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คดีหมายเลขดําที่ อม. ๒/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
อัยการสูงสุด

โจทก

นายวัฒนา อัศวเหม

จําเลย

ระหวาง
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
โจทกฟองและแกไขฟองความวา เมื่อระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๒๓
กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๓๔ และวั น ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ ถึ ง วั น ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๓๕ จํ า เลย
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตามลําดับ
จึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนเจาพนักงานตามกฎหมาย
มีอํานาจหนาที่บริหารราชการแผนดินตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕
พระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมถึงการเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีขอพิจารณา เสนอแนะ ใหความเห็น
ตลอดจนมีมติในกิจการของกรมหรือกระทรวงอื่นใดทั้งที่อยูในและนอกกํากับดูแลของจําเลยได เมื่อวันที่
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๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการไดประกาศกําหนดใหที่ดินชายฝงทะเลตะวันออก
ของจังหวัดสมุทรปราการ สวนยาวนับตั้งแตคันมูลดินที่คลองบางปง ตําบลเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ
ไปตามคันมูลดินกั้นน้ําเค็มซึ่งเจาหนาที่กรมชลประทานขุดไวจนจดคลองสีลง ตําบลบางเหี้ย สุดเขต
จังหวัดสมุทรปราการ ติดตอกับทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนกวางมีอาณาเขตตั้งแต
คันมูลดินลงไปจดทะเล คือภายในบริเวณตั้งแตปากอาวทิศตะวันออกแมน้ําเจาพระยาตลอดไปตาม
ชายทะเลจนถึงคลองสีลงสุดเขตจังหวัดสมุทรปราการเชื่อมตอกับทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่ ดิ น ภายในบริ เ วณที่ ก ล า วนี้ ห วงห า มไว สํ า หรั บ ใช เ ทขยะมู ล ฝอยห า มมิ ใ ห ผู ห นึ่ ง ผู ใ ดจั บ จองหรื อ
ถือกรรมสิทธิ์ดวยประการใด ๆ โดยพลการอันเปนการขัดขวางตอความประสงคของราชการเปนอันขาด
เวนแตผูมีสิ่งสําคัญสําหรับที่ดินอันถูกตองตามกฎหมายอยูแลวกอนวันประกาศสวนเขตหวงหามนี้
ที่ดินในบริเวณตามประกาศดังกลาวจึงเปนที่สงวนหวงหามโดยชอบดวยกฎหมาย และเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งผูใดไมสามารถครอบครองได ทั้งไดประกาศดังกลาว
ใหประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทราบและจําเลยไดทราบแลว เมื่อระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
เวลากลางวันถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ เวลากลางวันตอเนื่องกันมาตลอด จําเลยขณะดํารงตําแหนง
รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงมหาดไทยและรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด ใ ช อํ า นาจใน
ตําแหนงดังกลาวโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจ เพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่น โดยจําเลยและบริวารไดบังคับซื้อที่ดินจากราษฎรผูมีชื่อจํานวนหลายราย
ที่ครอบครองที่ดินในทองที่ตําบลบางเหี้ย (คลองดาน) อําเภอบางเหี้ย (บางบอ) จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวนหลายแปลงเนื้อที่รวมประมาณ ๑,๙๐๐ ไร ซึ่งเปนที่ดินของรัฐที่มีประกาศหวงหามใหเปนที่
เทขยะมูลฝอยดังกลาวและเปนที่สาธารณะ ที่ดินบางแปลงที่มีเขตที่ดินจดลําคลองสาธารณะ และ
ถนนสาธารณะ ในนามบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ที่มีบริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด
ที่จําเลยถือหุนอยูดวย ทั้งที่ราษฎรไมเต็มใจขายที่ดินให เพื่อใหไดที่ดินตามที่ตองการ หากผูใดไมยินยอม
ตกลงขายที่ดินใหก็ใชวิธีการรวบรวมที่ดินโดยรอบเพื่อใหที่ดินของผูไมยอมขายเปนที่ไมมีทางออก
(ที่ตาบอด) บางรายที่ไมยอมขายก็ใชวิธีออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินทับ จนราษฎรจําตองขายที่ดิน
แกจําเลยกับพวกและบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ดังกลาว แลวจําเลยกับพวกดําเนินการ
ออกโฉนดที่ดินที่ซื้อมาจากราษฎรดังกลาวทั้งหมดเปนโฉนดที่ดิน ๕ แปลง โดยฝาฝนระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ และตามวันเวลาดังกลาวขางตนจนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ เวลากลางวัน
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ตอเนื่องกันตลอดมา จําเลยใชอํานาจในตําแหนงดังกลาวโดยมิชอบ ขมขืนใจ จูงใจและเปนผูใชดวยการกอ
บั ง คั บ ขู เ ข็ ญ จ า ง วาน หรื อ ยุ ย งส ง เสริ ม หรื อ กระทํ า โดยวิ ธี อื่ น ใดให น ายสมมาตร ดลมิ น ทร
ตําแหนงเจาพนักงานที่ดินสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายชวณัฐ โฉมจังหวัด
ตําแหนงชางรังวัด ๖ ทําหนาที่หัวหนาฝายรังวัด นายอริยะ สุกวรรณรัตน ตําแหนงชางรังวัด ๕
ทํ า หน า ที่ หั ว หน า งานรั ง วั ด นายพรชั ย ดิ ส กุ ล ตํ า แหน ง ช า งรั ง วั ด ๔ นายคมชิ ต วิ ช ญะเดชา
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน ๖ ทําหนาที่หัวหนาฝายทะเบียน นายวิชัย ฉางทองคํา ตําแหนง
นักวิชาการที่ดิน ๕ ทําหนาที่หัวหนางานหนังสือสําคัญ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
นายเกรียงศักดิ์ ตัณฑตะนัย ตําแหนงปลัดอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และนายณรงค ยอดศิรจินดา
ตําแหนงกํานันตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิด
โดยปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
กลา วคือ การดํา เนิน การออกโฉนดที่ดิน ดังกลา วจํ า เลยไดดํา เนิ นการให มีการซื้ อ กลอ งสํา รวจและ
ประมวลผลซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการรังวัดที่ดินเพื่อใชในการรังวัดที่ดินใหรวดเร็ว และบังคับ ขูเข็ญ
จูงใจเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวออกโฉนดที่ดินใหแกจําเลยและพวกโดยไมชอบดวยระเบียบและกฎหมาย
จนเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวดําเนินการออกโฉนดใหแกจําเลยกับพวกจนแลวเสร็จรวม ๕ แปลง ดังนี้
เมื่อ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่จํานวน ๓๘๐ ไร ๓ ตารางวา วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๕ ออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๓๘๑๗ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่จํานวน ๔๘๘ ไร ๓ งาน
๑๓ ตารางวา วัน ที่ ๑๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๓๖ ออกโฉนดที่ ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ตํา บลคลองดา น
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่จํานวน ๓๔๓ ไร ๓ งาน ๒๙ ตารางวา วันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อที่จํานวน ๑๔๘ ไร ๕๔ ตารางวา และวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕
ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่จํานวน ๓๓๗ ไร ๓ งาน ๗๖ ตารางวา
ทําใหจําเลยกับพวกและบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดรับประโยชนจากการออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาวโดยมิชอบ จําเลยไดมอบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองคําแกนายสมมาตร ดลมินทร นายพรชัย
ดิสกุล และนายคมชิต วิชญะเดชา คนละ ๑ องคเปนการตอบแทน ทั้งนี้โฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกลาว
เปนการออกโดยมิชอบดวยระเบียบและกฎหมาย กลาวคือนอกจากจะออกโฉนดทับที่สงวนหวงหาม
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ที่เทขยะมูลฝอยแลว โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ออกทับคลองสาธารณะคือคลองไมจางและคลองตรง
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ออกทับคลองสาธารณะคือคลองตาแชหรือคลองตาแซ คลองหาง และ
คลองนางหงษ (สายเดิม) ออกทับถนนสาธารณะ และออกโดยอาศัยหลักฐานครอบครองการรับรอง
การทําประโยชนที่ดินแปลงอื่นมาอางออกโฉนด โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ออกทับคลองสาธารณะ
คือคลองทะเล ออกทับถนนสาธารณะ และออกโดยนําหลักฐานแสดงการครอบครองการรับรอง
การทําประโยชนที่ดินแปลงอื่นมาออกสลับแปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ ออกทับถนนสาธารณะ
ออกโดยการนําหลักฐานแสดงการครอบครองการรับรองการทําประโยชนที่ดินแปลงอื่นมาอางออก
นําหลักฐานที่ดินเดิมที่ออกเอกสารสิทธิไปแลวมาออกซ้ําอีก และออกโดยเอาที่ดินที่ไมมีหลักฐาน
รวมเขาไปดวย และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ออกทับถนนสาธารณะ เหตุเกิดที่ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ และแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน จําเลยใหการปฏิเสธ
ระหวางสอบสวนนายพรชัย ดิสกุล นําพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองคํา ๑ องค ซึ่งไดมาจากการที่
จํ า เลยมอบให เ พื่ อ ตอบแทนในการที่ ต นได ป ฏิ บั ติ ห รื อ ละเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยมิ ช อบดั ง กล า ว
มอบใหแกพนักงานสอบสวนเปนของกลาง พนักงานสอบสวนไดสงมอบแกคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติยึดไวประกอบคดีแลว จําเลยเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยที่ ๑๑
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ. ๔๕๐๒/๒๕๔๙ ของศาลอาญา ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๓, ๘๔, ๑๔๘, ๑๕๗ ริบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองคําของกลาง และนับโทษของจําเลย
ตอจากโทษของจําเลยที่ ๑๑ ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ. ๔๕๐๒/๒๕๔๙ ของศาลอาญา
จําเลยใหการปฏิเสธ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ จําเลยไดยื่นคํารองขอใหศาล
ชี้ขาดปญหาขอกฎหมาย ๔ ประการ กลาวคือ
๑. ฟองของโจทกบรรยายไมครบองค ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๔
๒. ฟองของโจทกเคลือบคลุมเพราะชวงเวลาที่โจทกฟองยาวนานถึง ๔ ปเศษ จําเลยไมอาจ
เขาใจไดวาโจทกฟองกลาวหาจําเลยใชอํานาจหนาที่ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
หรือตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งฟองของโจทกไมไดระบุอํานาจหนาที่โดยตรง
ของจําเลยดวย
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๓. ฟองของโจทกขาดอายุความ
๔. จะตองนํากฎหมายใดมาบังคับแกจําเลย และศาลใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษาจําเลย
สําหรับปญหาที่วา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีนี้หรือไมนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดวินิจฉัยปญหานี้ไปแลววา
คดีดังกลาวนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ข อ เท็ จ จริ ง ตามสํ า นวนของคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
ประกอบการไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานเพิ่มเติมของศาล คําใหการจําเลยและคําแถลงการณปดคดี
เปนหนังสือของจําเลยสรุปความวา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ อํามาตยเอก พระยากัลยาณวัฒนวิศิษฐ
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ไดมีประกาศหวงหามที่ดินบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกของจังหวัด
สมุทรปราการ บริเวณตั้งแตปากอาวทิศตะวันออกแมน้ําเจาพระยาตลอดไปตามชายทะเลถึงคลองสีลงสุดเขต
จังหวัดสมุทรปราการเชื่อมติดตอกับทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไวสําหรับราชการ
เทขยะมูลฝอย หามมิใหผูใดจับจองหรือถือสิทธิโดยพลการ เวนแตผูนั้นจะมีสิ่งสําคัญสําหรับที่ดิน
อยูกอนแลว ตามเอกสารหมาย จ. ๘๕ แผนที่ ๒๗๓๙ ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดิน
ในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓
เพื่อ นําที่ดินไปจัดแบงใหผูที่ไดทําประโยชนในที่ดิน กับผูขอซึ่งอยูในทองที่และสามารถจะรับทํา
การเพาะปลูกเองไดในที่ดินนั้น ตามเอกสารหมาย จ. ๘๕ แผนที่ ๒๗๘๗ ถึง ๒๗๙๐ หลังจากนั้น
ไดมีประกาศใหใชพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ บังคับถึงอําเภอเมือง
สมุทรปราการ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ ตามเอกสารหมาย จ. ๘๕ แผนที่ ๒๗๘๑ ถึง ๒๗๘๖
ในป ๒๔๘๙ ไดมีพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอเมืองสมุทรปราการ บางบอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยสาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ และพระราชกฤษฎีกา
ประกาศใหใ ชพระราชกฤษฎีก ากํา หนดการแบง ที่ดิน ฯ ใหแ กราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ ซึ่ งบัง คับถึ ง
อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รปราการ ลงวั น ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน ๒๔๗๔ ซึ่ ง ประกาศและกฎหมายดั ง กล า ว
ครอบคลุมพื้นที่โฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง ที่โจทกฟองจําเลยนี้ อันเปนที่ตั้งของโครงการจัดการน้ําเสีย
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๒๓
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กุมภาพันธ ๒๕๓๔ จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศตั้งรัฐมนตรี
เอกสารหมาย ล. ๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่ง เรื่อง การมอบหมายอํานาจหนาที่ให
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหลายฉบับ
ตามเอกสารหมาย ล. ๗ ถึง ล. ๑๑ โดยมอบหมายใหจําเลยมีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
หรื อ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กรมราชทั ณ ฑ กรมแรงงาน การเคหะแห ง ชาติ และ
สํานักงานประกันสังคม สวนหนวยงานอื่นของกระทรวงมหาดไทยบางหนวยงานรวมถึงกรมที่ดินนั้น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายอํานาจหนาที่ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยอื่น
มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวขอ ง โดยคําสั่งทุกฉบับ
มีขอความวา ในกรณีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยผูใดไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทยตามลําดับหมายเลขถัดไปในคําสั่ง นั้น ๆ เปนผูปฏิบัติราชการแทน
ในกรณีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยลําดับทายสุดไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยลําดับที่ ๑ เปนผูปฏิบัติราชการแทน และระหวางวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕
ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
ตั้งรัฐมนตรีเอกสารหมาย ล. ๓ และมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยใหจําเลยสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีสําหรับการกีฬาแหงประเทศไทย และคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเอกสารหมาย ล. ๑๙ ถึง ล. ๒๑ เมื่อระหวางป ๒๕๓๑ ถึง ๒๕๓๓
จําเลยไดกวานซื้อที่ดินของราษฎรหมูที่ ๑๑ และ ๑๒ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
ในนามบริ ษั ท เหมื อ งแร ล านทอง จํ า กั ด ซึ่ ง จํ า เลยเป น ผู ถื อ หุ น ใหญ และเป น กรรมการบริ ษั ท
ตามบันทึกคําใหการผูถูกกลาวหาซึ่งจําเลยใหการไวตามเอกสารหมาย จ. ๙๕ โดยใหนายพรอม แยมเมง
อดีตผูใหญบานหมูที่ ๑๑ และนายอนุหรือเปย โสตศรีทิพย อดีตผูใหญบานหมูที่ ๑๓ เปนนายหนาซื้อที่ดิน
จากราษฎร เปนที่ดินซึ่งราษฎรครอบครองโดยมีหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ราษฎรหลายรายยินยอมขายที่ดินใหจําเลย แตราษฎรหลายราย
ไมยินยอมขายที่ดินใหจําเลย จําเลยรวบรวมซื้อที่ดินไดทั้งหมด ๖๔ แปลง รวมเนื้อที่ ๑,๙๐๐ ไรเศษ
โดยแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่ซื้อมานั้นหลายฉบับ
ระบุที่ดินเปนที่เทขยะ หลายฉบับระบุจดคลองตรง คลองไมจาง หรือคลองจาง คลองตาแซ หรือ
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คลองแช คลองตาพูน คลองตาชุม คลองดอน คลองทะเล คลองกะโหลก หรือระบุคลองสาธารณะ
สภาพของที่ดินเปนที่ราษฎรใชเลี้ยงกุง ทําประมง เปนปาจาก ปาแสม และปาโกงกาง โดยจําเลยอางวา
ที่ดินบริเวณดังกลาวอยูติดทะเล มีการกัดเซาะของน้ําทะเล ราษฎรตองการขายที่ดินและจําเลยซื้อที่ดินไว
เพื่อรักษาฐานเสียงของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจําเลย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑
นายรอยอิศราพร ชุตาภา จดทะเบียนกอตั้งบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการทําสนามกอลฟ และขายบานจัดสรรในสนามกอลฟ มีผูถือ หุนประกอบดวยกลุมของ
นายรอยอิศราพร และกลุมของนายสุบิน ปนขยัน ซึ่งเปนนักการเมืองตามภาพถายหนังสือรับรองเอกสาร
หมาย จ. ๑๒๔ โดยนายรอยอิศราพร และนางบุญศรี ปนขยัน เปนกรรมการผูจัดการ บริษัท ปาลมบีช
ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซื้อที่ดินที่ตําบลคลองดานจากบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด เนื้อที่ประมาณ
๙๐๐ ไร โดยไมไดชําระราคาที่ดิน แตตีราคาที่ดิน เปนเงิน ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เทากับรอยละ ๒๒
ของหุนทั้งหมดของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด โดยจําเลยใหบริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด
เปนเจาของหุนดังกลาว ดังนั้น บริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด จึงเปนผูถือหุนบริษัท ปาลมบีช
ดีเวลลอปเมนท จํากัด รอยละ ๒๒ ของหุนทั้งหมด ตอมาบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด
ซื้อที่ดินบริเวณนั้นเพิ่มเติม โดยซื้อจากบริษัท มารีนา อินเตอรคลับ จํากัด กับบริษัท สหมารีน โปรดักส
จํากัด และซื้อเพิ่มเติมจากราษฎรอีกรวมประมาณ ๑,๐๐๐ ไร ซึ่งที่ดินดังกลาวนั้น บริษัท สหมารีน
โปรดักส จํากัด เคยสอบถามเจาหนาที่สํานักงานที่ดิน และไดรับแจงวาบริเวณดังกลาวเปนที่ประกาศ
สงวนหวงหามเปนที่ทิ้งขยะ ไมสามารถออกโฉนดที่ดินได ตามบันทึกคําใหการของนายหัสนัย กองแกว
ซึ่งเคยเปนกรรมการผูจัดการบริษัท สหมารีน โปรดักส จํากัด เบิกความตอศาลยืนยันคําใหการตอ
พนักงานสอบสวน กองปราบปราม และคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๒๗
ตอมาผูถือหุนรายอื่นของบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด ตองการขายหุนนั้น จําเลยนําบริษัท นอรทเทอรน
รีซอส จํากัด (ปจจุบันคือบริษัท นอรทเทอรนออยล จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของจําเลยซื้อหุนของ
บริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด ตามคําใหการของผูถูกกลาวหาซึ่งจําเลยใหการตามเอกสารหมาย จ. ๙๕
ขณะจําเลยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยนั้น นายทวี ชูทรัพย อธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้น
ไดใหนายสุรพงษ ไชยนิตย เจาหนาที่ประจําฝายทะเบียนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
ไปปฏิบัติหนาที่เปนผูติดตามรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย โดยปฏิบัติงานตามที่จําเลยมอบหมาย
ทั้งงานในหนาที่ราชการและงานสวนตัว นายสุรพงษเคยไดรับมอบหมายจากจําเลยใหดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
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การจดทะเบียนโอนที่ดินแทนบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด และบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด
โดยไปจดทะเบียนรับโอนที่ดินมีหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก) และ
แบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่สํานักงานที่ดินอําเภอบางบอ และเคยไปติดตอประสานงานเกี่ยวกับ
การออกโฉนดที่ดินที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ใหจําเลย และบริษัท ปาลมบีช
ดีเวลลอปเมนท จํากัด โดยอยูปฏิบัติงานประมาณ ๓ ป นายกิติชัย พิมพาภรณ เจาหนาที่กรมที่ดิน
ตําแหนงหัวหนาฝายทะเบียนเกษียณแลวไดไปทํางานใหจําเลยโดยการแนะนําของรองอธิบดีกรมที่ดิน
รายหนึ่ง ทํางานติดตอประสานงานการออกโฉนดที่ดินที่ตําบลคลองดานใหจําเลย โดยมีสถานที่ทํางาน
