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ระหวาง

เรื่อง

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
โจทกฟองกลาวหาสรุปความวา เมื่อป ๒๕๒๙ กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศ

กําหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติเปนครั้งแรก เพื่อควบคุมการจัดซื้อยาดวยวิธี
ตกลงราคาหรือวิธีพิเศษใหอยูในราคาที่เหมาะสม ไมสูงกวาราคากลางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
เพื่อมิใหมีการซื้อขายยาและเวชภัณฑในราคาแพงกวาปกติ อันจะทําใหประชาชนและกระทรวง
สาธารณสุขเสียหาย ภายหลังมีการประกาศเพิ่มเติมและแกไขเปลี่ยนแปลงกําหนดราคากลางของยา
ตามบัญชียาหลักแหงชาติอีกหลายครั้ง ครั้นวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จําเลยในฐานะรัฐมนตรี

(อม.๔๒)

-๒วาการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐและเจาพนักงานตาม
กฎหมายไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ใหยกเลิกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ซึ่งบังคับใชอยูในขณะนั้น โดยไมดําเนินการใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด
ราคายากําหนดราคากลางของยาขึ้นใหม และไมมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหใชราคา
กลางของยาใหมแทนฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไป มีผลทําใหไ มมีร าคากลางของยาตามบัญชียาหลั ก
แหงชาติประกาศใชบังคั บ เปนชองทางเอื้อประโยชนแกบริ ษัท ผูจําหน ายยาที่ เป นพรรคพวกของ
จําเลยสามารถจําหนา ยยาและเวชภัณฑใ หแ กสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตางๆ และโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในราคาแพงสูงกวาปกติมาก เมื่อระหวางวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ ถึง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ วันเวลาใดไมปรากฏชัด จําเลยไดเรียกและรับเงินจากนายสุภชัย
วีระภุชงค รองกรรมการผูจัดการบริษัทไทยนครพัฒนา จํากัด และกรรมการบริษัทที เอ็น พี เฮลทแคร
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูจําหนายยาและเวชภัณฑ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับตนเองและผูอื่นโดย
มิชอบ เพื่อเปนการตอบแทนจากการที่จําเลยไดประกาศยกเลิกราคากลางของยาดังกลาว อันเปน
ชองทางใหบริษัททั้งสองจําหนายยาใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในราคาแพงสูงกวาปกติและไดรับผลประโยชนจากการจําหนายยาเปนเงิน
จํานวนมาก โดยจําเลยไดสั่งการ จูงใจ ชี้แนะ หรือสั่งการใหพรรคพวกของจําเลยดําเนินการจูงใจชี้แนะ
ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาล และแพทยหรือเจา หนาที่ผูมีหนา ที่

(อม.๔๒)

-๓เกี่ยวของกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของสํานักงานสาธารณสุขจัง หวั ดและโรงพยาบาลในสั งกัด
กระทรวงสาธารณสุข จัดซื้อ ยาและเวชภัณ ฑจากบริษั ททั้ งสองของนายสุภชัย อันเปนการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ และโดยทุจริต เพื่อใหเกิดความเสียหายแกกระทรวงสาธารณสุข
และประชาชน ซึ่งนายสุภชัยไดมอบเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแคชเชียรเช็คธนาคารกสิกรไทย
จํากัด(มหาชน) สาขานนทบุรี ใหจําเลยรับไปแลว เหตุเกิดที่ตําบลตลาดขวัญ ตําบลบางเขน ตําบล
สวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และแขวงบางกะป
แขวงหว ยขวาง เขตห วยขวาง กรุ งเทพมหานคร เกี่ยวพัน กัน ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๔๙ , ๑๕๗
จําเลยใหการปฏิเสธ และตอสูขอกฎหมายหลายประการ โดยมีสาระสําคัญวา ศาล
ไมอาจยึดสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เปนหลักในการพิจารณาคดีนี้ได คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมมีอํานาจไตสวน
และการไตสวนไมชอบ ทั้งโจทกไมมีอํานาจฟอง
ขอเท็จจริงตามสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบการไตสวนหาขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมของศาล ตลอดจนคําใหการเปนหนังสือของจําเลยลงวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๔๖ กับคําแถลงปดคดีดวยวาจาของจําเลย และคําแถลงปดคดีเปนหนังสือของคูความทุกฝาย
สรุปความวา จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๐ ตามเอกสารหมาย จ. ๒ แผนที่ ๒ ถึง ๕ และจําเลยพนจากตําแหนงดวยการลาออกเมื่อ วันที่

(อม.๔๒)

-๔๑๕ กัน ยายน ๒๕๔๑ ตามเอกสารหมาย จ. ๒ แผนที่ ๖ ระหวางที่จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดลงนามในหนังสือของกองโรงพยาบาลภูมิภาค สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๑๑/๐๙/๕๐๒๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ เสนอตอจําเลยความ
วา การประกาศภาวะเงินบาทลอยตัวเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และการปรับอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
ของสินคาจากเดิม ๗ เปอรเซ็นต เปน ๑๐ เปอรเซ็นต ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ สงผลกระทบ
ตอโครงสรางตนทุนและราคาของสินคาตางๆ รวมถึงยาและเวชภัณฑเปนอยางมาก บริษัทผูผลิตและ
จําหนายตางๆ ไมสามารถจําหนายยาในราคาเดิมได เห็นควรใหมีการประกาศยกเลิกราคากลางของยา
ตามบัญชียาหลักแหงชาติที่ประกาศใชตั้งแตป ๒๕๓๖ เพื่อวาโรงพยาบาลและหนวยงานตางๆ จะ
ไมเกิดปญหาในการดําเนินการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ตามเอกสารหมาย จ.๒ แผนที่ ๗
ถึง ๘ จําเลยในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น จึงไดออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องยกเลิกราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๔๐ ตามเอกสารหมาย จ.๒ แผนที่ ๙ โดยไมไดประกาศราคากลางของยาฉบับใหมแทน
ฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไป ตอมาวันที่ ๒๔ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ปรากฏหลักฐานมีเงินเขาฝากใน
บัญชีเงินฝากของนางสุรกัญญา สุขธนะ ภริยาจําเลยรวม ๓๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท คือธนาคารกรุงไทย
จํากัด(มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขที่ ๐๓๗-๑-๑๕๓๐๖-๙ นําฝาก

(อม.๔๒)

-๕วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ เงินสดจํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท นําฝากวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เงิน
สดจํานวน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท และธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขา
กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี บัญชีเงินฝากประจําเลขที่ ๔๑๘-๒-๐๖๗๔๔-๔ นําฝากวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๔๐ เงินสดจํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณารายงานผลการ
ไตสวนขอเท็จจริงเรื่องจําเลยถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติแลวมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ วา
ทรัพยสินดังกลาวเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่จําเลยไดมาโดยร่ํารวยผิดปกติและอัย การสู งสุ ดไดยื่น
คํารอ งต อศาลฎีกาแผนกคดีอ าญาของผูดํา รงตําแหน งทางการเมือ ง เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสิน
ดังกลาวตกเปนของแผนดิน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามคดีหมายเลขดําที่ อม.๑/๒๕๔๕
ภายหลังประกาศยกเลิกราคากลางของยาดังกลาวแลว จําเลยเพิ่งออกคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่
๒๘๓/๒๕๔๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดราคายาขึ้นใหม เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๑
โดยนายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน
กรรมการ คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาจัดทําบัญชีกําหนดราคากลางของยาเสร็จเรียบรอยแลวสวน
หนึ่งและประกาศใชเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๒ ตามสําเนาคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เอกสาร
หมาย จ. ๔ แผนที่ ๓๐๙ ถึง ๓๑๐ และสําเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดราคากลาง
ของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เอกสารหมาย จ.๔ แผนที่ ๒๗๒ คดีนี้เมื่อวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๔๑ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงบประมาณจัดสรรเงิน
งบประมาณเพิ่มเติมในปงบประมาณ ๒๕๔๑ ใหแกกระทรวงสาธารณสุขจํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐

(อม.๔๒)

-๖บาท กระทรวงสาธารณสุขไดจัดสรรเปนคาเวชภัณฑที่อยูในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุเพื่อ
นําไปใชหนี้คายากับจัดซื้อยาและเวชภัณฑโดยแยกเปน ๒ สวน คือ จัดสรรให แกโรงพยาบาลศู นย
และโรงพยาบาลทั่วไป ผา นงานบริ การสาธารณสุขระดับ จัง หวั ด จํานวน ๕๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
จัดสรรใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนผานงานบริการสาธารณสุขระดับ
อําเภอ จํานวน ๘๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากที่มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมดังกลาวแลว
ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ปรากฏขาวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑภายใน
กระทรวงสาธารณสุข จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของกระทรวงสาธารณสุข
หลายชุด คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผูแทนราษฎรก็แตงตั้งและมอบหมายใหคณะอนุ
กรรมาธิการฯ พิจารณาศึกษาเรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑแพงกวาความเปนจริงในกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานใน
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ (คณะกรรมการ ป.ป.ป.) ดําเนินการสืบสวนสอบสวน และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดําเนินการสอบสวน โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมีคําสั่งที่ ๘๗๗/๒๕๔๑ ลง
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีมีขาวทุจริตการซื้อยาของ
กระทรวงสาธารณสุขมีนายบรรลุ ศิริพานิช เปนประธานกรรมการ ซึ่งสรุปผลการดําเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริงวา มีขอมูลและพยานหลักฐานเพียงพอที่นาเชื่อวามีพฤติกรรมทุจริตในการจัดซื้อ
เวชภัณฑ เครื่องมือและวัสดุทางการแพทยของสํานักงานสาธารณสุข จัง หวั ดและโรงพยาบาลบาง

