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กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

อัยการสูงสุด

ผูรอง

นายรักเกียรติ สุขธนะ ที่ ๑ นางสุรกัญญา สุขธนะ ที่ ๒

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
ผูรองยื่นคํารองวา เมื่อระหวางวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๔๑ ขณะที่ผูคัดคานที่ ๑ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ผูคัดคานที่ ๑ ไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.วา
ผูคัดคานที่ ๑ มีทรัพยสินรวม ๗๑,๓๗๗,๗๒๐.๔๐ บาท มีหนี้สินรวม ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มี
ทรัพยสินมากกวาหนี้สิน ๔๙,๓๗๗,๗๒๐.๔๐ บาท นางสุรกัญญา สุขธนะ ผูคัดคานที่ ๒ ซึ่งเปน
คูสมรสของผูคัดคานที่ ๑ มีทรัพยสินรวม ๒๙,๒๐๖,๗๐๔.๓๘ บาท ไมมหี นี้สิน สวนนายสุวิชชา
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สุขธนะ บุตรของผูคัดคานทั้งสองมีทรัพยสินรวม ๒๖,๙๘๖.๖๔ บาท ไมมหี นี้สิน รวม ๓ คน
มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน ๗๘,๖๑๑,๔๑๑.๔๒ บาท ตอมาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ นายเดช
พุมคชา ไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. กลาวหาผูคัดคานที่ ๑ วาระหวางที่ผูคัดคานที่ ๑
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีเงินไหลเขาออกในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน ของผูคัดคาน ที่ ๒ นับรอยลานบาท นาสงสัย
วาเงินดังกลาวจะเกี่ยวของกับการทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑในขณะที่ผูคัดคานที่ ๑ ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา เขาหลักเกณฑที่
จะรับไวพิจารณา จึงมีมติเปนเอกฉันทใหไตสวนขอเท็จจริง และแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
เพื่อดําเนินการแทน ในการไตสวนขอเท็จจริงไดความวา ผูคัดคานที่ ๑ มีเงินฝากในบัญชีธนาคาร
หลายแหงเพิ่มขึ้น คณะอนุกรรมการไตสวนจึงแจงขอกลาวหาแกผูคัดคานที่ ๑ ผูคัดคานที่ ๑ ได
ชี้แจงแกขอกลาวหาแลว แตคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวา ผูคัดคานที่ ๑ ไมสามารถชี้แจงให
เชื่อไดวาผูคัดคานที่ ๑ ไดเงินจํานวน ๒๓๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท มาโดยชอบ อันไดแก เงินฝาก
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขางามวงศวาน บัญชีออมทรัพยเลขที่ ๓๑๙ – ๒ –
๖๒๕๔๙ – ๗ บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ จํานวน
๓๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๘ และ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
๒๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขางามวงศวาน
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บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ๓๑๙ – ๓ – ๐๒๗๖๙ – ๒ บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๔ และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑
จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาถนนสุขาภิบาล ๑ บางกะป บัญชีออมทรัพยเลขที่ ๐๗๗ – ๒ - ๕๗๑๕๑ - ๘
บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๑๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชีสะสมทรัพย เลขที่ ๑๑๓ – ๔ – ๐๙๒๘๗ - ๑
บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท และ
ในวันเดียวกันนําฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชีออมทรัพย เลขที่
๐๓๔ – ๑ – ๕๒๖๒๗ – ๔ บัญชีชื่อนายจารุกิตติ์ (จิรายุ) จรัสเสถียร จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน บัญชีออมทรัพย เลขที่
๐๓๗ – ๑ – ๑๕๓๐๖ – ๙ บัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ นําฝากวันที่ ๒๔ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขากุมภวาป จังหวัดอุดรธานี บัญชีฝากประจําเลขที่ ๔๑๘ – ๒ – ๐๖๗๔๔ – ๔ บัญชี
ชื่อผูคัดคานที่ ๒ นําฝากวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๓๔ – ๑ - ๖๖๖๗๗ – ๗
บัญชีชื่อนายพิษณุกร อุดรสถิตย นําฝากวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๔๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท
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ผูคัดคานที่ ๑ ยอมรับวาเงินจํานวนดังกลาวเปนของตนซึ่งไดจากการเลนการพนัน เวนแตเงิน
จํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินที่กูยืมนายสมบัติ เพชรตระกูล ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท สวนอีก
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินสวนตัวของผูคัดคานที่ ๒ แตคณะอนุกรรมการไตสวนมีความเห็นวา
ผูคัดคานที่ ๑ ไดเงินจํานวนดังกลาวมาโดยร่ํารวยผิดปกติ ในทีส่ ุดคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
แลวมีมติเปนเอกฉันทวาระหวางที่ผูคัดคานที่ ๑ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมี
พฤติการณร่ํารวยผิดปกติ โดยมีทรัพยสินมากขึ้น หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือได
ทรัพยสินมาโดยไมสมควรสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ รวม
ทั้งสิ้น ๒๓๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท และขอใหศาลมีคําสั่งวาทรัพยสินเงินสดจํานวน ๒๓๓,๘๘๐,๐๐๐
บาท ดังกลาว ตกเปนของแผนดิน
ผูคัดคานที่ ๑ ยื่นคํารองคัดคานและแกไขคํารองคัดคานวา นายเดช พุมคชา และ
เครือขาย ๓๐ องคกรพัฒนาเอกชนไมใชผูเสียหายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๖ ประกอบมาตรา ๔ เพราะไมไดรับ
ความเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ของผูคัดคานที่ ๑ อีกทั้งไมไดรับมอบอํานาจจากกระทรวง
สาธารณสุข คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไมมีอํานาจกลาวหาและไตสวนในเรื่องนี้ นอกจากนี้
นายเดชรองเรียนเฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคัดคานที่ ๒ และการใชจายงบประมาณการ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมไดรองเรียนกลาวหาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
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ผูคัดคานที่ ๑ ในชื่อบุคคลอื่นดวย คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมมีอํานาจกลาวหาและไตสวนผูคัดคาน
ที่ ๑ เชนกัน เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาป จังหวัดอุดรธานี บัญชีฝาก
ประจําเลขที่ ๔๑๘ – ๒ – ๐๖๗๔๔ – ๔ บัญชีชื่อผูค ัดคานที่ ๒ ที่นําฝากเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๔๐ จํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท นัน้ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติใหยุติเรื่องแลว คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมมีอํานาจไตสวนซ้ํา
อันเปนการขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๔ และ ๑๒๘ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๗
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงตามที่ไดแจงขอกลาวหาเพิ่มเติมแกผูคัดคาน
ที่ ๑ เพราะการแจงขอกลาวหาจะตองกระทําในขณะที่ผูคัดคานที่ ๑ เปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือพน
จากตําแหนงมาแลวไมเกิน ๒ ป ตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แตขณะแจงขอกลาวหา
เพิ่มเติมไดลวงพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว การแจงขอกลาวหาทั้งสี่ครั้งคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ไมไดระบุวาผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวยผิดปกติ การแจงขอกลาวหาจึงไมชอบดวยมาตรา ๗๖
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมมีอํานาจไตสวนตามมาตรา ๗๗ อัยการสูงสุดไมมีอํานาจยื่นคํารองตอ
ศาลตามมาตรา ๘๐ ประกอบกับคํารองไมครบองคประกอบในเรื่องร่ํารวยผิดปกติ ยิ่งกวานั้น
ผูรองและคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตองนําสืบพิสูจนวาผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวยผิดปกติใหครบเงื่อนไข
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ตามคํานิยามกอน ตอจากนั้นภาระการพิสูจนจึงจะตกแกผูคัดคานที่ ๑ ตามมาตรา ๓๕ ผูรองและ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กลาวหาวา ผูคัดคานที่ ๑ ไมสามารถชี้แจงวา ผูคัดคานที่ ๑ ไดทรัพยสินมา
โดยชอบ และถือวาเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยร่ํารวยผิดปกติ เนื่องจากคณะอนุกรรมการไตสวน
สรุปวิธีการเลนการพนันผิดพลาด ไมมีการสอบถามผูที่มีอาชีพจัดพาคนไปเลนการพนัน ไดแก
ตัวแทนและตัวแทนชวง ซึ่งผูไปเลนการพนันจะวางเงินของตนเองกอนไปเลนการพนัน หรือขอ
วงเงินเครดิตจากตัวแทน และจะชําระบัญชีเงินพนันที่เลนไดเสียกับตัวแทนเหลานั้น โดยไมตองนํา
เงินไปชําระบัญชีกับบอนกาสิโนหรือนําเงินกลับมาประเทศไทยเอง เมื่อผูคัดคานที่ ๑ เขาไปเลน
การพนันในบอนกาสิโนจะใชชิพตายแทนเงินที่ใชเลนการพนัน หากชนะพนันจะไดรับชิพเปน
กลับมาซึ่งสามารถนําไปแลกเปนเงินตราตางประเทศได สวนตัวแทนหรือตัวแทนชวงจะได
คาตอบแทนหรือคาคอมมิชชั่น โรลลิง่ (Commission Rolling) จากบอนกาสิโนอัตรารอยละ
๑.๕ ถึง ๑.๘ ของชิพที่ลูกคาใชเลนการพนันทุกครั้ง แตถาลูกคาวางเงินประกันเปนทุนกอนไป
คาตอบแทนดังกลาวจะตกเปนของลูกคา ที่คณะอนุกรรมการไตสวนสรุปวา จะตองมีการวางเงิน
หรือชําระเงินกอนไปเลนการพนันจึงไมถูกตอง และขัดแยงกับหลักเกณฑการวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการไตสวนและของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เอง คณะอนุกรรมการไตสวนวินิจฉัย
ขอเท็จจริงไมครบถวน และไมพยายามแสวงหาพยานหลักฐานที่เปนประโยชนแกผูคัดคานที่ ๑
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การที่ประธานคณะอนุกรรมการไตสวนงดการประสานงานขอความรวมมือไปยังอัยการสูงสุด เพื่อ
ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการไปเลนการพนันที่บอนกาสิโนเบิ รสวูด อินเตอรเนชั่นแนล รี
สอรท ประเทศออสเตรเลีย เพราะตองการ เรงสรุปวา ผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวยผิดปกติ ผูค ัดคานที่ ๑
เปนนักการเมืองดํารงตําแหนงรัฐมนตรี หากบุคคลทั่วไปทราบวาผูคัดคานที่ ๑ เลนการพนันจะเปน
การไมเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ ผูคัดคานที่ ๑ จึงฝากเงินในบัญชีชื่อของนายจิรายุและนาย
พิษณุกร เพื่อความสะดวกที่ผูคัดคานที่ ๑ จะ เบิกจายมาใชจายในทางการเมือง ผูคัดคานที่ ๑
เดินทางไปเลนการพนันที่บอนกาสิโนเบิรสวูด อินเตอรเนชั่นแนล รีสอรท ประเทศออสเตรเลีย โดย
บริษัทเสริมสุวรรณ ทราเวล จํากัด เปนผูจัดพาไปและจัดการเกี่ยวกับเงินที่นําไปใชเลนการพนัน สวน
เงินของผูคัดคานที่ ๑ ที่จะนํากลับประเทศไทย ผูคัดคานที่ ๑ ใหนายจิรายุนําเงินที่ไดจากการเลนการ
พนันจากบอนกาสิโนดังกลาวฝากเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขางามวงศวาน
บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๓๑๙ – ๒ – ๖๒๕๔๙ – ๗ บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ จํานวน ๓๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท บัญชีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ถนนสุขาภิบาล ๑
บางกะป บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๗๗ – ๒ – ๕๗๑๕๑ – ๘ บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝาก
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๑๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาประดิพัทธ บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๓๔ – ๑ – ๖๖๖๗๗ - ๗ บัญชีชื่อนายพิษณุกร อุดรสถิตย
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นําฝากวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๔๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท บัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชีสะสมทรัพย เลขที่ ๑๑๓ – ๔ – ๐๙๒๘๗ – ๑ บัญชีชื่อนายจิรายุ
จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๓๔ – ๑ – ๕๒๖๒๗ – ๔ บัญชีชื่อ
นายจารุกิตติ์ (จิรายุ) จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขางามวงศวาน บัญชีออมทรัพยเลขที่ ๓๑๙ - ๒ - ๖๒๕๔๙ – ๗
บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
นําฝากวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๒๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท สวนเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๓๗ – ๑ – ๑๕๓๐๖ – ๙ บัญชีชื่อ
ผูคัดคานที่ ๒ นําฝากวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๔๐ จํานวน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงิน ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินสวนตัวของผูคัดคานที่ ๒
ที่นําเงินตราตางประเทศไปแลกเปนเงินบาท เพื่อชําระหนี้การพนันที่ผูคัดคานที่ ๑ คางชําระใหแก
นายภาณุวัฒน โดยเงินตราตางประเทศดังกลาวผูคัดคานที่ ๑ แบงชิพเปนและคาคอมมิชชั่น โรลลิ่ง
ใหแกผูคัดคานที่ ๒ เมื่อผูคัดคานที่ ๑ ชนะพนัน เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขางามวงศวาน บัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๓๑๙ – ๓ – ๐๒๗๖๙ – ๒ บัญชีชอื่ นายจิรายุ จรัสเสถียร
นําฝากวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑
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จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงิน
๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินที่นายพินิจ จารุสมบัติ หัวหนาพรรคเสรีธรรม มอบใหผูคัดคานที่ ๑
ใชดําเนินกิจกรรมทางการเมือง สวนเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี บัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ นําฝากวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐
บาท เปนเงินที่ผูคัดคานที่ ๑ กูยืมจากนายสมบัติ เพชรตระกูล จํานวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมกับ
เงินสวนตัวของผูคัดคานที่ ๒ อีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานที่ ๑ นําไปใชค้ําประกันการขายลด
ตั๋วเงินของนายเทียม สุขธนะ บิดาผูคัดคานที่ ๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยโดยปราศจาก
พยานหลักฐานวาผูคัดคานที่ ๑ ไดเงินดังกลาวมาหลังจากยกเลิกราคากลางของยาตามบัญชียาหลัก
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๖ เปนการไมชอบ การไดเงินจํานวนดังกลาวไมไดเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
หนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ผูคัดคานที่ ๑ จึงไมร่ํารวยผิดปกติ ขอใหยกคํารอง
ผูคัดคานที่ ๒ ยื่นคํารองคัดคานวา เงินฝากธนาคารในชื่อผูคัดคานที่ ๒ ตาม
คํารองสวนหนึ่งเปนเงินที่ไดจากการเลนการพนันที่ตางประเทศ โดยผูคัดคานที่ ๒ ไดนําเงินตรา
ตางประเทศที่ไดจากการพนันนําติดตัวกลับประเทศไทยแลวนําไปแลกเปนเงินบาทและฝาก
ธนาคารไว ซึ่งรวมเปนเงินจํานวน ๑๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท สวนเงินอีกจํานวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไดมาจากการกูยืมนายสมบัติ เพชรตระกูล ขอกลาวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมมีพยาน
หลักฐานเพียงพอใหถือวาผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวยผิดปกติ ขอใหยกคํารอง
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ทางไตสวนและรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอเท็จจริงไดความวา
นายเดช พุมคชา ตัวแทนเครือขาย ๓๐ องคกรพัฒนาเอกชน มีหนังสือรองเรียนกลาวหา
ไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา บัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน ของผูคัดคานที่ ๒ ซึ่งเปนภริยาผูคัดคาน
ที่ ๑ มีเงินฝากเขาและถอนออกนับรอยลานบาท ในระหวางที่ผูคัดคานที่ ๑ ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๔๑ เงินดังกลาวอาจเกี่ยวของกับการทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑในงบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือขอใหไตสวนอดีตรัฐมนตรีรักเกียรติ สุขธนะ ขอหา
ร่ํารวยผิดปกติ เอกสารหมาย ร.๑ หนา ๑ ตอมานายเดชมีหนังสือแจงขอมูลเพิ่มเติมวา ผูคัดคานที่ ๑
ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๓๘๖ ตําบลเชียงรากใหญ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง ติดจํานอง
ผูอื่น โดยผูคัดคานที่ ๑ ชําระหนี้ ที่เจาของที่ดินคางชําระใหแกผูรับจํานองที่ดินแปลงดังกลาว
เปนแคชเชียรเช็คจํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในชือ่ ของผูคัดคานที่ ๒ แลวขายที่ดินแปลงนั้นใหแก
นายภาณุวัฒน ตั้งสกุลสถาพร ซึ่งเปนกรรมการบริษัทจําหนายยาและเวชภัณฑในราคา ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
แตเงินจํานวนนี้ผูคัดคานที่ ๑ ไมไดแจงในบัญชีทรัพยสิน ตามหนังสือขอสงสําเนาเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาเพื่อดําเนินการไตสวนอดีตรัฐมนตรีรักเกียรติ สุขธนะ เอกสารหมาย ร.๑
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หนา ๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหรับเรื่องไวพิจารณา เพื่อ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ ประกอบมาตรา ๗๗ และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนขึ้นทําการไตสวนกรณีผูคัดคานที่ ๑ ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ ผลการ
ไตสวนปรากฏวา ผูคัดคานที่ ๑ ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศยกเลิก
ราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ และ
ผูคัดคานที่ ๑ มีเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นหลายแหงในบัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ นายจิรายุ จรัสเสถียร
นายพิษณุกร อุดรสถิตย ซึ่งเปนนองชายผูคัดคานที่ ๒ และบุคคลอื่นอีกหลายคนเปนเงินจํานวน
หลายรอยลานบาทมากกวารายไดตามปกติของผูคัดคานทั้งสอง คณะอนุกรรมการไตสวนจึงแจง
ขอกลาวหาใหผูคัดคานที่ ๑ ทราบรวม ๔ ครั้ง ตามเอกสารหมาย ร.๑๒ หนา ๑, ๕, ๗ และ ๑๑
และทําการไตสวนทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๑ รวมทั้งเงินฝากธนาคารที่ผูรองยื่นคํารองขอให
ตกเปนทรัพยสินของแผนดิน อันไดแก เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี บัญชีฝากประจําเลขที่ ๔๑๘ – ๒ – ๐๖๗๔๔ – ๔ บัญชีชื่อผูค ัดคานที่ ๒ นําฝาก
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑ หนา ๒๑๓ ถึง
๒๑๕ เงินฝากจํานวนนี้ ผูคัดคานที่ ๑ อางวา เนื่องจากกิจการคาขายพืชไรของนายเทียม สุขธนะ
บิดาผูคัดคานที่ ๑ ขาดสภาพคลอง นายเทียมขอใหผูคัดคานที่ ๑ นําเงินฝากธนาคารประเภทบัญชี

