(อม.๒๙)
คําพิพากษา
คดีหมายเลขดําที่ อม. ๔ /๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ /๒๕๕๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ผูเขาสวมสิทธิเปนคูความแทน
ระหวาง
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ที่ ๑
นายวราเทพ รัตนากร ที่ ๒
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ที่ ๓
นายเนวิน ชิดชอบ ที่ ๔
นายอดิศัย โพธารามิก ที่ ๕
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ที่ ๖
นายปริญญา อุดมทรัพย ที่ ๗
นายราเชนทร พจนสุนทร ที่ ๘
นางสาวบุญมี เลิศพิเชฐ ที่ ๙
นางสาวสุกัญญา โตวิวิชญ ที่ ๑๐
นางเสริมสุข ชลวานิช ที่ ๑๑
นายพิทยาพล นาถธราดล ที่ ๑๒
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ที่ ๑๓
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ที่ ๑๔
นายสุทธิพร จีระพันธุ ที่ ๑๕
นายกรณรงค ฤทธิ์ฤาชัย ที่ ๑๖
นายสิทธิ บุณยรัตผลิน ที่ ๑๗

โจทก

(อม.๔๒)

-๒นางสาวสุชาดา วราภรณ ที่ ๑๘
นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ ที่ ๑๙
นายจิรากร โกศัยเสวี ที่ ๒๐
นายอนันต สุวรรณรัตน ที่ ๒๑
นายจํานงค คงศิลป ที่ ๒๒
นายสุจินต แมนเหมือน ที่ ๒๓
นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ที่ ๒๔
นายสมบัติ ยิ่งยืน ที่ ๒๕
นายสมชาย ชาญณรงคกุล ที่ ๒๖
นายสกล บุญชูดวง ที่ ๒๗
นายญาณกรหรือสัญญา สิงหชุม ที่ ๒๘
นายสําราญ ชัยชนะ ที่ ๒๙
บริษัทเจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด ที่ ๓๐
บริษัทรีสอรทแลนด จํากัด ที่ ๓๑
บริษัทเอกเจริญการเกษตร จํากัด ที่ ๓๒
นายวัลลภ เจียรวนนท ที่ ๓๓
นายมิน เธียรวร ที่ ๓๔
นายประเสริฐ พุงกุมาร ที่ ๓๕
นายธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล ที่ ๓๖
นายพงษเทพ เจียรวนนท ที่ ๓๗
นายเอี่ยม งามดํารงค ที่ ๓๘
นายบุญเลิศ ประภากมล ที่ ๓๙
นายวรวิทย เจนธนากุล ที่ ๔๐
นางวิไลลักขณ รัตนสวัสดิ์ ที่ ๔๑
นางสาวพัชรี ชินรักษ ที่ ๔๒
นางอนงนุช ภรณวลัย ที่ ๔๓
นางเจริญศรี ลือพัฒนสุข ที่ ๔๔

จําเลย

(อม.๔๒)

-๓เรื่อง

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ฉอโกง ผูใช ผูสนับสนุน ความผิดตอพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ ความผิดตอพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
โจทกฟองและแกไขคําฟองวา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่องการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และมีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐหรือคตส. ดําเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องใดที่ยังไมแลวเสร็จตอไปจนกวา
จะแลวเสร็จแตตองไมชากวาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือคตส. จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ
ไตสวน กรณีกลาวหาวามีการกระทําผิดในโครงการจัดซื้อตนกลายางและดําเนินการโครงการ
ปลูกยาง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ โดยมี
พฤติการณเอื้อประโยชนกับบริษัทเอกชนในการเขาทําสัญญาและมีการสงมอบตนกลายางไม
เปนไปตามสัญญา ตอมา คตส. มีมติวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
กอให เกิดความเสี ยแก รัฐ และเป นการปฏิ บัติ ห นา ที่ โ ดยทุ จ ริต แล ว สง สํ า นวนใหอั ย การสูง สุ ด
ดําเนินการ แตอัยการสูงสุดแจงวามีขอไมสมบูรณ และมีการแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารวมกัน
แลวมีความเห็นไมตรงกันและไมอาจหาขอยุติในการฟองคดีได คตส. จึงมีมติใหขอสํานวนคืน
จากอัยการสูงสุดและฟองเปนคดีนี้ ระหวางวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๔๙ จําเลยทั้งสี่สิบสี่ไดรวมกันกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ เมื่อ

(อม.๔๒)

-๔ระหวางวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เวลากลางวัน

จําเลยที่ ๔

รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายจากจํ า เลยที่ ๓
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมีอํานาจสั่งการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ รวมกับจําเลยที่ ๑๙ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เสนอโครงการปลูกยางเพื่อ
ยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ ตอคณะรัฐมนตรี
ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ซึ่งมีจําเลยที่ ๑ เปนประธาน
เพื่อใหที่ประชุมอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการปลูก
ยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหมระยะที่ ๑ (ป
๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) และอนุมัติใหใชเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรหรือเงินคชก. ปลอด
ดอกเบี้ย วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินการผลิตพันธุยาง จํานวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน
ให โ ครงการ และใหสํ า นัก งานกองทุ นสงเคราะหก ารทํ า สวนยางหรื อ สกย. ใช เงิ น รายไดจ าก
คาธรรมเนียมการสงออกยางหรือเงิน CESS วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ชําระคืนกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรหรือเงินคชก.ในระยะเวลา ๑๐ ป นับจากปที่สวนยางใหผลผลิตในแตละป
อันเปนการเสนอโครงการที่ขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๑๙ (๕) และพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๘ (๓) ซึ่งจําเลยที่ ๔ รูอยูแลววาเปนการ
ขัดตอระเบียบและกฎหมายดังกลาว แตกลับปกปดขอความจริงที่ควรแจงใหทราบ โดยจําเลย
ที่ ๔ มีเจตนาใหมีการใชเงินโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนผลใหคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่จําเลยที่ ๔ เสนอ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติตามความเห็นของ

(อม.๔๒)

-๕คณะกรรมการกลั่นกรองดังกลาวในเวลาตอมา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เวลากลางวัน
จํ า เลยที่ ๑ ถึ ง ที่ ๓ และที่ ๕ ถึ ง ที่ ๑๘ ในฐานะกรรมการนโยบายและมาตรการช ว ยเหลื อ
เกษตรกร โดยจําเลยที่ ๑ เปนประธานกรรมการ ไดรวมกันในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และมาตรการชวยเหลือเกษตรกรหรือคชก.มีมติอนุมัติยกเวนมติ คชก. ครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ วันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๓๔ ที่หามมิใหนําเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ไปดําเนินการแทรกแซง
สินคายางพาราที่มีการจัดระบบโดยกฎหมายอยูแลว โดยใหดําเนินการชวยเหลือสินคายางพารา
ไดตามโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม
ไดเฉพาะคราว และมีมติอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย จํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ใหกรมวิชาการเกษตรกําหนดเขตปลูกยางที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร ดวยการจัดหาพันธุยางคุณภาพ รวม ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน มอบให สกย.นําไป
แจกจายใหแกเกษตรกร โดยใหชําระเงิน คชก. คืนทั้งหมดใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ ป นับจาก
วันที่รับเงินจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งมติดังกลาวขัดตอบทบัญญัติขอ ๑๙ (๕) ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๓ และขัดตอพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา
๑๘ (๑) ถึง (๓) ประกอบมาตรา ๗ และ ๘ จึงเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรไดรับความเสียหายตองจายเงิน จํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม
ชอบดวยกฎหมาย การกระทําของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ที่ ๕ ถึงที่ ๙ ที่ ๑๑ และที่ ๑๔ ถึงที่ ๑๘ จึง
เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
และเปนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใดใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อัน

(อม.๔๒)

-๖เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ อีกกระทงหนึ่ง สวนจําเลยที่ ๑๐ และที่
๑๒ เป น พนั ก งานในองค ก ารของรั ฐ จึ ง มี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยความผิ ด ของ
พนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๘ และ ๑๑ นอกจากนี้จําเลยที่
๑๐ และที่ ๑๒ ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๓ ดวย
สําหรับจําเลยที่ ๑๓ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
ของเจาพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ และเปนตัวการรวมกระทําผิด จึงมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ และพระราชบัญ ญัติ วา ดว ย
ความผิ ด ของพนั ก งานในองค ก ารหรื อ หน ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๘ และ ๑๑
นอกจากนี้ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๓ ดวย
สําหรับจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๖ ซึ่งเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ ไดรวมกระทําความผิดกับ
จําเลยที่ ๑๙ โดยจําเลยที่ ๑๙ แตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔ เปนคณะกรรมการบริหารโครงการ
ปลูกยาง และจําเลยที่ ๒๐ ถึง ที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา รวมกันปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต โดยจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔ ในฐานะคณะกรรมการบริหาร
โครงการปลูกยาง ไดรวมกับจําเลยที่ ๑๙ โดยทุจริตกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูเสนอราคาไม
เปนไปตามมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปน
ธรรม เพื่อชวยเหลือและเอื้อประโยชนใหแกจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ซึ่งเปนเอกชนโดยเปนนิติ
บุคคลประเภทบริษัทจํากัด เขาเปนผูเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ โดยกีดกันมิใหผูเสนอราคา
รายอื่นไดเปนผูเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ โดยกําหนดเงื่อนไขการประกวดราคาใหจําเลยที่
๓๐ ซึ่งไมไดประกอบอาชีพผลิตตนยางชําถุง ตามประกาศประกวดราคาใหมีสิทธิเขาประกวด

(อม.๔๒)

-๗ราคาได และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแจงเนื้อที่แปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางจากวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเปนวันยื่นซองประกวดราคาเปนวันที่ ๑๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทําให
ผู ป ระสงค จะเสนอราคารายอื่ นไม มี โอกาสเตรี ยมการเสนอราคาได ทั น ส งผลให จํ าเลยที่ ๓๐
ไดเปรียบผูเสนอราคารายอื่น จนเปนเหตุใหจําเลยที่ ๓๐ เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐ อันเปนการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ในฐานะ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กับจําเลยที่ ๑๙ รวมกันกระทําความผิดโดยละเลยการ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และไมตรวจสอบความเกี่ยวของในเชิงผลประโยชนรวมกัน
ของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ซึ่งมีความสัมพันธในเชิงบริหารและทุน เพื่อใหจําเลยที่ ๓๐ เปนผูชนะ
การประกวดราคา การกระทําของจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๖ จึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวา
ดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐, ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ , ๓๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓ เมื่อระหวางวันที่
๑๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จําเลยที่ ๒๗ เปนผูรับมอบอํานาจจากจําเลยที่ ๓๐
ซึ่งเปนนิติบุคคลมีจําเลยที่ ๓๓ ถึงที่ ๓๙ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน จําเลยที่ ๒๙
เปนผูรับอํานาจจากจําเลยที่ ๓๑ ซึ่งเปนนิติบุคคลมีจําเลยที่ ๔๐ และที่ ๔๑ เปนกรรมการผูมี
อํานาจกระทําการแทน จําเลยที่ ๒๘ เปนผูรับมอบอํานาจจากจําเลยที่ ๓๒ ซึ่งเปนนิติบุคคลมี
จําเลยที่ ๔๒ ถึงที่ ๔๔ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน ไดรวมกับจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๔๔
ยื่นซองเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาผลิตยางชําถุง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ของกรมวิชาการ
เกษตร ซึ่งมีจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๖ เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามคําสั่งแตงตั้ง

(อม.๔๒)

-๘ของจําเลยที่ ๑๙ อันเปนเหตุใหจําเลยที่ ๓๐ เปนผูชนะการประกวดราคา โดยจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่
๓๒ มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร เชิงทุนและในเชิงถือหุนไขวกัน จึงเปนผูมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวางการเสนอราคาอยางเปนธรรม และเปนการเสนอราคาที่
มีผลประโยชนรวมกัน ทั้งจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ มิไดเปนผูที่มีความชํานาญในการผลิตยางชํา
ถุงตามประกาศประกวดราคา แตจําเลยที่ ๓๑ ไดยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของการประกวด
ราคาอันเปนเท็จวาจําเลยที่ ๓๑ มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา และจําเลยที่ ๓๒ มิไดมี
ประสบการณเกี่ยวกับการเพาะปลูกพันธุยาง และหนังสือรับรองที่นํามาแสดงมีขอความอันเปน
เท็จวาจําเลยที่ ๓๒ เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา ทั้งจําเลยที่ ๓๐ มีเจตนาปกปด
ขอความจริงเกี่ยวกับพื้นที่สําหรับใชเปนแปลงเพาะตนกลายาง โดยที่จําเลยที่ ๓๐ ไดนําหนังสือ
ใหความยินยอมซึ่งมีลายมือชื่อปลอม และที่ยังไมไดกรอกขอความมากรอกจํานวนแปลงมากกวา
จํานวนที่มีอยูจริง การกระทําของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ จึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวา
ดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ และจําเลยที่
๒๗ ถึ ง ที่ ๔๔ มี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาต อ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๙, ๑๐, ๑๑ และมาตรา ๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗, ๓๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓, ๘๖ นอกจากนี้จําเลยที่ ๔ ไดลงนามอนุมัติใหจําเลยที่
๓๐ เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐทั้งที่ปฏิบัติหนาที่แทนรัฐมนตรี เปนเหตุใหมีการอนุมัติเบิก
เงินลวงหนา จํานวน ๒๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกจําเลยที่ ๓๐ การกระทําของจําเลยที่ ๔ จึงเปน
ความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ , ๓๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓ และ
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา

(อม.๔๒)

-๙๑๐, ๑๓ การรวมกันกระทําความผิดของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔๔ เปนเหตุใหจําเลยที่ ๓๐ ไดรับเงินไป
จากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เปนเงินรวม ๑,๑๐๐,๖๘๘,๗๕๐ บาท จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕
เปนบุคคลเดียวกับจําเลยที่ ๓ ที่ ๑๐ ที่ ๑๓ ที่ ๑๔ และที่ ๒๑ ในคดีหมายเลขดําที่ อม.๑/๒๕๕๑ ของ
ศาลนี้ เหตุเกิดที่แขวงบานพานถม และ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร แขวงจตุจักร เขต
บางเขน และแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน ขอใหลงโทษจําเลยทั้ง
สี่สิบสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓, ๘๔, ๘๖, ๙๐, ๙๑, ๑๕๑, ๑๕๗ และมาตรา ๓๔๑
พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยความผิ ด ของพนั ก งานในองค ก ารหรื อ หน ว ยงานของรั ฐ พ.ศ.๒๕๐๒
มาตรา ๘, ๑๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และมาตรา ๑๓ และนับโทษของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ตอจาก
โทษของจํา เลยที่ ๓ ที่ ๑๐ ที่ ๑๓ ที่ ๑๔ และที่ ๒๑ ในคดีหมายเลขดําที่ อม. ๑/๒๕๕๑ ของ
ศาลนี้ และขอใหจําเลยทั้งสี่สิบสี่รวมกันหรือแทนกันชําระเงิน ๑,๑๐๐,๖๘๘,๗๕๐ บาท พรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่จําเลยที่ ๓๐ รับเงินไปจนกวาจะชําระเสร็จแก สกย.
ผูเสียหาย คิดคํานวณถึงวันฟองเปนดอกเบี้ย ๒๔๘,๙๙๕,๖๑๑.๙๖ บาท รวมเปนเงินตนและ
ดอกเบี้ยถึงวันฟองทั้งสิ้น ๑,๓๔๙,๖๘๔,๓๖๑.๙๖ บาท
จําเลยทั้งสี่สิบสี่ใหการปฏิเสธ แตจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ รับวาเปนบุคคลคนเดียวกับ
จําเลยที่ ๓ ที่ ๑๐ ที่ ๑๓ ที่ ๑๔ และที่ ๒๑ ในคดีที่ขอใหนับโทษตอ
ระหว า งพิ จ ารณา คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
(ป.ป.ช.) ยื่นคํารองขอเขาสวมสิทธิเปนคูความแทนโจทก ศาลอนุญาต

(อม.๔๒)

