เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(อม.๒๙)
คําพิพากษา

คดีหมายเลขดําที่ อม.๒๕/๒๕๕๘, อม.๑/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๘/๒๕๖๐, อม.๑๗๙/๒๕๖๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระหวาง

อัยการสู งสุ ด

โจทก

กรมการคาตางประเทศ ที่ ๑
องคการคลังสินคา ที่ ๒
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร ที่ ๓
กระทรวงพาณิชย ที่ ๔
กระทรวงการคลัง ที่ ๕

ผูรอง

นายภูมิ สาระผล ที่ ๑
นายบุญทรง เตริยาภิรมย ที่ ๒
พันตรี นพ. ดร.วีระวุฒิ หรือหมอโดง วัจนะพุกกะ ที่ ๓
นายมนัส สรอยพลอย ที่ ๔
นายทิฆัมพร นาทวรทัต ที่ ๕
นายอัครพงศ หรืออัฐฐิติพงศ ชวยเกลี้ยง หรือทีปวัชระ ที่ ๖
นายสมคิด เอื้อนสุภา ที่ ๗

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายรัฐนิธ โสจิระกุล ที่ ๘
นายลิตร พอใจ ที่ ๙
บริษัท สยามอินดิกา จํากัด ที่ ๑๐
นางสาวรัตนา แซเฮง ที่ ๑๑
นางสาวเรืองวัน เลิศศลารักษ ที่ ๑๒
นางสาวสุทธิดา หรือสุธิดา ผลดี หรือจันทะเอ ที่ ๑๓
นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปยง จันทรสกุลพร ที่ ๑๔
นายนิมล หรือโจ รักดี ที่ ๑๕
นายสุธี เชื่อมไธสง ที่ ๑๖
นางสาวสุนีย จันทรสกุลพร ที่ ๑๗
นายกฤษณะ สุระมนต ที่ ๑๘
นายสมยศ คุณจักร ที่ ๑๙
บริษัท กีธา พร็อพเพอรตี้ส จํากัด หรือบริษัทสิราลัย จํากัด ที่ ๒๐
นางสาวธันยพร หรือบงกร จันทรสกุลพร ที่ ๒๑

จําเลย

เรื่อง ความผิด ตอตํา แหนงหนา ที่ร าชการ ความผิด ตอพระราชบัญญัติวา ดวยความผิด เกี่ยวกั บ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

ระหวาง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อัยการสู งสุ ด

โจทก

กรมการคาตางประเทศ ที่ ๑
องคการคลังสินคา ที่ ๒
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร ที่ ๓
กระทรวงพาณิชย ที่ ๔
กระทรวงการคลัง ที่ ๕

ผูรอง

หางหุนสวนจํากัด โรงสีกิจทวียโสธร ที่ ๑
นายทวี อาจสมรรถ ที่ ๒
บริษัทกิจทวียโสธรไรซ จํากัด ที่ ๓
บริษัทเค.เอ็ม.ซี. อินเตอรไรซ (๒๐๐๒) จํากัด ที่ ๔
นายปกรณ ลีศิริกุล ที่ ๕
บริษัทเจียเมง จํากัด ที่ ๖
นางประพิศ มานะธัญญา ที่ ๗

จําเลย

เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
คดีทั้งสองสํานวนนี้ ศาลพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยใหเรียกโจทกทั้งสองสํานวนวา โจทก
เรียกผูรองที่ ๑ ถึงที่ ๕ ทั้งสองสํานวนวา ผูรองที่ ๑ ถึงที่ ๕ เรียกจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๒๑ ในสํานวนแรกวา
จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๒๑ และเรียกจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๗ ในสํานวนหลังวา จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘
ตามลําดับ
โจทกฟองและแกฟองทั้งสองสํานวนเปนใจความวา ขณะเกิดเหตุ จําเลยที่ ๑ ดํารงตําแหนง
รัฐ มนตรีชว ยว าการกระทรวงพาณิชย มีอํ านาจหนาที่สั่ง หรือปฏิบัติร าชการ ตามที่รั ฐ มนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยมอบหมาย และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการนโยบายขาวแหงชาติกับประธานอนุกรรมการ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

พิจารณาระบายขาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบการเจรจาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (Government to Government หรือ G to G)
จําเลยที่ ๒ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายของกระทรวงพาณิชย
ใหสอดคลองกับนโยบายทีค่ ณะรัฐมนตรีไดแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และเปนผูบังคับบัญชา
ของขาราชการในกระทรวงพาณิชย และไดรับแตงตั้งเปนรองประธานกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ
ตอมาจําเลยที่ ๒ ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวแทนจําเลยที่ ๑ สวนจําเลยที่ ๓
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติร าชการของสํานักงานรัฐ มนตรีกระทรวงพาณิชยแ ละเปน ผูบังคับ บัญ ชาของขาราชการ
จําเลยที่ ๓ ยังไดรับแตงตั้งเปนกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ และอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
ตอมาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย จําเลยที่ ๔ ดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ กับเปนอนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนผูดําเนินการเจรจาซื้อขายขาวตามโครงการ
รับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลและขาวในสต็อกของรัฐบาลแบบรัฐตอรัฐ กับผูแทนของรัฐบาลตางประเทศ
จําเลยที่ ๕ ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว ไดรับ แตงตั้งเปนผูชว ยเลขานุการ
อนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ตอมาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ จําเลยที่ ๖ ดํารงตําแหนงเลขานุการกรมกรมการคาตางประเทศ
ตอมาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว
จําเลยที่ ๕ และที่ ๖ ไดรับมอบหมายจากจําเลยที่ ๔ ใหทําหนาที่สนับสนุนขอมูลประกอบการเจรจา
ซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ จึงมีฐานะเปนเจาพนักงานและเปนเจาหนาที่ของรัฐ
จําเลยที่ ๗ และที่ ๘ ไดรับแตงตั้งจากบริษัทกวางตงฯ หรือกวางตุง นําเขาและสงออกสินคาเครื่องเขียน
และอุปกรณกีฬา หรือ Guangdong Stationery & Sporting Goods IMP. & EXP. CORP.
ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของมณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหเปนตัวแทนชําระเงินคาขาวและรับมอบขาว
สวนจําเลยที่ ๙ ไดรับแตงตั้งจากบริษัทหายหนานหรือไหหนานหรือไหหลํา คาเมล็ดธัญพืชและอุตสาหกรรมน้ํามัน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หรือ Hainan Grain and oil Industrial Trading Company ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของมณฑลไหหนาน
หรือไหหลํา สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหเปนตัวแทนชําระเงินคาขาวและรับมอบขาว จําเลยที่ ๑๐ ถึงที่ ๒๑
เปนผูชาํ ระคาขาวตามสัญญาซื้อขายระหวางกรมการคาตางประเทศกับบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ
โดยจําเลยที่ ๑๐ เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๓ เปนกรรมการ จําเลยที่ ๑๔
เปนเจาของกิจการบริษัทจําเลยที่ ๑๐ จําเลยที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๗ เปนหรือเคยเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐
จําเลยที่ ๒๐ เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๒๑ เปนกรรมการ จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘
เปนผูนําแคชเชียรเช็คไปชําระคาขาวและรับมอบขาวบางสวนตามสัญญาซื้อขายระหวางกรมการคาตางประเทศ
กับบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ โดยจําเลยที่ ๒๒ เปนนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจํากัด
มีจําเลยที่ ๒๓ เปนหุนสวนผูจัดการ จําเลยที่ ๒๔ เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๒๓
เป น กรรมการ จํา เลยที่ ๒๕ เปน นิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จํ า กัด มี จํ าเลยที่ ๒๖ เป น กรรมการ
และจําเลยที่ ๒๗ เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๒๘ เปนกรรมการ
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา โดยมีนโยบายรับจํานําขาวเปลือกเปน นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก ตอมาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ นางสาวยิ่งลักษณ มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๕๓/๒๕๕๔ แตง ตั้ง คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ และมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล ๖ คณะ รวมทั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ระบายขาว ซึ่งมีจําเลยที่ ๑ เปนประธานอนุกรรมการ จําเลยที่ ๓ เปนอนุกรรมการ จําเลยที่ ๔
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และจําเลยที่ ๕ เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ
วิธีการ ชนิด ปริมาณ และเงื่อนไขการจําหนายขาวสารในโกดังกลางที่แปรสภาพจากขาวเปลือกโครงการ
รับจํานําขาวของรัฐบาล รวมทั้งขาวเปลือกและขาวสารอื่น ๆ ที่คงเหลือของรัฐบาลใหเหมาะสมและเกิดประโยชน
ตอตลาดโดยรวม คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
จําเลยที่ ๕ ไดเสนอใหที่ประชุมใหความเห็นชอบยุทธศาสตรการระบายขาวในสต็อกของรัฐบาล มีสาระสําคัญ
ตอนหนึง่ วา “วิธีการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ (๑) เจรจาขายแบบรัฐตอรัฐ (Government to Government : G to G)
กับผูแทนหนวยงานของรัฐบาล หรือที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลของทุกประเทศรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ”