(อม.๔๒)
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เงินฝากประจํา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปค้ําประกัน การขายลดตั๋วเงิน ของนายเทียมตอ ธนาคาร แต
ในระยะนั้นผูคัดคานที่ ๑ เลนการพนันเสียไมมีเงิน จึงขอกูยืมเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทจากนาย
สมบัติ เพชรตระกูล หุน สวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัดสามประสิทธิ์ นายสมบัติตกลงใหยืม
เงิน ตอมาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผูคัดคานที่ ๒ นําเงินตราตางประเทศที่ ไดจากการเลน พนัน
ที่บอนกาสิโนในตางประเทศและเก็บสะสมไว ไปแลกเปลี่ยนเปนเงินบาทได ๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท
แลว นําเงินที่กูยืมจากนายสมบัติกับเงินดังกลาวรวม ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปที่ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน แลวโอนเขาบัญชีฝากประจําของผูคัดคานที่ ๒ ที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาป จังหวัดอุดรธานี จํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท สวน
เงินที่เหลืออีกจํานวน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ฝากเขาบัญชีออมทรัพยของผูคัดคานที่ ๒ ที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๓๗ – ๑ –
๑๕๓๐๖ – ๙ ตามเอกสารหมาย ร.๓ หนา ๖๔ ตอมาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ หลังจากเสร็จ
สิ้นการค้ําประกัน การขายลดตั๋วเงิน ของนายเทียมแลว ผูคัดคานที่ ๒ ได ปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาป จังหวัดอุดรธานี และโอนเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กลับไปเขาบัญชีกระแสรายวันของผูคัดคานที่ ๒ ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยก
สะพานกรุงธน แลวออกเช็คสั่งจายเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกนางพรสุข เสริมสุวรรณ ตาม
เอกสารหมาย ร.๓ หนา ๑๐๖ เพื่อ ชําระหนี้การพนันที่ผูคัดคานที่ ๑ คางชําระ คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามผูประพฤติมชิ อบ
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ในวงราชการ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ป. ซึ่งขณะนั้นทําหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไดทําการไตสวนแลวมีความเห็นวา เงินจํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทไมเกี่ยวของกับการทุจริตใน
กระทรวงสาธารณสุข และไมเกี่ยวของกับการที่ผูคัดคานที่ ๑ ลงนามยกเลิกราคากลางของยาตาม
บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖ มีมติใหยุติเรื่อง แตคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวา แม
คณะกรรมการ ป.ป.ป. จะเคยดําเนินการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนแลวมีมติใหยุติเรื่อง
ก็ตาม แตคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นสมควรไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม เนื่องจากมีพยานหลักฐาน
นาเชื่อวาผูคัดคานที่ ๑ ไมไดกูยืมเงินจากนายสมบัติ เพราะเวลาที่มกี ารนําเงินจํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เขาฝากธนาคารในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ชวงเวลา ๙.๓๐ ถึง ๑๐ นาฬิกา ไมสอดคลองกับ
เวลาเบิกเงินตามเช็คของหางหุนสวนจํากัดสามประสิทธิ์ ที่นายสมบัติอางวาใหกูยืมโดยนําเช็ค
ดังกลาวไปขึ้นเงินแลวมอบใหผูคัดคานที่ ๒ ซึ่งมีการขอรับเงินในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
เวลา ๑๔.๒๗ นาฬิกา และในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ ที่ผูคัดคานทั้งสองอางวาเสร็จสิ้นการ
ค้ําประกันก็ไมมีการคืนเงินจํานวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายสมบัติตามที่ผูคัดคานที่ ๑ ชี้แจง
ตอคณะอนุกรรมการไตสวน คําชี้แจงของผูคัดคานที่ ๑ จึงฟงไมขึ้น สวนเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) สาขางามวงศวาน บัญชีออมทรัพยเลขที่ ๓๑๙ – ๒ - ๖๒๕๔๙ – ๗ บัญชีชื่อ
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นายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ จํานวน ๓๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท ตาม
เอกสารหมาย ร.๔ หนา ๓ เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขาภิบาล ๑
บางกะป บัญชีออมทรัพยเลขที่ ๐๗๗ - ๒ – ๕๗๑๕๑ – ๘ บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝาก
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๑๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๕ หนา ๓ เงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชีออมทรัพยเลขที่ ๐๓๔ – ๑ – ๖๖๖๗๗ – ๗
บัญชีชื่อนายพิษณุกร อุดรสถิตย นําฝากวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๔๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ตามเอกสารหมาย ร.๕ หนา ๑๙๙ เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชี
สะสมทรัพย เลขที่ ๑๑๓ – ๔ – ๐๙๒๘๗ – ๑ บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๕ หนา ๘๓ เงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชีออมทรัพยเลขที่ ๐๓๔ – ๑ – ๕๒๖๒๗ – ๔ บัญชีชื่อ
นายจารุกติ ติ์ (จิรายุ) จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามเอกสารหมาย ร.๕ หนา ๑๐๑ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขางามวงศวาน
บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๓๑๙ – ๒ – ๖๒๕๔๙ – ๗ บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๔ หนา ๖ และวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๒๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๔ หนา ๖ และ ร.๗ หนา ๑๔
รวมทั้งสิ้น ๑๗๙,๔๘๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานที่ ๑ อางวา เปนเงินที่ไดจากเลนการพนันที่บอนกาสิโน
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เบิรสวูด ประเทศออสเตรเลีย โดยมีนางพรสุข เสริมสุวรรณ เจาของและผูจัดการบริษัทเสริมสุวรรณ
ทราเวล จํากัด ซึ่งเปนตัวแทนจากบอนกาสิโน (Junket) ดังกลาว และพันตํารวจโทปกรณ เสริมสุวรรณ
สามีนางพรสุขเปนคนพาผูคัดคานทั้งสองและนายจิรายุเดินทางไปเลนการพนัน โดยนางพรสุข
ไดรับเครดิตจากบอนกาสิโนดังกลาว ๕,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารออสเตรเลีย บริษัทเสริมสุวรรณ ทราเวล จํากัด
จะบริการผูเดินทางไปเลนการพนันในเรื่องการเดินทาง ที่พัก อาหาร และใหเครดิตแกผูไปเลน
การพนัน โดยตกลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินไวลวงหนา เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยจะจายเงินที่คางชําระ
ในระยะแรกผูคัดคานที่ ๑ ไดรับเครดิตในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารออสเตรเลีย แตในระยะหลัง
เพิ่มเครดิตเปน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๓,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารออสเตรเลีย เมื่อผูเลนการพนันเขาไปใน
บอนกาสิโนตัวแทนจะนําชิพตามมูลคาที่ไดรับเครดิตมาใหเลนการพนันซึ่งเรียกวาชิพตาย หาก
ชนะพนันทางบอนกาสิโนจะมอบชิพเปนหรือชิพสดใหแกผูเลนการพนัน ซึ่งผูเลนการพนันอาจ
นําไปแลกชิพตายเลนการพนันตอไปหรือเก็บไวแลกเงินสดก็ได ในกรณีทผี่ ูเลนการพนันเดินทาง
ไปเลนการพนันกับตัวแทนของบอนกาสิโน ทางบอนกาสิโนจะใหคาคอมมิชชัน่ โรลลิ่ง แกตัวแทน
ในอัตรารอยละ ๑.๕ ถึง ๑.๘ ของมูลคาชิพที่หมุนเวียนเลนการพนัน เวนแตผูเลนการพนันนําเงินวาง
ประกันเปนทุนไวแกตัวแทน ผูเลนการพนันจะเปนผูไดรับคาคอมมิชชั่น โรลลิ่ง จากบอนกาสิโน
สวนกรณีที่ผูเลนการพนันเดินทางไปเลนพนันเอง ผูเลนการพนันจะไดรับคาคอมมิชชั่น โรลลิ่ง
ดังกลาวจากบอนกาสิโน หลังจากเลิกเลนการพนันแลวผูเลนการพนันจะมอบชิพที่เหลืออยูให
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ตัวแทนนําไปแลกเงิน หรือเช็ค และนํากลับประเทศไทย ผูคัดคาน ที่ ๑ กับพวกเขาไปเลนการ
พนันในหองสําหรับแขกระดับสูงซึ่งจัดเตรียมไวสําหรับบุคคลที่ตัวแทนของบอนกาสิโนพาไปเลน
การพนัน เมือ่ ผูคัดคานที่ ๑ ไดรับเงินจากการชนะพนันจะใหนายจิรายุ ซึ่งมีตําแหนงเปนที่ปรึกษา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข นําไปฝากธนาคารในบัญชีชื่อนายจิรายุ เนื่องจากผูค ัดคานที่ ๑
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หากบุคคล
ทั่วไปทราบวาผูคัดคานที่ ๑ เปนนักการพนันจะเปนการไมเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ สําหรับ
เงินฝากธนาคาร ๓๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานที่ ๑ ไดจากเดินทางไปเลนการพนันระหวางวันที่
๒๑ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ นางพรสุขไดออกเช็คธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาถนนสุขาภิบาล ๑ บางกะป เลขที่ ๖๓๕๔๗๖๓ ตามเอกสารหมาย ร.๗ หนา ๑๐๗ ใหแก
ผูคัดคานที่ ๑ สวนเงินฝากธนาคาร ๑๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานที่ ๑ ไดจากเดินทางไปเลนการ
พนันระหวางวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ ในครั้งนี้ผูคัดคานที่ ๑ เลนการพนันไดเงิน
๓๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท แตพันตํารวจโทปกรณขอหักเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปชวยเหลือ
หัวหนาพรรคกิจสังคมที่เสียพนัน นางพรสุขจึงออกเช็คธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ถนนสุขาภิบาล ๑ บางกะป เลขที่ ๖๓๕๔๗๘๐ ตามเอกสารหมาย ร.๗ หนา ๑๒๓ ชําระเงินสวนที่
เหลือ ๑๑,๓๕๐,๐๐๐ บาทใหแกผูคัดคานที่ ๑ เงินฝากธนาคารจํานวน ๔๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท
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ผูคัดคานที่ ๑ ไดจากเดินทางไปเลนการพนันระหวางวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๑
เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนางพรสุขออกเช็คธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขาภิบาล ๑
บางกะป ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ รวม ๒ ฉบับ เช็คเลขที่ ๖๓๕๔๗๙๙ สั่งจายเงิน ๒๐,๗๕๐,๐๐๐ บาท
และเช็คเลขที่ ๖๓๕๔๘๐๐ สั่งจายเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๗ หนา ๑๓๕ และ
๑๓๖ ตามลําดับ ใหแกผูคัดคานที่ ๑ สวนเงินฝากธนาคาร ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผูค ัดคานที่ ๑ ไดจากเดินทางไปเลนการพนันระหวาง
วันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๑ ไดเงินจากเลนการพนันรวมทั้งสิ้น ๑๐๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทเศษ
เปนของผูคัดคานที่ ๑ จํานวน ๙๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท และเปนของผูคัดคานที่ ๒ ซึ่งไดรับจากผูคัดคานที่ ๑
เปนคาใชจายในครอบครัว ๑๐,๒๙๕,๐๐๐ บาท เมื่อพันตํารวจโทปกรณนําเงินกลับประเทศไทย
ไดแลกเปลี่ยนเปนเงินบาทที่รานรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑
รานรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดโอนเงิน ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เขาบัญชี
เงินฝากของนายจิรายุ หลังจากนั้นพันตํารวจโทปกรณนําไปแลกเปลี่ยนเปนเงินบาทที่ธนาคารนครธน
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารออสเตรเลีย วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๑
ธนาคารดังกลาวไดออกแคชเชียรเช็ค ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จายเงินใหแกนายจิรายุ และวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๔๑ นางพรสุขออกเช็คธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขาภิบาล ๑

