพียงแต่นำยอดส่งออกท่ีมีอยู่เดิมมาใช้ในลักษณะการค้า	

ต่างตอบแทน	 เท่ากับก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ	 และทำให้เงื่อนไข	

ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพ	

การทำงาน	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร	ครบถ้วน	

จนสัญญาซื้อขายรถดับเพลิงฯ	เกิดขึ้นได้

	 ในการพิจารณาในชั้นศาล	 ฟังว่าเนือ่งจากนายวัฒนา	 เมืองสุข	

เป็นเพียงผู ้กำกับดูแลหน่วยงาน	 ไม่ได้เป็นผู ้ลงนามในสัญญาการค้า	

ต่างตอบแทน	 ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงแต่อย่างใด	 จากการที่บริษัท	

ผู้ส่งออกไทยนำยอดการส่งออกไก่แปรรูปแช่แข็งมาตัดยอด	 จึงไม่ถือว่า	

เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพือ่เอื ้อประโยชน์แก่ตนเอง	

หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ได้มีคำพิพากษาว่า นายประชา มาลีนนท์ จำเลยที ่ 2 มีความผิด ได้มีคำพิพากษาว่า นายประชา มาลีนนท์ จำเลยที ่ 2 มีความผิด ได้มีคำพิพากษาว่า นายประชา มาลีนนท์ จำเลยที ่ 2 มีความผิด ได้มีคำพิพากษาว่า นายประชา มาลีนนท์ จำเลยที ่ 2 มีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน 
ของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ีของรฐั พศ. 2542 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 12 ใหจ้ำคกุมกีำหนด 12 ป ี
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พลตำรวจตรี อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ   
	 เป็นผู้เริ่มติดต่อกับบริษัทบริษัท	สไตเออร์	 เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล		
ฟาห์รซอยก์	จำกัด	ต้ังแต่รับราชการที่กองบังคบัการตำรวจดับเพลิงเม่ือปลายปี		
พ.ศ.	2545	และเก่ียวข้องกับโครงการน้ี	เม่ือมีแผนการถ่ายโอนกองบังคบัการ	
ตำรวจดบัเพลิงไปสังกัดกรุงเทพมหานครและยงัเป็นผู้พาตัวแทนบริษัท	บริษัท		
สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด	ไปพบนายประชา	มาลีนนท	์	
รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย	ซ่ึงมีอำนาจกำกับดูแลงานของกรุงเทพ	
มหานครเพือ่ให้ช่วยผลักดันการขายรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง	 ตลอดจน	
อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของบริษัท	 สไตเออร	์ เดมเลอร	์ พุค	 สเปเชียล	
ฟาห์รซอยก์	จำกัด
	 เมือ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถา่ยโอนงานดับเพลิงไปให้กรุงเทพ	
มหานครแล้ว	พล.ต.ต.	อธิลักษณ	์ก็ขอยา้ยตามไปเพ่ือผลักดนัจนการจดัซ้ือน้ี	
เกิดขึ้น	ทั้งนี้	พล.ต.ต.อธิลักษณ์	 ได้จัดทำบันทึกโครงการพัฒนาระบบริหาร	
และเพิม่ประสิทธิภาพการทำงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
เสนอไปยังนายประชา	มาลีนนท์	ตามที่เคยติดต่อไว้

 ข้อสังเกต คือ รายการส่ังซ้ือท่ีเสนอให้จัดหาน้ันมีรายละเอียดเหมือนกัน	
กับใบเสนอราคาที่เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐออสเตรียเคยเสนอต่อรัฐมนตรี	
มหาดไทยมาแล้วก่อนหน้านัน้ในทุกรายละเอียด	 ทำให้มีมูลเหตุเชื่อได้ว่า	
โครงการสัง่ซือ้นีไ้ม่ใช่เกิดจากความจำเป็นที่แท้จริงของกรุงเทพมหานคร		
แต่เพ่ือใหต้รงกันกับใบเสนอราคาเดมิที่บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล		
ฟาห์รซอยก์	จำกัด	เคยเสนอผา่นเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐออสเตรียมาแล้ว	
	 พล.ต.ต.อธิลักษณ์			ในฐานะประธานกรรมการโครงการน้ี	ไม่ได้ทำตามมติ	
คณะรัฐมนตรีท่ีให้ส่งร่างข้อตกลงไปให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาก่อน	
แต่กลับเสนอใหน้ายโภคนิ	พลกุล	รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย	ลงนาม	
ทำข้อตกลงกับรัฐบาลออสเตรีย	 เป็นการดำเนินการอันเร่งรีบและรวบรัด		
ไม่คำนึงถึงกฎระเบียบที่ควรปฏิบัติ	 และเมือ่พิจารณาถึงราคาของบริษัท		
สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์	จำกัด	ที่สูงมาก	ทำใหเ้ชื่อไดว้า่		
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บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด
	 บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด	ได้เสนอ	
โครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยผ่านเอกอัครราชทูต	
ออสเตรียประจำประเทศไทยในเวลานั้น	 โดยเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึง	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอให้ดำเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ		
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย
	 ต่อมา	เมื่อ	พล.ต.ต.	อธิลักษณ์	ตันชูเกียรติ	ได้เสนอโครงการจัดซื้อ	
ครุภัณฑเ์พ่ือใชใ้นกิจการดบัเพลิงต่อกรุงเทพมหานคร	ปรากฏวา่รายการส่ังซ้ือ	
ตรงกันกับรายการในใบเสนอราคาของบริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล		
ฟาหร์ซอยก์	จำกัด	ที่เคยไดท้ำบันทกึเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย	
เพื่อพิจารณาก่อนหน้านั้น
	 การจัดซือ้ในโครงการนีไ้ม ่ม ีการแข่งข ันราคาอย่างเป็นธรรม		
และข้อเสนอการค้าต่างตอบแทนและดำเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ	
เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อเอื้ออำนวยให้บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล		
ฟาห์รซอยก	์ จำกัด	 เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานครได้เพียง	
รายเดยีว	ซ่ึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติวา่ดว้ยความผิดเก่ียวกับ	
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2542	

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  
คำพิพากษาว่า พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ จำเลยที่ 4 มีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  
มาตรา 12 ให้จำคุกมีกำหนด 10 ปี

พล.ต.ต.อธิลักษณ์กระทำการเพือ่เอื ้อประโยชน์แก่บริษ ัท	 สไตเออร	์	
เดมเลอร์	 พุค	 สเปเชียล	 ฟาห์รซอยก์	 จำกัด	 โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์	
ของประเทศชาติ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มี  
คำพิพากษาว่า พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ จำเลยที่ 4 มีความผิด คำพิพากษาว่า พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ จำเลยที่ 4 มีความผิด คำพิพากษาว่า พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ จำเลยที่ 4 มีความผิด คำพิพากษาว่า พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ จำเลยที่ 4 มีความผิด คำพิพากษาว่า พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ จำเลยที่ 4 มีความผิด คำพิพากษาว่า พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ จำเลยที่ 4 มีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  
มาตรา 12 ให้จำคุกมีกำหนด 10 ปีมาตรา 12 ให้จำคุกมีกำหนด 10 ปีมาตรา 12 ให้จำคุกมีกำหนด 10 ปี
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90  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   91เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   91

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
	 ก่อนเข้ารบัตำแหนง่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อจากนายสมัคร	
สุนทรเวช	 นายอภิรักษ	์ โกษะโยธินรับทราบแล้วว่ามีการกล่าวหาการทุจริต	
เกีย่วกับการจัดซือ้รถและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย	
ในโครงการนี	้ ดังนั้น	 เมือ่เข้ารับตำแหน่งจึงสัง่การให้	 พล.ต.ต.	 อธิลักษณ์		
ตันชูเกียรติ	 หาราคาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยจัดซือ้มาเปรียบเทียบ			
นอกจากนี	้ ยังขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและพิจารณาทบทวน	
โครงการถึง	 2	 ครั้ง	 แต่กระทรวงมหาดไทยแจ้งตอบให้กรุงเทพมหานคร	
ทราบว่าโครงการได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและได้มีการลงนาม	
ใน	A.O.U.และสญัญาจดัซ้ือแล้ว	รวมทั้งได้มีการดำเนินการในส่วนของการซ้ือ	
ต่างตอบแทนกับกรมการคา้ต่างประเทศแล้ว	จงึไม่สามารถทบทวนโครงการได	้	
และแจง้ให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการชำระเงนิใหกั้บบริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์		
พุค	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์	จำกัด	ด้วยการเปิด	L/C	เพ่ือไม่ใหก้ระทบกระเทอืน	
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับออสเตรีย
	 นายอภิรักษ์ยังได้ตัง้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดการจัดซือ้	
รถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยขึน้	 เพือ่เจรจาต่อรองสิทธิ	
ประโยชน์ต่าง	ๆ	กับบริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์		
จำก ัด	 จนทำให้กร ุงเทพมหานครได้ร ับประโยชน ์เพ ิม่ เต ิมเป ็นเงิน		
250,000,000	บาท		
	 ตลอดระยะเวลาที่นายอภิรักษ์รับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพ	
มหานครจนถึงวันเปิด	 L/C	 นั้น	 ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนตามที่กล่าวหาว่า	
โครงการจดัซ้ือน้ี	มีการทจุริต	และหากไม่ดำเนนิการเปิด	L/C	กรุงเทพมหานคร	

  บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด  
จำเลยที่ 5 ไม่มาศาลในวันพิจารณาครั้งแรก  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลย 
ที่ 5 ออกจากสารบบความ

บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด  บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด  บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด  บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด  บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด  บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด  
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เรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้	 ทั้งที่ก่อนการเปิด	 L/C	 เป็นอำนาจของ	
นายอภิรักษ์	โกษะโยธิน	ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครโดยตรงทีจ่ะใชดุ้ลยพินิจ	
ในการเปิดหรือไม่เปิด	L/C	ก็ได	้โดยต้องดำเนนิการตรวจสอบถึงความโปร่งใส	
ของสัญญาและราคาสินค้าท่ีมีการร้องเรียนว่าแพงให้ยุติเสียก่อน	แต่นายอภิรักษ์	
กลับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	 โดยไม่ดำเนินการตรวจสอบและยังมีการแก้ไข	
เงื่อนไขใน	L/C	อีกหลายรายการ	เช่น	เงื่อนไขการชำระเงิน	จุดนำส่งสินค้า		
จำนวนเงินในแต่ละงวด	เป็นเหตุให้บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล		
ฟาห์รซอยก์	จำกัด	ไดรั้บประโยชน์	ไดรั้บเงนิจากการเปิด	L/C	จงึเป็นการปฏิบัติ	
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
	 แต่การพิจารณาคดีในช้ันศาลสรุปข้อเท็จจริงท่ีได้ความจากการ	
ไต่สวนพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัย	
ว่าจำเลยที่	 6	 นายอภิรักษ์	 โกษะโยธิน	 ได้กระทำโดยมีเจตนาเพือ่ให้เกิด	
ความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร	 หรือโดยเจตนาทุจริตเพือ่ประโยชน์แก่	
จำเลยที่	5	แต่อย่างใด	การกระทำของนายอภิรักษ์จึงไม่เป็นความผิด

 ความเสียหายจากการทุจริตจัดซื้อในโครงการพัฒนาระบบบริหาร 
และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
แบ่งออกเป็นหลายประการ
 ประการแรก มูลค่าความเสียหาย โครงการนีม้ ูลค่ารวมทั ้งส ิน้		
6,687,500,000	บาท	ต้นทุนของบริษัท	สไตเออร์	 เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล		
ฟาห์รซอยก์	 จำกัด	 คิดเป็น	 4,495,300,000	 บาท	 เท่ากับผลประโยชน์	
ที่บริษัท	 สไตเออร์	 เดมเลอร์	 พุค	 สเปเชียล	 ฟาห์รซอยก์	 จำกัด	 ได้รับคือ		
2,192,200,000	บาท

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  จำเลยที่ 6

ความเสียหายจากการทุจริตจัดซื้อในโครงการพัฒนาระบบบริหาร

ความเสียหาย
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92  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   93เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   93

 สัดส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 48.77 ซึ่งสูงเกินราคา 
ที่เป็นธรรมตามคำพิพากษา 
	 นอกจากนี้		บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์		

จำกัด	ถูกบริษัท	General	Dynamics	WorldwideHoldings,	 Inc.	ของสหรัฐ	

อเมริกาซื้อกิจการทั้งหมดไปเมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2546	แม้ว่าจะยังคงเป็น	

บริษัทถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรียและมีที่ตัง้อยู่ในประเทศ	

ออสเตรียก็ตาม

	 บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด	ว่าจ้าง	

บริษัท	Smati	Vehicle	N.V.	ของประเทศเบลเยี่ยมเป็นผู้รับจ้างจัดหา	ผลิต		

และประกอบรถดับเพลิงและอปุกรณบ์รรเทาสาธารณภัย	(ยกเวน้เรือดบัเพลิง)		

ให้กับกรุงเทพมหานคร	 โดยได้รับค่าจ้างผลิตราว	 28	 ล้านยูโร	 หรือราว		

1,400	ล้านบาท					 	

	 บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด	จึงไม่ใช่	

ผู ้ผลิตและประกอบสินค้าเพือ่เสนอขายโดยตรง	 แต่เป็นเพียงนายหน้า	

และบริหารจัดการในการจัดหาสินค้าให้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น

 ประการที ่สอง ไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดในการเร่งรีบจัดซื ้อ 
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการระงับและป้องกันอัคคีภัยของกรุงเทพมหานคร 
	 ผลการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2526	 สรุป	

งานบรรเทาสาธารณภัยของกร ุงเทพมหานครว่าควรประกอบด้วย	

สถานีดับเพลิง	78	สถานีและรถดับเพลิงจำนวน	728	คัน

 กรุงเทพมหานครรับโอนสถานีดับเพลิงมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
35 สถานี จึงยังขาดสถานีดับเพลิงอยู่ 43 สถานี และขาดบุคลากรที่จะรองรับ 
การใช้รถดับเพลิง ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนซื้อรถและเรือดับเพลิง 
จำนวน 315 คนั เพราะการนำมาจอดทิ้งไวจ้ะชำรดุทรดุโทรมและอายกุารใชง้าน 
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

57-06-011_001-124 Tujjarit_A-D-Print.indd   93 9/30/15   6:16:26 PM



94  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   95เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   95

	 โครงการจดัซ้ือที่มีลักษณะขาดความเป็นธรรมในการแข่งขันประกวด	

ราคาหรือที่เรียกว่า	‘ฮั้วประมูล’ ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณสูงเกินกว่า	

ที่ควรจะเป็น	นอกจากนี้	 ยังเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	

กับการจัดซื้อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากผู้เสนอราคาได้		และในกรณีนี้	

ผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมหรือมีส่วน	

สนับสนุนในการทำความผิดด้วยการละเว้นไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที	่	

อันส่งผลให้ความเสียหายซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้น

 พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาตอ่หนว่ยงาน 
ของรัฐ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที ่มี เจตนารมณ์หรือเหตุผลในการ 
ประกาศเพือ่กำกับดูแลให้การจัดหาสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ 
หรือการจัดจ้าง หรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง กระทำอย่างบริสุทธิ์ 
ยุติธรรรมและมีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ 
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หากในความจริง ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติที่ตนเองคือ หากในความจริง ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติที่ตนเองคือ หากในความจริง ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติที่ตนเองคือ หากในความจริง ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติที่ตนเองคือ หากในความจริง ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติที่ตนเองคือ 
ส่วนหนึ่งด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนหนึ่งด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนหนึ่งด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บทสรุป
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94  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   95เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   95

ตารางที่ 3 รายชื่อผู้ถูกกล่าวหา

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง ช่วงเวลา

2 นายประชา มาลีนนท์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย

3	ตุลาคม	2545	-	

11	มีนาคม	2548

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลเป็นความผิดทางอาญา

คำฟ้องต่อศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของ 

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือโดยทุจริต	เอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	*

คำพิพากษา ลงโทษจำคุก 12 ปี

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง ช่วงเวลา

1 นายโภคิน พลกุล
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย

10	มีนาคม	2547	-		

11	มีนาคม	2548

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลเป็นความผิดทางอาญา

คำฟ้องต่อศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของ 

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือโดยทุจริต	เอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	*

คำพิพากษา ยกฟ้อง
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96  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   97เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   97

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง ช่วงเวลา

4 นายวัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์

8	พฤศจิกายน	2546	

-	11	มีนาคม	2548

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลเป็นความผิดทางอาญา

คำฟ้องต่อศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของ 

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือโดยทุจริต	เอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น	

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	*

คำพิพากษา ยกฟ้อง

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง ช่วงเวลา

3 นายสมศักดิ์ คุณเงิน  

ผู้ช่วยเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย

7	ตุลาคม	2545	-	

11	มีนาคม	2548

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป

 * จำเลย 1,2,4  เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยทุจริตหรือโดยมิชอบ เพือ่ให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้หนึ่งผู้ใด และร่วมกนักระทำความผิดตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิ 
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
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96  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   97เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   97

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง ช่วงเวลา

5 นายสมัคร สุนทรเวช 
ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร
23	กรกฎาคม	2543	

-	6	กันยายน	2547

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลเป็นความผิดทางอาญา

คำฟ้องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง

ถึงแก่กรรมก่อนยื่นฟ้อง

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง ช่วงเวลา

6
พล.ต.ต. อธิลักษณ์ 

ตันชูเกียรติ 

ผู้อำนวยการสำนัก
ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	
กรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน	2546	
-	30	กันยายน	

2547

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลเป็นความผิดวินัยร้ายแรงและทางอาญา

คำฟ้องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือโดยทุจริต	เอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น	
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

คำพิพากษา ลงโทษจำคุก 10 ปี

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง

7
นายราเชนทร์ 

พจนสุนทร

อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก	
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้า

ต่างประเทศ

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง
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98  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   99เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   99

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง

8 นายมาริโอ มีน่าร์ 

ผู้แทนบริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	
สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด	ผู้ลงนาม
ฝ่ายขายตามข้อตกลงซื้อขายประกอบบันทึก
ข้อตกลงของความเข้าใจฉบับลงวันท่ี	27	
สิงหาคม	2547	ให้กับกรุงเทพมหานคร
ทำหน้าท่ีเป็นผู้แทนของบริษัท 	สไตเออร์
สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัดในการ
ลงนามในสัญญา

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง

9

บริษัท สไตเออร์ 
เดมเลอร์ 

พุค สเปเชียล 
ฟาห์รซอยก์ จำกัด

คู่สัญญาผู้ขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทา
สาธารณภัยฯ	ตามข้อตกลงซื้อขายประกอบ
บันทึกข้อตกลงของความเข้าใจ	ฉบับลงวันที่	
27	สิงหาคม	2547	ให้กับกรุงเทพมหานคร

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลเป็นความผิดทางอาญา	ให้ความ
ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก	ในการ
กระทำผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่	1-2	และ
ที่	4-6	มีความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

คำฟ้องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง

จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
เพราะไม่มาศาลในวันพิจารณาครั้งแรก
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98  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   99เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   99

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง ช่วงเวลา

11
คุณหญิงณฐนนท 

ทวีสิน
ปลัดกรุงเทพมหานคร		

1	ตุลาคม	2545	
-	30		กันยายน	

2549	

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง ช่วงเวลา

10
นายอภิรักษ์ 
โกษะโยธิน

ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร	

6	กันยายน	2547	
-	29	สิงหาคม	2551

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลเป็นความผิดทางอาญา

คำฟ้องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือโดยทุจริต	เอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น	
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

คำพิพากษา ยกฟ้อง

ตารางที่ 4 คำพิพากษาศาลปกครองกลาง

คดีเลขที่ คดีหมายเลขดำที่ 1843/2553

ยื่นฟ้องต่อ คำพิพากษา

คุณหญิงสุรัตน์	สุนทรเวช		ภริยา
นางกาญจนากร	ไชยลาภ	ทายาท
นางกานดาภา	มุ่งถิ่น		ทายาทของ
นายสมัคร	สุนทรเวช	เพื่อให้ร่วมกัน	
ชดใชค้า่เสียหายอนัเกิดจากการกระทำ	
จงใจ	ประมาทเลินเล่อ

ให้ทายาทชดใช้ค่าเสียหายร้อยละ	
30	 ของความเส ียหายทั ้งหมด	
1,958	 ล้านบาทเศษ	 คิดเป็นเงิน	
587,580,000	 บาท	 พร้อมดอกเบีย้	
ร้อยละ	 7.50	 ต่อปี	 นับจากวันฟ้อง	
โดยให้ชำระเสร็จภาย	 ใน	 60	 วัน	
นับจากวันที่มีคำพิพากษา
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100  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   101เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   101

คดีเลขที่ คดีหมายเลขดำที่ 1234/2554

ยื่นฟ้องต่อ คำพิพากษา

นายประชา	มาลีนนท์	กระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถ
และเรือดับเพลิง

ให้ชดใช้ค่าเสียหายกับกรุงเทพ
มหานครคิดเป็นเงิน	587,580,000	
บาท	พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ	7.50	
ต่อปี

ทั้ง 3 คดีนี้ยังไม่สิ้นสุด คู่ความอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้

คดีเลขที่ คดีหมายเลขดำที่ 1287/2554

ยื่นฟ้องต่อ คำพิพากษา

นายอภิรักษ์	โกษะโยธิน	ให้ชดใช้
สินไหมให้กับกรุงเทพมหานคร

ให้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ที่กำหนดให้นายอภิรักษ์ชดใช้ค่า
สินไหมเนื่องจากการกระทำของ
นายอภิรักษ์	ไม่เป็นความผิด

แผนภูมิที่ 8 คุณลักษณะเฉพาะของรถดับเพลิงในโครงการจัดซื้อ

โครงประธานรถ	(chassis)	

เป็นรถมิตซูบิชิ	L200	

หัวเก๋งตอนเดียว	ขับเคลื่อนสี่ล้อ

เป็นรถรุ่นผลิตในปี	2004	

ในประเทศไทย

รถดับเพลิงชนิด 4x4 
พร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดแบกหาม
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เรือดับเพลิงขนาด 38 ฟุต
ส่วนประกอบของเรือเป็นของ

บริษัท	Seat	Boat	Co.,	Ltd.	