- ๑๐ ทางไตสวนพยานหลักฐานจากการพิจารณาของศาลฎีก าแผนกคดีอ าญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และรายงานสรุปสํานวนการตรวจสอบไตสวนของโจทก ขอเท็จจริง
ฟงไดเปนที่ยุติวา ขณะเกิดเหตุ จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ เปนขาราชการการเมือง โดยจําเลยที่ ๑ ดํารง
ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี จําเลยที่ ๒ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
จําเลยที่ ๓ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จําเลยที่ ๔ ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และไดรับมอบหมายจากจําเลยที่ ๓ ใหกํากับ
ดูแลกรมวิชาการเกษตร กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และองคการสวนยาง และจําเลยที่ ๕
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย จําเลยที่ ๖ ดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง
พาณิชย จําเลยที่ ๗ ดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมการปกครอง จําเลยที่ ๘ ดํารงตําแหนงอธิบดี
กรมการค า ต า งประเทศ จํ า เลยที่ ๙ ดํ า รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการกลุ ม งานพั ฒ นาเงิ น นอก
งบประมาณ จําเลยที่ ๑๑ ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ จําเลยที่ ๑๔ ดํารง
ตําแหนงอธิบดีกรมการคาภายใน จําเลยที่ ๑๕ ดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จําเลยที่ ๑๖ ดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมการคาภายใน จําเลยที่ ๑๗ ดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมประมง จําเลยที่ ๑๘ ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
จําเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๒ เปนพนักงานในองคการของรัฐ ดํารงตําแหนงผูบริหารสวนวิเคราะหสาขา
เศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย และผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ตามลําดับ จําเลยที่ ๑๓ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศ
ไทย จํ า เลยที่ ๑ ถึ ง ที่ ๓ และที่ ๕ ถึ ง ที่ ๑๘ ได รั บ แต ง ตั้ ง ให เ ป น คณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรหรือคชก. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อ

(อม.๔๒)

- ๑๑ ชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยจําเลยที่ ๑ เปนประธานคณะกรรมการ จําเลยที่ ๑๙ ถึงที่
๒๖ เปนขาราชการประจํา โดยจําเลยที่ ๑๙ ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และได
แตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ถึงที่ ๒๔ เปนคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับ
รายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ โดยมีจําเลยที่ ๒๐ เปน
ประธานกรรมการ ทั้งจําเลยที่ ๑๙ ยังไดแตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เปน
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จําเลยที่ ๒๗ เปนลูกจางของจําเลยที่ ๓๐ ซึ่งเปน
นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๓๓ ถึง ๓๙ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน
จําเลยที่ ๒๙ เปนลูกจางของจําเลยที่ ๓๑ ซึ่งเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๔๐
และที่ ๔๑ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน จําเลยที่ ๒๘ เปนลูกจางจําเลยที่ ๓๒ ซึ่งเปน
นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๔๒ ถึงที่ ๔๔ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และจําเลยที่ ๑
พรอมคณะไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแกคณะกรรมการบริหารและผูบริหารของสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางหรือสกย. และองคการสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จําเลยที่ ๔ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
และองคการสวนยางไดนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร ป ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๐
ตอ นายกรั ฐมนตรี หนึ่ งในยุท ธศาสตร ที่นํ า เสนอคื อ การสนับ สนุน แหล งปลู ก ยางใหม ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร โดยรัฐใหการชวยเหลือดานพันธุยาง
และจั ด สิ น เชื่ อ ให เ กษตรกร ส ว นดอกเบี้ ย นั้ น รั ฐ จะอุ ด หนุ น ให บ างส ว น ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ไ ด
เห็นชอบการขยายพื้นที่ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตามที่เสนอ ตอมา

(อม.๔๒)

- ๑๒ นางสาวผองเพ็ญ สัมมาพันธ ผูอํานวยการ สกย. มีบันทึกเสนอโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางและ
ขออนุมัติให สกย.ยืมเงินกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไปใหสินเชื่อแกเกษตรกรตามโครงการ
ตอจําเลยที่ ๔ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ตามลําดับ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ จําเลยที่ ๔ เสนอโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความ
มั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ (ป ๒๕๔๗-๒๕๔๙) ตอคณะกรรมการ
กลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี คณะที่ ๒ (ฝ า ยเศรษฐกิ จ ) คณะกรรมการกลั่ น กรองฯให
กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมและเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ใหมภายใน ๒ สัปดาห จําเลยที่ ๔ มอบหมายใหจําเลยที่ ๑๙ ดําเนินการปรับปรุงโครงการ แลว
จําเลยที่ ๔ ไดเสนอโครงการตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อีกครั้ง โดยมีสาระสําคัญวาขอให
คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร) ดําเนินโครงการปลูก
ยางฯ โดยใช เ งิ น กองทุ น รวมเพื่ อ ช ว ยเหลื อ เกษตรกรหรื อ เงิ น คชก. ปลอดดอกเบี้ ย วงเงิ น
๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินการผลิตพันธุยาง จํานวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ใหโครงการ กับ
ขอใหใชเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการสงออกยางหรือเงิน CESS

ชําระคืนเงิน คชก.ใน

ระยะเวลา ๑๐ ป นับจากปที่สวนยางพาราใหผลผลิตในแตละป คณะกรรมการกลั่นกรองฯมีมติ
อนุมัติตามโครงการที่เสนอโดยใหสงเรื่องการขอใชเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรให
คชก.พิจารณากอน และเห็นชอบใหขอรับการสนับสนุนจาก สกย.ในการใชเงิน CESS เพื่อชําระ
คื น เงิ น คชก. ต อ มาวั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองฯเสนอ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ. ๓, จ. ๔, จ. ๒๕๙ และ จ. ๒๖๙
แผนที่ ๑๑ ถึง ๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ กรมวิชาการเกษตรโดยจําเลยที่ ๑๙ มีคําสั่ง

(อม.๔๒)

- ๑๓ แตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔ เปนคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับ
รายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ และวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๔๖ จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๘ รวมกันประชุม คชก.มีมติอนุมัติใหยกเวนมติ คชก.
ครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ที่หามมิใหนําเงินกองทุนรวมฯ ไปดําเนินการ
แทรกแซงสินคายางพาราที่มีการชวยเหลืออยางเปนระบบโดยกฎหมายอยูแลว โดยใหดําเนินการ
ชวยเหลือสินคายางพาราไดตามโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแก
เกษตรกรในแหลงปลู ก ยางใหม ซึ่ ง คณะรั ฐมนตรี มีม ติอ นุ มัติ ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ดําเนินโครงการเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ไดเฉพาะคราว และอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน
ปลอดดอกเบี้ย จํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบดานปจจัยการผลิต ใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณดําเนินการตามโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแก
เกษตรกรในแหลงปลูกยางใหมตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยใหกรมวิชาการเกษตรกําหนด
เขตปลูกยางที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร ดวย
การจัดหาพันธุยางคุณภาพ รวม ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ราคาตนละ ๑๖ บาท มอบให สกย.นําไป
แจกจายใหแกเกษตรกร โดยมีระยะเวลาดําเนินการผลิตและแจกจายพันธุยางใหแกเกษตรกร ๓
ป (ป ๒๕๔๗-๒๕๔๙) ปที่ ๑ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร ปที่ ๒ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร และปที่ ๓
จํ า นวน ๕๐๐,๐๐๐ ไร และในการชํ า ระคื น เงิ น คชก. มี บั น ทึ ก ในรายงานการประชุ ม คชก.
ดังกลาววาใหใชเงิน CESS โดยใหคืนเงินทั้งหมดใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ ป กําหนดแผนเปนราย
ป นับจากวันที่โครงการไดรับเงิน คชก.จากกรมบัญชีกลาง และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร และ สกย. จัดทําแผนการเบิกจายเงินและแผนการชําระคืนเงินใหกองทุนรวม

(อม.๔๒)

- ๑๔ ฯ ในแตล ะป ในอั ตราเฉลี่ ยที่ เหมาะสมเพื่ อประกอบการเบิก จายเงิ นจากกรมบัญ ชีก ลาง ตาม
เอกสารหมาย จ. ๒๖๓ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ กรมวิชาการเกษตรประกาศประกวดราคาจาง
เหมาผลิตตนยางชําถุง จํานวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ในโครงการปลูกยางดังกลาว โดยกําหนดยื่น
ซองประกวดราคาวัน ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และกํ า หนดเป ด ซองประกวดราคาวั น ที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยมีจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เปนคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา ตามเอกสารหมาย จ.๕ และ จ.๖ มีผูสนใจซื้อเอกสารประกวดราคา ๑๑ ราย
แตเขายื่นซองประกวดราคาเพียง ๕ ราย และมีผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศประกวดราคา
๓ ราย คือ จําเลยที่ ๓๐ ที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ผลการประกวดราคาปรากฏวา จําเลยที่ ๓๐ เปนผู
เสนอราคาต่ําที่สุด ในราคาตนละ ๑๕.๙๕ บาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึง
เรียกจําเลยที่ ๓๐ มาตอรองราคา จําเลยที่ ๓๐ ยอมลดราคาลงเหลือตนละ ๑๕.๕๓ บาท เปนเงิน
๑,๓๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท จึงเสนอความเห็นตอจําเลยที่ ๑๙ วาควรใหจําเลยที่ ๓๐ เปนผูรับจาง
ผลิตตนยางชําถุงในวงเงิน ๑,๓๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยที่ ๑๙ เห็นชอบ และมีบันทึกลงวันที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๖เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
ในช ว งนั้ น นายสมศั ก ดิ์ เทพสุ ทิ น เพิ่ ง ได รั บ โปรดเกล า ฯ ให ดํ า รงตํ า แหน ง รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และอยู ใ นระหว า งรอการเข า เฝ า ถวายสั ต ย ป ฏิ ญ าณ วั น ที่ ๑๐
พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๖ จํ า เลยที่ ๔ ซึ่ ง รั ก ษาราชการแทนรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดลงนามอนุมัติตามที่จําเลยที่ ๑๙ เสนอกรมวิชาการเกษตรโดยจําเลยที่ ๑๙ ทําสัญญา
จางกับจําเลยที่ ๓๐ ตามเอกสารหมาย จ. ๑๐ ถึง จ. ๑๒ และ จ. ๔๐ จําเลยที่ ๓๐ ปฏิบัติตาม
สัญญาดังกลาวบางสวน และไดรับเงินจากกรมวิชาการเกษตรแลวจํานวน ๑,๑๐๐,๖๘๘,๗๕๐

(อม.๔๒)

- ๑๕ บาท ตามเอกสารหมาย จ.๔๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลของพัน
ตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร และไดออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่องการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือ
คตส. ใหมีอํานาจตรวจสอบการปฏิบัติราชการใดๆ ของเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่มี
เหตุอันควรสงสัยวาจะมีการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทํา ที่ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ตอมา สกย.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรองทุกขกลาวโทษตอประธาน
คตส. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ตามลําดับ วาพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร กับจําเลยทั้งสี่สิบสี่กระทําการที่กอใหเกิดความเสียแกรัฐในกรณีอนุมัติใหใช
งบประมาณในการจัดซื้อกลายาง วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย จ. ๒๕๖
คตส. มีคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการ แลวมีมติวา
จําเลยทั้งสี่สิบสี่รวมกันกระทําความผิดอาญาและกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ โดยจําเลยที่ ๑ ถึง
ที่ ๕ กระทําความผิดในขณะดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงใหสงรายงาน เอกสารหลักฐานพรอม
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป ตามเอกสารหมาย จ. ๑, จ. ๒, จ. ๔๕๒, จ.
๔๕๕, จ. ๔๕๖ และ จ. ๔๖๐ อัยการสูงสุดแจง คตส.วาเรื่องที่สงมายังมีขอไมสมบูรณ คตส.และ
อัยการสูงสุดจึงแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาสํานวนรวมกัน แตไมอาจหาขอยุติไดโดย คตส.มี
มติยืนยันความเห็นเดิม จึงขอสํานวนคืนจากอัยการสูงสุด ตามเอกสารหมาย จ.๔๕๗ ถึง จ.๔๕๙
และ จ.๔๖๑ ถึง จ.๔๖๕ และฟองจําเลยทั้งสี่สิบสี่เปนคดีนี้

(อม.๔๒)

- ๑๖ พิเคราะหแลว มีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามขอตอสูของจําเลยเปนประการแรกวา
คําฟองโจทกชอบดวยกฎหมายหรือไม โดยจําเลยตอสูวา ฟองโจทกไมบรรยายวาจําเลยแตละคน
รวมกันเปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุนกับจําเลยคนใด อยางไร เมื่อใด แบงหนาที่กันทําอยางไร และ
ไมบรรยายวารวมกันฉอโกงอยางไร ผูเสียหายที่แทจริงเปนใคร เห็นวา ขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํา รงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘
วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ ฟองตองทําเปนหนังสือมีขอความตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ และตองมีขอความเปนการกลาวหาเกี่ยวกับเรื่องการร่ํารวย
ผิดปกติ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการ
กระทํ าผิ ดต อตํ าแหน งหน าที่ หรื อทุ จริ ตต อ หน า ที่ ตามกฎหมายอื่ น และตอ งระบุ พฤติก ารณ ที่
กล า วหาว า กระทํ า ความผิ ด พร อ มทั้ ง ชี้ ช อ งพยานหลั ก ฐานให ชั ด เจนพอที่ จ ะดํ า เนิ น กระบวน
พิจารณาไตสวนขอเท็จจริงตอไปได ” ซึ่งตามคําฟองโจทกปรากฏวา โจทกบรรยายวาจําเลย
ทั้งสี่สิบสี่รวมกันกระทําความผิดตอกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดสถานะทางกฎหมายของจําเลย
แตละคนอยางชัดเจนวา คนใดเปนเจาพนักงาน คนใดเปนพนักงานในองคการหรือหนวยงานของ
รัฐ มีอํานาจหนาที่ และความสัมพันธเกี่ยวของกันในทางคดีอยางไร ตองรับผิดภายใตกฎหมาย
และบทบั ญ ญัติ ม าตราใดไว อ ยา งชั ด เจน ทั้ ง โจทก บ รรยายถึ ง ความเปน มาของโครงการปลู ก
ยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ เริ่ม
ตั้งแตจําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ รวมกันเสนอโครงการฯ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการนําเงินจาก
กองทุ น รวมเพื่ อ ช ว ยเหลื อ เกษตรกรไปใช ใ นโครงการดั ง กล า ว และให นํ า เงิ น รายได จ าก
คาธรรมเนียมการสงออกยางหรือเงิน CESS ไปชําระคืนกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร โดย

(อม.๔๒)

- ๑๗ ปกปดขอความจริงที่ควรแจงวา ขอเสนอนั้นขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑๙(๕) และพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๘(๓) ประกอบมาตรา ๘ และเมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลวมีการเสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนเงินไปยัง คชก. ซึ่งประกอบดวยจําเลยที่ ๑
ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึ งที่ ๑๘ คชก.รวมกันมีม ติอนุ มัติให มีการใช เงินกองทุ นรวมเพื่อ ชวยเหลื อ
เกษตรกร ซึ่งขัดตอระเบียบฯ แลวจําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๖ ไดรวมกันกระทําความผิด
เพื่อใหมีการใชเงินจากกองทุนฯดังกลาว เพื่อเอื้อประโยชนใหจําเลยที่ ๓๐ ไดเขาเปนผูมีสิทธิทํา
สัญญารับจางผลิตตนยางชําถุงในโครงการฯ ดวยการแตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔ เปนคณะ
กรรมบริหารโครงการฯ และแตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เปนคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อใหกําหนดคุณสมบัติเงื่อนไขในการประกวดราคาและการ
พิจารณาผลการประกวดราคาที่ไมเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย อันมีจุดมุงหมายมิใหมีการ
แข ง ขั น ราคาอยา งเป น ธรรม เป น ผลให จํ า เลยที่ ๓๐ ถึ ง ที่ ๓๒ ซึ่ ง เปน ผู มี ป ระโยชนร ว มกั น มี
ความสัมพันธในเชิงบริหาร เชิงทุนและถือหุนไขวกันไดเขาเปนผูเสนอราคา ทั้งที่ไมมีคุณสมบัติ
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในการผลิตพันธุยาง และยังมีการเสนอเอกสารและแสดงขอความ
อันเปนเท็จมาประกอบดวย สวนจําเลยอื่นที่เหลือก็เกี่ยวของสัมพันธกันในทางบริหารจัดการใน
กิจการของจํ าเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ จนในที่สุดทําให จําเลยที่ ๓๐ ไดเปนผูมีสิ ทธิทํา สัญญากั บ
หนวยงานของรัฐ กับมีคําขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๔, ๙๐,
๙๑, ๑๕๑, ๓๔๑ ความผิดตามพระราชบัญ ญัติว า ดวยความผิดของพนัก งานในองคการหรื อ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๘, ๑๑ และความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด

(อม.๔๒)