(อม.๔๒)
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บางกะป เลขที่ ๖๓๖๑๔๑๕ จายเงิน ๒๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๗ หนา ๑๔๓
ใหแกผูคัดคานที่ ๑ นอกจากไปเลนการพนันที่ประเทศออสเตรเลียแลว ผูคดั คานที่ ๑ ยังเดินทางไป
เลนการพนันที่บอนกาสิโนนากา ประเทศกัมพูชา บอนกาสิโนเกนติ้ง ประเทศมาเลเซีย และบอน
กาสิโนลิสบัว เมืองมาเกา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนางประภา อนุภาวธรรม และ
นายภาณุวัฒน ตั้งสกุลสถาพร เปนคนพาไป ระหวางวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๔๑ นายจิรายุไดจายเงินประกันเปนทุนและชําระหนี้การพนันแทนผูคัดคานที่ ๑
ใหแกนายภาณุวัฒนรวมทั้งสิ้น ๑๓๗,๕๓๙,๐๐๐ บาท ตามสําเนาเช็ค สําเนาใบนําฝาก และสําเนา
บัญชีเงินฝากธนาคารเอกสารหมาย ร.๘ สวนนายภาณุวัฒนไดจายเงินที่ผูคัดคานที่ ๑ ชนะพนัน
ใหแกผูคัดคานที่ ๑ รวมทั้งสิ้น ๖๕,๓๖๗,๐๐๐ บาท โดยแบงนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
นายจิรายุ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นางกฤษณา จันทิม ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท และผูคัดคานที่ ๒ จํานวน
๑,๙๖๗,๕๐๐ บาท ตามสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารเอกสารหมาย ร.๔ หนา ๔ เอกสารหมาย ร.๕
หนา ๒๕๓ และเอกสารหมาย ร.๓ หนา ๖๖ ตามลําดับ คณะอนุกรรมการไตสวนพิจารณาแลว
เห็นวา เงินฝากธนาคารดังกลาวรวมทั้งสิ้น ๑๗๙,๔๘๐,๐๐๐ บาท ที่ ผูคัดคานที่ ๑ ชี้แจงวาไดจาก
เลนการพนันที่บอนกาสิโนเบิรสวูด ประเทศออสเตรเลียนั้น การชี้แจงแตละครั้งระบุจํานวนเงินที่
ชนะพนันไมเทากัน และไมปรากฏพยานหลักฐานวา ผูคัดคานที่ ๑ ไดนําเงินไปวางประกันแก

(อม.๔๒)
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นางพรสุขกอนเดินทางไปเลนพนันตามธรรมเนียมปฏิบัติ อีกทั้งไมปรากฏพยานหลักฐานวา มีการ
นําเงินตราตางประเทศที่อางวาชนะพนันเขามาในประเทศไทย และไมมีการนําเงินตราตางประเทศ
ไปแลกเปนเงินบาท รวมทั้งไมปรากฏวามีเงินของลูกคารายอื่นเขามาในบัญชีเงินฝากธนาคารของ
นางพรสุขเพื่อนําไปเลนการพนัน การชําระบัญชีระหวางกันไมไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชี
และการนําเงินฝากธนาคารโดยใชบัญชีชื่อบุคคลอื่นเปนพฤติการณที่ไมสุจริต ปกปด ซอนเรน เพื่อ
มิใหบุคคลอื่นทราบขอเท็จจริงและปกปดแหลงที่มาที่ไปของเงินเปนพิรุธ นอกจากนี้นางพรสุข
ยังชี้แจงวาเงินที่ผูคัดคานทั้งสอง และนายจิรายุเลนการพนันไดแตละครั้งไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และการชําระเงินที่เลนการพนันไดจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผูพาไปเลนการพนัน
ไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูเลนการพนันโดยตรง จึงถือวาทรัพยสินสวนนี้ผูคัดคานที่ ๑ ไดมา
โดยร่ํารวยผิดปกติ สวนเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน
บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๓๗ – ๑ – ๑๕๓๐๖ – ๙ บัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ นําฝากวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๔๐ จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวม
เงิน
๑๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๓ หนา ๖๔ ผูคัดคานที่ ๒ อางวา เปนเงินสะสมสวนตัว
ของผูคัดคานที่ ๒ ที่ไดรับจากผูคัดคานที่ ๑ เมื่อเดินทางไปเลนการพนันที่บอนกาสิโนในตางประเทศ
ไดแก บอนกาสิโนเบิรสวูด ประเทศออสเตรเลีย บอนกาสิโนลิสบัว เมืองมาเกา บอนกาสิโนเกนติ้ง
ประเทศมาเลเซีย และบอนกาสิโนนากา ประเทศกัมพูชา โดยผูคัดคานที่ ๒ ไปคอยใหกําลังใจใน

(อม.๔๒)
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ระหวางเลนการพนัน เมือ่ ผูคัดคานที่ ๑ ชนะพนันจะแบงชิพจํานวนยอยและคาคอมมิ ชชั่น โรลลิ่ง
ใหแกผูคัดคานที่ ๒ เก็บไวเปนคาใชจายภายในครอบครัว ผูคัดคานที่ ๒ จะมอบชิพใหพันตํารวจโท
ปกรณหรือเจาหนาที่ของผูพาไปเลนการพนันนําไปแลกเงิน พันตํารวจโทปกรณหรือบุคคลเหลานั้น
จะนําเงินกลับมาประเทศไทยและโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคัดคานที่ ๒ หรือมิฉะนั้น
ผูคัดคานที่ ๒ จะเก็บเงินตราตางประเทศไว เมื่อผูคัดคานที่ ๑ จําเปนตองใชเงินชําระหนี้การพนัน
ใหแกนายภาณุวัฒน ตั้งสกุลสถาพร และตองโอนเงินไปค้ําประกันนายเทียมในการทําสัญญาขาย
ลดตั๋วเงินไวแกธนาคาร ผูคัดคานที่ ๑ จึงขอใหผูคัดคานที่ ๒ นําเงินตราตางประเทศที่เก็บสะสมไว
ไปแลกเปนเงินบาทมาใชจาย ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผูค ัดคานที่ ๒ นําเงินตราตางประเทศ
ไปแลกไดเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท นําฝากเขาบัญชีธนาคารรวมกับเงินที่มีอยูแลวและชําระหนี้
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายภาณุวัฒน ตัวแทนชวงที่พาผูคัดคานที่ ๑ ไปเลนการพนันในบอน
กาสิโนที่ประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา และเมืองมาเกา และวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
ผูคัดคานที่ ๒ นําเงินตราตางประเทศไปแลกไดเงิน ๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมกับเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ยืมจากนายสมบัติสองครั้งเปนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานที่ ๒ นําเงินเขาบัญชีฝาก
ธนาคารและโอนไปค้ําประกันนายเทียมในการทําสัญญาขายลดตั๋วเงินใหแกธนาคาร ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคัดคานที่ ๒ จํานวน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสาร

(อม.๔๒)
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หมาย ร.๓ หนา ๖๔ เมื่อรวมกับเงินฝากธนาคารตามรายการในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานที่ ๒ เก็บสะสมเงินตรา
ตางประเทศและนําไปฝากธนาคารในบัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ ญาติพี่นองและเพื่อนของผูคัดคาน
ที่ ๒ โดยปกปดไมบอกใหผูคัดคานที่ ๑ ทราบ เนื่องจากผูคัดคานที่ ๑ มีภริยานอย คณะอนุกรรมการ
ไตสวนเห็นวา คําชี้แจงของผูคัดคานทั้งสองเลื่อนลอยไมมีพยานหลักฐานสนับสนุน และเห็นวา
รานรับแลกเปลี่ยนเงินตราไมนาเก็บเงินสดไวใหแลกจํานวนมาก อีกทั้งผูคัดคานทั้งสองชี้แจง
จํานวนเงินที่เลนการพนันไดไมตรงกัน นอกจากนี้ผูคัดคานที่ ๑ ไมเคยแสดงในบัญชีรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. วามีเงินตราตางประเทศที่ยึดถือไว ผูคัดคานทั้งสอง
ไดเงินดังกลาวมาในชวงเวลาใกลเคียงกับการประกาศยกเลิกราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๖ และยักยายถายเทดวยวิธีการสลับซับซอนยากแกการติดตามตรวจสอบเปนลักษณะ
ของการฟอกเงิน นาเชื่อวาไดเงินเหลานั้นมาจากการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ สวนเงินฝาก
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขางามวงศวาน บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ๓๑๙ – ๓ – ๐๒๗๖๙ - ๒
บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๔ หนา ๑๑๑ ผูคัดคานที่ ๑
อางวา สืบเนื่องจากผูคัดคานที่ ๑ กับนายพินิจ จารุสมบัติ หัวหนาพรรคเสรีธรรม เคยพูดคุยกันวา

(อม.๔๒)
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จะทํางานการเมืองรวมกัน จึงตองดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและสรางฐานเสียง มีผูสนับสนุน
ใหเงินคาใชจายสวนนี้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ
ผูคัดคานที่ ๑ ใหนายจิรายุนําเงินดังกลาวไปชําระหนี้การพนัน แตนายจิรายุนําเขาฝากบัญชีธนาคาร
กอนเพื่อใชเปนหลักฐานแสดงวารายการบัญชีเงินฝากธนาคารของนายจิรายุมีเงินหมุนเวียนเพื่อให
ธนาคารเชื่อถือ หลังจากนั้นนายจิรายุไดถอนเงินดังกลาวนําไปชําระหนี้พันตํารวจโทปกรณ เมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐
บาท และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเช็คเอกสารหมาย ร.๔ หนา
๑๒๗, ๑๒๙ และ ๑๓๒ ตามลําดับ คณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวา ผูคัดคานที่ ๑ ไมสามารถ
ชี้แจงที่มาของเงินสวนนี้ใหชัดเจนได นาเชื่อวาเงินฝากธนาคาร ๒๓๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท เปน
ทรัพยสินที่ผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวยผิดปกติ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณารายงานของ
คณะอนุกรรมการไตสวนแลวเห็นวา ในระหวางที่ผูคัดคานที่ ๑ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขผูคัดคานที่ ๑ มีทรัพยสินมากผิดปกติ หรือมีทรัพยสนิ เพิ่มขึ้นผิดปกติ
สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหนาที่หรือใชอํานาจในหนาที่รวมทั้งสิ้น ๒๓๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงสงรายงานและเอกสารพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดใหยื่นคํารอง
เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