ที่บานจําเลย แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบานของจําเลยและมีบริษัทตาง ๆ
ของจําเลยตั้งอยูดวย เมื่อเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม ๒๕๓๓ บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด
นําที่ดินที่ซื้อมานั้นไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
โดยมอบอํานาจใหนายกิติชัย เปนผูดําเนินการขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน มีนายไพศาล กาญจนประพันธ
ทําหนาที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัด นายสมชัย แตงนอย และนายชวรัฐ โฉมจังหวัด ชางรังวัด ๖
ทํ า หน า ที่ หั ว หน า ฝ า ยรั ง วั ด นายอริ ย ะ สุ ก วรรณรั ต น ช า งรั ง วั ด ๕ ทํ า หน า ที่ หั ว หน า งานรั ง วั ด
นายสมพร พรหมพันธุ ชางรังวัด ๕ ทําหนาที่ชางรังวัด นายคมชิต วิชญะเดชา เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน ๖
และนายวีระวงศ สุวรรณวณิช เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน ๖ ทําหนาที่หัวหนาฝายทะเบียน นายวิจิตร
พรหมนารถ เจาหนาที่บริหารงานที่ดินอําเภอเมืองสมุทรปราการ ชวยปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางาน
หนั ง สื อ สํ า คั ญ นายวิ ชั ย ฉ า งทองคํ า นั ก วิ ช าการที่ ดิ น ๕ ทํ า หน า ที่ หั ว หน า งานหนั ง สื อ สํ า คั ญ
นายวิชัย สิงหสุวรรณ นักวิชาการที่ดิน ๓ ทําหนาที่รับคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เนื่องจาก
ที่ดินดังกลาวบางสวนอยูติดทะเล มีการกัดเซาะของน้ําทะเลไปบางแลว จึงไมมีแนวเขตที่แนนอน
ในเบื้องตนไมสามารถทําการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินได นายสมพร พรหมพันธุ ไดแจงนายสมชัย
แตงนอย ใหชักชวนนายพรชัย ดิสกุล ซึ่งเคยรับราชการที่กรมประมงและมีความเชี่ยวชาญการรังวัดที่ดิน
ที่น้ําทวมถึงไปชวยในการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาว ตอมาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๓ กรมที่ดิน
มีคําสั่งใหนายพรชัยไปชวยราชการเปนการประจําที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
และนายพรชัยไดรับมอบหมายจากนายสมชัยเปนผูทําการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินตามที่บริษัท
ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ยื่นขอเปนการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเฉพาะรายโดยมีหลักฐาน
การครอบครองตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน นายพรชัยมีหนาที่รังวัดทําแผนที่พิสูจน
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สอบสวนการทําประโยชน ไตสวนกรรมสิทธิ์เพื่อออกหนังสือสําคัญเกี่ยวกับที่ดิน ตรวจสอบและ
ลงที่ ห มายรู ป แผนที่ ใ นระวาง โดยนายพรชั ย ทราบว า ที่ ดิ น ที่ มี ก ารยื่ น ขอรั ง วั ด ออกโฉนดที่ ดิ น นั้ น
ผูเกี่ยวของสั่งการคือจําเลยซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น คําขอ
ออกโฉนดที่ดินทั้งหมดมีนายกิติชัยเปนผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอและประสานงานกับเจาหนาที่ในการทํา
การรังวัด ลงลายมือชื่อรับรองการไตสวนที่ดิน และใหถอยคําในบันทึกการสอบสวนตาง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
ที่ นํ า มาขอออกโฉนด และมี น ายสุ ทั ศ น ธรรมรั ก คิ ด อดี ต ช า งรั ง วั ด เป น ผู ช ว ยเหลื อ นายกิ ติ ชั ย
นําชี้ปกหลักเขตที่ดิน และเปนพยานในบันทึกถอยคําตาง ๆ นายสุทัศนไดไปทําการสํารวจแนวเขตที่ดิน
ปกหลักมุมเขตดวยหลักไม และจัดทําแผนที่สวนตัวเพื่อใชประกอบการนําชี้มุมเขตปกหลักเขตที่ดิน
ในวั น ทํ า การรั ง วั ด ออกโฉนดที่ ดิ น ด ว ย ก อ นถึ ง กํ า หนดวั น นั ด รั ง วั ด นายพรชั ย นายกิ ติ ชั ย และ
นายสุทัศนไปดูสภาพที่ดินที่จะรังวัด พบวาพื้นที่ทิศใตติดทะเล มีลักษณะเปนดินเลน ปาแสม และปาโกงกาง
ขึ้นอยูทั่วไป หากทําการรังวัดดวยเครื่องมือของทางราชการมีอยูในขณะนั้นทําไดยากและไมสามารถรังวัด
ใหอยูในเกณฑความถูกตองตามระเบียบของกรมที่ดินได นายพรชัยจึงหารือกับนายสมชัย และนายอริยะ
ซึ่งเปนหัวหนาฝายและหัวหนารังวัด และมีความเห็นวา ควรใหผูขอรังวัดออกโฉนดที่ดินจัดหาเครื่องมือ
ที่มีคุณสมบัติวัดระยะดวยระบบอิเล็กทรอนิกสมีความละเอียดถูกตองสูงเพื่อปองกันความผิดพลาดดาน
วิชาการทําแผนที่ นายกิติชัยพานายพรชัยและนายสมชัยไปพบจําเลย จําเลยใหนายพรชัยเปนผูคัดเลือก
กลองสํารวจและประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง โดยติดตอซื้อจากบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จํากัด มีนายรัฐพงษ
พงศปฏิเมธ เปนผูจัดการ นายรัฐพงศนํากลองสํารวจยี่หอ “ซอคเกีย” ไปสาธิตที่บานจําเลย แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพรชัยอยูดวย จําเลยไดซื้อกลองสํารวจและประเมินผลจาก
บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จํากัด ๒ เครื่องพรอมอุปกรณในราคาเครื่องละ ๔๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และใหนายพรชัย
นําไปใชในการรังวัดวางเสนโครงงานแผนที่ ปกหมุดหลักฐานแผนที่เพิ่มเติมจากเครื่องมือของกรมที่ดิน
ซึ่งเปนเครื่องมือที่ไมทันสมัยและประสิทธิภาพต่ํา จากนั้นทําการรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดินและวัดระยะ
รอบแปลงจากหลักเขตถึงหลักเขตตามระเบียบกรมที่ดิน เมื่อนายพรชัยกับพวกทําการรังวัดภาคสนามเสร็จสิ้น
แตละแปลงแลว ไดตรวจสอบขอมูลดานวิชาการรังวัดทําแผนที่ รวมขอมูลจัดทําแผนที่ หลักฐานการรังวัด
หลักฐานการคํานวณ เสนหลักฐานแผนที่ใชในราชการ ทํารูปแผนที่ลงระวาง ตรวจดูแนวเขตและ
แปลงที่ดินเพื่อรายงานในกรณีมีการทับลวดลาย เสนประ และเสนทึบในระวางแผนที่ตามระเบียบ
ของกรมที่ดิน รวบรวมขอมูลการไตสวนเขตที่ดิน บันทึกถอยคําของผูเกี่ยวของทุก ๆ ฝายเขียนรายงาน
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การรังวัดตามขอมูลที่ปรากฏแตละแปลง จากนั้นก็สงใหผูตรวจทําการคํานวณและลงที่หมายระวางแผนที่
เมื่อผูตรวจคํานวณลงนามรับรองวาถูกตองแลวก็เสนอหัวหนางานรังวัดคือนายอริยะ หากหัวหนางานรังวัด
ตรวจระเบียบการรังวัดพบวายังมีขอบกพรองก็สงเรื่องใหนายพรชัยแกไขเปนครั้ง ๆ ไป โดยนายสุทัศน
มอบแผนที่ซึ่งมีการปกหลักหมุดตามแผนที่เรียบรอยแลวใหนายพรชัยดวย และนายพรชัยใหการตอ
พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษวา ในการรังวัดนั้นพยานไมไดตรวจสอบเอกสารสิทธิเดิม
หรือแจงใหเจาของที่ดินขางเคียงไปคอยระวังแนวเขตตามขั้นตอนของระเบียบกรมที่ดิน แตพยานเขียน
เอกสารบันทึกถอยคําของผูปกครองทองที่ (ท.ด. ๑๖) ตามคําอธิบายของนายกิติชัย ซึ่งเมื่อเขียนเสร็จแลว
นายกิติชัยจะนําไปใหผูเกี่ยวของลงลายมือชื่อ จากนั้นนายกิติชัยนํากลับมาใหตนเขียนรายงานการทํารูปแผนที่
ที่ใชออกโฉนด (ร.ว. ๓.) เสนอหัวหนาชางรังวัดพิจารณาตอไปตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ. ๑๐๑
มีคําขอออกโฉนดที่ดินอีก ๒ คําขอรวมเนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ไร ซึ่งนายกิติชัยยื่นคําขอไวแลวนั้น
เมื่อถึงกําหนดรังวัดนายพรชัยกับพวกเดินทางไปบริเวณที่ดิน ปรากฏวาไมสามารถนําชี้ปกหลักเขตที่ดินได
เพราะสภาพที่ดินถูกน้ําทะเลกัดเซาะเปลี่ยนแปลงไป กลายเปนดินเลนเกือบทั้งหมดและไมมีสภาพ
การครอบครองและทําประโยชนใด ๆ อยู นายพรชัยทําบันทึกเรื่องราวขอเท็จจริงเสนอหัวหนางานรังวัด
และสงเรื่องคืนการรังวัดทั้ง ๒ คําขอตามระเบียบของกรมที่ดิน สวนโฉนดที่ดิน ๓ แปลงนั้นเมื่อนายพรชัย
ทําการรังวัดสิ้นสุดหนาที่ในครั้งที่ ๑ ตามที่นายกิติชัยและนายสุทัศนไดนํารังวัดปกหลักเขตไว คือเรื่อง
รังวัดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘ และ ๑๕๕๖๕ เมื่อนํารูปแผนที่ลงระวาง ปรากฏวา
ทับแนวเขตทะเลทางดานทิศใตในระวางเปนเสนทึบ ใตเสนทึบเขียนไววาที่ดินออนชายทะเล นายพรชัย
จึงรายงานขอเท็จจริงเสนอไปตามขั้นตอน สําหรับที่ดินที่ติดทะเลนายพรชัยแจงนายกิติชัยและนายสุทัศน
วาไมสามารถออกโฉนดที่ดินไดเต็มตามที่นํารังวัดไว ขอใหตัดเสนเขตทะเลออก นายกิติชัยไมสามารถ
ตัดสินใจได จึงใหนายพรชัยไปพบจําเลย นายพรชัยแจงจําเลยวาไมสามารถออกโฉนดตามหลักฐาน
การครอบครองเดิม จะออกโฉนดที่ดินไดไมเกินเขตทะเลเทานั้น จําเลยก็ไมขัดของแตอยางใด และ
สั่ ง การให น ายกิ ติ ชั ย กั บ นายสุ ทั ศ น ไ ปทํ า การรั ง วั ด ใหม ตั ด ส ว นที่ ทั บ ทะเลออก นายกิ ติ ชั ย และ
นายสุทัศนจึงนําหลักฐานที่ดินเดิมไปแบงแยกแลวนําสวนที่เหลือมาทําการรังวัดครั้งที่ ๒ การรังวัดครั้งนี้
ทําใหจํานวนเนื้อที่ลดลงรวม ๘๕๙ ไร ๒ งาน ๔๑ ตารางวา นายพรชัย จึงทําหลักฐานแผนที่ลงรูประวางใหม
และเขี ย นรายงานเสนอหั ว หน า งานตามระเบี ย บของกรมที่ ดิ น ระหว า งป ๒๕๓๒ ถึ ง ๒๕๓๕
นายเกรียงศักดิ์ ตัณฑตะนัย ดํารงตําแหนงปลัดอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับมอบอํานาจ
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จากนายอําเภอบางบอใหมีหนาที่ไปรวมในการรังวัดระวังชี้และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน
กับตรวจพิจารณาวาที่ดินที่ขอออกโฉนดเปนที่ดินหวงหามหรือที่สาธารณประโยชนหรือไม และตรวจพิจารณา
และรับรองสภาพของที่ดินที่ขอออกโฉนดในฐานะผูปกครองทองที่ ทั้งนี้ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๗๗๔๘/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๗ เอกสารหมาย ล. ๑๒๖ นายอําเภอในฐานะผูปกครองทองที่
มีหนาที่รวมในการรังวัดระวังชี้แนวเขตดังกลาว นายเกรียงศักดิ์ไดประสานกับนายณรงค ยอดศิรจินดา
กํานันตําบลคลองดานไปทําหนาที่ชี้แนวเขตที่สาธารณประโยชน นายเกรียงศักดิ์ นายณรงค และ
นายวงษ ชาญสมร ผูใหญบาน หมูที่ ๑๑ ตําบลคลองดาน ไดรวมลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตและ
รับรองสภาพที่ดินวา ในการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาวไมทับคลองหรือถนนสาธารณะ ที่ดินที่นํา
รังวัดมีสภาพอยูในหลักเกณฑที่จะออกโฉนดที่ดินได ซึ่งตอมานายวงษไดใหการตอพนักงานสอบสวน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนของ ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๑๑๐
วา พยานไมไดไปรังวัดระวังแนวเขตที่สาธารณประโยชน เนื่องจากนายสุทัศนซึ่งเปนคนของจําเลย
ไดมาพูดขอรองใหลงชื่อรับรองเขตที่สาธารณประโยชนในการออกโฉนดที่ดินดังกลาว ครั้งแรกพยาน
ไมยอมลงชื่อในเอกสารนั้น เนื่องจากไมมีหนังสือแจงจากนายอําเภอบางบอใหตนไประวังแนวเขต
ที่สาธารณประโยชนในการออกโฉนดที่ดิน นายสุทัศนไดบอกวาจําเลยตองการใชที่ดินดังกลาว และมี
นายเกรียงศักดิ์ปลัดอําเภอบางบอกับนายณรงคกํานันตําบลคลองดานไดไปตรวจสอบและลงลายมือ
ในเอกสารดังกลาวไวแลว พยานจึงลงชื่อเปนพยานในเอกสารระวังแนวเขตที่สาธารณประโยชนดังกลาว
ให นายสมชัย ชางรังวัด ๖ ซึ่งทําหนาที่หัวหนางานรังวัดไดตรวจสอบเรื่องราวและรายงานเกี่ยวกับการรังวัดแลว
เห็นวา เปนไปตามขั้นตอนของการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
จึงไดทําบันทึกเสนอเรื่องใหฝายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป นายสมชัยไมเคย
รู จั ก จํ า เลยมาก อ น แต น ายสุ ร พงษ เ คยไปพบนายสมชั ย และแสดงตั ว ว า รั บ ราชการกรมที่ ดิ น และ
ทําหนาที่เปนผูติดตามจําเลย นายสุรพงษเคยนําเอกสารเกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดินของบริษัท ปาลมบีช
ดีเวลลอปเมนท จํากัด ใหนายสมชัยดู และบอกวาจําเลยซึ่งเปนรัฐมนตรีฝากใหชวยดูแลดวย นายสมชัย
รับปากไวตามมรรยาทโดยไมไดรับสําเนาเอกสารไว นายสมชัยไดบันทึกทักทวงและใหสอบสวนเพิ่มเติม
เรื่องราวและรายงานการรังวัด (ร.ว. ๓.) ของนายพรชัยหลายประการ เชน เรื่องราวการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๕๕๖๕ นั้น ไดบันทึกเสนอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี วา น้ําทะเลทวมถึง
ตามรายงานของชางรังวัด จึงเห็นสมควรแจงนายอําเภอบางบอเพื่อออกไปตรวจสภาพและอาณาเขต
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บริเวณที่ผูขอออกโฉนดที่ดิน และเรื่องราวการรังวัดออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ ไดบันทึกเสนอ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี วา ตามรายงานของชางรังวัดที่ดินบางแปลงน้ําทวมถึง
และออกโฉนดทับเสนทึ บในระวางเกา จึง เห็นสมควรแจงนายอํ าเภอบางบอตรวจสอบสภาพและ
อาณาเขตที่ดินบริเวณที่ผูขอออกโฉนดที่ดินตามเอกสารหมาย ล. ๑๖๑, ล. ๑๕๗ และ ล.๑๖๐ ตามลําดับ
จากการบั น ทึ ก รายงานดั ง กล า วมี ผ ลให ต อ งทํ า การรั ง วั ด ตรวจสอบที่ ดิ น ทั้ ง ๓ แปลงใหม และ
ออกโฉนดที่ดินไดเนื้อที่ลดลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ เนื้อที่เดิมรังวัดได ๗๑๙ ไร ๒ งาน ๙๐ ตารางวา
รังวัดใหมได ๓๗๗ ไร ๓ งาน ๗๖ ตารางวา ลดลง ๓๔๑ ไร ๓ งาน ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๕๐๒๔ เนื้อที่เดิมรังวัดได ๕๖๐ ไร ๓ งาน ๗๐ ตารางวา รังวัดใหมได ๓๔๓ ไร ๓ งาน
๒๙ ตารางวา ลดลง ๒๑๗ ไร ๔๑ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ เนื้อที่เดิมรังวัดได
๕๔๘ ไร ๓ งาน ๔๐ ตารางวา รังวัดใหมได ๑๔๘ ไร ๕๔ ตารางวา ลดลง ๓๐๐ ไร ๒ งาน ๘๖ ตารางวา
และการออกโฉนดที่ดินดังกลาวตองลาชาออกไป ขณะจําเลยยังคงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย จําเลยเคยเรียกนายไพศาล กาญจนประพันธ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี ขณะนั้นไปพบที่บานจําเลย นายไพศาลกับภริยาไปบานจําเลย ที่แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จําเลยบอกนายไพศาลใหรีบออกโฉนดที่ดินใหเพราะตองการใชโฉนดที่ดิน หลังจากนั้นไมนานจําเลย
ไปพบนายไพศาลที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี โดยจําเลยผลักประตูหองทํางาน
ของนายไพศาลและพูดวา “คุณไพศาล คุณพูดภาษาคนไมรูเรื่อง ผมเปนรัฐมนตรีจะใหคุณดังก็ได
จะใหคุณดับก็ได” ตามบันทึกคําใหการของนายไพศาลเอกสารหมาย จ. ๙๖ แลวจําเลยกําชับนายไพศาล
ใหเรงรีบออกโฉนดที่ดินให จําเลยเคยเดินทางไปที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
และเรียกนายไพศาล นายสมชัย และนายพรชัยมาพบเพื่อใหเรงรัดการออกโฉนดที่ดิน และออกตาม
จํานวนเนื้อที่ตามหลักฐานที่ยื่นขอไว แมสภาพความจริงที่ดินจะเปนแนวทะเลแลวก็ตาม นายไพศาล
ไดลงนามออกโฉนดที่ดินใหบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เพียง ๒ แปลง คือโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๓๑๕๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ โดยลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ และวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๓๕ ตามลําดับ สวนอีก ๓ แปลง ไมสามารถออกใหไดเพราะน้ําทะเลขึ้นทวมถึง และ
มีเนื้อที่มากกวาหลักฐานเดิม นายไพศาลเคยไปตรวจสอบพื้นที่จริงดวยตนเอง โดยใหเจาหนาที่ปกไม
ที่หมุดหลักเขตที่ดินแลวใชผาแดงผูกใหเห็นเปนที่สังเกต เมื่อน้ําทะเลขึ้นไดทวมเลยหลักเขตเขามาใน
ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินประมาณ ๑๐ เสน หรือประมาณ ๔๐๐ เมตร นายไพศาลขอใหนายกิติชัย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

ซึ่งเปนตัวแทนผูขอออกโฉนดที่ดินกันที่ดินดังกลาวออก แตนายกิติชัยไมยินยอม อางวากรมเจาทาไดรับรอง
แนวเขตทะเลแลว นายไพศาลไปพบนางเชอรรี่ สื่อสิน ซึ่งเปนผูตรวจราชการกรมที่ดินในขณะนั้น
และเลาเรื่องการออกโฉนดที่ดินดังกลาวใหฟง นางเชอรรี่ไดเดินทางไปตรวจราชการที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ไดบันทึกตรวจสั่งงานในสมุดตรวจราชการโดยใหสงเรื่องการขอ
ออกโฉนดที่ดิน ๓ แปลงดังกลาวใหกรมที่ดินตรวจสอบกอน นายไพศาลสําเนาสมุดตรวจราชการดังกลาว
รายงานไปยังกรมที่ดินและสงเรื่องการออกโฉนดที่ดิน ๓ แปลงดังกลาวใหกรมที่ดินตรวจสอบกอน
ตามที่นางเชอรรี่ผูตรวจราชการกรมที่ดินสั่งการ ซึ่งสมุดตรวจราชการที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี และสําเนาสมุดตรวจราชการดังกลาวที่รายงานไปยังกรมที่ดินไดสูญหายไปแลว เมื่อจําเลย
พนจากการเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยแลว จําเลยเคยพูดคุยกับนายสมชัยวา แมไมได
เปนรัฐมนตรีแลวก็ยังมีเพื่อนเปนรัฐมนตรีอยู ใหเรงรัดออกโฉนดที่ดินอีก ๓ แปลงดังกลาวใหดวย
ตอมานายสมชัยถูกยายไปรับราชการที่กองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ ซึ่งนายสมชัยใหการตอ
คณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ. ๙๘ วา เปนตําแหนงที่ไมมี
ใครอยากอยู และเปนการถูกกลั่นแกลงและลดชั้น สวนนายไพศาลถูกยายไปรับราชการในตําแหนง
เจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ป ต ตานี ซึ่ ง นายไพศาลให ก ารต อ คณะอนุ ก รรมการไต ส วน ป.ป.ช. ว า
แมมีระดับตําแหนงเทาเดิม แตครอบครัวตองเดือดรอนเพราะนายไพศาลมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานคร
สาเหตุที่ถูกยายเพราะตนไมยอมลงนามออกโฉนดที่ดินใหจําเลย นายไพศาลไปพบนายผัน จันทรปาน
ซึ่งเปนอธิบดีกรมที่ดินขณะนั้นเพื่อชี้แจงเหตุที่ไมยอมลงนามออกโฉนดที่ดินดังกลาว นายผันบอก
ไมตองชี้แจงเพราะทราบสาเหตุและเขาใจเรื่องนี้ดีแลว นายไพศาลสอบถามเรื่องสาเหตุที่ถูกยายไป
จังหวัดปตตานี นายผันตอบวา นายไพศาลยายไปดีแลว หากยังอยูเกรงวาจะไดรับอันตราย ตามบันทึก
คําใหการของนายไพศาลตามเอกสารหมาย จ. ๙๖ เมื่อนายสมมาตร ดลมินทร ไปรับราชการเปน
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ตอจากนายไพศาล จําเลยไดทวงกลองสํารวจและ
ประมวลผลคืนจากสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี โดยจําเลยไมพอใจที่ไมสามารถ
ออกโฉนดที่ดินอีก ๓ แปลงใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด นายสมมาตรไดเลาเรื่อง
ที่เกิดขึ้นให นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจ
ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับกรมที่ดินทราบ ตอมานายเสนาะ
บอกนายสมมาตรวา ไดพูดฝากฝงนายสมมาตรกับจําเลยแลว ใหจําเลยชวยดูแลเพราะนายสมมาตรเปนนอง
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เมื่อกลางป ๒๕๓๖ ในชวงมีการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณ จําเลยเปนประธานคณะกรรมาธิการ
งบประมาณของสภาผูแทนราษฎรไดเรียกนายอนันต อนันตกูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายผัน
ไปพบที่โรงแรมปริ้นเซส แขวงหลานหลวง เขตปอมปราบศัตรูพาย นายอนันตเรียกใหนายสมมาตรไปพบ
และสอบถามเหตุที่ไมยอมออกโฉนดที่ดินอีก ๓ แปลง ที่จําเลยขอออกโฉนดที่ดินใหบริษัท ปาลมบีช
ดี เ วลลอปเม น ท จํ า กั ด นายสมมาตรชี้ แ จงจํ า เลยต อ หน า นายอนั น ต แ ละนายผั น ว า ที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขอ
ออกโฉนดที่ดินนั้นมีบางสวนน้ําทะเลทวมถึงไมสามารถออกโฉนดที่ดินล้ําไปในทะเลได ถาออกโฉนดที่ดิน
โดยตัดสวนที่ล้ําเขาไปในทะเลก็ทําใหได และจําเลยยอมรับตามที่นายสมมาตรชี้แจง ตอมานายสมมาตร
ทราบจากเพื่อนขาราชการกรมที่ดินวา จําเลยในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร
ได จั ด งบประมาณจํ า นวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให ก รมที่ ดิ น จั ด ซื้ อ กล อ งสํ า รวจและประเมิ น ผล
ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยกรมที่ดินไมไดขอตั้งงบประมาณสวนนี้ไวแตอยางใด หลังจากนายสมมาตร
ไดชี้แจงขอขัดของในการออกโฉนดที่ดินและจําเลยยอมรับตามที่ชี้แจงนั้นแลว นายสมมาตรสั่งการให
เจาหนาที่รังวัดประสานกับผูขอออกโฉนดที่ดินฝายจําเลยเพื่อทําการรังวัดออกโฉนดที่ดินใหม ตอมา
นายสมมาตรไดลงนามออกโฉนดที่ดินใหบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด อีก ๓ แปลงเปนที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๑๕๐๒๔ เนื้อที่ ๓๔๓ ไร ๓ งาน ๒๙ ตารางวา ลงนามวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ เนื้อที่ ๑๔๘ ไร ๕๔ ตารางวา ลงนามวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ เนื้อที่ ๓๗๗ ไร ๓ งาน ๗๖ ตารางวา ลงนามวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖
นายกิติชัยไดประสานใหนายสมมาตร นายคมชิต และนายพรชัยนําโฉนดที่ดินทั้ง ๓ แปลงไปมอบให
จํ า เลยที่ บ า นจํ า เลยที่ แ ขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง นายสมมาตร นายคมชิ ต และนายพรชั ย