(อม.๔๒)

-๗แหง จริ ง โดยมี นักการเมือ งบางคนและขา ราชการประจําในกระทรวงสาธารณสุขบางคนไดแนะนํา
ขอรอง ชี้ชวน สั่งการดวยวิธีการตาง ๆ ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหลายจังหวัดใหความรวมมือ
ในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ เครื่องมือ และวัสดุทางการแพทย จากบริษัท/หางรานที่แนะนําในราคาแพง
เกินกวาปกติซึ่งนาเชื่อวาจะนําไปสูการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ตามเอกสารหมาย จ. ๒ แผน
ที่ ๑๐ ถึง ๑๕ และกระทรวงสาธารณสุขไดมีคําสั่งที่ ๕๖๓/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคการเภสัชกรรม มีนายวิชัย โชควิวัฒน เปนประธาน
กรรมการ ผลการสอบสวนสรุปวา ในปงบประมาณ ๒๕๔๑ ซึ่งเปนชวงเกิดเหตุคดีนี้มีการสั่งซื้อยา
และเวชภัณฑจากผูผลิตอื่น ผานองคการเภสัชกรรมเปนมูลคารวมทั้งสิ้น ๙๑๘,๕๗๘,๖๙๔ บาท โดย
เปนการขายใหแกหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข ๘๒๖,๐๒๘,๔๐๗ บาท เฉพาะหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเงิน ๕๕๑,๓๙๐,๑๑๘ บาท ประมาณการมูลคาความ
เสียหายอาจสูงถึง ๑๘๑,๗๔๘,๑๗๐.๕๗ บาท การซื้อยาและเวชภัณฑจากผูผ ลิต อื่นผา นองค การ
เภสัช กรรมมี ราคาแพงกวา ที่ค วรจะซื้อไดอยู มากโดยมี ราคาแพงมากผิ ดปกติ ตั้งแต ๕๐ เปอรเซ็นต
ถึงเกินกวา ๓๐๐ เปอรเซ็นต เกิดขึ้นใน ๓๔ จังหวัด กระจายในทุกเขตทั่วประเทศ โดยบริษัทที เอ็น พี
เฮลทแคร จํากัด ของนายสุภชัย วีระภุชงค ไดรับใบสั่งซื้อยาผานองคการเภสัชกรรมในชวงเดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายน ๒๕๔๑ สูงเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ โดยระหวางเดือนเมษายนถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๔๑ มียอดการสั่งซื้อระหวาง ๕๗๓,๒๓๖ บาท ถึง ๑,๐๑๗,๗๗๔ บาท แตในชวงเดือน

(อม.๔๒)

-๘สิงหาคม และกันยายน ๒๕๔๑ มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเปน ๑๑,๓๓๘,๓๙๔ บาท และ ๘,๓๕๑,๓๗๔
บาท ตามลําดับ ตามเอกสารหมาย จ. ๕ แผนที่ ๑ ถึง ๑๒๓ (แผนที่ ๖๙) คณะอนุกรรมาธิการฯ ได
รายงานตอคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผูแทนราษฎร สรุปผลการดําเนินงานวา การจัดซื้อยา
เวชภัณฑและวัสดุทางการแพทยในกระทรวงสาธารณสุขในราคาที่สูงเกินกวาความเปนจริง มีเหตุอัน
ควรเชื่อวาไดมีการกระทําเปนกระบวนการดวยการวางแผนสั่งการประสานงาน โดยนักการเมืองและ
ขาราชการระดับสูงในกระทรวงบางคนรวมมือกันอาศัยความรวมมือจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
หลายจังหวัดและผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแหงใหดําเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑและวัสดุจากบริษัท
หางรานที่นักการเมือง และขาราชการเหลานั้นไดเตรียมการไวใหสมยอมกันเสนอราคาที่สูงกวาความ
เปนจริงเพื่อผลประโยชนอันมิชอบตามเอกสารหมาย จ.๓ แผนที่ ๑๗๓ ถึง ๑๙๐ (แผนที่ ๑๘๒)
สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุขพบวา ใน
ระหวางป ๒๕๔๑ มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑบางรายการราคาแตกตางกันมาก อีกทั้งบางแหงมีการ
จัดซื้อในราคาที่สูงกวาราคายารวมของจังหวัด หรือสํานักงานสาธารณสุขบางแหงจัดซื้อในราคาสูง
กวาโรงพยาบาลชุมชนจัดซื้อ หรือมีการจัดซื้อจากผูขายรายเดียวกันใชเงินงบประมาณประเภทเดียวกัน
เดือนเดียวกันแตราคาตางกัน มีขอนาสังเกตวาชวงที่คาเงินบาทสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนลดลงแลว แต
ราคาที่จัดซื้อกลับสูงขึ้น โดยเฉพาะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑในราคาสูงกวาการจัดซื้อของโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลชุมชนหรือที่องคการ

(อม.๔๒)

-๙เภสัชกรรมผลิตหรือจําหนาย ทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณไปเปนเงิน ๓.๒๓ ลานบาท ตามเอกสาร
หมาย จ.๓ แผนที่ ๑๙๑ ถึง ๒๐๑ (แผนที่ ๑๙๖) คณะกรรมการ ป.ป.ป. ในขณะนั้นไดดําเนินการ
สืบสวนสอบสวน ปรากฏวากรณีดังกลาวมีมูลความผิดจริงและไดทําการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
ในกรณีการยกเลิกราคากลางของยาวามีผลสืบเนื่องเกี่ยวพันอันเปนเหตุใหมีการทุจริตในการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑหรือไม ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ป. มีความเห็นว าเจ าหนาที่ที่เ กี่ยวของกับการกําหนด
ราคากลางของยามีความบกพรองไมดําเนินการเพื่อกําหนดราคากลางของยาโดยเวนชวงไวประมาณ
หนึ่งปเศษ จนเปนเหตุใหมีการฉวยโอกาสกระทําการทุจริตขึ้น จึงชี้มูลความผิดเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายสงตนสังกัดเพื่อดําเนินการทางวินัยแก
ผูกระทําความผิด กรณีทุจริตดังกลาวแลวทางการไดมีคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ ขาราชการ
ตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตราดรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค กับมีคําสั่งปลดออกจากราชการ ขาราชการตําแหนงนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดรวม ๕ จังหวัด คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา นครปฐม พังงา และ
นราธิวาส ตามเอกสารหมาย จ.๓ แผนที่ ๑๒๖ ถึง ๑๔๐ และใหวากลาวตักเตือนรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และผูที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาค กรณีกระทําผิดวินัยไม
รายแรงในเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกราคากลางของยาโดยไมมีราคากลางของยาใหม และไมได
ดําเนินการใหมีราคากลางของยาใหมโดยเร็ว ตามเอกสารหมาย จ.๑ แผนที่ ๑๒๒ ถึง ๑๒๓ (คดี
หมายเลขดําที่ อม.๑/๒๕๔๔ ของศาลนี้) สวนการดําเนินคดีอาญาแกขาราชการการเมือง

(อม.๔๒)

- ๑๐ คณะกรรมการ ป.ป.ป. มีความเห็นใหสงพนักงานสอบสวนดําเนินการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งเมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ใหสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ป. ตามเอกสารหมาย จ.๓ แผนที่ ๑๔๑ ถึง ๑๔๖ หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนได
แตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อสอบสวนและดํา เนิน การจนใกลจะเสร็ จแลว ปรากฏวาไดมี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ออก
ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่จะตองดําเนินการกับขาราชการการเมือง กรณีที่มีการกลาวหาวาทุจริตตอหนาที่ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจึงสงเรื่องกลับมาที่สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตอไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงแลว ไดสงเรื่องใหอัยการสูงสุดดําเนินคดีอาญาแกนายจิรายุ จรัสเสถียร
และนายณรงศักดิ์ เฮงไชยศรี โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาวา
นายจิรายุ จรัสเสถียร มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ ใหลงโทษจําคุก ๖ ป สวน
นายณรงศักดิ์ เฮงไชยศรี พิพากษายกฟอง ตามคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๕ สําหรับการเรียกรับ
เงินในคดีนี้จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏหลักฐานวา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ นายสุภชัย
วีระภุชงค รองกรรมการผูจัดการบริษัทไทยนครพัฒนา จํากัด และกรรมการบริษัทที เอ็น พี เฮลทแคร
จํากัด ไดซื้อแคชเชียรเช็คธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่ ๔๑๗๓๙๖๗ ลงวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๑๙๔ ซึ่งแคชเชียร
เช็คดังกลาวไดซื้อโดยเช็คธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่ ๗๙๓๖๕๐๒