- ๑๘ เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และมาตรา
๑๓ ดังนี้ คําฟองโจทกไดบรรยายการกระทําความผิดของจําเลยแตละคนมาอยางชัดเจนโดย
ละเอียดแลววา จําเลยคนใดกระทําความผิดรวมกับจําเลยคนใด และจําเลยแตละคนมีความผิด
อยางไร โดยระบุขอเท็จจริงและพฤติการณที่กลาวหาวากระทําความผิดพอสมควรที่จะทําให
จําเลยทั้งสี่สิบสี่เขาใจขอหาไดดี ทั้งอางบทมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปน
ความผิด คําฟองโจทกจึงชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ และ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคหนึ่ง แลว
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยประการตอไปมีวา โจทกมีอํานาจฟองหรือไม โดยฝาย
จําเลยยกขอตอสูดังนี้
ในขอแรกฝายจําเลยตอสูวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองไมมีอํานาจพิจารณาคดีนี้ในสวนของจําเลยที่เปนราษฎรและขาราชการพลเรือน และ
ความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๒ ไมอยูในอํานาจของศาลนี้ เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ บัญญัติวา “ ศาลมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้

(๑) คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาวานายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ร่ํารวยผิดปกติ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น (๒) คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาบุคคล

(อม.๔๒)

- ๑๙ ตาม (๑) หรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม
(๑) ...” ดังนี้ เมื่อโจทกฟองวาจําเลยที่เปนราษฎรและขาราชการพลเรือนรวมกระทําผิดกับ
จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ซึ่งเปนรัฐมนตรีและขาราชการการเมืองในการกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑, ๑๕๗ คําฟองของโจทกจึงตองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒) แลว ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจึงมี
อํานาจพิจารณาคดีสําหรับจําเลยดังกลาวได สําหรับความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๒๔ บัญญัติวา “ ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลาย
บทและบทใดบทหนึ่งอยูในอํานาจของศาล ใหศาลรับพิจารณาพิพากษาขอหาความผิดบทอื่นไว
ดวย

” ดังนี้ เมื่อโจทกฟองจําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมมาเปนกรรมเดียวกับ
ความผิดที่กลาวหาวาจําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ กระทําความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ และฟองขอใหลงโทษจําเลยที่ ๒๗ ถึง ที่ ๔๔ วารวมกระทํา
ความผิดกับจําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ อันเปนกรรมเดียวกันนั้นดวย ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองจึงมีอํานาจรับพิจารณาพิพากษาในฐานความผิดดังกลาวไดดวย
ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา คตส.ยังไมมีอํานาจฟองเนื่องจากอัยการสูงสุดยังไมได
มี ค วามเห็ น แตกต า งกั บ คตส.นั้ น เห็ น ว า ตามประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ

(อม.๔๒)

- ๒๐ ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ฉบั บ ที่ ๓๐ ข อ ๙ บั ญ ญั ติ ว า กรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
หรือทุจริตตอหนาที่ ใหสงรายงานเอกสารหลักฐานพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให
ดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหถือวามติของคณะกรรมการตรวจสอบเปนมติของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตาง แตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นยืนยัน
ความเห็นเดิม ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจดําเนินการใหมีการยื่นคํารองตอศาลฎีกา
แผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งพิ จ ารณา ดั ง นั้ น เมื่ อ คดี นี้ อั ย การสู ง สุ ด มี
ความเห็ น ว า ยั ง มี ข อ ไม ส มบู ร ณ ข องสํ า นวนการตรวจสอบไต ส วน แต คตส.มี ค วามเห็ น ว า
ความเห็นของ คตส.นั้นถูกตองสมบูรณแลว ยอมถือไดวาอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตางกับ
คตส.แลว และแมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ ดังกลาวจะบัญญัติวา ให คตส.มีอํานาจดําเนินการใหมีการยื่น
คํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยไมไดระบุใหมีอํานาจยื่น
คําฟองไวก็ตาม แตการระบุใหอํานาจยื่นคํารองดังกลาวนั้นยอมเห็นไดวาหมายถึงการยื่นคําฟอง
ดวย เพราะบทบัญญัติในขอ ๙ ดังกลาวขางตน ไดบัญญัติถึงกรณีที่ คตส.มีมติวาผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือบุคคลใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ อันเปนความผิด
ทางอาญาดวย มิใชเฉพาะที่มีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลใดร่ํารวยผิดปกติ อัน
จะทําใหมีอํานาจเฉพาะในการยื่นคํารองขอใหริบทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะเหตุร่ํารวย

(อม.๔๒)

- ๒๑ ผิดปกติดังที่ฝายจําเลยกลาวอางเทานั้นไม และเมื่อบทบัญญัติขอ ๙ ดังกลาวใหอํานาจ คตส.มี
อํานาจฟองคดีเองไดหากอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตาง ดังนั้น ผูที่มีอํานาจฟองจึงหาไดจํากัด
เฉพาะอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดังที่ฝายจําเลยตอสู และคดีนี้แม คตส.จะยื่นฟอง
เกิน ๑๔ วัน นับแตวันที่ไมอาจหาขอยุติระหวางอัยการสูงสุดและ คตส.ไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑ วรรคสอง ก็ตาม ก็หาไดเปนการตัดอํานาจฟองของ คตส.แตอยางใดไม เพราะ คตส.
ไดยื่นฟองภายในกําหนดอายุความแลวตามมาตรา ๑๒ ทั้งประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ ก็มิไดระบุบังคับไววากรณีนี้
คคส.จะตองแตงตั้งคณะกรรมการรวมระหวาง คตส.กับอัยการสูงสุด และตองฟองภายใน ๑๔ วัน
เชนนี้ แมจะไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการรวมระหวางอัยการสูงสุดและ คตส.ก็ตาม คตส.มี
อํานาจยื่นฟองจําเลยทั้งสี่สิบสี่ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได
ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา คตส.ลงชื่อในฟองเพียง ๑๐ คน ไมครบ ๑๒ คน เปน
การชอบหรื อ ไม นั้ น เห็ น ว า ประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๒ กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง
จํานวน ๑๒ คน ดั งรายชื่อที่ ระบุ ไว โดยในวรรคท ายระบุ ต อ ไปวา กรณี ที่มี ก รรมการวา งลงให
กรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตตองมีกรรมการเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่ง และให
คณะรั ฐมนตรีมี อํ านาจแต งตั้ งผูที่ เห็นสมควรเป นกรรมการแทนกรรมการที่ ว า งลง เชน นี้ เมื่ อ
นายจิรนิติ หะวานนท และนายสวัสดิ์ โชติพานิช กรรมการ ๒ คน ลาออกจากตําแหนงกรรมการ
กรรมการที่เหลืออยู ๑๐ คน เกินกวากึ่งหนึ่ง ทั้งคณะรัฐมนตรีมิไดใชอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ

(อม.๔๒)

- ๒๒ แทนกรรมการที่วางลงแตอยางใด กรรมการที่เหลืออยูยอมมีอํานาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได การลง
ชื่อในคําฟองดังกลาวจึงชอบแลว
ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา โจทกไมใชพนักงานอัยการ จึงไมมีอํานาจฟองขอให
บังคับจําเลยทั้งสี่สิบสี่รวมกันหรือแทนกันชําระเงินแกผูเสียหาย เห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ วรรค
หนึ่ง ใหอํานาจโจทกดําเนินการฟองรองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองได หากอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตางจากความเห็นของโจทกเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลใดๆ ก็
ตาม ซึ่งการใชอํานาจฟองรองของโจทกดังกลาวเปนการใชอํานาจฟองคดีแทนอัยการสูงสุด และ
เมื่ อ การฟ อ งร อ งดั ง กล า วเป น การกล า วหาว า จํ า เลยกระทํ า ความผิ ด ฐานฉ อ โกง ซึ่ ง ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๓ ใหอํานาจพนักงานอัยการที่ยื่นฟองคดีลักทรัพย
วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก ฉอโกง ยักยอกหรือรับของโจร มีสิทธิที่จะเรียก
ทรัพยสินหรือราคาแทนผูเสียหายไดดวย ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิ ธี พิ จ ารณาคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง
บั ญ ญั ติ ใ ห นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญามาใช บั ง คั บ สํ า หรั บ
คดีอาญาโดยอนุโลม ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และขอกําหนดของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกําหนดไวเ ปนอยางอื่น ดังนั้น โจทกยอมมี
อํานาจฟองขอใหบังคับจําเลยทั้งสี่สิบสี่รวมกันหรือแทนกันชําระเงินแกผูเสียหายได

(อม.๔๒)

- ๒๓ ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา การแจงขอกลาวหาแกจําเลยในชั้นตรวจสอบไตสวน
ไมครบทุกขอหาเปนการสอบสวนที่ไมชอบหรือไม เห็นวา ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ วรรคสาม (๒) ให
คณะกรรมการตรวจสอบใชอํ า นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง ตามมาตรา ๔๗
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา “ ในการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหา
ทราบ และกําหนดระยะเวลาสมควรที่ผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจงขอกลาวหา แสดงพยานหลักฐาน
หรือนําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจง ” และบัญญัติไวในวรรคสองวา “ ในการชี้แจง
ข อกล าวหาและการให ปากคํ าของผู ถู กกล าวหา ให มี สิ ทธิ นํ า ทนายความหรือ บุค คลซึ ่ง ผู ถ ูก
กลาวหาไววางใจเขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได ” ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได
ออกระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ วาดวยการปฏิบัติหนาที่
ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตามขอ ๑๕ วรรคสอง กําหนดวา “ ในการแจงขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการ
ไตสวนจัดทําเปนบันทึกตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณ
ในการกระทําความผิดเทาที่จะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอหาไดดี...” เมื่อพิเคราะหบันทึกการแจง
ข อกล าวหาของคณะอนุ กรรมการไต สวนที่ แ จ ง ข อ กล า วหาแก จํ า เลยแล ว เห็ น ว า การแจ ง ข อ
กลาวหาแกจําเลยไดทําเปนบันทึกตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดไวโดยระบุรายละเอียด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวของและพฤติการณในการกระทําความผิด

(อม.๔๒)

- ๒๔ ของจําเลย พอที่จะทําใหจําเลยเขาใจขอกลาวหาไดดี ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๑๕ วรรคสอง แลว ซึ่งจําเลยมิไดโตแยงแตอยางใด กลับชี้แจงขอกลาวหาเปนหนังสือระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ที่ถูกกลาวหาไวชัดเจน แสดงใหเห็นวาจําเลยทราบและ
เขาใจขอกลาวหาไดดี จึงถือไดวาคณะอนุกรรมการไตสวนแจงขอกลาวหาแกจําเลยทราบโดย
ชอบดวยกฎหมายแลว และในการแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบนั้น โดยเจตนารมณก็
เพื่อใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําของผูถูกกลาวหาเปนความผิด และเพื่อใหผูถูกกลาวหา
เขาใจถึงการกระทําของตน จึงไมจําตองระบุอางอิงถึงกฎหมายที่บัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปน
ความผิ ด และในกรณี ที่ ก ารกระทํ า นั้ น ผิ ด กฎหมายหลายบทหรื อ หลายกรรมต า งกั น
คณะอนุกรรมการไตสวนก็หาจําตองระบุถึงกฎหมายที่เปนความผิดทุกบททุกมาตราหรือทุกกรรม
เปนกระทงความผิดไม เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนแจงขอหาแกจําเลยวา เปนเจาพนักงานปฏิบัติ
หรือละเวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติ
หนาที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ
มาตรา ๑๓ ชวยเหลือสนับสนุนเจาหนาที่ผูกระทําความผิด อันเปนขอหาหลักแหงความผิดทั่วไป
แล ว ก็ หาจํ าต องระบุ ถึ งกฎหมายที่ บั ญญั ติ เป นความผิ ดทุ กมาตรา หรื อทุ กกรรมเป นกระทง
ความผิดไม
ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา คตส.จําตองนําพยานบุคคลที่ใหการไวในชั้นตรวจสอบมา
ใหการตอ คตส. อีกหรือไม เห็นวา ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบวาดวยการตรวจสอบการ

(อม.๔๒)

- ๒๕ กระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๕ แหง
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓๐ ระบุไวในขอ ๕ ถึงขอ ๑๒ โดยสรุปวา เมื่อปรากฏพฤติการณวาไดมีการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ คคส.อาจมีมติใหตรวจสอบมูลคดีกอน หรือใหไตสวนผูถูกกลาวหา
แลววินิจฉัยมูลความผิดโดยไมตองตรวจสอบก็ได ในกรณีมีหลักฐานอันนาเชื่อไดวามีการกระทํา
ที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ใหอํานาจคตส. มีมติใหไตสวน โดยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ไตสวนดําเนินการไตสวนแทนก็ได แลวสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยตอไป และ
ขอ ๓๒ วรรคสอง ในกรณีที่ไดใชระเบียบนี้ตรวจสอบและไตสวนในเรื่องใด ใหถือพยานหลักฐาน
ตามสํ า นวนตรวจสอบเป น ส ว นหนึ่ ง ของสํ า นวนไต ส วนด ว ย คดี นี้ คตส.มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบตามคํ า สั่ ง ที่ ๒/๒๕๔๙ ลงวั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๔๙ ต อ มา
คณะอนุกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นตอ คตส.ตามบันทึกลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ที่
ประชุม คตส.เห็นชอบใหดําเนินการกับพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร กับพวกรวม ๙๐ คน จึงไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนที่มีนายบรรเจิด สิงคะเนติ เปนประธานคณะอนุกรรมการ
ตามคําสั่งที่ คตส.๐๐๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนไตสวน
แล ว เสร็ จ และเสนอต อ คตส. ซึ่ ง ตามข อ ๙ แห ง ประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยอัน มีพ ระมหากษั ตริ ยทรงเป นประมุข ฉบับ ที่ ๓๐ กํา หนดให คตส.สง รายงาน
เอกสารหลักฐานพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป ดังนี้ การดําเนินการ
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ คตส.จึงเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบขางตน
แลว หาจําตองใหพยานบุคคลที่เคยใหการไวในชั้นตรวจสอบมาใหถอยคําตอ คตส.อีกไม

(อม.๔๒)

- ๒๖ ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมมีอํานาจรองขอเขาเปน
คูความแทน คตส. เห็นวา ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ฉบั บ ที่ ๓๑ เรื่ อ ง การดํ า เนิ นการตามอํ านาจหน าที่ ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริย ท รงเปน ประมุข ฉบับ ที ่ ๑๙ ลงวัน ที ่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๔๙ ให ดํ า รง
ตําแหนงตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศฉบับดังกลาว และมีวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
เชนนี้ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๙ มิไดมาจากการสรรหา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗ จึงมิจําตองดําเนินการใหประธานวุฒิสภาเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการแตประการใด และเมื่อ คตส.ไดยื่นฟองคดีนี้
ภายในกํ า หนดระยะเวลาตามประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ฉบั บ ที่ ๓๐ ข อ ๑๑ และครบระยะเวลาที่ ข ยายออกไปตาม
พระราชบั ญ ญัติ แ กไขเพิ่ มเติ ม ประกาศคณะปฏิรู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว เปนกรณีที่ คตส.ไมอาจใชอํานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามข อ ๕ วรรคสอง (๒) ได อี ก จึ ง เป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ จ ะดํ า เนิ น คดี ต อ ไป ตามประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ฉบั บ ที่ ๓๐ ข อ ๑๑ วรรคสอง และ

(อม.๔๒)

- ๒๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๙๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอํานาจรองขอเขาเปนคูความแทน คตส. ผูเปนโจทกได
ฝายจําเลยตอสูในขอตอไปอีกวา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
หรือสกย. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไมเปนผูเสียหายและไมมีอํานาจรองทุกขกลาวโทษ
และโจทกไมมีอํานาจตรวจสอบโครงการปลูกยางฯ ซึ่งไมไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีซึ่งพนจาก
ตําแหนงโดยผลของการยึดอํานาจการปกครอง เห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่
๓๐ ขอ ๕ วรรคสี่ กําหนดให คตส.มีอํานาจตรวจสอบสัญญา สัญญาสัมปทานหรือการจัดซื้อจัด
จางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทํา
ที่เอื้อประโยชนแกเอกชนโดยมิชอบ หรือมีการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทําที่
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการใดๆ ของเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงาน
ของรัฐที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือมีการกระทําที่ทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ทั้งยังมีอํานาจตรวจสอบการกระทําของบุคคลใดๆ ที่เห็นวาเปนไปโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายวาดวยภาษีอากร อันเปนการกระทําที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ โดยมีอํานาจพิจารณาเรื่องใดๆ ที่เห็นควรตรวจสอบ เรื่องที่มีผูเสนอขอมูล หรือ
เรื่องที่อยูในระหวางการดําเนินการของหนวยงานอื่นใด โดยไมไดกําหนดวาตองมีการกลาวหา
รองทุกขกอน ดังนั้น โจทกจึงมีอํานาจตรวจสอบโครงการนี้ไดโดยไมจําตองมีการรองทุกขจาก
ผูเสียหาย ดังขอตอสูของฝายจําเลย
ปญ หาที่ จะต องวิ นิจ ฉั ย ในประการตอ ไปว า จํ า เลยที่ ๑๙ เปน ผู กอ และร วมกั บ
จําเลยที่ ๔ เสนอโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงแกเกษตรกรในแหลง

(อม.๔๒)

- ๒๘ ปลูกยางใหม ขัดตอระเบียบและกฎหมายโดยมีเจตนาใหมีการใชเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการ
สงออกยางหรือเงิน CESS และเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรโดยมิชอบหรือเงินคชก.
ดวยการปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบตามที่โจทกฟองหรือไม เห็นวา เหตุผลในการเสนอ
โครงการเพื่ อ ยกระดั บ รายได แ ละความมั่ น คงแก เ กษตรกรในแหล ง ปลู ก ยางใหม มี ที่ ม าจาก
นโยบายของรัฐบาลในสมัยพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี สนับสนุนใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดยุคใหม โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูและศักยภาพของทักษะที่
ประเทศมีความโดดเดนเชี่ยวชาญ ซึ่งนําไปสูการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เอกสารหมาย จ ๓๙๓ มีรายงานผลการศึกษาและเสนอ
แนวทางปฏิรูประบบพัฒนายางพาราไทย อันไดแก การปฏิรูประบบใหญ ๓ ดาน คือดานการผลิต
ดานวิจัยและพัฒนา และดานการตลาด กับการปฏิรูปองคกรเกี่ยวกับการยางใหเปนเอกภาพ
ต อ มาในคราวตรวจเยี่ ย มสํ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห ก ารทํ า สวนยาง และองค ก ารสวนยาง
นายกรัฐมนตรีก็ไดใหนโยบายเรื่องการจัดตั้งการยางแหงประเทศไทยใหเปนองคกรที่ทันสมัย มี
ศูน ย ก ลางอยู ที่ เ กษตรกรและลู ก ค า โดยให ร วมหลายหน ว ยงานที่ดู แ ลงานด า นยางพาราเข า
ดวยกัน รวมทั้งใหนโยบายในเรื่องการสงเสริมใหขยายพื้นที่ที่เหมาะสมในแหลงปลูกยางใหมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเพิ่มอีก ๖,๗๐๐,๐๐๐ ไร ทั้งยังไดความเพิ่มเติมจากจําเลยที่
๔ ที่ ๑๙ และนางสาวผองเพ็ญ สัมมาพันธ ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยางวา จากการใหนโยบายของนายกรัฐมนตรีดังกลาว ทําใหมีการหารือรวมกันระหวาง กรม
วิชาการเกษตร สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และองคการสวนยาง เห็นควรให

(อม.๔๒)

- ๒๙ ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราออกเปนระยะๆ โดยระยะแรกควรขยายพื้นที่ปลูกยาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร
และในที่สุดนางสาวผองเพ็ญไดเปนผูเริ่มตนเสนอโครงการการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได
และความมั่นคงแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ (ป ๒๕๔๗-๒๕๔๙) ซึ่งตอมาจําเลย
ที่ ๑๙ ไดรับมอบหมายใหปรับปรุงโครงการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๒ เพื่อ
เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป จากความเปนมาและเหตุผลของการจัดทําโครงการปลูก
ยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่๑ (ป
๒๕๔๗-๒๕๔๙) ตามที่กลาวขางตน จะเห็นไดวาโครงการดังกลาวนี้มีความเปนมาของเหตุการณ
จากนโยบายของรัฐบาล หาไดเกิดจากความคิดรวมกันของจําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ โดยลําพังแต
อยางใดไม ในการดําเนินงานตามโครงการกําหนดใหมีหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
หลายหนว ยงานเข า มาสนับ สนุนเกี่ ย วข อ งด ว ย อั นได แก กรมวิ ช าการเกษตร ซึ่ ง รับ ผิ ด ชอบ
กําหนดเขตปลูกยางที่เหมาะสม การตรวจสอบ ควบคุมและจัดหาพันธุยางเปนตนยางชําถุ ง
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง รับพันธุยางจากเอกชนผูผลิตพันธุยางและแจกจาย
แกเกษตรกรในโครงการ และรับผิดชอบเปนหนวยงานหลักในการฝกอบรม การควบคุม กํากับ
ตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการปลูกยาง โดยกรมวิชาการเกษตรและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานสนับสนุน ในเรื่องการเสนอใหใชเงิน คชก.ดําเนินโครงการ
นี้นั้น จําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ ใหการตอสูวา เพราะตองการหาแหลงเงินมาใชใหโครงการเดินหนา
ไปได เนื่องจากเวลาในการเสนอโครงการลวงเลยระยะที่จะขอตั้งงบประมาณตามปกติได และ
เขาใจวาสามารถนํามาใชไดโดยชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ หากตองรอตั้งงบประมาณและรอกระทั่งไดเงินงบประมาณ ก็จะ

(อม.๔๒)

- ๓๐ ทําใหลาชาตอการใหความชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย นอกจากนี้อํานาจหนาที่ในการ
อนุมัติใหใชเงินจากกองทุนดังกลาวเปนของ คชก.ภายใตการควบคุมดูแลและจัดสรรเงินจาก
กรมบัญชีกลาง มิใชเปนอํานาจหนาที่ของจําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ โดยลําพังแตอยางใด จําเลยที่ ๔
ไมมีอํานาจชี้นําการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งสองคณะไดแก คชก. และ ก.ส.ย. ได สวนที่
จําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ เสนอใหนําเงิน CESS มาใชคืนเงิน คชก. นั้น ปรากฏวาการอนุมัติใหใช
เงิน CESS เปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ซึ่งยังมิไดมีการประชุมพิจารณาการใชเงินดังกลาวแตอยางใด
เห็นไดวา แนวคิดที่ใหใชเงิน

CESS คืนเงิน คชก. นั้น เนื่องจากเมื่อไดผลผลิตยางพาราจาก

โครงการดังกลาวเพิ่ม ยอมมีรายไดจากคาธรรมเนียมการสงออกยางหรือเงิน CESS เพิ่มขึ้นตาม
ไปดวยนั่นเอง ดวยขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบกันดังที่กลาวขางตน กรณียังฟงไมไดวา
จําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ มีเจตนาปกปดขอเท็จจริงเพื่อใหมีการใชเงิน CESS และเงิน คชก.โดยมิ
ชอบดวยการปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบตามที่โจทกฟองแตอยางใด

จําเลยที่ ๔ และ

ที่ ๑๙ จึงไมมีความผิดตามฟอง
ป ญ หาที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย ประการต อ ไปว า จํ า เลยที่ ๑ ถึ ง ที่ ๓ และที่ ๕ ถึ ง ที่ ๑๘
รวมกันมีมติในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรหรือคชก.
ชอบด ว ยระเบี ย บและกฎหมายและเป น ความผิ ด ตามฟ อ งหรื อ ไม เห็ น ว า ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดไวเพื่อใหการ
ชวยเหลือเกษตรกรเปนไปอยางมีระบบและครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด โดยมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรหรือเงิน คชก.ขึ้น บริหารโดยคณะกรรมการนโยบายและ

(อม.๔๒)

- ๓๑ มาตรการช ว ยเหลื อ เกษตรกรหรื อ คชก. ประกอบด ว ยรองนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี
มอบหมายเปนประธาน มีคณะกรรมการซึ่งลวนเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถและ
ประสบการณในเรื่อง การเกษตร การเงินและการคลังเปนอยางดีตามที่ระบุไวในขอ ๕ คชก.ชุด
แรกในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ไดกําหนดแนวทางใหการ
ดูแลสินคาเกษตรในดานราคาและการตลาดอยูในการกํากับของกระทรวงพาณิชย สวนการดูแล
ดานการพิจารณาชวยเหลือดานปจจัยการผลิตอยูในการกํากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยใชงบของกองทุนดังกลาวแยกตางหากจากกัน ในสวนราคาและการตลาดใหใชงบดานราคา
และการตลาด สวนการชวยเหลือดานปจจัยการผลิตใหใชงบดานปจจัยการผลิต ทั้งนี้เปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ ข อ ๓ ที่ นิ ย า ม คํ า ว า “ สิ น ค า เ ก ษ ต ร ” ห ม า ย ค ว า ม ว า สิ น ค า เ ก ษ ต ร ที่
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช ว ยเหลื อ เกษตรกร เห็ น ว า มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ ง
ดํ า เนิ น การช ว ยเหลื อ เกษตรกรในด า นการตลาด แต ไ ม ร วมถึ ง สิ น ค า เกษตรที่ มี ก ฎหมาย
กําหนดใหมีการชวยเหลือดานการตลาดอยางเปนระบบอยูแลว แตตอมาระเบียบ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๔๓ ข อ ๓ แก ไ ขใหม นิ ย ามคํ า ว า “ สิ น ค า เกษตร ” หมายความว า สิ น ค า เกษตรที่
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช ว ยเหลื อ เกษตรกรเห็ น ว า มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาดและดานปจจัยการผลิต ซึ่งเปนการแกไขนิยามคํา
วา “ สินคาเกษตร ” โดยเพิ่มคําวา “ ดานปจจัยการผลิต ” และตัดคําวา “ แตไมรวมถึงสินคา
เกษตรที่มีกฎหมายกําหนดใหมีการชวยเหลือดานการตลาดอยางเปนระบบอยูแลว ” ไปเพิ่มเปน
(๕) ของขอ ๑๙ ก็เพื่อใหการชวยเหลือเกษตรกรตามขอ ๑๙ (๑) ถึง (๕) สามารถทําไดอยาง
กวางขวางยิ่งขึ้นกวาระเบียบเดิม สวนการที่ระเบียบขอ ๒๐ (๒) กําหนดหามมิใหนําเงินกองทุน

(อม.๔๒)

- ๓๒ ไปใชชวยเหลือสินคาเกษตรที่มีกฎหมายกําหนดใหมีการชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลว ยกเวน
การนําเงินกองทุนไปใชตามขอ ๑๙ (๕) อันเปนการชวยเหลือโดยผานกองทุนซึ่งเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นเปนการเฉพาะคราว และมีความจําเปนเรงดวนเพื่อคุมครองและ
รักษาประโยชนของเกษตรกร นั้น เห็นวาระเบียบดังกลาวมีเจตนารมณหามมิใหนําเงินกองทุนไป
ใหความชวยเหลือสินคาเกษตร เฉพาะในรูปแบบและลักษณะเดียวกับที่มีกฎหมายกําหนดใหมี
ความชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลว ซึ่งในกรณียางพารานี้ มีพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเปนกฎหมายกําหนดใหความชวยเหลืออยางเปนระบบ โดยการ
ใหความชวยเหลือภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา ๘ กําหนดใหเฉพาะการสงเคราะหเงิน
จากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางแกเจาของสวนยางในการปลูกยางทดแทนเทานั้น เนื่องจาก
เงิ น กองทุ น สงเคราะห ก ารทํ า สวนยางนี้ ม าจากค า ธรรมเนี ย มจากการส ง ยางพาราออกนอก
ราชอาณาจักร ไมอาจนําเงินจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไปชวยเหลือเกษตรกรในการ
ปลูกยางพาราใหม หรือชวยเหลือดานการเขาสูตลาด เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ กําหนดการใหความชวยเหลือเพียงกรอบแคบๆ การตีความขอหามใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ ที่เปนผลใหหามกองทุน
รวมเพื่อช วยเหลือ เกษตรกรยุงเกี่ย วกับ สินค ายางพาราในทุก กรณี ยกเวนเขา เงื่อ นไขตามที่
กําหนดในขอ ๑๙(๕) เทานั้น จะมีผลทําใหความชวยเหลืออื่นๆ ที่จะใหเกษตรกรที่เกี่ยวของกับ
ยางพาราจํานวนหนึ่งไมไดรับความชวยเหลือจากกองทุนของรัฐ ดังนั้น จึงเห็นวาการใหความ
ชว ยเหลือ สิ นค า ยางพารา หากเป นการช ว ยเหลื อ ที่ไ ม ซ้ํา ซ อนกับ การใหค วามชว ยเหลื อ ของ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง แตอยูภายใตหลักเกณฑการใชจายจากเงินกองทุนรวมเพื่อ

(อม.๔๒)

- ๓๓ ชวยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอ ๑๙ ขอใดขอหนึ่งแลว ยอมสามารถทําได ขอเท็จจริงตามทางไตสวนไดความวา
โครงการนี้ปรากฏวาใชพื้นที่ปลูกยาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร รวม ๓๖ จังหวัด โดยแบงเปนพื้นที่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๗๐๐,๐๐๐ ไร ใน ๑๙ จังหวัด และภาคเหนือ ๓๐๐,๐๐๐ ไร ใน ๑๗ จังหวัด
ซึ่งพื้นที่เปาหมายดังกลาวในขณะนั้นเกษตรกรใชปลูกขาวหรือมันสําปะหลังหรือขาวโพดเปนหลัก
การปลูกยางพาราเสริมเพิ่มเติมลงไปในพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรในชวงที่ราคายางใน
ตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จะชวยใหเกษตรกรมีโครงสรางการผลิตที่มั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งการเพิ่มพื้นที่
ปลูกยางพาราจะทําใหประเทศไทยมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตใหตรงและสอดคลองกับความ
ต อ งการใช ย างของโลกโดยเฉพาะตลาดประเทศจี น มากกว า ประเทศผู ผ ลิ ต อื่ น อั น จะทํ า ให
ประเทศเพิ่มสวนแบงตลาดสงออกยางมากขึ้น จึงเปนโครงการที่ใหความชวยเหลือแกเกษตรกร
รายยอยทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใหมีโอกาสเขา ถึงพืชเศรษฐกิจ
ยางพารา และรวมอยูในโครงสรางการผลิตยางพาราของประเทศดวย และมีลักษณะของการ
พัฒนาที่แตกตางจากการปลูกยางทดแทนเดิม อันถือเปนการพัฒนาโครงสรางการผลิต และการ
ปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดแกเกษตรกรตามขอ ๑๙ (๒) แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ แลว ดังนั้น จึงมีเหตุผล
สมควรที่จะยกเวนมติของคณะกรรมการ คชก.ครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ที่หาม
นํ า เงิ น กองทุ น รวมเพื่ อ ช ว ยเหลื อ เกษตรกรไปแทรกแซงสิ น ค า เกษตรที่ มี ก ฎหมายให ค วาม
ชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลวเพื่อใหดําเนินการในโครงการได และการมีมติอนุมัติใหใชเงินทุน
หมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยของกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(อม.๔๒)

- ๓๔ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหากลา ยาง จึงอยูในวัตถุประสงคของระเบีย บดังกลา ว และเมื่ อ
วินิจฉัยดังนี้แลวก็ไมจําตองวินิจฉัยวากรณีเปนการชวยเหลือสินคาเกษตรที่มีกฎหมายกําหนดให
มีการชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลว โดยผานกองทุนซึ่งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการ
นั้นเปนการเฉพาะคราวและมีความจําเปนเรงดวน เพื่อคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกร
ตามระเบียบ ขอ ๑๙ (๕) หรือไม อีก
สวนปญหาที่วา มติของ คชก.ที่ใหนําเงิน CESS มาชําระคืนเงิน คชก. ขัดตอ
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๘(๓) ประกอบมาตรา ๗
และมาตรา ๘ หรือ ไม เห็นวา ตามที่พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะหก ารทําสวนยาง พ.ศ.
๒๕๐๓ มาตรา ๑๘(๓) ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ บัญญัติใหอํานาจในการจัดสรรเงินจาก
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเปนอํานาจเฉพาะของ ก.ส.ย.เทานั้น มติของ คชก.ที่ใหนําเงิน
CESS มาใชคืนเงิน คชก จํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอมไมมีผลผูกพัน ก.ส.ย.ใหตอง
จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตามมติของ คชก.แตอยางใด ทั้งผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางที่มาใหการในชั้นไตสวนก็ยืนยันวา สํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางยังมิไดนําเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ย.
นอกจากนี้ยังไดความจากบันทึกการถอดเทปการประชุมของ คชก. ตามเอกสารหมาย จ. ๒๖๓
หรือ ล. ๑๘๑ วา จําเลยที่ ๑๙ ไดอธิบายถึงเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการสงออกที่จะเก็บจากผู
สงออกยางพาราในโครงการนี้วา จะเริ่มมีรายไดจากผลผลิตยางพาราตามโครงการนี้เขาสูกองทุน
ไดตั้งแตปที่ ๗ นับแตเริ่มปลูก คือตั้งแตป ๒๕๕๔ เปนตนไป และจะสามารถทยอยชดใชคืนจน
ครบ ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไดในปที่ ๑๕ ซึ่งเปนเรื่องการใชเงินอนาคต นางสาวผองเพ็ญ

