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คดีหมายเลขดําที่ อม. ๔/๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗/๒๕๕๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ผูเขาเปนคูความแทน
ระหวาง
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ที่ ๑
นายวราเทพ รัตนากร ที่ ๒
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ที่ ๓
นายเนวิน ชิดชอบ ที่ ๔
นายอดิศัย โพธารามิก ที่ ๕
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ที่ ๖
นายปริญญา อุดมทรัพย ที่ ๗
นายราเชนทร พจนสุนทร ที่ ๘
นางสาวบุญมี เลิศพิเชฐ ที่ ๙
นางสาวสุกญ
ั ญา โตวิวชิ ญ ที่ ๑๐
นางเสริมสุข ชลวานิช ที่ ๑๑

โจทก
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นายพิทยาพล นาถธราดล ที่ ๑๒
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ที่ ๑๓
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ที่ ๑๔
นายสุทธิพร จีระพันธุ ที่ ๑๕
นายกรณรงค ฤทธิ์ฤาชัย ที่ ๑๖
นายสิทธิ บุณยรัตผลิน ที่ ๑๗
นางสาวสุชาดา วราภรณ ที่ ๑๘
นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ ที่ ๑๙
นายจิรากร โกศัยเสวี ที่ ๒๐
นายอนันต สุวรรณรัตน ที่ ๒๑
นายจํานงค คงศิลป ที่ ๒๒
นายสุจินต แมนเหมือน ที่ ๒๓
นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ที่ ๒๔
นายสมบัติ ยิ่งยืน ที่ ๒๕
นายสมชาย ชาญณรงคกุล ที่ ๒๖
นายสกล บุญชูดวง ที่ ๒๗
นายญาณกร หรือสัญญา สิงหชุม ที่ ๒๘
นายสําราญ ชัยชนะ ที่ ๒๙
บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด ที่ ๓๐
บริษัท รีสอรทแลนด จํากัด ที่ ๓๑
บริษัท เอกเจริญการเกษตร จํากัด ที่ ๓๒
นายวัลลภ เจียรวนนท ที่ ๓๓
นายมิน เธียรวร ที่ ๓๔
นายประเสริฐ พุงกุมาร ที่ ๓๕
นายธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล ที่ ๓๖
นายพงษเทพ เจียรวนนท ที่ ๓๗
นายเอี่ยม งามดํารงค ที่ ๓๘
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นายบุญเลิศ ประภากมล ที่ ๓๙
นายวรวิทย เจนธนากุล ที่ ๔๐
นางวิไลลักขณ รัตนสวัสดิ์ ที่ ๔๑
นางสาวพัชรี ชินรักษ ที่ ๔๒
นางอนงนุช ภรณวลัย ที่ ๔๓
นางเจริญศรี ลือพัฒนสุข ที่ ๔๔

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

จําเลย

เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ฉอโกง ผูใช ผูสนับสนุน ความผิดตอพระราชบัญญัติ วาดวย
ความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ ความผิดตอพระราชบัญญัติ วาดว ย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
โจทก ฟ อ งและแก ไ ขคํ า ฟ อ งว า คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่องการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และมีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือ คตส.
ดําเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องใดที่ยังไมแลวเสร็จตอไปจนกวาจะแลวเสร็จแตตองไมชากวา
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือ
คตส. จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการไตสวน กรณีกลาวหาวามีการกระทําผิด
ในโครงการจัดซื้อตนกลายางและดําเนินการโครงการปลูกยาง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ของกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีพฤติการณเอื้อประโยชนกับบริษัทเอกชนในการเขาทําสัญญาและ
มีการสงมอบตน กลายางไมเปน ไปตามสัญญา ตอมา คตส. มีม ติวาการกระทําดังกลาวเปนความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ และเปนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต แลวสงสํานวน
ใหอั ยการสูง สุดดํ าเนิ น การ แตอั ยการสูง สุดแจงว ามีข อไม สมบู รณ และมีก ารแตงตั้ งคณะทํา งาน
พิจารณารวมกันแลวมีความเห็นไมตรงกัน และไมอาจหาขอยุติใ นการฟองคดีได คตส. จึงมีม ติใ ห
ขอสํานวนคืนจากอัยการสูงสุดและฟองเปนคดีนี้ ระหวางวัน ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๔๙ จําเลยทั้งสี่สิบสี่ไดรวมกันกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ
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เมื่อระหวางวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จําเลยที่ ๔
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งไดรับมอบหมายจากจําเลยที่ ๓ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมีอํานาจสั่งการแทนรัฐ มนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมกับจําเลยที่ ๑๙ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เสนอโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคง
ใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ ตอคณะรัฐมนตรี ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ซึ่งมีจําเลยที่ ๑ เปนประธาน เพื่อใหที่ประชุมอนุมัติใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแก
เกษตรกรในแหลงปลูกยางใหมระยะที่ ๑ (ป ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙) และอนุมัติใหใชเงินกองทุน รวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรหรือเงิน คชก. ปลอดดอกเบี้ย วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินการ
ผลิตพันธุยาง จํานวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ใหโครงการ และใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
หรือ สกย. ใชเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการสงออกยางหรือเงิน CESS วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ชําระคืนกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรหรือเงิน คชก. ในระยะเวลา ๑๐ ป นับจากปที่สวนยาง
ใหผลผลิตในแตละป อันเปนการเสนอโครงการที่ขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๑๙ (๕)
และพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๘ (๓) ซึ่งจําเลยที่ ๔
รูอยูแลววาเปนการขัดตอระเบียบและกฎหมายดังกลาว แตกลับปกปดขอความจริงที่ควรแจงใหทราบ
โดยจําเลยที่ ๔ มีเจตนาใหมีการใชเงินโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนผลใหคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรั ฐ มนตรี อนุ มัติ ตามที่จํ าเลยที่ ๔ เสนอ และคณะรัฐ มนตรีไ ดมี ม ติ ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองดังกลาวในเวลาตอมา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จําเลยที่ ๑
ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๘ ในฐานะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร โดยจําเลยที่ ๑
เปนประธานกรรมการ ไดรวมกันในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
หรือ คชก. มีมติอนุมัติยกเวนมติ คชก. ครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ที่หามมิใหนํา
เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ไปดําเนินการแทรกแซงสินคายางพาราที่มีการจัดระบบโดยกฎหมาย
อยู แ ล ว โดยให ดํ าเนิน การช วยเหลื อสิ น คา ยางพาราไดต ามโครงการปลู ก ยางเพื่ อยกระดับ รายได
และความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหมไดเฉพาะคราว และมีมติอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน
ปลอดดอกเบี้ย จํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหกรมวิชาการเกษตรกําหนดเขตปลูกยางที่เหมาะสม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร ดวยการจัดหาพันธุยางคุณภาพ
รวม ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน มอบให สกย. นําไปแจกจายใหแกเกษตรกร โดยใหชําระเงิน คชก. คืนทั้งหมด
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ ป นับจากวัน ที่รับเงิน จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งมติดังกลาวขัดตอบทบัญญัติ
ขอ ๑๙ (๕) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ และขัดตอพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๘ (๑) ถึง (๓) ประกอบมาตรา ๗ และ ๘ จึงเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ทําใหกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรไดรับความเสียหายตองจายเงิน จํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยไมชอบดวยกฎหมาย การกระทําของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ที่ ๕ ถึงที่ ๙ ที่ ๑๑ และที่ ๑๔ ถึงที่ ๑๘
จึงเปน การปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
และเปนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใดใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ อีกกระทงหนึ่ง สวนจําเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๒
เป น พนั ก งานในองค ก ารของรั ฐ จึ ง มี ค วามผิ ดตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยความผิ ด ของพนั ก งาน
ในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๘ และ ๑๑ นอกจากนี้จําเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๒
ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๓ ดวย สําหรับจําเลยที่ ๑๓
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของเจาพนักงานในองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ และเปนตัวการรวมกระทําผิด จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ประกอบมาตรา ๘๓ และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๘ และ ๑๑ นอกจากนี้ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑
ประกอบมาตรา ๘๓ ดวย สําหรับจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๖ ซึ่งเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ ไดรวม
กระทําความผิดกับจําเลยที่ ๑๙ โดยจําเลยที่ ๑๙ แตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔ เปนคณะกรรมการ
บริหารโครงการปลูกยาง และจําเลยที่ ๒๐ ถึง ที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เปนคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา รวมกันปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต โดยจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔ ในฐานะ
คณะกรรมการบริ ห ารโครงการปลูก ยาง ได รว มกั บจํ า เลยที่ ๑๙ โดยทุจ ริ ตกํ า หนดเงื่อ นไขและ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาไมเปนไปตามมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุงหมายมิใ หมีการแขงขัน
ในการเสนอราคาอยางเปนธรรม เพื่อชวยเหลือและเอื้อประโยชนใหแกจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ซึ่งเปน
เอกชนโดยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เขาเปนผูเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ โดยกีดกันมิให
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ผูเสนอราคารายอื่นไดเปนผูเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ โดยกําหนดเงื่อนไขการประกวดราคาใหจําเลยที่ ๓๐
ซึ่งไมไดประกอบอาชีพ ผลิตตน ยางชําถุง ตามประกาศประกวดราคาใหมีสิทธิเขาประกวดราคาได
และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแจงเนื้อที่แปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางจากวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ซึ่งเปนวันยื่นซองประกวดราคาเปนวันที่ ๑๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทําใหผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่นไมมีโอกาสเตรียมการเสนอราคาไดทัน สงผลใหจําเลยที่ ๓๐ ไดเปรียบผูเสนอราคารายอื่น
จนเปนเหตุใหจําเลยที่ ๓๐ เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ อันเปนการไมถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒
จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ในฐานะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กับจําเลยที่ ๑๙
รวมกันกระทําความผิดโดยละเลยการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และไมตรวจสอบความเกี่ยวของ
ในเชิงผลประโยชนรวมกันของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ซึ่งมีความสัมพันธในเชิงบริหารและทุน เพื่อให
จําเลยที่ ๓๐ เปน ผูช นะการประกวดราคา การกระทําของจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๖ จึงเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐, ๑๑
และมาตรา ๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗, ๓๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓ เมื่อระหวางวันที่ ๑๒
ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จําเลยที่ ๒๗ เปนผูรบั มอบอํานาจจากจําเลยที่ ๓๐ ซึ่งเปนนิติบุคคล
มีจําเลยที่ ๓๓ ถึงที่ ๓๙ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน จําเลยที่ ๒๙ เปนผูรับมอบอํานาจ
จากจําเลยที่ ๓๑ ซึ่งเปนนิติบุคคลมีจําเลยที่ ๔๐ และที่ ๔๑ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน
จําเลยที่ ๒๘ เป น ผูรั บมอบอํ านาจจากจํา เลยที่ ๓๒ ซึ่งเปน นิ ติบุค คลมีจํา เลยที่ ๔๒ ถึ งที่ ๔๔
เป น กรรมการผู มีอํ า นาจกระทํ า การแทน ได ร วมกั บจํ า เลยที่ ๓๐ ถึ ง ที่ ๔๔ ยื่น ซองเสนอราคา
ตามประกาศประกวดราคาผลิตยางชําถุง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีจําเลยที่ ๒๐
ถึงที่ ๒๖ เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามคําสั่งแตงตั้งของจําเลยที่ ๑๙ อันเปนเหตุให
จําเลยที่ ๓๐ เปนผูชนะการประกวดราคา โดยจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร
เชิงทุนและในเชิงถือหุนไขวกัน จึงเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวาง
การเสนอราคาอยางเปนธรรม และเปนการเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ทั้งจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒
มิไดเปนผูที่มีความชํานาญในการผลิตยางชําถุงตามประกาศประกวดราคา แตจําเลยที่ ๓๑ ไดยื่นหลักฐาน
แสดงคุณสมบัติของการประกวดราคาอันเปนเท็จวาจําเลยที่ ๓๑ มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา
และจําเลยที่ ๓๒ มิไดมีประสบการณเกี่ยวกับการเพาะปลูกพันธุยาง และหนังสือรับรองที่นํามาแสดง
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มีขอความอันเปน เท็จวาจําเลยที่ ๓๒ เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา ทั้งจําเลยที่ ๓๐
มีเจตนาปกปดขอความจริงเกี่ยวกับพื้นที่สําหรับใชเปนแปลงเพาะตนกลายาง โดยที่จําเลยที่ ๓๐ ไดนําหนังสือ
ใหความยินยอมซึ่งมีลายมือชื่อปลอม และที่ยังไมไดกรอกขอความมากรอกจํานวนแปลงมากกวาจํานวน
ที่มีอยูจริง การกระทําของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ จึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ และจําเลยที่ ๒๗ ถึงที่ ๔๔
มีความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔, ๙, ๑๐, ๑๑ และมาตรา ๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗, ๓๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓, ๘๖
นอกจากนี้จําเลยที่ ๔ ไดลงนามอนุมัติใหจําเลยที่ ๓๐ เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐทั้งที่ปฏิบัติหนาที่
แทนรัฐมนตรี เปนเหตุใหมีการอนุมัติเบิกเงินลวงหนา จํานวน ๒๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกจําเลยที่ ๓๐
การกระทําของจําเลยที่ ๔ จึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗, ๓๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓
และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐, ๑๓
การรวมกันกระทําความผิดของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔๔ เปนเหตุใหจําเลยที่ ๓๐ ไดรับเงินไปจากกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร เปนเงินรวม ๑,๑๐๐,๖๘๘,๗๕๐ บาท จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ เปนบุคคลเดียวกับ
จําเลยที่ ๓ ที่ ๑๐ ที่ ๑๓ ที่ ๑๔ และที่ ๒๑ ในคดีหมายเลขดําที่ อม.๑/๒๕๕๑ ของศาลนี้ เหตุเกิดที่
แขวงบานพานถม และแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร แขวงจตุจักร เขตบางเขน และแขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน ขอใหลงโทษจําเลยทั้งสี่สิบสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓, ๘๔, ๘๖, ๙๐, ๙๑, ๑๕๑, ๑๕๗ และมาตรา ๓๔๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของ
พนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๘, ๑๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และมาตรา ๑๓
และนับโทษของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ตอจากโทษของจําเลยที่ ๓ ที่ ๑๐ ที่ ๑๓ ที่ ๑๔ และที่ ๒๑
ในคดีหมายเลขดําที่ อม. ๑/๒๕๕๑ ของศาลนี้ และขอใหจําเลยทั้งสี่สิบสี่รวมกันหรือแทนกันชําระเงิน
๑,๑๐๐,๖๘๘,๗๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่จําเลยที่ ๓๐ รับเงินไปจนกวา
จะชําระเสร็จแก สกย. ผูเสีย หาย คิ ดคํานวณถึงวัน ฟ องเปน ดอกเบี้ย ๒๔๘,๙๙๕,๖๑๑.๙๖ บาท
รวมเปนเงินตนและดอกเบี้ยถึงวันฟองทั้งสิ้น ๑,๓๔๙,๖๘๔,๓๖๑.๙๖ บาท
จําเลยทั้งสี่สิบสี่ใหการปฏิเสธ แตจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ รับวาเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยที่ ๓
ที่ ๑๐ ที่ ๑๓ ที่ ๑๔ และที่ ๒๑ ในคดีที่ขอใหนับโทษตอ
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ระหวางพิจารณา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคํารองขอ
เขาสวมสิทธิเปนคูความแทนโจทก ศาลอนุญาต
ทางไตสวนพยานหลักฐานจากการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง และรายงานสรุปสํานวนการตรวจสอบไตสวนของโจทก ขอเท็จจริงฟงไดเปนที่ยุติวา ขณะเกิดเหตุ
จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ เปนขาราชการการเมือง โดยจําเลยที่ ๑ ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี จําเลยที่ ๒
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง จําเลยที่ ๓ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ จําเลยที่ ๔ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และไดรับมอบหมาย
จากจําเลยที่ ๓ ใหกํากับดูแลกรมวิชาการเกษตร กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และองคการสวนยาง
และจํ าเลยที่ ๕ ดํ ารงตํ าแหน งรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ชย จํ าเลยที่ ๖ ดํ ารงตํ าแหน งรองปลั ด