(อม.๔๒)
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พิเคราะหแลว คดีมีปญหาขอกฎหมายที่ตองวินิจฉัยตามคําคัดคานของผูคัดคานที่ ๑
ประการแรกวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกลาวหาและไตสวนวาผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวย
ผิดปกติตามหนังสือรองขอของนายเดช พุมคชา หรือไม ผูคัดคานที่ ๑ อางวานายเดช
ตัวแทนเครือขาย ๓๐ องคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งทําหนังสือรองขอใหไตสวนผูคัดคานที่ ๑
ในขอหาร่ํารวยผิดปกติ ไมใชผูเสียหายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๔ ทั้งไมได
รับมอบอํานาจจากกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไมมีอํานาจ กลาวหา
และไตสวนผูคัดคานที่ ๑ วาร่ํารวยผิดปกติ เห็นวา การดําเนินคดีตอผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติแยกการดําเนินคดีอาญาตอผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไว
ในหมวด ๖ โดยมาตรา ๖๖ บัญญัติใหผูเสียหายยื่นคํารองเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. คํารองดังกลาวอยางนอยจะตองมีรายละเอียดตามมาตรา ๖๗ ซึ่งตาม ( ๔ ) ของ
มาตรา ๖๗ จะตองระบุถึงขอกลาวหาและพฤติการณแหงการกระทําความผิดตามขอกลาวหา
ความเสียหายที่ไดรับพรอมพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง
ตอไปได เมื่อไดรับคํารองแลว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง
ตอไป ตามมาตรา ๔๓ ( ๒ ) สวนการรองขอใหทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทาง

(อม.๔๒)
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การเมืองตกเปนของแผนดินเพราะมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติไดบัญญัติไวในหมวด ๗ โดยมาตรา
๗๕ บัญญัติวา ในกรณีทมี่ ีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองร่ํารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนกอนวา พฤติการณที่กลาวหานั้นเขาหลักเกณฑที่จะรับไวพิจารณา
หรือไม โดยคํากลาวหาดังกลาวอยางนอยจะตองมีรายละเอียดตามมาตรา ๗๖ ซึ่งตาม ( ๓ ) ของ
มาตรา ๗๖ บัญญัติใหระบุถึงขอกลาวหาและพฤติการณวาผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติเทานั้น
ไมไดบัญญัติใหระบุถึงความเสียหายที่ไดรับ เชนเดียวกับมาตรา ๖๖ เมื่อเรือ่ งที่กลาวหาเขา
หลักเกณฑที่จะรับไวพิจารณาแลว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป
ตามมาตรา ๔๓ ( ๓ ) ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว แสดงใหเห็นเจตนารมณของกฎหมาย
วา ในการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกตินั้น ผูกลาวหาไมจําเปน
ตองเปนผูเสียหายตามมาตรา ๖๖ หนังสือรองขอของนายเดชตัวแทนเครือขาย ๓๐ องคกรพัฒนา
เอกชนตามเอกสารหมาย ร. ๑ แผนที่ ๑ และแผนที่ ๒ เปนการกลาวหาวา ผูคัดคานที่ ๑ ซึ่งเคย
ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ร่ํารวยผิดปกติ โดยระบุพฤติการณวามี
บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน ของนางสุรกัญญา สุขธนะ ผูคัดคาน
ที่ ๒ ซึ่งเปนภริยาของผูคัดคานที่ ๑ มีเงินไหลเขาออกนับรอยลาน ระหวางที่ผูคัดคานที่ ๑ ดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี โดยระบุที่อยูของเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนมาดวย จึงเปนการกลาวหาวา
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองร่ํารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๕ และ ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ

(อม.๔๒)
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มิใชการกลาวหา
ใหดําเนินคดีอาญาตอผูคัดคานที่ ๑ ตามมาตรา ๖๖ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอํานาจไตสวน
ขอเท็จจริงและกลาวหาผูคัดคานที่ ๑ไดตามมาตรา ๔๓ ( ๓ ) และมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามคําคัดคานของผูคัดคานที่ ๑ ประการที่สอง มีวา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง มีอํานาจไตสวนและกลาวหา
ผูคัดคานที่ ๑ เกี่ยวกับรายการทรัพยสินที่อยูในชื่อของนายจิรายุ จรัสเสถียร และนายพิษณุกร
อุดรสถิตย หรือไม ผูคัดคานที่ ๑ อางวา หนังสือรองเรียนของนายเดช พุมคชา รองขอใหมีการ
ตรวจสอบเฉพาะบัญชีของนางสุรกัญญา สุขธนะ ภริยาผูคัดคานที่ ๑ และที่เกี่ยวกับงบประมาณ
จัดสรรคืนพิเศษเปนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมไดรองเรียนถึงบัญชีเงินฝากของผูคัดคานที่ ๑
ในชื่อบุคคลอื่นดวย คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงจึงไมมีอํานาจ
กลาวหาและไตสวนผูคัดคานที่ ๑ วาร่ํารวยผิดปกติเกี่ยวกับรายการทรัพยสินดังกลาว เห็นวา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและ
หนี้สิน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม
มาตรา ๑๙ ( ๔ ) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อมีผูกลาวหาผูคัดคานที่ ๑ วามีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(อม.๔๒)
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และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา เขาหลักเกณฑที่จะรับไวพิจารณาตามมาตรา ๗๕ แลว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยอมมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงโดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อ
ดําเนินการแทนได ซึ่งคณะอนุกรรมการไตสวนมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อจะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิด ตามมาตรา ๔๓ ( ๓ ) ประกอบมาตรา ๔๕ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนดําเนินการไตสวนแลวเห็นวา ทรัพยสินที่ปรากฏอยูในชื่อ
บุคคลอื่นเปนทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๑ คณะอนุกรรมการไตสวนและคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยอมมีอํานาจกลาวหาและไตสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงวาทรัพยสินดังกลาวเปนของผูคัดคานที่ ๑
หรือไม และเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยร่ํารวยผิดปกติหรือไม คําคัดคานขอนี้จึงฟงไมขึ้น
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตามคําคัดคานของผูคัดคานที่ ๑ ประการที่สาม มีวา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเงิน
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่นําฝากเขาบัญชีฝากประจํา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี เลขบัญชีที่ ๔๑๘ - ๒ - ๐๖๗๔๔ - ๔ บัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๔๐ หรือไม และผูรองมีอํานาจรองขอใหเงินจํานวนดังกลาวตามคํารองขอ ๓.๔