(อม.๔๒)

- ๓๕ สัมมาพันธ ในฐานะตัวแทนสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ก็ไดชี้แจงเสริมตอที่
ประชุม คชก.วา ขณะนั้นกําลังมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินรายไดจากคาธรรมเนียม
จากการสงออกยางวาจะมีการเปดชองใหสามารถที่จะนําเงินมาใชไดทั้งการปลูกทดแทนและการ
ปลูกใหม กรรมการคนอื่นตางไดแสดงขอคิดเห็นอยางหลากหลายเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน
ของกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรดังกลาว ตามหลักการที่มิใหเกิดผลกระทบของการลงทุน
ของโครงการนี้จากการใชเงิน คชก. ซึ่งมีภาระตองดูแลเกษตรกรทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดวย
เนื่องจากเปนการลงทุนที่ใชเงินจํานวนมาก เมื่อเกิดผลผลิตของยางพาราเพิ่มขึ้นยอมสามารถ
เพิ่มปริมาณการสงออกยางพาราซึ่งจะตามมาดวยการจัดเก็บเงิน CESS ไดเพิ่มขึ้น จึงเปนความ
สมเหตุสมผลที่จะนําเงิน CESS นี้มาใชคืนเงิน คชก. ทั้งเปนการใชเงิน CESS คืนในอนาคต โดย
คํานวณระยะเวลาและงวดแบงชําระตามระยะเวลาที่ผลผลิตของโครงการจะเกิดขึ้น ไมใชเปนการ
ใชเงิน CESS ที่มีอยูแลวในปจจุบันแตอยางใด ดังนั้น มติของ คชก.ที่ใหนําเงิน CESS มาชําระ
คืนเงิน คชก มิไดขัดหรือฝาฝนพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓
มาตรา ๑๘ (๓) ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๘ จึงไมมี
ความผิดตามฟอง
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปวา จําเลยที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๔ รวมกันกําหนด
เงื่อนไขและคุณสมบัติของผูเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาจางที่ ๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยไมชอบดวยระเบียบและกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนแกจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่
๓๒ หรื อ ไม ได ค วามจากการไต ส วนว า จํ า เลยที่ ๑๙ ได แ ต ง ตั้ ง จํ า เลยที่ ๒๐ ถึ ง ๒๔ เป น
คณะกรรมการบริหารโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรใน

(อม.๔๒)

- ๓๖ แหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ เพื่อทําหนาที่จัดทําแผนการผลิต การตรวจสอบและการกระจาย
พันธุยางใหแกเกษตรกรตามเขตปลูกยางที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด บริหาร จัดการและกํากับ
ดู แ ลการใช เ งิ น คชก. จํ า นวน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อ ดํ า เนิ น การผลิ ต พั น ธุ ย างจํ า นวน
๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกรมวิชาการ
เกษตร จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้จําเลยที่ ๑๙
ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา แตงตั้งเจาหนาที่การเงินและแตงตั้ง
จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโดยมี
จําเลยที่ ๒๖ เปนประธานและอนุมัติใหดําเนินการประกวดราคา วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ กับไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
รั บ มอบงาน เห็ น ว า ตามประกาศประกวดราคาจ า งเลขที่ ๔/๒๕๔๖ ลงวั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน
๒๕๔๖ ของกรมวิชาการเกษตร ตามเอกสารหมาย จ.๖ แมจะไมไดกําหนดใหผูเสนอราคาตองมี
คุณสมบัติเปนผูมีอาชีพผลิตตนยางชําถุงและเปนผูที่ขึ้นทะเบียนขยายพันธุยางเพื่อการคากับกรม
วิชาการเกษตรโดยตรงก็ตาม แตประกาศดังกลาวไดกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไวในเรื่อง
อื่น ๆ เชน ขอ ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดังกลาว ขอ
๒.๘ ผูเสนอราคาตองมีอาชีพการจําหนายพันธุพืชมาอยางตอเนื่องไมต่ํากวา ๕ ป และตองแสดง
หลักฐานการจดทะเบียนบริษัทแนบมาพรอมใบเสนอราคา ขอ ๒.๙ และขอ ๒.๑๐ ผูเสนอราคา
ตองมีผลงานการจําหนายพันธุพืชที่เปนผลงานภายใตสัญญาเดียวและทํามาแลวไมเกิน ๕ ป นับ
ถึ ง วั น ประกวดราคาและเป น ผลงานที่ เ ป น คู สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส ว นราชการ หน ว ยงานตาม

(อม.๔๒)

- ๓๗ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่กรมวิชาเกษตรเชื่อถือ ใน
วงเงินไมนอยกวาสัญญาละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอที่ ๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่มีทุน
จดทะเบียนและชําระทุนแลวไมต่ํากวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอ ๒.๗ ผูเสนอราคาตองมีหนังสือ
รับรองฐานะทางการเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศไทยวามีฐานะการเงินมั่นคง สามารถรับ
งานที่ประกวดราคาครั้งนี้ได ขอ ๒.๑๑ ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีความพรอมในการผลิตตนยาง
ชําถุง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน เพื่อปลูกในพื้นที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร ในภาคเหนือจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร
และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๗๐๐,๐๐๐ ไร ในจังหวัดที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดซึ่ง
จะปลูกในป ๒๕๔๗ ,๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ขอ ๒.๑๒ ผูเสนอราคาจะตองมีแปลงเพาะตนกลาไม
วาจะเปนแปลงเดียวหรือหลายแปลงรวมกันไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ไร และจะตองมีแหลงกิ่งตายางที่
ใชจากแปลงเพาะขยายพันธุยางที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ไมวาจะเปนแปลงเดียวหรือ
หลายแปลงรวมกันไมนอยกวา ๒๐๐ไร และมีตนกิ่งตายางพันธุดีตรงตามพันธุยางที่กรมวิชาการ
เกษตรแนะนําไมนอยกวา ๑๒๐,๐๐๐ ตน และจะตองเสนอรายละเอียดพื้นที่แปลงกลายางและ
ทะเบียนแปลงเพาะขยายพันธุยางในวันยื่นซองประกวดราคา ขอ ๒.๑๓ ผูเสนอราคาจะตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตตนยางชําถุงที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด ตั้งแตการเตรียมพื้นที่ การ
ปลูกกลายาง การใชกิ่งตายาง การติดตายางและการผลิตตนยางชําถุงและจะตองผลิตและสงมอบ
ตนยางชําถุงที่ไดมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดเทานั้น และขอ ๒.๑๔ คุณสมบัติอื่นๆ
ใหเปนไปตาม “ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขในการจางเหมาผลิตตนยางชําถุง ”

(อม.๔๒)

- ๓๘ นอกจากนี้จําเลยดังกลาวยังไดกําหนดหลักเกณฑใหผูที่จะเขาเสนอราคาจะตองสงแผนการผลิต
๔ แผน ไวในขอ ๓.๒ สวนที่ ๓ ในเอกสารดังกลาว ไดแก (๑) แผนการเตรียมพื้นที่ การจัดการ
แปลงกลา ยาง แปลงขยายพั นธุ ย างและการผลิต ตน ยางชํ า ถุ ง (๒) แผนการตรวจสอบและ
มาตรฐานการผลิตตนยางชําถุง (๓) แผนการกระจายตนยางสูแหลงปลูกยางของเกษตรกร (๔)
แผนงานการบริหารของการจัดการบุคลากรเพื่อการผลิตตนยางชําถุงดวย จึงจะสามารถเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาในโครงการกลายาง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ได ซึ่งเมื่อพิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาจางหมาย จ.๖ ดังกลาวโดยรวมแลว เห็นไดวา จําเลย
ดั ง กล า วได กํ า หนดเงื่ อ นไขและคุ ณ สมบั ติ ข องผู เ สนอราคา โดยทุ ก รายต อ งมี อ าชี พ และมี
ประสบการณดานจําหนายพันธุพีชมากอน และตองรวบรวมตนกลายางชําถุงจากแปลงกลายาง
และแปลงกิ่งพันธุยางที่ขึ้นทะเบียนไวตอกรมวิชาการเกษตรมาเสนอราคาเชนกัน แสดงใหเห็นวา
เปนการเปดกวางใหมีผูเขาแขงขันในการเสนอราคาไดทุกรายอยางเปนธรรม นอกจากนี้ตาม
ประกาศดังกลาวยังคํานึงถึงการมีความพรอมในการผลิตและคุณภาพของตนยางชําถุงของผูเสนอ
ราคา เชน กําหนดมาตรฐานของตนยางชําถุงวาคุณภาพของพันธุยางตองเปนตนกิ่งตายางพันธุดี
ตามพันธุยางที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา ผูเสนอราคาตองใชแหลงกิ่งตายางจากแปลงเพาะ
ขยายพันธุยางที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร การผลิตตนยางชําถุงก็ตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด และเนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญใชเงินลงทุนสูงนับพันลาน
บาท มีระยะเวลาดําเนินการหลายป ดังนั้น ความพรอมดานการเงิน การบริหารจัดการ การมี
ประสบการณในการผลิตพันธุพืชของผูเสนอราคา จึงมีความจําเปนตองกําหนดไวดวย โครงการนี้
ผูเสนอราคาเปนเพียงผูรับจางผลิตตนยางชําถุงและขยายพันธุยางพาราซึ่งอยูในความควบคุม

(อม.๔๒)

- ๓๙ การผลิตของกรมวิชาการเกษตร ไมใชผูที่ขยายพันธุยางเพื่อการคา จึงไมจําตองเปนผูไดรับ
อนุญาตใหขยายพันธุยางเพื่อการคากับกรมวิชาการเกษตรโดยตรงตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๑ แตอยางใด เพราะถึงอยางไรผูเสนอราคาก็ตองใชตนกลายางจาก
แปลงเพาะขยายพันธุยางที่จดทะเบียนไวกับกรมวิชาการเกษตรอยูดี ทั้งหากกําหนดดังกลาวแลว
จะเปนการจํากัดผูที่จะเขาเสนอราคาและอาจจะไมมีผูเสนอราคารายใดที่สามารถผลิตตนยางชํา
ถุงไดมากถึง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน โดยลําพัง ตามที่ประกาศประกวดราคาได เพราะเกษตรกรที่
ไดรับใบอนุญาตใหขยายพันธุยางเพื่อการคาสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยที่ผลิตตนยางชําถุง
เอง ไมปรากฏวามีเกษตรกรรายใดที่สามารถผลิตกลายางชําถุงไดจํานวนมากถึง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐
ตน อีกทั้งในการยื่นซองประกวดราคาจะตองวางเงินประกันถึง ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น หาก
กําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหขยายพันธุยางเพื่อการคากับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีประสบการณ
เทานั้นเปนผูเสนอราคา จึงอาจจะมีเพียงเกษตรกรรายยอยเทานั้นที่มีคุณสมบัติดังกลาว แตไม
สามารถเขาประกวดราคาไดเพราะ อาจจะขาดปจจัยดานเงินทุนในการดําเนินการ ซึ่งนอกจาก
ตองใชเงินในการวางประกันการยื่นซองประกวดราคาถึง ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว การสงมอบ
ยางชําถุง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ยังตองใชเงินลงทุนในการผลิตและคาใชจายตางๆ อีกจํานวนมาก
การกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประกวดราคา นอกจากตองคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจพันธุพืชแลว
ยังตองคํานึงถึงศักยภาพดานเงินทุนและการบริหารจัดการในการจัดหาแปลงกลายาง แปลงกิ่ง
พันธุยาง การเตรียมพื้นที่ในการเพาะชําและผลิตยางชําถุง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา
ดังกลาว จึงมิไดมีเงื่อนไขขอกําหนดที่กีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหเขาเสนอราคาอยางเปนธรรม
หรือทําใหทางราชการตองเสียเปรียบหรือเสียหายแตอยางใด สวนการที่จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔

(อม.๔๒)

- ๔๐ ได แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กํ า หนดเวลาการแจ ง เนื้ อ ที่ แ ละสถานที่ ตั้ ง ของแปลงกล า ยางจากวั น ที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเปนวันยื่นซองเสนอราคาเปนวันที่ ๑๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ นั้น ก็ได
ความวาเนื่องจากมีวัตถุประสงคใหเจาหนาที่ของกรมวิชาการเกษตรไปทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของจํานวนแปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางของผูเสนอราคาเปนการลวงหนา เพื่อความ
สะดวกในการที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะนําผลการตรวจสอบไปพิจารณา
ประกอบคุณสมบัติวาผูเสนอราคามีแปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางอยูจริงตรงตามที่ไดแจงไว
หรือไม ซึ่งกรมวิชาการเกษตรก็ไดจัดทําเอกสารรายละเอียดและเงื่อนไขในการจางเหมาผลิตตน
ยางชําถุงและมีหนังสือแจงใหผูซื้อเอกสารประกวดราคาทั้ง ๑๑ ราย มาประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจง
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ณ หองประชุมกองคลัง กรมวิชาการเกษตร ปรากฏตามเอกสาร
หมาย จ.๕๒ และ จ.๕๓ แผนที่ ๓๘๒ ถึง ๓๘๔ ซึ่งผูซื้อเอกสารทุกรายไดเขารวมประชุมรับฟง
คําชี้แจง และไมมีผูใดโตแยงหรือคัดคานการเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกลาวขางตนแตอยางใด ดังนั้น
การที่จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔ แกไขกําหนดเวลาการแจงเนื้อที่และสถานที่ตั้งของแปลงกลายางและ
การเพิ่มเติมรายละเอียดการประกวดราคา จึงเปนการปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่และเปนไปตาม
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล ว หาใช ร ว มกั น ทุ จ ริ ต ทํ า การ
ออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงื่อนไขหรือกําหนดผลประโยชนตอบแทน อันเปนมาตรฐานใน
การเสนอราคาโดยมุงหมายมิใหมีการเสนอราคาอยางเปนธรรม หรือชวยเหลือผูเขาเสนอราคา
รายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐโดยไมเปนธรรม หรือเพื่อกีดกันผูเสนอราคาราย
ใดมิใหมีโอกาสเขาเสนอราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขาเสนอราคารายใดใหเปน
ผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแตอยางใด พยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวนยังฟงไมได

(อม.๔๒)

- ๔๑ วา จําเลยที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๔ มีเจตนารวมกันกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูเสนอราคาโดยไม
ชอบดวยระเบียบและกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนใหแกจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ตามที่โจทกฟอง
จําเลยที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๔ จึงไมมีความผิดตามฟอง
มีปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวา จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ รวมกัน
ละเลยการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเกี่ ย วข อ งในเชิ ง ผลประโยชน ร ว มกั น ของจํ า เลย
ที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ซึ่งเปนผูเสนอราคาโดยไมชอบดวยระเบียบและกฎหมายหรือไม เห็นวา ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕๐ ระบุวา “คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตางๆ
พัสดุ ตัวอยาง แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตอง
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ในกรณีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาในส ว นที่ ไ ม ใ ช ส าระสํ า คั ญ และความแตกต า งนั้ น ไม มี ผ ลทํ า ให เ กิ ด การ
ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนให
ผูเขาประกวดราคาโดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได
แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวไมได...”
จากการไตสวนไดความวา การประกวดราคาครั้งนี้มีผูซื้อเอกสารประกวดราคา
จํานวน ๑๑ ราย แตมีผูยื่นซองเสนอราคารวม ๕ ราย ไดแก จําเลยที่ ๓๐ ที่ ๓๑ ที่ ๓๒ กิจการ

(อม.๔๒)