มอบโฉนดที่ดินทั้ง ๓ แปลงใหแกจําเลยที่หองรับแขกในบานของจําเลย จําเลยไดมอบพระเครื่อง
ผงสุพรรณเลี่ยมทองคําใหนายสมมาตร นายคมชิต และนายพรชัย คนละ ๑ องค บริษัท ปาลมบีช
ดีเวลลอปเมนท จํากัด อางวาไมสามารถดําเนินกิจการสนามกอลฟได จึงขายที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกลาว
ใหแกบริษัท คลองดานมารีน แอนด ฟชเชอรรี่ จํากัด ในราคาไรละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอมา
กิจการรวมคา เอ็น วี พี เอส เค จี จํากัด ไดรับการพิจารณาใหกอสรางโครงการจัดการน้ําเสีย
เขตควบคุ ม มลพิ ษ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการและได เ สนอขายที่ ดิ น ดั ง กล า วให แ ก ก รมควบคุ ม มลพิ ษ
อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและรั บ โอนที่ ดิ น ทั้ ง ๕ แปลง
นายสมชาย โชติธรรมธรา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ขณะนั้นไดรับแตงตั้ง
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เปนคณะกรรมการและไดประชุมหารือกันหลายครั้ง โดยกิจการรวมคา เอ็น วี พี เอส เค จี เสนอขาย
ที่ดินดังกลาวแกกรมควบคุมมลพิษราคาตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท แตนายสมชายเห็นวาเปนที่ดินไมมีทางออก
ควรมีราคาไมเกินตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท จึงไดบันทึกทักทวงไวและไมมีการตรวจรับที่ดินดังกลาว
แตกรมควบคุมมลพิษไดจายคาที่ดินและคากอสรางระบบจัดการน้ําเสียใหแกกิจการรวมคา เอ็น วี พี
เอส เค จี ไปบางสวนเปนเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว นายเฉลา ทิมทอง กับพวก
ซึ่งเปนราษฎรตําบลคลองดานรองเรียนวา การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงออกโดยมิชอบดวยระเบียบ
และกฎหมาย ทับคลองและถนนสาธารณประโยชน ทับที่เทขยะของทางราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี
มีคําสั่งที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ ตามเอกสารหมาย ล. ๗๙ ตั้งกรรมการตรวจสอบ
และสอบสวนกรณี ก ารทุ จ ริ ต โครงการจั ด การน้ํ า เสี ย เขตควบคุ ม มลพิ ษ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
โดยมี พลตํารวจโท นพดล สมบูร ณทรัพ ย อธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเ ศษ ขณะนั้ นเป นประธานมี
พันตํารวจโท พงศอินทร อินทรขาว เปนกรรมการดวย พันตํารวจโท พงศอินทรตรวจพบวาบริเวณ
หมูที่ ๑๑ และ ๑๒ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ อันเปนที่กอสรางโครงการ
จัดการน้ําเสียดังกลาวอยูในเขตประกาศกําหนดใหที่ดินเปนที่หวงหามไวสําหรับใชราชการเทขยะมูลฝอย
โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดินบริเวณดังกลาวคือ ประกาศผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๕
ตุลาคม ๒๔๗๒ เปนที่หวงหามไวสําหรับใชราชการเทขยะมูลฝอย ตอมามีพระราชกฤษฎีกากําหนด
การแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร
พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยใหแบงที่ดินที่ยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายใหแกผูขอ
ซึ่งไดทําประโยชนในที่ดิน กับผูขอที่อยูในทองที่และสามารถจะรับทําการเพาะปลูกเองไดในที่ดินนั้น
มีประกาศใหใชพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ บังคับถึงอําเภอเมืองสมุทรปราการ ลงวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ และมีพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอเมืองสมุทรปราการ
บางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยใหยกเลิก
พระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ และประกาศใหใชพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดิน
ในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓
บังคับถึงอําเภอเมืองสมุทรปราการ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ ซึ่งมีปญหาทางปฏิบัติของกรมที่ดิน
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กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือดวนมากที่ มท. ๐๗๑๑/๑๐๑๔๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ขอให
สํา นัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าให ค วามเห็ นป ญ หาข อ กฎหมายว า ที่ดิ น หวงหา มดัง กลา วเป น ที่
ราชพัสดุหรือไม และหากที่ดินดังกลาวเปนที่ราชพัสดุ ควรใหกระทรวงการคลังหรือกระทรวงมหาดไทย
เปนผูดําเนินการเพิกถอนการหวงหาม หรือควรดําเนินการจัดแบงใหแกราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือที่ นร. ๐๖๐๑/๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๓๐ วา ไดพิจารณาเรื่องนี้แลว โดยมีผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนจังหวัดสมุทรปราการ และ
กรมธนารักษไปรวมพิจารณาดวย โดยที่ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมซึ่งโตแยงกันวาเคยแบงที่ดินใหราษฎร
หรือไม จึงมีความเห็นใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังพิจารณาปญหาขอกฎหมายรวมกัน
โดยพื้ น ฐานของข อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏขึ้ น ใหม เ สี ย ชั้ น หนึ่ ง ก อ นเพราะอาจมี ข อ ยุ ติ ที่ แ ตกต า งจากเดิ ม
กระทรวงมหาดไทยรับทราบแลวจึงไดแจงใหกรมที่ดินและจังหวัดสมุทรปราการดําเนินการตอไป
ตอมามีการประชุมและพิจารณาหลายครั้งโดยไมมีการนําขอเท็จจริงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยกเลิก
กฎหมายวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอเมืองสมุทรปราการ บางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ ขึ้นพิจารณา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับที่ดินบริเวณนี้ โดยใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกผูครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สวนผูมีหนังสือแสดงสิทธิโดยชอบแลว ใหจังหวัดดําเนินการใด ๆ ตอไปได
ตามสิทธิที่เขามีอยู และที่ดินสวนที่เหลือใหแบงใหดําเนินการจัดสรรแกราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๙ จังหวัดสมุทรปราการมีหนังสือที่ ๐๐๒๐/๑๑๒๓๗ ลงวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๓๒ ใหแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับที่ดินบริเวณดังกลาววา กระทรวงมหาดไทยยกเลิก
เขตสงวนหวงหามแลว และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑ ดังกลาวแลว จึงได
ยกเลิ ก การสั่ ง ระงั บ การทํ า นิ ติ ก รรมที่ ดิ น ดั ง กล า วและให ดํ า เนิ น การให แ ก เ จ า ของที่ ดิ น ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑ เปนเหตุใหเวลาตอมาที่ดินบริเวณตําบลคลองดาน
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ มีการทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินได พลตํารวจโท นพดลไดสั่งการให
พันตํารวจโท พงศอินทร และกรรมการเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริงและดูสภาพพื้นที่ทําการกอสรางโครงการ
จัดการน้ําเสียดังกลาว โดยมีราษฎรในพื้นที่เปนผูนําชี้ ผลการตรวจสอบปรากฏวา คลองกะโหลก
ซึ่งอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ อยูทางทิศเหนือ ตรงกับทางเขาออกของโครงการจัดการน้ําเสีย
ถูกถมเปนถนน มีแนวลําคลองออกมาจากทางดานทิศตะวันออกของประตูทางเขาโครงการขนานไปกับรั้ว
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เลี้ยวเขาไปในโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๗๖ ซึ่งมีสภาพถูกดินถมทับแลวขุดเพื่อใหเปนแนวลําคลอง คลองทะเล
ซึ่งอยูระหวางโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ และ ๑๓๘๑๗ มีการถมที่ดินเพื่อกอสรางโครงการ คลองหาง
ซึ่งอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ มีการถมที่ดินปดกั้นแนวลําคลองและปลูกตนไมเพื่ออําพราง คลองตาแช
ซึ่งอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ มีการปดกั้นและถมคลองสภาพเริ่มตื้นเขิน คลองไมจางซึ่งอยูในโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๓๑๕๐ มีการกอสรางทับแนวคลองและพบการปกรั้วแนวโครงการรุกล้ําแนวลําคลอง ตอมาวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนดังกลาวพรอมผูแทนของกรมที่ดิน
กรมการขนส ง ทางน้ํ า และพาณิ ช ย น าวี กรมธนารั ก ษ และพนั ก งานสอบสวน กองปราบปราม
ไดรวมกันไปตรวจสถานที่กอสรางโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยตรวจสอบพิกัดตําแหนงดวยเครื่องมือหาคาพิกัดระบบดวยการวัดสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส)
เพื่อตรวจสอบแนวคลองกะโหลก คลองหาง คลองทะเล และคลองตาแช มีนายชัยวัฒน นาวีภาพ
ตําแหนงวิศวกรรังวัด ๘ ว. หัวหนากลุมสรางและรับสัญญาณดาวเทียม สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่
กรมที่ดิน ออกไปรวมทําการตรวจสอบ โดยนายชัยวัฒนไดเตรียมแผนที่รูปถายทางอากาศป ๒๕๓๔
และป ๒๕๔๔ พรอมเครื่องมือหาคาพิกัดดวยการรับสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) เพื่อกําหนดแนวคลอง
จากการตรวจสอบพบวาพื้นที่บางสวนยังคงสภาพเปนคลอง จากการหาคาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม
(จีพีเอส) แลวนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลในแผนที่รูปถายทางอากาศไดแนวคลองทั้ง ๔ สายพรอมทั้ง
สอบถามจากชาวบานจึงทราบชื่อของคลองตาง ๆ จากนั้นไดลงคาพิกัดกําหนดจุดไว คือคลองกะโหลก
อยูระหวางโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ กับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๔๗ กําหนดจุดเอ. ๑ ถึง เอ. ๖
คลองตาแชอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ไดกําหนดคาพิกัดจุดบี. ๑ ถึง บี. ๒๕ คลองหางอยูใน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ไดกําหนดคาพิกัดจุดซี. ๑ ถึง ซี. ๒๗ และคลองทะเลอยูระหวางโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๓๘๑๗ กับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ กําหนดคาพิกัดจุดดี. ๑ ถึง ดี. ๒๒ ตามรายละเอียด
ในแผนที่รูปถายทางอากาศป ๒๕๔๔ โดยนายชัยวัฒนไดเบิกความตอศาลและใหการตอพนักงานสอบสวน
กรมสอบสวนคดีพิเศษตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ. ๓๗ และระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ
ที่ใชในการตรวจสอบของนายชัยวัฒน ตามเอกสารหมาย จ. ๙๓ รวม ๔ แผน นางกัลยกร กันตสุวรรณ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเคยรับราชการตําแหนงนักวิชาการที่ดิน ๘ ว.
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานเพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน สวนมาตรฐาน
การออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ดิ น สํ า นั ก มาตรฐานการออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ กรมที่ ดิ น ซึ่ ง ได รั บ
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การแตงตั้งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ ใหเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสอบสวนกรณีทุจริตโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
ได รับ มอบหมายจากประธานกรรมการให ต รวจสอบเกี่ยวกั บกรณีก ารออกโฉนดที่ดิ น อัน เป นที่ ตั้ ง
โครงการดังกลาววาชอบดวยระเบียบและกฎหมายหรือไม เมื่อนางกัลยกรตรวจจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เชน ระวางรูปถายทางอากาศทั้งกอนและหลังปที่ออกโฉนดที่ดิน สารบบเรื่องราวการออก
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดินและเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดิน
ทะเบียนการครอบครองที่ดินของกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินอําเภอบางบอ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เชน ประกาศของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ เรื่อง กําหนดที่ดิน
หวงห า มไว สํ า หรั บ ใช ใ นราชการเทขยะมู ล ฝอย พระราชกฤษฎี ก าที่ เ กี่ ย วข อ งอี ก หลายฉบั บ และ
ความเห็นทางวิชาการของกรมที่ดินเกี่ยวกับที่เทขยะ ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
พบวา โฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง ออกโดยคลาดเคลื่อนมิชอบดวยระเบียบและกฎหมาย นอกจากนี้
จากการตรวจสอบพบวา ที่ดินที่มีการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกลาวเปนบริเวณที่มีประกาศเปน
ที่เทขยะของทางราชการ ซึ่งเปนที่หวงหามไมสามารถออกเอกสารสิทธิได แมกรมที่ดินจะมีขออางวา
มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑ รองรับวาที่ดินดังกลาวถูกเพิกถอนสภาพการเปนที่เทขยะ
ไปแลว แตก็ยังมีปญหาที่ตองตรวจสอบวาขออางตรงตามขอเท็จจริงหรือไม เพราะมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
มิไดกลาวถึงพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอเมืองสมุทรปราการ บางบอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ ตามบันทึกคําใหการ
เอกสารหมาย จ. ๓๙ และเอกสารประกอบคําใหการหมาย จ. ๘๘ รวม ๑๐๒ แผน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ไดมีหนังสือแจงรายงานการสอบสวนการออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกลาวใหกรมที่ดิน
ทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ กรมที่ดินมีคําสั่งที่ ๑๒๐๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๔๖ แตงตั้ง นายถวัลย ทิมาสาร นักวิชาการที่ดิน ๘ ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการออก
หนังสือสําคัญแสดงสิทธิที่ดิน สํานักมาตรฐานออกหนังสือสําคัญเปนหัวหนาคณะทํางานเพื่อพิจารณา
กรณี ทุ จ ริ ต โครงการจั ด การน้ํ า เสี ย เขตควบคุ ม มลพิ ษ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกลาว โดยกรมที่ดินมีคําสั่งเพื่อใหประสานกับคณะกรรมการตามคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ และมีหนาที่ชวยเหลือในการสอบ
ขอเท็จจริงตามเอกสารสารบบเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงนั้น ตลอดจนใหความเห็น
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เกี่ยวกับเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดิน จากการตรวจสอบเรื่องราวการออกโฉนดที่ดิน
สรุปวาโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงออกโดยฝาฝนระเบียบและกฎหมายตามบันทึกคําใหการพยานเอกสารหมาย
จ. ๓๖ รวม ๔๐ แผน และเอกสารประกอบคําใหการหมาย จ. ๙๐ รวม ๒๔ แผน และคําเบิกความ
ตอศาลของนายถวัลยเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ตอมากรมที่ดินมีคําสั่งที่ ๑๒๒๖/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีการขอออกโฉนดที่ดิน
บริเวณโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนประธาน โดยใหมีหนาที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘ และ ๑๕๕๖๕ ตําบลคลองดาน
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ออกโดยชอบหรือไม สมควรดําเนินการแกไขเพิกถอนอยางไร
หรือไม เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและตองรับผิดชอบมีใครบาง และควรดําเนินการทางวินัยและอาญาอยางไร
นายชัยชาญและคณะกรรมการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖
รวมกันตรวจสอบขอเท็จจริงจากหลักฐานเอกสารตาง ๆ ของกรมที่ดินและของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ สาขาบางพลี เชนสารบบโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง ระวางแผนที่ ระวางรูปถายทางอากาศ
ประวั ติ ค วามเป น มาของ “ที่ เ ทขยะ” จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และเอกสารอื่ น ตลอดจนมี ก ารต อ รู ป
เปรียบเทียบขางเคียงของแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓)
ทุกแปลงวาสอดคลองตองกันหรือไม จากการตรวจสอบคณะกรรมการมีความเห็นวา มีการออกโฉนดที่ดิน
โดยมิชอบจํานวน ๔ แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔ และ ๑๕๕๒๘
สวนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ออกโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีการออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณะ
ซึ่งผลการตรวจสอบพบวาเปนการออกโดยมิชอบบางสวน คณะกรรมการเห็นควรใหดําเนินการแกไข
โดยกันสวนที่ออกโดยมิชอบออก สําหรับเจาหนาที่ของกรมที่ดินที่เกี่ยวของพบวามีความผิดทางวินัย
ทั้งรายแรงและไมรายแรง ซึ่งการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้เปนเพียงการตรวจสอบขอเท็จจริง
เบื้ อ งต น เท า นั้ น มิ ไ ด ส อบสวนเพื่ อ เอาผิ ด ทางวิ นั ย หรื อ ทางอาญากั บ เจ า หน า ที่ ตามรายงาน
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เอกสารหมาย ล. ๑๕๕ รวม ๖๕ แผน
ตอมากรมที่ดินมีคําสั่งอีกหลายฉบับแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แหงประมวล
กฎหมายที่ดินเพื่อดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔ และ ๑๕๕๒๘
ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ มีนายประทีป เจริญพร ผูตรวจราชการกรมที่ดิน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

ขณะนั้นเปนประธาน โดยอาศัยรายงานการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการตามคําสั่งกรมที่ดิน
๑๒๒๖/๒๕๔๖ ลงวั น ที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๖ ซึ่ ง มี น ายชั ย ชาญ สิ ท ธิ วิ รั ช ธรรมเป น ประธาน
เปนแนวทางในการตรวจสอบ พบวามีการออกโฉนดโดยมิชอบโดยการนําแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑)
และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) สําหรับที่ดินแปลงอื่นมาขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว
และเปนที่ดินที่ไมสามารถออกโฉนดที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย คือ ออกทับคลองสาธารณประโยชน
ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นใหแกไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ดวยการกันเขตที่ดินสวนที่มีการออกทับคลอง
สาธารณประโยชน และแกไขเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดินใหถูกตอง พรอมทั้งหมายเหตุในเอกสาร
เพื่อใหขอเท็จจริงถูกตองตามความเปนจริง นายวราวุธ วราภรณ ขณะดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมที่ดิน
ไดออกคําสั่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่ ง ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการชุ ด ใหม ก็ ส อดคล อ งกั บ ชุ ด ที่ น ายประที ป เป น ประธาน
โดยเห็นวาเปนการออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณประโยชน และนําหลักฐานของที่ดินแปลงอื่นมา
ออกสลับแปลง จึงมีความเห็นใหแกรูปแผนที่และจํานวนเนื้อที่ดวยการกันเขตที่มีการทับคลองสาธารณะออก
และแก ไ ขเรื่ อ งราวการขอออกโฉนดที่ ดิ น ให ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง ด ว ย เมื่ อ สํ า นั ก มาตรฐาน
การออกหนังสือสําคัญไดตรวจสํานวนการสอบสวนนี้แลว เห็นวา แมเปนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ
เพียงบางสวน แตเมื่อไดจัดทํารูปแผนที่ตอทายคําสั่งเพื่อแกไขแผนที่ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี แจงวาไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากจนไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณประโยชนเปนจํานวนเนื้อที่เทาใด และไมสามารถ
ชี้แนวเขตได ดวยเหตุเจาหนาที่ของกรมที่ดินไมสามารถดําเนินการรังวัดกันเขตสวนที่ออกโฉนดที่ดิน
โดยมิชอบออกได ประกอบกับกระทรวงการคลังผูซื้อที่ดินดังกลาวสงมอบโฉนดที่ดินคืนโดยไมคัดคาน
เรื่องการแกไขดังกลาว กรมที่ดินจึงมีคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดทั้ง ๔ แปลงนั้นโดยกอนมีคําสั่งใหเพิกถอน
โฉนดที่ดินนั้น นายวิษณุ เครืองาม ซึ่งเคยเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และตอมาเปนรองนายกรัฐมนตรี
ไดรับการรายงานขอเท็จจริงปญหาของกรณีโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
จากกรมที่ดินและจากสวนราชการตาง ๆ หลายแหงตอเนื่องกัน นายวิษณุไดมีความเห็นใหกรมที่ดิน
ดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบนั้นดวย นายเฉลา ทิมทอง และราษฎรหมูที่ ๑๑ และ