(อม.๔๒)

- ๑๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีนายวินัย วีระภุชงค กรรมการผูจัดการ
บริษัทไทยนครพัฒนา จํากัด บิดาของนายสุภชัย เปนผูสั่งจายเช็คดังกลาว ตามเอกสารหมาย จ. ๖ แผน
ที่ ๔๐ โดยเบิกเงินจากบัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๒๑๘-๑-๐๕๒๒๓-๙ ซึ่งนายวินัย วีระภุชงค ใหเปด
บัญชีชื่อนางสุพาณี ลิขิตกิจสมบูรณ เพื่อความสะดวกในการเรียกเก็บเงินกรณีลูกคาของบริษัทสั่งจาย
เช็คชําระหนี้แกบริษัท ตามรายการบัญชีเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๘๔ ตอมาวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๑ นายจิรายุ จรัสเสถียร ไดนําแคชเชียรเช็คฉบับดังกลาวไปเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขที่
๓๑๙-๒-๖๒๕๔๙-๗ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขางามวงศวาน บัญชีชื่อนายจิรายุ
จรัสเสถียร ตามเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๑๙๗ ถึง ๑๙๙ (แผนที่ ๑๙๙) และ ๒๐๔ เพื่อเรียกเก็บเงินตาม
แคชเชียรเช็คดังกลาวแลว โดยนายจิรายุใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ วาเงินตามแคชเชียรเช็ค จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทดังกลาว
เปนเงินที่นายจิรายุกูยืมจากนายสุภชัย วีระภุชงค มีการสงมอบเงินและทําหนังสือสัญญากูเงินกันที่
บริษัทไทยนครพัฒนา จํากัด เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ ตามหนังสือสัญญากูเงินเอกสารหมาย
จ. ๑๑ แผนที่ ๑๙๕ ถึง ๑๙๘ นายจิรายุนําเงินจํานวนดังกลาวไปใชหนี้การพนันสวนตัว นายจิรายุ
ไมไดชําระหนี้คืน จึงถูกนายสุภชัยยื่นฟองตอศาลแพงเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๒ ตามสําเนา
คําฟอง เอกสารหมาย จ. ๑๑ แผนที่ ๒๐๓ ถึง ๒๐๔ แตนายสุภชัยและนายจิรายุไดตกลง
ประนีประนอมยอมความกันเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ โดยนายจิรายุยินยอมชําระหนี้คืนจํานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทพรอมดอกเบี้ย ซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาตามยอม ตามเอกสารหมาย จ.๑๑ แผนที่

(อม.๔๒)

- ๑๒ ๒๐๖ ถึง ๒๐๗ ปรากฏวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๔๔๒ ตําบลทายเกาะ อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ที่นายจิรายุมอบใหเปนหลักประกันตามสําเนาโฉนดที่ดิน เอกสารหมาย จ.๑๑ แผนที่
๑๙๙ นั้น นายจิรายุไดขอรับโฉนดที่ดินคืน แลวขายที่ดินแปลงดังกลาวใหนายถนอมชัย วรรณวิสูตร
ในราคา ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ตามเอกสารหมาย จ.๙ แผนที่ ๗ โดยนํา
เงินที่ไดไปใชหนี้สวนตัว ไมไดนําไปชําระหนี้ใหนายสุภชัย และไดนําหลักทรัพยอื่นไปวางเปน
หลักประกันแทน ตามสําเนาบันทึกขอตกลง ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๓ เอกสารหมาย จ.๑๑
แผนที่ ๒๐๘ ถึง ๒๐๙ ซึ่งคณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเชื่อคําใหการของ
นายจิรายุดังกลาว เพราะมีหลักฐานเชื่อวานายจิรายุไมไดกูยืมเงินกันจริง แตปกปด ซอนเรนอําพราง
ขอเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๘๒/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๔๔ จึงมีมติใหแจงขอเท็จจริงและพฤติการณการกระทําความผิดของจําเลยดังกลาวใหกระทรวง
สาธารณสุขทราบและพิจารณาวากระทรวงสาธารณสุขไดรับความเสียหายจากการกระทําของจําเลย
หรือไม อยางไร หากกระทรวงสาธารณสุขเห็นวาไดรับความเสียหายและประสงคจะกลาวหาจําเลยวา
ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการแลว ขอใหกระทรวงสาธารณสุขยื่นคํา
รองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอไป ตามเอกสารหมาย จ.๑ แผนที่ ๕๔ ถึง ๕๕ ตอมากระทรวง
สาธารณสุข โดยนายวินัย วิริยกิจจา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมีหนังสือลับดวนมากที่ สธ
๐๒๐๘/๑/๔๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ไปถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สรุปความวา
กระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาแลวปรากฏขอเท็จจริงวาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวง

(อม.๔๒)

- ๑๓ สาธารณสุขในปงบประมาณ ๒๕๔๑ จากการสอบสวนความรับ ผิด ทางละเมิด พบวากระทรวง
สาธารณสุขไดรั บความเสีย หายเปนเงินประมาณ ๙,๑๑๐,๓๔๑.๙๕ บาท โดยเปนการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑของจังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา พังงา อุบลราชธานี สกลนคร และสุราษฎรธานี สวน
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑผานองคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขไดมีคําสั่งที่ ๕๖๓/๒๕๔๒
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข อเท็จจริ งเกี่ยวกับ องคการ
เภสัช กรรม ซึ่ง ผลการสอบสวนในส วนที่เ กี่ยวกั บความเสีย หาย คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็น
วา การจัดซื้อยาและเวชภัณฑผานองคการเภสัชกรรมใน ๓๔ จังหวัด มีมูลคาความเสียหายอาจสูงถึง
๑๘๑,๗๔๘,๑๗๐.๕๗ บาท ซึ่งจากการสอบสวนทางวินัย กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของ
กระทรวงสาธารณสุข ปรากฏวาบริษัทที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด ไดขายยาและเวชภัณฑใหแก
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดตางๆ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชัยภูมิ สุรินทร สระแกว สงขลา
สมุทรปราการ ชัยนาท อุตรดิตถ สระบุรี ปราจีนบุรี นครพนม อุดรธานี ชุมพร เชียงราย หนองบัวลําภู
ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ลําปาง กระบี่ รอยเอ็ด และประจวบคีรีขันธ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณา
แลวเห็นวาการโอนเงินจากผูบริหารของบริษัทที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด ไปยังจําเลยจํานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อาจมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือทุจริตตอ
หนาที่ จึงขอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน เพื่อใหไดความจริงตอไป ตามเอกสารหมาย
จ. ๑ แผนที่ ๕๖ ถึง ๕๘ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับเรื่องไวพิจารณาและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

(อม.๔๒)

- ๑๔ ไตสวนขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาวตามคําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ ๑๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๔๕ มีนายวิรัตน วัฒนศิริธรรม เป นประธานอนุ กรรมการซึ่ งคณะอนุ กรรมการได
ไตส วนและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ โดยภายหลังจากที่นายจิรายุถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พิพากษาลงโทษจําคุกในความผิดฐานใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ
ขมขืนใจหรือจูงใจผูอื่นใหมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ แลว นายจิรายุไดติดตอขอใหการตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพิ่มเติม โดยใหการใหมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ วา แคชเชียรเช็คจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขางตน เปนเงินที่นายสุภชัยมอบใหแกจําเลยในตอนเย็นของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ เพื่อเปนการ
ตอบแทนที่จําเลยชวยใหกระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อยาจากบริษัทไทยนครพัฒนา จํากัด ของ
นายสุภชัย แตแคชเชียรเช็คดังกลาวเปนแคชเชียรเช็คขีดครอม จําเลยจึงมอบใหนายจิรายุนําไปเขาบัญชี
เงินฝากเพื่อเรียกเก็บเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขางามวงศวาน บัญชีเลขที่
๓๑๙-๒-๖๒๕๔๙-๗ ซึ่งเปนของจําเลย แตใหเปดบัญชีชื่อนายจิรายุ โดยเงินสวนใหญในบัญชีดังกลาว
เกือบทั้งหมดเปนของจําเลย คงมีบางรายการที่เปนของนายจิรายุ โดยนายจิรายุและจําเลยจะทํา
หลักฐานกันไวในลักษณะของบันทึกชวยจําวาจําเลยฝากเงินไวเมื่อใด จํานวนเทาใดและเบิกไปใช
เมื่อใด จํานวนเทาใด โดยจําเลยจะตรวจสอบบันทึกชวยจําดังกลาวและลงลายมือชื่อกํากับหรือเขียน
ขอความคําวา “OK” กํากับเปนครั้งคราวที่ตรวจสอบวาถูกตองแลว ตามบันทึกคําใหการของนายจิรายุ
เอกสารหมาย จ. ๑๑ แผนที่ ๓๕๑ ถึง ๓๕๙ และบันทึกชวยจําเอกสารหมาย จ.๑๑ ลําดับที่ ๓๕๐

(อม.๔๒)