- ๔๒ รวมคา บริษัทสหะชัยพาติเคิลบอรด จํากัด บริษัทที พี ไอ ซัพพลาย จํากัด ราเชนทรพันธุไม
และกิจการรวมคาพัฒนายางไทย ซึ่งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เปนคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา ไดตรวจเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งหมดของผูเสนอราคาดังกลาว
แลว เห็นวามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศประกวดราคา และไมปรากฏวาผูเสนอราคาราย
หนึ่งรายใดมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาในครั้งนี้ โดยจําเลยที่
๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศ
ประกวดราคาของกรมวิชาการเกษตรแลว พบวามีผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติตามกําหนด
เงื่อนไขการประกวดราคาจํานวน ๒ ราย คือ (๑) กิจการรวมคาพัฒนายางไทย ขาดคุณสมบัติ ๓
ขอ คือ ขอ ๒.๙ ไมมีหนังสือรับรองผลงานการจําหนายพันธุพืช ขอ ๒.๑๒ มีเนื้อที่แปลงกิ่งตา
ยางที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร จํานวน ๙๕ ไร จากที่กําหนดไวไมนอยกวา ๒๐๐ ไร
และมีตนกิ่งตาพันธุดี ๗๒,๒๕๒ ตน จากที่กําหนดไวไมนอยกวา ๑๒๐,๐๐๐ ตน และขอ ๖.๓ ไม
ปรากฏชื่อในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารการประกวดราคาของ
กรมวิชาการเกษตร (๒) กิจการรวมคา บริษัทสหะชัยพาติเคิลบอรด จํากัด บริษัทที พี ไอ ซัพ
พลาย จํากัด และราเชนทรพันธุไม ขาดคุณสมบัติขอ ๒.๑๒ มีเนื้อที่แปลงกิ่งตายางที่จดทะเบียน
กับกรมวิชาการเกษตร จํานวน ๑๒๙ ไร จากที่กําหนดไวไมนอยกวา ๒๐๐ ไร และตนกิ่งตาพันธุดี
จํานวน ๙๔,๗๗๓ ตน จากที่กําหนดไวไมนอยกวา ๑๒๐,๐๐๐ ตน มีเพียง ๓ บริษัทที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามประกาศประกวดราคา คือ จําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ อันแสดงใหเห็นวาไดทําการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการประกวดราคาภายใน
ขอบเขตอํานาจหนาที่แลว ที่โจทกอา งวา จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ละเลยไม

(อม.๔๒)

- ๔๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ อยางละเอียดและรอบคอบโดยมิไดไปตรวจสอบ
สถานที่ ตั้ ง ของจํ า เลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ เนื่ อ งจากจํ า เลยที่ ๓๑ เป น บริ ษั ท ที่ ป ระกอบกิ จ การ
เกี่ยวกับโรงแรมหองพัก สวนเกษตรและการจัดสรรที่ดิน จําเลยที่ ๓๒ ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ไก พั น ธุ พื้ น เมื อ ง (ไก ช น) ขายและพั ฒ นาพั น ธุ ไ ก พื้ น เมื อ ง จํ า หน า ยอุ ป กรณ ก ารเกษตรและ
จําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด นั้น เห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๐(๑) ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาใหมีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐาน
ตางๆ หรือแบบรูปและรายละเอียด และคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคา ซึ่งไดความวาจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ไดตรวจหลักฐานหนังสือรับรอง
บริ ษั ท จํ า เลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ เอกสารหมาย จ. ๒๓๗ นั้ น แล ว ปรากฏว า ในข อ ๗ ระบุ ว า
ประกอบกิจการเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด และในขอ ๑๗ ระบุวาประกอบกิจการทํา
สวนยางซึ่งถือวามีคุณสมบัติเกี่ยวของกับการเปนผูผลิตพันธุยาง ตรงตามคุณสมบัติในประกาศ
ประกวดราคา แตเมื่อวัตถุประสงคของจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ระบุวาประกอบกิจการทําสวนยาง
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดวัตถุประสงคของจําเลยทั้งสองตามที่ไดจดทะเบียนไว ทั้งจําเลยที่
๓๑ และที่ ๓๒ ยังมีหนังสือรับรองผลงานการจําหนายพันธุพืชมาแสดงและรับรองวาถูกตอง การ
ที่จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของจําเลยที่ ๓๑ และที่
๓๒ จากหลักฐานเอกสารการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือรับรองผลงานการจําหนายพันธุพืชตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมในขอ ๕๐(๑) แลว
จึงไมอาจถือไดวาละเลยตอการตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะถึงอยางไรจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ยัง

(อม.๔๒)

- ๔๔ มีหนาที่ตองแจงเนื้อที่แปลงกิ่งตายาง และแปลงกลายางใหแกกรมวิชาการเกษตรไปตรวจสอบ
ตามเงื่อนไขคุณสมบัติขอ ๒.๑๒ ที่กําหนดวา ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีแปลงเพาะตนกลาไมวา
จะเปนแปลงเดียวหรือหลายแปลงรวมกันไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ไร และจะตองมีแหลงกิ่งตายางที่ใช
จากแปลงเพาะขยายพันธุยางที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรไมวาจะเปนแปลงเดียวหรือ
หลายแปลงรวมกันไมนอยกวา ๒๐๐ ไร และมีตนกิ่งตายางพันธุดีตรงตามพันธุยางที่กรมวิชาการ
เกษตรแนะนําไมนอยกวา ๑๒๐,๐๐๐ ตน และจะตองเสนอรายละเอียดพื้นที่แปลงกลายางและ
ทะเบียนแปลงเพาะขยายพันธุยางในวันยื่นซองประกวดราคา ซึ่งเห็นไดวาเปนเงื่อนไขที่สําคัญ
เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติดวย นอกจากนี้ไดความวาจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่
๒๕ และที่ ๒๖ ไดตรวจสอบเอกสารในประเด็นที่เกี่ยวของกันในเชิงผลประโยชนรวมกันของ
จําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ทั้งในความสัมพันธเชิงบริหารและเชิงทุนแลวไมพบขอพิรุธ หรือมีเหตุ
สงสัยวาเขาลักษณะของผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือมีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร
และเชิงทุน หรือมีความสัมพันธในลักษณะไขวกันระหวางเชิงบริหารและเชิงทุน ตามคํานิยามการ
ประกวดราคาของกรมวิชาการเกษตรที่ ๔/๒๕๔๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๕ ตอมาเมื่อจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่
๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีผลประโยชนรวมกัน ก็ไดเสนอใหกรม
วิชาการเกษตรมีหนังสือไปยังจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ใหยืนยันเรื่องการมีผลประโยชนรวมกัน
พรอมทั้งเสนอใหหารือไปยังอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องการแปลความหมายตามคํานิยามของการ
มีผลประโยชนรวมกันในการประกวดราคาดังกลาว กอนที่กรมวิชาการเกษตรจะทําสัญญาจางกับ
จําเลยที่ ๓๐ โดยไดจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่ ๔/๒๕๔๖

(อม.๔๒)

- ๔๕ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการและผู
ถือหุน หนังสือกรมวิชาการเกษตรที่มีถึงจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ เรื่องสอบถามผูมีผลประโยชน
รวมกัน สําเนาหนังสือของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ที่ตอบกรมวิชาการเกษตรไปใหอัยการสูงสุด
ครบถวนแลว ซึ่งอัยการสูงสุดเปนหนวยงานที่ตอบขอหารือในประเด็นขอกฎหมายใหแกหนวยงาน
ของรัฐ ไดตอบขอหารือวาการเสนอราคาของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ไมเขาลักษณะผูเสนอราคาที่
มีผลประโยชนรวมกัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุและที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕
ขอ ๑๕ ตรี และขอ ๑๕ เบญจ แมขณะนั้นกรมวิชาการเกษตรจะไมไดหารือไปยังคณะกรรมการวา
ดวยการพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๒ ก็
เพราะเห็นวามิใชเปนการหารือในเรื่องการตีความปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมขอ ๕ และขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง
ที่จะตองหารือไปยัง กวพ. แสดงใหเห็นวาจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ไมไดละเลย
การตรวจสอบคุณสมบัติและความเกี่ยวของในเชิงผลประโยชนของผูเสนอราคาตามที่โจทกฟอง
แตอยางใด
ที่ โ จทก อ า งว า จํ า เลยที่ ๒๐ ถึ ง ที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ร ว มกั น ละเลยการ
ตรวจสอบเอกสารที่จําเลยที่ ๓๐ นํามายื่นเกี่ยวกับหนังสือยินยอมของเกษตรกรซึ่งแจงจํานวน
พื้นที่แปลงเพาะขยายพันธุยางอันเปนเท็จ นั้น ไดความวานอกจากจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕
และที่ ๒๖ จะตรวจสอบเอกสารของจําเลยที่ ๓๐ ที่นํามายื่นแลว ในการตรวจสอบแปลงกลายางและ
แปลงกิ่งตายางกรมวิชาการเกษตรไดใหเจาหนาที่ ไดแก ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา ศูนยวิจัยยาง
สงขลา ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานีและศูนยวิจัยยางหนองคาย ไปตรวจสอบแปลงกลายางและ

(อม.๔๒)

- ๔๖ แปลงกิ่งตายางของเกษตรกรดวย ไมปรากฏวาขอมูลที่ ๓๐ แจงไวดังกลาวไมถูกตองในเรื่องของ
เนื้อที่และจํานวนกลายาง และไมมีเกษตรกรรายใดโตแยงหรือคัดคานวาไมไดรวมโครงการกับ
จําเลยที่ ๓๐ ปรากฏตามบันทึกขอความของศูนยวิจัยยางลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง
รายงานผลการตรวจสอบแปลงกิ่งตายางและแปลงกลายางเอกสารหมาย จ. ๒๓๗ แผนที่ ๔๕ ถึง
๕๑ ประกอบกั บ ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่ แ ก ไ ข
เพิ่มเติมขอ ๕๐ (๑) ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใหมี
หนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตางๆ ดังนั้น
จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ จึงมีหนาที่เพียงตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ แลว
คัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา และจําเลยที่ ๓๐ ผูเสนอราคา
มีหนาที่ยื่นและรับรองความถูกตองของเอกสารเกี่ยวกับหนังสือยินยอมของเกษตรกร และแจง
จํานวนเนื้อที่แปลงเพาะขยายพันธุยางใหตรวจสอบ โดยจะตองเสนอรายละเอียดพื้นที่แปลงกลา
ยางและทะเบียนแปลงเพาะขยายพันธุยางในวันยื่นซองประกวดราคา แตประกาศประกวดราคา
มิไดกําหนดรูปแบบหรือเอกสารในการรวบรวมแปลง ทั้งไมไดกําหนดใหตองแสดงหนังสือยินยอม
ของเกษตรกรเจาของแปลงเพาะขยายพันธุยางแตอยางใด ปรากฏวา ผูเสนอราคาหลายราย
รวมทั้งจําเลยที่ ๓๐ ไดคิดรูปแบบเอาเอง โดยทําเปนหนังสือมอบอํานาจจากเกษตรกรที่จะเขา
รวมโครงการแทน หากหนังสือยินยอมของเกษตรกรที่จําเลยที่ ๓๐ ใชประกอบเปนหลักฐาน
ดังกลาวเปนเท็จหรือไมตรงตอความจริง จําเลยที่ ๓๐ ก็จะตองรับผิดชอบเปนการเฉพาะตัว คดีนี้
แมจําเลยที่ ๓๐ จะแจงจํานวนเนื้อที่แปลงขยายพันธุยางเกินกวาที่กําหนดไวมาก แตเนื้อที่แปลง
ขยายพันธุยางที่ถูกตองก็ยังมีมากกวาจํานวนที่กําหนดไว ๒๐๐ ไร โดยมีเนื้อที่ที่ถูกตองและมีอยู

(อม.๔๒)

- ๔๗ จริง จํานวน ๒๓๒ ไร ดังนั้น การที่จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ตรวจสอบเอกสาร
หนังสือยินยอมของเกษตรกรที่จําเลยที่ ๓๐ นํามายื่น และเชื่อโดยสุจริตวาเอกสารดังกลาวเปน
เอกสารที่ถูกตองตรงตามคํารับรอง จึงมิใชเปนกรณีละเลยไมตรวจสอบเอกสารตามที่โจทกกลาว
อาง นอกจากนี้จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
รวมทั้งผลงานการจําหนายพันธุพืชจากเอกสารที่ผูเสนอราคาไดเสนอมา โดยใหผูเสนอราคา
รับรองความถูกตองของเอกสารตามระเบียบ จึงถือไดวาไดปฏิบัติหนา ที่ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๐ (๑) แลว อยางไรก็ตาม
หากผูเสนอราคาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคา แตไมสามารถจัดสงมอบตน
ยางชําถุงใหไดภายในกําหนดหรือไมมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด ผูเสนอราคาที่ชนะการ
ประกวดราคานั้นก็ยังจะตองรับผิดชอบตามสัญญาจางอยู สวนที่โจทกอางวา จําเลยที่ ๒ ถึงที่
๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ และละเลยการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ
ขาวโพดที่จําเลยที่ ๓๑ ทํากับบริษัทยิ่งวัฒนาไซโล จํากัด และสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุขาวโพดที่
จําเลยที่ ๓๒ ทํากับหางหุนสวนจํากัด ส.โชคจรรยา และนํามาเปนหลักฐานในการเสนอราคาซึ่ง
ไมใชการซื้อขายกันจริง เปนเพียงการฝากขายเมล็ดพันธุขาวโพด นั้น เมื่อไมมีกฎหมายหรือ
ระเบี ย บใดกํ า หนดให ค ณะกรรมการประกวดราคาต อ งไปตรวจสอบการประกอบกิ จ การจริ ง
ประกอบกับจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ มิไดมีสวนรูเห็นหรือเกี่ยวของกับการจัดทํา
หนังสือรับรองการซื้อขายเมล็ดพันธุของจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ทั้งเชื่อโดยสุจริตวาเปนหนังสือ
รับรองการซื้อขายเมล็ดพันธุที่ถูกตองตามที่มีการใหคํารับรองไวจริง ซึ่งในเรื่องนี้นางสาวรัชนี
วีระกุล กรรมการผูจัดการบริษัทยิ่งวัฒนาไซโล จํากัด และนายสําราญ จรรยา หุนสวนผูจัดการ

(อม.๔๒)

- ๔๘ หางหุนสวน ส. โชคจรรยา พยานโจทกมาเบิกความยืนยันวา ไดทําสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย
จ. ๒๓๗ แผนที่ ๓๔ ถึง ๓๖ และเอกสารหมาย จ. ๒๕๔ กับจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ตามลําดับ
โดยมีการซื้อขายเมล็ดพันธุขาวโพดกันจริง พยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวนฟงไมไดวาจําเลย
ที่ ๒๐ ถึง ที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ มีเจตนาร วมกั นละเลยการตรวจสอบคุณสมบั ติและความ
เกี่ยวของในเชิงผลประโยชนรวมกันของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ดังที่โจทกอาง จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่
๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ จึงไมมีความผิดตามฟอง
ป ญ หาที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย ต อ ไปว า จํ า เลยที่ ๓๐ ถึ ง ที่ ๓๒ ได นํ า หลั ก ฐานแสดง
คุณสมบัติของการประกวดราคาอันเปนเท็จมาแสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศประกวด
ราคาอันเปนการกระทําความผิดฐานฉอโกง โดยจําเลยที่ ๓๑ มิไดเปนผูมีความชํานาญในการ
ผลิตยางชําถุงตามประกาศประกวดราคา ไดยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของการประกวดราคาวา
เปนผูจําหนวยพันธุพืชมาอยางตอเนื่องไมต่ํากวา ๕ ป ซึ่งตามสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุขาวโพด
ที่จําเลยที่ ๓๑ ทํากับบริษัทยิ่งวัฒนาไซโล จํากัด เปนเพียงการฝากขายเมล็ดพันธุขาวโพด ไมใช
เปนการซื้อขายกันจึงเปนการแสดงขอความอันเปนเท็จวาจําเลยที่ ๓๑ เปนผูมีคุณสมบัติตาม
ประกาศประกวดราคาของกรมวิชาการเกษตร ทั้งที่รูวาตนไมมีคุณสมบัติ ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญในการผลิตพันธุยาง ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของการเสนอราคา จึงเปนการกีดกัน
ผูเสนอราคารายอื่น เพื่อใหจําเลยที่ ๓๐ เปนผูมีสิทธิเขาทําสัญญากับกรมวิชาการเกษตร โดย
หลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และจําเลยที่ ๓๒ มิไดมีประสบการณเกี่ยวกับการ
เพาะปลูกพันธุยางและหนังสือรับรองผลงานการซื้อขายเมล็ดพันธุพืชที่ออกโดยหางหุนสวนจํากัด
ส.โชคจรรยา ที่จําเลยที่ ๓๒ นําสงตอคณะกรรมการประกวดราคาเปนเอกสารที่ทําขึ้นเพื่อแสดง

(อม.๔๒)