๑๒ ตําบลคลองดานไดรองเรียนเรื่องการทุจริตการกอสรางโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการตอ นายจรูญ ยังประภากร วุฒิสมาชิกจังหวัดสมุทรปราการวามีการออกโฉนดที่ดิน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๖ ก
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โดยมิชอบ วุฒิสภาไดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้ําเสีย
เขตควบคุมมลพิษดังกลาว โดยพันเอก ชินรัชน รัตนจิตเกษม รับราชการสังกัดกรมการสารวัตรทหารบก
ไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการดังกลาว และทําหนาที่เปนเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จากการตรวจสอบพบวา บริษัท เหมืองแรลานทอง
จํากัด เปนผูรวบรวมที่ดินขายใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด โดยบริษัท ปาลมบีช
ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไมไดชําระราคาที่ดินใหแกบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด แตตีราคาที่ดินเปน
หุนของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ใหบริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ของจําเลย ตอมาบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ใชบริษัท คลองดานมารีน แอนด ฟชเชอรรี่
จํากัด ขายที่ดินใหแกกรมควบคุมมลพิษโดยกิจการรวมคา เอ็น วี พี เอส เค จี เปนคูสัญญากอสราง
โครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ความสัมพันธกันระหวางบุคคลและ
บริษัทตาง ๆ ที่เปนผูถือหุนบริษัทในโครงการจัดการน้ําเสียดังกลาวทั้งหมดแบงออกเปน ๒ กลุม คือ
กลุมจัดหาที่ดินซึ่งกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบและไดเพิกถอนโฉนดที่ดินไปแลวกับกลุมกอสราง
โครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษดังกลาว มีนายรอยอิศราพรถือหุนอยูทั้งสองกลุมคอยเชื่อมโยงบุคคล
และบริ ษั ท ต า ง ๆ ซึ่ ง ถื อ หุ น อี ก บริ ษั ท หนึ่ ง ไขว กั น และมี นั ก การเมื อ งหลายรายเกี่ ย วข อ ง โดยมี
ความสัมพันธถือหุนบริษัทตาง ๆ หลายบริษัทดําเนินการหากําไรรวมกันโดยบุคคลที่เกี่ยวของหรือ
บริษัทที่เกี่ยวของถือหุนไขวกันนั้นมีอํานาจจัดการในอีกบริษัทหนึ่งมีสิทธิออกเสียงในบริษัทเหลานั้น
และไดรับเงินปนผลจากการดําเนินการของบริษัทเหลานั้นความสัมพันธปรากฏตามเอกสารหมาย พ. ๑
นายสมนึก รับทอง ผูอํานวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ที่ปรึกษา
ของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาป ญ หาด า นกฎหมายของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
พิจารณาศึกษาและติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษดังกลาวเห็นวา ขอกลาวหา
รองเรียนมีมูลตามที่นายเฉลากับพวกรองเรียน วุฒิสภาจึงมีความเห็นใหสงเรื่องพรอมความเห็นให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป โดยกรมที่ดินไดแจงเรื่องเพิกถอนโฉนดที่ดิน
ทั้ ง ๔ แปลงให ก ระทรวงการคลั ง ในฐานะผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ท ราบแล ว นายอภิ ชั ย ชวเจริ ญ พั น ธ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินการแกกิจการรวมคา เอ็น วี พี
เอส เค จี บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท คลองดานมารีน แอนด ฟชเชอรรี่ จํากัด
และผูเกี่ยวของขอหารวมกันนําโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบไปหลอกลวงขายใหแกกรมควบคุมมลพิษ
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ระหวางการสอบสวนนายพรชัยไดนําพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองคํา จํานวน ๑ องค ซึ่งจําเลย
มอบใหแกพนักงานสอบสวนสงมอบแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ตามพยานวัตถุหมาย วจ. ๒
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวมีมติวา การกระทําของจําเลยมีมูลความผิดอาญา จึงสงเรื่องให
อัยการสูงสุดฟองจําเลยตอศาลนี้ สวนผูถูกกลาวหาซึ่งเปนขาราชการกรมที่ดินและเจาพนักงานฝายปกครอง
ซึ่งเกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินดังกลาวพนักงานอัยการสํานักงานอัยการสูงสุดไดยื่นฟองเปนจําเลย
ตอศาลอาญาแลว จําเลยไดชี้แจงขอกลาวหาโดยใหการปฏิเสธ ตามคําใหการของผูถูกกลาวหาเอกสารหมาย
จ. ๙๕ รวม ๘๘๗ แผน
สําหรับประเด็นปญหาที่วา ฟองของโจทกขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘
และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๔ ครบองค ป ระกอบหรื อ ไมกั บ ฟ อ งของโจทกเ คลื อ บคลุ ม
หรือไมนั้น จะพิจารณาปญหาทั้งสองไปในคราวเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาความอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนด
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น คดี เ พื่ อ ใช แ ก ก ารปฏิ บั ติ ง านของศาลได เ ท า ที่ ไ ม ขั ด หรื อ แย ง ต อ พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ไม ไ ด บั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ ดั ง กล า วไว จึ ง ต อ งพิ จ ารณาตามข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ
การดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘
ซึ่งกําหนดวา “ฟองตองทําเปนหนังสือมีขอความตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๕๘ และตองมีขอความเปนการกลาวหาเกี่ยวกับเรื่องการร่ํารวยผิดปกติ การกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริต
ต อ หน า ที่ ต ามกฎหมายอื่ น และต อ งระบุ พ ฤติ ก ารณ ที่ ก ล า วหาว า กระทํ า ความผิ ด พร อ มทั้ ง ชี้ ช อ ง
พยานหลักฐานใหชัดเจนพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงตอไปได” พิเคราะหคําฟอง
ของโจทก โ ดยตลอดแล ว เห็ น ว า ตามคํ า ฟ อ งของโจทก ใ นข อ ๑ โจทก ไ ด บ รรยายอย า งชั ด เจนว า
เมื่อระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และระหวางวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕
จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนตําแหนงทางการเมืองและเปนเจาหนาที่
ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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พ.ศ. ๒๕๔๒ และฟองยังไดบรรยายอํานาจหนาที่ของจําเลยวา จําเลยมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๑๕ และตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และยังได
บรรยายวาจําเลยมีอํานาจที่จะเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีขอพิจารณา เสนอแนะ ใหความเห็น
ตลอดจนมีมติในกิจการงานของกรมหรือของกระทรวงอื่นใดที่อยูในและนอกกํากับดูแลของจําเลย
เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ขอบเขตอํ า นาจตามตํ า แหน ง ของจํ า เลย และเมื่ อ อ า นคํ า ฟ อ งข อ ๒ และข อ ๓
ประกอบกันก็ไดใจความชัดเจนวา ไดมีการออกโฉนดที่ดินที่เปนที่พิพาทในคดีนี้โดยผิดระเบียบและ
ไมชอบดวยกฎหมายรวม ๕ แปลง คือโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘
และ ๑๕๕๖๕ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดเนื้อที่แตละแปลง
วามีจํานวนเทาใด และยังไดบรรยายวาที่ดินอันเปนที่ตั้งของโฉนดทั้ง ๕ แปลงนั้นนอกจากจะเปนที่
หวงหามกันไวสําหรับใชในราชการเทขยะมูลฝอย ตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ลงวั น ที่ ๕ ตุล าคม ๒๔๗๒ พร อ มแนบคํ าสั่ ง ดั ง กลา วมาพร อ มกั บคํ า ฟ อ งแล ว ยัง ได บ รรยายไว
อยางชัดเจนวาที่ดินแตละแปลงไดออกโดยฝาฝนตอระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางไร กลาวคือ
โจทกไดบรรยายฟองวา การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงนั้นเปนการทับที่สงวนหวงหาม “ที่เทขยะมูลฝอย”
นอกจากนี้ โ ฉนดที่ ดิ น เลขที่ ๑๓๑๕๐ ยั ง ออกทั บ คลองสาธารณะคื อ คลองไม จ า ง และคลองตรง
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ออกทับถนนสาธารณประโยชนคือคลองตาแซหรือคลองตาแช คลองหาง
คลองนางหงษ และยังออกทับถนนสาธารณะ ตลอดจนออกโดยอาศัยหลักฐานแสดงการครอบครอง
การรับรองทําประโยชนสําหรับที่ดินแปลงอื่นมาอางออก โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ออกทับคลอง
สาธารณประโยชนคือคลองทะเล ออกทับถนนสาธารณะและออกโดยนําหลักฐานแสดงการครอบครอง
การรับรองทําประโยชนสําหรับที่ดินแปลงอื่นมาออกสลับแปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ ออกทับ
ถนนสาธารณะและออกโดยการนําหลักฐานแสดงการครอบครองการรับรองทําประโยชนสําหรับที่ดิน
แปลงอื่นมาอางออก ทั้งยังนําหลักฐานที่ดินเดิมที่ออกเอกสารสิทธิไปแลวมาออกซ้ําอีก นอกจากนั้น
ยังออกโดยนําที่ ดินที่ไม มีหลักฐานเดิมรวมเข าไปดว ย สวนที่ดินแปลงสุด ทายคือ โฉนดที่ ดินเลขที่
๑๕๕๖๕ ออกทับถนนสาธารณะและเปนการออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทั้งยังไดบรรยายใหเห็นวา
จําเลยเขามามีสวนเกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินไมชอบในฟองขอ ๓ ไวชัดเจนวา เมื่อระหวางวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ เวลากลางวันถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ เวลากลางวันตอเนื่องกันตลอดมา
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จําเลยไดใชอํานาจในตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
โดยไมชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
แกตนเองหรือผูอื่น แมชวงเวลาดังกลาวจะยาวนานประมาณ ๔ ป แตจากคําฟองของโจทกเองก็เห็นไดวา
เปนการกระทําตอบุคคลหลายราย โจทกไดบรรยายฟองวาจําเลยและบริวารนั้นไดบังคับซื้อที่ดินจากราษฎร
ผูมีชื่อหลายรายที่ค รอบครองที่ดินในทองที่ตําบลคลองด าน อํา เภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวนหลายแปลงเนื้อที่รวมประมาณ ๑,๙๐๐ ไร ในนามของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทที่มีบริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด ที่จําเลยถือหุนอยูดวยโดยราษฎรไมเต็มใจ ราษฎรรายใด
ที่ไมประสงคจะขาย จําเลยก็ใชวิธีรวบรวมซื้อที่ดินโดยรอบเพื่อใหที่ดินของผูไมยอมขายเปนที่ดิน
ไมมีทางออก หรือใชวิธีออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินทับ เปนตน ยังไดบรรยายฟองตอไปวา นอกจากนั้น
ตามวันเวลาดังกลาวขางตนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ จําเลยไดใชอํานาจในตําแหนงขมขืนใจ จูงใจ
โดยบังคับขูเข็ญ จาง วาน หรือยุยงสงเสริมใหขาราชการกรมที่ดินและเจาพนักงานฝายปกครองหลายคน
โดยไดระบุชื่อเชน นายสมมาตร ดลมินทร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
นายชวณัฐ โฉมจังหวัด นายอริยะ สุกวรรณรัตน นายพรชัย ดิสกุล ชางรังวัด นายเกรียงศักดิ์ ตัณฑตะนัย
ปลัดอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และบุคคลอื่น ๆ โดยระบุชื่อและตําแหนงอยางชัดเจน
สามารถเขาใจวาเปนการใชอํานาจในตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบังคับหรือจูงใจใหเจาพนักงานเหลานี้ดําเนินการตาง ๆ ที่ผิดระเบียบและ
ไมชอบดวยกฎหมาย โดยใชอํานาจในตําแหนงจนกระทั่งบุคคลดังกลาวไดออกโฉนดที่ดินโดยไมชอบ
ไดแก โฉนดเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘ และ ๑๕๕๖๕ ซึ่งทุกแปลงตั้งอยูที่
อําเภอบางบ อ จังหวัดสมุทรปราการ แมคําฟอ งจะไมไดระบุวันเวลาแน นอนในชวงเวลาดังกลา ว
แตโจทกก็ไดระบุชวงเวลาเริ่มตนและชวงเวลาสิ้นสุดไว ประกอบกับการบังคับซื้อที่ดินและการบังคับ
ใหออกโฉนดที่ดินตามฟองนั้นมีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ ๑,๙๐๐ ไร ยอมเห็นไดอยูในตัววาการบังคับ
ขูเข็ญหรือจูงใจนั้นตองใชระยะเวลาหลายครั้งหลายคราวติดตอกันไป ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองไตสวน
ในรายละเอียดอีกชั้ นหนึ่ง นอกจากนั้นตามคําฟองขอ ๕ โจทกก็ไดชี้ช องในการที่จะใหศาลฎีก า
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสามารถที่จะเรียกพยานมาไตสวนเพื่อพิสูจนความผิด
ของจําเลยโดยระบุชัดวาโจทกมี นายธีระศักดิ์ ลิ้มประเสริฐศักดิ์ เปนพยานยืนยันวาขณะเกิดเหตุคดีนี้
จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
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มีอํานาจใหคุณใหโทษขาราชการในกระทรวงหรือตางกระทรวงได สวนจําเลยจะมีอํานาจเชนนั้นหรือไม
ก็เปนขอที่ศาลจะตองพิจารณาภายหลังจากมีการสืบพยานหรือไตสวนพยานแลว และยังไดระบุชี้ชอง
ในการที่จะนําพยานอื่น ๆ มาไตสวนไวดวยเชน นางนิ่ม เชยชม นายปญญา พัฒนประเสริฐ นายพรอม
แย ม เม ง นายสมชาย โชติ ธ รรมธารา นายถวั ล ย ทิ ม าสาร ทั้ ง ได ร ะบุ ว า ยั ง มี พ ยานบุ ค คลและ
พยานเอกสารอื่น ๆ อีกซึ่งโจทกก็สามารถรองขอตอศาลที่จะนําพยานนอกเหนือจากนี้เขาไตสวนได
เมื่อพิจารณาฟองของโจทกโดยตลอดแลว องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงเอกฉันทวา ฟองของโจทก
ไดบรรยายครบหลักเกณฑการกระทําอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และ
มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๔ และทําใหจําเลยสามารถเขาใจขอหาไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๘ ทั้งไดชี้ชองที่จะใหศาลเรียกพยานใดมาไตสวนเพื่อพิสูจนการกระทําความผิด
ของจําเลยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ประกอบดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ ดังนั้น ฟองของโจทก
จึงเปนฟองที่ชอบดวยกฎหมาย ขออางของจําเลยฟงไมขึ้น
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา จําเลยและบริวารไดบังคับซื้อที่ดินจากราษฎรหลายรายตามฟอง
หรื อ ไม ข อ เท็ จ จริ ง ตามสํ า นวนของคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
ประกอบการไตสวนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมของศาล และการชี้แจงแกขอกลาวหาของจําเลยตามเอกสารหมาย
จ. ๙๕ รวม ๘๘๗ แผน ฟงไดวา ป ๒๕๓๑ ถึง ๒๕๓๔ ขณะจําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย จําเลยไดกวานซื้อที่ดินจากราษฎรหมูที่ ๑๑ และหมูที่ ๑๒ ตําบลคลองดาน
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายพรอม แยมเมง ผูชวยผูใหญบานหมูที่ ๑๑ และนายอนุ
หรือเปย โสตศรีทิพย ผูใหญบานหมูที่ ๑๓ เปนนายหนาซื้อที่ดินจากราษฎร ซึ่งเปนที่ดินที่ราษฎร
มีหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) มีราษฎร
หลายรายยินยอมขายที่ดินใหจําเลย แตราษฎรอีกหลายรายไมยนิ ยอมขายที่ดินใหจําเลย โดย นายเฉลียว
บุญมาก ไดเบิกความตอศาลและยืนยันคําใหการที่เคยใหการไวตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม
และคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามบันทึกคําใหการ เอกสารหมาย จ. ๒๑ วา จําเลยซื้อที่ดิน
ลอมหมดแลว กลัวไมมีทางออกพยานจึงตองขายที่ดินใหจําเลย ๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๘๐ ไร
นางนิ่ม เชยชม เบิกความตอศาลประกอบคําใหการที่เคยใหการไวตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม
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และคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ. ๑๗ วา พยานขายที่ดิน
ใหจําเลย ๑๐ กวาแปลง โดยจําเลยไปที่บานพยาน ๓ ครั้ง จําเลยบอกวาที่ดินแปลงอื่นขายหมดแลว
หากพยานขายทีหลังบาทเดียวก็จะไมมีใครซื้อ พยานกลัวที่ดินของพยานไมมีทางออก จึงตองขายที่ดิน
ให จํ า เลย นายจํ า นงค สุ ข มะ เบิ ก ความต อ ศาลประกอบบั น ทึ ก คํ า ให ก ารต อ พนั ก งานสอบสวน
กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ. ๑๕
ซึ่งใหการขณะพยานบวชเปนพระภิกษุวา พยานขายที่ดินจํานวน ๓๕ ไร ใหแกจําเลย ประชาชนกลัวอิทธิพล
ของจําเลย นายทองแยม ยิ้มละมัยเบิกความตอศาลยืนยันขอเท็จจริงที่เคยใหการตอพนักงานสอบสวน
กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ. ๑๖ วา
พยานเปนบุตรของนายบุญมา มีพี่สาวชื่อนางทองเจือ มีนองสาวชื่อนางสาวพิมพ พยานเคยเปนพยาน
ในการซื้อขายที่ดินระหวางนางทองเจือกับจําเลย และนางสาวพิมพไดขายที่ใหจําเลยเพราะชางรังวัดนําหลักปกรุกล้ํา
ที่ดินของนางสาวพิมพ นางสาวพิมพจึงจําเปนตองขายที่ดิน นายปญญา พัฒนประเสริฐ เบิกความตอศาล
และยืนยันคําใหการที่เคยใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน
ป.ป.ช. ตามบั น ทึ ก คํ า ให ก ารเอกสารหมาย จ. ๑๘ ว า จํ า เลยให น ายอนุ ห รื อ เป ย โสตศรี ทิ พ ย
ไปตามพยาน ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๖ พยานจึงยอมไปพบจําเลยที่บานและยอมขายที่ดินใหเพราะจําเลยซื้อที่ดิน
ลอมรอบหมดแลวและพยานกลัวอิทธิพลของจําเลย นอกจากนี้ยังมีนายพรอม แยมเมง ซึ่งตอมาเปน
กํานันตําบลคลองดานและเคยเปนนายหนาขายที่ดินใหจําเลยเบิกความตอศาลประกอบคําใหการตอ
พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามบันทึกคําใหการ
เอกสารหมาย จ. ๑๙ วา ราษฎรรายใดไมยอมขายที่ดินใหจําเลยชางรังวัดก็จะนําหลักไมปกที่ดินไว
อางวารุกล้ําที่ดินของผูอื่นตอมาบริวารของจําเลยจะติดตอใหราษฎรยอมขายที่ดินใหจําเลย หากไมขาย
จะถู ก ล อ มไว จ นราษฎรต อ งยอมขายที่ ดิ น ให จํ า เลยในราคาต่ํ า นางหนู ไ ม ย อมขายที่ ดิ น ให จํ า เลย
เมื่อจําเลยตบโตะขูบังคับซื้อ นางหนูก็ตบโตะดวย จําเลยพูดวาหากไมขายจะนําหินมาถมที่ของนางหนู
เห็นวา การที่จําเลยซื้อที่ดินจากราษฎรหลายรายรวม ๖๔ แปลง เปนที่ดินติดตอกันเนื้อที่ประมาณ
๑,๙๐๐ ไร ยอมมีทั้งที่ราษฎรเต็มใจขายที่ดินใหและไมเต็มใจขายที่ดินใหเพราะราษฎรตองการใชที่ดิน
ทํ า มาหากิ น ต อ ไป แต อ ย า งไรก็ ต าม หากที่ ดิ น ที่ จํ า เลยซื้ อ มาอยู ใ นลั ก ษณะป ด ล อ มที่ ดิ น แปลงอื่ น
ก็ เ ป น ไปตามสภาพที่ ตั้ ง ของที่ ดิ น แปลงนั้ น ๆ หาใช เ ป น การซื้ อ เพื่ อ เจตนาป ด ล อ มที่ ดิ น แปลงอื่ น
จนกระทั่งเจาของที่นั้นยินยอมขายในภายหลังไม และการที่จําเลยกลาวในทํานองวาจะเอาดินถมแลว
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ทําใหราษฎรที่ไมยอมขายที่ดินใหเขาออกที่ดินของตนไมได ก็เปนการกลาวตามสภาพความเปนจริง
ที่เกิดขึ้นได หาเปนการบังคับวาผูนั้นจะตองขายที่ดินใหจําเลยแตอยางใด องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติ
ดวยเสียง ๕ ตอ ๔ วา ขอเท็จจริงสวนนี้รับฟงไมไดวาจําเลยและบริวารไดบังคับซื้อที่ดินจากราษฎร
หลายรายตามฟอง และไมจําตองวินิจฉัยวา จําเลยไดใชอํานาจในการนี้โดยชอบหรือไม
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ตามเอกสารหมาย จ. ๘๐
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ตามเอกสารหมาย จ. ๘๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ตามเอกสารหมาย
จ. ๘๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ ตามเอกสารหมาย จ. ๘๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕
ตามเอกสารหมาย จ. ๘๔ เปนการออกโฉนดที่ดินโดยชอบดวยระเบียบและกฎหมายหรือไม เหตุที่มี
การสอบสวนและมีการดําเนินคดีเรื่องนี้ในเวลาตอมาสืบเนื่องมาจากมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ
ผูจัดการรายวันตามเอกสารหมาย จ. ๒ และมีคํารองเรียนของนายเฉลา ทิมทอง ราษฎรตําบลคลองดาน
อํ า เภอบางบ อ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ต อ สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทั้งไดรองเรียนตอ นายจรูญ ยังประภากร วุฒิสมาชิกจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่องการทุจริตการกอสรางโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษและทําหนังสือ “เปดโปงโคตรขี้โกง
โครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เจาะลึกทุกขั้นตอนของกลุมขบวนการ
โกงชาติ ๒๓,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท” ตามคําใหการของนายเฉลา เอกสารหมาย จ. ๒๕ ประกอบกับ
เอกสารหมาย จ. ๙๔ นอกจากนี้ยังมีราษฎรตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
รองเรียนเรื่องทํานองเดียวกันนี้ตอผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ และยังไดมีการรองเรียนเรื่องอื่น ๆ
เชน การกอสรางโครงการจัดการน้ําเสียมิไดมีการศึกษาผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน
จากการดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในเบื้องตน