(อม.๔๒)
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ตกเปนของแผนดิน หรือไม ผูคัดคานที่ ๑ อางวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ป. ซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไดมีคําวินิจฉัยขอกลาวหารองเรียนเลขดําที่ ๔๑๐๑๑๒๑๗ วา เห็นควรยุติเรื่อง เพราะไม
ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงกรณีการทุจริตตามที่เปนขาว มติดังกลาวมีผลผูกพันตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๒๘ การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการไตสวน
ยกเรื่องเงินจํานวนดังกลาวขึ้นมาไตสวนใหม โดยไมมีพยานหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแก
การไตสวน จึงเปนการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงซ้ําขัดตอมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เห็นวา
บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๑ บัญญัติ
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
เปนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ แลวแตกรณี จนกวาจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการ
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไดสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่นําฝากเขาบัญชีฝากประจํา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขากุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เลขบัญชี ๔๑๘ - ๒ - ๐๖๗๔๔ - ๔ บัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ เมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยรวบรวมพยานหลักฐานที่เปนพยานเอกสาร ๑๖ รายการ และสอบพยาน
บุคคลจํานวน ๓ ราย แลวมีมติวา เงินจํานวนดังกลาวมีแหลงที่มาเปนเงินของนายสมบัติ เพชรตระกูล
ที่ใหยืม ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเปนเงินสวนตัวของผูคัดคานทั้งสอง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นสมควร
ใหยุติเรื่อง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๒ เพราะไมปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงกรณีการทุจริต
ตามที่เปนขาวแตอยางใด ปรากฏตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ป. ครั้งที่ ๒๘ / ๒๕๔๒ เอกสาร
หมาย ร. ๑ แผนที่ ๑๔๗ ถึง แผนที่ ๑๕๘ ซึ่งในขณะนั้นยังไมมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพราะ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ยังไมไดประกาศใชบังคับ การกระทําดังกลาวจึงเปนการดําเนินการในนามของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๒๑ และถือไดวาเรื่องที่มาของเงิน
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่นําไปเขาบัญชีฝากประจําของผูคัดคานที่ ๒ ดังกลาวเปนเรื่องที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไดไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว จึงเปนกรณีที่หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ
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ไตสวนขอเท็จจริงซ้ําอีก นอกจากจะมีพยานหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแกการไตสวน ตาม
มาตรา ๔๔ ( ๑ ) แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวนเรื่องเงินฝาก ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ดังกลาวได ก็ตองปรากฏวามีพยานหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแกการไตสวน เมื่อไดความวา
ในการไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพยสินของผูคัดคานทั้งสองตามคํากลาวหาของนายเดชที่
กลาวหาวาผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวยผิดปกตินั้น ปรากฏวาเช็คเงินสดเลขที่ ๓๗๘๘๒๗๕ ซึ่งสั่งจายเงิน
จํานวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผูคัดคานที่ ๒ อางตอคณะกรรมการ ป.ป.ป. วา สั่งจายเพื่อชําระหนี้
ใหแกนายสมบัติ มีผูมาเบิกเงินและโอนเงินตามเช็คดังกลาวไปเขาบัญชีเงินฝากของนางพรสุข
แตกตางจากคําใหการเดิมของผูคัดคานทั้งสองและนายสมบัติที่เคยใหการไวตอคณะกรรมการ
ป.ป.ป. จึงถือไดวามีพยานหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแกการไตสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยคณะอนุกรรมการไตสวนจึงมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับแหลงที่มาของเงินจํานวน
ดังกลาวเพิ่มเติมได และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไตสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวา ผูคัดคานที่ ๑ ไม
อาจชี้แจงถึงแหลงที่มาของเงินจํานวนดังกลาวไดและมีมติวาเงินที่นําฝากจํานวนดังกลาวเปน
ทรัพยสินที่ไดมาโดยการร่ํารวยผิดปกติ ผูรองจึงมีอํานาจรองขอใหเงินฝากจํานวนดังกลาว
ตกเปนของแผนดิน องคคณะเสียงขางมากจึงมีมติวา คําคัดคานของผูคัดคานที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
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ปญหาที่ตองวินิจฉัยตามคําคัดคานของผูคัดคานที่ ๑ ประการที่สี่ มีวา การที่
คณะอนุกรรมการไตสวนแจงขอกลาวหาตอผูคัดคานที่ ๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕
ตามลําดับ ซึ่งเปนการแจงเมื่อผูคดั คานที่ ๑ พนจากการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข เกินกวา ๒ ปแลว ชอบดวยมาตรา ๗๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม และการแจงขอ
กลาวหาของคณะอนุกรรมการไตสวนตอผูคัดคานที่ ๑ ชอบดวยมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม โดย
ผูคัดคานที่ ๑ อางวาผูคัดคานที่ ๑ พนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ การแจงขอกลาวหาตอผูคัดคานที่ ๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔
ดังกลาวจึงไมชอบดวยมาตรา ๗๕ วรรคสอง ซึ่งมีผลใหคณะอนุกรรมการไตสวนไมมีอํานาจ
ไตสวน และผูรองไมมีอํานาจรองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหทรัพยสินตามการแจงขอกลาวหา
ดังกลาว อันไดแก ทรัพยสินตามคํารอง ขอ ๓.๑ ขอ ๓.๒ และ ขอ ๓.๕ ถึง ขอ ๓.๑๑ ตกเปนของ
แผนดิน ทั้งบันทึกการแจงขอกลาวหาตอผูคัดคานที่ ๑ ทั้งสี่ครั้ง ไมไดระบุพฤติการณวาร่ํารวย
ผิดปกติอยางไร มีทรัพยสินเพิ่มขึ้น หรือหนี้สินลดลงผิดปกติอยางไร หรือระบุพฤติการณวา
ทรัพยสินที่ไดมาเปนการไดมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหนาที่ หรือใชอํานาจ
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ในตําแหนงหนาที่ อยางไร เห็นวา นายเดช พุมคชา ทําหนังสือกลาวหาผูคัดคานที่ ๑ วาร่ํารวย
ผิดปกติ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผูคัดคานที่ ๑ พนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ จึงเปนการกลาวหาวาผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวยผิดปกติเมื่อ
ผูคัดคานที่ ๑ พนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไมเกิน ๒ ป ตามมาตรา ๗๕
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงไดตามมาตรา ๗๗
ประกอบมาตรา ๔๓ ( ๓ ) สวนการแจงขอกลาวหาของคณะอนุกรรมการไตสวนตอผูคัดคานที่ ๑
นั้น เปนเพียงการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน ตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และตามระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ วาดวยการปฏิบตั ิหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในหมวด ๔ การแจงขอกลาวหาและการชี้แจงขอกลาวหา
ขอ ๒๕ ซึ่งคณะอนุกรรมการไตสวนจะแจงขอกลาวหาตอผูถูกกลาวหาหลังจากไตสวนขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานแลวเห็นวามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนวาขอกลาวหามีมูล
เพื่อใหโอกาสผูถูกกลาวหามาใหถอยคํา หรือยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือนําสืบแกขอกลาวหา
ตามขอ ๒๖ ตอไป ดังนั้น การแจงขอกลาวหาของคณะอนุกรรมการไตสวนตอผูคัดคานที่ ๑
ดังกลาว จึงไมใชการกลาวหาวาผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวยผิดปกติ ตามมาตรา ๗๕ ซึ่งจะตองกระทํา
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ภายใน ๒ ป นับแตวันที่ผูคัดคานที่ ๑ พนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตาม
มาตรา ๗๕ วรรคสอง และไมตองระบุถึงพฤติการณวาผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติอยางไร ตาม
มาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ การแจงขอกลาวหาของคณะอนุกรรมการไตสวนจึงชอบแลว
ปญหาขอกฎหมายที่ตองวินิจฉัยตามคําคัดคานของผูคัดคานที่ ๑ ประการสุดทายมี
วา ตามรายงานของคณะอนุกรรมการไตสวนและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ไดวินิจฉัยถึง
รายการทรัพยสินตามคํารองขอ ๓ วา ผูคัดคานที่ ๑ ไมสามารถชี้แจงไดวาไดมาโดยชอบ จึงถือวา
เปนทรัพยสินที่ไดมาโดยร่ํารวยผิดปกติ หรือวินิจฉัยวาเชื่อวาเปนทรัพยสินที่ผูคัดคานที่ ๑ ไดมา
โดยร่ํารวยผิดปกติ ตามรายงานคณะอนุกรรมการไตสวน เอกสารหมาย ร. ๑๔ แผนที่ ๓๙, ๑๗๙,
๑๘๐ ถึง ๑๘๑, ๑๘๕, ๑๙๑ ถึง ๑๙๒, ๒๑๐ และ ๒๑๑ และผูรองมีคํารองขอใหศาลมีคําสั่งให
ทรัพยสินดังกลาว ตกเปนของแผนดิน นั้น ชอบดวยมาตรา ๔ แหง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม และการที่ มาตรา
๘๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ บัญญัติสอดคลองกันใหผูที่กลาวอาง
โตแยงวาทรัพยสินที่รองขอใหตกเปนของแผนดินมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ ผูนั้นมีภาระ
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การพิสูจนตอศาลนั้น ผูร องและคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่ตองพิสูจนวาผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวย
ผิดปกติตามความหมายของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กอนหรือไม โดยผูคัดคานที่ ๑ อางวา ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดใหคํานิยามของคําวา “ร่ํารวยผิดปกติ” ไววา
หมายความวา การมีทรัพยสินมากผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือการมีหนี้สิน
ลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหนาที่หรือใช
อํานาจในตําแหนงหนาที่ แตตามรายงานของคณะอนุกรรมการไตสวน มติของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และคํารองของผูรอง ไมปรากฏวา ผูคัดคานที่ ๑ ไดทรัพยสินมาโดยผิดปกติอยางไร และ
ไดทรัพยสินมาสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขโดยมิชอบอยางไร ทั้งในการไตสวนขอเท็จจริง คณะอนุกรรมการ
ไตสวนไมพยายามแสวงหาพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารวา ผูคัดคานที่ ๑ ใช
อํานาจหนาที่อยางไรจึงเปนเหตุใหไดทรัพยสินมา มิใชเพียงแตรับฟงตามคําชี้แจงของผูคัดคาน
ที่ ๑ วาชี้แจงที่มาของเงินไดหรือไมเทานั้น ในการไตสวนขอเท็จจริงในศาล ผูรองและคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีหนาที่นําสืบใหครบถวนตามเงือ่ นไขที่ระบุไวในมาตรา ๔ กอน ภาระการพิสูจนจึงจะตกแก
ผูคัดคานที่ ๑ ตามกฎหมาย เห็นวา บทนิยามของคําวา “ร่ํารวยผิดปกติ” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา
๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
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๒๕๔๒ นั้น แบงเปน ๔ กรณี คือ ( ๑ ) การมีทรัพยสินมากผิดปกติ ( ๒ ) การมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น
มากผิดปกติ ( ๓ ) การมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ และ ( ๔ ) การไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร
สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ดังนั้น เมื่อคณะอนุกรรมการ
ไตสวนไดดําเนินการไตสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแลวไดความวา ในระหวางที่ผูคัดคานที่ ๑
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ผูคัดคานที่ ๑ มีเงินเขาฝากธนาคารหลายแหง
ในบัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ ซึ่งเปนภริยาและบัญชีชื่อบุคคลอื่นคือนายจิรายุ จรัสเสถียร ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข และนายพิษณุกร อุดรสถิตย นองชายผูคัดคานที่ ๒ และ
มีการโอนเงินดังกลาวไปยังบุคคลอื่น โดยผูคัดคานที่ ๑ อางวาเงินฝากดังกลาว สวนใหญเปนเงินที่
ไดจากการพนันในตางประเทศ แมตอมาผูคัดคานที่ ๑ สามารถชี้แจงและพิสูจนไดวาเงินที่นําฝาก
บางสวนเปนเงินที่ไดมาจากการเลนการพนันในตางประเทศ และการทําธุรกรรมอยางอื่นจริง แตยัง
เหลือรายการนําฝากเงินที่ผูคัดคานที่ ๑ ยอมรับวาเปนเงินของตนที่ไมสามารถพิสูจนใหคณะอนุกรรมการ
ไตสวนและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาไดมาอยางไร หลายรายการ ซึ่งอยูในบัญชีธนาคารที่
แตกตางกันหลายบัญชี รวมเปนยอดเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท จึงถือไดวาเปนกรณีที่
ผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวยผิดปกติ โดยมีทรัพยสินมากผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว คณะอนุกรรมการไตสวน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนผูรอง
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ขอใหทรัพยสินจํานวนดังกลาวของผูคัดคานที่ ๑ ตกเปนของแผนดิน จึงไมตองระบุวา ผูคัดคานที่ ๑
ไดทรัพยสินดังกลาวโดยไมควรอยางไร ทั้งการที่จะไตสวนเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความร่ํารวยผิดปกตินั้น ควรกระทํามากนอย
เพียงใด เปนดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
อยางไรก็ตาม เมื่อผูรองนําคดีมาสูศาลแลว ศาลยังมีอํานาจตรวจสอบการใชดุลพินิจดังกลาว โดย
การไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ สวนที่ผูคัดคานที่ ๑ อางวา ผูรองและคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่นําสืบพิสูจนให
ไดกอนวา ผูคัดคานที่ ๑ ร่ํารวยผิดปกติตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เห็นวา เมื่อผูคัดคานที่ ๑ ใหถอยคํา
ชี้แจงตอคณะอนุกรรมการไตสวนยอมรับขอเท็จจริงแลววายอดเงินที่นําฝากในบัญชีธนาคารตาง ๆ
ในบัญชีชื่อบุคคลอื่น รวมเปนเงิน ๒๓๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท เปนของผูคัดคานที่ ๑ และไมอาจชี้แจง
ใหคณะอนุกรรมการไตสวนและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เชื่อไดวา มิไดเปนทรัพยสินที่เพิ่มขึ้น
ผิดปกติ หรือมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ จนคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเรื่องใหผูรองยื่นคํารอง
ตอศาล ขอใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามมาตรา ๘๐ ( ๑ ) แหงพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และผูรองไดยื่น
คํารองตอศาลแลว ผูคัดคานที่ ๑ จึงมีภาระการพิสูจนตอศาลวา ทรัพยสินตามคํารอง ขอ ๓
ดังกลาว มิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง คําคัดคาน
ของผูคัดคานที่ ๑ ในขอนี้ฟงไมขึ้น
มีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปในปญหาขอเท็จจริงวา ทรัพยสินตามคํารองของ
ผูรองขอ ๓.๑ ถึง ๓.๑๑ เปนทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๑ ที่เกิดจากการร่ํารวยผิดปกติหรือไม
ซึ่งผูคัดคานที่ ๑ มีภาระการพิสูจนที่จะตองแสดงใหศาลเห็นวาทรัพยสินดังกลาวมิไดเกิดจากการ
ร่ํารวยผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๑ วรรคสอง และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งจะ
ไดวินิจฉัยตามลําดับ ดังนี้
ทรัพยสินตามคํารองของผูรองขอ ๓.๔ จํานวนแรก คือ เงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาป จังหวัดอุดรธานี บัญชีเงินฝากประจํา เลขที่ ๔๑๘-๒-๐๖๗๔๔-๔
บัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ นําฝากเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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ซึ่งผูคัดคานทั้งสองอางวาเปนเงินที่ผูคัดคานที่ ๑ ยืมจากนายสมบัติ เพชรตระกูล ๑๗,๐๐๐,๐๐๐
บาท รวมกับเงินสวนตัวของผูคัดคานที่ ๒ อีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ขอเท็จจริงรับฟงไดวา บัญชี
เงินฝากดังกลาวฝากโดยวิธีโอนเงิน (On – Line) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ จากธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน ไปเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เพื่อค้ําประกันหนี้การขายลดตั๋วเงินของนายเทียม สุขธนะ และเมื่อ
นายเทียมชําระหนี้การขายลดตั๋วเงินแลวผูคัดคานที่ ๒ ไดโอนเงินกลับไปเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๓๗ - ๑ - ๑๕๓๐๖ - ๙
เกี่ยวกับเงินจํานวนนี้ผูคัดคานทั้งสองเบิกความวา เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ กิจการคาขายพืชไรของ
นายเทียมบิดาของผูคัดคานที่ ๑ ที่จังหวัดอุดรธานีประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน
จําเปนตองกูยืมเงินจากธนาคารเพื่อนํามาใชหมุนเวียนในกิจการ แตขาดหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู
ประเภทขายลดตั๋วเงิน นายเทียมจึงขอรองผูคัดคานที่ ๑ ใหหาเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นํามา
ฝากบัญชีเงินฝากประจํากับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปน
หลักประกัน แตในชวงนั้นผูคัดคานที่ ๑ ไมมีเงินเนื่องจากเลนการพนันเสียเปนจํานวนมากและเปน
หนี้การพนันประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอยืมเงินนายสมบัติ เพชรตระกูล หุนสวนผูจัดการ
หางหุนสวนจํากัดสามประสิทธิ์ จํานวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูคดั คานที่ ๑ รูจักนายสมบัติมานาน
และเคยยืมเงินนายสมบัติมากอนหนานี้หลายครั้ง การยืมเงินทุกครั้งนายสมบัติไมเคยทําสัญญาเปน
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ลายลักษณอักษรและไมเคยคิดดอกเบี้ย และผูคัดคานที่ ๑ ก็ชําระหนี้ตรงเวลา นายสมบัติจึงตกลงใหยืม
เงินโดยไมคิดดอกเบี้ย แตอางวาขณะนั้นมีเงินหมุนเวียนพอที่จะใหยืมไดเพียง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผูคัดคานที่ ๑ ตกลงจะชําระเงินคืนภายใน ๒ เดือน นายสมบัตินัดหมายใหไปรับเงินยืมเปนเงินสด
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานที่ ๑ ยังไมนําเงินดังกลาวเขาฝากธนาคาร แตใหผูคัดคานที่ ๒ นําไป
เก็บไวในตูนิรภัยที่บาน เนื่องจากจะนําเงินตราตางประเทศที่ผูคัดคานที่ ๒ ไดจากเลนการพนัน
และเก็บสะสมไวมาแลกสมทบใหครบ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอมาผูคัดคานที่ ๑ ขอยืมเงิน
นายสมบัติอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเกรงวาเงินตราตางประเทศที่นําไปแลกไมเพียงพอ และ
นายสมบัติใหไปรับเงินในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเปนวันสุดทายของวันทําการเนื่องจาก
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๑ เปนวันหยุดราชการ แตผคู ัดคานที่ ๑ จะ
เดินทางไปเลนการพนันที่ตางประเทศกับนายภาณุวัฒนในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ และตอง
ชําระหนี้การพนันที่ติดคางใหแกนายภาณุวัฒนกอนเดินทาง ผูคัดคานที่ ๑ จึงใหผูคัดคานที่ ๒ นํา
เงินตราตางประเทศไปแลกเปนเงินบาทไดเงิน ๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท เงินจํานวนนี้แบงชําระหนี้
นายภาณุวัฒน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท สวนอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท นําไปรวมกับเงินยืมที่ไดมา
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวโอนไปฝากเขาบัญชีผูคัดคานที่ ๒ ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขากุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ตอมาผูคัดคานที่ ๑ เดินทางไปเลนการพนันที่ประเทศออสเตรเลีย

(อม.๔๒)