- ๔๙ ขอความอันเปนเท็จนั้น เห็นวา ตามเอกสารประกาศประกวดราคาจางเหมาผลิตตนยางชําถุงได
กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในขอ ๒.๑ วา ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจา งงานที่
ประกวดราคาจาง แตในขอ ๒.๘ ระบุวา ผูเสนอราคาตองมีอาชีพการจําหนายพันธุพืชมาอยาง
ตอเนื่องไมต่ํากวา ๕ ป ขอ ๒.๙ ระบุวา ผูเสนอราคาตองมีผลงานการจําหนายพันธุพืชที่เปน
ผลงานภายใตสัญญาเดียวและทํามาแลวไมเกิน ๕ ป และขอ ๒.๑๐ ระบุวา ผูเสนอราคาตองมี
ผลงานการจําหนายพันธุพืชที่แลวเสร็จสมบูรณในวงเงินไมนอยกวาสัญญาละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งคุณสมบัติดังกลาว มุงเนนไปทางดานการมีประสบการณในการจําหนายพันธุพืชมากอน โดย
ไมไดมีกําหนดวาผูเสนอราคาจะตองมีความชํานาญหรือมีประสบการณเกี่ยวกับการผลิตตนยาง
ชําถุงแตอยางใด ดังนั้นแมจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ผูเสนอราคาจะไมไดมีความชํานาญหรือมี
ประสบการณในการผลิตตนยางชําถุงมากอนก็ตามแตจําเลยที่ ๓๑ ก็ประกอบกิจการสวนเกษตร
และซื้อขายพืชไรและเมล็ดพันธุพืช และจําเลยที่ ๓๒ ก็จําหนายเมล็ดพันธุขาวโพดและจําหนาย
อุปกรณการเกษตรซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศประกวดราคา โดยตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทของจําเลยทั้งสองก็ระบุวามีวัตถุประสงคประกอบกิจการคาพืชผลทางการเกษตร
ทุกชนิด จึงถือวามีประสบการณเกี่ยวกับการจําหนายพันธุพืชมากอน ตามที่กําหนดไวในเงื่อนไข
เอกสารประกวดราคา สวนที่โจทกอางวาจําเลยที่ ๓๑ นําสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุขาวโพดที่ทํา
กับบริษัทยิ่งวัฒนาไซโล จํากัด และจําเลยที่ ๓๒ นําสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุขาวโพดที่ออกโดย
หางหุนสวน ส.โชคจรรยา มาแสดงในการเสนอราคาซึ่งไมใชการซื้อขายกันจริง เปนเพียงการ
ฝากขายเมล็ดพันธุขาวโพดนั้น เมื่อไดความตามทางไตสวนแลววามีการซื้อขายกันจริง หาใชเปน
การหลอกลวงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จเพื่อกีดกันผูเสนอราคารายอื่น โดยมีวัตถุประสงค

(อม.๔๒)

- ๕๐ ใหจําเลยที่ ๓๐ เปนผูมีสิทธิเขาทําสัญญากับกรมวิชาการเกษตรแตอยางใด ทั้งไมปรากฏวา
จําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ไดประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินไปจากกรมวิชาการเกษตรผูถูก
หลอกลวง ประกอบกับไมไดความวาจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ไดตกลงรวมกับจําเลยที่ ๓๐ในการ
เสนอราคา หรือรวมกับเจาหนาที่พิจารณาผลการประกวดราคาโดยมุงหมายมิใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม นอกจากนี้แมจําเลยที่ ๓๐ จะเสนอราคาต่ําสุดแตตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจางหมาย จ.๖ ขอ ๖.๕ ไดใหสิทธิกรมวิชาการเกษตรที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือ
ราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได แลวแตจะพิจารณาเพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ ทั้งในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรมวิชาการเกษตรมีสิทธิที่จะใหผู
เสนอราคาชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวด
ราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมวิชาการเกษตรก็มีสิทธิที่จะไมรับราคา
ของผูเสนอราคานั้น นอกจากนี้ในขอ ๖.๔ ของเอกสารดังกลาวยังใหสิทธิกรมวิชาการเกษตรที่จะไมรับ
ราคาหรือไมทําสัญญาไดหากหลักฐาน สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง แมจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ จะชนะการประกวดราคาก็
จะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีกวาจําเลยดังกลาวมี
ความเหมาะสมและสามารถที่จะดําเนินงานตามประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณ ที่จะเขาทํา
สัญญากับกรมวิชาการเกษตรหรือไม และไดเขา ทํา สัญญากับกรมวิชาการเกษตรแลว แตไม
สามารถดําเนินงานไดตามสัญญาจางเนื่องจากไมมีผลงานตามที่นํามาแสดงจริง ผูเสนอราคาที่
ชนะการประกวดราคาก็จะตองรับผิดตามสัญญาอยูแลว ทั้งเงินและทรัพยสินที่จะไดไปก็เปน

(อม.๔๒)

- ๕๑ คาตอบแทนอันเนื่องมาจากการจางไมใชการหลอกลวง ซึ่งคดีนี้จําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ไมได
เป น ผู ช นะการประกวดราคาและไมไ ด เ ข า ทํ า สั ญ ญาจ า ง อย า งไรก็ ต ามการที่ ผูเ สนอราคานํ า
หลักฐานอันเปนเท็จมาแสดงในการเสนอราคานั้น พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาตอ หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมได บัญญั ติความผิด ดังกลาวในทางอาญาไว
โดยตรง เพียงแตมีบัญญัติในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๔๕
จัตวา ใหถือวาเปนผูทิ้งงาน ดังนั้น หากเปนความผิดตามกฎหมายอื่นก็ตองไปวากลาวตางหาก
ซึ่งในคดีนี้โจทกเพียงกลาวอางวาการนําหลักฐานเท็จดังกลาวมาแสดงเปนการหลอกลวงโดย
ทุจริตอันเปนความผิดฐานฉอโกง และมีความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ เทานั้น แตเมื่อไมไดความวาการกระทํา
ของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ เปนการหลอกลวงกรมวิชาการเกษตร เพื่อจะไดทรัพยสินนั้นไปจากผูถูก
หลอกลวงหรือทําใหกรมวิชาการเกษตรทําหรือถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ ประกอบกับเงินที่
จําเลยที่ ๓๐ไดรับไปก็เปนเงินคาจางตอบแทนอันเนื่องมาจากการผลิตตนยางชําถุงใหแกกรม
วิชาการเกษตร ตามสัญญาจางผลิตตนยางชําถุงระหวางกรมวิชาการเกษตรกับจําเลยที่ ๓๐ ตาม
เอกสารหมาย จ.๑๙ แผนที่ ๖๕ ถึง ๗๔ มิไดเกิดจากผลของการหลอกลวงโดยแสดงขอความอัน
เปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง การกระทําของจําเลยที่ ๓๐ ถึง ที่ ๓๒ หาใช
เปนการฉอโกง หรือตกลงรวมกันเสนอราคาเพื่อใหจําเลยที่ ๓๐ มีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงาน
ของรั ฐ อั น จะเป น ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาต อ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามที่โจทกฟอง

(อม.๔๒)

- ๕๒ ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวา จําเลยที่ ๒๗ ถึงที่ ๔๔ รวมกันยื่นซองเสนอราคา
ผลิตกลายางชําถุงโดยจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ มีความสัมพันธในเชิงบริหาร เชิงทุน และในเชิงถือ
หุนไขวกันในลักษณะเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวางการเสนอ
ราคาอยางเปนธรรมและมีผลประโยชนรวมกันโดยฝาฝนตอระเบียบและกฎหมายหรือไม เห็นวา
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดให
คํานิยามคําวา ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน หมายถึง “ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการหรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุใหแกสวน
ราชการใด เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสวนราชการนั้น ในคราวเดียวกัน ” และตามเงื่อนไขคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคา ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรที่ ๔/๒๕๔๖ เรื่องประกวดราคาจางเหมา
ผลิตตนยางชําถุง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอ ๒.๓ ระบุวา “ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมวิชาการเกษตร ณ วันประกาศ
ประกวดราคา หรื อ ไม เ ป น ผู ก ระทํ า การอั น ขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม ในการ
ประกวดราคาจางครั้งนี้ตามขอ ๑.๗ ซึ่งบทนิยามเกี่ยวกับผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
แนบทายเอกสารประกวดราคาระบุวา
“ ผู เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น หมายความว า บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ
บุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาจางของกรม เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประกวด
ราคาจางของกรมในคราวเดียวกัน

(อม.๔๒)

- ๕๓ การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกลาวขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้
(๒) มีค วามสัม พันธกันในเชิง ทุน โดยผูเปนหุ นสวนในหางหุ นสวนสามัญหรื อ
ผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุน
รายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแก
กรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้
คําวา ผูถือหุนรายใหญ ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการนั้น หรื อในอั ตราอื่นตามที่ คณะกรรมการวา ด วยการพัส ดุเห็ นสมควรประกาศกํ า หนด
สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในลั ก ษณะไขว กั น ระหว า ง (๑) และ(๒) โดยผู จั ด การ
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน

(อม.๔๒)

- ๕๔ จํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่
เขาเสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส
หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง
การเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว ”
ขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนไดความวา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเปน
วันยื่นซองประกวดราคาตอกรมวิชาการเกษตร มีผูยื่นซองประกวดราคา ๕ รายไดแก จําเลย
ที่ ๓๐ ที่ ๓๑ ที่ ๓๒ กิจการรวมคาพัฒนายางไทย และกิจการรวมคา บริษัทสหะชัยพาติเคิลบอรด
จํากัด บริษัทที พี ไอ ซัพพลาย จํากัด และราเชนทรพันธุไม ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๔๒๐
แผนที่ ๒๙๗ ถึง ๒๙๘ ซึ่งในสวนของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ไดความวา จําเลยที่ ๓๐ มีจําเลยที่
๓๔ ถึงที่ ๓๙ เปนทั้งกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน และเปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการ
แทนบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุจํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทเจริญโภค
ภัณฑวิศวกรรม จํากัด ซึ่งมีจําเลยที่ ๓๙ เปนหนึ่งในกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนและเปน
ผูถือหุนในจําเลยที่ ๓๐ ดวย สวนจําเลยที่ ๔๐ และที่ ๔๑ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการ
แทนจําเลยที่ ๓๑ นอกจากนี้จําเลยที่ ๔๐ และที่ ๔๑ ยังเปนกรรมการในบริษัทเจริญโภคภัณฑ
วิ ศวกรรมจํ ากั ด ซึ่ งบริ ษั ทดั งกล าวเป นผู ถื อหุ นอยู ใ นจํ า เลยที่ ๓๐ ด ว ย จึ ง มี ป ญ หาว า การที่
กรรมการผูมีอํานาจหรือผูถือหุนของบริษัทที่เสนอราคาไปเปนกรรมการหรือถือหุนในนิติบุคคล
อื่น ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับการเสนอราคาตอสวนราชการในคราวเดียวกัน จะถือวาเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม เห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.

(อม.๔๒)

- ๕๕ ๒๕๓๕ ขอ ๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และตามประกาศประกวดราคา ขอ ๒.๓ การจะพิจารณาวาผูเสนอ
ราคามีผลประโยชนรวมกันหรือไม จะตองพิจารณาจากผูเขาเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐใน
คราวเดียวกัน ณ วันยื่นซองประกวดราคา แมจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ จะเขาเสนอราคาในคราว
เดียวกัน แตจําเลยที่ ๓๐ ไมมีอํานาจบริหารหรือสั่งการใดๆ ตอจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ เนื่องจาก
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของจําเลยที่ ๓๐ มิไดเปน
กรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารกิจการของจําเลยที่
๓๑ และที่ ๓๒ ซึ่งเปนผูเสนอราคาตอกรมวิชาการเกษตรในคราวเดียวกันกับจําเลยที่ ๓๐ แม
จําเลยที่ ๓๐ มีจําเลยที่ ๓๔ ถึงที่ ๓๙ เปนทั้งกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๓๐
และกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ จํากัด ซึ่งเปนผูถือ
หุนรายใหญในบริษัทเจริญโภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด ซึ่งมีจําเลยที่ ๓๙ เปนหนึ่งในกรรมการผูมี
อํานาจกระทําการแทนและเปนผูถือหุนในจําเลยที่ ๓๐ ดวย แตบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ด
พันธุจํากัด และบริษัทเจริญโภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด ไมไดเปนผูเขาเสนอราคาตอกรมวิชาการ
เกษตรตามประกาศประกวดราคาฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ และแมจําเลยที่ ๔๐ และที่
๔๑ จะเปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๓๑ แลวยังเปนกรรมการในบริษัทเจริญ
โภคภัณฑวิศวกรรมจํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนผูถือหุนอยูในจําเลยที่ ๓๐ ดวย แตบริษัทเจริญโภค
ภัณฑวิศวกรรม จํากัด ถือหุนในจําเลยที่ ๓๐ เพียงจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ หุน (หุนละ ๑๐ บาท) เปน
จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากหุนทั้งหมดจํานวน ๗๔,๐๐๙,๐๐๐ หุน รวมเปนเงินจํานวน
๗๔๐,๐๐๙,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเกินรอยละ ๒๕ ของทุนจดทะเบียนและไมไดมีอํานาจบริหารจัดการ
จําเลยที่ ๓๐ จึงถือไมไดวาเปนผูถือหุนรายใหญ ตามระเบียบและบทนิยามที่แนบทายเอกสาร

(อม.๔๒)

- ๕๖ ประกวดราคา ทั้งจําเลยที่ ๔๐ และที่ ๔๑ ไมใชกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของจําเลยที่ ๓๐ ซึ่งเปนผูเสนอราคาในคราวเดียวกันกับจําเลยที่ ๓๑ ประกอบ
กับขณะยื่นซองประกวดราคาจําเลยที่ ๓๐ มีบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ จํากัด และบริษัทเจริญ
โภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด เปนผูถือหุน แตบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุจํากัด และ
บริษัทเจริญโภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด ก็ไมไดเปนผูถือหุนในจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ทั้งการที่
จําเลยที่ ๓๑ มีบริษัทโปรการเกษตร จํากัด เปนผูถือหุน แตบริษัทโปรการเกษตร จํากัด มิไดเปน
ผู ถื อ หุ น ในจํ า เลยที่ ๓๐ และที่ ๓๒ รายละเอี ย ดปรากฏตามบั ญ ชี ผู ถื อ หุ น ของทั้ ง สามบริ ษั ท
เอกสารหมาย จ.๑๖ แผนที่ ๒๔๓ ถึง ๓๒๗ จําเลยที่ ๓๐ จึงไมมีอํานาจครอบงําจําเลยที่ ๓๑ และ
ที่ ๓๒ ได เนื่องจากไมมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของจําเลยที่
๓๑ และที่ ๓๒ ทั้งไมไดเปนผูถือหุนรายใหญในจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ที่เขาเสนอราคาแกกรมวิชาการ
เกษตรในการประกวดราคาจางครั้งนี้ ในคราวเดียวกัน ตามบทนิยามในเอกสารการประกวดราคา
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ที่แกไขเพิ่มเติมขอ ๕ และตาม
ประกาศประกวดราคาขอ ๒.๓ ซึ่งปญหานี้กรมวิชาการเกษตรไดหารือไปยังอัยการสูงสุดแลว
กอนที่จะพิจารณาผลการประกวดราคาและเขาทําสัญญากับจําเลยที่ ๓๐ ซึ่งอัยการสูงสุดตอบขอ
หารือมาวาการที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทที่เสนอราคาตามที่หารือไปเปนกรรมการ และหรือ
ถือหุนในนิติบุคคลอื่นซึ่งมิไดเกี่ยวของกับการยื่นเสนอราคาตอสวนราชการในคราวเดียวกันนี้ ไม
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ปรากฏตามหนังสือตอบขอหารือ เอกสารหมาย จ.๑๗
แผนที่ ๓๒๘ ถึง ๓๓๑ นอกจากนี้หลังจากที่โจทกไดเขาตรวจสอบโครงการนี้แลว กรมวิชาการ
เกษตรยังไดหารือไปยังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลาง

(อม.๔๒)