ไดตั้งขอกลาวหาวาบุคคลจํานวน ๑๘ คนกระทําความผิดทางอาญาไดแก จําเลยขณะดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เจาหนาที่กรมที่ดิน
ที่เกี่ยวของกับการออกเอกสารสิทธิประกอบดวย นายไพศาล กาญจนประพันธ ขณะดํารงตําแหนง
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายสมมาตร ดลมินทร ขณะดํารงตําแหนง
เจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ สาขาบางพลี นายสมชั ย แตงน อ ย ขณะดํ า รงตํ า แหน ง
หัวหนาฝายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายชวณัฐ โฉมจังหวัด ขณะดํารงตําแหนง
หั ว หน า ฝ า ยรั ง วั ด สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ สาขาบางพลี นายอริ ย ะ สุ ก วรรณรั ต น
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ขณะดํารงตําแหนงหัวหนางานรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายพรชัย ดิสกุล
ขณะดํารงตําแหนงชางรังวัดชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายวีระวงศ
สุวรรณวณิช ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาฝายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
นายคมชิต วิชญะเดชา ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาฝายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี นายวิจิตร พรหมนารถ ขณะดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดินอําเภอเมืองสมุทรปราการ
ช วยราชการฝ า ยทะเบี ย น สํ า นั ก ที่ ดิ น จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ สาขาบางพลี นายวิ ชั ย ฉ า งทองคํ า
ขณะดํ า รงตํ า แหน ง หั วหน างานหนั งสื อสํ าคั ญ สํ านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดสมุ ทรปราการ สาขาบางพลี
นายเกรียงศักดิ์ ตัณฑตะนัย ขณะดํารงตําแหนงปลัดอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ นายณรงค
ยอดศิรจินดา ขณะดํารงตําแหนงกํานันตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ นายวิชัย
สิงหสุวรรณ ขณะดํารงตําแหนงนักวิชาการที่ดิน ๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
นางอุ บลรั ตน หรื อธั ญ รั ตน โอภาศ ขณะดํ ารงตํ าแหน งเจ าหน าที่ ที่ ดิ น ๑ สํ านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ด
สมุทรปราการ สาขาบางพลี นายวงษ ชาญสมร ขณะดํารงตําแหนงผูใหญบานหมูที่ ๑๑ ตําบลคลองดาน
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ นายวานิตย อินทรักษ ขณะดํารงตําแหนงหัวหนางานรังวัด
สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ สาขาบางพลี นายสมพร พรหมพั น ธุ ขณะดํ า รงตํ า แหน ง
หัวหนางานรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี และคนสุดทายคือนายสุรงคฤทธิ์
อุทยางกูล ขณะดํารงตําแหนงชางรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี จากการสอบสวน
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา การกระทําของนายไพศาล กาญจนประพันธ
เปนความผิด แตขาดอายุความในการดําเนินคดีอาญาไปแลว สวนที่การกระทําของนายวิชัย สิงหสุวรรณ
จนถึงนายสุรงคฤทธิ์ อุทยางกูล ตามลําดับ ไมเปนความผิด
ขอเท็จจริงในเบื้องตนยังฟงเปนยุติไดวา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ มีประกาศผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ กําหนดใหที่ดินชายทะเลฝงตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ สวนยาวตั้งแต
คันมูลดินที่คลองบางปง ตําบลเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ ไปตามคันดินกั้นน้ําเค็มซึ่งเจาหนาที่
กรมชลประทานขุดไวจนจดคลองสีลง ตําบลบางเหี้ย สุดเขตจังหวัดสมุทรปราการ ติดตอกับทองที่
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนกวางมีอาณาเขตตั้งแตคันมูลดินลงไปจนจดทะเล เปนที่หวงหาม
สําหรับใชราชการเทขยะมูลฝอย หามมิใหผูหนึ่งผูใดเขาจับจองหรือถือกรรมสิทธิ์ดวยประการใด ๆ
โดยพลการอันเปนการขัดขวางตอความประสงคของทางราชการเปนอันขาด เวนแตผูมีสิ่งสําคัญสําหรับที่ดิน
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อันถูกตองอยูแลวกอนวันประกาศสวนเขตหวงหามนี้ ตอมามีพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดิน
ในอําเภอบางปะกง บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร
พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยใหแบงที่ดินที่ยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายใหแกผูขอ
ซึ่งไดทําประโยชนในที่ดินกับผูขอที่อยูในทองที่และสามารถจะรับทําการเพาะปลูกเองไดในที่ดินนั้น
และยังไดมีประกาศใหใชพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ บังคับถึงอําเภอเมืองสมุทรปราการ
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ และตอมาไดมีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ
เมื่อป ๒๔๘๙ ซึ่งการมีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสองฉบับดังกลาวขางตนกอใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบั ติ ข องกรมที่ ดิ น กระทรวงมหาดไทยจึ งได มี ห นั ง สือ ด ว นมาก ที่ มท. ๐๗๑๑/๑๐๑๔๖
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นในปญหาขอกฎหมายวา
ที่ดินหวงหามดังกลาวเปนที่ราชพัสดุหรือไม และหากที่ดินดังกลาวเปนที่ราชพัสดุควรใหกระทรวงการคลัง
หรือกระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการเพิกถอนการหวงหาม หรือควรดําเนินการจัดแบงใหแกราษฎร
ตามมติ คณะรั ฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๙ สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามี หนังสื อ
ที่ นร. ๐๖๐๑/๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ วา ไดพิจารณาเรื่องนี้แลวโดยมีผูแทนกรมที่ดิน
ผูแทนจังหวัดสมุทรปราการ และผูแทนกรมธนารักษรวมพิจารณาดวย โดยที่ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติม
ซึ่งโตแยงกันวาเคยแบงที่ดินใหราษฎรหรือไม จึงใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังพิจารณาปญหา
ข อ กฎหมายร ว มกั น โดยพื้ น ฐานของข อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏขึ้ น เสี ย ชั้ น หนึ่ ง ก อ น เพราะอาจมี ข อ ยุ ติ
ที่แตกตางจากเดิม กระทรวงมหาดไทยรับทราบแลว จึงไดแจงใหกรมที่ดินและจังหวัดสมุทรปราการ
ดํา เนินการต อ ไป ตอมาได มีการประชุ มพิ จารณาหลายครั้ งโดยไม มีการนํ าประเด็ นป ญหาเกี่ยวกั บ
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอเมืองสมุทรปราการ บางบอ บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ ขึ้นมาพิจารณาผลของ
การที่มีพระราชบัญญัติดังกลาวทําใหที่เทขยะตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดยังเปนที่หวงหาม
เปนที่สาธารณะซึ่งจะดําเนินการออกหลักฐานเอกสารสําคัญไมได เวนแตจะมีสิ่งสําคัญสําหรับที่ดิน
อันถูกตอง ตามกฎหมายอยูกอนมีประกาศฉบับดังกลาว ดวยเหตุนี้เองเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเกี่ยวกับที่ดินบริเวณนี้ ใหออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินใหแกผูครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได และที่ดินสวนที่เหลือใหดําเนินการจัดสรรแกราษฎรตามมติของคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๙ สืบเนื่องจากการรองเรียนของนายเฉลา ทิมทอง และราษฎรตําบลคลองดาน
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ตอมาจึงมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ เอกสารหมาย ล. ๗๙
ตั้งกรรมการตรวจสอบและสอบสวนกรณีการทุจริตโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุ ท รปราการ โดยมี พลตํ ารวจโท นพดล สมบู รณ ทรั พย อธิ บดี กรมสอบสวนคดี พิ เศษในขณะนั้ น
เปนประธาน และมีราษฎรในพื้นที่เปนผูนําชี้ ผลการตรวจสอบในเบื้องตนปรากฏวา คลองกะโหลก
ซึ่งอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ อยูทางทิศเหนือตรงกับทางเขาออกของโครงการจัดการน้ําเสีย
ถูกถมเปนถนน มีแนวลําคลองออกมาจากทางดานทิศตะวันออกของประตูทางเขาโครงการขนานไปกับ
รั้วเลี้ยวเขาไปในโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๗๖ ซึ่งมีสภาพถูกดินถมทับแลวขุดเพื่อใหเปนแนวลําคลอง
คลองทะเลซึ่งอยูระหวางโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ มีการถมที่ดินเพื่อ
กอสรางโครงการคลองหางซึ่งอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ มีการถมที่ดินปดแนวลําคลองและปลูกตนไม
เพื่อเปนการอําพราง คลองตาแชอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ มีการปดกั้นและถมคลอง สภาพเริ่มตื้นเขิน
สวนคลองไมจางซึ่งอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ มีการกอสรางทับแนวคลอง ตอมาเมื่อวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการชุดดังกลาวพรอมดวยผูแทนของกรมที่ดิน กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี กรมธนารักษ และพนักงานสอบสวน กองปราบปรามไดรวมกันไปตรวจสถานที่ดังกลาว
ตรวจสอบพิกัดตําแหนงดวยเครื่องมือหาคาพิกัดดวยการวัดสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) เพื่อตรวจสอบ
แนวคลองกะโหลก คลองหาง คลองทะเล และคลองตาแช ในเรื่องนี้มี นายชัยวัฒน นาวีภาพ มาเบิกความ
ตอศาลโดยยืนยันคําใหการตอพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะอนุกรรมการไตสวน
ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๓๗ ประกอบกับรูปถายแผนที่ทางอากาศเอกสารหมาย จ. ๙๓ ไดความวา
นายชัยวัฒนเปนวิศวกรรังวัด ๘ ว. หัวหนากลุมสรางและรับสัญญาณดาวเทียม สํานักเทคโนโลยี
ทํ า แผนที่ ก รมที่ ดิ น พยานได เ ตรี ย มรู ป ถ า ยแผนที่ ท างอากาศป ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ไปใช
ในการตรวจหาดวย จากการตรวจพบวาพื้นที่บางสวนยังมีสภาพเปนคลอง และเมื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับขอมูลในแผนที่รูปถายทางอากาศไดแนวคลองทั้ง ๔ สาย เมื่อสอบถามจากชาวบานจึงทราบชื่อของ
คลองตาง ๆ จากนั้นไดลงคาพิกัดกําหนดจุดไวคือคลองกะโหลกอยูระหวางโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐
กั บ โฉนดที่ ดิ น เลขที่ ๑๕๑๔๗ กํ า หนดจุ ด เอ. ๑ ถึ ง เอ. ๖ คลองตาแชอยู ใ นโฉนดที่ ดิ น เลขที่
๑๓๘๑๗ ได กํ า หนดค า พิ กั ด จุ ด บี . ๑ ถึ ง บี . ๒๕ คลองห า งอยู ใ นโฉนดที่ ดิ น เลขที่ ๑๓๘๑๗
ได กํ า หนดพิ กั ด จุ ด ซี . ๑ ถึ ง ซี . ๒๗ และคลองทะเลอยู ร ะหว า งโฉนดที่ ดิ น เลขที่ ๑๓๘๑๗
กับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ กําหนดคาพิกัดจุด ดี. ๑ ถึง ดี. ๒๒ ตามรายละเอียดในแผนที่รูปถาย
ทางอากาศป ๒๕๔๔
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นางกัลยกร กันตสุวรรณ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะนั้น
เปนกรรมการคนหนึ่ง ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการใหตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีการออกโฉนดที่ดิน
อันเปนที่ตั้งโครงการดังกลาววาชอบดวยระเบียบและกฎหมายหรือไม โดยตรวจสอบเฉพาะที่ดิน
๕ แปลงที่บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ยื่นขอออกโฉนดที่ดิน นางกัลยกรเบิกความตอศาล
โดยยืนยันคําใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ไวตามเอกสารหมาย จ. ๓๙ ประกอบกับ จ. ๘๘
วา เมื่อพยานไดตรวจจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระวางรูปถายทางอากาศทั้งกอนและ
หลังปที่ออกโฉนดที่ดิน สารบบเรื่องราวการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่นํามาขอ
ออกโฉนดที่ดิน และเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดินและทะเบียนการครอบครองที่ดินของกรมที่ดิน
และสํานักงานที่ดินอําเภอบางบอ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชนประกาศของผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของกรรมการชุดนี้
สรุปไดวา การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง ออกโดยฝาฝนตอระเบียบและกฎหมาย กลาวคือ
๑. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ซึ่งนายไพศาล กาญจนประพันธ เปนผูลงนามออกโฉนดที่ดิน
ใหเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ เปนการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง
(ส.ค. ๑) เลขที่ ๔๔/๙๘, ๖๐/๙๘, ๗๐/๙๘, ๗๘/๙๘, ๑๑๓/๙๘, ๑๑๗/๙๘ และเลขที่ ๒๒๗/๙๘
รวม ๗ ฉบับ และมีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๓๖ ถึง ๓๗, ๗๔, ๘๗, ๑๓๐
๑๔๓, ๑๖๑, ๒๐๗, ๒๓๙, ๒๔๘, ๒๖๐, ๒๖๓ และเลขที่ ๒๖๔ รวม ๑๓ ฉบับ พบวาแบบแจง
การครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) และโฉนดที่ดิน
เมื่อมีการรวมแปลงเพื่อออกโฉนดที่ดินแลวปรากฏวาทับคลองสาธารณะ ไดแกคลองไมจางและคลองตรง
ซึ่งประชาชนใชรวมกัน และพบวามีการนําหลักฐานใบไตสวนและหมายเลขที่ดินระวางอื่นซึ่งอยู
คนละระวางมาอางขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) กอนนําออกเปนโฉนดที่ดิน โดยมี
เจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินทั้งบุคคลและนิติบุคคลจํานวน ๑๕ ราย ตามสารบบ
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ เอกสารหมาย จ. ๘๐ รวม ๓๑๘ แผน
๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ออกใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เมื่อวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๓๕ โดยนายไพศาล กาญจนประพันธ เปนผูลงนามออกโฉนดที่ดิน เปนการออกโฉนดที่ดิน
โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๒/๙๘, ๓๒ ถึง ๓๔/๙๘, ๓๙/๙๘
๕๖/๙๘, ๘๙/๙๘, ๑๑๘/๙๘, ๑๒๒/๙๘, ๑๒๗/๙๘, ๑๔๑/๙๘, ๑๖๕/๙๘, ๑๗๔ ถึง ๑๗๕/๙๘
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๒๐๐/๙๘, ๒๐๔/๙๘, ๒๑๗ ถึ ง ๒๑๘/๙๘, ๒๒๙/๙๘ และ ๒๗๒/๙๘ รวม ๒๑ ฉบั บ และ
มีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๐๖ และ ๒๗๐ รวม ๒ ฉบับ จากการตรวจสอบ
พบวาแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓)
และโฉนดที่ ดิน เมื่อ มีก ารรวมแปลงเพื่ อ ออกโฉนดที่ ดิ นแลว ปรากฏวา ทับแนวถนนหลวงพ อ ปาน
ซึ่งตรวจสอบจากระวางป ๒๔๕๘ ทับคลองสาธารณะไดแกคลองตาแชและคลองหางที่ประชาชน
ใชประโยชนรวมกัน นอกจากนี้พบวามีการนําหลักฐานใบไตสวนและหมายเขตที่ดินระวางอื่นซึ่งอยู
คนระวางกับโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวมาอางขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) กอนที่
จะนําออกโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว โดยมีเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินจํานวน
๑๖ ราย ตามสารบบโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ เอกสารหมาย จ. ๘๑ รวม ๒๔๑ แผน
๓. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ออกใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๓๖ นายสมมาตร ดลมินทร เปนผูลงนามออกโฉนดที่ดิน เปนการออกโฉนดที่ดิน
โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓๕/๙๘, ๗๙/๙๘ รวม ๒ ฉบับ และ
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๓๘, ๑๑๐, ๑๖๐, ๑๖๙, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๗๖, ๑๙๑
๑๙๘, ๒๐๒, ๒๕๑ และ ๒๕๕ รวม ๑๒ ฉบับ จากการตรวจสอบแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑)
ที่นํามาออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) และโฉนดที่ดิน เมื่อมีการรวมแปลงเพื่อ
ออกโฉนดที่ดินแลวปรากฏวาทับแนวเขตถนนหลวงพอปาน ซึ่งตรวจสอบจากระวางป ๒๔๕๘ และ
ทับคลองสาธารณะไดแกคลองทะเลที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และจากการตรวจสอบการออก
เอกสารสิทธิพบวา มีการนําหลักฐานใบไตสวนและหมายเขตที่ดินระวางอื่นซึ่งอยูคนระวางกับโฉนดที่ดิน
แปลงขางตนมาอางขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) กอนจะนําออกโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว
๑๑ แปลง โดยมีเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินจํานวน ๑๖ ราย ตามสารบบ
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ เอกสารหมาย จ. ๘๒ รวม ๑๗๒ แผน
๔. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ ออกใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เมื่อวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๓๖ โดยนายสมมาตร ดลมินทร เปนผูลงนามออกโฉนดที่ดิน เปนการออกโฉนดที่ดิน
โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๙๓/๙๘, ๑๒๓/๙๘, ๑๔๘/๙๘, ๒๓๕/๙๘
และ ๒๕๒/๙๘ รวม ๕ ฉบับ และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๑๓๓, ๒๙๕
๗๒๑/๓๑, ๗๒๒/๙๓ และ ๗๒๓/๒๙ รวม ๕ ฉบับ จากการตรวจสอบพบวามีการนําหลักฐานแบบ
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แจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๙๓/๙๘ ซึ่งไดมีการออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓)
เลขที่ ๙๓ เต็มแปลงไปแลวตั้งแตเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๑ ไดมีการแบงแยกเปนหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๙๕ ในวันเดียวกัน และตอมาไดมีการแบงแยกเปนหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๗๒๒/๙๓ เมื่อป ๒๕๓๖ แลวกลับยอนนําแบบแจงการครอบครอง
(ส.ค. ๑) เลขที่ ๙๓/๙๘ หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๗๒๒/๙๓ และเลขที่ ๒๙๕
มารวมออกโฉนดที่ดินซ้ําอีก และเมื่อมีการรวมแปลงเพื่อออกโฉนดที่ดินแลวปรากฏวา ทับคลองสาธารณะ
ไดแก คลองนางหงษสาย ๒ โดยมีเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินจํานวน ๑๘ ราย
ตามสารบบโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ เอกสารหมาย จ. ๘๓ รวม ๑๓๗ แผน
๕. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ซึ่งออกใหบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เมื่อวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๓๖ ลงนามโดยนายสมมาตร ดลมินทร เปนการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบ
แจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๗๑/๙๘ และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๓๐
๓๑, ๖๕, ๗๖, ๗๘, ๑๑๖, ๑๔๔, ๑๗๗, ๑๘๕, ๒๑๖ และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓)
แปลงแยกเลขที่ ๑๕๗/๙, ๑๕๘/๑๕, ๑๖๓/๕๒, ๑๖๒/๑๕๓, ๑๖๔/๑๕๔, ๑๖๑/๑๕๕, ๑๖๐/๑๕๖
๑๕๙/๑๖๗, ๗๒๘/๑๙๖, ๗๒๓/๒๐๓, ๗๒๙/๒๔๗ รวม ๒๑ ฉบั บ จากการตรวจสอบพบว า
แบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นําออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) และโฉนดที่ดิน
เมื่อมีการรวมแปลงเพื่อออกโฉนดที่ดินแลวปรากฏวาทับแนวถนนหลวงพอปานที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกันซึ่งตรวจสอบจากระวางป ๒๔๕๘ และพบวาเปนการออกเอกสารสิทธิโดยการนําหลักฐาน
ใบไต ส วนและหมายเขตที่ ดิ น ระวางอื่ น ซึ่ ง อยู ค นละระวางกั บ โฉนดที่ ดิ น แปลงข า งต น มาขออ า ง
ออกโฉนดที่ดินดังกลาวจํานวน ๘ แปลง โดยมีเจาหนาที่และบุคคลเกี่ยวของในการออกโฉนดที่ดิน
จํานวน ๑๖ ราย ตามสารบบโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ เอกสารหมาย จ. ๘๔ รวม ๓๐๓ แผน
สําหรับที่ดินที่ออกโฉนดทั้ง ๕ แปลงนั้นออกในบริเวณที่ประกาศเปนที่เทขยะของทางราชการ
หรือไม คณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นวา แมจะมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑
รับรองที่ดินดังกลาวถูกเพิกถอนสภาพการเปนที่เทขยะไปแลวก็ตาม แตมติคณะรัฐมนตรีมิใชกฎหมาย
และยังมีปญหาที่ตองตรวจสอบวาขออางดังกลาวตรงตามขอเท็จจริงหรือไม การที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกลาว
ก็มิไดมีการหยิบยกพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอเมืองสมุทรปราการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

บางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ ขึ้นมา
พิจารณาดวย
เกี่ยวกั บพื้ นที่อ อกโฉนดที่ ดิน ทั้ง ๕ แปลงนี้ได เป นประเด็น ที่ค ณะกรรมการป อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดนํามาพิจารณาวา ความเปนที่เทขยะมูลฝอยยังคงสภาพอยูหรือไม
ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีความเห็นทํานองเดียวกับคณะกรรมการ