กระทรวงพาณิชย จําเลยที่ ๗ ดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมการปกครอง จําเลยที่ ๘ ดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ จําเลยที่ ๙ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
จํ า เลยที่ ๑๑ ดํ า รงตํ า แหน ง รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ จํ า เลยที่ ๑๔ ดํ า รงตํ า แหน ง
อธิบดีกรมการคาภายใน จําเลยที่ ๑๕ ดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จําเลยที่ ๑๖
ดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมการคาภายใน จําเลยที่ ๑๗ ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมประมง จําเลยที่ ๑๘
ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จําเลยที่ ๑๐ และที่ ๑๒ เปนพนักงาน
ในองคการของรัฐ ดํารงตําแหนงผูบริหารสวนวิเคราะหสาขาเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย
และผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามลําดับ จําเลยที่ ๑๓ ดํารงตําแหนง
ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๘
ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรหรือ คชก. ตามระเบียบ
สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยกองทุ น รวมเพื่ อ ชว ยเหลื อ เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยจํา เลยที่ ๑
เปนประธานคณะกรรมการ จําเลยที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๖ เปนขาราชการประจํา โดยจําเลยที่ ๑๙ ดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และไดแตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔ เปนคณะกรรมการบริหารโครงการ
ปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดแ ละความมั่น คงใหแ กเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑
โดยมีจําเลยที่ ๒๐ เปนประธานกรรมการ ทั้งจําเลยที่ ๑๙ ยังไดแตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕
และที่ ๒๖ เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จําเลยที่ ๒๗ เปนลูกจางของจําเลยที่ ๓๐
ซึ่งเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๓๓ ถึง ๓๙ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน
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จําเลยที่ ๒๙ เปนลูกจางของจําเลยที่ ๓๑ ซึ่งเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๔๐ และที่ ๔๑
เปน กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน จําเลยที่ ๒๘ เปน ลูกจางจําเลยที่ ๓๒ ซึ่งเปน นิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๔๒ ถึงที่ ๔๔ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนเมื่อวันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๔๖ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และจําเลยที่ ๑ พรอมคณะไปตรวจเยี่ยม
และมอบนโยบายแกคณะกรรมการบริหารและผูบริหารของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
หรื อ สกย. และองค ก ารสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํ าเลยที่ ๔ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการบริหารของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และองคการสวนยางไดนําเสนอ
ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร ป ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๐ ตอนายกรัฐมนตรี หนึ่งในยุทธศาสตร
ที่นําเสนอคือ การสนับสนุน แหลงปลูกยางใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จํานวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร โดยรัฐใหการชวยเหลือดานพันธุยาง และจัดสินเชื่อใหเกษตรกร สวนดอกเบี้ยนั้น
รัฐจะอุดหนุนใหบางสวน ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบการขยายพื้นที่ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือตามที่เสนอ ตอมา นางสาวผองเพ็ญ สัมมาพันธ ผูอํานวยการ สกย. มีบัน ทึกเสนอ
โครงการขยายพื้นที่ปลูกยางและขออนุมัติให สกย. ยืม เงินกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไปให
สิน เชื่อแกเกษตรกรตามโครงการตอจํ าเลยที่ ๔ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่น กรองเรื่ องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ตามลําดับ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ จําเลยที่ ๔ เสนอโครงการปลูกยางพารา
เพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ (ป ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙)
ตอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายเศรษฐกิจ) คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํ ารายละเอียดเพิ่ มเติม และเสนอต อคณะกรรมการกลั่น กรองฯ
ใหมภายใน ๒ สัปดาห จําเลยที่ ๔ มอบหมายใหจําเลยที่ ๑๙ ดําเนินการปรับปรุงโครงการ แลวจําเลยที่ ๔
ไดเสนอโครงการตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อีกครั้ง โดยมีสาระสําคัญวาขอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร) ดําเนินโครงการปลูกยางฯ โดยใชเงินกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรหรือเงิน คชก. ปลอดดอกเบี้ย วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินการ
ผลิตพัน ธุย าง จํา นวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ใหโครงการ กับขอใหใ ชเ งิน รายได จากคาธรรมเนีย ม
การสงออกยางหรือเงิน CESS ชําระคืนเงิน คชก. ในระยะเวลา ๑๐ ป นับจากปที่สวนยางพารา
ใหผลผลิตในแตละป คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติอนุมัติตามโครงการที่เสนอโดยใหสงเรื่องการขอใช
เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรให คชก. พิจารณากอน และเห็นชอบใหขอรับการสนับสนุนจาก
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สกย. ในการใชเงิน CESS เพื่อชําระคืนเงิน คชก. ตอมาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ. ๓, จ. ๔, จ. ๒๕๙
และ จ. ๒๖๙ แผนที่ ๑๑ ถึง ๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ กรมวิชาการเกษตรโดยจําเลยที่ ๑๙
มีคําสั่งแตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔ เปนคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได
และความมั่นคงใหแ กเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ และวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๘ รวมกันประชุม คชก. มีมติอนุมัติใหยกเวนมติ คชก. ครั้งที่ ๑/๒๕๓๔
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ที่หามมิใหนําเงินกองทุนรวมฯ ไปดําเนินการแทรกแซงสินคายางพารา
ที่มีการชวยเหลืออยางเปนระบบโดยกฎหมายอยูแลว โดยใหดําเนิน การชวยเหลือสิน คายางพาราได
ตามโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดแ ละความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ไดเฉพาะคราว และอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย จํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบ
ดานปจจัยการผลิต ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการตามโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได
และความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหมตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยใหกรมวิชาการเกษตร
กําหนดเขตปลูกยางที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร ดวยการจัดหา
พันธุยางคุณภาพ รวม ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ราคาตนละ ๑๖ บาท มอบให สกย. นําไปแจกจายใหแกเกษตรกร
โดยมีระยะเวลาดําเนินการผลิตและแจกจายพันธุยางใหแกเกษตรกร ๓ ป (ป ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙) ปที่ ๑
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร ปที่ ๒ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร และปที่ ๓ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ไร และในการชําระคืนเงิน
คชก. มีบันทึกในรายงานการประชุม คชก. ดังกลาววาใหใชเงิน CESS โดยใหคืนเงินทั้งหมดใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ ป กําหนดแผนเป น รายป นับจากวัน ที่โครงการได รับเงิน คชก.จากกรมบั ญชีกลาง
และให กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมวิช าการเกษตร และ สกย. จัด ทําแผนการเบิกจ ายเงิ น
และแผนการชําระคืนเงินใหกองทุนรวมฯ ในแตละปในอัตราเฉลี่ยที่เหมาะสมเพื่อประกอบการเบิกจายเงิน
จากกรมบัญชีกลาง ตามเอกสารหมาย จ. ๒๖๓ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ กรมวิชาการเกษตร
ประกาศประกวดราคาจางเหมาผลิตตนยางชําถุง จํานวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ในโครงการปลูกยางดังกลาว
โดยกําหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และกําหนดเปดซองประกวดราคาวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยมีจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เปนคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา ตามเอกสารหมาย จ. ๕ และ จ. ๖ มีผูสนใจซื้อเอกสารประกวดราคา ๑๑ ราย
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แตเขายื่นซองประกวดราคาเพียง ๕ ราย และมีผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศประกวดราคา ๓ ราย
คือ จําเลยที่ ๓๐ ที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ผลการประกวดราคาปรากฏวา จําเลยที่ ๓๐ เปนผูเสนอราคาต่ําที่สุด
ในราคาตนละ ๑๕.๙๕ บาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงเรียกจําเลยที่ ๓๐ มาตอรองราคา
จําเลยที่ ๓๐ ยอมลดราคาลงเหลือตนละ ๑๕.๕๓ บาท เปนเงิน ๑,๓๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท จึงเสนอความเห็น
ตอจําเลยที่ ๑๙ วาควรใหจําเลยที่ ๓๐ เปนผูรับจางผลิตตนยางชําถุงในวงเงิน ๑,๓๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท
จําเลยที่ ๑๙ เห็นชอบ และมีบันทึกลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งในชวงนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เพิ่งไดรับโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และอยูในระหวางรอการเขาเฝาถวายสัตยปฏิญาณ วันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จําเลยที่ ๔ ซึ่งรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดลงนามอนุมัติตามที่จําเลยที่ ๑๙ เสนอกรมวิชาการเกษตรโดยจําเลยที่ ๑๙ ทําสัญญาจางกับจําเลยที่ ๓๐
ตามเอกสารหมาย จ. ๑๐ ถึง จ. ๑๒ และ จ. ๔๐ จําเลยที่ ๓๐ ปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวบางสวน
และไดรับเงินจากกรมวิชาการเกษตรแลวจํานวน ๑,๑๐๐,๖๘๘,๗๕๐ บาท ตามเอกสารหมาย จ. ๔๖๖
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร และไดออกประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓๐
เรื่องการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทํา
ที่กอใหเกิดความเสียหายแกรฐั หรือ คตส. ใหมีอํานาจตรวจสอบการปฏิบัติราชการใด ๆ ของเจาหนาที่ของรัฐ
หรือหนวยงานของรัฐที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทํา
ที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตอมา สกย. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรองทุกขกลาวโทษ
ตอประธาน คตส. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ และวัน ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ตามลําดับ
วาพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร กับจําเลยทั้งสี่สิบสี่กระทําการที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐในกรณี
อนุมัติใหใชงบประมาณในการจัดซื้อกลายาง วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย จ. ๒๕๖
คตส. มีคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการ แลวมีมติวาจําเลยทั้งสี่สิบสี่
รวมกันกระทําความผิดอาญาและกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ โดยจําเลยที่ ๑ ถึง ที่ ๕ กระทําความผิด
ในขณะดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงใหสงรายงาน เอกสารหลักฐานพรอมความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินการตอไป ตามเอกสารหมาย จ. ๑, จ. ๒, จ. ๔๕๒, จ. ๔๕๕, จ. ๔๕๖ และ จ. ๔๖๐
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อัยการสูงสุดแจง คตส. วาเรื่องที่สงมายังมีขอไมสมบูรณ คตส. และอัยการสูงสุดจึงแตงตั้งคณะทํางาน
เพื่อพิจารณาสํานวนรวมกัน แตไมอาจหาขอยุติไดโดย คตส. มีมติยืนยันความเห็นเดิม จึงขอสํานวนคืน
จากอัยการสูงสุด ตามเอกสารหมาย จ. ๔๕๗ ถึง จ. ๔๕๙ และ จ. ๔๖๑ ถึง จ. ๔๖๕ และฟองจําเลย
ทั้งสี่สิบสี่เปนคดีนี้
พิเคราะหแลว มีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามขอตอสูของจําเลยเปนประการแรกวา คําฟองโจทก
ชอบดวยกฎหมายหรือไม โดยจําเลยตอสูวา ฟองโจทกไมบรรยายวาจําเลยแตละคนรวมกันเปนตัวการ
ผูใช ผูสนับสนุนกับจําเลยคนใด อยางไร เมื่อใด แบงหนาที่กันทําอยางไร และไมบรรยายวารวมกัน
ฉอโกงอยางไร ผูเสียหายที่แ ทจริงเปน ใคร เห็น วา ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนิน คดีของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ฟองตอง
ทําเปนหนังสือมีขอความตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘
และตองมีขอความเปน การกลาวหาเกี่ยวกับเรื่องการร่ํารวยผิดปกติ การกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่
ตามกฎหมายอื่น และตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวากระทําความผิดพรอมทั้งชี้ชองพยานหลักฐาน
ใหชัดเจนพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงตอไปได” ซึ่งตามคําฟองโจทกปรากฏวา
โจทกบรรยายวาจําเลย ทั้งสี่สิบสี่รวมกัน กระทําความผิดตอกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดสถานะ
ทางกฎหมายของจําเลยแตละคนอยางชัดเจนวา คนใดเปนเจาพนักงาน คนใดเปนพนักงานในองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาที่ และความสัมพัน ธเกี่ยวของกันในทางคดีอยางไร ตองรับผิด
ภายใตกฎหมายและบทบัญญัติมาตราใดไวอยางชัดเจน ทั้งโจทกบรรยายถึงความเปนมาของโครงการ
ปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดแ ละความมั่น คงใหแ กเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑
เริ่มตั้งแตจําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ รวมกันเสนอโครงการฯ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการนําเงินจาก
กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรไปใชในโครงการดังกลาว และใหนําเงินรายไดจากคาธรรมเนียม
การสงออกยางหรือเงิน CESS ไปชําระคืนกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร โดยปกปดขอความจริง
ที่ควรแจงวา ขอเสนอนั้นขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑๙ (๕) และพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓
มาตรา ๑๘ (๓) ประกอบมาตรา ๘ และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวมีการเสนอเรื่อง
ขอรับการสนับสนุนเงินไปยัง คชก. ซึ่งประกอบดวยจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๘ คชก.
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รวมกันมีมติอนุมัติใหมีการใชเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งขัดตอระเบียบฯ แลวจําเลยที่ ๔
และที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๖ ไดรวมกันกระทําความผิดเพื่อใหมีการใชเงินจากกองทุนฯ ดังกลาว เพื่อเอื้อประโยชน
ใหจําเลยที่ ๓๐ ไดเขาเปนผูมีสิทธิทําสัญญารับจางผลิตตนยางชําถุงในโครงการฯ ดวยการแตงตั้งจําเลยที่ ๒๐
ถึงที่ ๒๔ เปนคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และแตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖
เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อใหกําหนดคุณสมบัติเงื่อนไขในการประกวดราคา
และการพิจารณาผลการประกวดราคาที่ไมเปน ไปตามระเบียบและกฎหมาย อัน มีจุดมุงหมายมิใ ห
มีการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม เปนผลใหจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ซึ่งเปน ผูมีประโยชนรวมกัน
มีความสัมพันธในเชิงบริหาร เชิงทุนและถือหุน ไขวกันไดเขาเปนผูเสนอราคา ทั้งที่ไมมีคุณ สมบัติ
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในการผลิตพันธุยาง และยังมีการเสนอเอกสารและแสดงขอความอันเปนเท็จ
มาประกอบดวย สวนจําเลยอื่นที่เหลือก็เกี่ยวของสัมพันธกันในทางบริหารจัดการในกิจการของจําเลยที่ ๓๐
ถึงที่ ๓๒ จนในที่สุดทําใหจําเลยที่ ๓๐ ไดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ กับมีคําขอใหลงโทษจําเลย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๔, ๙๐, ๙๑, ๑๕๑, ๓๔๑ ความผิดตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๘, ๑๑ และความผิด
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และมาตรา ๑๓ ดังนี้ คําฟองโจทกไดบรรยายการกระทําความผิดของจําเลยแตละคน
มาอยางชัดเจนโดยละเอียดแลววา จําเลยคนใดกระทําความผิดรวมกับจําเลยคนใด และจําเลยแตละคน
มีความผิดอยางไร โดยระบุขอ เท็จจริงและพฤติการณที่กลาวหาวากระทําความผิดพอสมควรที่จะทําให
จําเลยทั้งสี่สิบสี่เขาใจขอหาไดดี ทั้งอางบทมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด
คําฟองโจทกจึงชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ และขอกําหนดเกี่ยวกับ
การดําเนิน คดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘
วรรคหนึ่ง แลว
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยประการตอไปมีวา โจทกมีอํานาจฟองหรือไม โดยฝายจําเลยยกขอตอสู
ดังนี้
ในขอแรกฝายจําเลยตอสูวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมมีอํานาจ
พิจารณาคดีนี้ในสวนของจําเลยที่เปนราษฎรและขาราชการพลเรือน และความผิดตอพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมอยูในอํานาจของศาลนี้
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เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ บัญญัติวา “ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้ (๑) คดีที่มีมูลแหงคดี
เปนการกลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น
ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น (๒) คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาบุคคล
ตาม (๑) หรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม (๑) ...”