มีที่ตั้งบริษัทและอู่ต่อเรืออยู่ที่

เมืองพัทยา	อ.	บางละมุง	จ.	ชลบุรี

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบราคาขายรถ-เรือดับเพลิงของบริษัท สไตเออร์ 
เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด

กับบริษัทอื่น ๆ จากรายงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

บริษัท ความแตกต่าง

บริษัท	เชส	เอ็นเตอร์ไพรส์	
(สยาม)	จำกัด

ราคาต่ำกวา่ทกุรายการ	รวมเป็นเงนิ	3,007,171,000	
บาท	 ถูกกว่า	 3,680,318,000	 บาท	 ไม่รวมภาษ	ี
และอากรนำเข้า

บริษัท	
กาญจนาอิควิปเม้นท์
จำกัด

เฉพาะรถดับเพลิง	 รวมภาษีแล้ว	 ถูกกว่าคันละ		
2,389,050	บาท	รวม	72	คัน	ถูกกว่า	171,011,600	
บาท

ตารางที่ 6	เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเมื่อ พ.ศ. 2547 กับกรุงเทพมหานคร

รถดับเพลิง 4x4 + สูบน้ำแบกหาม

รายละเอียด ความแตกต่าง

โครงประธานรถเครื่องยนต์ยี่ห้อ
มิตซูบิชิ	2,500	ซีซี	4x4	ประกอบโดย
บริษัท	กาญจนาอิควิปเม้นท์	จำกัด
เคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหามจากญี่ปุ่น	

กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า	คันละ
2,154,050	บาท	รวม	72	คัน	
เป็นเงินแพงกว่า	154,875,600 บาท
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รถดับเพลิง + บันได 13 เมตร

รายละเอียด ความแตกต่าง

โครงประธานรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์	
ซื้อจาก	บริษัท	เชส	เอ็นเตอร์ไพรส์
(สยาม)	จำกัด	มาตรฐานใกล้เคียงกัน
เครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงกว่า

กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า	คันละ
17,143,200	บาท	รวม	9	คัน
เป็นเงินแพงกว่า	154,875,600 บาท

รถถังน้ำ 20,000 ลิตร

รายละเอียด ความแตกต่าง

ขนาด	10,000	ลิตรซื้อจาก	
บริษัท	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส
(ประเทศไทย)	จํากัด

กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า	คันละ	
15,189,100	บาท	รวม	72	คัน	เป็นเงิน
แพงกว่า	1,093,615,200 บาท

รถดับเพลิง 2,000 ลิตร

รายละเอียด ความแตกต่าง

ซื้อจาก	บริษัท	
ตรีเพชรอีซูซุเซลส์	จำกัด		

กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า	คันละ
15,455,370	บาท	รวม	144	คัน	เป็นเงิน
แพงกว่า	2,225,573,280 บาท

รถไฟฟ้าส่องสว่าง 30 KVA

รายละเอียด ความแตกต่าง

ซื้อจาก	บริษัท	มิตซูบิชิ
มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	
จํากัด

กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า	คันละ	
56,577,250	บาท	รวม	7	คัน	เป็นเงิน
แพงกว่า	396,040,750 บาท

ตารางที่ 6	(ต่อ)	เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ พ.ศ. 2547 กับกรุงเทพมหานคร
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	 คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงทำการเปรียบเทียบราคา	 เพื่อหา	

จำนวนเงนิที่กรุงเทพมหานครจา่ยไปวา่สูงเกินจรงิอยา่งไร	สินคา้บางรายการไมอ่าจ	

หาสินคา้ที่มีคณุลักษณะเหมือนกนัทกุประการมาเปรยีบเทยีบได	้การเปรยีบเทยีบ	

ที่เห็นชัดที่สุดคือ	เรือดับเพลิง

ตารางที่ 7 ข้อมูลเรือดับเพลิง

หากกรุงเทพมหานครซื้อจาก บริษัท ซีทโบ๊ต จำกัดโดยตรง 
ประหยัดงบประมาณได้ลำละ	11,162,100	บาท

ทั้งหมด	30	ลำ รวมประหยัดงบประมาณได้ 334,523,000 บาท

บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค 
สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด

ซื้อเรือดับเพลิงจาก	
บริษัท ซีทโบต จำกัด	ผลิตและ
ประกอบที่เมืองพัทยา	ราคาลำละ 

14,300,000 บาท

บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค 
สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด ขายให้สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด ขายให้

กรุงเทพมหานคร ราคาลำละ	
25,462,100 บาท

แผนภูมิที่ 9 สรุปความเสียหาย (ตามรายงานการไต่สวน)

มูลค่าโครงการ 
6,687.5 ล้านบาท

โครงประธานรถดับเพลิง	ตัวถังและ	
อุปกรณ์	ต้นทุน	2,473.4	ล้านบาท

จ้างช่วงรับสิทธิ	การซื้อสินค้า
เกษตรต้นทุน	147.1	ล้านบาท

เรือดับเพลิง	
ต้นทุน	429	ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์
ต้นทุน	206.6	ล้านบาท

ประกันภัยและขนส่ง
ต้นทุน	294.8	ล้านบาท

การเงิน	ต้นทุน	
1,178.0	ล้านบาท
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ผลการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526 สรุปงาน
บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครควรประกอบด้วย

แผนภูมิที่ 10	ข้อมูลความเสียหายอื่นๆ

78 สถานี

35 สถานี

728 คัน

315 คัน

กรุงเทพมหานคร
สั่งซื้อรถดับเพลิง

และกู้ภัย35 สถานี

กรุงเทพมหานคร
รับโอนจากสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
รับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงานรับโอนจากสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติ

 สรุป การขาดสถานีดับเพลิงอยู่ 43 สถานีและขาดบุคลากร 

การที่จะรองรับการใช้รถดับเพลิง ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนซื้อ 

รถและเรือดับเพลิง เพราะการนำมาจอดทิ้งไว้จะชำรุดทรุดโทรมและอายุ 

การใช้งานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

รวมต้นทุนทั้งสิ้น 4,728.9 ล้านบาท
ผลประโยชน์ที่ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค 

สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดได้รับ 1,958.6 ล้านบาท
สัดส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ร้อยละ 41.4
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ปลายปี พ.ศ. 2545 
	 รัฐบาลมีนโยบายโอนกองบังคับการตำรวจดับเพลิง สังกัดสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

21 มกราคม 2546
	 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนกังานตำรวจแห่งชาติถ่ายโอนภารกิจ	
ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กรุงเทพมหานคร

ตำรวจแห่งชาติ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

	 •	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2546	 บริษัท	 สไตเออร์	 เดมเลอร์	 พุค	 สเปเชียล		
ฟาห์รซอยก์	จำกัด	ถูกบริษัท	General	Dynamics	Worldwide	Holdings,	Inc.		
ของสหรัฐอเมริกาซ้ือกิจการทั้งหมด	แต่ยงัคงเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย	
ของประเทศออสเตรีย

	 •	บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์	จำกัด	วา่จา้ง	
บริษัท	Somati	Vehicle	N.V.	ของประเทศเบลเยี่ยมเป็นผู้รับจ้างจัดหา	ผลิต	
และประกอบรถดบัเพลิงและอุปกรณบ์รรเทาสาธารณภัย	(ยกเวน้เรือดับเพลิง)		
ให้กับกรุงเทพมหานคร	โดยไดรั้บคา่จา้งผลิตราว	28	ล้านยโูร	หรือราว	1,400		
ล้านบาท					

	 •	บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์	จำกัด	จงึไม่ใช	่
ผู ้ผลิตและประกอบสินค้าเพือ่เสนอขายโดยตรง	 แต่เป็นเพียงนายหน้า	
และบริหารจัดการในการจัดหาสินค้าให้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น

ตารางที่ 9 ข้อมูลบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค 
สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด

ปฏิทินเหตุการณ์
คดีรถและเรือดับเพลิง

ปี 
2545

ปี 
2546
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3 มีนาคม 2547
	 นายสมัคร	สุนทรเวช	ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร	ไดอ้นมุตัโิครงการ 
จดัซื้อครภุณัฑเ์พื่อใชใ้นกิจการดบัเพลงิ ตามที่	พล.ต.ต.	อธิลักษณ	์ตันชเูกียรติ		
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 กรุงเทพมหานครเสนอ		
ไดแ้ก่	รถดบัเพลิงชนิดต่าง	ๆ 	และรถบรรทกุน้ำ	รวม	315	คนั	และเรือดบัเพลิง		
30	ลำ	ตลอดจนอปุกรณส์าธารณภัยอื่นๆ		ซ่ึงตรงกันกับรายการในใบเสนอราคา	
ของบริษัท	สไตเออร์ฯ	ผ่านเอกอัครราชทูตออสเตรีย

18 สิงหาคม 2546
					กรุงเทพมหานครจัดต้ังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(สปภ.)	ข้ึน

4 มิถุนายน 2546 
	 เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรี	
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดบัเพลิงและอปุกรณบ์รรเทา	
สาธารณภัยของบริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด		
โดยเป็นข้อเสนอให้ดำเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ

มกราคม 2547
	 บริษัท	 สไตเออร์	 เดมเลอร์	 พุค	 สเปเชียล	 ฟาห์รซอยก์	 จำกัด	
เชิญนายประชา	 มาลีนนท์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูงาน	
โรงงานผลิตของบริษัท	 MAN	 ซึง่ผลิตตัวรถดับเพลิงให้บริษัท	 สไตเออร์		
เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์	จำกัดที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม	

ปี 
2547

กรุงเทพมหานครจัดต้ังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจัดต้ังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปี 
2546
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106  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   107เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   107

29 กรกฎาคม 2547
	 ทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐออสเตร ียยื ่นร ่าง	 A.O.U.	 ให้แก	่	
พล.ต.ต.	 อธิลักษณ์	 ตันชูเกียรติ	 ซึง่นำเสนอต่อนายสมัคร	 สุนทรเวช	
โดยตรงโดยไม่ผา่นปลัดกรุงเทพมหานคร	นายสมัคร	สุนทรเวช	ลงนามรับทราบ	
บันทึกและเสนอต่อนายโภคิน	 พลกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	
ในวันเดียวกัน

22 มิถุนายน 2547
	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัต ิในหลักการโดยมีการจัดทำ	 A.O.U.	
(Agreement	 of	 Understanding)	 และข้อตกลงซือ้ขาย	 (Purchase/Sale		
Agreement)

30 กรกฎาคม 2547
	 ได้มีการลงนามร่วมกันใน	 A.O.U.	 ระหว่างนายโภคิน	 พลกุล		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	และ	Dr.	Herbert	Traxl	เอกอัครราชทูต	
ออสเตรียประจำประเทศไทย

18 สิงหาคม 2547
	 คุณหญิงณฐนนท	 ทวีสิน	 ปลัดกรุงเทพมหานคร	 ส่งร่างข้อตกลง	
ซือ้ขายยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่างกรุงเทพมหานครกับ	
บริษัท	สไตเออร์	 เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	 จำกัดให้สำนักงาน	
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามข้อบัญญัติ	กรุงเทพมหานคร	เรื่องการพัสด	ุ	
พ.ศ.	2538	ข้อ	126

22 มิถุนายน 2547

ทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐออสเตร ียยื ่นร ่างทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐออสเตร ียยื ่นร ่างทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐออสเตร ียยื ่นร ่าง

ปี 
2547
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29 สิงหาคม 2547
				นายอภิรักษ์	โกษะโยธิน	ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปี 
2547

24 สิงหาคม 2547
	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย	 (กรุงเทพมหานคร)	
ดำเนินการก่อหน้ีผกูพันข้ามปีงบประมาณ	โครงการจัดซ้ือรถและเรอืดบัเพลงิ 
ในวงเงนิ 6,687,489,000 บาท และอนมุตัวิงเงินเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียม 
ในการเปิด Letter of Credit (L/C) อีกจำนวน 20,000,000 บาท หรอืตามจำนวน 
ที ่จ่ายจริง รวมทั ้งให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดดำเนินการเกี ่ยวกับการค้า 
ต่างตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 20 ก.ค. 2547 โดยให้เน้นไก่ต้มสุก 
เป็นสินค้าที่จะดำเนินการเป็นลำดับแรก

27 สิงหาคม 2547
	 คุณหญิงณฐนนท	 ทวีสิน	 ปลัดกรุงเทพมหานคร	 ได้มีหนังสือถึง	
สำนักงานอยัการสูงสุด	ขอถอนคนืร่างข้อตกลงซือ้ขายยานพาหนะและอปุกรณ์ 
ดบัเพลงิระหวา่งกรุงเทพมหานครกับบริษัท	สไตเออร์ฯ	ที่อยู่ระหวา่งการตรวจ	
พิจารณาโดยให้เหตุผลว่า	 สามารถเปรียบเทียบกันได้กับสำเนาข้อตกลงของ	
กองอำนวยการกลาง	(กรป.	กลาง)	แห่งราชอาณาจักรไทย
 นายโภคิน พลกุล ลงนามอนุมัติการดำเนินการโครงการ 
	 17.00	น.	มีการร่วมลงนามในข้อตกลงซ้ือขายประกอบบันทกึข้อตกลง	
ของความเข้าใจ	 ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย		
โดยกรุงเทพมหานคร	–	นายสมัคร	สุนทรเวช	รักษาการตำแหน่งผู้ว่าราชการ	
กรุงเทพมหานคร	ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการคนใหม่	กับบริษัท	สไตเออร์		
เดมเลอร์	พุค	สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด–	นายมาริโอ	มีน่าร์

ขอถอนคนืร่างข้อตกลงซื้อขายยานพาหนะและอปุกรณ์ขอถอนคนืร่างข้อตกลงซื้อขายยานพาหนะและอปุกรณ์ขอถอนคนืร่างข้อตกลงซื้อขายยานพาหนะและอปุกรณ์
ดบัเพลงิดบัเพลงิ
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31 สิงหาคม 2547
	 ก ่อนมอบหมายงานในหน้าที ่ให้ก ับนายอภิร ักษ	์ โกษะโยธ ิน		
นายสมัคร	 สุนทรเวช	 ได้มีหนังสือถึงผู ้จัดการธนาคารกรุงไทย	 ขอเปิด		
L/C	 วงเงิน	 133,749,780	 ยูโรให้กับบริษัท	 สไตเออร์	 เดมเลอร์	 พุค		
สเปเชียล	 ฟาห์รซอยก์	 จำกัด	 โดยกรุงเทพมหานครชำระค่าธรรมเนียม	
เป็นเงิน	20,000,000	บาท	และมอบอำนาจให	้พล.ต.ต.	อธิลักษณ	์ตันชเูกียรติ		
ผู ้อำนวยการสำนักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร	
เป็นผู้ดำเนินการและลงนาม

ปี 
2547

	 ก ่อนมอบหมายงานในหน้าที ่ให้ก ับนายอภิร ักษ ์	 ก ่อนมอบหมายงานในหน้าที ่ให้ก ับนายอภิร ักษ ์	 ก ่อนมอบหมายงานในหน้าที ่ให้ก ับนายอภิร ักษ ์

9 กันยายน 2547
	 นายอภิรักษ์	 โกษะโยธิน	 สั่งการให้	 พล.ต.ต.อธิลักษณ์	 ตันชูเกียรติ		
หาราคารถดับเพลิงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยซื้อมาเปรียบเทียบราคา

20 กันยายน 2547
	 นายอภิรักษ	์ โกษะโยธิน	 เชิญอุปทูตออสเตรียมาพบเพือ่หารือ	
รายละเอียดการจัดซื้อรถดับเพลิงในโครงการนี้

6 กันยายน 2547
	 นายสมัคร	สุนทรเวช	มอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการมหานคร	
แก่นายอภิรักษ์	โกษะโยธิน

10 กันยายน 2547
	 สำนักงานอัยการสูงสุดได้ม ีหนังสือส่งคืนร่างข้อตกลงซ้ือขาย	
ยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท	สไตเออร์	
เดมเลอร์	 พุค	 สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	 จำกัดที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา	
ตามคำขอของปลัดกรุงเทพมหานคร

มอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการมหานครมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการมหานครมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการมหานคร

27 กันยายน 2547
	 นายอภิรักษ์	 โกษะโยธิน	 มีหนังสือแจ้งธนาคารกรุงไทยให้ระงับ	
การเปิด	 L/C	 และขอยกเลิกการมอบอำนาจที่นายสมัคร	 สุนทรเวชมอบให้	
กับ	พล.ต.ต.	อธิลักษณ์	ตันชูเกียรติ	(ระงับครั้งที่	1)
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110  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   111เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   111

12 ตุลาคม 2547
	 นายอภิรักษ์		โกษะโยธินมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	
เพ่ือพิจารณาทบทวนการจดัซ้ือรถดบัเพลิงและอปุกรณ	์(ขอทบทวนคร้ังที	่	2)		
เน่ืองจากสัญญาซ้ือต่างตอบแทนลงนามหลังสัญญาจดัซ้ือ	ซ่ึงไม่เป็นไปตาม	
ขั้นตอนของกระทรวงพาณิชย์	 อีกทั้งมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับคณะกรรมการ		
ป.ป.ช.	แล้ว
 นายอภิรักษ์ โกษะโยธินมีหนังสือแจ้งผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  
ขอให้ระงับการพิจารณาอนุมัติวงเงิน L/C (ระงับครั้งที่ 2)

ปี 
2547

12 ตุลาคม 2547

1 ตุลาคม 2547
	 นายสมศักดิ์	คุณเงิน	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี	ปฏิบัติราชการแทน	
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ส่งบันทึกแจ้งนายอภิรักษ	์	
โกษะโยธินว่าไม่สามารถดำเนินการทบทวนการจัดซือ้ดังกล่าวได้เนือ่งจาก	
ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว	 พล.ต.ต. อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ 
เกษียณราชการ และนายนิยม	กรรณสูต	เข้ารับตำแหน่งแทน

4 ตุลาคม 2547
	 นายยุทธพงศ์	 จร ัสเสถ ียร	 สส.	 พรรคเพ ือ่ไทย	 (อดีต	 สส.	
พรรคประชาธิปัตย์)	 ได้ยื ่นร้องเรียนกับคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ถึงกรณี	
ทุจริตโครงการจัดซื้อนี้

30 กันยายน 2547
	 นายอภรัิกษ ์โกษะโยธนิมีหนงัสอืถงึรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อพิจารณาทบทวนการจัดซื้อรถดับเพลิงและอุปกรณ์ (ขอทบทวนครั้งที่ 1)
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10 มกราคม 2548
	 นายอภิรักษ์	โกษะโยธิน	มีหนังสือแจ้งธนาคารกรุงไทยถึงการอนุมัติ	
วงเงิน	L/C		โดยมอบให้นายนิยม	กรรณสูต	ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและ	
บรรเทาสาธารณภัย	กรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ดำเนินการและลงนาม

30 กันยายน 2556
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

มีคำพิพากษาจำเลยทั้ง 6 ตามคำยื่นฟ้องของคณะกรรมการ ป.ป.ช

5 พฤศจิกายน 2547
	 นายโภคิน	 พลกุล	 มีหนังสือแจ้งนายอภิรักษ์ว่าการจัดซือ้ดังกล่าว	
เป็นการดำเนินการระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล	มีการทำ	A.O.U.	ตามหลักเกณฑ	์
ราชการ	อีกทั้งทำสัญญาแล้ว	ดังนั้น	เพื่อไม่ให้กระทบต่อความสัมพันธ์อันดี	
ระหว่างประเทศ	 กรุงเทพมหานครจึงควรดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข		
ส่วนเรือ่งการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 นั้น	 เป็นกรณีที่ต้องให้	
ดำเนินการไป

25 พฤศจิกายน 2547
	 นายอภิรักษ์	โกษะโยธินแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด	
การจัดซื้อ		คณะกรรมการฯ	ได้ทบทวนรายละเอียดจากการประชุม	6	ครั้ง	
และไดเ้จรจาต่อรองกับบริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	สเปเชยีล	ฟาหร์ซอยก์		
จำกัด	เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม	คิดเป็นเงินประมาณ	250	ล้านบาท

30 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 255630 กันยายน 2556
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มีคำพิพากษาจำเลยทั้ง 6 ตามคำยื่นฟ้องของคณะกรรมการ ป.ป.ชมีคำพิพากษาจำเลยทั้ง 6 ตามคำยื่นฟ้องของคณะกรรมการ ป.ป.ชมีคำพิพากษาจำเลยทั้ง 6 ตามคำยื่นฟ้องของคณะกรรมการ ป.ป.ชมีคำพิพากษาจำเลยทั้ง 6 ตามคำยื่นฟ้องของคณะกรรมการ ป.ป.ช

ปี 
2548

ปี 
2556

ปี 
2547

มีหนังสือแจ้งนายอภิรักษ์ว่าการจัดซือ้ดังกล่าว	มีหนังสือแจ้งนายอภิรักษ์ว่าการจัดซือ้ดังกล่าว	มีหนังสือแจ้งนายอภิรักษ์ว่าการจัดซือ้ดังกล่าว	

25 พฤศจิกายน 2547

ปี	2548-ปี	2556	ป.ป.ช.
ดำเนินการไต่สวน
และส่งฟ้องต่อศาล
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นโยบายโอน
กองบังคับการตำรวจดับเพลิง 
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ กทม. 

บริษัท	สไตเออร์	เดมเลอร์	พุค	
สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	

จำกัดเสนอ
โครงการขายรถดับเพลิง

ผ่านเอกอัครราชทูตออสเตรีย
ประจำประเทศไทย

เอกอัครราชทูตออสเตรีย
เสนอโครงการ

ขายรถดับเพลิงต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย	

ในลักษณะรัฐต่อรัฐ	และใช้วิธี
การค้าต่างตอบแทน

ร้อยละ	100

ของ กทม. 

กทม.	จัดตั้งสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกันสำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) 

และจัดตั้งสถานีดับเพลิง	
78	แห่ง

ทุจริตโครงการจัดซื้อ
รถและเรือดับเพลิง

รัฐสูญเงิน
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กทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจาก
บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค 
สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด
เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา	

ระบบบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

ทำให้บริษัท	สไตเออร์	
เดมเลอร์	พุค	

สเปเชียล	ฟาห์รซอยก์	จำกัด
ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์

ต่อต้นทุนสูงถึง
ร้อยละ 48.77 ซึ่งสูงเกินกว่า

มาตรฐานทางการค้า
ที่เหมาะสม

มีการนำยอดการส่งออก
ไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็ง

ไปประเทศญี่ปุ่นมาตัดบัญชี
ต่างตอบแทน	ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ
แต่อย่างใดเพราะไม่ทำให้
ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น

พวกเราคนไทยสูญเงิน 
2,192.2 ล้านบาท

(คำพิพากษา)

กทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจากกทม. สั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงจาก
บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค 
สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัดสเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด

สูงถึงสูงถึงสูงถึงสูงถึงสูงถึงสูงถึงสูงถึง
ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 ร้อยละ 48.77 

ไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็งไก่แปรรูป (ต้มสุก) แช่แข็ง
ไปประเทศญี่ปุ่นมาตัดบัญชีไปประเทศญี่ปุ่นมาตัดบัญชี
ต่างตอบแทนต่างตอบแทน

การจัดทำ A.O.U. และข้อตกลง 
ซื้อขาย ระหว่างรัฐบาลไทย

โดย กทม.  กระทรวงมหาดไทย
กับ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค 

สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด 
เป็นการทำสัญญาซื้อขายปกติ 

รัฐบาลออสเตรียไม่ได้ให้
ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย
ในส่วนของเงินทุนแต่อย่างใด

ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อไม่ให้มี
การเปิดประกวดราคา

อย่างเป็นธรรม

ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเสนอ
ราคารถดับเพลิงแพงผิดปกติ

โดยไม่ต้องตรวจสอบ
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ศาลตัดสิน

2,192.2 ล้านบาท (คำพิพากษา)

การจัดทำ A.O.U. และข้อตกลง 
ซื้อขาย ระหว่างรัฐบาลไทย

โดย กทม.  กระทรวงมหาดไทย
กับ บบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ 

พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด 
เป็นการทำสัญญาซื้อขายปกติ 

รัฐบาลออสเตรียไม่ได้ให้
ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย
ในส่วนของเงินทุนแต่อย่างใด

บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค 
สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด

ไก่แช่แข็ง

ตัดบัญชีต่างตอบแทน

ชดใช้ค่าเสียหาย

เสนอ

ซื้อ แพงกว่า
ราคาจริง

วิธีการค้า
ต่างตอบแทน

สอบสวน

ไก่แช่แข็งไก่แช่แข็งไก่แช่แข็งไก่แช่แข็ง

2,192.2

ทุจริตโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง
รัฐสูญเงิน

พวกเราคนไทยสูญเงิน

ต่างตอบแทน
มหาดไทย

ผู้เกี่ยวข้อง

สอบสวน

ผู้เกี่ยวข้อง
กทม.

ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 

ซึ่งสูงเกินกว่ามาตรฐาน
ทางการค้าที่เหมาะสม

ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์ได้รับสัดส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 ต่อต้นทุนสูงถึงร้อยละ 48.77 

ซึ่งสูงเกินกว่ามาตรฐานซึ่งสูงเกินกว่ามาตรฐานซึ่งสูงเกินกว่ามาตรฐานซึ่งสูงเกินกว่ามาตรฐานซึ่งสูงเกินกว่ามาตรฐาน
ทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสมทางการค้าที่เหมาะสม

กทม.

ผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์

ขุดคุ้ยและตีแผ่
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คดีอดีตผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่ำรวยผิดปกติ
(นายสุนทร ตันถาวร)

คดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการคดีอดีตผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่ำรวยผิดปกติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่ำรวยผิดปกติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่ำรวยผิดปกติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติ
(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)(นายสุนทร ตันถาวร)

คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546
คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547
คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546คดีหมายเลขดำที่ 1673/2546
คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547คดีหมายเลขแดงที่ 6035/2547
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 กรณีการกล่าวหานายสุนทร ตันถาวรได้รับความสนใจในวงกว้างเนื่องจาก 
ผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าภูมิภาค

 การรอ้งเรยีนกล่าวหาผู้ดำรงตำแหนง่ทางการเมอืง 
หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐร่ำรวยผิดปกติต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นหน้าท่ี 
ของประชาชนทุกคน  การเพิกเฉยและเห็นว่าการทุจริต 
เป็นเรื่องไกลตัวนั้น เป็นการทำร้ายประเทศชาติทางอ้อม 
หากประชาชนเช่ือม่ันในความถูกต้อง ศรัทธาในความโปร่งใส 
กล้าหาญที่จะผดุงไว้ซึ่งความถูกต้อง ก็ควรที่จะร้องเรียน 
กล่าวหาผู้กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมี 
พฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติต่อสำนักงาน ป.ป.ช . 
เพื่อดำเนินการไต่สวน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้การทำงาน 
ปราบปรามทจุรติของประเทศเขม้แขง็และรกัษาผลประโยชน์ 
ของประเทศและประชาชนทุกคนไว้ได้ 
 นา่เศรา้ที่การทจุรติเกดิขึ้นในทกุระดบัชั้น  ผู้คนทั่วไป 
จะพบเห็นการทุจริตปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ก็ต่อเมื่อเป็น 
คดใีหญแ่ละเกี่ยวพนักบัเจ้าหนา้ที่หรอืนกัการเมอืงระดบัสงู 
ทั้ง ๆ ที่ ในความเป็นจริง การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
โดยเฉพาะการรำ่รวยผิดปกติ แมจ้ะเป็นคดเีลก็ ๆ  แตก่ล็ว้น 
สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติทั้งสิ้น
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เริ่มจากการร้องเรียน

 ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู ้ถูกกล่าวหามีทรัพย์สิน 
เพิม่ขึ ้นจำนวนมากหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู ้ว่าการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค คณะกรรมการ ป.ป.ป. จึงมีมติรับไว้พิจารณา  

การไต่สวน
	 คณะอนุกรรมการฯ	ไดด้ำเนินการไต่สวน	โดยรวบรวมพยานหลักฐาน	

เพ่ิมเติมจากที่มีการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเบ้ืองต้น	โดยแบ่งชว่งการตรวจสอบ	

ทรัพย์สินเป็น	3	ช่วง	ดังนี้

	 		ช่วงก่อนผู้ถูกกล่าวหารับตำแหน่งใน	พ.ศ.	2539

	 		ช่วงมีการกล่าวหาร้องเรียนเมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2540	

	 		ช่วงเกษียณอายุเมื่อวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2542

	 เร่ืองเกิดจากมีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ป.	วา่	ผู้ถูกกล่าวหา		

ซึง่ขณะนัน้ดำรงตำแหน่งผู ้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	 ร่ำรวยผิดปกติ		

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นของสำนักงาน	ป.ป.ป.	เกี่ยวกับฐานะ	

ของผู้ถูกกล่าวหา	ไม่ว่าจะเป็นประวัติการทำงาน	รายได้	และทรัพย์สินก่อน	

และหลังเข้ารับตำแหน่ง	 การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง	 5	 ปี		

การยื ่นแบบแสดงรายการส ินทร ัพย์และหน ีส้ ินตามแบบแนบท้าย	

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแสดงสินทรัพย์และหนีส้ินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ		

พ.ศ.	 2535	 ท่ีย่ืนไว้กับคณะกรรมการ	 ป.ป.ป.	 ตลอดจนบัญชีเงินฝาก	

ธนาคารต่างๆ	 และรายการความเคลือ่นไหวทางการเงินของผู้ถกูกลา่วหา	

และภรรยา	รวมไปถึงการถือครองกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองที่ดนิ	รถยนต์		

สิทธิและสัมปทานต่าง	ๆ	เงินลงทุน	แม้แต่หนี้สิน	

และต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง 
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	 จากการไต่สวนและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินท่ีย่ืนไว้	

ในวันท่ี	1	ตุลาคม	2539	ท่ีเข้ารับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ผู้ถูกกล่าวหา	

มีเงินฝากธนาคารต่างๆ	5	บัญชี	เป็นเงิน	1,334,041.60	บาท	มีบ้าน	1	หลัง	

เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม	 ที่ดิน5	 แปลง	 สิทธิและสัมปทาน	 220,000	 บาท		

รวมทรัพย์สิน	27,166,689.89	บาท	แต่	ณ	วันที่	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2540		

ซึง่มกีารร้องเรียนผู ้ถ ูกกล่าวหามเีงินฝากธนาคาร	 18	 บัญชี	 เป็นเงิน		

24,201,285.89	บาท	เงินลงทุน	มีบ้าน	1	หลัง	ที่ดิน	5	แปลง	รวมทรัพย์สิน		

40,898,535.89	 บาท	 หลังจากนัน้	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 พ.ศ.	 2542		

ซึง่เป็นวันเกษียณอายุผู้ถูกกล่าวหามีเงินฝากธนาคาร	 15	 บัญชี	 เป็นเงิน		

5,123,735.12	 บาท	 เงินลงทุน	 มีที่ดิน	 4	 แปลง	 โอนบา้นหลังเก่าให้ลูก		

และสร้างบ้านใหม่รวมเป็นเงิน	19,242,955.99	บาท

 ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่า ตามแบบแสดงรายการ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ถูกกล่าวหาย้อนหลัง 5 ปี ไม่ปรากฏมี 
รายได้อื่นนอกจากเงินเดือนและเงินโบนัส 

ส่อพิรุธ

 เป็นที ่น่าสังเกตว่า จากช่วงทีเ่ข้ารับตำแหน่งถึงช่วงที ่มีการ 
ร้องเรียนผู้ถูกกล่าวหามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 13,731,846 บาท

	 ในส่วนของบัญชีเงินฝากส่อพิรุธโดย	 เมือ่ถูกกล่าวหาตัง้แต่วันที	่

17	พฤศจกิายน	2540	-	วนัเกษียณอาย	ุ30	กันยายน	2542	มีการถอนเงินฝาก	

ธนาคารบัญชีต่างๆ	 คงเหลือเงินฝาก	 5,123,735.12	 บาท	 มีส่วนทำให้	

ทรัพย์สินลดลงจากที่มีอยู่เดิมถึง	21	ล้านบาทเศษ	จึงเป็นพิรุธ	หากเงินได้มา	

โดยชอบก็ไม่จำเป็นต้องถอนเงินออก	แสดงว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์		
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27,166,689.89 บาท

40,898,535.89 บาท

19,242,955.99 บาท

รายการทรัพย์สินวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 (เข้ารับตำแหน่ง)

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 (มีการร้องเรียน)

บัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคาร

5 บัญชี

18 บัญชี

15 บัญชี

1 หลัง

1 หลัง

1 หลัง 
โอนให้บุตรชาย บ้านใหม่

1 หลัง

5 แปลง

5 แปลง

4 แปลง

สิทธิและ
สัมปทาน 

(มี)

สิทธิและ
สัมปทาน

(มี) 

สิทธิและ
สัมปทาน

(ไม่มี) 

เงินลงทุน
(มี)

เงินลงทุน
(มี)

เงินลงทุน
(มี)

เงินให้กู้ยืม
(มี)

เงินให้กู้ยืม
(ไม่มี)

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542 (ใันเกษียณอายุ)

ทรัพย์สินลดลง
21,655,579.90

บาท

	 นอกจากน้ียังพบเงินฝากเพ่ิมเติมในเวลาต่อมาท่ียังไม่ได้แจ้งไว้อีก	

3,086,538.01	บาท		คณะอนุกรรมการฯ	จึงแจ้งข้อหาเพ่ิมเติม

1,334,041.60
บาท

24,201,285.98
บาท

5,123,735.12
บาท

ตรวจสอบพบเงินฝาก (เพิ่มเติม) 3,086,538.01 บาท

จากวันที่เข้ารับตำแหน่งถึงวันที่มีการร้องเรียน	ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	13,731,846
13,731,846 +	ตรวจพบเพิ่มเติม	3,086,538.01	-	เงินเดือนและโบนัสในช่วงนั้น		

1,558,003.45	=	จำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาทจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 15,260,380.56 บาท

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
13,731,846

บาท
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120  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   121เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   121

วันที่ดำรง

ตำแหน่ง

1ตุลาคม 

2539

วันที่ถูกร้องเรียน

17 พฤศจิกายน 

2540

วันปลดเกษียณ

30 กันยายน 

2542

8,812,073.33 10,039,041.33 12,205,569.33

1,334,710.37 1,674,745.82 1,961,297.77

10,146,783.70 11,713,787.15 14,166,867.10

1,334,041.60

24,201,285.89

5,123,735.12

ไม่พบเงินลงทุน 120,000.00 165,225.00

13,634,000.00 13,634,000.00

8,874,000.00

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบทรัพย์สิน ณ วันที่ 1ตุลาคม 2539 
ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 และวันที่ 30 กันยายน 2542

โบนัสและค่าตอบแทน

รวม

เงินฝากธนาคาร	5	บัญชี
เงินฝากรวม	18	บัญชี

เงินฝากรวม	15	บัญชี

ทรัพย์สินเงินฝากที่ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ

ทรัพย์สินประเภทเงินลงทุน

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน

ที่ดินจำนวน	5	แปลง

ที่ดินจำนวน	4	แปลง

รายได้จากเงินเดือนรวม	(เริ่มเข้าทำงาน	พ.ศ.	2505)

ภายหลังพบเงินฝากเพิ่มเติมอีก 3,086,538.01 บาท
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120  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   121เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   121

วันที่ดำรง

ตำแหน่ง

1ตุลาคม 

2539

วันที่ถูกร้องเรียน

17 พฤศจิกายน 

2540

วันปลดเกษียณ

30 กันยายน 

2542

549,450.00 549,450.00 4,800,000.00

2,071,800.00

2,621,250.00

220,000.00 ยกเลิก ยกเลิก

430,000.00 442,000.00 445,225.00

10,999,198.29

2,621,250.00

27,166,689.89 40,898,535.89 19,242,955.99

ทรัพย์สินประเภทบ้านพักอาศัย

บ้านจำนวน	1	หลัง

บ้านสร้างใหม่

รวมมูลค่าบ้านสองหลัง

ทรัพย์สินประเภทสิทธิและสัมปทาน

สมาชิกสนามกอล์ฟ

เพรสซิเด้นท์

ทรัพย์สินในส่วนมูลค่าหุ้น

จำนวนมูลค่า

อื่นๆ

เงินกู้ให้ยืม

บ้านพักพร้อมตกแต่ง

รวมทรัพย์สินมูลค่า

โอนย้ายบ้านหลังเดิมให้บุตรชาย	
สร้างบ้านหลังใหม่บนที่ดินที่มีอยู่เดิม

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

57-06-011_001-124 Tujjarit_A-D-Print.indd  121 9/30/15  6:16:32 PM

creo




122  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   123เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   123

	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จึงสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สิน	
ตามมาตรา	 79	 แห่งพระราชบัญญัต	ิ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ	
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542
	 ผู้ถูกร้องเรียนไดแ้สดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน	ณ	วนัที	่1	ตุลาคม		
พ.ศ.	2539	ถึงวนัที่	17	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2540	และวนัที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2542	
รวมทั้งชี้แจงว่า	ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นได้มาจากการลงทุนเล่นหุ้น	โดยนำพยาน	
บุคคลมายืนยันว่าเป็นผู้เล่นหุ้นและค้าอัญมณีแทนตน	 ผลกำไรที่ได้รับมา	
เป็นเงนิสดใส่ซองมาและนำฝากเข้าธนาคาร	บางคร้ังเป็นเคร่ืองประดบัส่งมา	
ในซองคนืเงนิ	เทา่กับมีการลงทนุเป็นระยะเวลาประมาณ	2	ป	ีตลอดชว่งเวลา	
ดังกล่าว	การลงทุนราบรื่น	ไม่มีข้อโต้แย้งเรื่องการรับส่งเงินการตรวจนับเงิน		
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือการตีราคาเครือ่งประดับที่คืนมากับซองเงิน	
ลงทุนเลย	เป็นการลงทุนที่มีผลกำไรทุกครั้ง
	 จากการสอบสวนพยานรายหน่ึง	ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผู้ตรวจสอบอาวโุส	
ฝ่ายตรวจสอบสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ยืนยันว่า	ช่วง พ.ศ. 2539  
ถึง พ.ศ. 2540 เป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหุ้นใน 
ตลาดหลักทรัพย์มีราคาตกต่ำ กรณีนี้จึงไม่น่าเชื่อว่าจะมีการลงทุนประเภทใด 
ท่ีให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 2.5 ต่อเดือนและได้กำไรต่อเน่ืองถึง 2 ปี

จึงสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สิน	

ข้ออ้าง

122 ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ

 ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติ  มีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน 
เพ่ิมข้ึนมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
หรือใช้อำนาจในตำแหน่งผู ้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทัง้สิ ้น  
15,260,380.56 บาท 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า มูลค่าทรัพย์สินในวันที่ถูกร้องเรียนมากกว่า 
ทรัพย์สินช่วงก่อนรับตำแหน่ง 13,731,846 บาท และตรวจพบเพ่ิมเติม 
ในเวลาต่อมาอีก 3,086,538.01 บาท เม่ือหักเงินเดือน ค่าตอบแทนและโบนสั 
ที ่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าว 1,558,003.45 บาท แล้วปรากฏว่า 
มีทรัพย์สินมูลค่า 15,260,380.56 บาท ท่ีไม่อาจแจ้งหลักฐานท่ีมาได้
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122  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   123เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   123

คำพิพากษา

บทสรุป

 คดีศาลแพ่งตัดสินคดีเมื ่อวันที ่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
ให้ทรัพย์สินของผู ้ถูกกล่าวหาจำนวน 15,260,380.56 บาท  
ตกเป็นของแผ่นดินหรือใช้ทรัพย์สินอื ่นแทนแก่กระทรวงการคลัง  
หากไม่ปฏิบัติตามคำสั ่งศาล ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทน 
การแสดงการเจตนา 

	 จำเลยอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาเมือ่วันที	่ 8	 กรกฎาคม	

พ.ศ.	2548	ยืนศาลชั้นต้น	ต่อมา	ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา	แต่ศาลฎีกาได้มีคำสั่งว่า	

ผู้ถูกกล่าวหาไม่นำส่งสำเนาฎีกาใหผู้้ร้องภายใน	7	วนั	ตามคำส่ังของศาลชั้นต้น		

ถือว่าทิ้งฎีกา	จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา	

	 การร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐว่าร่ำรวยผิดปกติต่อสำนักงาน		

ป.ป.ช.	 นำไปสูก่ารไต่สวน	 และเมือ่การไต่สวนมีมูล	 อัยการสูงสุดก็ยื่นร้อง	

ต่อศาล	 หากศาลฎีกาพิพากษาว่าร่ำรวยผิดปกติจริงกจ็ะมคีำพพิากษาให	้

ทรัพย์สินส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น	ตกเป็นของแผ่นดิน

 กระบวนการนี้เป็นเครื ่องป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ 
รัฐอาศัยอำนาจหน้าที่หาประโยชน์ใส่ตน การขับเคลื่อน 
กระบวนการนี ้มาจากความใส่ ใจจากประชาชนและ 
ผู้พบเห็นการทุจริตที่จะส่งเรือ่งร้องเรียนมา  การเป็นหู 
เป็นตาช่วยกันตรวจสอบจากสมาชิกทุกหน่วย 
ในสังคมจึงเป็นพลังสำคัญให้เกิดความโปร่งใส
ไร้การทุจริตในวงราชการได้
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124  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   PB

บ้าน
1 หลัง

บัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคาร

เงินฝาก 
18 บัญชี

เงินฝาก ตรวจสอบ
พบเพิ่มเติม

เงินลงทุน 

รวมเป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เป็นเงิน 15,260,380.56 บาท

ไต่สวน

ศาลตัดสิน

ร้องเรียน

อ้างว่า ทรัพย์สิน
เพิ่มมาจาก

รับไว้พิจารณา

ยึดทรัพย์
ตกเป็นของแผ่นดิน

ลงทุนเล่นหุ้น
และค้าอัญมณี

ที่ดิน 
5 แปลง
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คดีอดีตปลัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกติ

(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)

คดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาลคดีอดีตปลัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกตินครเชียงใหม่ร่ำรวยผิดปกติ

(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)(นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน)

คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553
คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554

เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย

คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553คดีหมายเลขดำที่ ม.1/2553
คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554คดีหมายเลขแดงที่ ม.4/2554
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2540 ได้กำหนดให้มีวิธีการตรวจสอบ และองค์กร 
ตรวจสอบอำนาจรัฐ เพื ่อแก้ปัญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของภาครัฐและองค์กรทางการเมือง ให้มี 
ประสทิธภิาพขึ้น  ในมาตรา 297 กำหนดให้มคีณะกรรมการ 
ป ้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติขึ ้นคณะหนึ ่ง    
จำนวน 9 คน มาจากการสรรหาตามกระบวนการ 
ที่กำหนดรวมถงึ กำหนดอำนาจหนา้ที่ในการตรวจสอบไว ้ 

	 อำนาจหน้าที่ประการหน่ึงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ทุจริตแห่งชาติ	คือ	การไต่สวน	และวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ร่ำรวยผิดปกต	ิ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที	่ 

หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุตธิรรม	 รวมถึงตรวจสอบ 

ความถูกต้อง	ความมีอยู่จริง	และความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

ของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 และเจ้าหน้าที ่ของรัฐตามที ่บัญญัติ 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต	ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้

	 การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหน้ีสินน้ัน	 รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศกัราช	2540	และปีพุทธศกัราช	2550	กำหนดให้ 

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องแสดงบัญชีทุกครัง้ที่เข้ารับตำแหน่งหรือ 

พ้นจากตำแหน่ง	(ดูตารางที่	1	–	5)	ทั้งนี้ต้องยื่นบัญชีทั้งของตนเอง	คู่สมรส	 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2540 ได้กำหนดให้มีวิธีการตรวจสอบ และองค์กร 
ตรวจสอบอำนาจรัฐ เพื ่อแก้ปัญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของภาครัฐและองค์กรทางการเมือง ให้มี 
ประสทิธภิาพขึ้น  ในมาตรา 297 กำหนดให้มคีณะกรรมการ 
ป ้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติขึ ้นคณะหนึ ่ง    
จำนวน 9 คน มาจากการสรรหาตามกระบวนการ 
ที่กำหนดรวมถงึ กำหนดอำนาจหนา้ที่ในการตรวจสอบไว ้ 

126  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   127เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   127

57-06-011_125-200 Tujjarit_A-D-Print.indd  126 9/30/15  6:24:31 PM

creo




และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	และกำหนดใหย่ื้นบัญชดีงักล่าว	ใน	3	ชว่งเวลา	 

ดังนี้

	 1.	เม่ือเข้ารับตำแหน่ง	ใหย้ื่นภายใน	30	วนั	นับแต่วนัเข้ารับตำแหน่ง 

	 2.	เม่ือพ้นจากตำแหน่ง	ใหย้ื่นภายใน	30	วนั	นับแต่วนัพ้นจากตำแหน่ง 

	 3.	ภายใน	30	วัน	นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่งแล้วเป็นเวลา	1	ปี

	 นอกจากนี	้ ยังกำหนดบทลงโทษทางการเมืองนอกเหนอืจากการ 

ลงโทษทางอาญาในกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน 

หรือจงใจยื่นบัญชีและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ	หรือปกปิด 

ข้อเท็จจริงที ่ควรแจ้งให้ทราบ	 	 มีโทษต้องห้ามมิให้ผู ้นัน้ดำรงตำแหน่ง 

ทางการเมืองใด	ๆ	 หรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมอืง	 เป็นเวลา	 5	 ปี	 

นับแต่วนัที่ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวนิิจฉัย 

	 สำหรับการเปิดเผยบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ินนัน้	 

จะเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ		เฉพาะบัญชขีองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

เท่าน้ัน		ในกรณีบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนจะเปิดเผยต่อเม่ือจะเป็นประโยชน ์

ต่อการพิจารณาพิพากษาคดี	 หรือการวินิจฉัยชี้ขาด	 และได้รับการร้องขอ 

จากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเท่านั้น

 การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่รัฐร่ำรวยผิดปกติ นำไปสู่การไต่สวนที่ไม่ซับซ้อน โดยเริ่มจาก 
การแจ้งให้ผู ้ถูกกล่าวหาแจงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ในกรณีที ่ 
รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้ตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ต้องย่ืนแสดง 
ทรัพย์สิน) จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้องและนำรายได้จากเงินเดือน 
ในตำแหน่งมาพิจารณาประกอบ หากมีทรัพย์สินมากกว่าที่ควรจะได้ 
ตามตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหาต้องแสดงหลักฐานที่มาให้ชัดเจน เช่น ได้รับ 
มรดก ขายที่ดิน เป็นต้น หากผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถแสดงที่มาของ 
ทรัพย์สินที่เพิม่ขึ้นได้ก็จะถูกศาลสั่งยึดให้ตกเป็นของแผ่นดิน ดังกรณี 
ของนางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน

การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ การร้องเรียนกล่าวหาผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ 
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	 คดน้ีีมทีี่มาจากบัตรสนเทห่ส่์งมาถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจร ิตแห่งชาต	ิ (ป.ป.ช.)	 ซ ึง่หลงัจากตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงแล้ว	 เห็นว่า	 มีเหตุอันควรสงสัยว่า	 นางเบญจวรรณ	 ทองเสีย่น	 

ผู ้ถูกกล่าวหา	 ร่ำรวยผิดปกติตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	มาตรา	77

	 เมื่อวันที่	20	กันยายน	พ.ศ.	2547	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จึงแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง	 และแจ้งให้นางเบญจวรรณทราบและ 

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน	ตามมาตรา	79	

	 นางเบญจวรรณ	ทองเส่ียนดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลนครเชยีงใหม่ 

ต้ังแต่วนัที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2543	ถึงวนัที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2544		ในระหวา่ง 

การดำรงตำแหน่ง	นางเบญจวรรณถูกกล่าวหาว่ากระทำผดิวนัิยร้ายแรงกรณี 

เรียกรับทรัพย์สินโดยทุจริต	 เทศบาลนครเชียงใหม่มคีำสัง่ลงโทษไล่ออก 

จากราชการเนือ่งจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 หลังจากคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.	 ไต่สวนและมีมติชี้มูลความผิดอาญา	 	 นอกจากนี	้ นางเบญจวรรณ 

ยังมีความผิดทางวินัยและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ	(ดูตารางที่	7)

	 สำหรับกรณีถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกต	ิ คณะกรรมการ	 ป.ป.ช. 