- ๑๕ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนวาขอกลาวหาดังกลาวมีมูล จึงมี
หนังสือแจงใหจําเลยมาพบและแจงขอกลาวหาใหจําเลยทราบแลว ตามเอกสารหมาย จ. ๑ แผนที่ ๑๘๙
ถึง ๑๙๔ จําเลยไดชี้แจงขอกลาวหาโดยใหการปฏิเสธ ตามเอกสารหมาย จ. ๑ แผนที่ ๒๒๓ ถึง ๓๖๒
พิเคราะหแลว มีปญหาขอกฎหมายตองวินิจฉัยตามขอตอสูของจําเลยประการแรกวา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยึดสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปน
หลักในการพิจารณาคดีนี้ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๑๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕ ไดหรือไม เห็นวา บทบัญญัติแตละมาตราของกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเปนบทบังคับ
ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิจารณาคดีโดยยึดสํานวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลัก ซึ่งมีความหมายเพียงวาขอบเขตหรือกรอบของการพิจารณาคดีให
ยึดแนวทางที่ปรากฏในสํานวน ทั้งขอกลาวหา ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ ที่ไดจากการไต
สวน ตลอดจนสรุปสํานวนพรอมทั้งความเห็นตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังที่ระบุ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐๑ (๒), ๓๐๘ วรรคหนึ่ง มิใชศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองยึดสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลักวา
ขอเท็จจริงตาง ๆ เปนดังที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.สรุปและจําเลยไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา
ดังจะเห็นไดจากความตอนทายของมาตรา ๓๑๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่
บัญญัติความวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและ

(อม.๔๒)

- ๑๖ พยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร และความในวรรคสองของมาตราเดียวกันที่ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองดวยโดยอนุโลม ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๓๒
บัญญัติวา (๒) วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งตองเปนระบบไตสวน
ขอเท็จจริงโดยยึดสํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสรุปไวเปนหลัก
และตองยึดถือหลักในเรื่องการฟงความทุกฝาย และสิทธิในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหา อีกทั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ วรรคสอง บังคับใหโจทกสงสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตอศาลในวันยื่นฟองเพื่อใหศาลใชเปนหลักในการพิจารณาและรวมไวในสํานวนและศาลอาจ
ไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ตามมาตรา ๕
วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ ก็บัญญัติใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา
ตลอดจนขอใหศาลอื่น พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาไดและยังมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือ
คณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย จากบทบัญญัติของกฎหมายที่กลาวมาแสดงใหเห็นได
อยางชัดเจนวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจไตสวนหาขอเท็จจริง

(อม.๔๒)

- ๑๗ และพยานหลักฐานเพิ่มเติมในเรื่องที่จําเลยถูกกลาวหานอกเหนือไปจากที่ปรากฏในสํานวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได มิใชถูกผูกมัดโดยสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนั้น การสรุป
สํานวนพรอมทั้งการทําความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งกระทําการตามอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายโดยสุจริต จะถูกตองหรือไม อยางไร มีการลําดับวันเวลาของเหตุการณไมตรงตามความเปน
จริง ละเวนพยานเอกสารบางเรื่องโดยไมนํามาประกอบการพิจารณาและอางสงศาลใหครบถวน
หรือไม ไมทําใหสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสียไป และเปนเหตุใหศาลไมอาจยึดสํานวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลักในการพิจารณาคดีไดดังที่จําเลยตอสู ทั้งจําเลยยอมมีสิทธิที่จะโตแยง
และนําพยานหลักฐานตาง ๆ มาใหศาลไตสวนเพื่อหักลางพยานหลักฐานในสํานวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามขอตอสูของจําเลยได ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองจึงยึดสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลักในการพิจารณาคดีนี้ไดตามนัยดังกลาว
ขางตน ขอตอสูของจําเลยขอนี้ฟงไมขึ้น
ปญหาขอกฎหมายที่ตองวินิจฉัยตามขอตอสูของจําเลยมีตอไปวา คณะกรรมการ
ป.ป.ช.ไมมีอํานาจไตสวน การไตสวนไมชอบ และโจทกไมมีอํานาจฟอง เนื่องจากไมมีผูเสียหายยื่น
คํารองกลาวหาจําเลยวากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ และ ๑๕๗ เพราะ
นายวินัย วิริยกิจจา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูลงลายมือชื่อในหนังสือที่มีไปถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมใชผูแทนของกระทรวงสาธารณสุข หนังสือของกระทรวงสาธารณสุข
ดังกลาวไมเปนคํารองกลาวหาจําเลย ทั้งมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่กลาวหาจําเลยตามประมวล

(อม.๔๒)

- ๑๘ กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ตองหามตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ เพราะคณะกรรมการ ป.ป.ป.มีฐานะเปน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลววาจําเลยไมผิดและไมมีพยานหลักฐานใหมอัน
เปนสาระสําคัญแกการไตสวนอีก นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขไมใชผูเสียหายจากการที่นายจิรายุ
จรัสเสถียร ไดรับเงินจากนายสุภชัย วีระภุชงค จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นวา กระทรวง
สาธารณสุขและสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตางมีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ และ ๑๘ มีอํานาจหนาที่และสวนราชการ
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๗, ๒๘ ซึ่งบังคับใชอยู
ในชวงเกิดเหตุ อีกทั้งในกรณีผูเสียหายเปนนิติบุคคล พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๘ (๔) กําหนดใหผูจัดการหรือผูแทน
อื่น ๆ ของนิติบุคคลมีอํานาจยื่นคํารองแทนผูเสียหายได เมื่อกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการแพทย การสาธารณสุข การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย การควบคุมอาหารและยา
รวมทั้งสิ่งที่อาจเปนพิษหรือเปนภัยแกสุขภาพอนามัยและการกํากับดูแลและสงเสริมกิจการกาชาดตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๗ และกระทรวงนอกจากมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง ใหมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการในกระทรวงให

(อม.๔๒)

- ๑๙ เปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนด รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในกระทรวง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรอง
จากรัฐมนตรี เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง ฯลฯ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๑ นายวินัย วิริยกิจจา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงเปนผูแทนอื่น
ของกระทรวงสาธารณสุขอีกคนหนึ่ง ประกอบกับเงินงบประมาณเพิ่มเติมในป ๒๕๔๑ ที่กระทรวง
สาธารณสุขไดรับและมีการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑเปนงบประมาณที่จัดสรรใหแก
หนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นการที่นายวินัย
วิริยกิจจา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดลงนามในหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ลับดวนมากที่
สธ ๐๒๐๘/๑/๔๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง
ขอเท็จจริงและพฤติการณของจําเลยเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุขใน
ปงบประมาณ ๒๕๔๑ เปนเหตุใหกระทรวงสาธารณสุขไดรับความเสียหาย ขอใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนเพื่อใหไดความจริงตอไปดวย ตามเอกสารหมาย จ.๑ แผนที่ ๕๖ ถึง ๕๘
ถือไดวากระทรวงสาธารณสุขโดยนายวินัย วิริยกิจจา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูเสียหาย และ
ไดยื่นคํารองกลาวหาจําเลยเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๓๐๘, ๓๐๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ ครบถวนและถูกตองตามกฎหมาย

(อม.๔๒)

- ๒๐ แลว แมขอความในหนังสือฉบับดังกลาวจะไมปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับที่จําเลยใชอํานาจหนาที่โดย
มิชอบ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต และมีเจตนาเพื่อใหเกิดความเสียหายแกกระทรวง
สาธารณสุข ยกเลิกราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ อันเปนการกลาวหาวาจําเลยกระทํา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ก็ตาม ก็เปนขอเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับการที่จําเลย
ขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการโอนเงินจากผูบริหารของบริษัท
ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด ไปยังจําเลยจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังปรากฏตามหนังสือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลับดวนมาก ที่ ปช. ๐๐๐๖/๑๙๒๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงขอเท็จจริงและพฤติการณการกระทําความผิดของจําเลยมายังกระทรวง
สาธารณสุข หากกระทรวงสาธารณสุขไดรับความเสียหายและประสงคจะกลาวหาจําเลยวาทุจริตตอ
หนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการแลว ก็ขอใหกระทรวงสาธารณสุขยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายตอไป กระทรวงสาธารณสุขโดยนายวินัย วิริยกิจจา
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ไดมีหนังสือฉบับดังกลาวตอบกลับไป ดังนั้น พฤติการณแหงการกระทํา
ความผิดตามที่กลาวหา ตลอดจนพยานหลักฐานตาง ๆ รวมทั้งความชัดเจนของผูเสียหายที่ประสงค
ใหดําเนินคดีตอจําเลย มีครบถวนและชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปไดตามกฎหมายแลว
สําหรับปญหาที่วา มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่กลาวหาจําเลยตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๗ ตองหามตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

(อม.๔๒)