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตอมากระทรวงพาณิชยมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
ใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนผูดําเนินการเจรจาซื้อขายขาวตามโครงการรับจํานําของรัฐบาล
และขาวในสต็อกของรัฐบาลกับผูแทนจากรัฐบาลตางประเทศ เปนการซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ (G to G)
โดยใหเปน ไปตามยุทธศาสตรการระบายขาวในสต็อกของรัฐ บาลที่ไ ดรับ ความเห็น ชอบจากประธาน
กรรมการนโยบายขาวแหงชาติแลว และนําผลการเจรจาตอรองสุดทายในเงื่อนไขตาง ๆ เสนอประธาน
อนุกรรมการพิจารณาระบายขาวพิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบหมายใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
เปนผูลงนามในสัญญาซื้อขายในนามของรัฐบาลไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
เมื่อระหวางวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ทั้งเวลากลางวัน
และกลางคืนตอเนื่องกัน จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ มีอํานาจและหนาที่ในการอนุมัติ การพิจารณา จัดการ
และการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในการเจรจาตลอดจนการกําหนดเงื่อนไขตอรอง การทําสัญญา
การแกไขสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ จําเลยที่ ๓ มีอํานาจและหนาที่
ในการพิจารณา จัดการ และดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในการเจรจา สวนจําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖
มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา จัดการ และการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง การเขารวมเจรจา
การกําหนดเงื่อนไขตอรอง การทําสัญญา และการแกไขสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การพิจารณา
รับชําระคาขาว และสั่งคลังสินคาทําการสงมอบขาวตามสัญญาซือ้ ขายแบบรัฐตอรัฐ จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖
รว มกับ จําเลยที่ ๗ ถึง ที่ ๒๑ กับ พวก กระทําความผิด ดว ยการแบงหนาที่กัน ทํา เปน ขั้น เปน ตอน
โดยจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ รว มกัน เสนอราคาซื้อขาวเพื่อใหบ ริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ
เปนผูมีสิทธิทําสัญญาซื้อขายขาวกับกรมการคาตางประเทศแบบรัฐตอรัฐในราคาต่ํากวาทองตลาดเปนพิเศษ
โดยแอบอางวาบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ เปนผูแทนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทําใหบริษัทกวางตงฯ เขาทําสัญญาซื้อขายขาวกับกรมการคาตางประเทศ ๓ ฉบับ และบริษัทหายหนานฯ
เขาทําสัญญาซื้อขายขาวกับกรมการคาตางประเทศ ๑ ฉบับ ความจริงแลวบริษัทกวางตงฯ และบริษัท
หายหนานฯ ไมใชผูแ ทนของรัฐ บาลสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และไมใช ผูชําระราคาและรับ มอบขา ว
แตจําเลยที่ ๑ ถึง ที่ ๒๑ ไดรว มกัน นํ าขาวบางสว นตามสัญ ญาออกขายใหผูป ระกอบธุร กิจคาขา ว
ภายในประเทศโดยขาวบางสวนจําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๒๑ เปนผูชําระราคาและรับมอบไป ในการนี้จําเลยที่ ๓
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ไดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูประกอบการคาขาวในประเทศเชื่อวา