ได้เรียกนางเบญจวรรณ	 ทองเสีย่น	 มารับทราบข้อกล่าวหาว่า	 ทรัพย์สิน 

ที่ร่ำรวยผิดปกตินั้น	ได้แก่

เริ่มจากบัตรสนเท่ห์
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	 นางเบญจวรรณชี้แจงข้อกล่าวหาและใหถ้้อยคำกับคณะอนุกรรมการ 

ไต่สวนเม่ือวนัที่	27	เมษายน	พ.ศ.	2552	วา่	ขณะรับราชการเป็นปลัดเทศบาล 

ตำบลอรัญประเทศ	จังหวัดปราจีนบุรี	มีบุคคลมอบเงินค่าใช้จ่ายให้ทุกเดือน	 

เดือนละ	10,000	บาท	ได้ซื้อที่ดินที่จังหวัดนครนายกและปลูกบ้านที่จังหวัด 

ศรีสะเกษให้	รวมทั้งซื้อรถยนต์ให้	1	คัน	และให้อัญมณีและเงินสดจากการ 

ขายพระเคร่ืองอยู่เสมอ	ต่อมาก็ยงัมอบเงนิคา่ใชจ้า่ยใหท้กุเดอืน	และตนนำเงนิ 

จากการขายอัญมณีและพระเครื่องนั้นมาซื้อทรัพย์สินตามข้อกล่าวหา

	 จากการไตส่วนรวบรวมพยานหลักฐานคณะกรรมการ	 ป.ป.ช. 

และคณะอนุกรรมการไต่สวนได้ข้อเท็จจริงดังนี้

สลากออมสิน	จำนวน	60,000	หน่วย 

มูลค่า	3,000,000	บาท

-  ที่ดิน	เขตบางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	พร้อมอาคารพาณิชย์
-  ที่ดิน	ตำบลป่าตัน	อำเภอเมือง	เชียงใหม่	ราคา	1,800,000	บาท
-  ที่ดิน	ตำบลป่าตัน	อำเภอเมือง	เชียงใหม่	ราคา	1,200,000	บาท
-  บ้านเลขที่ 259 ตำบลป�าตัน	อำเภอเมือง	เชียงใหม่	
ประเมินราคาเป็นเงิน	1,864,820	บาท

แก้ข้อกล่าวหา
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รายไดจ้ากทางราชการและรายไดอ้ื่นในชว่ง	พ.ศ.	2543	–	พ.ศ.	2544	 

รวมประมาณ	2,044,070	บาท

แต่เมือ่นางเบญจวรรณรับตำแหน่งปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

วันที่	 1	 เมษายน	 พ.ศ.	 2543	 จนถึงวันที่ถูกร้องเรียนในเดือน 

ธันวาคม	 พ.ศ.	 2544	 มีทรัพย์สินเพิม่ขึน้จำนวน	 5	 รายการ	 

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	17,271,431.58	บาท

แม้จะมีกำไรจากการขายเครือ่งเพชรและทองคำบางส่วน	 

ก็ยังเชื่อได้ว่าเงินจำนวน	 7,148,810	 บาท	 ซึง่เพิม่ขึน้ผิดปกติ 

ในชว่งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลนครเชยีงใหม่น้ัน	เป็นทรัพยสิ์น 

เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ	เกินกว่าฐานะและรายได้	

นางเบญจวรรณ

รับตำแหน่งปลัดเทศบาล

นครเชียงใหม่	

วันที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2543	

วันที่ถูกร้องเรียนใน

เดือนธันวาคม	พ.ศ.2544	

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
จำนวน 5 รายการ

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
17,271,431.58 บาท

	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีมติวา่นางเบญจวรรณ	ทองเส่ียน	ร่ำรวยผิดปกติ 

ตามมาตรา	 4	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้อง 

ต่อศาลเพือ่ให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน	 ตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต	พ.ศ.	2542 

มาตรา	80	(4)

ทองเส่ียน

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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 ต่อมาเมื ่อวันที ่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ศาลจังหวัด 
ศรีสะเกษมีคำสั ่งให้ทรัพย์สินทัง้ 5 รายการของนางเบญจวรรณ  
ทองเสี ่ยน พร้อมดอกผลของเงินและทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น 
ของแผ่นดิน พร้อมดอกเบี ย้อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  ของเงิน 

จำนวน 6,748,810 บาท
 นางเบญจวรรณไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด

บทสรุป

 อำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใดอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ว่าจะอยู ่ในตำแหน่งใด 
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นอกจากนี้	ยังเป�นการปอ้งปราม	

ไม่ให้ เจ ้าหน้าทีร่ัฐกระทำการ	

ทุจริตโดยลำพองใจว่าไร้ซึ ่ง 	

กระบวนการหรอเคร่องมือของรัฐ	

ที่จะตรวจสอบได้		

หน้าที่ของประชาชนทุกคนคือการรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ	ซึ่งก็คือ

ผลประโยชน์ของประชาชนเองด้วยเช่นกัน

ตารางที่ 1 ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อเข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง

	 1.	ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

	 2. ผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามประกาศคณะกรรมการ	 

ป.ป.ช.	 เรือ่ง	 กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิน่	 รองผู้บริหารท้องถิน่ 

ผู ้ช่วยผู ้บริหารท้องถิน่	 และสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	พ.ศ.2554
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	 3.	 เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.2542	 แก้ไขเพิม่เติม	 

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2554	มาตรา	39	

	 4.	เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ประกาศกำหนด 

เพิ่มเติมจากมาตรา	39

ตารางที่ 9 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องยื่นแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.

1. นายกรัฐมนตรี

2. รัฐมนตรี

3. สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร

4. สมาชิกวุฒิสภา
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ตารางที่ 10 

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554

ที่ต้องยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

-	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-	ที่ปรึกษาและเลขานุการนายก

		องค์การบริหารส่วนจังหวัด

-	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1.2 เทศบาลนคร

-	นายกเทศมนตรี

-	รองนายกเทศมนตรี

-	ที่ปรึกษาและเลขานุการ

		นายกเทศมนตรี

-	สมาชิกสภาเทศบาล

 1.3 เทศบาลเมือง

-	นายกเทศมนตรี

-	รองนายกเทศมนตรี

-	ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

-	สมาชิกสภาเทศบาล

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

 1.4 เทศบาลตำบล

-	นายกเทศมนตรี

-	รองนายกเทศมนตรี

-	ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

 1.5 องค์การบริหารส่วนตำบล

-	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 2.2 เมืองพัทยา

-	นายกเมืองพัทยา

-	รองนายกเมืองพัทยา

-	ประธานที่ปรึกษา	ที่ปรึกษา	และเลขานุการนายกเมืองพัทยา

-	สมาชิกสภาเมืองพัทยา

 2.1 กรุงเทพมหานคร

-	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-	ประธานที่ปรึกษา	ที่ปรึกษา	เลขานุการ	และ

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-	สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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	 -	หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง	ทบวง	กรม

	 -	ปลัดกระทรวงกลาโหม

	 -	ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

	 -	ผู้บัญชาการเหล่าทัพ

	 -	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

	 -	ปลัดกรุงเทพมหานคร

	 -	กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

	 -	หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

	 -	 กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ	 ตามที่ 

	 		คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำหนด	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

	 -	ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ

ตารางที่ 11 เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 39 ที่ต้องยื่นแสดงรายการทรัพย์สิน

และหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(1)	ประธานศาลฎีกา	 	 	 (2)	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

(3)	ประธานศาลปกครองสูงสุด	 	 (4)	อัยการสูงสุด

(5)	กรรมการการเลือกตั้ง	 	 (6)	ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(7)	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 	 (8)	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

(9)	รองประธานศาลฎีกา		 	 (10)	รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

(11)	หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร		 (12)	ผู้พิพากษาในศาลฎีกา

(13)	ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 (14)	รองอัยการสูงสุด

(15)	ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง	(ตามนิยามในมาตรา	4)
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(1)	ประธานศาลฎีกา
(2)	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(3)	ประธานศาลปกครองสูงสุด
(4)	อัยการสูงสุด
(5)	กรรมการการเลือกตั้ง
(6)	ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(7)	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(8)	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(9)	รองประธานศาลฎีกา
(10)	รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(11)	หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร
(12)	ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
(13)	ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 			
(14)	รองอัยการสูงสุด
(15)	ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
						ตามกฎหมาย 
(16)	ปลัดกระทรวงกลาโหม

	ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(17)	ประธานกรรมการ	รองประธาน	
กรรมการ	และกรรมการธนาคาร	 				
แห่งประเทศไทย

(18)	ประธานกรรมการ	และ
						กรรมการกำกับหลักทรัพย์
						และตลาดหลักทรัพย์
(19)	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(20)	เลขาธิการวุฒิสภา
(21)	กรรมการกิจการโทรคมนาคม	

แห่งชาติและเลขาธิการ
คณะกรรมการ	

					กิจการโทรคมนาคม
(22)	ประธานกรรมการนโยบาย	

กรรมการนโยบาย
กรรมการบริหาร	ผู้อำนวยการ

					และรองผู้อำนวยการองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

(23)	ประธานกรรมการ	และกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศ

					คณะปฏิรูปการปกครอง
					ในระบบประชาธิปไตยฯ
(24)	กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
(25)	ผู้แทนการค้าไทย

    

ตารางที่ 12 เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศเพิ่มเติมจากมาตรา 39 ที่ต้องยื่นแสดงรายการทรัพย์สิน

และหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

136  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   137เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   137
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ตารางที่ 14 มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.กรณีร้องเรียนกล่าวหา

นางเบญจวรรณ ทองเสี่ยน

	 	 	 	 คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการ 

ทุจริตแห่งชาติ	หรือคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นองค์กร 

อิสระตามร ัฐธรรมน ูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 

กรรมการ	 ป.ป.ช.	 ต้องเป็นผู้มีความซือ่สัตย์สุจริตเป็น 

ที่ประจักษ์	 มีที่มาจากการสรรหาของคณะกรรมการ 

สรรหาตามรัฐธรรมนูญ	และพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง 
ตามคำแนะนำของวุฒิสภา	

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน  มีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี

ตารางที่ 13 รู้จักกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

 เมื่อวันที ่ 22 เมษายน 2551 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเป็น 
เอกฉนัทด์ว้ยคะแนน  9  เสยีง เหน็ชอบตามความเหน็ของอนุกรรมการไต่สวน 

ว่ากรณีกล่าวหานางเบญจวรรณ	 ทองเสีย่น	 เมือ่ครัง้ดำรงตำแหน่ง 

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่	 ว่าเรียกรับทรัพย์สินหรือเงินสมนาคุณ 

จากนางสุพัตรา เกษมเรืองกิจ	 พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่	 

เพือ่เป็นการตอบแทนหรือสมนาคุณที่ให้ความช่วยเหลือโอนย้ายมา 

สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่นัน้	 มีมูลเป็นความผิดวินัยร้ายแรง		
ตามพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบข ้าราชการพลเร ือน	 พ.ศ.	 2535	 

มาตรา	 82	 วรรคสอง	 และวรรคสามและเป็นความผิดทางอาญา	 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	149	และมาตรา	157

138  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   139เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   139
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 ทั ้งนี ้ให้ส่งรายงาน เอกสาร 
แ ล ะ ค ว า ม เ ห็ น เ รื ่อ ง ก ล่ า ว ห า 
นางเบญจวรรณ ทองเสี ่ยน ไปยัง 
ผู ้บังคับบัญชา เพือ่พ ิจารณาโทษ 
ทางวินัย และส่งไปยังอัยการสูงสุด  
เพ ือ่ดำเนินคดีอาญาในศาลตาม 
ฐ า น ค ว า ม ผิ ด ดั ง ก ล่ า ว ต า ม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 
และมาตรา 97 ต่อไป

 เมื่อวันที ่ 22 เมษายน 2551 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเป็น 
เอกฉันท์ดว้ยคะแนน 9 เสยีง	เห็นชอบตามความเหน็ของอนุกรรมการไต่สวน 

ว่ากรณีกล่าวหานางเบญจวรรณ	 ทองเสีย่น	 เมือ่ครัง้ดำรงตำแหน่ง 

ปลัดเทศบาลนครเชยีงใหม่เรียกรับต๋ัวเคร่ืองบินจากหา้งหุ้นสว่นจำกดั  

ควีนสแลนด์ เอนจิเนียริง่	 ซึ่งเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ในโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่น้ัน 

มีมูลเป็นความผิดวินัยร้ายแรง	 ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ 

ข้าราชการพลเรือนพ.ศ.	 2535	 มาตรา	 82	 วรรคสอง	 และวรรคสาม 

และเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 149 

และมาตรา	157

138  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   139เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   139
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รวมเป็นทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 

17,271,41.58 บาท

สอบสวน

ศาลตัดสิน

ร้องเรียน

อ้างว่า ทรัพย์สิน
เพิ่มมาจาก

รับไว้พิจารณา

เรียกรับทรัพย์สินแลกการโอนย้ายตำแหน่ง

เรียกรับตั๋วเครื่องบิน
แลกกับการเป็นคู่สัญญา

มีบุคคลมอบเงินค่าใช้จ่าย
ให้ทุกเดือน

สลากออมสิน

บัตรสนเท่ห์

ยึดทรัพย์
ตกเป็นของแผ่นดิน

140  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   141เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   141
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คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง 
โครงการสร้างบ่อพัก
และท่อร้อยสายไฟฟ้า 

รอบสวนจิตรลดา
(นายเกษม ใจหงษ์)

คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง คดีทุจริตแก้ไขราคากลาง 
โครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพักโครงการสร้างบ่อพัก
และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า 

รอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดารอบสวนจิตรลดา
(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)(นายเกษม ใจหงษ์)

คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550
คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551
คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550คดีหมายเลขดำที่ อ.2335/2550
คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551คดีหมายเลขแดงที่ อ.1296/2551
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 การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง 
ในหน่วยงานของรัฐจำเป็นจะต้องโปร่งใส ปราศจาก 
จุ ด มุ ่ง ห ม า ย แ อ บ แ ฝ ง ใ ด ๆ  ที ่จ ะ เ อ ือ้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้  
ฝ่ายหนึ ่งฝ่ายใด การจัดการเพื ่อไม่ ให้มีการแข่งขัน 
ในการเสนอราคาอย่างเป ็นธรรมถือได้ว่าเป ็นการ 
กระทำที ่เป็นความผิดและมีโทษ ผู ้รับผิดชอบอาจถูก 
ก ล่ า ว ห า ว่ า เ ป ็น พ นั ก ง า น ป ฏิ บั ติ ห รื อ ล ะ เ ว้ น ก า ร 
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตได้ ดังกรณีกล่าวหา  
นายเกษม  ใจหงษ์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

 โครงการจิตรลดาเป็นโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้า 
ใต้ดินแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ด้วยวิธีการ Pipe jacking  ความยาวประมาณ	 

10,423	 เมตร	ตามแนวถนนโดยรอบสวนจิตรลดาและถนนใกล้เคียง	อยู่ใน 

ความรับผดิชอบของการไฟฟ้านครหลวง	ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	ฉบับที่	7	และเริ่มโครงการตั้งแต่	พ.ศ.	2539		

	 การไฟฟ้านครหลวงว่าจ้างสำนักบริการวิชาการ	 จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย	 จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด	 (TOR)	 โดยให้โครงการ 

จิตรลดาประกวดราคาแบบเบ็ดเสร็จ	คือผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างตาม 
แบบก่อสร้างมาตรฐานที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้	 ซึง่มีการออกแบบ 

การก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง 
ในหน่วยงานของรัฐจำเป็นจะต้องโปร่งใส ปราศจาก 
จุ ด มุ ่ง ห ม า ย แ อ บ แ ฝ ง ใ ด ๆ  ที ่จ ะ เ อ ือ้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้  
ฝ่ายหนึ ่งฝ่ายใด การจัดการเพื ่อไม่ ให้มีการแข่งขัน 
ในการเสนอราคาอย่างเป ็นธรรมถือได้ว่าเป ็นการ 
กระทำที ่เป็นความผิดและมีโทษ ผู ้รับผิดชอบอาจถูก 
ก ล่ า ว ห า ว่ า เ ป ็น พ นั ก ง า น ป ฏิ บั ติ ห รื อ ล ะ เ ว้ น ก า ร 
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตได้ ดังกรณีกล่าวหา  
นายเกษม  ใจหงษ์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
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ก่อสร้างเป็นแบบ	Pipe	jacking	คือก่อสร้างโดยไม่เปิดพื้นผิวถนน	แต่จะทำ 
อุโมงค์ลอดใต้พื้นผิวถนนแทน
	 ขัน้ตอนการดำเนินโครงการเริม่ต้นจากนายเกษม ใจหงษ์ รองผู้ว่า 
การการไฟฟ้านครหลวง สว่นวชิาการและแผนงานขณะน้ัน	ได้รับแต่งต้ังให้เป็น 
ประธานคณะทำงานเพ่ือกล่ันกรองเร่ืองการซ้ือและการจา้ง		จากน้ันผู้วา่การ 
การไฟฟ้านครหลวงได้แต่งต้ังคณะกรรมการประมาณราคากลางข้ึนเม่ือวันที	่ 
22	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2539 คณะกรรมการฯดำเนินการประมาณราคากลาง 
คา่กอ่สรา้งโครงการจติรลดาเปน็เงนิ 577,367,881 บาท ไมร่วมภาษมูีลคา่เพ่ิม   
มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 900 วันตามเงื่อนไขการก่อสร้าง
	 ขัน้ตอนต่อมาคือ	 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้ 
ราคากลางดงักล่าวอา้งองิในการประกวดราคา		การแก้ไขราคากลางกระทำได ้
โดยคณะกรรมการประมาณราคากลางหรือโดยบุคคลอื่น	 ซึง่ต้องเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประมาณราคากลางเท่านั้น

 มีผู้เสนอราคาทั้งสิ้นจำนวน 6 ราย
	 บริษัท	 รวมนครก่อสร้าง	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 เสนอราคาต่ำสุด 

แต่ไม่ตรงแบบการก่อสร้างหลายข้อ	เช่น	ใช้วิธีการก่อสร้างแบบเปิดพื้นถนน	 

คุณสมบัติไม่ครบถ้วนจึงไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา 

ผลการประกวดราคา

	 บริษัท	 อิตาเลียนไทย	 ดีเวล็อปเมนท์	 จำกัด	 (มหาชน)	 เสนอราคา 

ต่ำรองลงมา	เป็นเงิน	692,965,170	บาท	สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการ 

ประมาณราคาประมาณไว้แต่ยังอยู่ในเกณฑ์พจิารณาของคณะกรรมการ 

พิจารณาผลประกวดราคา

การประกวดราคา
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	 นายเกษม	 ใจหงษ	์ ประธานคณะทำงานเพือ่กลัน่กรองเรือ่งการซือ้ 
และการจ้าง	 ได้หารือกับประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

ถึงเหตุผลความแตกต่างระหว่างราคากลางกับราคาทีบ่ริษัท	 อิตาเลียนไทย	 

ดีเวล็อปเมนท์	 จำกัด	 (มหาชน)	 เสนอ	 และตกลงให้ดำเนินการประมาณ 
ราคากลางครั้งที่	2	โดยใช้แบบก่อสร้างของบริษัท	อิตาเลียนไทยฯ	เป็นฐาน 
ประมาณราคากลางโดยคิดราคากลางใหม่ได้เป็นเงิน 616,222,000 บาท   
รวมภาษมีลูคา่เพ่ิมแลว้เปน็เงนิ 659,357,540 บาท  ราคาที่บรษิทั อติาเลยีนไทย  
ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เสนอยังคงสูงกว่าราคากลาง 

ประธานคณะทำงานเพือ่กลัน่กรองเรือ่งการซือ้

การแก้ไขราคากลาง
616
659

 นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ นายเกษม ใจหงษ ์ถกูกลา่วหาวา่มสีว่นรู้เหน็และเป็นผู้ดำเนนิการ 
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การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  
 การแก้ไขครั้งนี ้เปลี่ยนตัวเลขจาก 616,222,000 บาท เป็น  
640,388,832 บาท เม่ือรวมภาษีมูลคา่เพ่ิมแลว้เปน็ 685,216,050.24 บาท 
ระยะเวลาการก่อสร้างลดเหลือ 780 วัน เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ภายในกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ภายในกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ภายในกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ภายในกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ภายในกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 
มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จากนั้นมีการนำเอกสารที่ถูกแก้ไขแล้ว ไปถ่าย มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จากนั้นมีการนำเอกสารที่ถูกแก้ไขแล้ว ไปถ่าย มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จากนั้นมีการนำเอกสารที่ถูกแก้ไขแล้ว ไปถ่าย มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จากนั้นมีการนำเอกสารที่ถูกแก้ไขแล้ว ไปถ่าย มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จากนั้นมีการนำเอกสารที่ถูกแก้ไขแล้ว ไปถ่าย มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จากนั้นมีการนำเอกสารที่ถูกแก้ไขแล้ว ไปถ่าย 
สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น สำเนาอีกครั้งเพื่อให้เอกสารปลอมแปลงยังคงมีข้อความส่วนอืน่เป็น 
ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง ข้อความเดิมและมีลายมือชื่อของคณะกรรมการประมาณราคากลาง 
ทั้งคณะทั้งคณะ
 การแก้ไขตัวเลขเพือ่ให้ได้ราคากลางครั ้งนี ้ ทำให้ราคาที  ่
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เสนอสูงกว่า 
ราคากลางเป็นเงิน 7,749,119.76 บาททั ้งที ่ในความจริง สูงกว่า 
ราคากลางถึง 33,594,630 บาท
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	 จากนั้น	 นายเกษม	 ใจหงษ์ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
การไฟฟ้านครหลวงเพ่ือขออนุมัติวา่จา้งบริษัท	อติาเลียนไทย	ดเีวล็อปเมนท	์ 
จำกัด	(มหาชน)		ดำเนินการก่อสร้างบ่อพักฯ	รอบสวนจติรลดา	คณะกรรมการ 
การไฟฟ้านครหลวงหลงเชื่อตามรายงานและได้อนุมัติว่าจ้างบริษัท บริษัท  
อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  ให้ดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน  
691,895,170 บาท

 การแก้ไขราคากลางจึงเป็นการกระทำโดยมิชอบ เพือ่แสวงหา 
ประโยชน์ให้แก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
ส่งผลให้การไฟฟ้านครหลวงเสียหาย เสียค่าจ้างเพิ่มขึ้น