- ๒๑ ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ เพราะคณะกรรมการ ป.ป.ป.มีฐานะเปนคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ไดไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลววาจําเลยไมผิดและไมมีหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแกการ
ไตสวนอีกนั้น เห็นวา ตามรายงานผลการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ป. เรื่องการจัด
ซื้อยาและเวชภัณฑ ของกระทรวงสาธารณสุขตามเอกสารหมาย จ.๓ แผนที่ ๑๐๕ และ ๑๐๖ และมติ
การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ป. เอกสารหมาย จ.๔ แผนที่ ๘ และ ๙ หาไดสรุปวาจําเลยไมมี
ความผิดตามที่จําเลยกลาวอางแตอยางใดไม แตกลับสรุปวาจําเลยในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข แมจะเปนผูกลั่นกรองและลงนามในประกาศยกเลิกราคากลาง ซึ่งเปนผูรวมกระทํา
ความผิดดวย แตเนื่องจากเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งไมมีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัย
ซึ่งตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ พ.ศ.๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ.๒๕๓๐ ใหสงเรื่องแกผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน
ผูนั้นดําเนินการตามอํานาจหนาที่ แตเนื่องจากปจจุบันจําเลยไดพนจากความเปนเจาหนาที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ.๒๕๑๘
ไปแลว ไมสามารถดําเนินการสงเรื่องแกผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูนั้นดําเนินการ
ได เห็นควรงดชี้มูลความผิดและมีมติใหยุติเรื่อง อยางไรก็ดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๔ บัญญัติวา หามมิให

(อม.๔๒)

- ๒๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในกรณีดังตอไปนี้ (๑) เรื่องที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.ไดไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลวและไมมีพยานหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแกการไตสวน
ซึ่งคดีนี้ตามรายงานผลการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่หยิบยกปญหาดังกลาวขึ้นมาพิจารณา
ใหมนั้น นอกจากจะพิจารณาหลักฐานเอกสาร ๒ ฉบับ คือ หนังสือของกระทรวงสาธารณสุข ที่
สธ ๐๒๑๑/๐๙/ว.๘๐๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ ที่มอบนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ สามารถ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑโดยอนุโลมในราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ ๑๐ และสูงกวาเดิมได แตไมเกิน
รอยละ ๒.๘ และบันทึกขอความของนายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา ฉบับลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ที่
เสนอใหประกาศยกเลิกราคากลางของยามาพิจารณาแลว คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไดอางถึงรายงานผล
การสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคการเภสัชกรรม โดยนายวิชัย โชควิวัฒน ซึ่งเปนประธาน
กรรมการสอบสวนวา มีการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุขใน
งบประมาณป ๒๕๔๑ โดยมีความเกี่ยวพันกับการที่จําเลยประกาศยกเลิกราคากลางของยาตามบัญชียา
หลักแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๖ ทําใหมีการฉวยโอกาสซื้อยาและเวชภัณฑในราคาแพงเกินกวาปกติโดยไม
มีเพดานกํากับ โดยรายการที่ซื้อแพงที่สุด แพงกวาราคาปกติถึง ๖๐๐ เปอรเซ็นต และอาจทําให
กระทรวงสาธารณสุขเสียหายมีมูลคาความเสียหายสูงถึง ๑๘๑,๗๔๘,๑๗๐.๕๗ บาท และมีการจัดซื้อ
จากบริษัทที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด เพิ่มขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๔๑ มาก
ผิดปกติ และจากการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีจําเลยถูกกลาวหา

(อม.๔๒)

- ๒๓ รองเรียนร่ํารวยผิดปกติ ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อไดวาในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ในขณะที่จําเลยดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการโอนเงินจากผูบริหารของบริษัทที เอ็น พี
เฮลทแคร จํากัด ไปยังจําเลยจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังปรากฏตามหนังสือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ลับดวนมาก ที่ ปช.๐๐๐๖/๑๙๒๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ที่มีไปยังกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาวาไดรับความเสียหายจากการกระทําของจําเลยหรือไม อยางใด
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ไดมีหนังสือตอบกลับไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามหนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ลับดวนมาก ที่ สธ ๐๒๐๘/๑/๔๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ กลาวหาให
ดําเนินการไตสวนเปนคดีนี้ ยอมเปนที่เห็นไดชัดเจนวา มีพยานหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแก
การไตสวนแลว นอกจากนี้นายโอภาส อรุณินท ประธานกรรมการ ป.ป.ป. มีหนังสือไปถึงนายชวน
หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ป. เกี่ยวกับการ
ทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับขาราชการการเมืองโดยตั้งขอสังเกตถึง
พฤติการณที่เกี่ยวโยงถึงจําเลย กรณีนายจิรายุ จรัสเสถียร ใชอํานาจในตําแหนงแสวงหาประโยชนที่มิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่นไวดวย ตามเอกสารหมาย จ.๓ แผนที่ ๑๔๑ ถึง
๑๔๖ ซึ่งเปนขอมูลที่จะสามารถดําเนินการใหไดความจริงตอไปได หาใชเปนการระงับเรื่องเพราะไม
พบวาจําเลยกระทําความผิดหรือเรื่องของจําเลยยุติไปแลวดังที่จําเลยยกขึ้นตอสู ดังนั้น การที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หยิบยกปญหาเรื่องการยกเลิกราคากลางของยาขึ้นพิจารณาไตสวนใหม จึงไม

(อม.๔๒)

- ๒๔ ตองหามตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
สวนปญหาที่วา กระทรวงสาธารณสุขไมใชผูเสียหายจากการที่นายจิรายุ จรัสเสถียร
ไดรับเงินจากนายสุภชัย วีระภุชงค จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากการรับเงินดังกลาวไมปรากฏ
หลักฐานวาเกี่ยวของกับการทุจริตยาและเวชภัณฑในกระทรวงสาธารณสุขนั้น เห็นวา ความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ เปนเรื่องเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภา
จังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเอง
หรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบหรือ
มิชอบดวยหนาที่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดยื่นคํารองกลาวโทษจําเลยดังไดวินิจฉัยมาแลว สวนจําเลย
จะกระทําความผิดหรือไม จึงอยูที่ขอเท็จจริงที่วา จําเลยไดกระทําการดังกลาวหรือมีสวนรูเห็น
เกี่ยวของอยางใดหรือไม กรณีเปนเรื่องที่ศาลจะตองพิจารณาและไตสวนพยานหลักฐานตอไป
ขอตอสูดังกลาวแลวของจําเลยฟงไมขึ้น สรุปแลวคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอํานาจไตสวน การไตสวน
เปนไปโดยชอบ โจทกมีอํานาจฟอง
ปญหาตอไปมีวา จําเลยกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ และ
๑๕๗ ตามฟองหรือไม กรณีเห็นควรรวมวินิจฉัยไปคราวเดียวกัน เพราะมีขอเท็จจริงเกาะเกี่ยว
เชื่อมโยงผูกพันกัน ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา จําเลยในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ เจาพนักงานตามกฎหมายไดออกประกาศยกเลิก

(อม.๔๒)

- ๒๕ ราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๖ ตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยมิได
ประกาศใชบัญชีราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติฉบับใหมแทนฉบับที่ถูกยกเลิกดังเชน
ทุกครั้งที่ผานมา ตามเอกสารหมาย จ.๒ แผนที่ ๙ การมีบัญชีราคากลางของยาก็เพื่อเปนการควบคุม
เพดานราคายา สวนที่จําเลยอางทํานองวา ระหวางนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทลอยตัวและไมหยุดนิ่ง
สภาพการณเปนวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ จึงไมอาจประกาศใชบัญชีราคากลางของยาฉบับใหมแทน
ฉบับเดิมได ก็ปรากฏตามคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ และ
การประกาศยกเลิกราคากลางของยาดังกลาว ซึ่งนายกิตติ พิทักษนิตินันท หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
กองโรงพยาบาลภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดรับแตงตั้งใหรวมเปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากําหนดราคายาเมื่อป ๒๕๔๑ ไดมอบเอกสารคําชี้แจง
ดังกลาวประกอบคําใหการของตนที่ใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตาม
เอกสารหมาย จ.๑๐ แผนที่ ๑๘๕ ถึง ๒๑๐ โดยเอกสารแผนที่ ๒๐๓ ขอ ๖.๓ มีขอความวา ไดมีการ
ติดตามราคายาในบัญชียาหลักแหงชาติ หลังการประกาศยกเลิกราคากลาง โดยการสํารวจราคาซื้อยา
ของโรงพยาบาลตาง ๆ ที่มีการใชมาก (จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ทั้งยา
นําเขา ยาที่ผลิตภายในประเทศ จํานวน ๕๗ รายการ โดยใชราคาที่เปนราคาฐานนิยมที่จัดซื้อไดเทียบ
กับราคากลางของยา พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่ประกาศยกเลิกไปแลวนั้น จากการวิเคราะหขอมูลพอจะเห็น
สถานการณดานราคายาในภาพรวมดังนี้
- มียาจํานวน ๑๒ รายการ (หรือ ๒๑.๐๕ %) ยังสามารถใชราคากลางเดิมจัดซื้อได

(อม.๔๒)