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ โดยใหเหตุผลไวในหนา ๒๒๔
ถึง ๒๒๕ ในสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา การที่
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการไดมีประกาศหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาสําหรับใชราชการเทขยะมูลฝอย
จึงมีผลใหที่ดินบริเวณนี้เปนที่สงวนหวงหามโดยชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปนการหวงหามกอนมี
พระราชบัญญัติหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งใชบังคับ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๔๗๘ ที่กําหนดใหการหวงหามที่ดินตองทําเปนพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นเมื่อขณะนั้น
ไมมีกฎหมายกําหนดวิธีการหวงหามไวแตอยางใด ผูวาราชการจังหวัดจึงออกประการหวงหามมิใหผูใด
จับจองหรือถือครองกรรมสิทธิ์โดยพลการได และแมตอมาจะปรากฏขอเท็จจริงวา เมื่อวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ ๒๔๗๓ ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดแบงเขตที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ ครอบคลุมพื้นที่
หวงหามที่เทขยะมูลฝอยตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒
ดวยก็ตาม เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณและขอความตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็เพื่อนําที่ดินมาจัดแบง
ใหแกราษฎรเพื่อทํากิน โดยใหผูประสงคจะขอรับที่ดินยื่นเรื่องราวเปนหนังสือตอขาหลวงพิเศษ มิไดมี
ขอความใดที่ระบุใหยกเลิกประกาศหวงหามที่เทขยะของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดแตอยางใด
ทั้งตามมาตรา ๓ กําหนดที่จะแบงใหแกราษฎรคือที่ดินที่กําหนดไวในแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
อันเปนที่ดินซึ่งอยูในเขตการชลประทานเฉพาะที่ซึ่งยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
ประกอบกับปรากฏขอเท็จจริงแนชัดวา ขาหลวงพิเศษมิไดมีการจัดแบงที่ดินบริเวณนี้ใหแกราษฎร
แตอยางใด จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๘๙ มีประกาศใหใชพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวย
การแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๔๘๙ อันเปนการยกเลิกการจัดแบงที่ดินใหแกราษฎร ดังนั้นที่ดินบริเวณที่มิไดจัดแบงใหแกผูใด
จึงยังคงเปนที่สงวนหวงหามไวสําหรับใชเปนที่เทขยะมูลฝอยตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
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เชนเดิม พระราชกฤษฎีกากําหนดจัดแบงที่ดินจึงไมไดยกเลิกหรือลบลางประกาศหวงหามที่ดินเปนที่
เทขยะมูลฝอยแตอยางใด หากแตเปนเพียงกําหนดใหสามารถนําที่หวงหามไปจัดแบงใหแกราษฎร
เทานั้น ตอมาแมมีมติคณะรัฐมนตรีใหระงับรางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่หวงหามที่เทขยะมูลฝอย
เพราะคณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว า พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดการแบ ง เขตที่ ดิ น ในอํ า เภอบางบ อ บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ มีผลเปน
การลบลางประกาศหวงหามที่ดินของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ ก็ตาม
แตความเห็นและมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวก็หาใชกฎหมายที่จะยังผลใหเปนการถอนสภาพความเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะหรือ ถูกลบลางหรือยกเลิกไป
แตประการใดไม ดังนั้น ถึงแมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการแจงแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑)
ตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตพื้นที่สงวนหวงหามเปนที่เทขยะ การแจงแบบการครอบครอง (ส.ค. ๑)
ในพื้นที่ดังกลาวก็ยอมเปนการแจงโดยมิชอบ ไมกอใหเกิดสิทธิขึ้นใหมแกผูแจงตามพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๕ วรรคสอง แตประการใด ผูแจงจึงไมใชเปนผูมี
สิทธิครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินที่จะนํามาขอออกโฉนดที่ดิน ตามวิธีการ
ดังกลาวได คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงมีความเห็นวา การออกที่ดิน
โฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงยังเปนการออกทับที่เทขยะซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูอีกดวย
กรมสอบสวนคดีพิเศษยังไดมีหนังสือแจงรายงานการสอบสวนดังกลาวไปยังกรมที่ดิน ซึ่งตอ
กรมที่ดินไดมีคําสั่งที่ ๑๒๐๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แตงตั้งนายถวัลย ทิมาสาร
ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงนักวิชาการที่ดิน ๘ ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
แสดงสิทธิที่ดิน สํานักมาตรฐานออกหนังสือสําคัญเปนหัวหนาคณะทํางานเพื่อพิจารณากรณีทุจริต
โครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการในสวนที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดิน
ทั้ง ๕ แปลงดังกลาวมาขางตน โดยกรมที่ดินมีคําสั่งใหประสานกับคณะกรรมการตามคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ และมีหนาที่ชวยเหลือในการสอบขอเท็จจริง
ตามเอกสารสารบบเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง ตลอดจนใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องระเบียบ
และกฎหมายเกี่ยวของกับที่ดิน จากการตรวจสอบเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดินของคณะทํางานชุดนี้
ไดสรุปความเห็นวา การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงเปนการออกที่ไมชอบดวยระเบียบและกฎหมาย
เชนเดียวกัน สรุปไดดังนี้
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๑. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ปรากฏขอพิรุธ คือผูขอยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๓๓ แตกลับปรากฏหลักฐานบันทึกคําชี้แจงเรื่องการตรวจและชี้แผนที่ระวาง (ร.ว. ๑๐)
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๓ และหนังสือมอบอํานาจของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด
ผูข อออกโฉนดที่ดิ น ลงวั นที่ ๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๓๓ จากการตรวจสอบบั น ทึ กถ อ ยคํ า (ท.ด. ๑๖)
ของผูปกครองทองที่ซึ่งยืนยันวาไมรุกล้ําคลองสาธารณะ แตจากหลักฐานแบบแจงการครอบครอง
(ส.ค. ๑) ที่นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินกลับระบุวาติดคลองสาธารณะ และที่ดิน
ตามหลั ก ฐานหนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน (น.ส. ๓) ที่ นํ า มาขอออกโฉนดที่ ดิ น เป น ที่ ดิ น อยู
คนละระวางกับที่ดินตามโฉนดที่ดิน
๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ก็ปรากฏขอพิรุธเชนกัน คือผูขอยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๓ แตกลับปรากฏหลักฐานบันทึกคําชี้แจงเรื่องการตรวจสอบและชี้แผนที่ระวาง
(ร.ว. ๑๐) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ จากการตรวจสอบบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) ของผูปกครอง
ทองที่ซึ่งยืนยันวาไมรุกล้ําคลองสาธารณะ แตจากหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามา
เปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินกลับระบุวาติดคลองสาธารณะ จึงเปนการออกโฉนดที่ดินทับคลอง
สาธารณประโยชนและหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดินเปนที่ดิน
อยูคนละระวางกับที่ดินตามโฉนดที่ดิน
๓. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ปรากฏขอพิรุธ คือที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. ๓) ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดินเปนที่ดินอยูคนละระวางกับที่ดินตามโฉนดที่ดิน และ
ดานหลังแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาใชเปนหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน
(น.ส. ๓) ก็ระบุวาเปนที่เทขยะ จากการตรวจสอบหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามา
เปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินโดยการนําแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ปูตามแผนที่
สังเขปปรากฏวาติดคลองสาธารณะและถนนสาธารณะ ดังนั้นการออกโฉนดที่ดินจึงทับคลองสาธารณะ
และถนนสาธารณะ
๔. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ ปรากฏขอพิรุธ คือผูยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๓๓ แตกลับปรากฏหลักฐานวาพนักงานเจาหนาที่เสนอเห็นควรรับคําขอไวเมื่อวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๓๓ จากการตรวจสอบหลักฐานปรากฏวามีการนําหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑)
เปนหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) แลวเมื่อป ๒๕๐๑ มาเปนหลักฐานใน
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การออกโฉนดที่ดินครั้งนี้ทั้ง ๆ ที่ไมมีหมายเหตุวาที่ดินตามหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑)
ดังกลาวไดมีการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ไปเพียงบางสวน และระวางแผนที่เดิม
ปรากฏ เสนทึบ เปนทางสาธารณะตลอดแนวดานทิศตะวันออกจดทิศตะวันตกแมสภาพจะเปลี่ยนไป
และไมมีการใชประโยชน แตเมื่อยังไมมีการถอนสภาพตามกฎหมายเมื่อจะออกโฉนดที่ดินจะตองกันออก
และรวมโฉนดที่ดินไมได
๕. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ปรากฏขอพิรุธ คือผูยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๓๓ แตปรากฏหลักฐานบันทึกคําชี้แจงเรื่องตรวจและชี้แผนที่ระวาง (ร.ว. ๑๐) ลงวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๓๓ จากการตรวจสอบบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) ของผูปกครองทองที่ซึ่งยืนยันวาไมรุกล้ํา
ทางสาธารณะ แตจากหลักฐานระวางแผนที่เดิมปรากฏเสนทึบเปนทางสาธารณะตลอดแนวดานตะวันออก
จดทิศตะวันตก แมสภาพจะเปลี่ยนไปและไมมีการใชประโยชน แตเมื่อยังไมมีการถอนสภาพตามกฎหมาย
เมื่อจะออกโฉนดที่ดินจะตองกันออก จะรวมโฉนดที่ดินไมได และที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดินเปนที่ดินอยูคนละระวางกับที่ดินตามโฉนดที่ดิน
กล า วโดยสรุ ป คณะทํ า งานชุ ด นี้ ก็ มี ค วามเห็ น ยื น ยั น ในทํ า นองเดี ย วกั น ว า การออกโฉนดที่ ดิ น ทั้ ง
๕ แปลง ใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เปนการออกโฉนดที่ดินที่ฝาฝนตอระเบียบ
และกฎหมายดวย
ยิ่งไปกวานั้นในเวลาไลเลี่ยกันนี้กรมที่ดินยังมีคําสั่งที่ ๑๒๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงการออกโฉนดที่ดินบริเวณโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเปนประธาน โดยใหมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงวาโฉนดที่ดินเลขที่ดังกลาวขางตนทั้ง
๕ แปลงออกโดยชอบดวยหรือไม และสมควรดําเนินการแกไขเพิกถอนอยางไรหรือไม เจาหนาที่
เกี่ยวของและตองรับผิดชอบมีใครบาง และควรดําเนินการทางวินัยอยางไร ซึ่งจากการตรวจสอบของ
คณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นวา มีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ ๔ แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐
๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔ และ ๑๕๕๒๘ สวนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ออกโฉนดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับปญหาที่วาที่ดินอันเปนที่ตั้งของโฉนดทั้ง ๕ แปลงนี้ยังเปนที่สงวนไวสําหรับเทขยะหรือไม
คณะกรรมการชุดนี้เห็นวา ที่ดินบริเวณที่อ อกโฉนดที่ดินดังกลาวนี้ไมมีสถานะเปนที่หวงหามของ
ทางราชการเปนที่เทขยะอีกตอไปตั้งแตป ๒๔๗๓ ซึ่งเปนระยะเวลากอนที่จะมีการออกโฉนดที่ดิน
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ในครั้งนี้ สวนปญหาในการออกทับถนนหลวงพอปานนั้น คณะกรรมการไดตรวจสอบจากหลักฐาน
ระวางเดินสํารวจป ๒๔๕๘ พบวามีลวดลายถนน แตจากการตรวจแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑)
ทุกแปลงที่นําออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงไมมีแปลงใดระบุวาจดถนนหรือทางดังกลาวแตอยางใด
ประกอบกับอําเภอบางบอไดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในขณะที่มีการขอออกโฉนดที่ดินเมื่อป ๒๕๓๔
ถึง ๒๕๓๖ ไมพบสภาพเปนถนนสาธารณะแตอยางใดตามหนังสือเรื่องการตรวจสอบการรังวัดออก
โฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ. ๘๐ ถึง จ. ๙๐
ต อ มานายประที ป เจริ ญ พร ผู ต รวจราชการกรมที่ ดิ น ในขณะนั้ น ได รั บ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เป น
ประธานคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินไดเบิกความตอศาลและ
ไดใหการไวตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๔๙ สรุปความไดวา มีการออก
โฉนดที่ ดิ น โดยมิ ช อบโดยการนํ า แบบแจ ง การครอบครอง (ส.ค. ๑) และหนั ง สื อ รั บ รองการทํ า
ประโยชน (น.ส. ๓) สําหรับที่ดินแปลงอื่นมาขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว และเปนที่ดินซึ่งไมสามารถ
ออกโฉนดที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย คือออกทับคลองสาธารณประโยชน คณะกรรมการสอบสวนชุดนี้
จึ ง มี ค วามเห็ น ให แ ก ไ ขรู ป แผนที่ แ ละจํ า นวนเนื้ อ ที่ ด ว ย โดยการกั น เขตที่ ดิ น ส ว นที่ อ อกทั บ คลอง
สาธารณะและแกไขเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดินใหถูกตอง พรอมทั้งหมายเหตุในเอกสารเพื่อให
ขอเท็จจริงถูกตองตรงตอความเปนจริง
ยังไดความตอมาอีกวา นายวราวุธ วราภรณ ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมที่ดิน
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อสอบสวนและดําเนินการตามมาตรา ๖๑ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ผลการดําเนินการของคณะกรรมการชุดใหมนี้ก็สอดคลองกับชุดที่นายประทีปเปนประธาน
โดยเห็นวาเปนการออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณประโยชน และนําหลักฐานที่ดินแปลงอื่นมา
ออกสลั บ แปลง จึ ง มี ค วามเห็ น ให แ ก รู ป แผนที่ แ ละจํ า นวนเนื้ อ ที่ โ ดยการกั น เขตที่ มี ก ารทั บ คลอง
สาธารณะออก และแกไขเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินใหถูกตองตรงความเปนจริง
เมื่อสํานักงานมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญไดตรวจสํานวนการสอบสวนนี้แลว เห็นวา
แมเปนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบเพียงบางสวน แตเมื่อไดจัดทํารูปแผนที่ตอทายคําสั่งเพื่อแกไขแผนที่
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี แจงวาไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากสภาพพื้นที่
เปลี่ยนแปลงไปมากจนไมสามารถตรวจสอบไดวาออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณะเปนจํานวนเนื้อที่เทาไร
และไมสามารถชี้แนวเขตไดเมื่อเจาหนาที่ของกรมที่ดินไมสามารถดําเนินการรังวัดกันเขตสวนที่ออก
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โฉนดที่ดินโดยมิชอบออกได ประกอบกับกระทรวงการคลังผูซื้อที่ดินดังกลาวสงมอบโฉนดที่ดินคืน
โดยไมคัดคานเรื่องการแกไขดังกลาว กรมที่ดินจึงมีคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง ๔ แปลงนั้น
เห็นวา ความเห็นของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังกลาวขางตนไมวาจะเปนคณะกรรมการ
ซึ่งแตงตั้งโดยคําสั่งของสํานักนายกรัฐมนตรีหรือคําสั่งแตงตั้งโดยกรมที่ดินไดแตงตั้งบุคคลซึ่งลวนเปน
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพิจารณาการออกโฉนดที่ดินตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามที่ปรากฏในสํานวน
การไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หนา ๒๒๖ ถึงหนา ๒๓๑
แมจะมีขอโตเถียงวาโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงนั้นจะออกทับถนนหลวงพอปาน อันเปนถนนสาธารณะ
หรือออกทับที่สงวนไวเปนที่เทขยะของทางราชการหรือไมก็ตาม แตไดความชัดเจนจากคณะกรรมการ
ทุกชุดรวมทั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา การออกโฉนดที่ดินดังกลาว
เป น การออกไม ช อบเพราะเป น ออกทั บ คลองสาธารณะ มี ก ารนํ า หลั ก ฐานสํ า หรั บ ที่ ดิ น แปลงอื่ น
มาอ า งออกโฉนดที่ ดิ น และการออกโฉนดที่ ดิ น ก็ ไ ม เ ป น ไปตามระเบี ย บและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดลงมติวา การออกโฉนดที่ดินทุกแปลง
เปนการออกโฉนดที่ดินที่ไมชอบดวยมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๘
ซึ่งสอดคลองกับคําเบิกความของราษฎรที่ประกอบอาชีพหรือมีที่อยูอาศัยในที่ดินดังกลาว และไดนํา
ที่ดินไปขายใหแกจําเลยกับพวก เชน นายหัสนัย กองแกว ไดเบิกความวา เคยนําหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. ๓) ของบริษัท สหมารีนโปรดักส จํากัด ไปขอออกโฉนดที่ดิน เจาหนาที่สํานักงานที่ดิน
อ า งว า ไม อ าจออกโฉนดที่ ดิ น ในที่ บ ริ เ วณนั้ น ได เ พราะเป น ที่ ถู ก กั น ไว สํ า หรั บ ใช เ ทขยะ ซึ่ ง ต อ มา
บริษัท สหมารีนโปรดักส จํากัด ก็ไดนําที่ดินแปลงดังกลาวไปขายใหบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท
จํากัด และบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด กลับสามารถนําหนังสือรับรองการทําประโยชน
(น.ส. ๓) นั้นไปออกโฉนดที่ดินได นอกจากนี้นายหัสนัยยังใหการยืนยันวามีคลองทะเล คลองตาพูน
และคลองดอน อยูในที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๑๕๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ซึ่งมีสภาพเปนคลองสาธารณะ
นายพร อ ม แย ม เม ง เบิ ก ความต อ ศาลและยื น ยั น คํ า ให ก ารที่ เ คยให ก ารต อ พนั ก งานสอบสวน
กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. วา พยานเคยนําหนังสือรับรองการทําประโยชน
(น.ส. ๓) ที่ดินที่อยูนอกโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการแตอยูติดกันไป
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ขอออกโฉนดที่ดิน นายสมมาตร ดลมินทร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
ในขณะนั้นบอกวาไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหไดเนื่องจากพื้นที่ทับลวดลายในระวางแผนที่ และพยานยืนยันวา
มีถนนหลวงพอปาน ตอมาปรากฏวาสํานักงานที่ดินจังหวัดสุมทรปราการ สาขาบางพลีไดออกโฉนดที่ดิน
ใหแก บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ตามคําใหการเอกสารหมาย จ. ๑๙ นายจํานงค สุขมะ ไดใหการ
ตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. วา เคยไปขอออกโฉนดทีด่ นิ
สําหรับที่ดินที่ขายใหแกจําเลย แตก็ไมอาจออกโฉนดที่ดินได เพราะเจาหนาที่ของกรมที่ดินอางวาเปนที่
ทิ้งขยะและพยานปากนี้ไดยืนยันวาในพื้นที่ดังกลาวมีคลองสาธารณประโยชนซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
หลายสาย ชาวบานใชอาศัยสัญจรไปมา เทาที่จําไดมีคลองนางหงษ คลองดอน คลองตรง คลองทะเล
และคลองตาพูน ทั้งยังมีถนนสาธารณะชื่อถนนหลวงพอปานเริ่มจากวัดสวางอารมณไปทางหมูบานสีลง
อยูไมไกลจากทะเล ซึ่งราษฎรในละแวกนั้นใชเปนทางเดินไปหาปูทะเลหรือขุดปู ปรากฏตามคําใหการ
เอกสารหมาย จ. ๑๕ นายจําป โหประไพ ซึ่งเคยเปนผูใหญบานหมูที่ ๑๑ ตําบลคลองดาน และ
เคยเป น กํา นั น ตํ า บลคลองดา น อํ า เภอบางบอ ให ก ารต อ พนัก งานสอบสวน กองปราบปรามและ
คณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. และเบิกความตอศาลวา คลองสาธารณะที่มีการออกโฉนดที่ดินทับ
และมีการกอสรางโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก คลองนางหงษ
คลองตาแช คลองกะโหลก คลองตรง คลองไมจาง และคลองดอน ซึ่งเปนคลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และยืนยันถึงความมีอยูของถนนหลวงพอปานวามีความยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร เปนทางที่ราษฎร
ใชเดินจากวัดสวางอารมณไปหมูบานสีลง ขณะที่พยานดํารงตําแหนงกํานันตําบลคลองดานก็ยังไดใช
ถนนหลวงพอปานอยู และยืนยันวาที่ดินบริเวณดังกลาวทางราชการหวงหามไวเปนที่เทขยะ ไมสามารถออก
เอกสารสิทธิได ตามคําใหการเอกสารหมาย จ. ๒๐ นายทองแยม ยิ้มละมัย เบิกความยืนยันตอศาล
ประกอบบันทึกคําใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช.