 ตอ่มา เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2541  มกีารรอ้งเรยีนเป็นบตัรสนเทห่ ์ 
ส่งจากการไฟฟ้านครหลวงถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)	กล่าวโทษนายเกษม	ใจหงษ ์
ว่ากระทำความผิด	 ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2502	
 คณะกรรมการ ป.ป.ป. สอบสวนแล้วพบว่ามีมูลความผิด และอัยการ 
สูงสุดมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญา ยื่นฟ้องต่อศาลอาญา
	 เ ม่ือวันท่ี	 9	 เมษายน	 พ.ศ.	 2551	 ศาลอาญาพิพากษาว่า	 
นายเกษม	 ใจหงษ์	 อดีตผู ้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง	 มีความผิดตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ	 พ.ศ.	 2502	 มาตรา	 11	 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบ ัต ิหน้าที ่โดยมิชอบ	 เพือ่ให้เก ิดความเส ียหายแก่ผู ้หน ึง่ผู ้ใด	 
หรือปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตให้จำคุกเป็นเวลา	 1	 ปี	 
และปรับ	20,000	บาท	แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน	 
เห็นสมควรให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดี	 โทษจำคุกจึงให้	 รอลงอาญาไว้	 
มีกำหนด	 2	 ปี	 และให้จำเลยทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม

การแก้ไขราคากลางจึงเป็นการกระทำโดยมิชอบ เพือ่แสวงหาการแก้ไขราคากลางจึงเป็นการกระทำโดยมิชอบ เพือ่แสวงหาการแก้ไขราคากลางจึงเป็นการกระทำโดยมิชอบ เพือ่แสวงหา
ประโยชน์ให้แก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประโยชน์ให้แก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประโยชน์ให้แก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประโยชน์ให้แก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประโยชน์ให้แก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประโยชน์ให้แก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ส่งผลให้การไฟฟ้านครหลวงเสียหาย เสียค่าจ้างเพิ่มขึ้นส่งผลให้การไฟฟ้านครหลวงเสียหาย เสียค่าจ้างเพิ่มขึ้นส่งผลให้การไฟฟ้านครหลวงเสียหาย เสียค่าจ้างเพิ่มขึ้นส่งผลให้การไฟฟ้านครหลวงเสียหาย เสียค่าจ้างเพิ่มขึ้น

	 

การร้องเรียน
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โจทย์และจำเลยไม่อุทธรณ์คำพิพากษา  คดีถึงที่สุด

การเป�นหูเป�นตาสอดส่องของ	
ทุกฝ�ายและการร้องเรยนมายัง	
หน่วยงานอิสระ	เช่น	สำนักงาน		
ป.ป.ช.	เป�นกลไกสำคัญในการ	

พทกัษป์ระโยชนข์องประเทศชาตไิด้

 เป็นที ่น่าเสียดายหากโครงการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ภาครัฐไม่ดำเนินการอย่างโปร่งใส เจ้าหน้าที ่ผู ้รับผิดชอบจำเป็น 
ต้องตั้งมั่น ยึดในผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก  การหวั่นไหว  
คลอนแคลน หันหนีจากความถูกต้องอันเนื ่องจากการมองข้าม 
ภาพรวมและละเลยการดำรงไว้ซึ ่งเกียรติและศักดิ ์ศรีย่อมนำไปสู  ่
ความเสื่อมเกียรติและด้อยค่า

บทสรุป

ตามท่ีเจ้าพนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรเป็นเวลา	 16	 ช่ัวโมง	 
หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา	29	และ	30
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ตารางที่ 15
 Turnkey  หรือ แบบเบ็ดเสร็จ  
หมายถึงให้ผู้ก่อสร้างดำเนินการออกแบบ 

ก่อสร้างทั้งหมด	ต่างจากการก่อสร้างแบบ 

ปกติตรงท่ีทางราชการจะมีแบบก่อสร้างให ้

ผู้ก่อสร้างนำไปใช้		

	 	 	 	 	 	 	 	 ในการก่อสร้างแบบ	 TurnKey	 

ผู้รับจ้างจะไปดูสถานท่ีและนำมาพิจารณา 

ร ่วมก ับวัตถ ุประสงค์ในการก ่อสร ้าง	 

แล้วดำเนินการออกแบบก่อสร้างท้ังหมด

 หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ   หรือ แบบเบ็ดเสร็จ  
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อุโมงค์ที่ด้านหนึง่ด้านใดของถนน	 และขุดลอดใต้ถนนไปสุดปลาย 

อีกด้านหนึง่	 	 จากนัน้	 นำท่อร้อยสายไฟฟ้าสอดลอดไปตามอุโมงค์		 

วิธีนี้ไม่สร้างปัญหาในการจราจร

146  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   147เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   147
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 

กำหนดโครงการจิตรลดา การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวง
จ้างสำนักบริการวิชาการ	จุฬาฯ	

จัดทำข้อกำหนดและ
รายละเอียด

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง	
ส่วนวิชาการและแผนงาน

ในเวลานั้น	ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานคณะทำงาน

เพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อ
และการจ้าง		

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้นประมาณราคากลางขึ้น

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

หลงเชื่อตามรายงาน

และอนุมัติว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย 

ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

เป็นเงิน 691,895,170 บาท

148  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   149เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   149
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ประธานคณะทำงาน
เพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อ

และการจ้าง แก้ไขราคากลาง
โดยไม่ผ่านคณะกรรมการ

ประมาณราคากลาง 
ซ่ึงผดิระเบยีบการไฟฟ้านครหลวง

เพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อเพื่อกลั่นกรองเรื่องการซื้อ
และการจ้างและการจ้าง

ทุจริต
ก่อสร้างบ่อพักฯ 
รอบสวนจิตรลดา

รัฐสูญเงินกว่า 
33 ล้านบาท

ประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงานประธานคณะทำงาน

คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาใชร้าคากลางดงักลา่ว 
เปน็หลกัอา้งองิในการประกวดราคา 

คณะกรรมการฯ	ดำเนินการ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ่อพักฯ

รอบสวนจิตรลดา	เป็นเงิน

577,367,881 บาท577,367,881 บาท 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	มีกำหนด 

ระยะเวลาก่อสร้าง	900	วัน 

ตามเงื่อนไขการก่อสร้าง

ประธานคณะทำงานเพือ่กลั่นกรองเรื่องการซื้อและการจ้างรายงาน 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเพือ่ขออนุมัติว่าจ้าง 
บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ดำเนินการก่อสร้างบ่อพักฯ รอบสวนจิตรลดา 

ราคากลางที่แก้ไขนี้ทำให้ราคาที่
บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล็อปเมนท์	

จำกัด	(มหาชน)	เสนอมา 
สูงกว่าราคากลางเป็นเงิน	

7,749,119.76 บาท ทั้งที่ใน 
ความจริงแล้ว	สูงกว่าราคากลาง 

ถึง 33,594,630 บาท

บ ร ิษ ัท 	 อิ ต า เ ล ีย น ไ ท ย 
ดีเวล็อปเมนท	์จำกัด	(มหาชน)	 
เสนอราคาต่ำรองลงมาแต  ่
สูงกว่าราคากลางมาก

มีผู้เสนอราคา	 6	 ราย	 บริษัท	 
รวมนครก่อสร้าง	(ประเทศไทย)	 
จำกัด	เสนอราคาต่ำสุด	แต่ไม่ 
ตรงแบบก่อสร้าง

148  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   149เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   149
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สอบสวน

ศาลตัดสิน

ทุจริต
สร้างบ่อพักฯ 

รอบสวนจิตรลดา
รัฐสูญเงินกว่า 
33 ล้านบาท

การแก้ไขราคากลาง 
เพื่อแสวงหาประโยชน์

เกิดการ Turnkey 
หรือ แบบเบ็ดเสร็จ

โดยผู้ก่อสร้าง
เพียงรายเดียว 

616
685

ร้องเรียน

รับไว้พิจารณา

Pipe jacking 

เป็นการก่อสร้างแบบ
ไม่เปิดผิวหน้าถนน

Pipe jacking
เป็นการก่อสร้างแบบเป็นการก่อสร้างแบบเป็นการก่อสร้างแบบ
ไม่เปิดผิวหน้าถนนไม่เปิดผิวหน้าถนนไม่เปิดผิวหน้าถนน

บัตรสนเท่ห์

150  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   151เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   151

57-06-011_125-200 Tujjarit_A-D-Print.indd  150 9/30/15  6:24:41 PM

creo




คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)

คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)(นายปัญญา ตันติยวรงค์์)

คดีหมายเลขดำที่ 45410425
คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 
คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425คดีหมายเลขดำที่ 45410425
คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 คดีหมายเลขแดงที่ 09634346 
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สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
	 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	หรือ	สตง.	เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระ 

และเป็นกลาง	 มีโครงสร้างประกอบด้วย	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน		 

คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 

และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

 การปฏบิตัหินา้ที่โดยมชิอบ ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด และทำให้บุคคลอืน่ได้รับประโยชน์ 
ถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ดังกรณีกล่าวหา 
นายปัญญา ตันติยวรงค์  ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. เป็นคณะกรรมการ 
ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ 
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  มีหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินโดยกำหนดนโยบายและกรอบการทำหน้าที ่ให้กับผู ้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

	 อำนาจหน้าที่สำคัญของ	 คตง.	 ประการหนึง่คือ	 พิจารณาเลือก 

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	โดยเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ 

การแต่งต้ังต่อวฒิุสภาเพ่ือพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ	ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พ.ศ.	2543

การปฏบิตัหินา้ที่โดยมชิอบ ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด และทำให้บุคคลอืน่ได้รับประโยชน์ 
ถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ดังกรณีกล่าวหา 
นายปัญญา ตันติยวรงค์  ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน
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ที่มาของการคัดเลือกผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะมีอำนาจ 
หน้าที่ในการตรวจสอบการเงินทั้งหมดของราชการว่าเป็นไปโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมายงบประมาณ	 รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินว่าคุ้มค่า 
หรือไม่
	 เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2545	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 
วิธีการลงคะแนนลับ	โดยเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องจำนวน	3	คนตาม 
ที่คณะอนุกรรมการเพือ่ดำเนินการสรรหาได้เสนอมา	 ได้แก่	 นายประธาน	 
ดาบเพชร	นางจารุวรรณ	เมณฑกา	และนายนนทพล	นิ่มสมบุญ
	 ผลการลงคะแนนมีดังนี้
 	นายประธาน	ดาบเพชรได้	5	คะแนน
 	นางจารุวรรณ	เมณฑกา	ได้	3	คะแนน
 	นายนนทพล	นิ่มสมบุญ	ได้	0	คะแนน
 นายประธาน	ดาบเพชร	รองผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ	และปฏิบัติ 
หน้าที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 จึงได้คะแนนเสียงสูงสุดและไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่			กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่

 คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้เสนอชื่อ นายประธาน ดาบเพชร  
เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

ฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯ

	 ต่อมา	นายปัญญา	ตันติยวรงค์	ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 

ฝา่ฝนืมติของคณะกรรมการฯ		ไม่เสนอชื่อ	นายประธาน	ดาบเพชร	ต่อวฒิุสภา	 

แต่เสนอชื่อ	 นายประธาน	 ดาบเพชร	 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก	 2	 คน	 คือ	 
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การไต่สวน

นางจารุวรรณ	เมณฑกา	และนายนนทพล	นิ่มสมบุญ	ผ่านประธานวุฒิสภา 
เพ่ือขอใหว้ฒิุสภาพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชรีายชื่อ	และใหค้วามเหน็ชอบ	 
ทั้งนีเ้ป็นที่เข้าใจได้ว่า	 มีเจตนาเพือ่ไม่ให้นายประธาน	 ดาบเพชร	 ได้รับ 
ตำแหน่ง	 และเพือ่ให้นางจารุวรรณ	 เมณฑกา	 ได้รับตำแหน่ง	 เนือ่งจาก 
นายนนทพล	นิ่มสมบุญ	อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนในข้อหากระทำผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง
	 วนัที	่16	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2544	วฒิุสภาประชมุและมีมติดว้ยคะแนน	 
91	ต่อ	70	คะแนนว่าวุฒิสภาสามารถเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใด	หนึ่งในสาม 
คนที่ส่งรายชื่อมาโดยไม่จำเป็นต้องเลือกนายประธาน	ดาบเพชร

	 วันที่	11	ธันวาคม	พ.ศ.	2544	นายประธาน	ดาบเพชรมีหนังสือถึง 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ (ป.ป.ช.)	 
ร้องเรียนวา่	การกระทำของนายปัญญา	ตันตยิวรงคเ์ป็นการปฏิบัติโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายร ัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินและระเบ ียบ 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินวา่ด้วยหลักเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาผู้สมควร 
ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีคำสัง่ 
ตัง้คณะอนุกรรมการไต่สวน	 จากการไต่สวนพบว่าข้อกล่าวหามีมูล	 ซึง่เป็น 
ความผดิทางอาญา	จงึแจง้ข้อหาต่อนายปัญญา	ตันติยวรงค	์วา่กระทำความผดิ 
อาญา	ฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้ 
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 157	 
รวมทั ้งส่งรายงานไปยังอัยการสูงสุดเพือ่ดำเนินคดีอาญาต่อไป	 และ 
คณะกรรมการ	ปปช.	ได้มีมติชี้มูลความผิด

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา 
เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนางจารุวรรณ เมณฑกา 
เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
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 ศาลชั้นตน้พิจารณาแลว้ พิพากษาวา่ นายปญัญา ตนัตยิวรงค ์
มีความผิด ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี
 นายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษา 
ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  

 ศาลฎีกาพิพากษากลับว่า นายปัญญา ตันติยวรงค์ 
มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ลงโทษจำคกุ  
3 ปี ปรับ 20,000 บาท แต่ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี 

 คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ไม่ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินหลังศาลฎีกาพิพากษาว่า นายปัญญา ตันติยวรงค ์
มีความผิด โดยให้เหตุผลว่าได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้รับตำแหน่งแล้ว

นายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษานายปัญญา ตันติยวรงค์ อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม คือ นายประธาน ดาบเพชร  

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา 
หลังศาลฎีกาพิพากษาว่า นายปัญญา ตันติยวรงค์หลังศาลฎีกาพิพากษาว่า นายปัญญา ตันติยวรงค์หลังศาลฎีกาพิพากษาว่า นายปัญญา ตันติยวรงค์หลังศาลฎีกาพิพากษาว่า นายปัญญา ตันติยวรงค์หลังศาลฎีกาพิพากษาว่า นายปัญญา ตันติยวรงค์

มีความผิดมีความผิด

	 เจ้าพนักงานหรอข้าราชการเป�นบุคคลที ่	
กฎหมายกำหนดให้มีทั ้งอำนาจ	 หน้าที ่และความ	
รับผิดชอบในการปฏิบัติการ	ซ่ึงอาจได้รับท้ังคุณและโทษ	
จากบทบัญญัติของกฎหมาย	จงต้องกระทำการดว้ย	
ความระมัดระวัง	 และหากกระทำการนอกขอบเขตที่	
กฎหมายให้ไว้	จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น	ก็มี	
มาตรการลงโทษเจ้าพนกังานไวเ้ป�นการเฉพาะ	ทั้งนี้ยงั	
เป�นการปกป้องและให้โอกาสผู้เสียหายให้ร้องเรยน	
และเอาผิดได้จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

บทสรุป
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ไต่สวน

ศาลตัดสิน

มีหนังสือถึง

ฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯ

มีมติเลือก

ฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯฝ่าฝืนมติคณะกรรมการฯ

1.1.1.1.

2.2.2.

3.

ไม่ได้เสนอชื่อทั้งที่ผ่านการเห็นชอบ

3.3.

เสนอผ่านประธานวุฒิสภา
เพื่อขอให้วุฒิสภาพิจารณา 

เลือกบุคคลตามบัญชี
รายชื่อและให้ความเห็นชอบ 

อีกครั้ง

2.

  ไม่ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินหลังศาลฎีกา
พิพากษาว่า นายปัญญา 
ตันติยวรงค์ มีความผิด
โดยให้เหตุผลว่าได้รับ
พระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้รับ
ตำแหน่งแล้ว

2.2.2.2.2.2.2.2.2.
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คดีความผิด
ต่อหน้าที่ราชการ 

(ที่ดินรัชดา) 
(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)

คดีความผิดคดีความผิดคดีความผิดคดีความผิดคดีความผิดคดีความผิดคดีความผิดคดีความผิดคดีความผิดคดีความผิด
ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อหน้าที่ราชการ 

(ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) (ที่ดินรัชดา) 
(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)

คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550
คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2550
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2550

156  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   157เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   157

57-06-011_125-200 Tujjarit_A-D-Print.indd  157 9/30/15  6:24:44 PM

creo




 จากการที่คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ประมูลซื ้อ 
ที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตร ย่านถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับ 
ศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย จากกองทนุเพื่อการฟนฟู 
และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ในกำกบัดแูลของธนาคาร 
แหง่ประเทศไทย กระทรวงการคลงั  โดยพนัตำรวจโท ทกัษณิ  
ชินวัตร   ซ่ึงในขณะน้ันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนาม 
ยนิยอมในฐานะคู่สมรส ส่งผลให้เป็นคู่สญัญาหรอืมสีว่นได ้
ส่วนเสียในสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อที่ดิน โฉนด 
แปลงดังกล่าว  อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชนส่์วนรวม เป็นการฝา่ฝนืตอ่กฎหมาย มโีทษผดิ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1)  

	 กองทนุเพ่ือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นรัฐวสิาหกิจ 

อยู่ในกำกับดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย	และธนาคารแหง่ประเทศไทย 

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง	กองทุนฯ	เป็นนิติบุคคล	จัดต้ังข้ึน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิใหมี้ความม่ันคง 

และเสถียรภาพเนือ่งจากในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดวิกฤติกับสถาบันการเงิน 

หลายแห่ง		มีหน้ีด้อยคณุภาพจำนวนมาก	ขาดสภาพคล่อง	ขาดเงนิหมุนเวยีน	 

หากปล่อยใหล้้มละลายจะทำให้ประชาชนจำนวนมากที่ทำธุรกรรมกับสถาบัน 

การเงินเหล่านั้นได้รับความเดือดร้อน	ทำให้เศรษฐกิจทั้งประเทศเสียหาย

กองทนุเพ่ือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นรัฐวสิาหกิจ

ที่ดินรัชดาภิเษก

จากการที่คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ประมูลซื ้อ 
ที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตร ย่านถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับ 
ศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย จากกองทนุเพื่อการฟนฟู 
และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ในกำกบัดแูลของธนาคาร 
แหง่ประเทศไทย กระทรวงการคลงั  โดยพนัตำรวจโท ทกัษณิ  
ชินวัตร   ซ่ึงในขณะน้ันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนาม 
ยนิยอมในฐานะคู่สมรส ส่งผลให้เป็นคู่สญัญาหรอืมสีว่นได ้
ส่วนเสียในสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อที่ดิน โฉนด 
แปลงดังกล่าว  อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชนส่์วนรวม เป็นการฝา่ฝนืตอ่กฎหมาย มโีทษผดิ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1)  
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	 เมือ่บริษัทเงินทุน	 เอราวัณทรัสต	์ จำกัดประสบปัญหาการขาด 

สภาพคล่องทางการเงนิ		กองทนุฯ		ไดเ้ข้าแก้ไขฟืนฟูและเพ่ิมทนุให	้และรับโอน 

หุ้นจดทะเบียนและชำระค่าหุ้นแล้วมาจากเอราวัณทรัสต์	ร้อยละ	75	เพื่อให ้

เอราวณัทรัสต์มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งข้ึน	กอ่นจะพิจารณานำหุ้นออกขาย 

ในภายหลัง	 	 เนื่องจากเอราวัณทรัสต์มีเงินกองทุนติดลบอยู่	 จึงจำเป็นต้อง 

ทำให้เงินกองทุนฯ	เป็นบวกก่อนนำออกขาย		

24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2538

	 ดังนั้น	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	พ.ศ.	2538 

กองทุนเพือ่การฟนฟและพัฒนาระบบสถาบัน 
การเงินจึงเข้าซื้อที่ดินจากเอราวัณทรัสต์ จำนวน  
2 แปลง ดังนี้

	 ติดถนนศนูยว์ฒันธรรม	รวม 

18	โฉนด	เน้ือที่รวม	85	ไร่	3	งาน	65	

ตารางวา	เป็นเงิน 2,749 ล้านบาท

	 ติดถนนเทยีมร่วมมิตร	รวม	 

13	โฉนด	เน้ือที่รวม	35	ไร่	2	งาน	69	 

ตารางวา	เป็นเงิน 2,140 ล้านบาท

รวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 4,889 ล้านบาท

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2

 ทำให้เอราวัณทรัสต์สามารถนำกำไรจากการขายที่ดินไปล้างการ 

ขาดทุนสะสมที ่มีอยู ่เพือ่ให้ส่วนของผูถ้ือหุ ้นเป็นบวกและจะได้นำหุ ้นออก 

ขายต่อไป
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พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2544

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2

	 ต่อมา	ใน	พ.ศ.	2544	กองทุนเพื่อการฟืนฟูและ 

พัฒนาระบบสถาบนัการเงินได้ปรับปรุงเกณฑ์บนัทึก 

ทรัพย์สินรอการขายใหม่ทั้งหมด	เพื่อรับรู้ผลการขาดทุน  
โดยใช้ราคาประเมินของกรมที ่ดินในขณะนั ้นเป็นราคา 

พ.ศ. 2538 2,749 ล้านบาท
(ลดลง 52.28%)

2,140 ล้านบาท
(ลดลง 64.76%)

คงเหลือราคา 

1,310.10 ล้านบาท

คงเหลือราคา 754.50 ล้านบาท  
ที่ดินแปลงนี้ที่รู้จักกันในชื่อ 

ที่ดินรัชดาภิเษก หรือ “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ”  “ที่ดินรัชดาฯ” 

ที่มา	http://www.chaoprayanews.com

สะท้อนมูลค่าที่เป็นจริง เป็นผลให้ราคาที่ดินปรับลดลง

ภาพที่ 3 ที่ดินรัชดา 
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	 เมื่อวันที่	 18	 มีนาคม	 พ.ศ.2546	 คณะกรรมการจัดการกองทุน 

อนุมัติให้นำทรัพย์สินของกองทุนฯ	ออกจำหน่ายโดยประมูลขาย	และได้นำ 

ที่ดนิรัชดาฯ	ออกประมูลขายทางอนิเตอร์เน็ตในวนัที่	22	กรกฎาคม	พ.ศ.	2546	 

เวลา	16.00	น.	–	16.30	น.	และกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 870 ล้านบาท	ราคา 
ประเมินของกรมที่ดินบวกร้อยละ	 15	 และผู้ร่วมประมูลต้องวางเงินมัดจำ  
10 ล้านบาท	มีผู้ประสงค์จะซื้อที่ดิน	8	ราย	ลงทะเบียนและชำระเงินมัดจำ 
การประมูล	 3	 ราย	 แต่ถึงกำหนดเวลาเสนอราคากลับไมม่ีผู ้เสนอราคา 

เข้าประมูล	กองทุนฯ	จึงยกเลิกการประมูล

	 หลังจากน้ัน	กองทนุฯ	ทำการรังวดัท่ีดนิรัชดาฯ	เพ่ือรวมทั้ง	13	โฉนด	 

โดยแบ่งหักส่วนที่เป็นสาธาณประโยชน์ออก	และแบ่งแยกใหม่เป็น	4	โฉนด 

เหลือเนือ้ที่รวม	 33	 ไร่	 78.9	 ตารางวา	 และทำการประกาศขายด้วยวิธี 

ประกวดราคาและกำหนดวันยื ่นซองในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546   
ครั้งนี้ไม่กำหนดราคาขั้นต่ำ แต่ผู้เข้าประกวดราคาต้องวางเงินมัดจำจำนวน 
100 ล้านบาท  ประกาศประกวดราคามีการระบุเลขที่โฉนดทั้ง	4	โฉนด	ทั้งที่ 
การรังวัดโฉนดที่ดินใหม่เพิง่แล้วเสร็จเมือ่วันที่	 19	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2546	 

และมีข่าวแพร่กระจายว่าคุณหญิงพจมาน	 ชินวัตร	 ภริยานายกรัฐมนตร	ี 

จะเข้าร่วมประมูลด้วย

ในวันยื่นซอง	มีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน	3	ราย	คือ

1.	คุณหญิงพจมาน	ชินวัตร	ส่งทนายความเป็นผู้รับมอบอำนาจ	

เสนอราคา 772 ล้านบาท 

2.	บริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนต์	จำกัด	(มหาชน)	

เสนอราคา 750 ล้านบาท

3.	บริษัท	แลนด์แอนด์เฮาส์	จำกัด	(มหาชน)	

เสนอราคา 730 ล้าน
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	 จดุเร่ิมต้นของคดน้ีี	เกิดจากกลุ่มขา้ราชการกระทรวงการคลงั  ที่ใชช้ื่อวา่	 
“กลุ่มเป�านกหวดี” หรอื “Whistle blower” 	ไดส่้งข้อมูลความไม่ชอบมาพากล 

ของการประมูลที่ดินรัชดาไปยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 และต่อมา	 

คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	 (คตส.) 