ดังนี้ เมื่อโจทกฟองวาจําเลยที่เปนราษฎรและขาราชการพลเรือนรวมกระทําผิดกับจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕
ซึ่งเปนรัฐมนตรีและขาราชการการเมืองในการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑, ๑๕๗ คําฟองของโจทกจึงตองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒) แลว
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจึงมีอํานาจพิจารณาคดีสําหรับจําเลยดังกลาวได
สํ า หรั บ ความผิ ด ต อ พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาต อ หน ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ บัญญัติวา “ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปน
กรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งอยูในอํานาจของศาล ใหศาลรับพิจารณาพิพากษา
ข อ หาความผิ ด บทอื่ น ไว ด ว ย” ดั ง นี้ เมื่ อ โจทก ฟ อ งจํ า เลยที่ ๔ และที่ ๑๙ ในฐานความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมมาเปน
กรรมเดียวกับความผิดที่กลาวหาวาจําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ กระทําความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ และฟองขอใหลงโทษจําเลยที่ ๒๗ ถึง ที่ ๔๔ วารวมกระทําความผิด
กับจําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ อันเปนกรรมเดียวกันนั้นดวย ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองจึงมีอํานาจรับพิจารณาพิพากษาในฐานความผิดดังกลาวไดดวย
ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา คตส. ยังไมมีอํานาจฟองเนื่องจากอัยการสูงสุดยังไมไดมีความเห็น
แตกตางกับ คตส. นั้น เห็นวา ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ บัญญัติวา กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติวา
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ ใหสงรายงาน
เอกสารหลักฐานพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหถือวา
มติของคณะกรรมการตรวจสอบเปนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตาง
แตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นยืนยันความเห็นเดิม ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจดําเนินการ
ใหมีการยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิจารณา ดังนั้น เมื่อคดีนี้
อัยการสูงสุดมีความเห็นวายังมีขอไมสมบูรณของสํานวนการตรวจสอบไตสวน แต คตส. มีความเห็นวา
ความเห็นของ คตส. นั้นถูกตองสมบูรณแลว ยอมถือไดวาอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตางกับ คตส. แลว
และแมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ ดังกลาวจะบัญญัติวา ให คตส. มีอํานาจดําเนินการใหมีการยื่นคํารองตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยไมไดระบุใหมีอํานาจยื่นคําฟองไวก็ตาม แตการระบุ
ใหอํานาจยื่นคํารองดังกลาวนั้นยอมเห็น ไดวาหมายถึงการยื่นคําฟองดวย เพราะบทบัญญัติในขอ ๙
ดังกลาวขางตน ไดบัญญัติถึงกรณีที่ คตส. มีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลใดกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ อันเปนความผิดทางอาญาดวย มิใชเฉพาะที่มีมติวาผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือบุคคลใดร่ํารวยผิดปกติ อันจะทําใหมีอํานาจเฉพาะในการยื่นคํารองขอใหริบทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดินเพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติดังที่ฝายจําเลยกลาวอางเทานั้นไม และเมื่อบทบัญญัติขอ ๙
ดังกลาวใหอํานาจ คตส. มีอํานาจฟองคดีเองไดหากอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตาง ดังนั้น ผูที่มีอํานาจ
ฟองจึงหาไดจํากัดเฉพาะอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังที่ฝายจําเลยตอสู และคดีนี้แม คตส.
จะยื่นฟองเกิน ๑๔ วัน นับแตวันที่ไมอาจหาขอยุติระหวางอัยการสูงสุดและ คตส. ไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑
วรรคสอง ก็ตาม ก็หาไดเปนการตัดอํานาจฟองของ คตส. แตอยางใดไม เพราะ คตส. ไดยื่นฟอง
ภายในกําหนดอายุความแลวตามมาตรา ๑๒ ทั้งประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ ก็มิไดระบุบังคับไววากรณีนี้ คตส. จะตองแตงตั้ง
คณะกรรมการรวมระหวาง คตส. กับอัยการสูงสุด และตองฟองภายใน ๑๔ วัน เชนนี้ แมจะไมได
มีการแตงตั้งคณะกรรมการรวมระหวางอัยการสูงสุดและ คตส. ก็ตาม คตส. มีอํานาจยื่นฟองจําเลย
ทั้งสี่สิบสี่ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได
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ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา คตส. ลงชื่อในฟองเพียง ๑๐ คน ไมครบ ๑๒ คน เปนการชอบ
หรือไม นั้น เห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๒ กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง จํานวน ๑๒ คน
ดังรายชื่อที่ระบุไวโดยในวรรคทายระบุตอไปวา กรณีที่มีกรรมการวางลงใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอ ไปได แต ต อ งมี ก รรมการเหลื อ อยู ไ ม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง และให ค ณะรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง
ผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการแทนกรรมการที่วางลง เชนนี้ เมื่อ นายจิรนิติ หะวานนท และนายสวัสดิ์
โชติพานิช กรรมการ ๒ คน ลาออกจากตําแหนงกรรมการ กรรมการที่เหลืออยู ๑๐ คน เกินกวากึ่งหนึ่ง
ทั้งคณะรัฐมนตรีมิไดใชอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่วางลง แตอยางใด กรรมการที่เหลืออยู
ยอมมีอํานาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได การลงชื่อในคําฟองดังกลาวจึงชอบแลว
ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา โจทกไมใชพนักงานอัยการ จึงไมมีอํานาจฟองขอใหบังคับจําเลย
ทั้งสี่สิบสี่รวมกันหรือแทนกันชําระเงินแกผูเสียหาย เห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ วรรคหนึ่ง ใหอํานาจโจทก
ดําเนินการฟองรองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได หากอัยการสูงสุด
มีความเห็นแตกตางจากความเห็นของโจทกเกี่ยวกับการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริต
ตอหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งการใชอํานาจฟองรองของโจทกดังกลาว
เปน การใชอํานาจฟองคดีแ ทนอัยการสูงสุด และเมื่อการฟองรองดังกลาวเปนการกลาวหาวาจําเลย
กระทํา ความผิ ดฐานฉอโกง ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา ๔๓ ให อํานาจ
พนักงานอัยการที่ยื่นฟองคดีลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก ฉอโกง
ยัก ยอกหรื อ รับ ของโจร มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กทรั พ ย สิน หรื อ ราคาแทนผู เ สี ย หายได ด ว ย ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๘ วรรคสอง บัญญัติใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ
สําหรับคดีอาญาโดยอนุโลม ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และขอกําหนดของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกําหนดไวเปนอยางอื่น ดังนั้น โจทกยอมมีอํานาจฟอง
ขอใหบังคับจําเลยทั้งสี่สิบสี่รวมกันหรือแทนกันชําระเงินแกผูเสียหายได
ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา การแจงขอกลาวหาแกจําเลยในชั้นตรวจสอบไตสวนไมครบทุกขอหา
เปนการสอบสวนที่ไมชอบหรือไม เห็นวา ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ วรรคสาม (๒) ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
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ใชอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา “ในการดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงใหแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ และกําหนดระยะเวลาสมควรที่ผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจง
ขอกลาวหา แสดงพยานหลักฐาน หรือนําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจง” และบัญญัติไว
ในวรรคสองวา “ในการชี้แจงขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา ใหมีสิทธินําทนายความ
หรือบุคคลซึ่งผูถกู กลาวหาไววางใจเขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได” ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไดออกระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ จริตแหงชาติ วา ดวยการปฏิบัติหนา ที่
ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตามขอ ๑๕ วรรคสอง กําหนดวา “ในการแจงขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการไตสวน
จัดทําเปนบันทึกตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณ ในการกระทํา
ความผิดเทาที่จะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอหาไดดี. ..” เมื่อพิเคราะหบันทึกการแจงขอกลาวหาของ
คณะอนุกรรมการไตสวนที่แจงขอกลาวหาแกจําเลยแลว เห็นวา การแจงขอกลาวหาแกจําเลยไดทําเปน
บันทึกตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดไวโดยระบุรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับวันเวลา
สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวของและพฤติการณในการกระทําความผิดของจําเลย พอที่จะทําใหจําเลยเขาใจ
ขอกลาวหาไดดี ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่
ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๕ วรรคสอง แลว ซึ่งจําเลยมิไดโตแยงแตอยางใด
กลับชี้แจงขอกลาวหาเปน หนังสือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ที่ถูกกลาวหาไวชัดเจน
แสดงใหเห็นวาจําเลยทราบและเขาใจขอกลาวหาไดดี จึงถือไดวาคณะอนุกรรมการไตสวนแจงขอกลาวหา
แก จํ า เลยทราบโดยชอบด วยกฎหมายแล ว และในการแจ ง ขอ กล า วหาให ผู ถู กกล า วหาทราบนั้ น
โดยเจตนารมณก็เพื่อใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําของผูถูกกลาวหาเปน ความผิด และเพื่อ ให
ผูถูกกลาวหาเขาใจถึงการกระทําของตน จึงไมจําตองระบุอางอิงถึงกฎหมายที่บัญญัติวาการกระทํา
เช น นั้ น เป น ความผิด และในกรณี ที่ การกระทํ า นั้ น ผิ ด กฎหมายหลายบทหรื อหลายกรรมต า งกั น
คณะอนุกรรมการไตสวนก็หาจําตองระบุถึงกฎหมายที่เปนความผิดทุกบททุกมาตราหรือทุกกรรมเปน
กระทงความผิดไม เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนแจงขอหาแกจําเลยวา เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือ
ละเวน ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
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เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐, ๑๑, ๑๒ และมาตรา ๑๓
ชวยเหลือสนับสนุนเจาหนาที่ผูกระทําความผิด อันเปนขอหาหลักแหงความผิดทั่วไปแลว ก็หาจําตอง
ระบุถึงกฎหมายที่บัญญัติเปนความผิดทุกมาตรา หรือทุกกรรมเปนกระทงความผิดไม
ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา คตส. จําตองนําพยานบุคคลที่ใหการไวในชั้นตรวจสอบมาใหการตอ
คตส. อี กหรื อไม เห็น วา ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจสอบวาด วยการตรวจสอบการกระทํ า
ที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๕ แหงประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ระบุไวในขอ ๕
ถึงขอ ๑๒ โดยสรุปวา เมื่อปรากฏพฤติการณวาไดมีการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ คตส.
อาจมีมติใหตรวจสอบมูลคดีกอน หรือใหไตสวนผูถูกกลาวหาแลววินิจฉัยมูลความผิดโดยไมตองตรวจสอบ
ก็ได ในกรณีมีหลักฐานอัน นาเชื่อไดวามีการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ใหอํานาจ คตส.
มีมติใหไตสวน โดยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนดําเนินการไตสวนแทนก็ได แลวสรุปสํานวนเสนอ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยตอไป และขอ ๓๒ วรรคสอง ในกรณีที่ไดใชระเบียบนี้ตรวจสอบและไตสวน
ในเรื่องใด ใหถือพยานหลักฐานตามสํานวนตรวจสอบเปนสวนหนึ่งของสํานวนไตสวนดวย คดีนี้ คตส.
มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามคําสั่งที่ ๒/๒๕๔๙ ลงวัน ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙
ตอมาคณะอนุกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นตอ คตส. ตามบันทึกลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐
ที่ประชุม คตส. เห็นชอบใหดําเนินการกับพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร กับพวกรวม ๙๐ คน จึงไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนที่มี นายบรรเจิด สิงคะเนติ เปนประธานคณะอนุกรรมการ ตามคําสั่งที่
คตส. ๐๐๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนไตสวนแลวเสร็จ
และเสนอตอ คตส. ซึ่งตามขอ ๙ แหงประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ กําหนดให คตส. สงรายงานเอกสารหลักฐานพรอมทั้ง
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป ดังนี้ การดําเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และ คตส. จึงเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบขางตนแลว หาจําตองใหพยานบุคคลที่เคย
ใหการไวในชั้นตรวจสอบมาใหถอยคําตอ คตส. อีกไม
ฝายจําเลยตอสูขอตอไปวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมมีอํานาจรองขอเขาเปนคูความแทน คตส.
เห็นวา ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๙
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ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศฉบับดังกลาว
และมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เชนนี้ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนคณะกรรมการที่แตงตั้ง
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ฉบับที่ ๑๙ มิไดม าจากการสรรหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ จึงมิจําตองดําเนินการใหประธานวุฒิสภาเปนผูรับสนอง
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการแตประการใด และเมื่อ คตส.
ไดยื่นฟองคดีนี้ภายในกําหนดระยะเวลาตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๑๑ และครบระยะเวลาที่ขยายออกไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว เปนกรณีที่ คตส.ไมอาจใชอํานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามขอ ๕ วรรคสอง (๒) ไดอีก จึงเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ที่จ ะดํา เนิ น คดีต อ ไป ตามประกาศคณะปฏิ รูป การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริย ทรงเป น ประมุ ข ฉบั บที่ ๓๐ ขอ ๑๑ วรรคสอง และพระราชบัญ ญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จึงมีอํานาจรองขอเขาเปนคูความแทน คตส. ผูเปนโจทกได
ฝายจําเลยตอสูในขอตอไปอีกวา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง หรือ สกย.