- ๒๖ - มียาจํานวน ๑๕ รายการ (หรือ ๒๖.๓๒%) จะตองปรับลดราคากลางเดิมลง
เนื่องจากปจจุบันมีผูผลิตและผูจําหนายมากรายขึ้น ทําใหมีการแขงขันดานราคา
มากขึ้น
- มียาจํานวน ๑๖ รายการ (หรือ ๒๘.๐๗%) จะตองมีการปรับเพิ่มราคากลางเดิมขึ้น
อีกประมาณ ๑๐% - ๒๕% เนื่องจากราคายาในปจจุบันสูงขึ้นเนื่องจากปจจัยตาง ๆ
- มียาจํานวน ๑๔ รายการ (หรือ ๒๔.๕๖%) จะตองมีการปรับเพิ่มราคากลางเดิมขึ้น
มากกวา ๒๕% ซึ่งสวนใหญเปนยาที่มีผูผลิตนอยรายหรือรายเดียว
ตามคําชี้แจงดังกลาวขางตน ราคายาที่มีการใชมากมีทั้งราคาเดิม ลดราคาและขึ้นราคา
หาใชยามีราคาสูงขึ้นเพียงอยางเดียวไม ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏจากการสอบสวนของหลาย
หนวยงานของรัฐไดความตรงกันวา เกิดการทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑในราคาสูงเกินกวาความเปน
จริงเนื่องจากไมมีเพดานกํากับ ดังนั้น ขออางของจําเลยจึงขัดกับสภาพความเปนจริง ยอมสอพิรุธมี
เงื่อนงําในการประกาศยกเลิกราคากลางของยา กรณีจึงตองวินิจฉัยควบคูกันไปวา จําเลยไดเรียกและ
รับเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากนายสุภชัย วีระภุชงค รองกรรมการผูจัดการบริษัทไทยนคร
พัฒนา จํากัด และกรรมการบริษัทที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูจําหนายยาและ
เวชภัณฑตามฟองหรือไม ขอเท็จจริงไดความชัดวา แคชเชียรเช็คขีดครอมของธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระบุจาย

(อม.๔๒)

- ๒๗ ใหแกนายสุภชัย วีระภุชงค ตามเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๑๙๔ มีที่มาจากเช็คของธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนายวินัย
วีระภุชงค กรรมการผูจัดการบริษัทไทยนครพัฒนา จํากัด บิดาของนายสุภชัยเปนผูลงลายมือชื่อสั่งจาย
ตามเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๔๐ โดยเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ ๒๑๘ – ๑ –
๐๕๒๒๓ – ๙ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ซึ่งนายวินัยเบิกความวา นายวินัยให
เปดบัญชีชื่อนางสุพาณี ลิขิตกิจสมบูรณ เพื่อความสะดวกในการนําเช็คของลูกคาที่ชําระหนี้ใหแก
บริษัทดังกลาวเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน ตามรายการบัญชีเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๘๔ ที่จําเลยกลาว
อางวา แคชเชียรเช็คดังกลาวเปนเรื่องนายจิรายุ จรัสเสถียร ขอยืมเงินจากนายสุภชัย ตามหนังสือสัญญา
กูเงิน ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ เอกสารหมาย จ.๑๑ แผนที่ ๑๙๕ ถึง ๑๙๘ ก็ปรากฏขอเท็จจริงวา
นายวโรดม วีระภุชงค ซึ่งลงลายมือชื่อเปนพยานในหนังสือสัญญากูเงินดังกลาวไมไดรูเห็นเหตุการณ
ขณะนั้น เพราะนายวโรดมเดินทางไปตางประเทศตามเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๓๗๕ ถึง ๓๗๗ ที่
นายสุภชัยอางวาใหนายนันทวัฒ ไกรเสม ทนายความเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือสัญญากูเงิน แลว
เหตุไฉนจึงไมใหนายนันทวัฒ ทนายความลงลายมือชื่อเปนพยานในหนังสือสัญญากูเงินดังกลาวยอม
สอพิรุธ สําหรับขออางของนายสุภชัยที่วานายสุภชัยใหนางสาวเอมอร ศักดิ์อาภา นําเงินดอลลารสหรัฐ
ซึ่งเปนเงินไดจากการทําธุรกรรมของบริษัทอื่นที่แยกตางหากที่ประเทศกัมพูชา ไปแลกเปลี่ยนเปนเงิน
ไทยนําไปซื้อแคชเชียรเช็คฉบับพิพาท แตปรากฏวานางสาวเอมอรนําเงินดอลลารสหรัฐไปแลกเปลี่ยน
เปนเงินไทยจากนายวินัย วีระภุชงค โดยนายวินัยสั่งจายเช็คจากบัญชีดังกลาวแลวใหแกนายสุภชัย

(อม.๔๒)

- ๒๘ ตั้งแตวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ ก็เปนเพียงขอกลาวอางลอย ๆ ทั้งยังขัดตอวัตถุประสงคในการเปดบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันดังกลาวมาแลวอีกดวย เพราะการกูเงินรายนี้เปนเรื่องสวนตัวของนายสุภชัย แต
นายสุภชัยกลับไปนําเงินดอลลารสหรัฐของบริษัทดังกลาวที่ดําเนินกิจการที่ประเทศกัมพูชามา
แลกเปลี่ยนเปนเงินไทยนําไปใหกู โดยไมมีหลักฐานทางบัญชีมาแสดงใหเห็นแตอยางใด อีกทั้งเหตุใด
จึงปลอยเวลาไมนําเช็คเงินสดเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๔๐ ไปเรียกเก็บเงินโดยเร็ว กลับปลอยเวลาไว
หลายวันทําใหเสียผลประโยชนเชิงธุรกิจ อันผิดปกติวิสัย และขัดตอเหตุผล ใชแตเทานั้น นายสุภชัยยัง
ยอมใหนายจิรายุนําโฉนดที่ดินซึ่งมอบเปนหลักประกันไวแตแรกกลับคืนไป ครั้นนายจิรายุผิดนัด
ไมชําระหนี้ตามกําหนด นายสุภชัยก็เพิ่งมอบหมายใหทนายความดําเนินการยื่นฟองนายจิรายุตอ
ศาลแพงเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๒ หลังจากที่นายจิรายุผิดนัดไมเคยผอนชําระดอกเบี้ยตั้งแตวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือสัญญากูเงินเอกสารหมาย จ.๑๑ แผนที่ ๑๙๕ ถึง ๑๙๘ ซึ่งเปนเวลา
ภายหลังเกิดขาวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้
ภายหลังยื่นฟอง นายสุภชัยและนายจิรายุไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลพิพากษาตาม
ยอมตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ทั้ง ๆ ที่กอนหนานี้นายจิรายุเพิกเฉยตลอดมา ยิ่งไปกวานั้น ปรากฏ
หลักฐานบันทึกขอตกลงลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๓ เสียอีกวา นายจิรายุเพิ่งนําทรัพยสินมาให
นายสุภชัยยึดไวเปนหลักประกัน ซึ่งตอมาไดมีการบังคับคดีขายทอดตลาดปรากฏวาหลักประกันมี
มูลคานอยกวาจํานวนหนี้อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอเท็จจริงกลับปรากฏแจงชัดวาที่ดินโฉนด
เลขที่ ๑๖๔๔๒ ที่นายจิรายุมอบโฉนดที่ดินไวเปนหลักประกันตามหนังสือสัญญากูเงินรายนี้ นายจิรายุ

(อม.๔๒)

- ๒๙ เพิ่งขายใหนายถนอมชัย วรรณวิสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ตามเอกสารหมาย จ.๙ แผนที่ ๗
อันเปนระยะเวลาหลังจากทําบันทึกขอตกลงในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๓ กรณีสอแสดงวานายสุภชัย
และนายจิรายุไดพยายามปดบังซอนเรน เสกสรรปนแตงสรางหลักฐานเกี่ยวกับการกูเงินรายนี้ขึ้น ครั้น
มีการบังคับคดีก็มีการปกปดอําพรางเกี่ยวกับผูซื้อทรัพย โดยปรากฏตามคําเบิกความของนางสาววีรี
ฐิติปุญญา ยืนยันวาตนเพียงแตลงชื่อในหนังสือมอบอํานาจเอกสารหมาย จ.๑๑ แผนที่ ๓๖๗ เทานั้น
ตนไมไดเปนผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด และไมทราบวาผูใดเปนผูจายเงินในการซื้อทรัพย จึง
เชื่อไดวานายจิรายุไมไดกูเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐ บาท จากนายสุภชัยแตอยางใด กรณีตองพิเคราะห
พยานหลักฐานตอไปวา เงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นี้มีการเคลื่อนไหวไปที่ใด ซึ่งนายจิรายุไดติดตอ
ขอใหการเพิ่มเติมตอคณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๔๕ เอกสารหมาย จ.๑๑ แผนที่ ๓๕๑ ถึง ๓๕๙ สรุปความวา แคชเชียรเช็ครายนี้ นายสุภชัยมอบให
จําเลยเพื่อตอบแทนที่จําเลยชวยเหลือใหกระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อยาและเวชภัณฑของบริษัทไทย
นครพัฒนา จํากัด แตเนื่องจากเปนแคชเชียรเช็คขีดครอม จําเลยจึงมอบใหนายจิรายุนําไปเขาบัญชีนาย
จิรายุเพื่อเรียกเก็บเงินในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งนายจิรายุไดนําแคชเชียรเช็คเขาฝากในบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย เลขที่ ๓๑๙ – ๒ - ๖๒๕๔๙ – ๗ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา
งามวงศวาน ซึ่งตรงกับรายการบัญชีตามเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๑๙๗ ถึง ๑๙๙ (แผนที่ ๑๙๙) และใบ
นําฝากเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๒๐๔ อีกทั้งนายจิรายุยังมีบันทึกชวยจําเปนหลักฐานวา จําเลยฝากเงิน