- ๓๙ -

และไดเงินจํานวนมาก จึงนําเงินสดไปทยอยชําระหนี้นายสมบัติรวม ๓ ครัง้ คือวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๔๑ ชําระ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ ชําระ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธชําระอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตขอ อางของผูคัดคานทั้งสองเกี่ยวกับ
เงินจํานวนนี้มีขอที่นาสงสัยอยูหลายประการ กลาวคือ ประการแรก เรื่อง การไปรับเงินยืม
ผูคัดคานทั้งสองเบิกความวา ไปรับเงินยืมจากนายสมบัติรวม ๓ ครั้ง แตผูคัดคานที่ ๑ ไปรับเพียง
ครั้งเดียว ซึ่งแตกตางจากคําใหการในชั้นไตสวนของนายสมบัติที่ใหการวา ผูคัดคานที่ ๑ ไปรับ
ทั้งสามครั้ง ที่นายสมบัติเบิกความตอศาลในภายหลังวา ผูคัดคานที่ ๑ ไปรับครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
ก็มิไดใหเหตุผลวาเหตุใดจึงเบิกความแตกตางไปจากขอเท็จจริงที่เคยใหการไวกอนหนานี้ กลาวคือ
นายสมบัติใหการตอเจาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ป. ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๒ และ
หลังจากนั้นประมาณ ๑ ป เมื่อนายสมบัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนในวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๔๓ ก็ยงั ยืนยันขอเท็จจริงที่เคยใหการไวในครั้งแรก ที่ผูคดั คานที่ ๑ อางวา
นายสมบัติอาจจําขอเท็จจริงคลาดเคลื่อนเนื่องจากเหตุเกิดนานแลวก็ไมมีเหตุผล เพราะ
คําเบิกความของผูคัดคานที่ ๑ ในเรื่องนี้ยังแตกตางกับคําคัดคานของผูคัดคานที่ ๑ เองที่อางวาไปรับ
เงินยืมครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ดวย ประการที่สอง เรื่องเงินยืมครั้งที่ ๓ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามคําคัดคานของผูคัดคานที่ ๑ อางวา เมื่อผูคัดคานที่ ๑ ขอยืมเงินเพิ่มอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(อม.๔๒)

- ๔๐ -

นายสมบัติไมอาจหาเงินมาใหยืมได ตองรออีกสักระยะหนึ่ง และตอมาชวงวันที่ ๒๘ หรือ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๔๐ ไดรับการยืนยันจากนายสมบัติใหไปรับเงินยืมอีก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแสดงวา
นายสมบัติใหยืมเงินเพิ่มเพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตจากคําใหการในชั้นไตสวนและคําเบิกความ
ของนายสมบัติที่อางวา ในวันที่ผูคัดคานที่ ๑ ไปรับเงินยืมครั้งที่ ๒ จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผูคัดคานที่ ๑ ไดขอยืมเงินเพิ่มอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท นายสมบัติจึงสั่งจายเช็คจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท แตเมื่อมารับเงินผูคัดคานที่ ๑ กลับขอรับเพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อางวาพอมีเงินสดเหลือ
อยูบาง ซึ่งแสดงวานายสมบัติมีเงินพอที่จะใหยืมและไดเตรียมเงินไวแลว ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตเปน
ฝายผูคัดคานที่ ๑ เองที่ประสงคจะยืมเงินเพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เทานั้น ประการที่สาม เรื่องความ
เชื่อใจในการใหยืมเงิน ในตอนแรกผูคัดคานที่ ๒ ใหการวา นายสมบัติขอใหนําเงินที่ใหยืมเขา
บัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ เนื่องจากนายสมบัติกับผูคัดคานที่ ๒ รูจักกันดี และนายสมบัติคอนขางจะ
เชื่อใจผูคัดคานที่ ๒ มาก ดวยความเชื่อใจดังกลาวจึงมิไดทําสัญญายืมกันไว แตตอมาผูคัดคานที่ ๒
ใหการใหมวา เหตุที่โอนเงินเขาฝากในชื่อผูคัดคานที่ ๒ ไมโอนฝากในชื่อผูคัดคานที่ ๑ เพราะ
นายสมบัติตองการใหผูคัดคานที่ ๒ รับรูเรื่องการยืมในครั้งนี้ สวนนายสมบัติเบิกความวา ใหยืม
เงินเพราะมีความเชื่อถือนายเทียมและผูคัดคานที่ ๑ และเคยใหผูคัดคานที่ ๑ ยืมเงินมาแลวหลายครั้ง
กอนหนานี้ นายสมบัติเพิ่งรูจักผูคัดคานที่ ๒ โดยผูคัดคานที่ ๑ พามาใหรูจัก และเมื่อผูคัดคานที่ ๑

(อม.๔๒)

- ๔๑ -

ติดธุระมารับเงินยืมไมไดก็ไดโทรศัพทมาถามวา ใหผูคัดคานที่ ๒ รับเงินแทนไดหรือไม นายสมบัติ
บอกวาไดเพราะรูจักกันแลว แสดงใหเห็นวาผูคัดคานที่ ๒ กับนายสมบัติมิไดสนิมสนมกันดังที่
ผูคัดคานที่ ๒ อาง สวนที่ผูคัดคานที่ ๑ เบิกความเกี่ยวกับเรื่องนี้วา การที่ผูคัดคานที่ ๒ ไปเปดบัญชี
ไวที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ก็เพื่อใหนายเทียมเห็นคุณงาม
ความดีของลูกสะใภในยามกิจการของนายเทียมประสบปญหา ประการที่สี่เรื่องการสงมอบเงินยืม
และหลักฐานการยืมเงิน นายสมบัติเบิกความวา นายสมบัติประกอบธุรกิจหลายอยางมีวงเงินป
หนึ่งประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แสดงใหเห็นวานายสมบัติมี
ฐานะทางการเงินดีมาก หากนายสมบัติใหผูคัดคานที่ ๑ ยืมเงินก็นาจะมอบเงินยืมใหแกผูคัดคาน
ที่ ๑ โดยมอบเปนเงินสดหรือสั่งจายเช็คใหแกผูคัดคานที่ ๑ ในคราวเดียว เพราะอยูในวิสัยที่
สามารถทําได ทั้งนายสมบัติก็ตกลงใหยืมเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีเงินหมุนเวียนพอที่จะ
ใหยืมได ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงไมมีเหตุผลที่จะตองทยอยสั่งจายเช็คหลายฉบับตางวันกัน แลวจึง
ใหพนักงานของนายสมบัตินําเช็คไปเบิกเงินสดจากธนาคารเพื่อนํามามอบใหแกผูคัดคานที่ ๑ อีก
ตอหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องยุงยากและเสียเวลา ที่นายสมบัติอางวาหากใหพนักงานของนายสมบัติไปเบิก
เงินครั้งละมากๆ เกรงจะเกิดอันตรายนั้นก็ไมมีเหตุผลเพราะเช็คที่นายสมบัติสั่งจายแลวให
พนักงานไปเบิกแตละครั้งก็เปนเงินจํานวนมากเชนกัน สวนที่อา งวาไมตองการใหผูยืมรูฐานะทาง
การเงินก็ฟงไมขึ้น เพราะนายสมบัติไดบอกกับผูคัดคานที่ ๑ ตั้งแตแรกแลววามีเงินใหยืม

(อม.๔๒)

- ๔๒ -

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเทากับบอกใหทราบถึงฐานะทางการเงินของตนแลว ยิ่งกวานั้นเงินที่ตกลง
ใหยืมก็มีจํานวนมาก แตนายสมบัติกลับไมทําหลักฐานใดๆ ไวเปนหนังสือ ที่นายสมบัติอางวา
เหตุที่ไมสงมอบเช็คใหแกผูคัดคานที่ ๑ หรือทําหลักฐานการยืมเงินเปนหนังสือเพราะไมตองการ
ใหมีหลักฐานปรากฏวาตนเองไปยุงเกี่ยวกับนักการเมือง เนื่องจากกอนหนานี้นายสมบัติเคยมีเรื่อง
พัวพันกับนักการเมืองรายหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินและนายสมบัติตองเสียเวลาไปใหการเปนพยาน
ในชั้นศาลนัน้ ก็ไมมีเหตุผล เพราะหากนายสมบัติไมตองการไปมีสวนเกี่ยวของกับผูคัดคานที่ ๑ ใน
เรื่องการใหยืมเงิน นายสมบัติก็นาจะใหนายเทียมเปนผูยืมเงินโดยตรงและสั่งจายเช็คหรือโอนเงิน
ยืมใหแกนายเทียมและทําหลักฐานการยืมไว เนื่องจากนายสมบัติทราบดีวาผูที่ตองการใชเงินคือ
นายเทียม มิใชผูคัดคานที่ ๑ ทั้งนายสมบัติก็มีความเชื่อถือนายเทียมเนื่องจากเคยมีบุญคุณตอ
นายสมบัติมากอน ไมมีเหตุที่จะตองสั่งจายเช็คนําไปเบิกเงินสดมาเก็บไวที่บานแลวนัดหมายให
ผูคัดคานที่ ๑ มารับเงินในภายหลังใหเปนการยุงยาก ขออางของนายสมบัติจึงไมมีน้ําหนักใหรับฟง
ประการที่หา เรื่องเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่นําฝากเขาบัญชีของผูคัดคานที่ ๒ ผูคัดคานที่ ๑
เบิกความวา มีที่มา ๒ สวน สวนหนึ่งเปนเงินที่ยืมจากนายสมบัติ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อีกสวนหนึ่ง
เปนเงินสวนตัว ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขัดแยงกับคําใหการของผูคัดคานทั้งสองที่เคยใหการไว
กอนหนานี้วา เงินที่นําฝาก ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินที่ยืมจากนายสมบัติ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(อม.๔๒)
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รวมกับเงินสวนตัวอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเฉพาะผูคัดคานที่ ๒ ไดใหการไวถึง ๒ ครั้ง และ
ยืนยันทุกครั้งวา เมื่อนายสมบัติทยอยมอบเงินสดใหรวม ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานที่ ๒ ไดเก็บ
รวบรวมเงินทั้งหมดไวที่บาน ตอจากนั้นจึงนําเงินสดสวนตัวของตนกับผูคัดคานที่ ๑ อีก
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบกับเงินที่ยืมจากนายสมบัติรวมเปน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวนําไปฝาก
ธนาคารในตอนเชาของวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ประการสุดทาย เรื่องการคืนเงินยืม ผูคัดคาน
ที่ ๑ เบิกความวา ตกลงคืนเงินยืมภายใน ๒ เดือน แตในชั้นไตสวนผูคัดคานที่ ๑ ใหการวาตกลงจะ
ชําระหนี้ภายใน ๓ เดือน และนอกจากนี้ผูคัดคานที่ ๑ ยังเบิกความวา หลังจากยืมเงินแลวผูคัดคาน
ที่ ๑ เดินทางไปเลนการพนันที่ตางประเทศไดเงินจํานวนมากจึงทยอยชําระหนี้คืนนายสมบัติเปน
เงินสดรวม ๓ ครั้ง ซึ่งแตกตางจากคําใหการของผูคัดคานที่ ๑ ที่ใหการไวกอนหนานี้วา ผูคัดคาน
ที่ ๒ เขียนเช็คมอบใหผูคัดคานที่ ๑ นําไปมอบใหนายสมบัติเปนการชําระหนี้ แตนายสมบัติขอรับ
เปนเงินสดโดยอางวาเมื่อตอนรับเงินยืมรับเปนเงินสดจึงขอใหคืนเปนเงินสดและจําเปนจะใชเงิน
ผูคัดคานที่ ๑ จึงนําเช็คไปขอแลกเงินสดจากพันตํารวจโทปกรณในวันรุงขึ้นแลวนําเงินไปมอบให
นายสมบัติ สวนผูคัดคานที่ ๒ ไดใหการเกี่ยวกับเรื่องนี้วา เมื่อนายเทียมชําระหนี้ขายลดตั๋วเงิน
เสร็จสิ้นผูคัดคานที่ ๒ จึงปดบัญชีเงินฝากประจําที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากุมภวาป

(อม.๔๒)