วา ถนนหลวงพอปานมีจริง พยานเคยเห็น และเบิกความวาพยานเคยขายที่ดินใหแกจําเลย ปรากฏตาม
คําใหการเอกสารหมาย จ. ๑๖ นอกจากพยานดังกลาวยังมีพยานซึ่งเปนราษฎรตําบลคลองดานอีกหลายคน
ที่มาเบิกความตอศาลยืนยันในทํานองเดียวกัน ยังไดความจากคําใหการของนายเกรียงศักดิ์ ตัณฑตะนัย
ปลัดอําเภอบางบอในขณะเกิดเหตุ และจากคําใหการของนายวงษ ชาญสมร ผูใหญบานหมูที่ ๑๑
ตําบลคลองดานในขณะนั้น แมนายเกรียงศักดิ์และนายวงษไมไดมาเบิกความตอศาลก็ตาม แตก็ไดเคย
ใหการไวตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม และยืนยันคําใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน
ป.ป.ช. วาการออกโฉนดที่ดินใหแกผูขอเฉพาะรายนั้น นายอําเภอตองไประวังแนวเขตวาจะไปทับที่
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สาธารณะหรือไม ซึ่งนายอําเภอบางบอไดมอบหมายใหนายเกรียงศักดิ์ ตัณฑตะนัย นายณรงค ยอดศิรจินดา
และนายวงษ ชาญสมร ไประวังแนวเขตที่สาธารณะ แตในตามความเปนจริงแลวนายเกรียงศักดิ์และ
นายวงษใหการทํานองเดียวกันวา พยานไมไดออกไประวังแนวเขตที่ที่สาธารณะซึ่งจะตองปฏิบัติ
เมื่อสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการชุดตาง ๆ สอดคลองกับคําเบิกความของราษฎร
และการรังวัดออกโฉนดที่ดินก็มิไดปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนั้นองคคณะผูพิพากษา
จึงมีมติดวยเสียง ๘ ตอ ๑ วา การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงเปนการออกโฉนดที่ดินโดยไมชอบ
ดวยระเบียบและกฎหมาย
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา จําเลยขมขืนใจหรือจูงใจใหเจาพนักงานฝายปกครองและเจาพนักงาน
สํา นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวัด สมุ ท รปราการ สาขาบางพลี ออกโฉนดที่ ดิ น โดยไม ช อบด ว ยระเบี ย บและ
กฎหมายหรือไม
ขอเท็จจริงในเบื้องตนรับฟงเปนยุติไดวา จําเลยเคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการหลายสมัย เมื่อระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔
และระหวางวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตามลําดับ ตอมาในป ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๔
จําเลยไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งหลังนี้จําเลยไดรับ
มอบหมายใหกํากับดูแลกรมที่ดินดวย สวนการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ในครั้งแรกนั้นจําเลยไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลกรมอื่นเชน กรมแรงงาน กรมราชทัณฑ และ
การเคหะแหงชาติ เปนตน จําเลยกับพวกไดกวานซื้อที่ดินจากราษฎร ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ ๑,๙๐๐ ไร การซื้อขายดังกลาวแมจะซื้อในนามของบริษัท เหมืองแรลานทอง
จํากัด ก็ตาม แตเมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วา จําเลยมีหุนและเปนกรรมการในบริษัท เหมืองแรลานทอง
จํากัด ตอมาบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดซื้อที่ดินจากบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด
ในราคา ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไมมีการชําระราคาที่ดินใหแกกัน แตบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท
จํากัด ไดตีราคาที่ดินเปนหุนแทน โดยจําเลยใหบริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ของจําเลยเปนเจาของหุนดังกลาว ดังนั้น บริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด จึงเปนผูถือหุนรอยละ ๒๒
ของหุนทั้งหมดในบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ยอมเห็นไดอยูในตัววา แมจําเลยจะไมมีชื่อ
เปนผูถือหุนอยูในบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด แตการที่จําเลยมีหุนอยูในบริษัท เหมืองแรลานทอง
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จํากัด ก็ดี หรือบริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด ไดเขาไปมีหุนในบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท
จํากัด ก็ดี จําเลยก็ยอมมีสวนไดเสียในบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด นี้ดวย นาเชื่อวาเปน
มูลเหตุประการหนึ่งที่จําเลยไดกวานซื้อที่ดินจากราษฎรในนามของบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด
และขอออกโฉนดที่ดินในนามบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เพราะจําเลยมีสวนไดเสีย
ดังนั้นเมื่อมีการดําเนินการขอออกโฉนดที่ดิน จําเลยก็ยอมเขาไปมีบทบาทในการดําเนินการดังกลาว
เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบไดความวา จําเลยไดวาจางนายกิติชัย พิมพาภรณ ซึ่งเปนอดีต
ขาราชการกรมที่ดินและเกษียณไปแลวมาทํางานกับจําเลย โดยนางอัมพร พิมพาภรณ ภริยาของนายกิติชัย
ก็เบิกความยืนยันขอเท็จจริงนี้ ยังไดความจากคําเบิกความของนายสุรพงษ ไชยนิตย ซึ่งเดิมรับราชการ
อยูที่ฝายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม ตอมานายทวี ชูทรัพย อธิบดีกรมที่ดิน
ในขณะนั้นไดใหนายสุรพงษไปชวยราชการที่สํานักเลขานุการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ชวยเหลือจําเลยทั้งงานในหนาที่ราชการและงานสวนตัว และเปนอีกบุคคลหนึ่งที่ไดรับมอบหมายใหไป
ดําเนินการเรื่องการจดทะเบียนรับโอนที่ดินใหบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด ตลอดจนไปประสาน
เรื่องการขอออกโฉนดที่ดินของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี ปรากฏตามคําเบิกความของนายสุรพงษประกอบคําใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม
และคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. ๑๔ นอกจากนี้ยังมีนายสุทัศน ธรรมรักคิด
อดีตชางรังวัดเปนผูชวยเหลือนายกิติชัยนําชี้ปกหลักเขตและเปนพยานในบันทึกถอยคําตาง ๆ นายสุทัศน
ไดทําการสํารวจที่ดินปกหลักหมุดเขตดวยหลักไม และจัดทําแผนที่สวนตัวเพื่อใชประกอบในการชี้มุมเขต
ตามหลักเขตที่ดินในวันที่มีการรังวัดออกโฉนดที่ดินดวย ซึ่งเปนการกาวกายการทํางานและครอบงํา
การใชดุลพินิจรังวัดออกโฉนดที่ดินของเจาพนักงานสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
และปรากฏวากอนทําการรังวัดนายกิติชัยและนายสุทัศนไดไปดูสภาพที่ดินที่จะรังวัด พบวาพื้นที่ดินทิศใต
ติดทะเล มีลักษณะเปนเลน ปาแสม และปาโกงกาง การรังวัดดวยเครื่องมือของทางราชการที่มีอยูใน
ขณะนั้นทําไดยากและไมสามารถจะรังวัดใหอยูในหลักเกณฑความถูกตองตามระเบียบของกรมที่ดินได
นายสมพร พรหมพันธุ ขณะนั้นเปนชางรังวัด ๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
จึงไดชวนนายพรชัยซึ่งเคยทํางานอยูที่กรมประมง และมีความสามารถในการรังวัดที่ติดทะเลน้ําทวมถึง
ไปชวยรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาว ตอมากรมที่ดินมีคําสั่งใหนายพรชัยไปชวยราชการเปนการประจํา
ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายพรชัยเบิกความประกอบคําใหการตอพนักงาน
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สอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๑๐๑ วา การรังวัดที่ดิน
ของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เปนพื้นที่แปลงใหญและเปนที่ลุมน้ําทวมถึง ตองใชเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและมีความละเอียดถูกตองสูง นายพรชัยจึงไดหารือกับนายสมชัย แตงนอย หัวหนาฝายรังวัด
ตอมานายกิติชัยคนของจําเลยก็ไดพานายสมชัยและนายพรชัยไปพบจําเลย จําเลยใหนายพรชัยเปน
ผูคัดเลือกกลองสํารวจและประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งในที่สุดไดติดตอซื้อจากบริษัท เอส. ดี. เอ็ม.
จํากัด ซึ่งนายรัฐพงษ พงศปฏิเมธ เปนผูจัดการไดมาเบิกความยืนยันขอเท็จจริงดังกลาวตอศาลประกอบ
คําใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม และคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. ๒๘
วา จําเลยไดตกลงซื้อกลองสํารวจและประมวลผลจํานวน ๒ เครื่องพรอมดวยอุปกรณในราคาเครื่องละ
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท นายพรชัยยืนยันวาเปนผูไปรับกลองสํารวจและประมวลผลพรอมอุปกรณดังกลาว
ที่บานจําเลย โดยจําเลยเปนผูมอบกลองสํารวจและประมวลผลพรอมอุปกรณดังกลาวดวยตนเองและ
พูดกับนายพรชัยวาใหทํางานใหเรียบรอย ขอเท็จจริงดังกลาวชี้ใหเห็นวาจําเลยเปนผูมีบทบาทโดยตรง
ในการใหเจาพนักงานสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบาพลี ดําเนินการออกโฉนดที่ดินดังกลาว
ถ า จํ า เลยไม มี ส ว นเกี่ ย วข อ งก็ ไ ม มี เ หตุ ผ ลใดที่ ต อ งจั ด ซื้ อ กล อ งสํ า รวจและประมวลผลในราคารวม
ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยจําเลยเปนผูตัดสินใจสั่งซื้อ นอกจากนี้นายสุรพงษซึ่งปฏิบัติหนาที่เปน
ผูติดตามจําเลยยังไดไปพบนายสมชัย แตงนอย หัวหนาฝายรังวัดที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี โดยนายสุรพงษ นําเอกสารเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท
จํา กั ด ไปให น ายสมชั ย ดูพ ร อ มกั บ บอกว า จํ า เลยซึ่ ง ในขณะนั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง รัฐ มนตรี ช วยว า การ
กระทรวงมหาดไทยฝากใหชวยดูแล ตอมานายสมชัยถูกจําเลยเรียกไปพบและถูกตอวาเรื่องการออก
โฉนดที่ดินลาชา และถูกยายไปอยูกองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ ซึ่งนายสมชัยใหการวาเปน
ตําแหนงที่ไมมีใครอยากอยูเปนการถูกกลั่นแกลงและลดชั้นตามที่เบิกความตอศาลประกอบบันทึก
คําใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. เอกสารหมาย
จ. ๙๘ ยังไดความจากคําใหการของนายพรชัยซึ่งใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ยืนยัน
คําใหการซึ่งเคยไดใหไวตอพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษวา สําหรับการออกโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๕๕๒๘, ๑๕๐๒๔ และ ๑๕๕๖๕ เมื่อนําแผนที่ลงในระวางปรากฏวาทับแนวเขตทะเลดานทิศใต
ในระวางที่เปนเสนทึบ ใตเสนทึบเขียนไววาเปนที่ดินออนชายทะเล นายพรชัยรายงานขอเท็จจริงเสนอ
ไปตามขั้นตอนและแจงใหนายกิติชัยกับนายสุทัศนวา ไมสามารถออกโฉนดที่ดินไดเต็มจํานวนเนื้อที่

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

ที่รังวัด ขอใหตัดเสนเขตทะเลออก นายกิติชัยไมสามารถตัดสินใจได จึงใหนายพรชัยไปพบจําเลย
ซึ่งจําเลยไมขัดของแตอยางใด และสั่งการใหนายกิติชัยและนายสุทัศนไปทําการรังวัดใหมโดยตัดสวนที่
ทับเสนเขตทะเลออก นายกิติชัยและนายสุทัศนจึงนําหลักฐานที่ดินเดิมไปแบงแยก แลวนําสวนที่เหลือ
ไปทําการรังวัดใหมซึ่งในการรังวัดที่ดินออกโฉนดที่ดินดังกลาวนั้นตามระเบียบและกฎหมายจะตองมี
เจาของที่ดิน และเจาของที่ดินขางเคียงระวังเขต ทั้งจะตองมีเจาพนักงานปกครองตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ไประวังแนวเขตที่ดินที่เปนที่สาธารณประโยชน นายเกรียงศักดิ์
ตั ณ ฑตะนั ย ปลั ด อํ า เภอบางบ อ ในขณะนั้ น ให ก ารต อ พนั ก งานสอบสวน กองปราบปรามและ
คณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๑๐๖ วา หลังจากที่พยานไดรับมอบหมายจาก
นายอําเภอบางบอใหไประวังแนวเขตที่สาธารณประโยชนแลว ประมาณ ๒ ถึง ๓ เดือนชางรังวัด
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ไดนําเอกสารที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดิน
มาใหพยานลงลายมือชื่อ พยานตรวจดูเบื้องตนแลวเห็นวาหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอออก
โฉนดที่ดินดังกลาวระบุวาไมมีถนนและคูคลองสาธารณะ และใหพยานรับรองวาไมเปนที่สาธารณ
ประโยชน ข องทางราชการ ซึ่ ง พยานอยู ใ นพื้ น ที่ ม านานทราบว า พื้ น ที่ ดั ง กล า วเป น ที่ ที่ มี น้ํ า ท ว มถึ ง
บางแปลงมีคลองและถนนสาธารณะ ตลอดจนอาจจะมีการรุกล้ําที่ดินสาธารณประโยชนหรือที่ดิน
ของผูอื่นเนื่องจากเปนการขอออกโฉนดที่ดินแปลงใหญพยานจึงทักทวงดวยวาจาตอเจาหนาที่รังวัด
ที่เสนอเอกสารใหพยานลงชื่อรับรอง นอกจากนี้พยานไดตรวจเอกสารที่เจาหนาที่รังวัดนํามาใหลง
ลายมือชื่อ ปรากฏวาผูเกี่ยวของไดลงลายชื่อมาแลวบางสวน และเจาหนาที่ดังกลาวไดขีดเครื่องหมาย
ดวยดินสอใหพยานลงลายมือชื่อดวย หลังจากพยานทักทวงไดประมาณ ๑ สัปดาห นายสมพร อัศวเหม
นองชายของจําเลยไดมาพูดกับพยานวาใหลงชื่อรับรอง โดยพูดกับพยาน ๔ ถึง ๕ ครั้ง และรับรองวา
หากมีอะไรเกิดขึ้น จําเลยซึ่งเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยจะดูแลให และพยานยังเคย
เห็นจําเลยไปพบกับนายจําเนียร ปานพุมชื่น ซึ่งเปนนายอําเภอบางบอในขณะนั้นหลายครั้ง นายจําเนียร
เคยบอกพยานวาชวยอํานวยความสะดวกในการขอออกโฉนดที่ดินใหแกกลุมนายวัฒนาดวย พยานเห็นวา
ขณะเกิดเหตุจําเลยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับตัวพยานเองเปนขาราชการ
ชั้นผูนอย ถาไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชากลัววาจะใหคุณใหโทษแกการปฏิบัติหนาที่ราชการ
จึงไดลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารการขอออกโฉนดที่ดินทุกแปลงดังกลาวขางตนตามที่เจาหนาที่รังวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทราปราการ สาขาบางพลี นําเอกสารมาใหลงชื่อ ซึ่งการกระทําดังกลาวของ
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นายเกรียงศักดิ์ แมไดกระทําไปเพราะเกิดจากการเกรงกลัวอิทธิพลของจําเลย แตก็เปนการกระทํา
ที่ไมถูกตองดวยระเบียบและกฎหมาย นายเกรียงศักดิ์ ยังไดใหการไวอีกดวยวาเคยออกตรวจราชการ
ในทองที่ตําบลคลองดานระหวางป ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๐ พบวามีคลองสาธารณะ เทาที่จําไดคือคลองนางหงษ
คลองตรง และคลองดอน เปนตน ซึ่งคําใหการดังกลาวเปนคําใหการที่เปนผลรายตอตัวพยานเองที่
ยอมละเวนการปฏิบัติหนาที่ จึงเปนคําใหการที่รับฟงได นายวงษ ชาญสมร ผูใหญบานหมูที่ ๑๑
ตําบลคลองดานซึ่งถูกอางวาเปนผูไดรับมอบหมายจากนายอําเภอบางบอใหออกไประวังแนวเขตที่
สาธารณประโยชนในการขอออกโฉนดที่ดิน ไดใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและ
คณะอนุ ก รรมการไต ส วน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๑๑๐ ว า พยานได ร ว มลงชื่ อ กั บ บุ ค คล
ที่เกี่ยวของมีนายเกรียงศักดิ์ ตัณฑตะนัย และนายณรงค ยอดศิรจินดา ในใบรายการรังวัดที่ชางรังวัด
ไดจัดทําขึ้นเกือบจะทั้งหมด เพราะมีนายสมบัติ เลาประเสริฐ ซึ่งเปนสารวัตรกํานันตําบลคลองดาน
ในขณะนั้นและเปนคนของจําเลยมาขอรองใหลงชื่อหลายครั้งหลายหน โดยที่พยานไมไดเคยออกไป
ตรวจสอบระวังแนวเขตที่สาธารณประโยชนหรือชี้แนวเขตที่ดินซึ่งมีการขอออกโฉนดที่ดินนั้นแตอยางใด
ที่พยานยอมลงชื่อไปนั้นเนื่องจากพยานมีความเกรงใจจําเลยเห็นวามีนายเกรียงศักดิ์ปลัดอําเภอบางบอ
และนายณรงคกํานันตําบลคลองดานไดลงลายมือชื่อในเอกสารดังกลาวแลว พยานปากนี้ยังไดใหการ
ยืนยันวา จําเลยไดเขามาซื้อที่ดินในหมูที่ ๑๑ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ โดยจําเลยดําเนินการ
ติดตอซื้อที่ดินดวยตนเองในบางครั้ง แตทําสัญญาในนามบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด เปนผูซื้อที่ดิน
หากเจาของที่ดินรายใดไมยินยอมคนของจําเลยจะนําหลักไมไปปกใหรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูนั้น
ที่พยานทราบเพราะพยานไดรับการรองเรียนจากราษฎร เทาที่จําไดมีนายสมพงษ เชยชม รวมอยูดวย
คําใหการของนายเกรียงศักดิ์ ตัณฑตะนัย และนายวงษ ชาญสมร ดังกลาวสอใหเห็นถึงการออกโฉนดที่ดิน
ไมชอบดวยระเบียบและกฎหมายสอดคลองกับที่นายพรชัยไดใหการวา หลังจากไดรับกลองสํารวจและ
ประมวลผลประมาณ ๑ สัปดาห มีนายสุทัศน ไมทราบนามสกุล มีชื่อเลนวาขาวกับนายกิติชัยมาพบพยาน
ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี พรอมนําแผนที่ตนรางของบริเวณที่ขอออกโฉนดที่ดิน
เป น แผนที่ ข นาดกว า งยาวประมาณ ๑ เมตร ซึ่ ง แผนที่ ดั ง กล า วได มี ก ารรั ง วั ด และคํ า นวณไว แ ล ว
พยานทราบภายหลังวาแผนที่ดังกลาวนายสุทัศนไดรังวัดไวกอนแลว โดยใชกลองและโซลาก นายกิติชัย
ไดบอกใหพยานทําการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยใชแผนที่นายกิติชัยนํามาใหเปนหลัก และบอกวาได
ปกหลักเขตของกรมที่ดินไวแลว หลังจากนั้นประมาณ ๒ หรือ ๓ วัน นายกิติชัยและนายสุทัศนไดนํา
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พยานไปดูพื้นที่จะทําการรังวัด ซึ่งตามระเบียบแลวจะตองตรวจจากเอกสารสิทธิเดิมที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลีกอน หากมีหลายสิบฉบับจะตองมีพื้นที่เชื่อมโยงติดตอกันแลวให
เจาของที่ดินขางเคียงนําชี้แนวเขตรวมกับเจาของที่ดิน แตการรังวัดขอออกโฉนดที่ดินรายบริษัท ปาลมบีช
ดีเวลลอปเมนท จํากัด พยานไมไดไปตรวจดูจากเอกสารสิทธิเดิมเพียงแตรังวัดตามแผนที่ที่นายกิติชัย
นํามามอบใหเทานั้น และพยานไดใหเหตุผลวาที่ตองทําตามเนื่องจากทราบวาเปนความประสงคของ
จําเลย และหลังจากที่พยานไปชวยราชการอยูที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
ไดประมาณ ๔ เดือน จําเลยไดไปประชุมเจาหนาที่ที่ดินเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินรายบริษัท ปาลมบีช
ดีเวลลอปเมนท จํากัด มีผูเขารวมประชุมคือ นายไพศาล กาญจนประพันธ เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สมุ ท รปราการ สาขาบางพลี นายสมชั ย แตงน อ ย หั ว หน า ฝ า ยรั ง วั ด นายอริ ย ะ สุ ก วรรณรั ต น
ชางรังวัด ๕ และมีเจาหนาที่อื่นอีกหลายคนซึ่งพยานจําไมไดวาเปนผูใดบาง โดยประชุมที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี จําเลยไดพูดตําหนินายสมชัย แตงนอย ตอหนาที่ประชุมวา ที่ดิน
ของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด มีปญหาอะไรจึงออกโฉนดที่ดินใหไมได พรอมกับเรงรัด
ใหทํ าการออกโฉนดที่ ดินโดยเร็ว การกระทํ าดังกลา วจึง เปน การบัง คับหรือ เปนการจู งใจอยูใ นตั ว
โดยประสงคใหดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ที่จําเลย
มีสวนเกี่ยวของโดยการถือหุนอยูเปนจํานวนมาก เมื่อฟงขอเท็จจริงไดตามที่นายพรชัยไดมาเบิกความตอศาล
และยืนยันคําใหการตอพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษและตอคณะอนุกรรมการไตสวน
ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๑๐๑ วาพยานเปนผูรับกลองสํารวจและประมวลผลที่นําไปใชในการรังวัด
ออกโฉนดที่ดินดังกลาวจากตัวจําเลยเอง และการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘ และ
๑๕๕๖๕ ผิดระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยมีที่ดินรุกล้ําเขามาไปทะเลประมาณ ๑๐ เสน หรือ
ประมาณ ๔๐๐ เมตร และไดใหการวา เมื่อป ๒๕๓๔ จําเลยไดมาที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี พรอมกับคนสนิทของจําเลย และเรียกเจาพนักงานที่ดินในขณะนั้น นายบุญเชิด คิดเห็น
นายสมชัย และตัวพยานไปพบที่หองรับแขกของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
จําเลยไดพูดตอผูเขารวมประชุมทุกคนวา ที่ดินที่บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ยื่นคําขอ
ออกโฉนดที่ดินไวทํ า ไมออกลาช า ขอให ออกโฉนดที่ดิ นให มีเนื้ อ ที่เท าตามหลั กฐานแบบแจ งการ
ครอบครอง (ส.ค. ๑) และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่มีอยูแมที่ดินดังกลาวจะลงไป
อยูในทะเลก็ตาม ทั้งตอมาจําเลยยังพูดกับนายสมชัยวา ถึงไมไดเปนรัฐมนตรีแลวก็ยังมีเพื่อ นเปน
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รัฐ มนตรี อ ยู ม าก ให เร ง รัด การออกโฉนดที่ดิ น ดว ย เมื่อ วั นที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๓๔ กรมที่ ดิ น
ไดมีคําสั่งยายนายสมชัยไปรับราชการในตําแหนงชางรังวัด ๖ ที่กองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ
ซึ่งนายสมชั ยให การวา เป นตํา แหนงที่ ไม มีใ ครอยากอยูเ หมื อนกั บเปนการลดชั้ นและถู กกลั่นแกล ง
นอกจากนั้น นายไพศาล กาญจนประพันธ เบิกความตอศาลประกอบบันทึกคําใหการตอพนักงานสอบสวน
กองปราบปราม และคณะอนุกรรมการการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๙๖ วา จําเลย
เคยเรียกพยานขณะดํารงตําแหนงเปนเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ไปพบที่บาน
จําเลย พยานกับภริยาไปที่บานจําเลย จําเลยไดบอกกับพยานวาขอใหรีบออกโฉนดที่ดินใหเพราะ
ตองการจะใชโฉนดที่ดิน ตอมาเมื่อจําเลยไปที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
ไดผลักประตูหองทํางานของพยานเขาไปพรอมกับพูดวา “คุณไพศาลคุณพูดภาษาคนไมรูเรื่อง ผมเปน
รัฐมนตรี จะใหคุณดังก็ได ใหคุณดับก็ได” และจําเลยเคยเดินทางไปที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี ไดเรียกพยาน นายสมชัย และนายพรชัยไปเพื่อเรงรัดการออกโฉนดที่ดินใหและออก
ตามจํ า นวนเนื้ อ ที่ ต ามหลั ก ฐานที่ ยื่ น ขอออกโฉนดที่ ดิ น แม ส ภาพความเป น จริ ง จะเป น ทะเลก็ ต าม
ภายหลังจากที่พยานไดลงนามออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ และโฉนดเลขที่ ๑๓๘๑๗ ไปแลว
พยานไมกลาที่จะลงนามออกโฉนดที่ดินที่เหลืออีก ๓ แปลง เพราะเคยไปตรวจสอบพื้นที่จริงดวยตัวเอง
ปรากฏวาเมื่อน้ําทะเลขึ้นไดทวมเลยหลักเขตเขามาในที่ดินขอออกโฉนดที่ดินประมาณ ๑๐ เสน หรือ
ประมาณ ๔๐๐ เมตร พยานไดขอใหนายกิติชัยกันที่ดินดังกลาวออก แตนายกิติชัยไมยอม อางวา
กรมเจาทาไดรับรองแนวเขตทะเลแลว ตอมาพยานไดไปพบนางเชอรรี่ สื่อสิน ผูตรวจราชการกรมที่ดิน
ในขณะนั้นและเลาเรื่องใหฟง นางเชอรรี่ไดเดินทางไปตรวจราชการที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี และไดบันทึกตรวจสั่งงานในสมุดตรวจราชการโดยใหสงเรื่องการขอออกโฉนดที่ดิน
ทั้ง ๓ แปลงดังกลาวใหกรมที่ดินตรวจสอบกอน พยานไดสําเนาสมุดตรวจราชการดังกลาวรายงานกรมที่ดิน
และไดสงเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๓ แปลง ดังกลาวใหกรมที่ดินตามที่นางเชอรรี่ผูตรวจราชการ
กรมที่ดินสั่งการ ซึ่งตอมาปรากฏวาสมุดตรวจราชการที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
และสําเนาสมุดตรวจราชการดังกลาวที่รายงานไปยังกรมที่ดินสูญหายไป และตอมาพยานก็ถูกยายไป
เปนเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี ซึ่งเปนเหตุใหครอบครัวตองเดือดรอนเพราะพยานมีภูมิลําเนาอยู
กรุงเทพมหานคร เมื่อพยานไปพบกับนายผัน จันทรปาน อธิบดีกรมที่ดิน ในขณะนั้นเพื่อชี้แจงเหตุ
ที่ไมยอมลงนามในโฉนดที่ดิน ๓ แปลงดังกลาว นายผันบอกกับพยานวาไมตองชี้แจงเพราะทราบสาเหตุ
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และเข า ใจเรื่ อ งนี้ ดี แ ล ว พยานได ถ ามนายผั น ถึ ง สาเหตุ ที่ ถู ก ย า ยไปจั ง หวั ด ป ต ตานี นายผั น ตอบว า
พยานยายไปก็ดีแลว หากยังอยูที่เดิม เกรงวาจะไดรับอันตราย แมนายไพศาลจะเบิกความตอศาลวา
หมายถึงอันตรายเกิดจากการเดินทางไปทํางานที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
เพราะรถติดมาก ก็เปนคําเบิกความที่ไมสมเหตุผล เพราะกรณีรถติดมากเปนเรื่องปกติของเมืองใหญ
ซึ่งไมนารุนแรงเปนอันตรายตอชีวิตถึงกับตองยายไปจังหวัดปตตานี เชื่อวาเปนการเบิกความบายเบี่ยง
เพื่อชวยเหลือจําเลย เมื่อนายสมมาตร ดลมินทร ไดยายไปรับราชการเปนเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ สาขาบางพลี ตอจากนายไพศาลจําเลยไดทวงกลองสํารวจและประมวลผลคืนจาก
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี โดยจําเลยไมพอใจที่ไมออกโฉนดที่ดินทั้ง ๓ แปลง
ใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด นายสมมาตรไดเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหแกนายเสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นซึ่งกํากับดูแลกรมที่ดิน ตอมานายเสนาะ ไดบอก
นายสมมาตรวาไดฝากฝงนายสมมาตรกับจําเลยแลว ใหจําเลยชวยดูแลเพราะนายสมมาตรเปนนอง
และในชวงกลางป ๒๕๓๖ ขณะนั้นจําเลยพนจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยแลว
จําเลยเปนประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร จําเลยไดเรียกนายอนันต อนันตกูล
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายผันไปพบที่โรงแรมปริ้นเซส แขวงหลานหลวง เขตปอมปราบศัตรูพาย
นายอนันตไดเรียกนายสมมาตรไปพบและไดสอบถามสาเหตุที่ยังไมออกโฉนดที่ดินทั้ง ๓ แปลง นายสมมาตร
ก็ไดชี้แจงใหจําเลยเขาใจตอหนานายอนันตและนายผันวา ที่ดินที่ยื่นขอออกโฉนดที่ดินนั้นมีบางสวน
น้ําทะเลทวมถึง จึงไมสามารถออกโฉนดที่ดินล้ําเขาไปในทะเลได ซึ่งในครั้งนี้จําเลยก็เขาใจยอมใหตัด
สวนที่รุกล้ําเขาไปในทะเลออกได พฤติการณดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาแมจําเลยพนจากตําแหนง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยไปแลวก็ตาม จําเลยก็ยังคงติดตามเรื่องการออกโฉนดที่ดินนี้
อยูอยางไมลดละหลังจากที่นายสมมาตรไดลงนามออกโฉนดที่ดินทั้ง ๓ แปลงดังกลาว นายสมมาตร
นายคมชิตและนายพรชัยไดรับการประสานจากนายกิติชัยใหนําโฉนดที่ดินทั้ง ๓ ฉบับ ไปมอบใหแก
จําเลยที่บานโดยไดพบกับจําเลย จําเลยไดมอบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองคําใหแกบุคคลดังกลาว
คนละ ๑ องค ซึ่งในระหวางสอบสวนนายพรชัยไดนําพระเครื่องดังกลาวมอบใหแกพนักงานสอบสวน
สงมอบใหแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนของกลางตามวัตถุพยานหมาย
ว.จ. ๒ และยังปรากฏตามคําเบิกความและคําใหการของนายสมมาตรที่ไดใหการตอพนักงานสอบสวน
กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ.๙๗ แมตอมานายสมมาตร
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จะอางวาไมไดนําโฉนดที่ดินไปมอบใหจําเลยที่บาน และไมเคยรับพระเครื่องจากจําเลยก็ตาม ก็เปน
คําใหการเมื่อนายสมมาตรถูกแจงขอกลาวหาแลว นาเชื่อวาเปนคําใหการเพื่อใหตนพนขอกลาวหา
ซึ่ง ขัด แย งกั บคํ า ใหก ารเดิ มซึ่ งไดใ หก ารฐานะเป นพยาน จึง มีน้ํ า หนัก นอ ยเชื่อ วา ที่พ ยานใหก ารต อ
พนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ในฐานะพยานซึ่งเปนการให
การกอนหนานั้นเปนคําใหการที่ตรงตอความเปนจริงและตรงกับคําเบิกความของนายพรชัย ดิสกุล
ซึ่งตอมาภายหลังไดนําวัตถุพยานพระเครื่องไปมอบใหแกพนักงานสอบสวนเปนของกลาง ประกอบกับ
จําเลยนําสืบโดยเบิกความตอศาลวา จําเลยมอบพระเครื่องแกขาราชการที่ไปพบในโอกาสวันขึ้นปใหม
เปนพระเครื่องที่มีราคาไมมาก เจือสมกับพยานหลักฐานที่ไดกลาวมาแลวขางตนดวย นอกนี้ยังมี
พันเอก ชินรัชต รัตนจิตเกษม ไดรับการแตงตั้งเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานอัยการสูงสุด
และกรมที่ดิน ของวุฒิสภาในโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และ
ตอมาพันเอก ชินรัชตไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวใหทําหนาที่เปนเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ กรรมาธิการเพื่อรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการจัดการน้ําเสียเขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ เปนพยานเบิกความตอศาลใหการไวตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช.
ตามเอกสารหมาย จ. ๕๗ พรอมกับสงรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานอัยการสูงสุดและ
กรมที่ดิน ของวุฒิสภาประกอบคําเบิกความ โดยพยานปากนี้ไดยืนยันวาการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง
เปนการออกโฉนดที่ดินที่ไมชอบ รายละเอียดปรากฏอยูในหนา ๓๓ ถึง ๓๘ ของรายงานดังกลาว และ
ตามเอกสารหมาย พ. ๑ ซึ่งพันเอก ชินรัชตไดสงประกอบคําเบิกความนั้นแสดงใหเห็นวา กลุมจัดหาที่ดิน
ประกอบดวยบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด บริษัท ปาลมบีช กอลฟ จํากัด บริษัท ปาลมบีช
ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด บริษัท คลองดาน มารีน แอนด ฟชเชอรรี่
จํากัด และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด บริษัทเหลานี้มีความสัมพันธโยงใยกับกลุมกิจการรวมคา เอ็น
วี พี เอส เค จี ซึ่งเปนผูดําเนินการกอสรางโครงการจัดการน้ําเสียอันไดแก บริษัท นอรทเวสต
วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด บริษัท ประยูรวิศวการชาง
จํากัด บริษัท สี่แสงการโยธา จํากัด บริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และบริษัท เกตเวยดีเวลลอปเมนท
จํากัด การดําเนินการรวมกันของบริษัทกลุมดําเนินการกอสรางโดยรวมกันถือหุนบริษัท โอ พี ซี โอ
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จํากัด กลุมบริษัทจัดหาที่ดินกับกลุมบริษัทดําเนินการกอสรางเชื่อมโยงกันโดยกลุมของนายรอยอิศราพร
ถือหุนทั้งสองกลุมและเปนกรรมการบริหารกลุมบริษัทจัดหาที่ดินหลายบริษัท ทั้งผูถือหุนกลุมบริษัท
ดําเนินการกอสรางถือหุนบริษัทจัดหาที่ดินดวย การถือหุนไขวกันของบุคคลและบริษัทสองกลุมดังกลาว
แสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทดําเนินการจัดหาที่ดินกับกลุมบริษัทดําเนินการกอสรางโครงการจัดการน้ําเสีย
ดําเนินการเปนการหากําไรรวมกันโดยบุคคลและบริษัทผูถือหุนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ซึ่งในเรื่องนี้
นางสาวทวีวัฒนา มณีโชติ เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี ๖ ว. กรมสรรพากร ผูตรวจสอบภาษีของ บริษัท
ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เบิกความยืนยันทํานองเดียวกับนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ปรากฏตามเอกสารประกอบคําเบิกความ จ. ๑๓๘
รวม ๖๔ แผน และเอกสารประกอบคําเบิกความที่เคยใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม
และคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. ๔๘ และ จ. ๕๓ ตามลําดับ โดยมีเอกสาร
ประกอบการตรวจบัญชีงบการเงินและงบดุล ตลอดจนรายงานการสอบบัญชีเอกสารหมาย จ. ๑๒๕
ถึง จ. ๑๓๖ ประมาณ ๔๐๐ แผน ประกอบคําเบิกความยืนยันวา บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท
จํากัด ไมไดชําระราคาที่ดินใหแกบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด และบริษัท คลองดานมารีน แอนด
ฟชเชอรรี่ จํากัด ไมไดชําระราคาที่ดินใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ดวย นอกจากนั้น
พันเอก ชินรัชตไดเบิกความประกอบเอกสารหมาย พ. ๑ เขาใจไดวา บริษัท คลองดานมารีน แอนด
ฟชเชอรรี่ จํากัด เปนเพียงตัวแทนที่ถูกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เชิดใหเขาทําสัญญา
ขายที่ดินทั้ง ๕ โฉนดดังกลาวใหแกกรมควบคุมมลพิษ โดยตอมาบริษัท คลองดานมารีน แอนด ฟชเชอรรี่
จํากัด เปนคูสัญญากับกิจการรวมคา เอ็น วี พี เอส เค จี ขายที่ดินใหกรมควบคุมมลพิษตามสัญญา
จ า งเหมาเบ็ ด เสร็ จ (Turnkey) นอกจากนั้ น ยั ง ได ค วามจากคํ า เบิ ก ความของนายณรงค กลมกล อ ม
ประกอบกับที่เคยใหการไวตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช.
ตามเอกสารหมาย จ. ๓๒ วาในชวงเวลาที่มีการขออนุญาตใชพื้นที่กอสรางโครงการจัดการน้ําเสีย
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ขณะนั้นพยานดํารงตําแหนงประธานสุขาภิบาลตําบลคลองดาน
ซึ่งมีที่ทําการตั้งอยูชั้นสามภายในที่วาการอําเภอบางบอ และองคการบริหารสวนตําบลคลองดานก็มี
ที่ ทํ า การอยู ชั้ น สองในอาคารเดี ย วกั น โดยที่ โ ครงการดั ง กล า วไม อ ยู ใ นเขตของสุ ข าภิ บ าลที่ พ ยาน
รับผิดชอบ แตอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคลองดาน ซึ่งมีนายณรงค ยอดศิรจินดา
เปนประธานองคการบริหารสวนตําบล ขณะนั้นเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา พยานเดินผานหนาหอง
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นายณรงค ยอดศิรจินดา นายณรงค ยอดศิรจินดา ไดเรียกพยานเขาไปคุยในหองทํางาน ขณะที่คุยอยูนั้น
ก็ มี เ สี ย งโทรศั พ ท ดั ง ขึ้ น นายณรงค ยอดศิ ร จิ น ดา รั บ โทรศั พ ท พยานได ยิ น เป น การพู ด โต ต อบ
โดยนายณรงคพูดวา “ครับ ๆ เดี๋ยวจะดําเนินการให” นายณรงคพูดคุยอยูประมาณ ๕ นาที หลังจากนั้น
ก็วางหูโทรศัพทและไดมาพูดกับพยานวา จําเลยโทรศัพทมาเรงรัดใหดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต
ใหใชพื้นที่กอสรางอาคารโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนายณรงค
ไดพูดตอไปวา “ปวดหัวในเรื่องนี้อะไร ๆ กูก็ไมได” พยานถามนายณรงควาจะทําอยางไร ซึ่งหมายถึง
นายณรงค จะทํ า อยา งไรในเรื่อ งที่ จํา เลยสั่ ง การมานั้ น นายณรงค บ อกว า “กู ต อ งทํ า ใหเ ขาอยู แ ล ว ”
โดยไมบอกรายละเอียดใหทราบวาจะทําอยางไรพฤติการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาจําเลยยังคงติดตาม
และเขามีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนี้มาโดยตลอด เริ่มตั้งแตการรวบรวมซื้อที่ดินจากราษฎรจนกระทั่งมี
การกอสรางโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และเมื่อพิจารณาจาก
คําใหการของนายประทีป กีรติเรขา ซึ่งในขณะที่ใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวา ในระหวางป ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๔
จําเลยดํ ารงตํา แหนงรั ฐมนตรีช วยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดรั บมอบหมายจากรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงมหาดไทยใหกํากับดูแลกรมที่ดิน ซึ่งนาจะเปนชวงเวลาเดียวกันกับที่จําเลยไดโทรศัพทพูดคุย
กับนายณรงค ยอดศิรจินดา เพื่อขออนุมัติใชที่ดินกอสรางอาคารโครงการจัดการน้ําเสียดังกลาวขางตน
ซึ่ ง แม โ จทก จ ะไม ไ ด ฟ อ งให จํ า เลยรั บ ผิ ด ในการกระทํ า ระหว า งป ๒๕๔๐ ถึ ง ๒๕๔๔ ก็ ต าม
แตพฤติการณดังกลาวสามารถนํามาพิจารณาประกอบกับการกระทําของจําเลยในสวนอื่น ๆ ที่ไดกระทํา
กอนหนานั้นได พฤติการณทั้งหมดองคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียง ๘ ตอ ๑ วา จําเลยไดใช
อํานาจขมขืนใจหรือจูงใจเจาพนักงานฝายปกครองและเจาพนักงานสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี ออกโฉนดที่ดินพิพาทใหแกจําเลยในนามของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด
โดยมิชอบ
ปญหาตองวินิจฉัยตอไปมีวา การที่จําเลยใชอํานาจขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อใหเจาพนักงานของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี และเจาพนักงานฝายปกครองออกโฉนดที่ดินพิพาท
ใหโดยมิชอบนั้น เปนการใชอํานาจในตําแหนงอันจะเปนความผิดตามมาตรา ๑๔๘ หรือไม โดยจําเลย
ตอสูวาระหวางป ๒๕๓๑ ถึง ๒๕๓๔ จําเลยมิไดรับมอบหมายใหมีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับกรมที่ดินนั้น เห็นวา แมขณะเกิดเหตุจําเลยจะไมไดรับ
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มอบหมายใหดูแลกรมที่ดินก็ตาม แตอํานาจของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย มิไดจํากัดแต
เฉพาะงานที่ไดรับมอบหมายเทานั้น จําเลยยังมีอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งใชบังคับขณะนั้น
และมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดินตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕
รวมถึงจําเลยมีสิทธิที่จะเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีขอเสนอแนะ ใหความเห็น ตลอดจนมีมติ
ในกิจการงานของกรมหรือกระทรวงอื่นใด ทั้งที่อยูในและนอกการกํากับดูแลของจําเลยได สอดคลอง
คําเบิกความของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
และนายวิษณุ เครืองาม ซึ่งนอกจะเคยดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี แลวยังเคยเปนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตั้งแตป ๒๕๓๖ ถึง ๒๕๔๕ วา รัฐมนตรีชวยวาการมีอํานาจแสดงความคิดเห็นและ
ลงมติในการแตงตั้งปลัดกระทรวง ซึ่งเปนขาราชการระดับ ๑๑ และอธิบดีกรมซึ่งเปนขาราชการระดับ ๑๐
ในของทุกกระทรวง ทบวง กรม และมีอํานาจที่จะแสดงความคิดเห็นตอการแตงตั้งขาราชการดังกลาว
มิใชเฉพาะกระทรวง ทบวง กรม ที่รัฐมนตรีชวยวาการสังกัดอยูเทานั้น ทั้งนายบัญญัติ จันทนเสนะ
นอกจากเคยดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีแลว ยังเคยเปนอธิบดีกรมที่ดินก็ไดเบิกความทํานองเดียวกัน
และยังเห็นวารัฐมนตรีชวยวาการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการที่อยูในกระทรวง ทบวง กรม ของตน
นอกจากนี้ น ายศิ ริ เลิ ศ ธรรมเทวี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก นิ ติ ธ รรม สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ไดใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๑๒ และเบิกความตอศาลวา
รัฐมนตรีชวยวาการมีอํานาจหนาที่ในการเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี สามารถใหคําปรึกษา เสนอแนะ
ใหความเห็น ตลอดจนมีมติในกิจการของกรมหรือกระทรวงอื่นที่ตนไมไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได นายธีรศักดิ์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรมที่ดิน
ไดเบิกความตอศาลและใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๑๓ วา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไมวาจะเปนผูกํากับดูแลกรมที่ดินหรือไมก็ตาม สามารถมีบทบาท
ในการแตงตั้งโยกยายขาราชการกรมที่ดิน รวมถึงมีสวนใหคุณใหโทษขาราชการในกระทรวงนั้น หรือ
ตางกรมตางกระทรวง เพราะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีในการพิจารณา
แตงตั้งโยกยายขาราชการระดับ ๑๐ ขึ้นไป จากคําเบิกความและคําใหการของพยานตาง ๆ ดังกลาว
มาแล ว ข า งต น จึ ง เห็ น ได ว า จํ า เลยมี อํ า นาจบั ง คั บ บั ญ ชาให คุ ณ ให โ ทษแก ข า ราชการกรมที่ ดิ น และ
เจาพนักงานฝายปกครองซึ่งมีหนาที่ระวังแนวเขตที่สาธารณะในการออกโฉนดที่ดินตามฟอง ดังนั้น
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องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียง ๘ ตอ ๑ วา การกระทําของจําเลยเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ ที่จําเลยตอสูวา ขณะเกิดเหตุจําเลยไมไดรับมอบหมายใหดูแลกรมที่ดิน
การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดตามมาตรา ๑๔๘ นั้นฟงไมขึ้น ที่จําเลยใหการและพยายามเบิกความ
ใหศาลเห็นวา การที่จําเลยถูกดําเนินคดีมีสาเหตุมาจากทางการเมือง โดยถูกพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีและเปนหัวหนาพรรคไทยรักไทย กลั่นแกลงทางการเมือง เพราะพรรคการเมือง
ของจําเลยไมยอมเขารวมเปนพรรคเดียวกันกับพรรคไทยรักไทย แมอาจจะมูลความจริงอยูบางก็ตาม
แตเหตุดังกลาวเกิดจากการที่จําเลยมีจุดออนใหการเมืองเขามาสอดแทรกได ที่จําเลยตอสูอีกประการหนึ่งวา
พนักงานสอบสวนหรือคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ไดสอบสวนพยานตาง ๆ กอนมีการแจง
ขอกลาวหาแกจําเลยจึงไมชอบดวยกฎหมายนั้น เห็นวาการรวบรวมพยานหลักฐานของเจาพนักงาน
ไมมีกฎหมายบัญญัติวาตองกระทําภายหลังจากไดมีการแจงขอกลาวหาแกจําเลยแลว ทั้งเมื่อมีการแจง
ขอกลาวหาแกจําเลยก็ไดเปดโอกาสใหจําเลยแกขอกลาวหาไดอยางเต็มที่ปรากฏตามคําใหการของ
จําเลยเอกสารหมาย จ. ๙๕ รวม ๘๘๗ แผน ขอตอสูของจําเลยจึงฟงไมขึ้น
เมื่อการกระทําของจําเลยเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ ซึ่งเปน
บทเฉพาะแลว องคคณะผูพิพากษามีมติดวยเสียง ๕ ตอ ๔ วา ไมปรับบทลงโทษจําเลยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๔ ซึ่งเปนบททั่วไปอีก ดังนั้น ที่จําเลยขอใหวินิจฉัย
ปญหาขอกฎหมายวาฟองของโจทกขาดอายุความในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ประกอบมาตรา ๘๔ จึงไมจําตองวินิจฉัย เพราะไมทําใหผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป สวนพระเครื่อง
ผงสุพรรณเลี่ยมทองคํา ๑ องคของกลาง องคคณะผูพิพากษามีมติดวยเสียง ๕ ตอ ๔ วาเปนทรัพยสิน
ที่จําเลยใชในการกระทําความผิด
พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ ใหลงโทษจําคุกจําเลย
๑๐ ป ริบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองคําจํานวน ๑ องค ของกลาง สวนที่โจทกขอใหนับโทษจําเลย
ในคดีนี้ตอกับโทษของจําเลยที่ ๑๑ ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ. ๔๕๐๒/๒๕๔๙ ของศาลอาญานั้น
เนื่องจากยังไมปรากฏวาศาลไดมีคําพิพากษาคดีดังกลาว คําขอสวนนี้จึงใหยกเสีย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๖ ก
หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต
นายทองหลอ โฉมงาม
นายสุวัฒน วรรธนะหทัย
นายสมศักดิ์ เนตรมัย
นายมงคล ทับเที่ยง
นายประพันธ ทรัพยแสง
นายพิชิต คําแฝง
นายธีระวัฒน ภัทรานวัช
นายจรัส พวงมณี

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