(อม.๔๒)

- ๓๐ หรือไดเงินจากผูใด เมื่อใด จํานวนเทาใด และเบิกใหใคร เมื่อใด จํานวนเทาใด โดยจําเลยจะตรวจสอบ
ลงลายมือชื่อหรือเขียนขอความวา OK กํากับภายหลังตรวจสอบเปนครั้งคราวไปตามเอกสารหมาย
จ.๑๑ ลําดับที่ ๓๕๐ สนับสนุน นอกจากนี้นายจิรายุไดใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.อธิบายความหมายของรายการในบันทึกชวยจําหลายแหง หลายตอนเฉพาะที่
เกี่ยวของกับคดีนี้คือ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ ที่ระบุวา ๑๐ ส.ค. ๔๑ รับจากพี่ออด ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท นายจิรายุไดอธิบายความหมายวา เปนกรณีที่จําเลยรับเงินจากนายสุภชัย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน
แคชเชียรเช็คลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ แลวมอบใหนายจิรายุไปเขาบัญชี คําวา “พี่ออด” หมายถึง
นายสุภชัย วีระภุชงค รายการ ๑๓ ส.ค. ๔๑ (วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๑) พี่ไก ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
นายจิรายุอธิบายความหมายวา จายใหนางสุรกัญญา สุขธนะ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท จําไมไดวาจายเงินสด
หรือโอนเงินให คําวา “พี่ไก” หมายถึงนางสุรกัญญา รายการ ๑๔ ส.ค.๔๑ (วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๑)
รับจาก รมต.พินิจ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รมต.พินิจหมายถึงนายพินิจ จารุสมบัติ เปนกรณีที่จําเลยไปยืมเงิน
จากนายพินิจ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยนายพินิจสั่งใหนายจิรายุเปนผูไปรับเงินยืมจากนายพินิจเพื่อไป
ชําระหนี้การพนัน รายการ ๑๔ ส.ค. ๔๑ (วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๑) รับทานเลขาอุดร + กรมแพทย
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท รับทานเลขาฯ ของพี่สุวิทย ๕๐๐,๐๐๐ บาท จายพี่เบิ้ม (สด ๑ ลาน โอน ๔ ลาน)
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นายจิรายุอธิบายความหมายวาทานเลขาหมายถึงนายปรีชา เรงสมบูรณสุข ไปเก็บ
เงินที่จังหวัดอุดรธานี จากผูเกี่ยวของในขบวนการทุจริต และกรมการแพทยซึ่งซื้อยาผานองคการเภสัช
กรรม แลวหักเปอรเซ็นตมาใหโดยมอบผานนายปรีชา นํามาฝากไวกับนายจิรายุเพื่อมอบใหจําเลย รับ

(อม.๔๒)

- ๓๑ ทานเลขาฯของพี่สุวิทยหมายความวา เลขาของนายสุวิทย ซึ่งเปนกรรมการบริษัทบางกอกดรัก จํากัด
จายพี่เบิ้ม (สด ๑ ลาน โอน ๔ ลาน) หมายถึง กรณีที่พันตํารวจโทปกรณ เสริมสุวรรณ ตองการเงินสด
กอน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงไดมอบเงินสดใหพันตํารวจโทปกรณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโอนเขาบัญชีให
พันตํารวจโทปกรณหรือภริยาอีก ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ไดสอบปากคําของนางพรสุข เสริมสุวรรณ ภริยาของพันตํารวจโทปกรณแลว นางพรสุขยืนยัน
วา จําเลยไดโอนเงินจํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา
งามวงศวาน มาเขาบัญชีของนางพรสุขที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม
ดอนเมือง บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขที่ ๐๘๑ - ๒ – ๑๗๙๗๘ – ๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ ตาม
เอกสารหมาย จ.๑๑ แผนที่ ๓๐๘ ถึง ๓๑๕ เพื่อชําระหนี้เงินยืมคืนใหแกนางพรสุข และแลกเงิน
ดอลลารสหรัฐที่จําเลยนํามาวางไวเปนหลักประกันคืนไป ทั้งนางพรสุขเบิกความยืนยันดวยวา
นายจิรายุไมมีหนี้สินใด ๆ กับนางพรสุข ใชแตเทานั้น คณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ยังไดไปตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขางามวงศวาน บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขที่ ๓๑๙ – ๒ – ๖๒๕๔๙ – ๗ บัญชีชื่อนายจิรายุ
จรัสเสถียร ตามเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๑๙๗ ถึง ๑๙๙ (แผนที่ ๑๙๙) ดวยแลว ปรากฏวารายการใน
บัญชีเงินฝากมีความเคลื่อนไหวสอดคลองกับบันทึกชวยจําดังกลาวดวย คือบัญชีเงินฝากวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๔๑ มีรายการเงินฝาก ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๑๓๓,๘๒๔.๓๗ บาท สอดคลองกับ
บันทึกชวยจํา รายการ ๑๐ ส.ค. ๔๑ (วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑) รับจากพี่ออด (นายสุภชัย)

(อม.๔๒)

- ๓๒ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีเงินฝากวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ ถอน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ยอดคงเหลือ
๒,๗๓๓,๘๒๔.๓๗ บาท สอดคลองกับบันทึกชวยจํา รายการ ๑๓ ส.ค. ๔๑ (วันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๔๑) พี่ไก (นางสุรกัญญาภริยาจําเลย) ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หมายถึงถอนมาจายใหแก
นางสุรกัญญา) บัญชีเงินฝากวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ ฝาก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอดคงเหลือ
๕,๗๓๓,๘๒๔.๓๗ บาท สอดคลองกับบันทึกชวยจํา รายการ ๑๔ ส.ค.๔๑ (วันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๔๑) ที่ระบุวารับจาก รมต.พินิจ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับทานเลขาอุดร + กรมแพทย ๑,๗๐๐,๐๐๐
บาท รับทานเลขาฯของพี่สุวิทย ๕๐๐,๐๐๐ บาท (รวม ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท) บัญชีเงินฝากวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๔๑ ถอน ๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท ยอดคงเหลือ ๑,๕๔๓,๘๒๔.๓๗ บาท สอดคลองกับบันทึก
ชวยจํา รายการ ๑๔ ส.ค.๔๑ (วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๑) ที่ระบุวาจายพี่เบิ้ม (สด ๑ ลาน โอน ๔ ลาน)
ดังนั้น จึงเชื่อวานายจิรายุไดใหการเพิ่มเติมตอคณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม
ความเปนจริงที่ไดบันทึกไวในคําใหการดังกลาว ดวยความสมัครใจ ไมไดถูกบังคับหรือขูเข็ญ
หลอกลวงเพราะนายจิรายุเปนผูมีจดหมายแจงไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.เขาไปสอบปากคํานายจิรายุ
เพิ่มเติมในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร กับแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปรับหลักฐานบันทึกชวย
จําพรอมภาพถายแสดงความสัมพันธระหวางจําเลยกับนายสุภชัย ตามเอกสารหมาย จ.๑๑ ลําดับที่
๓๕๐ ที่ฝากไวกับนางรัตนา เจริญโชคชัยกิจ พี่สาวของนายจิรายุ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมทราบ
ขอเท็จจริงดังกลาวมากอน หากนายจิรายุไมแจงใหทราบ อีกทั้งในคําใหการของนายจิรายุตามเอกสาร

(อม.๔๒)

- ๓๓ หมาย จ.๑๑ แผนที่ ๓๕๒ นายจิรายุก็ใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.วา
เหตุที่ประสงคจะใหการเพิ่มเติมเนื่องจากปจจุบัน(ขณะนั้น)นายจิรายุตองโทษอยูในเรือนจําแลว จึง
ไมมีความจําเปนตองปดบังขอเท็จจริงอีก โดยตองการเปดเผยขอเท็จจริงตอคณะอนุกรรมการไตสวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งขอเท็จจริงที่นายจิรายุใหการประกอบหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่มอบใหแก
คณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และที่คณะอนุกรรมการไตสวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดตรวจสอบแลว มีเหตุผลเชื่อมโยงสอดคลองตองกันเปนลําดับขั้นตอน ไมมี
เหตุที่คณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะพิมพขอความเพิ่มเติมขึ้นมาเองเพื่อ
ปรักปรําจําเลยแตอยางใด แมเดิมนายจิรายุจะถายเอกสารบันทึกชวยจําและลบขอความบางตอนออก
แลวถายเอกสารที่แกไขสงใหคณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําใหไมตรงกับ
ตนฉบับบันทึกชวยจําก็ดี แตเมื่อตรวจดูตนฉบับบันทึกชวยจําโดยละเอียดแลว เห็นประจักษชัดวา
สีหมึกและลีลาตัวอักษรลายมือที่เขียนขอความแตละรายการกระทําตอเนื่องคราวเดียวกัน โดยบุคคล
คนเดียวกันเรียงลําดับกันไป ซึ่งจําเลยเองก็ยอมรับวาจําเลยไดลงลายมือชื่อและเขียนกํากับคําวา OK
ในบันทึกชวยจํา เพียงแตจําเลยเบิกความอางวามีเงินฝากกับนายจิรายุ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๑ เทานั้น
ก็ขัดกับคําใหการของจําเลยลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ แผนที่ ๑๓๘ ซึ่งระบุวา ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๔๑ จํานวนเงิน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินของจําเลยจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให
นําไปชําระหนี้แกบริษัทเสริมสุวรรณ ทราเวล จํากัด กรณีบงชี้วาขอเท็จจริงมิไดเปนดังที่จําเลยกลาว
อาง จริงอยู แมนายจิรายุใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครั้งแรกเมื่อ