จําเลยที่ ๓ มีตําแหนงหนาที่ในการนําขาวออกขาย ทั้งที่จําเลยที่ ๓ มิไดมีตําแหนงหนาที่นั้นเพื่อแสวงหา
ประโยชน ที่ มิ ค วรได โ ดยชอบด ว ยกฎหมายสํ า หรั บ ตนเองและผู อื่ น ทั้ ง นี้ จํ า เลยที่ ๑ ถึ ง ที่ ๒๑
ไดกระทําความผิดหลายกรรมตางกันตามสัญญาซื้อขายขาวรวม ๔ ฉบับ คือ
สัญญาฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหวางกรมการคาตางประเทศ กับบริษัทกวางตงฯ
ตกลงซื้อขายขาวทุกชนิดในคลังสินคาของรัฐบาลไทย ปการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ ถึง ๒๕๕๒/๕๓ ปริมาณ
๒,๑๙๕,๐๐๐ ตัน
สัญญาฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหวางกรมการคาตางประเทศ กับบริษัทกวางตงฯ
ตกลงซื้อขายขาว ๕ เปอรเซ็น ต ขาวเหนียว ๑๐๐ เปอรเซ็นต ขาวหอมมะลิหักและขาวขาวหัก
ในคลังสินคาของรัฐบาลไทย ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ปริมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน
สัญญาฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหวางกรมการคาตางประเทศ กับบริษัทกวางตงฯ
ตกลงซื้อขายขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต และขาวขาวหักเอวันเลิศ ปการผลิต ๒๕๕๕ ปริมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน
ตอมาจําเลยที่ ๔ ไดทําบันทึกเสนอขอแกไขสัญญาปรับเพิ่มปริมาณขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต อีก ๑,๓๐๐,๐๐๐ ตัน
รวมเปน ๒,๓๐๐,๐๐๐ ตัน และจําเลยที่ ๒ ไดใหความเห็นชอบ
สัญญาฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ระหวางกรมการคาตางประเทศกับบริษัทหายหนานฯ
ตกลงซื้อขายขาวเหนียวเอวัน ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และ ๒๕๕๕ ปริมาณ ๖๕,๐๐๐ ตัน
ในการทําสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ดําเนินการโดยจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ถึงที่ ๖
สว นสัญ ญาฉบับ ที่ ๓ และฉบับ ที่ ๔ ดําเนิน การโดยจําเลยที่ ๒ ที่ ๔ ถึงที่ ๖ จําเลยดัง กลาว
ไดรวมกันใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกกรมการคาตางประเทศ องคการคลังสินคา
และองคการตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงพาณิชย ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบและใช
อํานาจในตําแหนงโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแก กรมการคาตางประเทศ องคการคลังสินคา
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร และกระทรวงพาณิชย สวนจําเลยที่ ๓ ไดสนับสนุนการกระทําความผิดดังกลาว
และจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ กับบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ ไดรวมกันในการเสนอราคาโดยให
บริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ ยื่นขอเสนอเกี่ยวกับการซื้อขาวของรัฐเพื่อใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญา
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กับกรมการคาตางประเทศแบบรัฐตอรัฐในราคาต่ํากวาทองตลาดเปนพิเศษโดยหลีกเลี่ยงการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมและเปนการเอาเปรียบแกกรมการคาตางประเทศอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
โดยจําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๒๑ ไดสนับสนุนในการกระทําความผิด กลาวคือ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
จําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ทําหนาที่เปนคณะผูเจรจาฝายไทย รวมกันเจรจาซื้อขายขาวกับบริษัทกวางตงฯ
แลวเสนอผลการเจรจาใหจําเลยที่ ๑ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวใหความเห็นชอบ
ซึ่งจําเลยที่ ๑ ไดใหความเห็นชอบในวันเดียวกัน ครั้นวันรุงขึ้นจําเลยที่ ๔ ไดลงนามในสัญญาซื้อขายขาว
กับบริษัทกวางตงฯตามสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ตอมาจําเลยที่ ๔ ไดเสนอบันทึกขอแกไขสัญญา
ซื้อขายขาวทั้งสองฉบับดังกลาวหลายครั้ง จําเลยที่ ๑ หรือที่ ๒ ซึ่งเปนประธานอนุกรรมการพิจารณา
ระบายขาวในชวงเวลานั้น ๆ ไดใหความเห็นชอบทุกครั้ง หลังทําสัญญามีการชําระราคาและสงมอบขาว
ตามสัญญาฉบับที่ ๑ ปริมาณ ๑,๘๒๐,๘๖๑ ตัน เปนเงิน ๑๘,๒๐๘,๑๕๖,๕๘๖ บาท ตามสัญญา
ฉบับที่ ๒ ปริมาณ ๑,๔๐๒,๕๓๘ ตัน เปนเงิน ๒๘,๙๘๘,๑๑๑,๖๕๓ บาท สําหรับการทําสัญญา
ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ทําหนาที่เปนคณะผูแทนเจรจา
ฝายไทยไดรวมเจรจากับบริษัทกวางตงฯ แลวนําเสนอผลการเจรจาขอความเห็นชอบจากจําเลยที่ ๒
ในฐานะประธานอนุก รรมการพิ จารณาระบายขาว ซึ่ง จํ าเลยที่ ๒ ไดให ความเห็น ชอบ ครั้ น วัน ที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๔ ลงนามในสัญญาฉบับที่ ๓ กับบริษัทกวางตงฯ หลังทําสัญญา
มีการชําระราคาและรับมอบขาวไป ๑,๖๕๔,๔๕๓ ตัน เปนเงิน ๒๒,๕๐๕,๘๖๕,๓๖๙ บาท สวนการทํา
สั ญ ญาฉบั บ ที่ ๔ นั้ น เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ จํ า เลยที่ ๔ ถึ ง ที่ ๖ ทํ า หน า ที่
เปน คณะผู เจรจาฝา ยไทย รว มกั น เจรจาซื้อขายขา วกับ บริษัท หายหนานฯ แลว เสนอผลการเจรจา
ใหจําเลยที่ ๒ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวใหความเห็น ชอบ ซึ่งจําเลยที่ ๒
ไดใหความเห็นชอบ ครั้นวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๔ ไดลงนามในสัญญาซื้อขายขาวฉบับที่ ๔
กับบริษัทหายหนานฯ มีการชําระราคาและรับมอบขาวไป รวม ๖๑,๓๘๓ ตัน เปนเงิน ๘๔๗,๐๘๘,๔๐๖ บาท
ทั้ง นี้ จํ า เลยที่ ๑ ถึ ง ที่ ๖ ซึ่ ง มี อํ า นาจหน าที่ ใ นการอนุ มั ติ การพิ จารณาหรื อ การดํา เนิ น การใด ๆ
เกี่ยวกับการเสนอซื้อขาวดังกลาว รูหรือมีพฤติการณปรากฏแจงชัดวาควรรูวาการเสนอราคาซื้อขาวไทย
ตามสัญญาทั้งสี่ฉบับมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
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ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ แตละเวนไมดําเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการเสนอราคาดังกลาว
โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเพื่อเอื้ออํานวยแกบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ
เปนผูมีสิทธิทําสัญญาซื้อขายขาวไทยกับกรมการคาตางประเทศ โดยจําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๒๑ สนับสนุน
ในการกระทําความผิดดังกลาว
เมื่อระหวางวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘
ซึ่ง เปน ผูป ระกอบธุรกิจคาขาวรูดีอยูแ ลว วามีการทุจริต นําขาวที่ทําสัญญาซื้อขาวแบบรัฐ ตอรัฐ มาขาย
ใหผูประกอบธุรกิจคาขาวภายในประเทศ ไดรวมกันซือ้ ขาวและรับมอบขาวบางสวนตามสัญญาซื้อขายขาว
แบบรัฐตอรัฐจากกลุมของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๒๑ หลายครั้ง อันเปนการสนับสนุนจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖
ซึ่งเปนเจาพนักงานและเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ ผูมีหนาที่จัดการขายขาวแบบรัฐตอรัฐ รักษาสินคาขาว
ตลอดจนดูแลการรับชําระคาขาวและสงมอบขาว ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหาย
แกกรมการคาตางประเทศ องคการคลังสินคา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงพาณิชย และปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ และใชอํานาจในตําแหนง หนาที่โ ดยมิชอบเพื่อใหเกิด ความเสียหาย
แกกรมการคาตางประเทศ องคการคลังสินคา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงพาณิชย และเปน
การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ทั้งนี้จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘ ซื้อขาวและชําระคาขาวดวยแคชเชียรเช็ค
ใหจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๒๑ พรอมรับมอบขาวไป กลาวคือ จําเลยที่ ๒๒ และที่ ๒๓ ชําระคาขาว
ดวยแคชเชียรเช็คธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๔ ฉบับ ฉบับ ที่ ๑ จํานวนเงิน
๔๒๔,๗๓๔,๕๔๐.๔๘ บาท ฉบับที่ ๒ จํานวนเงิน ๓๕,๙๒๐,๒๗๙.๐๓ บาท ฉบับที่ ๓ จํานวนเงิน
๖,๒๗๕,๘๐๒ บาท และฉบับ ที่ ๔ จํานวนเงิน ๑,๗๕๕,๙๘๑ บาท จํา เลยที่ ๒๓ และที่ ๒๔
ชําระคาขาวดวยแคชเชียรเช็คธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ จํานวนเงิน
๓๖๐,๑๖๕,๐๒๒.๓๕ บาท และฉบับที่ ๒ จํานวนเงิน ๘,๖๔๒,๙๒๗.๒๑ บาท จําเลยที่ ๒๕ และที่ ๒๖
ชําระคาขาวดวยแคชเชียรเช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน ๖๕,๙๔๓,๐๘๕.๕๐ บาท
จําเลยที่ ๒๗ และที่ ๒๘ ชําระคาขาวดวยแคชเชียรเช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน
๑๖๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท
โจทกขอถือจํานวนเงินที่มีการรับมอบขาวตามสัญญาทั้งสี่ฉบับ รวม ๗๐,๕๔๙,๒๒๒,๐๑๔ บาท
เปนฐานในการคํานวณคาปรับรอยละ ๕๐ ของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญา เปนเงินคาปรับ ๓๕,๒๗๔,๖๑๑,๐๐๗ บาท
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เหตุเกิดที่ทําเนียบรัฐบาล แขวงและเขตดุสิต โรงแรมโซฟเทล เซ็นทาราแกรนด แขวงและเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร กรมการคาตางประเทศ องคการคลังสินคา และกระทรวงพาณิชย ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทองที่รับมอบขาวจากองคการคลังสินคาและองคการตลาด
เพื่อเกษตรกร ตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง จัง หวัดกําแพงเพชร ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และอี ก หลายท อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร เกี่ ย วพั น กั น จํ า เลยที่ ๑๔ เป น บุ ค คล
คนเดียวกับจําเลยที่ ๒ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๓๓๑ - ๓๓๓๒/๒๕๕๗ และคดีอาญาหมายเลขแดง
ที่ ๓๓๓๓ – ๓๓๓๔/๒๕๕๗ ของศาลแขวงสมุทรปราการ ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยที่ ๒
คดีละ ๓ ป ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๖, ๙๑, ๑๕๑, ๑๕๗
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔,
๙, ๑๐, ๑๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๑๒๓, ๑๒๓/๑ ปรับจําเลยที่ ๑ เปนเงินรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มี
การทําสัญญา ๒ ฉบับแรก คาปรับจํานวน ๒๓,๕๙๘,๑๓๔,๑๑๙ บาท และปรับจําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๒๑
เปนเงินรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญา ๔ ฉบับ คาปรับจํานวน ๓๕,๒๗๔,๖๑๑,๐๐๗ บาท
และนั บ โทษจํ า คุก ของจํา เลยที่ ๑๔ ต อจากโทษจํ าคุ กของจํ า เลยที่ ๒ ในคดี อาญาหมายเลขแดง
ที่ ๓๓๓๑ - ๓๓๓๒/๒๕๕๗ และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๓๓๓ - ๓๓๓๔/๒๕๕๗ ของศาลแขวง
สมุทรปราการ
จําเลยที่ ๓ และที่ ๑๖ หลบหนี ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีชั่วคราว
จําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ถึงที่ ๑๕ ที่ ๑๗ ถึงที่ ๒๘ ใหการปฏิเสธ แตจําเลยที่ ๑๔ รับวา
เปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยที่ ๒ ในคดีที่โจทกขอใหนับโทษตอ
ระหวางพิจารณา ผูรองทั้งหายื่นคํารองและแกไขคํารองวา ผูรองทั้งหาเปนหนวยงานของรัฐ
และมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมาย ผู ร องที่ ๑ ได ทํ า สั ญ ญาขายข า วแบบรั ฐ ต อ รั ฐ ซึ่ ง เป น ข า ว
ในโครงการรับจํานํา ผูรองที่ ๒ และที่ ๓ มีหนาที่ดูแลรักษาขาวในคลังสินคาและเบิกจายขาวแกผูซื้อ
ผูรองที่ ๔ เปนหนวยงานกํากับดูแลผูรองที่ ๑ สวนผูรองที่ ๕ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง
ของแผนดิน ผูรองที่ ๑ ทําสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ
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ต่ํากวาราคาในทองตลาดอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลยทั้งยี่สิบแปด ทําใหผูรองที่ ๑
ชําระเงินคาขาวแกผูรองที่ ๒ และที่ ๓ ต่ํากวาราคาในทองตลาด การกระทําของจําเลยทั้งยี่สิบแปด
เปนการจงใจทําละเมิดตอผูรองทั้งหาโดยผิดกฎหมาย ทําใหผูรองทั้งหาไดรับความเสียหาย ๒ สวน คือ
สวนตางของราคาขาวตามสัญ ญากับ ราคาขาวในทองตลาด ณ วันที่ทําสัญญาซื้อขาย และสวนตาง
ของมูลคาขาวตามสัญ ญากับ จํานวนเงิน ที่มีการชําระราคา พรอมดอกเบี้ยอัต รารอยละเจ็ด ครึ่ง ตอป
นับแตวันที่ไดรับมอบขาวอันเปนวันทําละเมิด แยกคํานวณตามสัญ ญาแตละฉบับ ดังนี้ คาเสียหาย
ตามสัญญาฉบับที่ ๑ เปนขาวเกาทุกชนิดที่มีอยูในสต็อกประกอบดวย ขาวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอรเซ็นต
ชั้น ๒ ปการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ และปการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ มีการรับมอบ ๔๙,๕๔๐ ตัน ขาวหอม
จัง หวัด ปก ารผลิ ต ๒๕๕๒ ปก ารผลิต ๒๕๕๑/๕๒ และป การผลิต ๒๕๕๔/๕๕ มีก ารรับ มอบ
๕๑,๙๔๙.๕๗ ตัน ขาวปทุม ธานี ปการผลิต ๒๕๕๑ ปการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ ปการผลิต ๒๕๕๒
ปการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ และปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ มีการรับมอบ ๑๖๑,๙๒๘.๒๗ ตัน ขาวขาว