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไมเปนผูเสียหายและไมมีอํานาจรองทุกขกลาวโทษ และโจทก
ไมมีอํานาจตรวจสอบโครงการปลูกยางฯ ซึ่งไมไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีซึ่งพน จากตําแหนง
โดยผลของการยึดอํานาจการปกครอง เห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ วรรคสี่
กําหนดให คตส. มีอํานาจตรวจสอบสัญญา สัญญาสัมปทานหรือการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่เอื้อประโยชนแกเอกชน
โดยมิช อบ หรือมีการกระทําที่ไมช อบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ทุจริตหรือประพฤติมิช อบ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการใด ๆ ของเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่มีเหตุอันควรสงสัยวา
จะมีการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือมีการกระทําที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทั้งยังมีอํานาจ
ตรวจสอบการกระทําของบุคคลใด ๆ ที่เห็นวาเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย
วาดวยภาษีอากร อัน เปน การกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ โดยมีอํานาจพิจารณาเรื่อ งใด ๆ
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ที่เห็นควรตรวจสอบ เรื่องที่มีผูเสนอขอมูล หรือเรื่องที่อยูในระหวางการดําเนินการของหนวยงานอื่นใด
โดยไมไดกําหนดวาตองมีการกลาวหารองทุกขกอน ดังนั้น โจทกจึงมีอํานาจตรวจสอบโครงการนี้ได
โดยไมจําตองมีการรองทุกขจากผูเสียหาย ดังขอตอสูของฝายจําเลย
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยในประการตอไปวา จําเลยที่ ๑๙ เปน ผูกอและรวมกับจําเลยที่ ๔
เสนอโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดแ ละความมั่นคงแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม
ขัดตอระเบียบและกฎหมายโดยมีเจตนาใหมีการใชเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการสงออกยางหรือเงิน
CESS และเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรหรือเงิน คชก. โดยมิชอบ ดวยการปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบตามที่โจทกฟองหรือไม เห็นวา เหตุผลในการเสนอโครงการเพื่อยกระดับรายได
และความมั่นคงแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม มีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลในสมัยพันตํารวจโท ทักษิณ
ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี สนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตของภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม และการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดยุคใหม โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูและศักยภาพของทักษะที่ประเทศมีความโดดเดนเชี่ยวชาญ ซึ่งนําไปสูการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เอกสารหมาย จ. ๓๙๓ มีรายงาน
ผลการศึกษาและเสนอแนวทางปฏิรูประบบพัฒนายางพาราไทย อันไดแก การปฏิรูประบบใหญ ๓ ดาน
คือดานการผลิต ดานวิจัยและพัฒนา และดานการตลาด กับการปฏิรูปองคกรเกี่ยวกับการยางใหเปนเอกภาพ
ตอมาในคราวตรวจเยี่ยมสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และองคการสวนยาง นายกรัฐมนตรี
ก็ไดใ หน โยบายเรื่ องการจัด ตั้งการยางแห งประเทศไทยใหเ ปน องคก รที่ทั น สมัย มี ศูน ย กลางอยู ที่
เกษตรกรและลูกคา โดยใหรวมหลายหนวยงานที่ดูแลงานดานยางพาราเขาดวยกัน รวมทั้งใหนโยบาย
ในเรื่ องการสง เสริม ใหข ยายพื้ น ที่ที่ เ หมาะสมในแหลงปลูกยางใหมภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ และ
ภาคเหนือเพิ่มอีก ๖,๗๐๐,๐๐๐ ไร ทั้งยังไดความเพิ่มเติมจากจําเลยที่ ๔ ที่ ๑๙ และ นางสาวผองเพ็ญ
สัม มาพัน ธ ผูอํา นวยการสํานั กงานกองทุ น สงเคราะห การทําสวนยางวา จากการให น โยบายของ
นายกรัฐมนตรีดังกลาว ทําใหมีการหารือรวมกันระหวาง กรมวิชาการเกษตร สํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทํ า สวนยาง และองค ก ารสวนยาง เห็ น ควรให ข ยายพื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราออกเป น ระยะ ๆ
โดยระยะแรกควรขยายพื้นที่ปลูกยาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร และในที่สุดนางสาวผองเพ็ญไดเปนผูเริ่มตน
เสนอโครงการการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม
ระยะที่ ๑ (ป ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙) ซึ่งตอมาจําเลยที่ ๑๙ ไดรับมอบหมายใหปรับปรุงโครงการเพื่อเสนอ
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ตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๒ เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป จากความเปนมา
และเหตุ ผ ลของการจัด ทํา โครงการปลูก ยางพาราเพื่อ ยกระดั บรายไดแ ละความมั่น คงแกเ กษตรกร
ในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ (ป ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙) ตามที่กลาวขางตน จะเห็นไดวาโครงการดังกลาวนี้
มีความเปนมาของเหตุการณจากนโยบายของรัฐบาล หาไดเกิดจากความคิดรวมกัน ของจําเลยที่ ๔
และที่ ๑๙ โดยลําพังแตอยางใดไม ในการดําเนินงานตามโครงการกําหนดใหมีหนวยงานในกระทรวงเกษตร
และสหกรณหลายหนวยงานเขามาสนับสนุนเกี่ยวของดวย อันไดแก กรมวิชาการเกษตร ซึ่งรับผิดชอบ
กําหนดเขตปลูกยางที่เหมาะสม การตรวจสอบ ควบคุมและจัดหาพันธุยางเปนตนยางชําถุง สํานักงาน
กองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง รับพัน ธุยางจากเอกชนผูผ ลิตพัน ธุยางและแจกจายแกเกษตรกร
ในโครงการ และรั บ ผิด ชอบเป น หน วยงานหลั กในการฝ กอบรม การควบคุม กํ า กั บตรวจสอบ
การติดตามและประเมินผลการปลูกยาง โดยกรมวิชาการเกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรเปนหนวยงานสนับสนุน ในเรื่องการเสนอใหใชเงิน คชก. ดําเนินโครงการนี้นั้น จําเลยที่ ๔
และที่ ๑๙ ใหการตอสูวา เพราะตองการหาแหลงเงินมาใชใหโครงการเดินหนาไปได เนื่องจากเวลา
ในการเสนอโครงการลวงเลยระยะที่จะขอตั้งงบประมาณตามปกติได และเขาใจวาสามารถนํามาใชได
โดยชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยกองทุน รวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔
หากตองรอตั้งงบประมาณและรอกระทั่งไดเงินงบประมาณ ก็จะทําใหลาชาตอการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย นอกจากนี้อํานาจหนาที่ในการอนุมัติใหใชเงินจากกองทุนดังกลาวเปนของ
คชก. ภายใตการควบคุมดูแลและจัดสรรเงินจากกรมบัญชีกลาง มิใชเปนอํานาจหนาที่ของจําเลยที่ ๔
และที่ ๑๙ โดยลําพังแตอยางใด สวนที่จําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ เสนอใหนําเงิน CESS มาใชคืนเงิน
คชก. นั้น ปรากฏวาการอนุมัติใหใ ชเงิน CESS เปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ซึ่งยังมิไดมีการประชุมพิจารณา
การใชเงิน ดังกลาวแตอยางใด เห็น ไดวา แนวคิดที่ใ หใ ชเงิน CESS คืน เงิน คชก. นั้น เนื่องจาก
เมื่อไดผลผลิตยางพาราจากโครงการดังกลาวเพิ่ม ยอมมีรายไดจากคาธรรมเนียมการสงออกยางหรือเงิน
CESS เพิ่มขึ้นตามไปดวยนั่นเอง ดวยขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบกันดังที่กลาวขางตน กรณียังฟงไมไดวา
จําเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ มีเจตนาปกปดขอเท็จจริงเพื่อใหมีการใชเงิน CESS และเงิน คชก. โดยมิชอบ
ดวยการปกป ดข อเท็จ จริ งที่ค วรแจ งใหท ราบตามที่โจทก ฟอ งแตอ ยา งใด จํา เลยที่ ๔ และที่ ๑๙
จึงไมมีความผิดตามฟอง
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ปญหาที่ตองวินิจฉัยประการตอไปวา จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๘ รวมกันมีมติ
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรหรือ คชก. ชอบดวยระเบียบ
และกฎหมายและเปนความผิดตามฟองหรือไม เห็นวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดไวเพื่อใหการชวยเหลือเกษตรกรเปน ไปอยางมีระบบ
และครอบคลุ ม พืช เศรษฐกิ จทุก ชนิด โดยมี การจัด ตั้งกองทุ น รวมเพื่ อชว ยเหลือเกษตรกรหรือ เงิ น
คชก. ขึ้น บริหารโดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรหรือ คชก. ประกอบดวย
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน ประธาน มีคณะกรรมการซึ่งลวนเปนผูทรงคุณวุฒิ
มีความรูความสามารถและประสบการณในเรื่อง การเกษตร การเงินและการคลังเปนอยางดีตามที่ระบุไว
ในขอ ๕ คชก. ชุดแรกในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ไดกําหนดแนวทาง
ใหการดูแลสินคาเกษตรในดานราคาและการตลาดอยูในการกํากับของกระทรวงพาณิชย สวนการดูแล
ดานการพิจารณาชวยเหลือดานปจจัยการผลิตอยูในการกํากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใช
งบของกองทุนดังกลาวแยกตางหากจากกัน ในสวนราคาและการตลาดใหใชงบดานราคาและการตลาด
สวนการชว ยเหลือดา นปจ จัยการผลิต ใหใ ชงบด านป จจัยการผลิต ทั้งนี้เ ปน ไปตามระเบียบข อ ๓
ที่นิยามคําวา “สินคาเกษตร” หมายความวา สินคาเกษตรที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร เห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาด แตไมรวมถึง
สิน คาเกษตรที่มีกฎหมายกําหนดใหมีการชวยเหลือดานการตลาดอยางเปนระบบอยูแ ลว แตตอมา
ระเบียบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓ แกไขใหม นิยามคําวา “สิน คาเกษตร” หมายความวา
สินคาเกษตรที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรเห็นวา มีความจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาดและดานปจจัยการผลิต ซึ่งเปนการแกไขนิยามคําวา
“สิ น ค า เกษตร” โดยเพิ่ ม คํ า ว า “ด า นป จ จั ย การผลิ ต ” และตั ด คํ า ว า “แต ไ ม ร วมถึ ง สิ น ค า เกษตร
ที่มีกฎหมายกําหนดใหมีการชวยเหลือดานการตลาดอยางเปนระบบอยูแลว” ไปเพิ่มเปน (๕) ของขอ ๑๙
ก็เพื่อใหการชวยเหลือเกษตรกรตามขอ ๑๙ (๑) ถึง (๕) สามารถทําไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้นกวาระเบียบเดิม
สวนการที่ระเบี ยบข อ ๒๐ (๒) กํา หนดหา มมิใ หนํา เงิ น กองทุน ไปใชช วยเหลือ สิน คาเกษตรที่ มี
กฎหมายกําหนดใหมีการชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลว ยกเวนการนําเงินกองทุนไปใชตามขอ ๑๙ (๕)
อันเปนการชวยเหลือโดยผานกองทุนซึ่งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้นเปนการเฉพาะคราว
และมีความจําเปนเรงดวนเพื่อคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกร นั้น เห็นวาระเบียบดังกลาว
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มีเจตนารมณหามมิใหนําเงินกองทุนไปใหความชวยเหลือสินคาเกษตร เฉพาะในรูปแบบและลักษณะเดียวกับ
ที่มีกฎหมายกําหนดใหมีความชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลว ซึ่งในกรณียางพารานี้ มีพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเปนกฎหมายกําหนดใหความชวยเหลืออยางเปนระบบ
โดยการใหความชวยเหลือภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา ๘ กําหนดใหเฉพาะการสงเคราะห
เงินจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางแกเจาของสวนยางในการปลูกยางทดแทนเทานั้น เนื่องจาก
เงินกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางนี้มาจากคาธรรมเนียมจากการสงยางพาราออกนอกราชอาณาจักร
ไมอาจนําเงินจากกองทุน สงเคราะหการทําสวนยางไปชวยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใหม
หรือชวยเหลือดานการเขาสูตลาด เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓
กําหนดการใหความชวยเหลือเพียงกรอบแคบ ๆ การตีความขอหามในระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี
วาดว ยกองทุน รวมเพื่อ ชวยเหลือเกษตรกรฯ ที่เป น ผลใหหามกองทุ น รวมเพื่อช วยเหลือเกษตรกร
ยุงเกี่ยวกับสินคายางพาราในทุกกรณี ยกเวนเขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในขอ ๑๙ (๕) เทานั้น จะมีผล
ทําใหความชวยเหลืออื่น ๆ ที่จะใหเกษตรกรที่เกี่ยวของกับยางพาราจํานวนหนึ่งไมไดรับความชวยเหลือ
จากกองทุน ของรัฐ ดังนั้น จึงเห็น วาการใหความชวยเหลือสิน คายางพารา หากเปน การชวยเหลือ
ที่ไมซ้ําซอนกับการใหความชวยเหลือของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง แตอยูภายใตหลักเกณฑ
การใชจายจากเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอ ๑๙ ขอใดขอหนึ่งแลว ยอมสามารถทําได ขอเท็จจริงตาม
ทางไต สวนได ความวาโครงการนี้ ปรากฏวาใช พื้น ที่ปลู กยาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร รวม ๓๖ จังหวั ด
โดยแบง เป น พื้น ที่ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๗๐๐,๐๐๐ ไร ใน ๑๙ จัง หวั ด และภาคเหนื อ
๓๐๐,๐๐๐ ไร ใน ๑๗ จั งหวัด ซึ่ง พื้น ที่เ ปาหมายดัง กลาวในขณะนั้น เกษตรกรใช ปลูกข าวหรื อ
มันสําปะหลังหรือขาวโพดเปนหลักการปลูกยางพาราเสริมเพิ่มเติมลงไปในพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกร
ในชวงที่ราคายางในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จะชวยใหเกษตรกรมีโครงสรางการผลิตที่มั่น คงยิ่งขึ้น
ทั้งการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราจะทําใหประเทศไทยมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตใหตรงและสอดคลอง
กับความตองการใชยางของโลกโดยเฉพาะตลาดประเทศจีน มากกวาประเทศผูผลิตอื่น อัน จะทําให
ประเทศเพิ่มสวนแบงตลาดสงออกยางมากขึ้น จึงเปนโครงการที่ใหความชวยเหลือแกเกษตรกรรายยอย
ทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพื่อ ใหมีโอกาสเขาถึงพืช เศรษฐกิจยางพารา และ
รวมอยูใ นโครงสรางการผลิตยางพาราของประเทศดวย และมีลักษณะของการพัฒนาที่แตกตางจาก
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การปลูกยางทดแทนเดิม อันถือเปนการพัฒนาโครงสรางการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตร
เพื่อเพิ่ม รายไดแกเกษตรกรตามขอ ๑๙ (๒) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยกองทุน รวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ แลว ดังนั้น จึงมีเหตุผลสมควรที่จะยกเวนมติของคณะกรรมการ
คชก. ครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ที่หามนําเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
ไปแทรกแซงสินคาเกษตรที่มีกฎหมายใหความชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลวเพื่อใหดําเนิน การใน
โครงการได และการมีมติอนุมัติใหใชเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยของกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหากลายาง จึงอยูในวัตถุประสงคของระเบียบดังกลาว
และเมื่อวินิจฉัยดังนี้แลวก็ไมจําตองวินิจฉัยวากรณีเปนการชวยเหลือสินคาเกษตรที่มีกฎหมายกําหนด
ใหมีการชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลว โดยผานกองทุนซึ่งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น
เปนการเฉพาะคราวและมีความจําเปนเรงดวน เพื่อคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกรตามระเบียบ
ขอ ๑๙ (๕) หรือไม อีก
สวนปญหาที่วา มติของ คชก. ที่ใหนําเงิน CESS มาชําระคืนเงิน คชก. ขัดตอพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๘ (๓) ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘
หรือไม เห็นวา ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๘ (๓)
ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ บัญญัติใหอํานาจในการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยางเปนอํานาจเฉพาะของ ก.ส.ย. เทานั้น มติของ คชก. ที่ใหนําเงิน CESS มาใชคืนเงิน คชก.
จํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอมไมมีผลผูกพัน ก.ส.ย. ใหตองจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยางตามมติของ คชก. แตอยางใด ทั้งผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ที่มาใหการในชั้นไตสวนก็ยืนยันวา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางยังมิไดนําเรื่องดังกลาว
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ย. นอกจากนี้ยังไดความจากบันทึกการถอดเทปการประชุมของ
คชก. ตามเอกสารหมาย จ. ๒๖๓ หรือ ล. ๑๘๑ วา จําเลยที่ ๑๙ ไดอธิบายถึงเงิน รายไดจาก
คาธรรมเนียมการสงออกที่จะเก็บจากผูสงออกยางพาราในโครงการนี้วา จะเริ่มมีรายไดจากผลผลิต
ยางพาราตามโครงการนี้เขาสูกองทุนไดตั้งแตปที่ ๗ นับแตเริ่มปลูก คือตั้งแตป ๒๕๕๔ เปนตนไป
และจะสามารถทยอยชดใชคืนจนครบ ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไดในปที่ ๑๕ ซึ่งเปนเรื่องการใชเงินอนาคต
นางสาวผองเพ็ญ สัมมาพันธ ในฐานะตัวแทนสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ก็ไดชี้แจงเสริม
ตอที่ประชุม คชก. วา ขณะนั้นกําลังมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินรายไดจากคาธรรมเนียม
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จากการสงออกยางวาจะมีการเปดชองใหสามารถที่จะนําเงินมาใชไดทั้งการปลูกทดแทนและการปลูกใหม
กรรมการคนอื่น ตางไดแสดงขอคิดเห็นอยางหลากหลายเพื่อที่จะรักษาผลประโยชนของกองทุน รวม
เพื่อ ชวยเหลื อเกษตรกรดั งกล าว ตามหลั กการที่มิ ใ หเ กิดผลกระทบของการลงทุ น ของโครงการนี้
จากการใชเงิน คชก. ซึ่งมีภาระตองดูแลเกษตรกรทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดวย เนื่องจากเปนการลงทุน
ที่ใชเงินจํานวนมาก เมื่อเกิดผลผลิตของยางพาราเพิ่มขึ้นยอมสามารถเพิ่มปริมาณการสงออกยางพารา
ซึ่งจะตามมาดวยการจัดเก็บเงิน CESS ไดเพิ่มขึ้น จึงเปนความสมเหตุสมผลที่จะนําเงิน CESS นี้มาใชคืนเงิน
คชก. ทั้งเปนการใชเงิน CESS คืนในอนาคต โดยคํานวณระยะเวลาและงวดแบงชําระตามระยะเวลา
ที่ผลผลิตของโครงการจะเกิดขึ้น ไมใชเปนการใชเงิน CESS ที่มีอยูแลวในปจจุบันแตอยางใด ดังนั้น
มติของ คชก. ที่ใหนําเงิน CESS มาชําระคืนเงิน คชก. มิไดขัดหรือฝาฝน พระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๘ (๓) ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ จําเลยที่ ๑
ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๘ จึงไมมีความผิดตามฟอง
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปวา จําเลยที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๔ รวมกันกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาจางที่ ๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยไมชอบ
ดวยระเบียบและกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนแกจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ หรือไม ไดความจากการไตสวนวา
จําเลยที่ ๑๙ ไดแตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึง ๒๔ เปนคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได
และความมั่น คงใหแ กเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ ๑ เพื่อทําหนาที่จัดทําแผนการผลิต
การตรวจสอบและการกระจายพันธุยางใหแกเกษตรกรตามเขตปลูกยางที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด บริหาร
จัดการและกํากับดูแลการใชเงิน คชก. จํานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินการผลิตพันธุยาง
จํานวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้จําเลยที่ ๑๙ ยังไดแตงตั้ง
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา แตงตั้งเจาหนาที่การเงินและแตงตั้งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒
ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโดยมีจําเลยที่ ๒๖ เปนประธาน
และอนุมัติใหดําเนินการประกวดราคา วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการพัสดุ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ กับไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน เห็นวา ตามประกาศประกวดราคาจาง
เลขที่ ๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ ของกรมวิช าการเกษตร ตามเอกสารหมาย จ. ๖
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แมจะไมไดกําหนดใหผูเสนอราคาตองมีคุณสมบัติเปนผูมีอาชีพผลิตตนยางชําถุงและเปนผูที่ขึ้นทะเบียน
ขยายพันธุยางเพื่อการคากับกรมวิชาการเกษตรโดยตรงก็ตาม แตประกาศดังกลาวไดกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาไวในเรื่องอื่น ๆ เชน ขอ ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
ดังกลาว ขอ ๒.๘ ผูเสนอราคาตองมีอาชีพการจําหนายพันธุพืชมาอยางตอเนื่องไมต่ํากวา ๕ ป และ
ตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทแนบมาพรอมใบเสนอราคา ขอ ๒.๙ และขอ ๒.๑๐ ผูเสนอราคา
ตองมีผลงานการจําหนายพันธุพืชที่เปนผลงานภายใตสัญญาเดียวและทํามาแลวไมเกิน ๕ ป นับถึง
วันประกวดราคาและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่กรมวิชาเกษตรเชื่อถือ ในวงเงินไมนอยกวาสัญญาละ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอที่ ๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและชําระทุนแลวไมต่ํากวา
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอ ๒.๗ ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคารพาณิชย
ในประเทศไทยวามีฐานะการเงินมั่นคง สามารถรับงานที่ประกวดราคาครั้งนี้ได ขอ ๒.๑๑ ผูเสนอราคา
จะตองเปนผูมีความพรอมในการผลิตตนยางชําถุง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน เพื่อปลูกในพื้นที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร
ในภาคเหนือจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๗๐๐,๐๐๐ ไร ในจังหวัด
ที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดซึ่งจะปลูกในป ๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ขอ ๒.๑๒ ผูเสนอราคา
จะตองมีแปลงเพาะตนกลาไมวาจะเปนแปลงเดียวหรือหลายแปลงรวมกันไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ไร และ
จะตองมีแหลงกิ่งตายางที่ใชจากแปลงเพาะขยายพันธุยางที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ไมวาจะ
เปนแปลงเดียวหรือหลายแปลงรวมกันไมนอยกวา ๒๐๐ไร และมีตนกิ่งตายางพันธุดีตรงตามพันธุยาง
ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําไมนอยกวา ๑๒๐,๐๐๐ ตน และจะตองเสนอรายละเอียดพื้นที่แปลงกลายาง
และทะเบียนแปลงเพาะขยายพันธุยางในวันยื่นซองประกวดราคา ขอ ๒.๑๓ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการผลิตตนยางชําถุงที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด ตั้งแตการเตรียมพื้นที่ การปลูกกลายาง
การใชกิ่งตายาง การติดตายางและการผลิตตนยางชําถุงและจะตองผลิตและสงมอบตน ยางชําถุงที่ได
มาตรฐานที่ก รมวิช าการเกษตรกํา หนดเท า นั้น และขอ ๒.๑๔ คุ ณ สมบั ติอื่ น ๆ ใหเ ป น ไปตาม
“รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขในการจางเหมาผลิตตนยางชําถุง” นอกจากนี้จําเลยดังกลาว
ยังไดกําหนดหลักเกณฑใหผูที่จะเขาเสนอราคาจะตองสงแผนการผลิต ๔ แผน ไวในขอ ๓.๒ สวนที่ ๓
ในเอกสารดังกลาว ไดแก (๑) แผนการเตรียมพื้นที่ การจัดการแปลงกลายาง แปลงขยายพันธุยางและ
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การผลิตตนยางชําถุง (๒) แผนการตรวจสอบและมาตรฐานการผลิตตนยางชําถุง (๓) แผนการกระจายตนยาง
สูแหลงปลูกยางของเกษตรกร (๔) แผนงานการบริหารของการจัดการบุคลากรเพื่อการผลิตตนยางชําถุงดวย
จึงจะสามารถเปนผูมีสิทธิเสนอราคาในโครงการกลายาง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ได ซึ่งเมื่อพิจารณาเงื่อนไข
และคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาจางหมาย จ.๖ ดังกลาวโดยรวมแลว เห็นไดวา
จําเลยดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูเสนอราคา โดยทุกรายตองมีอาชีพและมีประสบการณ
ดานจําหนายพันธุพืชมากอน และตองรวบรวมตนกลายางชําถุงจากแปลงกลายางและแปลงกิ่งพันธุยาง
ที่ขึ้นทะเบียนไวตอกรมวิชาการเกษตรมาเสนอราคาเชนกัน แสดงใหเห็นวาเปนการเปดกวางใหมีผูเขาแขงขัน
ในการเสนอราคาไดทุกรายอยางเปนธรรม นอกจากนี้ตามประกาศดังกลาวยังคํานึงถึงการมีความพรอม
ในการผลิตและคุณภาพของตนยางชําถุงของผูเสนอราคา เชน กําหนดมาตรฐานของตน ยางชําถุง
วาคุณภาพของพันธุยางตองเปนตนกิ่งตายางพันธุดีตามพันธุยางที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา ผูเสนอราคา
ตองใชแหลงกิ่งตายางจากแปลงเพาะขยายพันธุยางที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร การผลิตตนยางชําถุง
ก็ตองปฏิบัติตามขั้น ตอนที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด และเนื่องจากเปน โครงการขนาดใหญใ ชเงิน
ลงทุนสูงนับพันลานบาท มีระยะเวลาดําเนินการหลายป ดังนั้น ความพรอมดานการเงิน การบริหารจัดการ
การมีประสบการณในการผลิตพันธุพืชของผูเสนอราคา จึงมีความจําเปนตองกําหนดไวดวย โครงการนี้
ผูเสนอราคาเปนเพียงผูรับจางผลิตตนยางชําถุงและขยายพัน ธุยางพาราซึ่งอยูในความควบคุมการผลิต
ของกรมวิชาการเกษตร ไมใชผูที่ขยายพันธุยางเพื่อการคา จึงไมจําตองเปนผูไดรับอนุญาตใหขยายพันธุยาง
เพื่อการคากับกรมวิชาการเกษตรโดยตรงตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๑
แตอยางใด เพราะถึงอยางไรผูเสนอราคาก็ตองใชตนกลายางจากแปลงเพาะขยายพันธุยางที่จดทะเบียน
ไวกับกรมวิชาการเกษตรอยูดี ทั้งหากกําหนดดังกลาวแลวจะเปนการจํากัดผูที่จะเขาเสนอราคาและ
อาจจะไมมีผูเสนอราคารายใดที่สามารถผลิตตนยางชําถุงไดมากถึง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน โดยลําพัง ตามที่
ประกาศประกวดราคาได เพราะเกษตรกรที่ไดรับใบอนุญาตใหขยายพัน ธุยางเพื่อการคาสวนใหญ
เปนเกษตรกรรายยอยที่ผลิตตนยางชําถุงเอง ไมปรากฏวามีเกษตรกรรายใดที่สามารถผลิตกลายางชําถุง
ไดจํานวนมากถึง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน อีกทั้งในการยื่น ซองประกวดราคาจะตองวางเงิน ประกัน ถึ ง
๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น หากกําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหขยายพันธุยางเพื่อการคากับกรมวิชาการเกษตร
ซึ่งมีประสบการณเทานั้นเปนผูเสนอราคา จึงอาจจะมีเพียงเกษตรกรรายยอยเทานั้นที่มีคุณสมบัติดังกลาว
แตไมสามารถเขาประกวดราคาไดเพราะอาจจะขาดปจจัยดานเงิน ทุน ในการดําเนินการ ซึ่งนอกจาก
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ตองใชเงินในการวางประกันการยื่นซองประกวดราคาถึง ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว การสงมอบยางชําถุง
๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ตน ยังตองใชเงินลงทุนในการผลิตและคาใชจายตาง ๆ อีกจํานวนมาก การกําหนดคุณสมบัติ
ผูที่จะเขาประกวดราคา นอกจากตองคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจพัน ธุพืชแลวยังตองคํานึงถึงศักยภาพ
ดานเงินทุนและการบริหารจัดการในการจัดหาแปลงกลายาง แปลงกิ่งพันธุยาง การเตรียมพื้นที่ในการเพาะชํา
และผลิตยางชําถุง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาดังกลาว จึงมิไดมีเงื่อนไขขอกําหนดที่กีดกัน
ผูเสนอราคารายใดมิใหเขาเสนอราคาอยางเปนธรรม หรือทําใหทางราชการตองเสียเปรียบหรือเสียหาย
แตอยางใด สวนการที่จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๔ ไดแกไขเพิ่มเติมกําหนดเวลาการแจงเนื้อที่และสถานที่ตั้ง
ของแปลงกลายางจากวัน ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่ งเปน วั น ยื่น ซองเสนอราคาเปน วั น ที่ ๑๒
ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ นั้น ก็ไดความวาเนื่องจากมีวัตถุประสงคใหเจาหนาที่ของกรมวิชาการเกษตร
ไปทําการตรวจสอบความถูกตองของจํานวนแปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางของผูเสนอราคาเปนการลวงหนา
เพื่ อ ความสะดวกในการที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา จะนํ า ผลการตรวจสอบ
ไปพิจารณาประกอบคุณสมบัติวาผูเสนอราคามีแปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางอยูจริงตรงตามที่ไดแจงไว
หรือไม ซึ่งกรมวิชาการเกษตรก็ไดจัดทําเอกสารรายละเอียดและเงื่อนไขในการจางเหมาผลิตตนยางชําถุง
และมีหนังสือแจงใหผูซื้อเอกสารประกวดราคาทั้ง ๑๑ ราย มาประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจงในวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ณ หองประชุมกองคลัง กรมวิชาการเกษตร ปรากฏตามเอกสารหมาย จ. ๕๒
และ จ. ๕๓ แผนที่ ๓๘๒ ถึง ๓๘๔ ซึ่งผูซื้อเอกสารทุกรายไดเขารวมประชุมรับฟงคําชี้แจง และ
ไมมีผูใดโตแยงหรือคัดคานการเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกลาวขางตนแตอยางใด ดังนั้น การที่จําเลยที่ ๒๐
ถึงที่ ๒๔ แกไขกําหนดเวลาการแจงเนื้อที่และสถานที่ตั้งของแปลงกลายางและการเพิ่มเติมรายละเอียด
การประกวดราคา จึงเปนการปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว หาใชรวมกันทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงื่อนไข
หรือกําหนดผลประโยชนตอบแทน อันเปนมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุงหมายมิใหมีการเสนอราคา
อยางเปนธรรม หรือชวยเหลือผูเขาเสนอราคารายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐโดยไมเปนธรรม
หรือเพื่อกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาเสนอราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขา
เสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแตอยางใด พยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวน
ยังฟงไมไดวา จําเลยที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๔ มีเจตนารวมกันกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูเสนอราคา
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โดยไมชอบดวยระเบียบและกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนใหแกจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ตามที่โจทกฟอง
จําเลยที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๔ จึงไมมีความผิดตามฟอง
มีปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวา จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ รวมกันละเลย
การตรวจสอบคุณ สมบัติและความเกี่ยวของในเชิงผลประโยชนรวมกันของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒
ซึ่งเปนผูเสนอราคาโดยไมชอบดวยระเบียบและกฎหมายหรือไม เห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕๐ ระบุวา “คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุ ณสมบั ติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตา ง ๆ พัส ดุ
ตัวอยาง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายละเอีย ด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูก ตองตามเงื่อ นไข
ในเอกสารประกวดราคา
ในกรณีผู เสนอราคารายใดเสนอรายละเอีย ดแตกตา งไปจากเงื่อ นไขที่กํ าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ตอผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคาโดยไมตัด
ผูเขาประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ไดแ ตจะให
ผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวไมได...”