- ๔๔ -

จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ แลวโอนเงินเขาบัญชีของผูคัดคานที่ ๒ ที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน หลังจากนั้นไดสั่งจายเช็คเงินสด
๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายสมบัติเปนการชําระหนี้ แตตอมาผูคัดคานที่ ๒ ใหการใหมวา
ผูคัดคานที่ ๒ มิไดสั่งจายเช็คดังกลาวใหนายสมบัติโดยตรง แตไดมอบใหผูคัดคานที่ ๑ นําไป
ชําระหนี้นายสมบัติ และมาทราบจากผูคัดคานที่ ๑ ในภายหลังวาผูคัดคานที่ ๑ มิไดนําไปชําระหนี้
นายสมบัติ แตนําไปใหพันตํารวจโทปกรณเนื่องจากจะเดินทางไปเลนการพนันที่ประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งผูคัดคานที่ ๒ ก็ไมไดใหเหตุผลวาเหตุใดจึงใหการในตอนแรกวาไดสั่งจายเช็คใหนายสมบัติ
โดยตรง สวนนายสมบัติใหการในครั้งแรกวา ผูคัดคานที่ ๒ ไดนําเช็คสั่งจายเงินสด
๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท มามอบใหนายสมบัติเปนการชําระหนี้เงินยืม นายสมบัติใหพนักงานนําไปเบิก
เงินสด แตตอมาใหการใหมวา นายสมบัติขอรับชําระหนี้คืนเปนเงินสด ผูคัดคานที่ ๑ จึงนําเงินสด
มาชําระ ซึ่งนายสมบัติก็มิไดใหเหตุผลในการขอแกไขคําใหการดังกลาวเชนกัน สวนที่
ผูคัดคานที่ ๑ อางในทํานองวา คําใหการของผูคัดคานที่ ๑ ไมถูกตอง เนื่องจากใหการตามที่
ผูคัดคานที่ ๒ จดบันทึกไวก็ไมมีเหตุผลใหรับฟง เพราะหากเปนดังที่ผูคัดคานที่ ๑ อางคําใหการ
ของผูคัดคานที่ ๑ ก็นาจะสอดคลองกับคําใหการของผูคัดคานที่ ๒ หาใชขัดแยงกันดังที่ปรากฏอยู
ไม พยานหลักฐานของผูคัดคานทั้งสองเกี่ยวกับเงินจํานวนดังกลาว เห็นไดวามีขอพิรุธหลาย
ประการ ไมมีน้ําหนักเพียงพอจะหักลางพยานหลักฐานในสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให
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รับฟงเปนอยางอื่น เมื่อผูคัดคานทั้งสองไมสามารถพิสูจนใหศาลเห็นไดวาเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ดังกลาวเปนทรัพยสินที่มิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ องคคณะเสียงขางมากจึงมีมติวาคําคัดคาน
ของผูคัดคานทั้งสองเกี่ยวกับเงินจํานวนนี้ฟงไมขึ้น
ทรัพยสินตามคํารองของผูรองขอ ๓.๑ ขอ ๓.๒ ขอ ๓.๕ ขอ ๓.๖ ขอ ๓.๗ และขอ
๓.๘ คือ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขางามวงศวาน บัญชีออมทรัพยเลขที่
๓๑๙ - ๒ - ๖๒๕๔๙ - ๗ บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๑ และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๓๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาถนนสุขาภิบาล ๑ บางกะป บัญชีออมทรัพยเลขที่ ๐๗๗ - ๒ - ๕๗๑๕๑ - ๘ บัญชี
ชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๑๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชีออมทรัพยเลขที่ ๐๓๔ - ๑ - ๖๖๖๗๗ - ๗
บัญชีชื่อนายพิษณุกร อุดรสถิตย นําฝากวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๔๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชีสะสมทรัพยเลขที่
๑๑๓ - ๔ - ๐๙๒๘๗ - ๑ บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑
จํานวน ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชี
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ออมทรัพยเลขที่ ๐๓๔ - ๑ - ๕๒๖๒๗ - ๔ บัญชีชื่อนายจารุกิตติ์ (จิรายุ) จรัสเสถียร นําฝากวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๔๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง
ผูคัดคานที่ ๑ อางวาเงินในบัญชีทั้งหมดดังกลาวเปนเงินที่ไดจากการเดินทางไปเลนการพนันที่
บอนกาสิโนเบิรสวูด อินเตอรเนชั่นแนล รีสอรท ประเทศออสเตรเลีย รวม ๔ ครั้ง ระหวางวันที่
๒๑ ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ วันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ วันที่ ๒ ถึง ๔ มกราคม
๒๕๔๑ และ วันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ มกราคม ๒๕๔๑ เห็นวา ขอเท็จจริงรับฟงไดจากการไตสวนของ
ศาล วาผูคัดคานที่ ๑ เดินทางไปเลนการพนันที่ประเทศออสเตรเลียในชวงระยะเวลาดังกลาวจริง
แตปญหาวา ผูคัดคานที่ ๑ เลนการพนันไดหรือไม และเปนเงินจํานวนเทาใด นั้น คงมีแตคําเบิก
ความของผูคัดคานทั้งสองเทานั้นที่อางวาเลนการพนันไดเงินจํานวนมาก สวนนายพิษณุกรแมจะ
เบิกความวาผูคัดคานที่ ๑ เลนการพนันได แตก็ไมทราบวาเปนเงินจํานวนเทาใดเนื่องจากไมไดอยูดู
ผูคัดคานที่ ๑ เลนตลอดเวลาและไมไดรวมเดินทางไปเลนการพนันกับผูคัดคานที่ ๑ ที่ประเทศ
ออสเตรเลียทุกครั้ง นายจิรายุที่รวมเดินทางไปดวยกับผูคัดคานที่ ๑ ก็เบิกความวา ผูคัดคานที่ ๑ จะ
เลนการพนันไดเสียจํานวนเทาใดพยานไมทราบ คงไดรับคําบอกเลาจากผูคัดคานที่ ๑ เทานั้น แม
ในชั้นไตสวนนายจิรายุจะเคยใหการวาผูคัดคานที่ ๑ เลนการพนันได แตนายจิรายุใหเหตุผลถึง
สาเหตุที่ใหการเชนนั้นวาเปนเพราะไดรับการรองขอจากผูคัดคานที่ ๑ กอนไปใหการ และหาก
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ผูคัดคานที่ ๑ ไดเงินจากการเลนการพนันจริงก็นาจะนําเงินที่ไดไปฝากธนาคารในบัญชีของตนเอง
หรือผูคัดคานที่ ๒ ผูเปนภริยา เพราะเปนเงินที่ไดมาโดยชอบ ไมนาจะฝากเงินจํานวนมากมาย
หลายสิบลานบาทในบัญชีชื่อบุคคลอื่นซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาโตแยงกันในภายหลังได ที่
ผูคัดคานที่ ๑ อางวามีตําแหนงทางฝายนิติบัญญัติเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีตําแหนงทาง
ฝายบริหารเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จําเปนตองปกปดมิใหสาธารณชนทราบวา
ตนเองเปนนักการพนันก็ไมมีเหตุผลเพียงพอแกการรับฟง เพราะการนําเงินเขาฝากธนาคารไมวาใน
บัญชีของตนเองหรือบัญชีชื่อบุคคลใดก็ตาม บุคคลภายนอกก็ไมอาจลวงรูถึงแหลงที่มาของเงินได
หากไมมีการบอกกลาวใหทราบ ทั้งผูคัดคานที่ ๒ ก็เคยรับราชการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
มากอน ยอมทราบถึงความสําคัญของการจัดทําและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินและจายเงิน
ไวเปนหลักฐานการเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบในภายหนา ดังนั้น หากเงินฝากธนาคารเหลานี้
ผูคัดคานที่ ๑ ไดรับมาจากเลนการพนันจริง เชื่อวา ผูคัดคานทั้งสองจะตองเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการเลนการพนัน เพื่อใชแสดงยืนยันถึงที่มาของเงินดังกลาว เมื่อผูคัดคานทั้งสองไมสามารถนํา
เอกสารดังกลาวมาแสดงใหปรากฏวาไดเงินดังกลาวมาจากบอนกาสิโน ขออางของผูคัดคาน
ทั้งสองจึงเลื่อนลอย นอกจากนี้ขออางของผูคัดคานที่ ๑ ที่วา ในการเดินทางไปเลนการพนันที่
ประเทศออสเตรเลีย ผูคัดคานที่ ๑ ไปเลนโดยไมตอ งวางเงินกอนเดินทางไปเลน แตไปเลนโดยขอ
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เครดิตจากนางพรสุขซึ่งเปนตัวแทนบอนกาสิโนที่ประเทศออสเตรเลียก็ดี และผูคัดคานที่ ๑ มีสิทธิ
ที่จะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนชิฟหรือคาคอมมิชชั่น โรลลิ่ง ก็ดี
ปรากฏวาไมสอดคลองกับคําเบิกความของนางพรสุขและพันตํารวจโทปกรณที่อางวา ผูคัดคานที่ ๑
เดินทางไปเลนการพนันโดยวิธีวางเงินกอนเดินทาง มีบางครั้งเทานั้นที่ขอเครดิต และโดยปกติจะ
ไมมีการคิดบัญชีไดเสียระหวางผูคัดคานที่ ๑ กับนางพรสุขเนื่องจากไมมีเครดิตกัน เวนแตวา
ผูคัดคานที่ ๑ ขอเครดิตที่บอนกาสิโนเนื่องจากเลนการพนันเสีย และในการเดินทางไปเลนการ
พนันของผูคัดคานที่ ๑ โดยวิธีวางเงินก็มีทั้งกรณีที่ผูคัดคานที่ ๑ นําเงินบาทมาใหนางพรสุขซื้อเงิน
ดอลลารออสเตรเลียและฝายนางพรสุขถือไปใหที่ประเทศออสเตรเลีย และกรณีที่ผูคัดคานที่ ๑ ถือ
เงินดอลลารออสเตรเลียไปเอง ซึ่งนางพรสุขไมอาจทราบจํานวนเงินที่ผูคัดคานที่ ๑ นําติดตัวไปได
สวนคาคอมมิชชั่น โรลลิง่ ผูคัดคานที่ ๑ ไมไดรับ เนื่องจากนางพรสุขเปนฝายออกคาตั๋วเครื่องบิน
คาที่พักและคาอาหารใหแกผูคัดคานที่ ๑ แมการเดินทางไปประเทศออสเตรเลียทุกครั้ง พันตํารวจโท
ปกรณสามีของนางพรสุขจะเดินทางไปดวย แตก็ไมไดรูเห็นวาผูคัดคานที่ ๑ เลนไดหรือเสีย เหตุที่
นางพรสุขสั่งจายเช็คใหแกผูคัดคานที่ ๑ ก็เนื่องจากผูคัดคานที่ ๑ เอาเงินดอลลารออสเตรเลียมาให
ชวยขายแลวใหนางพรสุขสั่งจายเช็คตามที่ผูคัดคานที่ ๑ ตองการ ไมใชชําระหนี้การพนัน ทั้งการนํา
ฝากบางรายการก็ไมใชการฝากดวยเช็คของนางพรสุข แตนําฝากดวยเช็คหรือการโอนเงินมาจากผูมี
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อาชีพซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งไมมีผูใดยืนยันไดวาผูคัดคานที่ ๑ ไดเงินมาจากการเลนการพนัน
กรณีจึงฟงเปนยุติไมไดวาบรรดาเช็คที่นางพรสุขหรือบุคคลอื่นสั่งจายใหแกผูคัดคานที่ ๑ ตามที่
ผูคัดคานที่ ๑ อางนั้นเปนเช็คที่สั่งจายชําระหนี้การพนัน ขอเท็จจริงคงรับฟงไดเพียงวา ผูคัดคานที่ ๑
ไดเงินดอลลารออสเตรเลียมา แตเงินดังกลาวจะไดมาจากการเลนการพนันที่ประเทศออสเตรเลีย
หรือไม ไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด เพราะหากเปนเงินที่ไดจากการเลนการพนันจริง ผูคัดคานที่ ๑
ก็นาจะทําใหถูกตองได โดยนําเงินกลับเขาประเทศเอง และใหทางบอนกาสิโนรับรองวาผูคัดคาน
ที่ ๑ เลนการพนันไดโดยผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ศุลกากรของรัฐบาลออสเตรเลียกอนกลับ
ประเทศไทยก็จะมีหลักฐานเพื่อแสดงวาผูคัดคานที่ ๑ ไดมาโดยชอบ หรืออยางนอยที่สุดก็จะตอง
นําเงินเขาบัญชีตนเองเพื่อใหตรวจสอบได เพราะจะไดตรวจสอบที่มาของเงินไดวามาจากแหลงใด
การมาอางในภายหลังยอมรับฟงไดยาก ในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการไตสวนก็เคยมีมติเชื่อผูคัดคาน
ที่ ๒ วาเลนพนันได เนื่องจากมีการโอนเงินจากตัวแทนบอนกาสิโนไปเขาบัญชีผูคัดคานที่ ๒ ซึ่ง
บัญชีดังกลาวผูคัดคานที่ ๑ เคยแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไวแลว อันแสดงถึงความสุจริต มิใช
ผูคัดคานที่ ๑ ใชบญ
ั ชีของนายจิรายุหรือยืมชื่อและเอกสารของนายพิษณุกรไปเปดบัญชี เปนการ
แสดงเจตนาโดยชัดแจงวาเพื่อมิใหมีการตรวจสอบได สวนกรณีทพี่ ันตํารวจโทสันธนะ ประยูรรัตน
นางประภา อนุภาวธรรม นางงามจิตต วิทยอํานวยคุณ นายภาณุวัฒน ตั้งสกุลสถาพร ตลอดจน
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นายสังศิต พิริยะรังสรรค ใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแบงคาคอมมิชชั่น โรลลิ่ง ใหแกลูกคาที่
เดินทางไปเลนการพนันก็เปนเรื่องขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางตัวแทนบอนกาสิโนกับลูกคาที่
เดินทางไปเลนการพนันจะตกลงกัน มิไดถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้น ที่
นางพรสุขอางวาไมไดแบงคาคอมมิชชั่น โรลลิ่ง ใหแกผูคัดคานที่ ๑ เนื่องจากนางพรสุขได
ใหบริการในเรื่องตั๋วเครื่องบิน ตลอดจนคาอาหารและที่พักแกผูคัดคานที่ ๑ นั้นจึงมีเหตุผล ขออาง
ของผูคัดคานที่ ๑ เกี่ยวกับแหลงที่มาของเงินจํานวนดังกลาวจึงยังมีขอที่นาสงสัยอยู พยานหลักฐาน
จากการไตสวนของศาล ไมวาจะเปนพยานบุคคลหรือพยานเอกสารไมมีน้ําหนักเพียงพอใหรับฟง
หักลางพยานหลักฐานในสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหเห็นเปนอยางอื่น เมื่อผูคัดคานที่ ๑
ไมสามารถพิสูจนใหศาลเห็นไดโดยชัดแจงวาเงิน ๑๗๙,๔๘๐,๐๐๐ บาท ดังกลาวเปนทรัพยสินที่
มิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ องคคณะเสียงขางมากจึงมีมติวาคําคัดคานของผูคัดคานที่ ๑ เกี่ยวกับ
เงินจํานวนนี้ฟงไมขึ้น
ทรัพยสินตามคํารองของผูรองขอ ๓.๓ และขอ ๓.๔ จํานวนหลัง คือ เงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน บัญชีออมทรัพย เลขที่
๐๓๗-๑-๑๕๓๐๖-๙ บัญชีชื่อผูคัดคานที่ ๒ นําฝากเปนเงินสดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
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จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ จํานวน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูคัดคาน
ทั้งสองยื่นคํารองคัดคานวา เปนเงินของผูคัดคานที่ ๒ จากการเก็บสะสมเงินตราตางประเทศที่ได
จากการเดินทางไปเลนการพนันที่ตางประเทศ และผูคัดคานที่ ๒ นําติดตัวเขามาในประเทศไทย
แลกเปนเงินบาทนําฝากธนาคารดังกลาว ขอเท็จจริงปรากฏวาผูคดั คานทั้งสองทําหนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงและใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนในชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา เงินฝากดังกลาว
เปนเงินที่ผูคัดคานที่ ๒ ไดมาจากการเดินทางไปเลนการพนันในประเทศตาง ๆ คือ ประเทศ
ออสเตรเลีย ระหวางวันที่ ๒๑ ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ ๒๙ ถึง
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ และเมือง
มาเกา ระหวางวันที่ ๑๘ ถึง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผูคัดคานที่ ๒ ไดนําเงินตราตางประเทศสกุลของ
ประเทศดังกลาวเขามาในประเทศไทยมาแลกเปนเงินบาท ผูคัดคานที่ ๒ ใหการดวยวา การเลน
การพนันดังกลาวมีทั้งเลนไดและเลนเสีย แมผลที่สุดจะเลนเสีย แตในขณะเลนถาเลนได บางครั้ง
ผูคัดคานที่ ๒ ก็จะเก็บชิพสดหรือชิพเปนไวแลวนําไปแลกเงินสด ถือเงินสดกลับประเทศไทย ใน
ชั้นศาลผูคัดคานทั้งสองมาเบิกความยืนยันขอเท็จจริงดังกลาว และเบิกความวา การไปเลนการพนัน
ของผูคัดคานที่ ๑ บางครั้งผูคัดคานที่ ๒ จะไปดวย เมื่อผูคัดคานที่ ๑ เลนการพนันไดก็จะใหรางวัล
แกผูคัดคานที่ ๒ กับมีนายวิรัตน บุญซอน คนขับรถของผูคัดคานที่ ๑ มาเบิกความวา เคยขับรถให
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ผูคัดคานที่ ๒ ไปที่รานรับแลกเงิน ๔ ถึง ๕ ครั้ง แตจะแลกเปนจํานวนเทาใด พยานจําไมได และมี
นายพิษณุกร นองชายผูคัดคานที่ ๒ เบิกความวา เงินตราตางประเทศที่ผูคัดคานที่ ๒ เก็บสะสมไว
ไดมาจากการไปเลนการพนันกับผูคัดคานที่ ๑ พยานเคยไปแลกเงินกับผูคัดคานที่ ๒ เห็นวา
ผูคัดคานทั้งสองไมมีเอกสารหลักฐานที่แสดงวาเงินทั้งสองจํานวนไดมาจากการนําเงินที่ไดจากการ
เลนการพนันไปแลกดังที่ผูคัดคานทั้งสองอาง ในเรื่องเงินรางวัลที่ไดจากผูคัดคานที่ ๑ นั้น ผูคัดคาน
ที่ ๒ ไมเคยใหการเรื่องนี้ตอคณะอนุกรรมการไตสวนแตอยางใด ที่ผูคัดคานที่ ๒ อางวานําเงินตรา
ตางประเทศเขามา ก็ไมปรากฏหลักฐานเชนกัน เงินทั้งสองจํานวนดังกลาวรวมกันแลวเปนเงิน
๑๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท นับวาเปนเงินจํานวนมากพอสมควร ผูคัดคานทั้งสองอางวาไดมาจากการเดินทาง
ไปเลนการพนัน ๔ ครั้ง ในจํานวนนี้ผูคัดคานทั้งสองยอมรับขอเท็จจริงในชั้นคณะกรรมการ
ป.ป.ช. วา เลนเสีย ๒ ครั้ง คือการเลนที่ประเทศมาเลเซียและเมืองมาเกา โดยที่ประเทศมาเลเซีย
ผูคัดคานที่ ๑ เลนเสีย ๒๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท และเมืองมาเกา ผูคัดคานที่ ๒ เลนเสีย ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยิ่งไมนาเชื่อวาจะเหลือเงินตราตางประเทศกลับมาแลกเปนเงินบาทไดจํานวนมากเชนนัน้ ดังนั้น
พยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวนของศาล ขอเท็จจริงไมอาจรับฟงไดวาผูคัดคานที่ ๒ นําเงินตรา
ตางประเทศที่ไดจากการเลนการพนันหรือเงินรางวัลที่ไดรับจากผูคัดคานที่ ๑ เขามาในประเทศไทย
ตามจํานวนที่อาง ผูคัดคานทั้งสองจึงไมสามารถพิสูจนไดวาเปนเงินสะสมสวนตัวของผูคัดคาน
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ที่ ๒ และผูคัดคานที่ ๑ ก็พิสูจนไมไดวาเปนทรัพยสินที่มิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ องคคณะ
จึงมีมติ เปน เอกฉันทวา คําคัดคานของผูคัดคานทั้งสองเกี่ยวกับเงินจํานวนดังกลาวฟงไมขึ้น
ทรัพยสินตามคํารองของผูรองขอ ๓.๙ ขอ ๓.๑๐ และ ขอ ๓.๑๑ คือ เงินฝากธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด สาขางามวงศวาน บัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๓๑๙-๓-๐๒๗๖๙-๒ บัญชีชื่อ
นายจิรายุ จรัสเสถียร นําฝากวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท ในการไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวนชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูคดั คานที่ ๑
ชี้แจงขอเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ วาเงินทั้งสามจํานวนดังกลาวเปนของ
ผูคัดคานที่ ๑ แตไมไดชี้แจงวาไดเงินดังกลาวมาอยางไร ในชั้นยื่นคําคัดคานตอศาลอางวาเปนเงินที่
ไดจากนายพินิจ จารุสมบัติ แตในชั้นไตสวน ผูคัดคานที่ ๑ เบิกความวา ผูคัดคานที่ ๑ ตกลงจะ
ทํางานการเมืองรวมกับนายพินิจ จารุสมบัติ หัวหนาพรรคเสรีธรรม มีผูสนับสนุนพรรคเสรีธรรม
มอบเงินใหผูคัดคานที่ ๑ เพื่อเปนคาใชจายในการทํากิจกรรมทางการเมืองรวม ๓ ครั้ง เงินทั้งสาม
จํานวนไดรับมาเปนเงินสด ผูคัดคานที่ ๑ ใหนายจิรายุนําไปชําระหนี้การพนัน แตนายจิรายุกลับ
นําไปเขาบัญชีเงินฝากของตนเอง เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงวารายการบัญชีเงินฝากของนายจิรายุมี
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เงินหมุนเวียน ทําใหธนาคารเชื่อถือ หลังจากนั้นผูคัดคานที่ ๑ สั่งใหนายจิรายุถอนเงินโดยออกเช็ค
ชําระหนี้การพนัน ซึ่งปรากฏหลักฐานตามเช็คเอกสารหมาย ร.๔ หนา ๑๒๗, ๑๒๙ และ ๑๓๒ วา
นายจิรายุไดถอนเงินชําระหนี้ใหแกพันตํารวจโทปกรณเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จํานวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๔๑ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ เห็นไดวาผูคัดคานที่ ๑ อางถึงแหลงที่มาของเงินทั้งสาม
จํานวนแตกตางกัน ทั้งชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชั้นยื่นคําคัดคานและชั้นไตสวนของศาล แมผูคัดคาน
ที่ ๑ จะมีพยานบุคคลมาเบิกความสนับสนุนโดยมีนายวินยา มกรพงศ เบิกความวา พยานทําธุรกิจ
สงออกของเด็กเลนไปตางประเทศ พยานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเสรีธรรม หลังจาก
ที่ผูคัดคานที่ ๑ ตกลงจะมารวมงานทางการเมืองดวย ซึ่งการทํากิจกรรมทางการเมืองจะตองใชเงิน
สรางพื้นฐานทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง กลุมของพยานจึงไดรวบรวมเงินสนันสนุนให
ผูคัดคานที่ ๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเปนเงินสวนตัวของพยาน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พยานได
นําเงินทั้งหมดไปมอบใหนายโกวิท ภูตะคาม ในราวกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ นายศิริทัต โรจนพฤกษ
เบิกความวา พยานประกอบธุรกิจโทรคมนาคม พยานเปนผูมอบเงินสนับสนุนทางการเมืองให
ผูคัดคานที่ ๑ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยนําไปมอบใหผูคัดคานที่ ๑ โดยตรงที่บานของผูคัดคาน
ที่ ๑ กับมีนายโกวิท ภูตะคาม เบิกความวา ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ พยานไดรับมอบเงิน
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จากนายวินยา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะสงไปชวยกิจกรรมทางการเมืองของผูคัดคานที่ ๑ พยานได
นําเงินไปมอบใหนายจิรายุผูชวยผูคัดคานที่ ๑ เพราะขณะนั้นผูคัดคานที่ ๑ อยูตางประเทศ โดยสง
มอบเงินสดใหที่ลานจอดรถอุรุพงษคลินิก ซึ่งอยูแถวสามเสน นอกจากนี้พยานไดรวบรวมเงินจาก
ผูที่คุนเคยและสนับสนุนทางการเมืองได ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นําไปสงมอบใหนายจิรายุที่เดิม
หลังจากนั้นผูคัดคานที่ ๑ ไดมารวมงานกับพรรคเสรีธรรม มีการเปดตัวกันที่ทุงศรีเมือง จังหวัด
อุดรธานี เห็นวา ในการไตสวนของคณะอนุกรรมการไตสวนชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูคดั คานที่ ๑
ซึ่งมีโอกาสใหการและทําหนังสือชี้แจงหลายครั้ง แตไมไดใหการหรือชี้แจงวาไดเงินดังกลาวมา
อยางไร ซึ่งหากเปนเงินที่ไดรับมาเพื่อเปนคาใชจายในการทํากิจกรรมทางการเมืองดังที่ผูคัดคาน
ที่ ๑ อางในชั้นศาล ก็ไมใชเรื่องเสียหายถึงขนาดที่ผูคัดคานที่ ๑ จะตองปกปดที่มา ถาเทียบกับ
ขออางของผูคัดคานที่ ๑ เกี่ยวกับเงินยอดอื่นที่วาไดมาจากการเลนการพนันแลว ขออางตามเหตุผล
นี้ยังจะเสียหายนอยกวาการอางวาไดมาจากการเลนการพนันเสียอีก สวนในชั้นศาลที่ผูคัดคานที่ ๑
และพยานมาเบิกความก็ปรากฏวามีขอนาสงสัยอยูหลายประการ กลาวคือ เหตุใดจึงตองสงมอบ
เงินงวดแรกโดยเรงรีบในขณะผูคัดคานที่ ๑ เดินทางไปตางประเทศ นอกจากนี้เงินทั้งสามจํานวน
นําเขาบัญชีธนาคารของนายจิรายุ และมีการถอนเงินโดยเช็คในวันเดียวกับที่นําเขาบัญชีตามคํารอง
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ของผูรองทั้งสามจํานวนโดยมิไดนําไปทํากิจกรรมทางการเมืองแตอยางใด ประการสําคัญก็คือนายจิรายุ
เบิกความแตเพียงวาพยานไดรับเงินดังกลาวจากผูคัดคานที่ ๑ โดยไมไดเบิกความในรายละเอียดเลยวา
พยานไปรับเงินจากนายโกวิทที่ลานจอดรถดังที่นายโกวิทเบิกความแตอยางใด แตในการไตสวน
ของคณะอนุกรรมการไตสวนชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายจิรายุใหการถึงเงินดังกลาววา พยาน
ไดรับเงินสดจากผูคัดคานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท และไดนําเขาฝากในบัญชีเงินฝากของพยานที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด สาขางามวงศวาน
เปนการฝากใหโอนไปชําระหนี้พันตํารวจโทปกรณและนางพรสุข พยานไมทราบวาผูคัดคานที่ ๑
ไดรับเงินนี้มาจากที่ใด อันเปนการขัดแยงกับคําเบิกความของนายโกวิทในขอสาระสําคัญ
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูคัดคานที่ ๑ จึงไมสามารถพิสูจนไดวาไดรับเงินทั้งสามจํานวนดังกลาวมาโดยชอบ
มิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ องคคณะเสียงขางมากจึงมีมติวา คําคัดคานของผูคัดคานที่ ๑
เกี่ยวกับเงินทั้งสามจํานวนนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน
พิพากษาใหทรัพยสินของผูคัดคานที่ ๑ จํานวน ๒๓๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท ตกเปนของ
แผนดิน
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นายวิชา มั่นสกุล
นายสุประดิษฐ หุตะสิงห
นายเธียรไท สุนทรนันท
นายไสว จันทะศรี
นายประมาณ ตียะไพบูลยสิน
นายอํานวย เตพันธ
นายกําพล ภูสุดแสวง
นายพินิจ เพชรรุง
หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต