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่	31	ตุลาคม	พ.ศ.	2549

	 ข้อควรสังเกตจากการตรวจสอบมีด้วยกันหลายประการ

 	 	 การที่กองทุนฯปรับลดราคาที่ดินลงนัน้เกิดขึน้ในช่วงเวลาที	่ 

พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 	 	 การไม่กำหนดราคาขั้นต่ำของที่ดินในการประกวดราคาส่งผลให้ 

ราคาที่คุณหญิงพจมาน	 ชินวัตร	 ชนะประมูลเป็นราคาต่ำกว่าราคาขัน้ต่ำที ่

กองทุนฯ	เปิดประมูลครั้งแรก

 		หนังสือช้ีชวนให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคามีรายละเอียดไม่ครบถ้วน

 		มีการเพ่ิมเงนิมัดจำในการย่ืนซองประกวดราคาเป็น	100	ล้านบาท	 

จาก	10	ล้านบาทในการประมูลคร้ังแรก	ซ่ึงเปน็เงนิจำนวนมหาศาล	สามารถ 

กีดกันผู้เข้าประมูลให้น้อยลงตามไปด้วยได้

 คณุหญงิพจมาน   ชนิวตัร เปน็ผู้เสนอราคาสงูสดุ และคณะกรรมการ 
จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัติให้คุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้ชนะประมูล  
และได้ทำสัญญาจะซ้ือจะขายกับกองทุนฯ  ในวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546  
 การทำสัญญาซื้อขายที่ดินรัชดาฯ และโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นเมือ่ 
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
ได้ทำหนังสือยินยอมในฐานะคู่สมรส พร้อมแนบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที ่
ของรัฐ ประเภทข้าราชการการเมือง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น 
หลักฐานด้วย

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
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หลักฐานด้วยหลักฐานด้วยหลักฐานด้วย

ผลประโยชนส์ำหรับตนเองและผู้อื่น
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	 จงึเป็นที่เหน็ชัดวา่กองทนุฯ	ไม่สามารถขายที่ดนิโดยการแข่งขันอยา่ง 

เป็นธรรมทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการขายที่ดินเท่าที่ควร		

	 นอกจากนี้	เนื่องจากคณะกรรมการจัดการกองทุนประกอบด้วย

	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย		 ประธานกรรมการ

	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 	 	 รองประธานกรรมการ

	 กรรมการ	 แต่งตัง้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 จำนวน 

ไม่น้อยกว่า	5	คนแต่ไม่เกิน	9	คน

 จึงเห็นได้ว่าทุกตำแหน่งอยู่ในสถานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังสามารถให้คุณให้โทษได้ และนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็น 
ผู้กำกับดูแลกระทรวงการคลังอีกชั้นหนึ่ง

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีประกาศ 
กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่ต้องห้ามไม่ให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน 
ของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 100 (1) 
แห่งพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2542  ทั้งนี้ให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการ 
ดำเนินกิจการของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

	 พ.ต.ท.	 ทักษิณ	 ชินวัตร	 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	 ในฐานะ 

เจา้พนักงานตามกฎหมาย	มีหน้าที่จดัการหรือดแูลกิจการการบริหารทรัพยสิ์น 

ของกองทนุเพ่ือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	ไดใ้หค้วามยนิยอม 

แก่คุณหญิงพจมาน	 ชินวัตร	 คู่สมรส	 ในการเสนอราคาประมูลซือ้ที ่ดิน	 

ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	และทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับกองทุนฯ
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	 เมื่อวันท่ี	 21	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2550	 อัยการสูงสุดเป็นโจทกฟ์้อง	 

พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร เป็นจำเลยที่ 1 และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร  
เป็นจำเลยที่ 2	ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 

ในความผดิฐาน “เปน็เจา้หนา้ที่ของรฐัรว่มกนัเปน็คู่สญัญาหรือมสีว่นไดส้ว่นเสยี 
ในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี และเป็นเจ้าพนักงาน  
และสนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพือ่ประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นฯ” ซึง่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2542	และประมวลกฎหมายอาญา		

 ศาลมีคำสั่งรับฟ้องเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

 องคค์ณะผู้พิพากษามมีตด้ิวยคะแนนเสยีง 7 ตอ่ 2 วา่คณุหญงิพจมาน  
ชินวัตร จำเลยที่ 2 ไม่มีความผิดและไม่ต้องร่วมรับโทษตามมาตรา	 122	 
กับ	พ.ต.ท.	ทกัษิณ	ชินวตัร	จำเลยที	่1	และมีมติเอกฉันทว์า่	ที่ดนิไม่ใชท่รัพยสิ์น 

ที่ทั้งสองไดม้าจากการกระทำความผดิ	รวมท้ังมมีตดิว้ยคะแนนเสยีง 7 ตอ่ 2 ว่า 
เงินที่คุณหญิงพจมานจำเลยที่ 2 ชำระค่าทีด่ินไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำ 
ความผิดโดยตรง  ที่ดินและเงินดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์สินพงริบตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) และ (2)

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบจึงสรุปความเห็นว่า การกระทำของ  

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ 

รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา  

100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

คณะอนุกรรมการตรวจสอบจึงสรุปความเห็นว่า การกระทำของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบจึงสรุปความเห็นว่า การกระทำของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบจึงสรุปความเห็นว่า การกระทำของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบจึงสรุปความเห็นว่า การกระทำของ 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 

100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม100 (1) และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

อัยการสูงสุดเป็นโจทกฟ์้อง

คำพิพากษา
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 จากพยานหลักฐานและการไต่สวนสรุปว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
จำเลยที่ 1 กระทำความผิด ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  
ได้รับมอบหมายไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินเพื ่อให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน แต่กลับฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ทั้งที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ต้องกระทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องมีความ 
ซ่ือสัตย์เป็นท่ีประจักษ์ ประพฤติตนในส่ิงท่ีดีงามตามจริยธรรมของนักการเมือง 
ให้เหมาะสมกับที่ได้รับความไว้วางใจในตำแหน่งหน้าทีอ่ันสำคัญยิ่งนี้ จึงไม่ 
สมควรรอการลงโทษ
 อีกทั้งพิพากษาว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จำเลยที่ 1 มีความผิด 
ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราม 
การทุจริตพ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) วรรคสาม และมาตรา 122 วรรคหนึ่ง 
ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี  ส่วนความผิดฐานอื่นและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก  
และยกฟ้องโจทก์สำหรับคุณหญิงพจมาน ชินวัตร จำเลยที่ 2

ถ้าซื้อที่ดิน  2,140  ล้าน
ขาย  772  ล้าน

ขาดทุนขาดทุนขาดทุนขาดทุนขาดทุนขาดทุนขาดทุน
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- ไม่กำหนดราคาขั้นต่ำ

- หนังสือชี้ชวนมี
รายละเอียดไม่ครบถ้วน

- มีการเพิ่มเงินมัดจำ

- ปรับลดราคาที่ดิน

ส่งข้อมูล

ตั้งคณะอนุกรรมการ

ฟ
้องคดี

ติดตามคดี

รู้สึก
ไม่ชอบมาพากล

ประมูลซื้อ

ที่ดินรัชดา ติดถนนเทียมร่วมมิตร
รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ 

2 งาน 69 ตารางวา

ที่ดินรัชดา ติดถนนเทียมร่วมมิตรที่ดินรัชดา ติดถนนเทียมร่วมมิตรที่ดินรัชดา ติดถนนเทียมร่วมมิตรที่ดินรัชดา ติดถนนเทียมร่วมมิตรที่ดินรัชดา ติดถนนเทียมร่วมมิตรที่ดินรัชดา ติดถนนเทียมร่วมมิตร
รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ รวม 13 โฉนด เนื้อที่รวม 35 ไร่ 

2 งาน 69 ตารางวา2 งาน 69 ตารางวา2 งาน 69 ตารางวา

“กลุ่มเป่านกหวีด” 

กองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ได้ให้ความยินยอมแก่คู่สมรส 
ในการเสนอราคาประมูลซื้อที่ดิน

ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 
และทำสัญญาซื้อขายที่ดิน

เกิดขึ้นในขณะ
ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี

กองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟูกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ศาลตัดสิน

คตส.คตส.คตส.คตส.คตส.

อัยการอัยการอัยการอัยการอัยการอัยการอัยการ

มีความผิดตามพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) วรรคสาม  
และมาตรา 122 วรรคหนึ่งให้ลงโทษ 
จำคุก 2 ปี 
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คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญา

ในสัญญาที่ทำกับ
หน่วยงานของรัฐ

(คดีออกสลากพิเศษ
เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)

(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)

คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่คดีความผิดเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญา

ในสัญญาที่ทำกับ
ของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญา

ในสัญญาที่ทำกับ
ของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญา

ในสัญญาที่ทำกับ
ของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญา

ในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับในสัญญาที่ทำกับ
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐ

(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ(คดีออกสลากพิเศษ
เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)

(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)

คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552
คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551

คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552

166  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   167เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   167

57-06-011_125-200 Tujjarit_A-D-Print.indd  167 9/30/15  6:24:46 PM

creo




 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลมีการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับโครงการ 
ออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวัและ 2 ตวั (หวยบนดนิ)	และต่อมาเสนอ 

ใหก้ระทรวงการคลังพิจารณาเพ่ือขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในหลักการ 

3	ประการ	ดังนี้

 การปฏิบัติหน้าที ่โดยมิชอบและทุจริตต่อหน้าที ่  
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการ เช่น  
ในกรณีโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว 
และ 2 ตัว (หวยบนดิน) โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   
ทำให้มีผู ้เสียหายคือ กระทรวงการคลังและกระทรวง 
คมนาคม
 จากการไต่สวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
การกระทำท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)  
ตามท่ีกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้มี 
หนังสือร้องเรียน นำไปสู ่การยื ่นฟ้องต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และมีคำพิพากษาให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะ 
นายกรัฐมนตรีมีความผิดทางอาญา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสลากกินแบ่งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสลากกินแบ่งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสลากกินแบ่งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาลมีการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับโครงการรัฐบาลมีการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับโครงการรัฐบาลมีการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับโครงการรัฐบาลมีการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับโครงการรัฐบาลมีการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับโครงการ
ออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวัและ 2 ตวั (หวยบนดนิ)ออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวัและ 2 ตวั (หวยบนดนิ)ออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวัและ 2 ตวั (หวยบนดนิ)ออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวัและ 2 ตวั (หวยบนดนิ)ออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวัและ 2 ตวั (หวยบนดนิ)

โครงการออกสลากพิเศษ 000
00 หวย

บนดิน

การปฏิบัติหน้าที ่โดยมิชอบและทุจริตต่อหน้าที ่  
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการ เช่น  
ในกรณีโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว 
และ 2 ตัว (หวยบนดิน) โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   
ทำให้มีผู ้เสียหายคือ กระทรวงการคลังและกระทรวง 
คมนาคม

จากการไต่สวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
การกระทำท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)  
ตามท่ีกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้มี 
หนังสือร้องเรียน นำไปสู ่การยื ่นฟ้องต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และมีคำพิพากษาให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะ 
นายกรัฐมนตรีมีความผิดทางอาญา
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	 1.	ใหส้ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย	3	ตัว 

และ	2	ตัว	(หวยบนดิน)

	 2.	ให้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแล้ว 

ไปใช้ประโยชน์เพื่อคืนสู่สังคม

	 3.	ให้ยกเวน้และลดหยอ่นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 

ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 310)	 และภาษี 

การพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน	พ.ศ.	2478

	 วันที่	 8	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2546	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ 

กระทรวงการคลังเสนอทั้ง	 3	 ประการและดำเนินการออกสลากพิเศษแบบ 

เลขทา้ย	3	ตัวและ	2	ตัว	(หวยบนดนิ)	ตามโครงการดังกล่าว โดยเริ่มจากงวดวนัที่  
1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ถึงงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

 กองสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มนำเงินที่ได้จากโครงการไปใช้ในการ 
มอบคืนสู่สังคมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ถึง 15 กันยายน  
พ.ศ. 2549 เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 ล้านบาท

ที่มา	http://www.lottothailand.com/content--3-323-16536-1.html

ภาพที่ 4 สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว
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สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
	 สำน ักงานสลากก ินแบ ่งร ัฐบาล 

จัดตั้งขึ้น	 เพือ่วัตถุประสงค์ในการหารายได้ 

เข้ารัฐ	โดยการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล	 

ม ีแ น วท า ง ก า รปฏ ิบ ัต ิจั ด ส ร ร ร า ง วั ล 

อย่างชัดเจน		กล่าวคือ	

 		ร้อยละ	60	ของเงินรายได้จากการขายสลาก	นำไปจ่ายค่ารางวัล	

 	 ร ้อยละ	 28	 ของเงินรายได้จากการขายสลาก	 เป็นรายได้ 

เข้าแผ่นดิน	

 	 ร้อยละ	 12	 ของเงินรายได้จากการขายสลาก	 เป็นค่าใช้จ่าย 

การบริหารงาน	

 โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวัและ 2 ตวั (หวยบนดนิ)  
ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน แม้จะอ้างว่าเป็นการออก 
สลากกินแบ่งลักษณะพิเศษเพือ่จะนำเงินไปใช้ในทางสาธารณประโยชน์ 
ก็ตาม แต่ปรากฏว่าการออกสลากลักษณะพิเศษดังกล่าว ไม่ได้จำกัด 
จำนวนงวดตามแนวทางที่กองสลากเคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้

 ดงันั้น การออกสลากพิเศษดงักลา่วจึงไมใ่ช่สลากกนิแบง่รฐับาล 
หรือสลากการกุศลตาม พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และไม่ใช่ 
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่มีความเสี่ยงขาดทุน เนื่องจากกำหนดการจ่าย 
รางวัลให้แก่ผู้ถูกสลากทุกคน  ที่ถูกหมายเลข 2 และ 3 ตัว โดยไม่กำหนด 
วงเงินที ่รับแทงทำให้กองสลากต้องขาดทุนรวม 7 งวด จากการ 
ออกสลากทั้งสิ้น 80 งวด เป็นเงิน 1,600 ล้านบาทเศษ
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	 ด้วยเหตุน ี	้ จึงไม่อาจได้ร ับการงดเว้นการลดหย่อนภาษตีาม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการงดเว้นประมวลรัษฎากร	 พ.ศ.	 2540	 และ 

กฎกระทรวงปี	2503	และ	2543

	 นอกจากนี	้ การไม่นำเงินรายได้จากการออกสลากหลังจากหัก 

ค่าใช้จ่ายส่งเข้ากระทรวงการคลัง	 ยังนับว่าไม่ถูกต้อง	 แม้จะนำไปใช้ใน 

โครงการเพ่ือสาธารณประโยชน์ต่างๆ	ในเร่ืองการศกึษา	สาธารณสุข	ศาสนา 

และด้านสังคมอื่นๆ	ก็ตาม	ถือว่าผิดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน		

 โครงการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่นำรายได้การออกสลากไปใช้ 
ดำเนินการนั ้น มีลักษณะเอือ้ประโยชน์ด้านประชานิยมให้พรรคการเมือง 
เสียงข้างมากอีกด้วย
	 การออกสลากในลักษณะดังกล่าวไม่จัดว่าเปน็การออกสลาก 

การกุศลหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล	แต่เป็นการออกสลากแบบกินรวบโดยไดรั้บ 

อนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย	ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังนี้

 	 	 การออกสลากในลักษณะกินรวบเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราช 

บัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	พ.ศ.	2517	มาตรา	5	และมาตรา	9 

เพราะไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากการกุศลหรือสลากกินรวบ
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	 นับจากวนัที่	25	กันยายน	พ.ศ.	2546	ถึงวนัที่	14	กันยายน	พ.ศ.	2549	 

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอนุมัติเงินรายได้จากโครงการออกสลาก 

พิเศษแบบเลขท้าย	 3	 ตัวและ	 2	 ตัว	 (หวยบนดิน)	 คืนสูส่ังคมเป็นเงิน		 

13,679,596,802.79	 บาท	 และจ่ายให้แกส่ำนักงานตำรวจแห่งชาต	ิ 

2,347,908,433.15	 บาท	 รวมเป็นเงิน	 16,027,505,235.94	 บาท	 ทั้งนี้ 

ระหว่างการไต่สวนคดี	 หน่วยงานที่ได้รับเงินไปแล้วได้คืนเงินให้สำนักงาน 

สลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน	1,165,250,370	บาท	คงเหลือส่วนที่สำนักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลเสียหายจำนวน 14,862,254,865.49 บาท

เสียหายต่อคนไทย

 	การนำรายได้คืนสู่สังคมทำได้หลายวิธี	บางวิธีถูกกฎหมายบางวิธี 

ไม่ถูกกฎหมาย	แต่วธีิกรณน้ีีไม่ถูกกฎหมายเป็นการฝา่ฝนืต่อพระราชบัญญัติ 

เงินคงคลัง	 พ.ศ.	 2491	 มาตรา	 4	 และมาตรา	 13	 และพระราชบัญญัติ 

สำนักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล	 พ.ศ.	 2517	 มาตรา	 23	 และมาตรา	 27	 

ซึ่งกำหนดให้นำเงินที่ได้จากหน่วยงานของรัฐ หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว  
ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
 	 การให้ลดหย่อนและยกเว้นภาษีเป็นการฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 310)	 

พ.ศ.	 2540	 มาตรา	 5	 จตุทศ	 (2)	 และฝ่าฝืนกฎกระทรวงที ่ออกตาม 

พระราชบัญญัติการพนัน	พ.ศ.	2478
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การปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
	 การที ่	 พ.ต.ท.	 ทักษิณ	 ชินวัตร	 และคณะรัฐมนตรี	 ตลอดจน 

กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล	 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการออกสลากพิเศษ 

แบบเลขท้าย	 3	 ตัวและ	 2	 ตัว	 (หวยบนดิน)	 ในลักษณะสลากกินรวบนัน้ 

เป็นการปฏิบัติหน้าทีฝ่่าฝ�นกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากใช้ทรัพย์สินและบุคลากรของสำนักงานสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลดำเนินการตามโครงการดังกล่าว อีกทั้งเป็นการกระทำที่แสดง 

					ความเสียหายความเสียหาย

รวมค่าเสียหาย
แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น 

36,961,783,951.91 
บาท

	 	 	ความเสียหายที่เกิดกับกระทรวง 
การคลังเนือ่งจากเจ้าหนา้ที่ไม่ได้หัก 
ภาษี	 ณ	 ที่จ่ายจากส่วนลดจากการ 

ความเสียหายที่

กรุงเทพมหานคร

ขาดรายได้จากภาษี

ท้องถิ่น	ซึ่งต้อง

การพนัน	 พ.ศ.	 2478	 ซึง่ต้องชำระร้อยละ	 10 
ของราคาสลากแต่หกัไวเ้พียงร้อยละ	0.5	รวมเป็น 
เงินค่าเสียหาย 12,792,152,581.50 บาท

จำหน่ายสลากพิเศษและไม่ได้
รับภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอด
จำหน่ายตามราคา	คิดเป็น
เงินจำนวน	
8,970,740,910.22 8,970,740,910.22 8,970,740,910.22 8,970,740,910.22 บาท		

ชำระร้อยละ	2.5
จากยอดที่ต้องเสียภาษี

รวมเป็นเงินจำนวน	

336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 336,635,594.25 บาท

ที ่กระทรวงมหาดไทยไม ่ได้ ร ับ 
ในส่วนของภาษีตามพระราชบัญญัติ 
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 สำหรับการให้ยกเว้นและลดหย่อนภาษีนัน้ พ.ต.ท. ทักษิณ    
ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ 
สลากกินแบ่ง มีมติดังกล่าว เป็นการกระทำที ่ก่อให้เกิดการละเว้น  
ไม่เรียกเก็บภาษีอากร จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสีย 
หายแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

ให้เห็นเจตนาว่า ต้องการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
เป็นการทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) และมาตรา 157 
ตามลำดับ

 ส่วนการมีมติ ให้นำเงินของรัฐออกไปใช้  โดยไม่มีสิทธิที ่จะนำ 

ออกไปใช้หรอมีมติให้นำออกไปใช้ได้นั ้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะ 

นายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ 

ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2504 ที่จะตอ้งดแูลสำนกังานสลากกนิแบง่ 

รัฐบาล จึงเป็นการกระทำฝ่าฝ�นต่อพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง 

รัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 23 และ 27 เป็นการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่ 

ประโยชน์สำหรับตนเองหรอผู้อื่น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 152 อีกบทหนึ่ง

สำหรับการให้ยกเว้นและลดหย่อนภาษีนัน้ พ.ต.ท. ทักษิณ   สำหรับการให้ยกเว้นและลดหย่อนภาษีนัน้ พ.ต.ท. ทักษิณ   สำหรับการให้ยกเว้นและลดหย่อนภาษีนัน้ พ.ต.ท. ทักษิณ   
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หายแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หายแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หายแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หายแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หายแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

174  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   175เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   175
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 จากการไตส่วนพยานหลกัฐานจากการพิจารณาของศาลฎกีา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงาน 
สรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ตามที่กระทรวงการคลังและ 
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือร้องเรียน และระหว่างพิจารณาคดี  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
ยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน คตส. 
 พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรหลบหนไีม่มาศาลในวันนัดพจิารณา 
คดีครั้งแรก  ศาลมีคำสั่งให้ออกหมายจับและจำหน่ายคดีเฉพาะ 
เป็นการชั่วคราว

จากการไตส่วนพยานหลกัฐานจากการพิจารณาของศาลฎกีาจากการไตส่วนพยานหลกัฐานจากการพิจารณาของศาลฎกีาจากการไตส่วนพยานหลกัฐานจากการพิจารณาของศาลฎกีา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบกับรายงาน
สรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำสรุปการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ตามที่กระทรวงการคลังและที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ตามที่กระทรวงการคลังและที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ตามที่กระทรวงการคลังและที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ตามที่กระทรวงการคลังและที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ตามที่กระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือร้องเรียน และระหว่างพิจารณาคดี กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือร้องเรียน และระหว่างพิจารณาคดี กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือร้องเรียน และระหว่างพิจารณาคดี กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือร้องเรียน และระหว่างพิจารณาคดี 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน คตส. ยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน คตส. ยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน คตส. 
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คดีครั้งแรก  ศาลมีคำสั่งให้ออกหมายจับและจำหน่ายคดีเฉพาะคดีครั้งแรก  ศาลมีคำสั่งให้ออกหมายจับและจำหน่ายคดีเฉพาะคดีครั้งแรก  ศาลมีคำสั่งให้ออกหมายจับและจำหน่ายคดีเฉพาะคดีครั้งแรก  ศาลมีคำสั่งให้ออกหมายจับและจำหน่ายคดีเฉพาะคดีครั้งแรก  ศาลมีคำสั่งให้ออกหมายจับและจำหน่ายคดีเฉพาะ
เป็นการชั่วคราวเป็นการชั่วคราว

การพิจารณาของศาล

บทสรุป

 การกระทำใดๆ  อันอาศัย 

อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง 
แม้จะมีข้ออ้างว่าเพื่อประโยชน์ 
ต่อสังคม หากผิดต่อกฎหมาย  
ก็ไม่อาจเลี่ยงพ้นความผิดได้ 

174  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   175เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   175
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โครงการออก
สลากพิเศษ

ไม่กำหนดอัตราส่วน
รายรับที่ชัดเจน

ไม่จำกัดจำนวนงวด

รายได้จาก
การออกสลาก

ไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วนไม่กำหนดอัตราส่วน
รายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจนรายรับที่ชัดเจน

ไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวดไม่จำกัดจำนวนงวด

000
00 หวย

บนดิน

หลบหนีไม่มาศาลในวันนัด
พิจารณาคดีครั้งแรก

ศาลมีคำสั่งให้ออกหมายจับ
และจำหน่ายคดีเฉพาะ

เป็นการชั่วคราว

ตรวจสอบ
คตส.

โครงการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
ที่นำรายได้การออกสลากไปใช้
ดำเนินการนั้น มีลักษณะเอื้อประโยชน์
ด้านประชานิยมให้พรรคการเมือง
เสียงข้างมากอีกด้วย

แต่เป็นการออก
สลากแบบกินรวบ
โดยได้รับอนุญาต
จากกระทรวงมหาดไทย

แต่เป็นการออก
สลากแบบกินรวบสลากแบบกินรวบ
โดยได้รับอนุญาตโดยได้รับอนุญาตโดยได้รับอนุญาตโดยได้รับอนุญาต
จากกระทรวงมหาดไทยจากกระทรวงมหาดไทยจากกระทรวงมหาดไทยจากกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างพิจารณาคดี ป.ป.ช. ยื่นคำร้อง
ขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน คตส. 

กองสลากต้องขาดทุนรวม 7 งวด
จากการออกสลากทั้งสิ้น 80 งวด 
เป็นเงิน 1,600 ล้านบาทเศษ

กองสลากต้องขาดทุนรวม 7 งวด
จากการออกสลากทั้งสิ้น 80 งวด 
เป็นเงิน

รวมค่าเสียหาย
แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น 

36,961,783,951.91 
บาท

รวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหายรวมค่าเสียหาย
แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น แก่รัฐเป็นเงินทั้งสิ้น 

36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 36,961,783,951.91 
บาทบาท

คดีทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และร่ำรวยผิดปกติ 

(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)
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คดีทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และร่ำรวยผิดปกติ 

(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)

คดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริตคดีทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน
และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ และร่ำรวยผิดปกติ 

(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)

คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553
คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551คดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553
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 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน  
เป็นเรื ่องละเอียดอ่อน โดยเฉพาะหากเป็นเรื ่องของการ 
ใช้อำนาจรัฐในตำแหน่งสูงสุด เช่น หัวหน้ารัฐบาล การวาง 
นโยบาย การอนมุตั ิและการละเว้น การสนับสนุนและสง่เสรมิ 
ผ่านหน่วยงานราชการในการกำกับดูแล ซึ ่งส่งผลให้ 
เอือ้ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนและครอบครัว ตลอดจน 
พวกพ้อง ย่อมเป็นการกระทำอันมิชอบและมีความผิด 
ทางอาญานำไปสู่คำพิพากษายึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน 
ดังกรณีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

	 พันตำรวจโท	ทักษิณ	ชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกัน 

สองสมัย

 สมัยแรก เริ่มจากวันที่	9	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2544
 สมัยที่ 2	เริ่มจากวันที่	9	มีนาคม	พ.ศ.	2548	จนถึงวันที่	19	กันยายน 

พ.ศ.	 2549	 เมือ่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข	หรือ	คปค.	ทำการรัฐประหาร

หัวหน้ารัฐบาล

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน  
เป็นเรื ่องละเอียดอ่อน โดยเฉพาะหากเป็นเรื ่องของการ 
ใช้อำนาจรัฐในตำแหน่งสูงสุด เช่น หัวหน้ารัฐบาล การวาง 
นโยบาย การอนมุตั ิและการละเว้น การสนับสนุนและสง่เสรมิ 
ผ่านหน่วยงานราชการในการกำกับดูแล ซึ ่งส่งผลให้ 
เอือ้ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนและครอบครัว ตลอดจน 
พวกพ้อง ย่อมเป็นการกระทำอันมิชอบและมีความผิด 
ทางอาญานำไปสู่คำพิพากษายึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน 
ดังกรณีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
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 คณะ คปค. อ้างเหตุผลข้อหนึ่งในการทำการยึดอำนาจว่า การบริหาร 
ราชการแผ่นดินส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง จึงแต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ  
คตส. ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตภายใต้รัฐบาลในกำกับดูแลของ  
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งใช้เวลา 1 ปี 9 เดือนในการตรวจสอบ สรุปสำนวน 
คดีทั้งสิ้น 24 คดี

ตารางที่ 16

บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อเดิม 	 บริษัท	ชินวัตรคอมพิวเตอร์	แอนด์	อินเวสเมนท์	จำกัด

เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ชินวัตรคอมพิวเตอร์	จำกัด

และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท	ชนิวตัรคอมพิวเตอร์	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่นส์	จำกัด 

	 	 	 13	พ.ย.	2535	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

 คดีสำคัญคดีหนึ ง่ คือ คดีร่ำรวยผิดปกติ ได้ทรัพย์สิน 
โดยไม่สมควร  เนื ่องจากในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี   
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น  
จำกัด (มหาชน) และได้ใช้อำนาจหน้าที่ออกมาตรการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ 
แก่บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวม 7 กรณี   
ส่งผลให้หุ้นของบริษัทดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น ก่อนขายหุ้นจำนวน 1,419  
ลา้นหุ้น ใหก้บับรษิทั เทมาเสก็ ในประเทศสงิคโปรเ์ปน็เงิน 69.70 พันลา้นบาท   
เมื ่อรวมกับเงินปันผลที่ได้รับในช่วง พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 แล้ว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.60 พันล้านบาท
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หรือ	บริษัท เอไอเอส
ข้อมูลจำเพาะ
ลักษณะกิจการ	•	 เป็นผู้รับสมัปทานจากรัฐ	 ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนิน 

กิจการบริการโทรศัพท์เคลือ่นที่จากองค์การโทรศัพท์ 

แห่งประเทศไทย	(ทศท.)

	 •	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กวา่รอ้ยละ	90	ในบริษัท	ดจิติอลโฟน	 

จำกัด	หรือ	ดีพีซี

ทุนจดทะเบียน	5,000,000,000	บาท

ลักษณะกิจการ	•	ได้รับสัมปทานโครงการดาวเทียมจากรัฐโดยตรง	

 				ตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ

	 •	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วสิ	 

จำกัด	(มหาชน)	หรือ	บริษัท	เอไอเอส

	 •	เป็นผู้ถือหุ้นใน	บริษัท	ชินแซทเทลไลท์	จำกัด	 (มหาชน)	 

หรือ	บริษัท	ไทยคม	จำกัด	(มหาชน)

	 •	 ประกอบธุรกิจด้วยการเข้าไปถือหุ้นในบริษทัในเครือที่ 

ดำเนินธุรกิจสายสือ่สารโทรคมนาคมไร้สาย	 สายธุรกิจ 

สื่อสารดาวเทียม	และอื่น	ๆ

บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี
ข้อมูลจำเพาะ
ลักษณะกิจการ	 • เป็นผู้รับสัมปทานดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลือ่นที่จาก 

การสือ่สารแห่งประเทศไทย	 (ปัจจุบันคือ	 บริษัท	 กสท	 

โทรคมนาคม	จำกัด	(มหาชน)	
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 อั ยการสู งสุดยื ่นฟ ้องต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  
ให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร 
และครอบครัว ให้ตกเปน็ของแผ่นดินเนื่องจาก 
ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ 
ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์
สว่นรวม ที่เรียกกนัวา่ผลประโยชนท์บัซอ้น ในระหวา่ง 
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ตารางที่ 17 การถือหุ้น บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 10 เมษายน 2541
พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	 ถือหุ้นจำนวน	 32,920,000 หุ้น
คุณหญิงพจมาน	ชินวัตร	ถือหุ้นจำนวน	 34,650,000 หุ้น
นายบรรณพจน์	ดามาพงศ์	ถือหุ้นจำนวน	 6,847,395 หุ้น
    รวม 74,417,395 หุ้น

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2542
พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	 ถือหุ้นจำนวน	 65,840,000 หุ้น
คุณหญิงพจมาน	ชินวัตร		ถือหุ้นจำนวน	 69,300,000 หุ้น
    รวม 135,140,395 หุ้น
   คิดเป็นร้อยละ 48.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

อัยการสู งสุดยื ่นฟ ้องต่อศาลฎีกาอัยการสู งสุดยื ่นฟ ้องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัรให้มคีำสั่งยดึทรพัยข์อง พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร
และครอบครัว และครอบครัว ให้ตกเปน็ของแผ่นดินเนื่องจาก ให้ตกเปน็ของแผ่นดินเนื่องจาก 
ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำที่เปน็การ 
ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์ขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน ์
สว่นรวม ที่เรียกกนัวา่สว่นรวม ที่เรียกกนัวา่ผลประโยชนท์บัซอ้นผลประโยชนท์บัซอ้นผลประโยชนท์บัซอ้น ในระหวา่ง  ในระหวา่ง 
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

180  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   181เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   181
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ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2542
พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	 โอนหุ้นจำนวน	 32,920,000 หุ้น 
ให้	บริษัท แอมเพิลริช อินเวสท์เมนท์ จำกัด

ณ วันที่ 1 กันยายน 2542
พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	 โอนหุ้นจำนวน	 30,920,000 หุ้น 
ให้	นายพานทองแท้ ชินวัตร
	 	 	 โอนหุ้นจำนวน	 	 2,000,000 หุ้น 

ให้	นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
คุณหญิงพจมาน	ชินวัตร	โอนหุ้นจำนวน	 	 42,475,000 หุ้น 

ให้	นายพานทองแท้ ชินวัตร
	 	 	 โอนหุ้นจำนวน	 	 26,825,000 หุ้น 
ให้	นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ 

ณ วันที่ 9 กันยายน 2545 และ วันที่ 7 พฤษภาคม 2546
คุณหญิงพจมาน	ชินวัตร	โอนหุ้นจำนวน	 440,000,000 หุ้น 

ให้ นางสาวพินทองทา ชินวัตร
 

ณ วันที่ 20 มกราคม 2549
บริษัท	แอมเพิลริช	 โอนหุ้นจำนวน	 164,600,000 หุ้น 

ให้	นายพานทองแท้ ชินวัตร
	 	 	 โอนหุ้นจำนวน	 164,600,000 หุ้น 
ให้	นางสาวพินทองทา ชินวัตร

182  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   183เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   183
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รวมหุ้นที่ พ.ต.ท. ทักษิณและคุณหญิงพจมานให้บุคคลอื่นถือแทนทั้งหมด
จำนวน 1,419,490,150 หุ้น

คิดเป�นจำนวนกว่าร้อยละ 28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

	 นอกจากนี	้ ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ินนัน้	 

พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตรไม่แสดงรายการหุ้นในบริษัท	ชินคอร์ปฯ	ในนามของ 

ตนเองและคู่สมรส	ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

หรือ	ป.ป.ช.	อีกด้วย

	 ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	พ.ต.ท.	ทกัษิณ	ชนิวตัร	ปฏิบัติหน้าที่ 

และใชอ้ำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยน์แก่บริษัท	ชนิคอร์ปอเรชั่น	จำกัด	 

(มหาชน)	และบริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น	5	กรณี

	 กรณีที่	 1	 ออกกฎหมายแปลงค่าสมัปทานกจิการโทรคมนาคมเป็น 

ภาษีสรรพสามิต

	 กรณีที่	 2	 แกไ้ขสัญญาปรบัลดอัตราส่วนแบ่งรายได้โทรศัพท์มือถือ 

แบบจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับบริษัท	เอไอเอส

	 กรณีที่	 3	 แก้ไขสัญญาให้บริษัทเอไอเอสใช้เครือข่ายร่วมและให้หัก 

ค่าใช้จ่ายจากรายรับ	รวมทั้งปรับลดอัตราค่าใช้เครือข่ายร่วม

	 กรณีที่	4	อนุมัติดาวเทียมไอพีสตาร์	อันเป็นการให้แก้ไขข้อกำหนด 

ทางเทคนิคของดาวเทยีมสำรองของดาวเทยีมไทยคม	3	คอื	ดาวเทยีมไทยคม	4 

ซึง่เป็นดาวเทียมไอพีสตาร์เพือ่การสือ่สารระหว่างประเทศเป็นหลกั	 อันอยู่ 

นอกกรอบแห่งสัญญาสัมปทาน

	 กรณีที่	5	แก้ไขสัญญาสัมปทานลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัทไทยคม

เอื้อประโยชน์
แก่บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ
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	 กรณีที่	6	อนุมัติให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน

	 กรณทีี	่7		อนุมัติใหรั้ฐบาลพม่ากู้เงนิจากธนาคารเพ่ือการส่งออกและ 

นำเข้าแห่งประเทศไทยเพื่อซื้อสินค้าและบริการของบริษัท	ไทยคม

กรณีที่ 1 แปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต

	 พ.ต.ท.	 ทักษิณ	 ชินวัตร	 ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ผ่านกระบวนการตรากฎหมายแกไ้ขพิกดัอตัราภาษสีรรพสามติ โดยใหล้ดอตัรา 
และยกเวน้ภาษสีรรพสามติสำหรบักจิการโทรศพัทเ์คลื่อนที่จากอตัรารอ้ยละ 50  
เหลอืรอ้ยละ 10   อกีทั้งดำเนินการใหเ้ม่ือวนัที่	11	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2546	เห็นชอบ 

ให้นำค่าภาษีสรรพสามติมาหักออกจากค่าสัมปทานหรือส่วนแบ่งรายได้ 

ที่คู่สัญญาจะต้องนำส่งให้รัฐ	 เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท	 ชินคอร์ป	 

และบริษัทในเครืออยา่งมาก		อกีทั้งเป็นการขัดขวางมิใหผู้้ประกอบการธุรกิจ 

โทรคมนาคมรายใหม่เข้ามาแข่งขันในการประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มที่

 การดำเนินการนี ้ส่งผลให้รัฐได้รับเงินค่าสัมปทานตามข้อตกลง 
ในสญัญาน้อยลง  ถือเป็นการกระทำทีก่่อใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐ	และเป็น 

การเอื ้อประโยชน์ให้ก ับกจิการของตนเองและพวกพ้อง	 อีกทั ้งเป ็น 

การบิดเบือนการใช้อำนาจนิติบัญญัตอิอกกฎหมายเพือ่เป็นเครือ่งมือ 

ในการกีดกันประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายอื่น		

	 เห็นได้ชัดว่าเพือ่ประโยชน์แก่บริษัท	 เอไอเอส	 โดยตรง	 เนือ่งจาก 

ในช่วงเวลา	พ.ศ.	2547	บริษัท	เอไอเอส	ต้องชำระค่าสัมปทานให้องค์การ 

โทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย	หรือ	ทศท.	ในอตัราร้อยละ	25		การแก้ไขกฎหมาย 

ทำให้บริษัท	เอไอเอส	จ่ายค่าตอบแทนให้รัฐเพียงร้อยละ	15	เท่านั้น

กรณีนี้ทำให้รัฐขาดรายได้จากภาษี
สรรพสามิตรวมเป็นเงิน 60,000 ล้านบาท
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กรณีที่ 2 แก้ไขสัญญาปรับลดอัตราส่วนแบ่งรายได ้
โทรศัพท์มือถือแบบจ่ายเงินล่วงหน้า

	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2542	 บริษัท	 เอไอเอส	 ได้เริม่บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นที่ 

แบบจา่ยเงนิล่วงหน้า	(prepaid)	ในชื่อ วนัทูคอล โดยคณะกรรมการบริหารงาน 

(กบง.)	 กำหนดให้จ่ายสว่นแบ่งรายได้ให้	 ทศท.	 ตามขอ้กำหนดในสัญญา 

ในอัตราร้อยละ	25	ในเวลานั้นและในอัตราร้อยละ	30	ในปีสัมปทานที่	16	 

(ตุลาคม	พ.ศ.	2548	ถึงกันยายน	พ.ศ.	2549)

	 บริษัท	เอไอเอส	ยื่นขอต่อ	ทศท.	ใหป้รับลดอตัราส่วนแบ่งรายได	้และมี 

การนำเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการ	 ทศท.	 ซึง่นำไปสูก่ารลงนามข้อตกลง 

ต่อท้ายสัญญาหลักเมือ่วันที	่ 15	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2544	 สาระของ 

ข้อตกลงต่อท้ายคือ	บริษัท เอไอเอส จ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับ ทศท. ในอัตรา 
ร้อยละ 20 คงที่ตลอดอายุสัญญา
 การทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้ไม่ได้นำเสนอเร่องต่อคณะกรรมการ 
ประสานงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรอ 
ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาตรา 22 และไม่ได้นำเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่อย่างใด 
	 นอกจากนี	้ การปรับลดอัตราส่วนแบ่งดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้บริษัท 

เอไอเอส	ลดคา่ใช้บริการให้แก่ประชาชน	ไม่ไดท้ำใหผู้้ใชบ้ริการมากข้ึน	ซ่ึงจะ 

ทำให	้ทศท.	มีรายได้มากข้ึน		ตรงกันข้าม	บริษทั	เอไอเอส	สามารถทำกำไรได ้

มากข้ึนเน่ืองจากคา่สัมปทานลดลงและถึงจดุคุ้มทนุไดเ้ร็วกวา่คู่แข่ง	และจา่ย 

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากกว่าคู่แข่ง	ทำให้หุ้นของบริษัท เอไอเอส มีราคา 
สูงขึ้นและเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน  
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 การปรบัลดสว่นแบง่รายไดจ้ากการแกไ้ขสญัญาทำให ้ทศท.  
สูญเสียรายได้ทีค่วรจะได้รับไป 14,213 ล้านบาท (พ.ศ. 2544 ถึง  
พ.ศ. 2549) และความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตอีก 56,658  
ล้านบาท (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2559)
 ทศท. สูญเสียรายได้รวมทั้งสิ้นราว 70,872 ล้านบาท

	 พ.ต.ท.	 ทักษิณ	 ชินวัตร	 มีส่วนเกีย่วข้องและได้ร ับประโยชน์ 

จากกรณดีงักล่าวเน่ืองจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน	มีอำนาจ 

หน้าที ่บ ังคับบัญชาหร ือกำกับดูแล	 ทศท.	 และเอื ้อประโยชน์ให้ก ับ	 

บริษัท	 เอไอเอส	 ที่มีบริษัท	 ชินคอรป์ฯถอืหุ ้นอยู ่รอ้ยละ	 42.90	 ซึ่ง	 

พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ทำให้ผลประโยชน์ได้แก่ตนด้วย 

       กรณีที่ 3 แก้ไขสัญญาเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท เอไอเอส

	 การแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลือ่นที่ 

เพือ่อนุญาตให้ใช้เครือข่ายร่วม	 (Roaming)	 และให้หักค่าใช้จ่ายจากรายรับ	 

และกรณีการปรับลดอัตราค่าใช้จ่ายเครือข่ายร่วม	 เป็นการเอื้อประโยชน์ 

แก่บริษัท	ชินคอร์ปฯ	และบริษัท	เอไอเอส	ซึ่งสามารถแยกได้	2	กรณี

 กรณีที ่ 3.1 การแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการ 
โทรศพัทเ์คลื่อนที่เพื่ออนญุาตใหใ้ชเ้ครอืขา่ยรว่ม (Roaming) และให้หกัคา่ใชจ้า่ย 
จากรายรับ
	 เม่ือวนัที	่27	มีนาคม	พ.ศ.	2533	บริษัท	เอไอเอส	เข้าร่วมดำเนินกิจการ 

บริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่กับ	ทศท.	มีกำหนดอายสัุญญา	20	ป	ีโดยต้องจา่ยเงนิ 

ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นรายปี	ตามเงื่อนไขที่กำหนด	และต่อมา	เมื่อวันที	่ 

20	กันยายน	พ.ศ.	2539	ได้ขยายระยะเวลาสัญญาเป็น	25	ปี
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	 ต่อมา	 บริษัท	 เอไอเอส	 ดำเนินการขอเปิดการให้บริการเครือข่าย 

โทรศัพท์เคลือ่นที่ไปให้ผู้อื่นร่วมใช	้ โดยจะนำผลประโยชน์มาแบ่งให้	 ทศท.	 

ตามอัตราร้อยละในสัญญาหลัก	 แต่เมือ่วันที่	 21	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2545	 

บริษัท	 เอไอเอส	 ขอหักค่าใช้จ่ายจากการใช้เครือข่ายร่วมออกจากรายรับ 

ก่อนนำส่วนแบ่งส่ง	ทศท.		คณะกรรมการ	ทศท.	เหน็วา่รายไดจ้ากผู้ใหบ้ริการ 

รายอื่นมาใช้เครือข่ายของบริษัท	เอไอเอส	ยังคงต้องนำมาคำนวณส่วนแบ่ง 

รายไดต้ามสัญญาหลัก	และรายจา่ยของบริษทั	เอไอเอสจากการใชเ้ครือข่าย 

ของผู ้ให้บริการรายอื ่นถือเป็นภาระหน้าที ่ของบริษัท	 เอไอเอส	 ที่ต้อง 

รับผิดชอบเพื่อขยายเครือข่ายให้สามารถรองรับการให้บริการ

	 บริษัท	 เอไอเอส	 ยื่นเสนอขอปรับหลักการการใช้เครือข่ายอีกครัง้ 

เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	พ.ศ.	2545	และคณะกรรมการ	ทศท.	อนุมัติให้บริษัท	 

เอไอเอส	ดำเนินการตามที่ขอได้เมื่อวันที่	5	กันยายน	พ.ศ.	2545

 กรณีที่ 3.2 การปรบัลดอัตราคา่ใชจ่้ายเครอืขา่ยรว่มระหวา่ง กสท. กบั  
บรษิทั ดพีซี ีตามสญัญาการใหด้ำเนินการให้บรกิารวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่  
Digital PCN (Personal Communication Network) 
	 สัญญาน้ีมีอาย	ุ17	ป	ีและบริษัท	ดีพซี	ีต้องจา่ยผลประโยชน์ตอบแทน 

ขั้นต่ำหรือในอัตราร้อยละ	โดยถือเอาจำนวนเงินที่มากกว่า

	 ในเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2544	 บริษ ัท	 เอไอเอส	 เข ้าถ ือหุ ้น 

ในบริษัท	ดีพีซี	 เกินกว่าร้อยละ	90	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	และร้อยละ	90	 

ของผู้บริหารของบริษัท	ดพีซีี	เป็นผู้บริหารที่มาจากบริษัท	เอไอเอส	ถือไดว้า่ 

การปัดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ ทศท. ทำให้ ทศท. สูญรายได ้
นับจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 

เป็นเงินราว 6,960 ล้านบาท
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บริษัททั้งสองน้ีเป็นบริษัทเดียวกันก็วา่ได้	และวนัที	่27	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2545	 

กสท.	อนุมัติให้บริษัท	ดีพีซี	ใช้โครงข่ายร่วมกับบริษัท	เอไอเอส	โดย	กสท.	 

คิดผลตอบแทนรายได้ในอัตรานาทีละ	 2.10	 บาท	 ซึง่ต่อมา	 บริษัท	 ดีพีซี	 

มีหนังสือถึง	กสท.	ขอปรับลดอัตราเหลือนาทีละ	1.10	บาท	

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 กสท. อนุมัติปรับลดเหลืออัตรา 1.00
ถึง 1.10 บาทต่อนาที ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กสท. 

เป็นเงิน 796 ล้านบาท 

	 การจัดทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตและการปรับลดอัตรา 

ค่าใช้เครือข่ายไม่ได้ดำเนนิการถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้ 

เอกชนเข้าร่วมหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	2535	แต่อย่างใด

กรณีที่ 4 การอนุมัติโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์ 
(IPSTAR) โดยมิชอบ

	 โครงการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศมีวัตถุประสงค์เพือ่ใช้ใน 

การสื่อสารภายในประเทศ		กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการกำหนดให้ม ี

ดาวเทียมหลักและระบบดาวเทียมสำรอง

	 บริษัทชินคอร์ปฯ	 ได้รับสัญญาสัมปทานดาวเทียมเมื่อ	 พ.ศ.	 2534	 

โดยตามสัญญากำหนดให้ส่งดาวเทียมไทยคม	1	และ	3	เป็นดาวเทียมหลัก	 

และส่งดาวเทียมไทยคม	 2	 และ	 4	 เป็นดาวเทียมสำรอง	 เพือ่ใช้สำหรับ 

การสื่อสารภายในประเทศโดยเฉพาะ	ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินการ 

ตามสัญญาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคม
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ดาวเทียมไทยคม 3 ดาวเทียมไอพีสตาร์ (IPSTAR)

มีช่องสัญญาณความถี่	ซี-แบน	

(C-band)	จำนวน	25	transponders

ไม่มี

มีช่องสัญญาณความถี	่เคยู-แบน	

(Ku-band)	จำนวน	14	

transponders

เคยู-แบนในลักษณะสปอตบีม	

84	บีม	เชพบีม	3	บีม

และบรอดคาสต์บีม	7	บีม

ไม่มีช่องสัญญาณความถี่	

เคเอ-แบน	(Ka-band)

มี

ที่มา	 http://th.wikipedia.org/wiki/

ดาวเทยีมไทยคม#/media/File:Thaicom3.

jpg

h t t p : / / t h . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

ดาวเทียมไทยคม#/media/File:IPSTAR.

jpg

ตารางที่ 3 เปรียบเทียมดาวเทียมไทยคม 3 กับดาวเทียมไอพีสตาร์

 สรุป ดาวเทียมไอพสตาร์เป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่   
ไม่สามารถเป็นดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม 3 ได้
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	 บริษัท	 ชิน	 แซทเทิลไลท์	 จำกัด	 (มหาชน)	 หรือ	 บริษัท	 ไทยคม 

ซ่ึงจดัต้ังข้ึนตามสัญญาสัมปทานเพ่ือบริหารโครงการ	ไดส่้งดาวเทยีมไทยคม	1	 

ขึ้นสู่อวกาศใน	พ.ศ.	2536	ดาวเทียมไทยคม	2	ใน	พ.ศ.	2537	ตามแผนงาน 

แนบท้ายสัญญาสัมปทาน	และได้รับอนุมัติให้ส่งดาวเทียมไทยคม	3	เร็วกว่า 

กำหนดตามแผนงานตามที่บริษัท	 ไทยคม	 ร้องขอ	 เมื่อ	พ.ศ.	 2540	และมี 

กำหนดส่งดาวเทียมไทยคม	4	เพื่อใช้เป็นดาวเทียมสำรองใน	พ.ศ.	2541

 เมื ่อถึงกำหนดส่งดาวเทียมไทยคม 4 ขึ ้นสู ่อวกาศ บริษัท ไทยคม  
ขอเลื่อนเวลา 2 ครั้ง และขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดาวเทียมไทยคม 4  
เป็นดาวเทียมไอพสตาร์เพื่อใช้เป็นดาวเทียมสำรองตามสัญญา
	 กระทรวงคมนาคมมอบใหก้รมไปรษณีย์โทรเลขศกึษาข้อเทคนิคของ 

ดาวเทียมไอพีสตาร์	ซึ่งได้ผลการศึกษาว่า	เป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่	ไม่ใช่ 

ดาวเทียมสำรอง	และนำผลการศึกษาเข้าประชุมในคณะกรรมการประสานงาน 

โครงการดาวเทยีมส่ือสารภายในประเทศ		ที่ประชมุมีมติวา่เป็นดาวเทยีมหลัก 

ดวงใหม่เช่นเดียวกับความเห็นของกรมไปรษณีย์โทรเลข

	 ต่อมา	 มีการแก้ไขมติการประชุมของคณะกรรมการประสานงานฯ	 

โดยเปลีย่นแปลงและอนุมัติให้ดาวเทียมไอพีสตาร	์ เป็นดาวเทียมสำรอง 

ตามที่บริษัท	 ไทยคม	 ร้องขอได้	 	 และในวันที่	 24	 กันยายน	 พ.ศ.	 2545	 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอนุมัติตามการร้องขอ

 ดาวเทยีมไอพสตารถ์กูสง่ขึ้นสู่อวกาศ  เมือ่วันที่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2548  
โดยถือว่าเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคม 3 ทั้ง ๆ ที่ไม่อาจใช้งานทดแทน 
ไทยคม 3 ได้  เพราะใช้เทคโนโลยีต่างกันและให้บริการรองรับการใช้อินเตอร์เน็ต 
ในต่างประเทศถึงร้อยละ 94 และใช้ภายในประเทศเพยงร้อยละ 6 จึงถือได้ว่า 
เป็นดาวเทียมนอกสัญญาสัมปทาน 
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การอนุมัติดำเนินการอย่างรวบรัดเร่งรีบผิดปกติวิสัย
และทำให้รัฐเสียหายราว 1.6 หมื่นล้านบาท 

	 การอน ุม ัต ิดังกล ่าวจึงไม ่ชอบและเปน็การเอื ้อประโยชน ์ให้ 

บริษัทไทยคมไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาสัมปทาน	 รัฐต้องเสียหายจากการ 

ไม่ได้รับมอบโครงการไทยคม	 4	 เป็นมูลค่า	 4,000	 ล้านบาท	 นอกจากนี	้ 

โครงการดาวเทยีมไอพีสตาร์ถือเป็นโครงการใหม่ที่อยู่นอกกรอบของสัญญา 

สัมปทาน	 สมควรดำเนินการให้มกีารเปิดประมูลแข่งขันใหม่อย่างเปน็ธรรม		 

การอนุม ัต ิโดยไม ่ชอบ	 จึงเป ็นการเอื ้อประโยชน์ให้บร ิษ ัท	 ไทยคม	 

ของ	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	คิดเป็นมูลค่าโครงการ	16,000,000,000	บาท

กรณีที่ 5 การอนุมัติแก้ไขสัญญาลดสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท ชินคอร์ปฯ

	 สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายในประเทศระหว่าง 

บริษัท	ชินคอร์ปอเรชั่น	จำกัด	 (มหาชน)	กับกระทรวงคมนาคมระบุเงื่อนไข 

ในข้อ	4	วา่ดว้ยการจดัต้ังบริษัทใหม่วา่	บริษัท	ชนิคอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน) 

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทใหม่ที่ต้ังข้ึน	เพ่ือบริหารโครงการดาวเทยีม	 

โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	51	

	 เมื่อวันที่	 27	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2547	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือ่สาร	 (รับโอนงานจากกระทรวงคมนาคมตามกฎหมายปฏริูป 

ระบบราชการ)	 อนุมัติแก้ไขสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสือ่สารภายใน 

ประเทศ	ลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ชินคอร์ปอเรชั่น	 จำกัด	 (มหาชน) 

ในบริษัท	 ไทยคม	 ซึง่ตัง้ขึน้ใหม่ตามสัญญา	 จากไม่น้อยกว่าร้อยละ	 51	 

เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 ตามที่บริษัท	 ไทยคม	 ร้องขอ	 โดยให้เหตุผลว่า 

ต้องใช้เงินลงทุนในโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์สูงมาก	จำเป็นต้องหาพันธมิตร 

มาเข้าร่วมลงทุน
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การอนุมัติดังกล่าวไม่มีการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
จึงเป็นการอนุมัติโดยมิชอบและเป็นการเอื้อประโยชน์

แก่บริษัท ชินคอร์ปฯ ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

	 ในความเป็นจริงแล้ว	การแก้ไขสัญญาดงักล่าวทำใหเ้ม่ือต้องเพ่ิมทนุ 

เพือ่ดำเนินโครงการใดๆ	 โดยเฉพาะโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์ที่ต้องใช้ 

เงนิลงทนุสูงกวา่	16,000	ล้านบาทน้ัน	บริษัท	ชนิคอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน)	 

ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท	 ไทยคม	 ไม่ต้องระดมทุนหรือกูยื้มเงินมา 

ซือ้หุ ้นเพือ่ร ักษาสัดส ่วนร ้อยละ	 51	 ไว้	 และการลดจำนวนสัดส ่วน 

การถือหุ้นตรงน้ียังมีผลต่อความเช่ือม่ันและความม่ันคง	ในการดำเนินโครงการ 

ของบริษัท	ชนิคอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	(มหาชน)	ในฐานะผู้ไดรั้บสัมปทานโดยตรง	 

ซึ่งควรต้องมีอำนาจควบคุมบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกด้วย

 กรณีที่ 6 การอนุมัติให้ใช้เงินค่าสินไหมทดแทนของ
ดาวเทียมไทยคม 3 ไปเช่าช่องสัญญาณต่างประเทศ

	 สัญญาดำเนินกิจการดาวเทยีมส่ือสารภายในประเทศระหวา่งบริษัท	 

ชินคอร์ปอเรชั่น	 จำกัด	 (มหาชน)	 กับกระทรวงคมนาคมระบุเงื่อนไขให้มี 

ดาวเทียมสำรองและให้ทำประกันภัยทรัพย์สินทุกชนิด	 รวมทั้งกำหนด 

เงื่อนไขการจัดการทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายไว้อย่างชัดเจน

	 เมือ่เกดิความเสยีหายขึน้จะต้องรีบซ่อมแซมหรอืหากสญูหาย 

ก็จะต้องจดัหามาทดแทนทนัที	โดยกระทรวงคมนาคมจะมอบเงินคา่สินไหม 

ทดแทนที่ไดรั้บจากบริษัทประกันภัยเม่ือเกิดกรณดีงักล่าวใหกั้บบริษัทไทยคม 

เพื่อนำไปจัดการซ่อมแซมหรือจัดหามาทดแทน
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	 ใน	พ.ศ.	2546	เกิดเหตุการณด์าวเทยีมไทยคม	3	เสียหาย	บริษัท	ไทยคม	 

ร้องขอเพ่ือนำเงนิบางส่วนที่ไดรั้บจากบริษัทประกันภัย		เป็นคา่สินไหมทดแทน 

ไปเช่าดาวเทียมต่างประเทศเปน็เงินราว	 6.70	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เพือ่ใช้ 

ทดแทนช่องสัญญาณเดิมและใช้เป็นดาวเทียมสำรอง

 การร้องขอนี ้ ขัดต่อสัญญาสัมปทานเนื ่องจากบริษัท ไทยคม  
ทำผิดสัญญา ไม่มีดาวเทียมสำรองหากเกิดปัญหากับดาวเทียมไทยคม 3   
ดังนั ้น จึงควรต้องเป็นผู ้รับภาระค่าใช้จ่ายทั ้งหมดในการดำเนินการ ให้มี 
ดาวเทียมใช้อย่างพอเพยงและต่อเนื่อง ไม่มีสิทธินำเงินค่าสินไหมทดแทนไปเช่า 
ช่องสัญญาณต่างประเทศ แต่ควรต้องนำเงินสินไหมทดแทนทั้งหมดจำนวน  
33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปสร้างดาวเทียมวงใหม่ทดแทนตามเง่อนไขในสัญญา 
สัมปทาน

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุมัติตามที่ 
บริษัท ไทยคม ร้องขอจึงเป็นการอนุมัติโดยมิชอบและเป็นการเอื ้อ 
ประโยชน์ให้กับ บริษัท ไทยคม ทำให้บริษัท ไทยคม ไม่ต้องระดมทุน 
หรอืกู้ยมืเงนิไปจ่ายเปน็ค่าเชา่ชอ่งสัญญาณตา่งประเทศ เพื่อใชท้ดแทน 
ดาวเทียมไทยคม 3 และทำให้รัฐเสียหาย เนือ่งจากค่าสินไหมทดแทน 
ควรอยู่ในความดูแลของรัฐและเก็บไว้เป็นหลักประกันความมั่นคง

กรณีที่ 7 การอนุมัติให้รัฐบาลพม่ากู้เงินจากธนาคาร EXIM 
Bank เพื่อซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ไทยคม

	 ใน	 พ.ศ.	 2546	 ประเทศไทย	 ภายใต	้ พ.ต.ท.ทักษิณ	 ชินวัตร	 

นายกรัฐมนตรี	 ได้แสดงความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 

แก่สหภาพพม่า	 หลังการเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 
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ที่เกาะบาหล	ี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 โดยอ้างว่าเป็นการหารืออย่างเป็น 

ทางการหากแต่ไม่ปรากฏในบันทึกการประชุมแต่อย่างใด	 การให้ความ 

ช่วยเหลือในรูปเงินกูจ้ำนวน	 3,000	 ล้านบาท	 เพือ่ให้สหภาพพม่า 

นำไปซือ้เครือ่งจักรกอ่สร้างและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทย	 สำหรับการ 

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

 ตอ่มา รฐับาลไทยพิจารณาเพิมวงเงนิเปน็ 4,000 ลา้นบาท ระยะเวลากู้  
12 ปี และลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 5.75 เป็นร้อยละ 3 และขยายระยะเวลา 
ปลอดชำระหนี้เงินต้น 2 ปีแรก เป็น 5 ปี และมอบให้ธนาคารเพือ่การส่งออก 
และนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เป็นผู้ปล่อยเงินกู้  
	 ทั้งนี้	 การให้กูใ้นอัตราดอกเบีย้ต่ำกว่าต้นทุนไม่ใช่วัตถุประสงค์ 

ในการจดัต้ังธนาคารตามพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้า 

แห่งประเทศไทย	 ธนาคาร	 EXIM	 Bank	 จึงขอคุ ้มครองความเสียหาย 

ตามมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ 

ให้กระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ชดเชยแก่ธนาคาร 

ตามจำนวนที่เสียหายเป็นเงินราว	 140	 ล้านบาท	 และให้ชดเชยส่วนต่าง 

ดอกเบ้ียท่ีได้รับจากรัฐบาลสหภาพพม่า	กับต้นทุนดอกเบ้ียของธนาคารอีกด้วย 

คิดเป็นเงินราว	670	ล้านบาท

 หลังจากรัฐบาลสหภาพพม่าได้รับเงินกู ้จำนวนดังกล่าวแล้ว  
ธนาคารการค้าแห่งสหภาพพม่า ได้ยื ่นขออนุมัติจัดซื ้อจัดจ้างระหว่าง 
บริษัท ไทยคม กับกระทรวงสื่อสารสหภาพพม่า เพือ่ซือ้อุปกรณ์ไอพสตาร์ 
และอุปกรณ์สำหรับบริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท เป็นเงิน 15 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐหรอประมาณ 593.5 ล้านบาท ซึ่งธนาคาร EXIM Bank ได้เห็นชอบ  
และจ่ายเงินกู้โดยตรงให้กับบริษัท ไทยคม
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ยึดทรัพย์

 ทั้ง 7 กรณีดังกล่าว เป็นหลักฐานว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
ใช้อำนาจรัฐในระหว่างการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปในการ 
เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการ 
ขายหุ้น เงินปันผล และดอกเบี้ยของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  
(มหาชน) เป็นทรัพย์สินที ่ได้มาจากการกระทำที ่เป็นการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการได้มา 
โดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่
อนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิ 
พร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ทั้ง 7 กรณีดังกล่าว เป็นหลักฐานว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรทั้ง 7 กรณีดังกล่าว เป็นหลักฐานว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรทั้ง 7 กรณีดังกล่าว เป็นหลักฐานว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ใช้อำนาจรัฐในระหว่างการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปในการใช้อำนาจรัฐในระหว่างการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปในการใช้อำนาจรัฐในระหว่างการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปในการใช้อำนาจรัฐในระหว่างการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปในการ
เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการ
ขายหุ้น เงินปันผล และดอกเบี้ยของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขายหุ้น เงินปันผล และดอกเบี้ยของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขายหุ้น เงินปันผล และดอกเบี้ยของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขายหุ้น เงินปันผล และดอกเบี้ยของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขายหุ้น เงินปันผล และดอกเบี้ยของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) เป็นทรัพย์สินที ่ได้มาจากการกระทำที ่เป็นการขัดกัน(มหาชน) เป็นทรัพย์สินที ่ได้มาจากการกระทำที ่เป็นการขัดกัน(มหาชน) เป็นทรัพย์สินที ่ได้มาจากการกระทำที ่เป็นการขัดกัน(มหาชน) เป็นทรัพย์สินที ่ได้มาจากการกระทำที ่เป็นการขัดกัน(มหาชน) เป็นทรัพย์สินที ่ได้มาจากการกระทำที ่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการได้มาระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการได้มาระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการได้มาระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการได้มาระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการได้มา
โดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
อนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิอนัเปน็การรำ่รวยผดิปกต ิคตส. ไดอ้อกคำสั่งอายัดเงนิและทรพัย์สนิ
พร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

 เนื ่องจากในช่วงเวลานั ้น บริษัท ชินคอร์ปอเรชั ่น จำกัด  
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยคม ร้อยละ 51.48 ของหุ้นทั้งหมด   
การดำเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท ไทยคม  
ท่ี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และครอบครัวกับพวก มีผลประโยชน์ให้ได้ 
รบังานจา้งในการพฒันาระบบโทรคมนาคมจากรฐับาลสหภาพพมา่  
โดยให้เงินกูสิ้นเชื ่อดังกล่าว เป็นเหตุให้ธนาคารเพื่อการส่งออก 
และนำเข้าแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย

194  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   195เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   195
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บทสรุป

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้เงินที ่ได้ 
จากการขายหุ ้นและเงินปันผลหุ ้นของบริษัท 
ชินคอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) จำนวน  
46,373,687,454.70 บาท พร้อมดอกผล 
ตกเป็นของแผ่นดิน ได้ดำเนินการบังคับคดี 
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินครบถ้วนแล้ว  
รวมเป็นจำนวนเงินทั ้งหมด 49,000  
ล้านบาทเศษ

196  ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   197เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   197
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 คตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้น 
เงินปันผล และดอกเบี้ย เป็นทรัพย์สินที่ได้มา 
โดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าที ่ หรือใช้ 
อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่อันเป็นการร่ำรวย 
ผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและ 
ทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมี 
คำพิพากษาถึงที่สุด

คตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นคตส. เห็นว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้น
เงินปันผล และดอกเบี้ย เป็นทรัพย์สินที่ได้มาเงินปันผล และดอกเบี้ย เป็นทรัพย์สินที่ได้มาเงินปันผล และดอกเบี้ย เป็นทรัพย์สินที่ได้มาเงินปันผล และดอกเบี้ย เป็นทรัพย์สินที่ได้มา
โดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าที ่ หรือใช้โดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าที ่ หรือใช้โดยไม่สมควรจากการปฏิบัติหน้าที ่ หรือใช้
อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่อันเป็นการร่ำรวยอำนาจในตำแหน่งหน้าที ่อันเป็นการร่ำรวยอำนาจในตำแหน่งหน้าที ่อันเป็นการร่ำรวย
ผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและผิดปกติ คตส. ได้ออกคำสั ่งอายัดเงินและ
ทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมีทรัพย์สินพร้อมดอกผลไว้จนกว่าศาลจะมี
คำพิพากษาถึงที่สุดคำพิพากษาถึงที่สุดคำพิพากษาถึงที่สุด

ใช้อำนาจรัฐในระหว่างการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตร ี
ไปในการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน

กรณีที่ 1 แปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต

กรณีที่ 2 แก้ไขสัญญาปรับลดอัตราส่วนแบ่งรายได ้
โทรศัพท์มือถือแบบจ่ายเงินล่วงหน้า

กรณีที่ 3 แก้ไขสัญญาเอื้อประโยชน์ให้กับ
บริษัท เอไอเอส

กรณีที่ 4 การอนุมัติโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์ (IPSTAR) โดยมิชอบ

กรณีที่ 5 การอนุมัติแก้ไขสัญญาลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ชินคอร์ปฯ
กรณีที่ 6 การอนุมัติให้ใช้เงินค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 3
   ไปเช่าช่องสัญญาณต่างประเทศ

กรณีที่ 7 การอนุมัติให้รัฐบาลพม่ากู้เงินจากธนาคาร EXIM Bank 
เพื่อซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ไทยคม

รายได้มากขึ้น

ภาษีน้อยลง

ดาวเทียมไอพีสตาร์เป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่ ไม่สามารถ
เป็นดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม 3 ได้

   บริษัท ไทยคม 
บริษัท ชินคอร์ปฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 51.48 
ของหุ้นทั้งหมด

มูลค่าหุ้น

เพิ่มขึ้น

กู้เงินจาก ธนาคาร 
EXIM

รัฐบาล
พม่า

ซื้อสินค้า
และบริการ

ให้รัฐ

น้อยลง

   บริษัท ไทยคม    บริษัท ไทยคม    บริษัท ไทยคม    บริษัท ไทยคม    บริษัท ไทยคม    บริษัท ไทยคม    บริษัท ไทยคม    บริษัท ไทยคม    บริษัท ไทยคม    บริษัท ไทยคม    บริษัท ไทยคม 
บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ บริษัท ชินคอร์ปฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 ถือหุ้นร้อยละ 51.48 
ของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดของหุ้นทั้งหมด
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