จากการไตสวนไดความวา การประกวดราคาครั้งนี้มีผูซื้อเอกสารประกวดราคาจํานวน ๑๑ ราย
แตมีผูยื่น ซองเสนอราคารวม ๕ ราย ไดแ ก จําเลยที่ ๓๐ ที่ ๓๑ ที่ ๓๒ กิจการรวมคา บริษัท
สหะชัยพาติเคิลบอรด จํากัด บริษัท ที พี ไอ ซัพพลาย จํากัด ราเชนทรพันธุไม และกิจการรวมคา
พัฒนายางไทย ซึ่งจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ไดตรวจเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งหมดของผูเสนอราคาดังกลาวแลว เห็น วามีคุณ สมบัติครบถวน
ตามประกาศประกวดราคา และไมปรากฏวาผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดมีผลประโยชนรวมกัน กับ
ผูเ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ขา เสนอราคาในครั้ง นี้ โดยจํ า เลยที่ ๒๐ ถึง ที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศประกวดราคาของกรมวิชาการเกษตรแลว
พบวามีผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติตามกํ าหนดเงื่อนไขการประกวดราคาจํานวน ๒ ราย คื อ
(๑) กิจการรวมคาพัฒนายางไทย ขาดคุณสมบัติ ๓ ขอ คือ ขอ ๒.๙ ไมมีหนังสือรับรองผลงานการจําหนาย
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พันธุพืช ขอ ๒.๑๒ มีเนื้อที่แปลงกิ่งตายางที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร จํานวน ๙๕ ไร จากที่กําหนดไว
ไมนอยกวา ๒๐๐ ไร และมีตนกิ่งตาพันธุดี ๗๒,๒๕๒ ตน จากที่กําหนดไวไมนอยกวา ๑๒๐,๐๐๐ ตน
และขอ ๖.๓ ไมปรากฏชื่อในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารการประกวดราคา
ของกรมวิช าการเกษตร (๒) กิจการรวมคา บริษัท สหะชัยพาติเคิลบอรด จํากัด บริษัท ที พี ไอ
ซัพพลาย จํากัด และราเชนทรพันธุไม ขาดคุณสมบัติขอ ๒.๑๒ มีเนื้อที่แปลงกิ่งตายางที่จดทะเบียน
กับกรมวิชาการเกษตร จํานวน ๑๒๙ ไร จากที่กําหนดไวไมนอยกวา ๒๐๐ ไร และตนกิ่งตาพันธุดี
จํานวน ๙๔,๗๗๓ ตน จากที่กําหนดไวไมนอยกวา ๑๒๐,๐๐๐ ตน มีเพียง ๓ บริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามประกาศประกวดราคา คือ จําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ อันแสดงใหเห็นวาไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการประกวดราคาภายในขอบเขตอํานาจหนาที่แ ลว
ที่โจทกอางวาจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ละเลยไมตรวจสอบคุณสมบัติของจําเลยที่ ๓๑
และที่ ๓๒ อยางละเอียดและรอบคอบโดยมิไดไปตรวจสอบสถานที่ตั้งของจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒
เนื่องจากจําเลยที่ ๓๑ เปนบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงแรมหองพัก สวนเกษตรและการจัดสรรที่ดิน
จําเลยที่ ๓๒ ประกอบกิจการเกี่ยวกั บไกพัน ธุพื้น เมือง (ไกช น) ขายและพัฒนาพัน ธุไกพื้น เมือ ง
จําหนายอุปกรณการเกษตรและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด นั้น เห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาด วยการพั สดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แ กไ ขเพิ่ม เติม ขอ ๕๐ (๑) ไดกํ าหนดอํา นาจหน าที่ ของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใหมีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา
เอกสารหลักฐานตาง ๆ หรือแบบรูปและรายละเอียด และคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งไดความวาจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ไดตรวจหลักฐาน
หนังสือรับรองบริษัทจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ เอกสารหมาย จ. ๒๓๗ นั้นแลว ปรากฏวาในขอ ๗
ระบุวาประกอบกิจการเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด และในขอ ๑๗ ระบุวาประกอบกิจการทําสวนยาง
ซึ่งถือวามีคุณสมบัติเกี่ยวของกับการเปนผูผลิตพันธุยาง ตรงตามคุณสมบัติในประกาศประกวดราคา
แตเมื่อวัตถุประสงคของจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ระบุวาประกอบกิจการทําสวนยาง ตามที่ปรากฏ
ในรายละเอียดวัตถุประสงคของจําเลยทั้งสองตามที่ไดจดทะเบียนไว ทั้งจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒
ยังมีหนังสือรับรองผลงานการจําหนายพันธุพืชมาแสดงและรับรองวาถูกตอง การที่จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒
ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ จากหลักฐานเอกสาร
การจดทะเบียนบริษัทและหนังสือรับรองผลงานการจําหนายพันธุพืชตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
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วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมในขอ ๕๐ (๑) แลว จึงไมอาจถือไดวาละเลยตอ
การตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะถึงอยางไรจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ยังมีหนาที่ตองแจงเนื้อที่แปลงกิ่งตายาง
และแปลงกลายางใหแกกรมวิชาการเกษตรไปตรวจสอบตามเงื่อนไขคุณสมบัติขอ ๒.๑๒ ที่กําหนดวา
ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีแปลงเพาะตนกลาไมวาจะเปนแปลงเดียวหรือหลายแปลงรวมกันไมนอยกวา
๑,๐๐๐ ไร และจะตองมีแหลงกิ่งตายางที่ใชจากแปลงเพาะขยายพันธุยางที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
ไม วา จะเป น แปลงเดี ย วหรื อหลายแปลงรวมกั น ไม นอ ยกว า ๒๐๐ ไร และมี ต น กิ่ งตายางพัน ธุ ดี
ตรงตามพันธุยางที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําไมนอยกวา ๑๒๐,๐๐๐ ตน และจะตองเสนอรายละเอียดพื้นที่
แปลงกลายางและทะเบียนแปลงเพาะขยายพันธุยางในวันยื่นซองประกวดราคา ซึ่งเห็นไดวาเปนเงื่อนไข
ที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติดวย นอกจากนี้ไดความวาจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒
ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ไดตรวจสอบเอกสารในประเด็นที่เกี่ยวของกัน ในเชิงผลประโยชนรวมกัน ของ
จําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ทั้งในความสัมพันธเชิงบริหารและเชิงทุนแลวไมพบขอพิรุธ หรือมีเหตุสงสัย
วาเขาลักษณะของผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือมีความสัมพันธกันในเชิงบริหารและเชิงทุน
หรือมีความสัม พันธในลักษณะไขวกันระหวางเชิงบริหารและเชิงทุน ตามคํานิยามการประกวดราคา
ของกรมวิชาการเกษตรที่ ๔/๒๕๔๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๕ ตอมาเมื่อจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕
และที่ ๒๖ ทราบขอมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการมีผลประโยชนรวมกัน ก็ไดเสนอใหกรมวิชาการเกษตร
มีหนังสือไปยังจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ใหยืน ยันเรื่องการมีผลประโยชนรวมกัน พรอมทั้งเสนอให
หารือไปยังอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องการแปลความหมายตามคํานิยามของการมีผ ลประโยชนรวมกัน
ในการประกวดราคาดังกลาว กอนที่กรมวิชาการเกษตรจะทําสัญญาจางกับจําเลยที่ ๓๐ โดยไดจัดสง
เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่ ๔/๒๕๔๖ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการและผูถือหุน หนังสือกรมวิชาการเกษตรที่มีถึง
จําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ เรื่องสอบถามผูมผี ลประโยชนรวมกัน สําเนาหนังสือของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒
ที่ตอบกรมวิชาการเกษตรไปใหอัยการสูงสุดครบถวนแลว ซึ่งอัยการสูงสุดเปนหนวยงานที่ตอบขอหารือ
ในประเด็นขอกฎหมายใหแกหนวยงานของรัฐ ไดตอบขอหารือวาการเสนอราคาของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒
ไมเขาลักษณะผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕ ขอ ๑๕ ตรี และขอ ๑๕ เบญจ แมขณะนั้นกรมวิชาการเกษตรจะไมไดหารือ
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ไปยังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๒ ก็เพราะเห็น วามิใ ชเปนการหารือ ในเรื่องการตีความปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แ กไขเพิ่มเติม ขอ ๕ และขอ ๑๕ ตรี
วรรคสอง ที่จะตองหารือไปยัง กวพ. แสดงใหเห็นวาจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖
ไมไดละเลยการตรวจสอบคุณสมบัติและความเกี่ยวของในเชิงผลประโยชนของผูเสนอราคาตามที่โจทก
ฟองแตอยางใด
ที่โจทกอางวา จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ รวมกันละเลยการตรวจสอบเอกสาร
ที่จําเลยที่ ๓๐ นํามายื่นเกี่ยวกับหนังสือยินยอมของเกษตรกรซึ่งแจงจํานวนพื้นที่แปลงเพาะขยายพันธุยาง
อันเปนเท็จ นั้น ไดความวานอกจากจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ จะตรวจสอบเอกสาร
ของจําเลยที่ ๓๐ ที่นํามายื่นแลว ในการตรวจสอบแปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางกรมวิชาการเกษตร
ไดใหเจาหนาที่ ไดแก ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา ศูนยวิจัยยางสงขลา ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานีและศูนยวิจัย
ยางหนองคาย ไปตรวจสอบแปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางของเกษตรกรดวย ไมปรากฏวาขอมูลที่
จําเลยที่ ๓๐ แจงไวดังกลาวไมถูกตองในเรื่องของเนื้อที่และจํานวนกลายาง และไมมีเกษตรกรรายใด
โตแยงหรือคัดคานวาไมไดรวมโครงการกับจําเลยที่ ๓๐ ปรากฏตามบันทึกขอความของศูนยวิจัยยาง
ลงวัน ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบแปลงกิ่งตายางและแปลงกลายาง
เอกสารหมาย จ. ๒๓๗ แผนที่ ๔๕ ถึง ๕๑ ประกอบกับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมขอ ๕๐ (๑) ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาใหมี หนา ที่ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติข องผูเสนอราคา ใบเสนอราคาและเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ดังนั้นจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ จึงมีหนาที่เพียงตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา และจําเลยที่ ๓๐
ผูเสนอราคามีหนาที่ยื่ น และรับรองความถูก ตองของเอกสารเกี่ย วกับหนังสือ ยิน ยอมของเกษตรกร
และแจงจํานวนเนื้อที่แปลงเพาะขยายพันธุยางใหตรวจสอบ โดยจะตองเสนอรายละเอียดพื้นที่แปลงกลายาง
และทะเบียนแปลงเพาะขยายพันธุยางในวันยื่นซองประกวดราคา แตประกาศประกวดราคามิไดกําหนดรูปแบบ
หรือเอกสารในการรวบรวมแปลง ทั้งไมไดกําหนดใหตองแสดงหนังสือยินยอมของเกษตรกรเจาของ
แปลงเพาะขยายพันธุยางแตอยางใด ปรากฏวาผูเสนอราคาหลายรายรวมทั้งจําเลยที่ ๓๐ ไดคิดรูปแบบเอาเอง
โดยทําเปนหนังสือมอบอํานาจจากเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการแทน หากหนังสือยินยอมของเกษตรกร
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ที่จําเลยที่ ๓๐ ใชประกอบเปนหลักฐานดังกลาวเปนเท็จหรือไมตรงตอความจริง จําเลยที่ ๓๐ ก็จะตอง
รับผิดชอบเปนการเฉพาะตัว คดีนี้จําเลยที่ ๓๐ แจงจํานวนเนื้อที่แปลงขยายพันธุยางเกินกวาที่กําหนดไวมาก
โดยมีเนื้อที่ที่ถูกตองและมีอยูจริง จํานวน ๒๓๒ ไร จากเนื้อที่แปลงขยายพันธุยางที่กําหนดไว ๒๐๐ ไร
ดังนั้น การที่จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ตรวจสอบเอกสารหนังสือยิน ยอมของ
เกษตรกรที่จําเลยที่ ๓๐ นํ ามายื่น และเชื่อโดยสุจริตว าเอกสารดังกลาวเปนเอกสารที่ถูกตองตรง
ตามคํารับรอง จึงมิใชเปนกรณีละเลยไมตรวจสอบเอกสารตามที่โจทกกลาวอาง นอกจากนี้จําเลยที่ ๒๐
ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคารวมทั้งผลงานการจําหนายพันธุพืช
จากเอกสารที่ผูเสนอราคาไดเสนอมา โดยใหผูเสนอราคารับรองความถูกตองของเอกสารตามระเบียบ
จึงถือไดวาไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕๐ (๑) แลว อยางไรก็ตามหากผูเสนอราคาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคา
แตไมสามารถจัดสงมอบตน ยางชําถุงใหไดภายในกําหนดหรือไมมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด
ผูเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคานั้น ก็ยังจะตองรับผิดชอบตามสัญญาจางอยู สวนที่โจทกอางวา
จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ และละเลยการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสัญญา
ซื้อขายเมล็ดพันธุขาวโพดที่จําเลยที่ ๓๑ ทํากับบริษัท ยิ่งวัฒนาไซโล จํากัด และสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ
ขาวโพดที่จําเลยที่ ๓๒ ทํากับหางหุนสวนจํากัด ส.โชคจรรยา และนํามาเปนหลักฐานในการเสนอราคา
ซึ่งไมใชการซื้อขายกันจริงเปนเพียงการฝากขายเมล็ดพันธุขาวโพด นั้น เมื่อไมมีกฎหมายหรือระเบียบใด
กําหนดใหคณะกรรมการประกวดราคาตองไปตรวจสอบการประกอบกิจการจริง ประกอบกับจําเลย
ที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ มิไดมีสวนรูเห็น หรือเกี่ยวของกับการจัดทําหนังสือรับรอง
การซื้อขายเมล็ดพันธุของจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ทั้งเชื่อโดยสุจริตวาเปนหนังสือรับรองการซื้อขาย
เมล็ดพันธุที่ถูกตองตามที่มีการใหคํารับรองไวจริง ซึ่งในเรื่องนี้ นางสาวรัชนี วีระกุล กรรมการผูจัดการ
บริษัท ยิ่งวัฒนาไซโล จํากัด และนายสําราญ จรรยา หุน สวนผูจัดการหางหุน สวน ส.โชคจรรยา
พยานโจทกมาเบิกความยืนยันวา ไดทําสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ. ๒๓๗ แผนที่ ๓๔ ถึง ๓๖
และเอกสารหมาย จ. ๒๕๔ กับจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ตามลําดับ โดยมีการซื้อขายเมล็ดพันธุขาวโพด
กันจริง พยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวนฟงไมไดวาจําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖
มีเจตนารวมกันละเลยการตรวจสอบคุณสมบัติและความเกี่ยวของในเชิงผลประโยชนรวมกันของจําเลย
ที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ดังที่โจทกอาง จําเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ จึงไมมีความผิดตามฟอง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๒ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวา จําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ไดนําหลักฐานแสดงคุณ สมบัติของ
การประกวดราคาอันเปนเท็จมาแสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาอันเปนการกระทําความผิด
ฐานฉอโกง โดยจําเลยที่ ๓๑ มิไดเปนผูมีความชํานาญในการผลิตยางชําถุงตามประกาศประกวดราคา
ไดย่นื หลักฐานแสดงคุณสมบัติของการประกวดราคาวาเปนผูจําหนายพันธุพืชมาอยางตอเนื่องไมต่ํากวา