(อม.๔๒)

- ๓๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ วา เงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายนี้นายจิรายุกูยืมจากนายสุภชัยตาม
เอกสารหมาย จ.๑๑ แผนที่ ๓๑๖ ถึง ๓๒๓ (แผนที่ ๓๑๗) ก็ดี ก็เปนที่เห็นไดวาเปนการใหการกอน
นายจิรายุ ถูกศาลพิพากษาลงโทษดังกลาวแลว จึงจําเปนตองปดบังใหการเชนนั้นเพื่อใหพนผิด ยอมมี
เหตุผลรับฟงได และถึงแมชั้นไตสวนพยานหลักฐานของศาล นายจิรายุจะเบิกความวาเงินจํานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินที่นายจิรายุกูยืมจากนายสุภชัยแทนจําเลยก็ดี ก็เห็นไดชัดวานายจิรายุ
พยายามเบิกความบายเบี่ยงดวยเกรงภัยระหวางตองโทษอยู แตนายจิรายุก็ยังเบิกความดวยวา เหตุที่ไม
ใชเงินคืนนายสุภชัยเพราะนายจิรายุไมไดกูยืม ไมไดใชเงินรายนี้เลย สอแสดงวาขอเท็จจริงไมได
เปนไปดังที่นายจิรายุใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครั้งแรก และที่
เบิกความตอศาล แตเชื่อไดวาคําใหการของนายจิรายุที่ใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เอกสารหมาย จ.๑๑ แผนที่ ๓๕๑ ถึง ๓๕๙ เปน
ความจริง และจากรายการฝากและถอนเงินในบัญชีดังกลาว แสดงใหเห็นวากอนที่นายจิรายุ จะนํา
แคชเชียรเช็คจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เขาเรียกเก็บเงิน จําเลยมีเงินอยูในบัญชีเพียง ๑๓๓,๘๒๔.๓๗
บาท เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินไดแลว นายจิรายุถอนเงินจํานวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกนางสุรกัญญา
ภริยาจําเลย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ ยอมแสดงวาเงินตามแคชเชียรเช็คของนายสุภชัยเปนเงิน
ของจําเลยนั่นเอง และการที่นายจิรายุโอนเงินจากบัญชีดังกลาวจํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ ไปเขาบัญชีของนางพรสุขเพื่อชําระหนี้ของจําเลย โดยในขณะนั้นบัญชีดังกลาว
มีเงินอยูในบัญชี ๕,๗๓๓,๘๒๔.๓๗ บาท สวนหนึ่งเปนเงินตามแคชเชียรเช็คของนายสุภชัยที่เหลือ

(อม.๔๒)

- ๓๕ จากมอบใหภริยาจําเลย อีกสวนหนึ่งเปนเงินที่นายจิรายุอางวาเกี่ยวของกับการทุจริตที่จังหวัดอุดรธานี
และกรมการแพทย กับเงินที่นายจิรายุรับมาจากบริษัทยาอีกแหงหนึ่งจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยิ่งแสดง
ใหเห็นวา เงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังกลาว เปนเงินที่นายสุภชัยมอบใหจําเลย มิฉะนั้นคงไมมี
การถอนออกไปเพื่อประโยชนของจําเลยดังกลาวขางตน ขณะนี้ประเทศไทยมีปญหาการทุจริต
คอรรัปชันฝงรากลึก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันจึงจัดตั้งองคกรอิสระขึ้น โดย
ประสงคใหมีการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แมแตศาลเองก็ตองปรับเปลี่ยน
บทบาทเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีระบบใหม ดังที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๒ วา
“(๒) วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งตองเปนระบบไตสวนขอเท็จจริง โดย
ยึดสํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสรุปไวเปนหลัก และตองยึดถือ
หลักในเรื่องการฟงความทุกฝาย และสิทธิในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหา” ดังนั้น ศาลจักตอง
คํานึงถึงเจตนารมณนํามาตรการแสวงหาความจริงใหปรากฏ คดีทุจริตเมื่อมีเคามูลยอมจะตองแกะรอย
ยอนกลับตามไปลวงลึกถึงตนตอ จึงตองนําขอเท็จจริงหลักฐานตาง ๆ มาประมวลในภาพรวม ก็จัก
ประจักษชัดดังคํากลาวที่วากรรมเปนเครื่องชี้เจตนา ในเมื่อจําเลยเองยอมรับตามคําใหการของจําเลย
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ แผนที่ ๑๓๖ ถึง ๑๓๙ วา เงินจํานวน ๑๔๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท ที่มีอยูใน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย เลขที่ ๓๑๙ – ๒ – ๖๒๕๔๙ – ๗ บัญชีชื่อนายจิรายุ จรัสเสถียร ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขางามวงศวาน เปนเงินที่จําเลยไดมาจากการเลนพนันบอนกาสิโน เหตุ
ที่มอบหมายใหนายจิรายุเปนผูนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน เนื่องจากมีความจําเปนตองปดบังมิให

(อม.๔๒)

- ๓๖ สาธารณชนทราบวาจําเลยเปนนักการพนัน และเพื่อความสะดวกในการชําระบัญชีหนี้พนันใหกับ
ตัวแทนบอนกาสิโน และการใชจายเงินทางการเมือง แตจําเลยเบิกความตอศาลทํานองวา จําเลยชอบ
เลนการพนัน ตองการรักษาภาพลักษณเพราะจําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี จึงตองนําเงินฝากเขาบัญชี
ของนายจิรายุ ก็ขัดตอเหตุผล เพราะกอนหนานี้จําเลยก็ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแตป ๒๕๓๕ และจําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี รวม ๕ ครั้ง แตที่แลวมาจําเลยกลับเบิก
ความวาจําเลยนําเงินฝากเขาบัญชีของนางสุรกัญญา สุขธนะ ภริยาจําเลย ขออางจึงไมสมเหตุผล อีกทั้ง
เพราะเหตุใดจําเลยจึงเลนการพนันไดเงินจํานวนมากดังกลาวขางตน ในชวงระยะเวลาภายหลังจากที่
จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ยกเลิกราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ แลวตอมาจําเลยกับ
คณะยังเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดตาง ๆ จนกระทั่งนายจิรายุถูกฟองวาเปนเจาพนักงานใชอํานาจ
ในตําแหนงโดยมิชอบขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อใหบุคคลอื่นมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินอันเกี่ยวกับ
การทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข และนายจิรายุถูกศาลนี้พิพากษาลงโทษไป
แลว ดังนี้ เมื่อประมวลพยานหลักฐานตาง ๆ ดังไดวินิจฉัยขางตนโดยละเอียดแลว รูปคดีเชื่อไดโดย
ปราศจากสงสัยวา การที่จําเลยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกราคากลางของยาตามบัญชียา
หลักแหงชาติครั้งเกิดเหตุคดีนี้ ก็เพื่อมิใหมีเพดานกํากับ อันเปนการเปดโอกาสเปนชองทางเอื้อ
ประโยชนแกบริษัทผูจําหนายยาที่เปนพรรคพวกของจําเลยสามารถจําหนายยาและเวชภัณฑใหแก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาง ๆ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในราคาแพงกวา

(อม.๔๒)

- ๓๗ ปกติ แลวจําเลยไดรับเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากนายสุภชัย วีระภุชงค รองกรรมการผูจัดการ
บริษัทไทยนครพัฒนา จํากัด และกรรมการบริษัทที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูจําหนายยา
และเวชภัณฑเปนการตอบแทนโดยมิชอบ องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติเปนเอกฉันทวา การกระทําของ
จําเลยเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ และเมื่อการกระทําของจําเลยเปนความผิด
ตามมาตรา ๑๔๙ ซึ่งเปนบทเฉพาะแลว จึงไมปรับบทลงโทษตามมาตรา ๑๕๗ อันเปนบททั่วไปอีก
เมื่อพิเคราะหพฤติการณทั้งปวง ตลอดจนคํานึงถึงวาจําเลยอาสารับใชชาติบานเมือง โดยไดรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ตั้งแตป ๒๕๒๖ รวม ๗ สมัย ทั้งไดดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีถึง ๕ ครั้ง ประกอบกับจําเลยสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางกฎหมาย โดย
ประกอบอาชีพทนายความอีกดวย แตกลับมากระทําความผิดทุจริตคอรรัปชันเชนนี้ จึงเห็นสมควร
ลงโทษสถานหนัก
พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ ใหลงโทษจําคุก
๑๕ ป.
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(อม.๔๒)
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