- ๕๗ ตอบขอหารือในทํานองเดียวกันกับอัยการสูงสุดวาจําเลยที่ ๓๐ถึงที่ ๓๒ ไมมีผลประโยชนรวมกัน
ปรากฏตามหนังสือตอบขอหารือ เอกสารหมาย จ. ๒๓๖ แผนที่ ๔๔๔ ถึง ๔๔๕ แมจะไดความวา
หนังสือค้ําประกันที่จําเลยที่ ๓๐ และที่ ๓๒ นํามาวางเปนหลักประกันจะเปนหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารทหารไทยจํากัด ธนาคารเดียวกัน ก็ไมปรากฏวาจําเลยที่ ๓๐ เปนผูจัดหาหนังสือค้ํา
ประกันดังกลาวใหแกจําเลยที่ ๓๒ รวมทั้งไมปรากฏวาจําเลยที่ ๓๐ ไดรวบรวมแปลงกลายางและ
แปลงกิ่งตายางใหแกจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ดวย กลับไดความวาจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ได
ลงทุนเสียคาใชจายในการรวบรวมแปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางเองจนครบถวน อันแสดงให
เห็นวาจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ มีเจตนาที่จะเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางจริงจังเปนไปในทาง
ประกอบธุ ร กิ จ ปกติ ไม ใ ช ส มยอมกั น เพื่ อ ขั ด ขวางเสนอราคาอย า งเป น ธรรม เนื่ อ งจากมี
ผลประโยชนรวมกันตามที่โจทกกลาวอางแตอยางใด พยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวน ยังฟง
ไม ไ ด ว า จํ า เลยที่ ๒๗ ถึ ง ที่ ๔๔ ร ว มกั น ยื่ น ซองเสนอราคาโดยจํ า เลยที่ ๓๐ ถึ ง ที่ ๓๒ มี
ความสัมพันธในเชิงบริหาร เชิงทุน และในเชิงถือหุนไขวกัน ในลักษณะเปนผูมีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวางการเสนอราคาอยางเปนธรรมและมีผลประโยชน
รวมกัน โดยฝาฝนตอระเบียบและกฎหมายดังที่โจทกฟอง
ปญหาสุดทายตองวินิจฉัยตอไปวา จําเลยที่ ๒๗ ถึงที่ ๔๔ รวมกันกระทําการโดย
ทุจริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง
โดย จําเลยที่ ๓๐ เจตนาปกปดเกี่ยวกับพื้นที่สําหรับใชเปนแปลงเพาะตนกลายางโดยนําเอกสาร
ที่ มี ข อ ความเท็ จ มาแสดง และจํ า เลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ นํ า หลั ก ฐานแสดงคุ ณ สมบั ติ ข องการ
ประกวดราคาอันเปนเท็จมาแสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา อันเปนการ

(อม.๔๒)

- ๕๘ หลอกลวงเพื่อใหจําเลยที่ ๓๐ ไดเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งเปนการกระทําความผิดตอ
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐและความผิดฐาน
ฉอโกง ตามฟองของโจทกหรือไม ปญหานี้โจทกฟองกลาวอางวา จําเลยที่ ๓๐ มีเจตนาทุจริต
โดยการปกปดขอความจริงเกี่ยวกับพื้นที่สําหรับใชเปนแปลงเพาะตนกลายาง ซึ่งจะตองเปน
แปลงเพาะขยายพันธุยางที่ไดจดทะเบียนแปลงเพาะขยายพันธุยางในวันที่ยื่นซองประกวดราคา
โดยจําเลยที่ ๓๐ ไดนําหนังสือใหความยินยอมใหใชแปลงกิ่งตายางและแปลงกลายางซึ่งมีลายมือ
ชื่อปลอมของเกษตรกรบางกลุม ที่มีพื้นที่แปลงกลายางที่จดทะเบียนไวกับกรมวิชาการเกษตร
อีกทั้งนําหนังสือใหความยินยอมของเกษตรกรบางกลุม ซึ่งลงลายมือชื่อในแบบพิมพที่ยังไมได
กรอกขอความมาระบุจํานวนแปลงกิ่งตายางและแปลงกลายางมากกวาจํานวนที่มีอยูจริง เปนการ
ใชเอกสารปลอมและเอกสารที่แสดงขอความอันเปนเท็จมาแสดงตอเจาพนักงาน โดยพื้นที่แปลง
กล า ยางดั ง กล า วจํ า เลยที่ ๓๐ มิ ไ ด ใ ช ใ นการเพาะพั น ธุ ก ล า ยางชํ า ถุ ง ซึ่ ง เป น การกระทํ า
อันมิชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําโดยทุจริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความอัน
เปนเท็จหรือปกปดขอความจริง ซึ่งควรบอกใหแจงและโดยการหลอกลวงนั้นทําใหจําเลยที่ ๓๐
ไดเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ เห็นวา ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรที่ ๔/๒๕๔๖
เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาผลิตตนยางชําถุง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ และเอกสารประกวด
ร า ค า จ า ง เ อ ก ส า ร ห ม า ย จ . ๖ ข อ ๒ . ๑ ๒ กํ า ห น ด ไ ว ว า ” ผู เ ส น อ ร า ค า จ ะ ต อ ง มี
แปลงเพาะตนกลา ไมวาจะเปนแปลงเดียวหรือหลายแปลง (รวมกัน) ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ไร และ
จะตองมีแหลงกิ่งตายางที่ใชจากแปลงเพาะขยายพันธุยางที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ไม
วาจะเปนแปลงเดียวหรือหลายแปลง (รวมกัน) ไมนอยกวา ๒๐๐ ไร และมีตนกิ่งตายางพันธุดี

(อม.๔๒)

- ๕๙ ตรงตามพั น ธุ ย างที่ ก รมวิ ช าการเกษตรแนะนํ า ไม น อ ยกว า ๑๒๐,๐๐๐ ต น และจะต อ งเสนอ
รายละเอียดพื้นที่แปลงกลายางและทะเบียนเพาะขยายพันธุยางในวันยื่นซองประกวดราคา ” ซึ่ง
การจั ด ประกวดราคาดั ง กล า ว กรมวิ ช าการเกษตรไม ไ ด กํ า หนดรู ป แบบหรื อ เอกสารในการ
รวบรวมแปลงเพาะตนกลาและแปลงตนกลายางรวมทั้งไมไดกําหนดใหผูเสนอราคาตองแสดง
หนังสือยินยอมของเกษตรกรเจาของแปลงยางไว ขอเท็จจริงจากการไตสวนไดความวา จําเลย
ที่ ๓๐ ได ม อบหมายให จํ า เลยที่ ๒๗ ซึ่ ง เป น ผู มี ค วามรู ท างด า นยางพาราโดยเฉพาะและมี
ภูมิลําเนาเดิมอยูที่จังหวัดพังงา เปนผูดําเนินการรวบรวมแปลงกิ่งตายางและแปลงตนกลายาง
โดยจํ า เลยที่ ๒๗ ได ไปติด ตอ กั บนายวิรั ตน ทองคํ า อาจารย วิ ทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
จั ง หวั ด ตรั ง ซึ่ ง รู จั ก กั น มาก อ นให ช ว ยติ ด ต อ ประสานงานกั บ เกษตรกรในพื้ น ที่ เ พื่ อ รวบรวม
เกษตรกรที่มีแปลงตนกลายางและแปลงเพาะขยายพันธุกิ่งตายางพันธุดี ตรงตามที่กรมวิชาการ
เกษตรแนะนําที่จดทะเบียนไวใหไดจํานวนตามประกาศประกวดราคา โดยมีหัวหนาเครือขาย
ดําเนินการหลายคน เชน นายโสภณ ดําจุย นางเลง แซโคว นายถวัลยศักดิ์ ประสิทธิ์นุย และ
นายเอกพล บุญเกื้อ เมื่อหัวหนาเครือขายดังกลาวติดตอกับเกษตรกรที่เขาเงื่อนไขและประสงค
จะเขารวมโครงการกับจําเลยที่ ๓๐ ก็จะใหเกษตรกรนั้นลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมใหใชแปลง
กล า ยางและแปลงกิ่ ง ตายาง พร อ มขอสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนและสํ า เนาใบอนุ ญ าต
ขยายพันธุตนยางเพื่อการคา และใหเกษตรกรดังกลาวรับรองสําเนาถูกตองไว เพื่อมอบใหแก
จําเลยที่ ๓๐ หากจําเลยที่ ๓๐ ไดรับการพิจารณาใหเปนผูเสนอราคาและเขาเปนคูสัญญากับ
กรมวิชาการเกษตร จําเลยที่ ๓๐ ก็จะมีตนกลายางสงมอบใหแกกรมวิชาการเกษตรได ซึ่งหัวหนา
เครือขายรวบรวมเกษตรกรที่เขารวมโครงการดังกลาวกับจําเลยที่ ๓๐ ไดเปนจํานวนมาก โดย

(อม.๔๒)

- ๖๐ เกษตรกรดังกลาวมีความประสงครวมโครงการกับจําเลยที่ ๓๐ เพื่อจะไดขายพันธุยางไดหาก
จําเลยที่ ๓๐ ชนะการประมูล จึงมอบเอกสารสําเนาใบอนุญาตขยายพันธุยางเพื่อการคา สําเนา
ทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมกับหนังสือยินยอมใหใชแปลงกลายางให
ไป โดยเกษตรกรบางราย เชน นายธํารง รอดเสน และนายประภา ทองเกื้อ ลงชื่อตอหนาหัวหนา
เครือขายผูที่มาติดตอ บางราย เชน นายบุญเจริญ หลักศิลา และนางวารุณี ศรีวะปะ ยินยอมให
หัวหนาเครือขายผูที่มาติดตอลงลายมือชื่อแทนพรอมมอบเอกสารดังกลาวใหไปโดยไมไดมอบ
ใหแกจําเลยที่ ๓๐ โดยตรง จําเลยที่ ๓๐ จึงอาจจะไมทราบวามีการปลอมลายมือชื่อของเกษตรกร
หรือกรอกขอความระบุจํานวนแปลงกลายางไมถูกตอง เนื่องจากสําเนาใบอนุญาตใหขยายพันธุ
ยางเพื่อการคาไมไดระบุจํานวนเนื้อที่แปลงกลายางไว ประกอบกับเมื่อจําเลยที่ ๓๐ไดเขาทํา
สัญญากับกรมวิชาการเกษตร ก็ไดความวาเกษตรกรหลายรายสงมอบตนกลายางและกิ่งตายาง
ใหแ กหั วหน าเครือ ขา ยของตน และไดรั บประโยชนจ ากการจําหนายตนกล ายางดั งกล าวดวย
นอกจากนี้ยังไดความวาศูนยวิจัยยางทั้ง ๔ ศูนย คือศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา ศูนยวิจัยยางสงขลา
ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานีและศูนยวิจัยยางหนองคาย ไดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบแปลงกิ่งตายาง
โดยตรวจสอบใบอนุญาตใหขยายพันธุยางเพื่อการคา พื้นที่พันธุยางและจํานวนตนกิ่งตายางและ
ปริ ม าณพื้ น ที่ แ ปลงกล า ยางที่ มี อ ยู จ ริ ง และให เ จ า ของแปลงลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองว า ผลการ
ตรวจสอบของเจาหนาที่ถูกตองและเปนความจริง ก็ไมปรากฏวามีเกษตรกรดังกลาวรายใด
โตแยงหรือคัดคานวาไมไดรวมโครงการกับจําเลยที่ ๓๐ แตอยางใด ปรากฏตามบันทึกขอความ
ของศูนยวิจัยยางลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบแปลงกิ่งตายาง
และแปลงกลายาง เอกสารหมาย จ.๒๓๗ แผนที่ ๔๕ ถึง ๕๑ นอกจากนี้ศูนยวิจัยยางสงขลาและ

(อม.๔๒)

- ๖๑ ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี ไดไปตรวจสอบขั้นตอนการผลิตที่แปลงของเกษตรกรดังกลาว ก็ไมมี
เกษตรกรรายใดปฏิเสธหรือคัดคานวาไมไดรวมโครงการกับจําเลยที่ ๓๐ ปรากฏตามหนังสือของ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยยางสงขลาเรื่องรายงานผลการตรวจสอบการผลิตตนตอตายาง ครั้งที่ ๑/
๒๕๔๗ เอกสารหมาย จ.๒๔๕ แผนที่ ๑๐๐ ถึง ๑๘๘ ทั้งการประชุมชี้แจงของกรมวิชาการเกษตร
ใหแกผูที่ประสงคจะเสนอราคาทราบเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ วาจะตองมีการตรวจสอบ
เนื้อที่อีกครั้ง โดยศูนยวิจัยยาง ๔ แหง ระหวางวันที่ ๑๓ ถึง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ปรากฏตาม
รายงานการประชุมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมจางงานผลิตตนยางชําถุงใหทราบลวงหนา ลงวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เอกสารหมาย จ. ๕๓ แผนที่ ๓๘๔ ถึง ๓๘๖ ดังนั้นหากมีการแจงเนื้อที่
แปลงกลายางอันเปนเท็จ เมื่อศูนยวิจัยยางไปตรวจสอบก็จะพบการแจงขอความอันเปนเท็จ
ดังกลาว และเนื่องจากเอกสารในทะเบียนใบอนุญาตใหขยายพันธุยางเพื่อการคาที่ศูนยวิจัยยาง
ออกใหแกเกษตรกรนั้น ไมไดระบุจํานวนเนื้อที่แปลงกลายางไว เกษตรกรจึงอาจบอกจํานวนเนื้อ
ที่มากกวาที่ตนเองมีอยูโดยรวมเนื้อที่ของญาติพี่นองเขาไปดวย เพื่อใหตนเองมีโอกาสขายตนยาง
ชําถุงไดมากกวาตามที่จําเลยที่ ๓๐ ใหการตอสูก็เปนได ประกอบกับเมื่อศูนยวิจัยยางไปทําการ
ตรวจสอบและคัดเอาเฉพาะเนื้อที่ที่ถูกตอง ปรากฏวาแปลงยางของจําเลยที่ ๓๐ ที่ถูกตองก็ยังมี
จํานวนมากกวาที่กําหนดในเงื่อนไขการประมูลโดยจําเลยที่ ๓๐ แจงเนื้อที่แปลงกิ่งตายางวามี
จํานวน ๒๗๒ ไร แตผลการตรวจสอบของเจาหนาที่พบวามีเนื้อที่ถูกตองและมีอยูจริงเพียง ๒๓๒
ไร ซึ่งก็ยังเกินกวาที่กําหนดไววาตองมีไมนอยกวา ๒๐๐ไร จําเลยที่ ๓๐ จึงผานเงื่อนไขในสวนนี้
ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบแปลงกิ่งตายางและแปลงกลายาง เอกสารหมาย จ.๒๔๕
แผนที่ ๑๘๙ ถึง ๑๙๖ และบันทึกขอความของศูนยวิจัยยาง เรื่องรายงานการตรวจสอบแปลงกิ่งตา

(อม.๔๒)

- ๖๒ ยางและแปลงกลายางลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เอกสารหมาย จ.๒๓๗ แผนที่ ๔๕ ถึง ๕๑
ทั้งจากการไตสวนไดความวาจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ มีเจตนาที่จะเขารวมในการเสนอราคาโดย
ได มี ก ารรวบรวมแปลงกล า ยางและแปลงกิ่ ง พั น ธุ ย างได ค รบจํ า นวนที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศ
ประกวดราคา ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้มีผูซื้อซองประกวดราคาไปรวม ๑๑ ราย และมีผูยื่น
ซองเขาเสนอราคาถึง ๕ ราย ไมใชมีแตเฉพาะจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ เทานั้น และไมปรากฏวาแต
ละรายทราบวารายใดจะเสนอราคาเทาใด แมจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ จะไมรวมประกวดราคา
จําเลยที่ ๓๐ ก็จะตองเขาสูราคากับบุคคลอื่นอยูอีก พยานหลักฐานเทาที่ไดไตสวนมายังฟงไมได
วาจําเลยที่ ๓๐ มีเจตนาปกปดเกี่ยวกับพื้นที่สําหรับใชเปนแปลงเพาะตนกลา โดยนําเอกสารเท็จ
มาแสดงโดยจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ตกลงรวมกันในการเสนอราคาเพื่อใหจําเลยที่ ๓๐ มีสิทธิทํา
สัญญากับหนวยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการเสนอราคาอยางเปนธรรมแตอยางใด สวนประเด็น
เรื่องการที่จําเลยทั้งสี่สิบสี่ตองรวมกันรับผิดชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหแกสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางหรือไม นั้น เห็นวา เมื่อขอเท็จจริงดังไดวินิจฉัยมาขางตนฟงไมไดวา
จําเลยทั้งสี่สิบสี่กระทําความผิดตามฟอง จําเลยทั้งสี่สิบสี่จึงไมตองรวมกันรับผิดชําระเงินใหแก
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตามที่โจทกฟอง
พิพากษายกฟอง.

นายบุญรอด ตันประเสริฐ

นายเกษม วีรวงศ

นายรัตน กองแกว

(อม.๔๒)
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นายพรเพชร วิชิตชลชัย

นายมานัส เหลืองประเสริฐ

นายวิชา มั่นสกุล

นายจรัส พวงมณี

นายสุรภพ ปทมะสุคนธ

นายชาลี ทัพภวิมล

(อม.๔๒)
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