๕ ป ซึ่งตามสัญญาซื้อขายเมล็ดพัน ธุขาวโพดที่จําเลยที่ ๓๑ ทํากับบริษัท ยิ่งวัฒนาไซโล จํากัด
เปนเพียงการฝากขายเมล็ดพันธุขาวโพด ไมใชเปนการซื้อขายกันจึงเปนการแสดงขอความอันเปนเท็จ
วาจําเลยที่ ๓๑ เป น ผูมีคุณสมบั ติตามประกาศประกวดราคาของกรมวิช าการเกษตร ทั้งที่รูวาตน
ไมมีคุณสมบัติ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการผลิตพัน ธุยาง ตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของการเสนอราคา จึงเปนการกีดกันผูเสนอราคารายอื่น เพื่อใหจําเลยที่ ๓๐ เปนผูมีสิทธิเขาทําสัญญา
กับ กรมวิ ช าการเกษตร โดยหลี กเลี่ ยงการแข งขั น ราคาอย างเป น ธรรม และจํา เลยที่ ๓๒ มิไ ด มี
ประสบการณเกี่ยวกับการเพาะปลูกพันธุยางและหนังสือรับรองผลงานการซื้อขายเมล็ดพันธุพืชที่ออก
โดยหางหุนสวนจํากัด ส.โชคจรรยา ที่จําเลยที่ ๓๒ นําสงตอคณะกรรมการประกวดราคาเปนเอกสาร
ที่ทําขึ้นเพื่อแสดงขอความอันเปนเท็จนั้น เห็นวา ตามเอกสารประกาศประกวดราคาจางเหมาผลิตตนยางชําถุง
ได กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู เ สนอราคาในข อ ๒.๑ วา ผู เสนอราคาต อ งเป น ผู มี อาชี พ รั บจ า งงาน
ที่ประกวดราคาจาง แตในขอ ๒.๘ ระบุวา ผูเสนอราคาตองมีอาชีพการจําหนายพันธุพืชมาอยางตอเนื่อง
ไมต่ํากวา ๕ ป ขอ ๒.๙ ระบุวา ผูเสนอราคาตองมีผลงานการจําหนายพันธุพืชที่เปนผลงานภายใตสัญญาเดียว
และทํามาแลวไมเกิน ๕ ป และขอ ๒.๑๐ ระบุวา ผูเสนอราคาตองมีผลงานการจําหนายพันธุพืชที่แลวเสร็จ
สมบูรณในวงเงินไมนอยกวาสัญญาละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคุณสมบัติดังกลาว มุงเนนไปทางดาน
การมีประสบการณในการจําหนายพันธุพืชมากอน โดยไมไดมีกําหนดวาผูเสนอราคาจะตองมีความชํานาญ
หรือ มีป ระสบการณ เกี่ ยวกั บการผลิต ตน ยางชําถุ งแตอ ยางใด ดั งนั้ น แม จํา เลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒
ผูเสนอราคาจะไมไดมีความชํานาญหรือมีประสบการณในการผลิตตนยางชําถุงมากอนก็ตามแตจําเลยที่ ๓๑
ก็ประกอบกิจการสวนเกษตรและซื้อขายพืชไรและเมล็ดพันธุพืช และจําเลยที่ ๓๒ ก็จําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด
และจําหนายอุปกรณการเกษตรซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศประกวดราคา โดยตามหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัทของจําเลยทั้งสองก็ระบุวามีวัตถุประสงคประกอบกิจการคาพืชผลทางการเกษตร
ทุกชนิด จึงถือวามีประสบการณเกี่ยวกับการจําหนายพัน ธุพืช มากอน ตามที่กําหนดไวในเงื่อ นไข
เอกสารประกวดราคา สวนที่โจทกอางวาจําเลยที่ ๓๑ นําสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุขาวโพดที่ทํากับ
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บริษัท ยิ่งวัฒนาไซโล จํากัด และจําเลยที่ ๓๒ นําสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุขาวโพดที่ออกโดยหางหุนสวน
ส.โชคจรรยา มาแสดงในการเสนอราคาซึ่งไมใชการซื้อขายกันจริง เปนเพียงการฝากขายเมล็ดพันธุขาวโพดนั้น
เมื่อไดความตามทางไตสวนแลววามีการซื้อขายกันจริง หาใชเปนการหลอกลวงดวยการแสดงขอความ
อันเปนเท็จเพื่อกีดกันผูเสนอราคารายอื่น โดยมีวัตถุประสงคใหจําเลยที่ ๓๐ เปนผูมีสิทธิเขาทําสัญญา
กับกรมวิชาการเกษตรแตอยางใด ทั้งไมปรากฏวาจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ไดประโยชนในลักษณะ
ที่เปนทรัพยสินไปจากกรมวิชาการเกษตรผูถูกหลอกลวง ประกอบกับไมไดความวาจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒
ไดตกลงรวมกับจําเลยที่ ๓๐ ในการเสนอราคา หรือรวมกับเจาหนาที่พิจารณาผลการประกวดราคา
โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขัน ราคาอยางเปน ธรรม นอกจากนี้แมจําเลยที่ ๓๐ จะเสนอราคาต่ําสุด
แตตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางหมาย จ. ๖ ขอ ๖.๕ ไดใหสิทธิกรมวิชาการเกษตรที่จะ
ไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได แลวแตจะพิจารณาเพื่อประโยชน
ของทางราชการเปน สําคัญ ทั้งในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรมวิช าการเกษตรมีสิทธิ
ที่จ ะให ผู เ สนอราคาชี้ แ จง และแสดงหลั ก ฐานที่ ทํ า ให เ ชื่ อ ได ว า ผู เ สนอราคาสามารถดํ า เนิ น งาน
ตามประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมวิชาการเกษตรก็มีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาของผูเสนอราคานั้น นอกจากนี้ในขอ ๖.๔ ของเอกสารดังกลาวยังใหสิทธิกรมวิชาการเกษตร
ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาไดหากหลักฐาน สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง แมจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ จะชนะการประกวดราคา
ก็จะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีกวาจําเลยดังกลาวมีความเหมาะสม
และสามารถที่จะดําเนินงานตามประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณ ที่จะเขาทําสัญญากับกรมวิชาการเกษตร
หรือไม และไดเขาทําสัญญากับกรมวิชาการเกษตรแลว แตไมสามารถดําเนิน งานไดตามสัญญาจาง
เนื่ อ งจากไม มี ผ ลงานตามที่ นํ า มาแสดงจริ ง ผู เ สนอราคาที่ ช นะการประกวดราคาก็ จะต อ งรั บ ผิ ด
ตามสัญญาอยูแลว ทั้งเงินและทรัพยสินที่จะไดไปก็เปนคาตอบแทนอันเนื่องมาจากการจางไมใชการหลอกลวง
ซึ่งคดีนี้จําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ไมไดเปนผูชนะการประกวดราคาและไมไดเขาทําสัญญาจาง อยางไร
ก็ตามการที่ผูเสนอราคานําหลักฐานอัน เปนเท็จมาแสดงในการเสนอราคานั้น พระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดบัญญัติความผิดดังกลาว
ในทางอาญาไวโดยตรง เพียงแตมีบัญญัติในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๑๔๕ จัตวา ใหถือวาเปนผูทิ้งงาน ดังนั้น หากเปนความผิดตามกฎหมายอื่นก็ตองไปวากลาวตางหาก
ซึ่งในคดีนี้โจทกเพียงกลาวอางวาการนําหลักฐานเท็จดังกลาวมาแสดงเปนการหลอกลวงโดยทุจริต
อันเปนความผิดฐานฉอโกง และมีความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ เทานั้น แตเมื่อไมไดความวาการกระทําของจําเลยที่ ๓๐
ถึงที่ ๓๒ เปนการหลอกลวงกรมวิชาการเกษตร เพื่อจะไดทรัพยสินนั้น ไปจากผูถูกหลอกลวงหรือ
ทําใหกรมวิชาการเกษตรทําหรือถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ ประกอบกับเงินที่จําเลยที่ ๓๐ไดรับไป
ก็เปนเงินคาจางตอบแทนอันเนื่องมาจากการผลิตตนยางชําถุงใหแกกรมวิชาการเกษตร ตามสัญญาจาง
ผลิตตนยางชําถุงระหวางกรมวิชาการเกษตรกับจําเลยที่ ๓๐ ตามเอกสารหมาย จ. ๑๙ แผนที่ ๖๕
ถึง ๗๔ มิไ ดเกิดจากผลของการหลอกลวงโดยแสดงขอความอัน เป น เท็จหรือปกป ดขอความจริ ง
ซึ่งควรบอกใหแจง การกระทําของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ หาใชเปนการฉอโกง หรือตกลงรวมกัน
เสนอราคาเพื่ อ ให จํ า เลยที่ ๓๐ มี สิ ท ธิ เ ข า ทํ า สั ญ ญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ อั น จะเป น ความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่โจทกฟอง
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวา จําเลยที่ ๒๗ ถึงที่ ๔๔ รวมกันยื่นซองเสนอราคาผลิตกลายางชําถุง
โดยจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ มีความสัมพันธในเชิงบริหาร เชิงทุน และในเชิงถือหุนไขวกันในลักษณะ
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม อัน เปนการขัดขวางการเสนอราคาอยางเปน ธรรมและ
มีผลประโยชนรวมกันโดยฝาฝนตอระเบียบและกฎหมายหรือไม เห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วา ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข อ ๕ และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติม ไดใ ห คํ า นิ ยามคํ า วา ผู เ สนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกัน หมายถึง “บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุ
ของทางราชการหรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุใหแกสวนราชการใด เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรง
หรือทางออ มในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ที่เขา เสนอราคาใหแ กสวนราชการนั้ น
ในคราวเดียวกัน” และตามเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร
ที่ ๔/๒๕๔๖ เรื่องประกวดราคาจางเหมาผลิตตนยางชําถุง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอ ๒.๓
ระบุวา “ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแ ก
กรมวิชาการเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปน ธรรม ในการประกวดราคาจางครั้ งนี้ตามข อ ๑.๗ ซึ่งบทนิ ยามเกี่ยวกับผูเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกัน แนบทายเอกสารประกวดราคาระบุวา
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“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาขายในการประกวดราคาจางของกรม เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาจางของกรมในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน
ไดแกการที่บคุ คลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีความสัม พัน ธกัน ในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุน สวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนิน งานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เปนหุน สวนในหางหุน สวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปน ผูถือหุน รายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้
คําวา ผูถือหุนรายใหญ ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนิน งานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริ ษั ทจํ า กัด หรือ บริ ษั ทมหาชนจํา กัด อี ก รายหนึ่ งหรื อหลายรายที่เ ข าเสนอราคาให แ ก ก รมใน
การประกวดราคาจางครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปน หุน สวน หรือ เขาถือหุน ดังกล าวขางตน ของคูสมรสหรือบุต ร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน
หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว”
ขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนไดความวา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเปนวันยื่นซอง
ประกวดราคาตอกรมวิชาการเกษตร มีผูยื่นซองประกวดราคา ๕ รายไดแก จําเลยที่ ๓๐ ที่ ๓๑ ที่ ๓๒
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กิจการรวมคาพัฒนายางไทย และกิจการรวมคา บริษัท สหะชัยพาติเคิลบอรด จํากัด บริษัท ที พี ไอ
ซัพพลาย จํากัด และราเชนทรพันธุไม ปรากฏตามเอกสารหมาย จ. ๔๒๐ แผนที่ ๒๙๗ ถึง ๒๙๘
ซึ่งในสวนของจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ไดความวา จําเลยที่ ๓๐ มีจําเลยที่ ๓๔ ถึงที่ ๓๙ เปนทั้ง
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน และเปน กรรมการผูมี อํานาจกระทําการแทนบริษัท กรุงเทพ
อุตสาหกรรมเมล็ดพัน ธุ จํากัด ซึ่งเปน ผูถือหุน รายใหญในบริษัท เจริญโภคภัณฑวิศ วกรรม จํากัด
ซึ่งมีจําเลยที่ ๓๙ เปนหนึ่งในกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนและเปนผูถือหุนในจําเลยที่ ๓๐ ดวย
สวนจําเลยที่ ๔๐ และที่ ๔๑ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๓๑ นอกจากนี้จําเลยที่ ๔๐
และที่ ๔๑ ยังเปนกรรมการในบริษัท เจริญโภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนผูถือหุน
อยูใ นจําเลยที่ ๓๐ ดวย จึงมีปญหาวาการที่กรรมการผูมีอํานาจหรือผูถือหุนของบริษัทที่เสนอราคา
ไปเปน กรรมการหรื อถือหุ น ในนิติ บุคคลอื่น ซึ่ งไมไ ดเกี่ยวของกั บการเสนอราคาตอ สวนราชการ
ในคราวเดีย วกัน จะถือ วาเปน ผู เสนอราคาที่ มีผ ลประโยชนร วมกั น หรื อไม เห็น ว า ตามระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๕ และที่แกไขเพิ่ม เติม และตามประกาศ
ประกวดราคา ขอ ๒.๓ การจะพิจารณาวาผูเสนอราคามีผลประโยชนรวมกันหรือไม จะตองพิจารณา
จากผูเขาเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐในคราวเดียวกัน ณ วันยื่นซองประกวดราคา แมจําเลยที่ ๓๐
ถึงที่ ๓๒ จะเขาเสนอราคาในคราวเดียวกัน แตจําเลยที่ ๓๐ ไมมีอํานาจบริหารหรือสั่งการใด ๆ
ตอจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ เนื่องจากกรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนิน งาน
ในกิจการของจําเลยที่ ๓๐ มิไดเปน กรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจ
ในการบริหารกิจการของจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ซึ่งเปนผูเสนอราคาตอกรมวิชาการเกษตรในคราวเดียวกัน
กับจําเลยที่ ๓๐ แมจําเลยที่ ๓๐ มีจําเลยที่ ๓๔ ถึงที่ ๓๙ เปนทั้งกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน
จําเลยที่ ๓๐ และกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ จํากัด
ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท เจริญโภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด ซึ่งมีจําเลยที่ ๓๙ เปนหนึ่งในกรรมการ
ผูมอี ํานาจกระทําการแทนและเปนผูถือหุนในจําเลยที่ ๓๐ ดวย แตบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ
จํากัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด ไมไดเปน ผูเขาเสนอราคาตอกรมวิชาการเกษตร
ตามประกาศประกวดราคาฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ และแมจําเลยที่ ๔๐ และที่ ๔๑ จะเปน
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๓๑ แลวยังเปนกรรมการในบริษัท เจริญโภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด
ซึ่งบริษัทดังกลาวเปน ผูถือหุน อยูในจําเลยที่ ๓๐ ดวย แตบริษัท เจริญโภคภัณฑวิศ วกรรม จํากัด
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ถือหุนในจําเลยที่ ๓๐ เพียงจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ หุน (หุนละ ๑๐ บาท) เปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จากหุนทั้งหมดจํานวน ๗๔,๐๐๙,๐๐๐ หุน รวมเปนเงินจํานวน ๗๔๐,๐๐๙,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเกินรอยละ ๒๕
ของทุนจดทะเบียนและไมไดมีอํานาจบริหารจัดการจําเลยที่ ๓๐ จึงถือไมไดวาเปนผูถือหุนรายใหญ
ตามระเบียบและบทนิยามที่แนบทายเอกสารประกวดราคา ทั้งจําเลยที่ ๔๐ และที่ ๔๑ ไมใชกรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของจําเลยที่ ๓๐ ซึ่งเปนผูเสนอราคาในคราวเดียวกัน
กับจําเลยที่ ๓๑ ประกอบกับขณะยื่นซองประกวดราคาจําเลยที่ ๓๐ มี บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ
จํากัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด เปนผูถือหุน แตบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ
จํากัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑวิศวกรรม จํากัด ก็ไมไดเปนผูถือหุนในจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒
ทั้งการที่จําเลยที่ ๓๑ มีบริษัท โปรการเกษตร จํากัด เปนผูถือหุน แตบริษัท โปรการเกษตร จํากัด
มิไดเปนผูถือหุนในจําเลยที่ ๓๐ และที่ ๓๒ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีผูถือหุนของทั้งสามบริษัท
เอกสารหมาย จ. ๑๖ แผนที่ ๒๔๓ ถึง ๓๒๗ จําเลยที่ ๓๐ จึงไมมีอํานาจครอบงําจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ได
เนื่องจากไมมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒
ทั้งไมไดเปนผูถือหุนรายใหญใ นจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ที่เขาเสนอราคาแกกรมวิช าการเกษตรใน
การประกวดราคาจางครั้งนี้ ในคราวเดียวกัน ตามบทนิยามในเอกสารการประกวดราคาและระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แกไขเพิ่มเติมขอ ๕ และตามประกาศประกวดราคา
ขอ ๒.๓ ซึ่งปญหานี้กรมวิชาการเกษตรไดหารือไปยังอัยการสูงสุดแลว กอนที่จะพิจารณาผลการประกวดราคา
และเขาทําสัญญากับจําเลยที่ ๓๐ ซึ่งอัยการสูงสุดตอบขอหารือมาวาการที่กรรมการผูมีอํานาจของ
บริษัทที่เสนอราคาตามที่หารือไปเปน กรรมการ และหรือถือหุนในนิติบุคคลอื่นซึ่งมิไดเกี่ยวของกับ
การยื่น เสนอราคาตอ สวนราชการในคราวเดียวกัน นี้ ไมเปน ผูเสนอราคาที่ มีผลประโยชน รวมกั น
ปรากฏตามหนังสือตอบขอหารือ เอกสารหมาย จ. ๑๗ แผนที่ ๓๒๘ ถึง ๓๓๑ นอกจากนี้หลังจาก
ที่โจทกไดเขาตรวจสอบโครงการนี้แลว กรมวิชาการเกษตรยังไดหารือไปยังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
(กวพ.) กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางตอบขอหารือในทํานองเดียวกันกับอัยการสูงสุดวาจําเลยที่ ๓๐
ถึงที่ ๓๒ ไมมีผลประโยชนรวมกันปรากฏตามหนังสือตอบขอหารือ เอกสารหมาย จ. ๒๓๖ แผนที่ ๔๔๔
ถึง ๔๔๕ แมจะไดความวา หนังสือค้ําประกันที่จําเลยที่ ๓๐ และที่ ๓๒ นํามาวางเปนหลักประกัน
จะเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารทหารไทย จํากัด ธนาคารเดียวกัน ก็ไมปรากฏวาจําเลยที่ ๓๐
เปนผูจัดหาหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกจําเลยที่ ๓๒ รวมทั้งไมปรากฏวาจําเลยที่ ๓๐ ไดรวบรวม
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แปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางใหแกจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ดวย กลับไดความวาจําเลยที่ ๓๑
และที่ ๓๒ ไดลงทุนเสียคาใชจายในการรวบรวมแปลงกลายางและแปลงกิ่งตายางเองจนครบถวน
อัน แสดงใหเห็น วาจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ มีเจตนาที่จะเขาแขงขัน ในการเสนอราคาอยางจริงจัง
เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ ไมใชสมยอมกัน เพื่อขัดขวางเสนอราคาอยางเปน ธรรม เนื่องจาก
มีผลประโยชนรวมกันตามที่โจทกกลาวอางแตอยางใด พยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวน ยังฟงไมไดวา
จําเลยที่ ๒๗ ถึงที่ ๔๔ รวมกันยื่นซองเสนอราคาโดยจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ มีความสัมพันธในเชิงบริหาร
เชิงทุน และในเชิงถือหุนไขวกัน ในลักษณะเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปน
การขัดขวางการเสนอราคาอยางเปนธรรมและมีผลประโยชนรวมกัน โดยฝาฝนตอระเบียบและกฎหมาย
ดังที่โจทกฟอง
ปญหาสุดทายตองวินิจฉัยตอไปวา จําเลยที่ ๒๗ ถึงที่ ๔๔ รวมกันกระทําการโดยทุจริต
หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงโดยจําเลยที่ ๓๐
เจตนาปกปดเกี่ยวกับพื้นที่สําหรับใชเปนแปลงเพาะตนกลายางโดยนําเอกสารที่มีขอความเท็จมาแสดง
และจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ นําหลักฐานแสดงคุณสมบัติของการประกวดราคาอันเปนเท็จมาแสดงวา
เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา อันเปนการหลอกลวงเพื่อใหจําเลยที่ ๓๐ ไดเขาทําสัญญา
กับหนวยงานของรัฐซึ่งเปนการกระทําความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐและความผิดฐานฉอโกง ตามฟองของโจทกหรือไม ปญหานี้โจทกฟองกลาวอางวา
จําเลยที่ ๓๐ มีเจตนาทุจริตโดยการปกปดขอความจริงเกี่ยวกับพื้นที่สําหรับใชเปนแปลงเพาะตนกลายาง
ซึ่งจะตองเปนแปลงเพาะขยายพันธุยางที่ไดจดทะเบียนแปลงเพาะขยายพันธุยางในวันที่ยื่นซองประกวดราคา
โดยจําเลยที่ ๓๐ ไดนําหนังสือใหความยินยอมใหใชแปลงกิ่งตายางและแปลงกลายางซึ่งมีลายมือชื่อปลอม
ของเกษตรกรบางกลุม ที่มีพื้นที่แปลงกลายางที่จดทะเบียนไวกับกรมวิชาการเกษตรอีกทั้งนําหนังสือ
ใหความยินยอมของเกษตรกรบางกลุม ซึ่งลงลายมือชื่อในแบบพิมพที่ยังไมไดกรอกขอความมาระบุ
จํานวนแปลงกิ่งตายางและแปลงกลายางมากกวาจํานวนที่มีอยูจริง เปนการใชเอกสารปลอมและเอกสาร
ที่แ สดงขอความอัน เป น เท็จมาแสดงตอเจา พนักงาน โดยพื้น ที่แ ปลงกล ายางดั งกลาวจําเลยที่ ๓๐
มิไดใ ชใ นการเพาะพันธุกลายางชําถุง ซึ่งเปนการกระทําอัน มิชอบดวยกฎหมายและเปน การกระทํา
โดยทุจริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริง ซึ่งควรบอกใหแจง
และโดยการหลอกลวงนั้นทําใหจําเลยที่ ๓๐ ไดเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ เห็นวา ตามประกาศ
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ของกรมวิช าการเกษตรที่ ๔/๒๕๔๖ เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาผลิตตน ยางชําถุง ลงวัน ที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๔๖ และเอกสารประกวดราคาจางเอกสารหมาย จ. ๖ ขอ ๒.๑๒ กําหนดไววา “ผูเสนอราคา
จะตองมีแปลงเพาะตนกลาไมวาจะเปนแปลงเดียวหรือหลายแปลง (รวมกัน) ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ไร
และจะตองมี แ หลง กิ่งตายางที่ใ ชจากแปลงเพาะขยายพั น ธุยางที่จดทะเบี ยนกับกรมวิช าการเกษตร
ไมวาจะเปน แปลงเดียวหรือหลายแปลง (รวมกัน ) ไมนอยกวา ๒๐๐ ไร และมีตนกิ่งตายางพันธุดี
ตรงตามพันธุยางที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําไมนอยกวา ๑๒๐,๐๐๐ ตน และจะตองเสนอรายละเอียด
พื้นที่แปลงกลายางและทะเบียนเพาะขยายพันธุยางในวันยื่นซองประกวดราคา” ซึ่งการจัดประกวดราคา
ดังกล าว กรมวิช าการเกษตรไม ไดกํา หนดรูปแบบหรื อเอกสารในการรวบรวมแปลงเพาะต น กล า
และแปลงตนกลายางรวมทั้งไมไดกําหนดใหผูเสนอราคาตองแสดงหนังสือยินยอมของเกษตรกรเจาของ
แปลงยางไว ขอเท็จจริงจากการไตสวนไดความวา จําเลยที่ ๓๐ ไดมอบหมายใหจําเลยที่ ๒๗ ซึ่งเปน
ผูมีความรูทางดานยางพาราโดยเฉพาะและมีภูมิลําเนาเดิมอยูที่จังหวัดพังงา เปนผูดําเนินการรวบรวม
แปลงกิ่ ง ตายางและแปลงต น กล า ยาง โดยจํ า เลยที่ ๒๗ ได ไ ปติ ด ต อ กั บ นายวิ รั ต น ทองคํ า
อาจารยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตรัง ซึ่งรูจักกัน มากอ นใหชวยติดตอประสานงานกับ
เกษตรกรในพื้นที่เพื่อรวบรวมเกษตรกรที่มีแปลงตนกลายางและแปลงเพาะขยายพันธุกิ่งตายางพันธุดี
ตรงตามที่กรมวิช าการเกษตรแนะนําที่จดทะเบียนไวใหไดจํานวนตามประกาศประกวดราคา โดยมี
หัวหนาเครือขายดําเนินการหลายคน เชน นายโสภณ ดําจุย นางเลง แซโคว นายถวัลยศักดิ์ ประสิทธิ์นุย
และนายเอกพล บุญเกื้อ เมื่อหัวหนาเครือขายดังกลาวติดตอกับเกษตรกรที่เขาเงื่อนไขและประสงค
จะเขารวมโครงการกับจําเลยที่ ๓๐ ก็จะใหเกษตรกรนั้นลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมใหใชแปลงกลายาง
และแปลงกิ่งตายาง พรอมขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาใบอนุญาตขยายพัน ธุตนยาง
เพื่อการคา และใหเกษตรกรดังกลาวรับรองสําเนาถูกตองไว เพื่อมอบใหแกจําเลยที่ ๓๐ หากจําเลยที่ ๓๐
ไดรับการพิจารณาใหเปนผูเสนอราคาและเขาเปนคูสัญญากับกรมวิชาการเกษตร จําเลยที่ ๓๐ ก็จะมีตนกลายาง
สงมอบใหแกกรมวิชาการเกษตรได ซึ่งหัวหนาเครือขายรวบรวมเกษตรกรที่เขารวมโครงการดังกลาว
กับจําเลยที่ ๓๐ ไดเปนจํานวนมาก โดยเกษตรกรดังกลาวมีความประสงครวมโครงการกับจําเลยที่ ๓๐
เพื่อจะไดขายพันธุยางไดหากจําเลยที่ ๓๐ ชนะการประมูล จึงมอบเอกสารสําเนาใบอนุญาตขยายพันธุยาง
เพื่อการคา สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมกับหนังสือยินยอมใหใ ช
แปลงกลายางใหไป โดยเกษตรกรบางราย เชน นายธํารง รอดเสน และนายประภา ทองเกื้อ ลงชื่อตอ
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หนาหัวหนาเครือขายผูที่มาติดตอ บางราย เชน นายบุญเจริญ หลักศิลา และนางวารุณี ศรีวะปะ
ยินยอมใหหัวหนาเครือขายผูที่มาติดตอลงลายมือชื่อแทนพรอมมอบเอกสารดังกลาวใหไปโดยไมได
มอบใหแกจําเลยที่ ๓๐ โดยตรง จําเลยที่ ๓๐ จึงอาจจะไมทราบวามีการปลอมลายมือชื่อของเกษตรกร
หรือกรอกขอความระบุจํานวนแปลงกลายางไมถูกตอง เนื่องจากสําเนาใบอนุญาตใหขยายพันธุยาง
เพื่อการคาไมไดระบุจํานวนเนื้อที่แปลงกลายางไว ประกอบกับเมื่อจําเลยที่ ๓๐ ไดเขาทําสัญญากับ
กรมวิชาการเกษตร ก็ไดความวาเกษตรกรหลายรายสงมอบตนกลายางและกิ่งตายางใหแกหัวหนาเครือขาย
ของตน และไดรับประโยชนจากการจําหนายตนกลายางดังกลาวดวย นอกจากนี้ยังไดความวาศูนยวิจัยยาง
ทั้ง ๔ ศูนย คือศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา ศูนยวิจัยยางสงขลา ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานีและศูนยวิจัย
ยางหนองคาย ไดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบแปลงกิ่งตายางโดยตรวจสอบใบอนุญาตใหขยายพันธุยาง
เพื่อการคา พื้นที่พันธุยางและจํานวนตนกิ่งตายางและปริมาณพื้น ที่แปลงกลายางที่มีอยูจริง และให
เจาของแปลงลงลายมือชื่อรับรองวาผลการตรวจสอบของเจาหนาที่ถูกตองและเปนความจริง ก็ไมปรากฏวา
มีเ กษตรกรดั ง กล า วรายใดโต แ ย ง หรื อคั ด ค า นว า ไม ไ ดร ว มโครงการกั บ จํ า เลยที่ ๓๐ แตอ ย า งใด
ปรากฏตามบั น ทึ ก ข อ ความของศู น ย วิ จั ย ยางลงวั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ อ งรายงานผล
การตรวจสอบแปลงกิ่งตายางและแปลงกลายาง เอกสารหมาย จ. ๒๓๗ แผนที่ ๔๕ ถึง ๕๑ นอกจากนี้
ศูน ย วิจั ย ยางสงขลาและศูน ย วิจั ย ยางสุ ราษฎรธ านี ไดไ ปตรวจสอบขั้น ตอนการผลิ ต ที่แ ปลงของ
เกษตรกรดังกลาว ก็ไมมีเกษตรกรรายใดปฏิเสธหรือคัดคานวาไมไดรวมโครงการกับจําเลยที่ ๓๐
ปรากฏตามหนังสือของผูอํานวยการศูนยวิจัยยางสงขลาเรื่องรายงานผลการตรวจสอบการผลิตตนตอตายาง
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๔๗ เอกสารหมาย จ. ๒๔๕ แผ น ที่ ๑๐๐ ถึ ง ๑๘๘ ทั้ งการประชุ ม ชี้ แ จงของ
กรมวิชาการเกษตรใหแกผูท่ปี ระสงคจะเสนอราคาทราบเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ วาจะตองมี
การตรวจสอบเนื้อที่อีกครั้ง โดยศูนยวิจัยยาง ๔ แหง ระหวางวันที่ ๑๓ ถึง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ปรากฏตามรายงานการประชุมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จางงานผลิตตน ยางชําถุงใหทราบลวงหนา
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เอกสารหมาย จ. ๕๓ แผนที่ ๓๘๔ ถึง ๓๘๖ ดังนั้น หากมีการแจง
เนื้อ ที่แ ปลงกลา ยางอั น เปน เท็ จเมื่ อศู น ย วิจั ยยางไปตรวจสอบก็ จะพบการแจ งข อความอั น เปน เท็ จ
ดัง กล าว และเนื่ องจากเอกสารในทะเบี ย นใบอนุ ญาตใหข ยายพัน ธุ ย างเพื่ อ การค าที่ ศู น ย วิจั ย ยาง
ออกใหแกเกษตรกรนั้น ไมไดระบุจํานวนเนื้อที่แปลงกลายางไว เกษตรกรจึงอาจบอกจํานวนเนื้อที่มากกวา
ที่ตนเองมีอยูโดยรวมเนื้อที่ของญาติพี่นองเขาไปดวย เพื่อใหตนเองมีโอกาสขายตนยางชําถุงไดมากกวา
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ตามที่จําเลยที่ ๓๐ ใหการตอสูก็เปนได ประกอบกับเมื่อศูนยวิจัยยางไปทําการตรวจสอบและคัดเอา
เฉพาะเนื้อที่ที่ถูกตอง ปรากฏวาแปลงยางของจําเลยที่ ๓๐ ที่ถูกตองก็ยังมีจํานวนมากกวาที่กําหนด
ในเงื่อนไขการประมูลโดยจําเลยที่ ๓๐ แจงเนื้อที่แปลงกิ่งตายางวามีจํานวน ๒๗๒ ไร แตผลการตรวจสอบ
ของเจ าหนา ที่ พบว ามี เนื้ อ ที่ถู กต อ งและมี อยู จ ริง ๒๓๒ ไร ซึ่ง ก็ ยัง เกิ น กว าที่ กํ าหนดไวว า ตอ งมี
ไมนอยกวา ๒๐๐ไร จําเลยที่ ๓๐ จึงผานเงื่อนไขในสวนนี้ ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบแปลง
กิ่งตายางและแปลงกลายาง เอกสารหมาย จ.๒๔๕ แผนที่ ๑๘๙ ถึง ๑๙๖ และบันทึกขอความของ
ศูนยวิจัยยาง เรื่องรายงานการตรวจสอบแปลงกิ่งตายางและแปลงกลายางลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เอกสารหมาย จ. ๒๓๗ แผนที่ ๔๕ ถึง ๕๑ ทั้งจากการไตสวนไดความวาจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒
มีเจตนาที่จะเขารวมในการเสนอราคาโดยไดมีการรวบรวมแปลงกลายางและแปลงกิ่งพันธุยางไดครบจํานวน
ที่กําหนดไวในประกาศประกวดราคา ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้มีผูซื้อซองประกวดราคาไปรวม ๑๑ ราย
และมีผูยื่นซองเขาเสนอราคาถึง ๕ ราย ไมใชมีแตเฉพาะจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ เทานั้น และไมปรากฏวา
แตละรายทราบวารายใดจะเสนอราคาเทาใด แมจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ จะไมรวมประกวดราคา
จําเลยที่ ๓๐ ก็จะตองเขาสูราคากับบุคคลอื่นอยูอีก พยานหลักฐานเทาที่ไดไตสวนมายังฟงไมไดวา
จําเลยที่ ๓๐ มีเจตนาปกปดเกี่ยวกับพื้นที่สําหรับใชเปนแปลงเพาะตนกลา โดยนําเอกสารเท็จมาแสดง
โดยจําเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ตกลงรวมกันในการเสนอราคาเพื่อใหจําเลยที่ ๓๐ มีสิทธิทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการเสนอราคาอยางเปนธรรมแตอยางใด สวนประเด็นเรื่องการที่จําเลย
ทั้งสี่สิบสี่ตองรวมกันรับผิดชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหแกสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
หรือไม นั้น เห็นวา เมื่อขอเท็จจริงดังไดวินิจฉัยมาขางตนฟงไมไดวาจําเลยทั้งสี่สิบสี่กระทําความผิด
ตามฟอง จําเลยทั้งสี่สิบสี่จึงไมตองรวมกันรับผิดชําระเงินใหแกสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ตามที่โจทกฟอง
พิพากษายกฟอง
นายบุญรอด ตันประเสริฐ
นายเกษม วีรวงศ
นายรัตน กองแกว
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นายมานัส เหลืองประเสริฐ
นายวิชา มั่นสกุล
นายจรัส พวงมณี
นายสุรภพ ปทมะสุคนธ
นายชาลี ทัพภวิมล

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