๕ เปอรเซ็นต ปการผลิต ๒๕๔๙ ปการผลิต ๒๕๕๑ ปการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ ปการผลิต ๒๕๕๑/๕๓
ปการผลิต ๒๕๕๒ และป การผลิต ๒๕๕๒/๕๓ มีก ารรับ มอบ ๑,๕๑๕,๗๙๕.๖๘ ตั น ข าวขาว
๑๐ เปอรเซ็นต ปการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ มีการรับมอบ ๒,๕๕๑.๔๖ ตัน ขาวขาว ๑๕ เปอรเซ็นต
ปการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ มีการรับมอบ ๒๐๐ ตัน ขาวขาว ๒๕ เปอรเซ็นต เลิศ ปการผลิต ๒๕๔๘/๔๙
มีการรับมอบ ๑๘,๑๗๖ ตัน และขาวเหนียวขาว ๑๐ เปอรเซ็นต ปการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ ปการผลิต
๒๕๕๒ และปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ มีการรับมอบ ๒๐,๖๗๔.๖๘ ตัน รวมคาเสียหาย ๑๐,๙๙๑,๗๓๖,๑๓๙.๙๐ บาท
ดอกเบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป นับแตวันรับมอบขาว คือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันยื่นคํารอง
รวมเปนตนเงินและดอกเบี้ย ๑๔,๗๑๑,๖๑๐,๖๗๘.๗๖ บาท คาเสียหายตามสัญญาฉบับที่ ๒ เปนขาว
ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ประกอบดวย ขาวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ชั้น ๒ มีการรับมอบ ๕๘๔,๔๙๗.๓๐ ตัน
ข า วขาว ๕ เปอร เ ซ็ น ต มี ก ารรั บ มอบ ๓๒๑,๑๒๘.๒๓ ตั น ข า วท อ นหอมมะลิ มี ก ารรั บ มอบ
๓๐,๑๕๗.๖๔ ตัน ปลายขาวหอมมะลิ มีการรับมอบ ๒๘๐,๙๘๒.๙๙ ตัน ปลายขาวขาวเอวันเลิศ
มีการรับมอบ ๑๕๖,๖๑๐.๓๑ ตัน และขาวขาว ๑๐ เปอรเซ็นต มีการรับมอบ ๒๙,๑๖๑.๓๙ ตัน
รวมคาเสียหาย ๒,๑๓๕,๖๓๒,๔๘๓.๘๗ บาท ดอกเบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป นับแตวันรับมอบขาว
คือ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันยื่นคํารองรวมตนเงินและดอกเบี้ย ๒,๗๘๙,๙๒๕,๙๑๕.๔๐ บาท
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คาเสียหายตามสัญญาฉบับที่ ๓ เปนขาวนาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ ประกอบดวยขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต
มีการรับมอบ ๑,๓๕๐,๙๘๖.๒๕ ตัน และปลายขาวขาวเอวันเลิศ มีการรับมอบ ๓๐๓,๔๖๖.๘๘ ตัน
รวมคาเสียหาย ๖,๖๘๗,๔๑๙,๙๙๔.๐๙ บาท ดอกเบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป นับแตวันรับมอบขาว
คือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันยื่นคํารองเปนตนเงินและดอกเบี้ย ๘,๕๕๔,๘๕๙,๑๒๕.๓๒ บาท
คาเสียหายตามสัญญาฉบับที่ ๔ คือ เปนปลายขาวเหนียวเอวัน ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ มีการรับมอบ
๔๙,๑๕๑.๕๔ ตัน และปลายขาวเหนียวเอวัน ปการผลิต ๒๕๕๕ มีการรับมอบ ๑๒,๒๓๑.๖๘ ตัน
รวมคาเสียหาย ๑๙๙,๔๙๕,๔๙๕.๓๐ บาท ดอกเบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป นับแตวันรับมอบขาว
คือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันยื่นคํารองรวมตนเงินและดอกเบี้ย ๒๕๓,๕๖๔,๒๔๐.๑๖ บาท
สวนความเสียหายที่เกิดจากการชําระเงินนอยกวามูลคาขาวที่รับไปตามสัญญา แยกเปนสัญญาฉบับที่ ๑
จํานวน ๑๑๓.๖๔ บาท สัญญาฉบับ ที่ ๒ จํ านวน ๔๓,๔๓๘,๑๒๓.๙๒ บาท สั ญ ญาฉบั บ ที่ ๓
จํานวน ๑,๓๘๐.๖๔ บาท และสัญ ญาฉบับ ที่ ๔ จํานวน ๓๐.๓๐ บาท รวมตน เงิน คาเสียหาย
ตามสั ญ ญาทั้ง สี่ ฉ บั บ ๔๓,๔๓๙,๖๔๘.๕๐ บาท ขอให บัง คั บ จํ า เลยที่ ๗ ถึง ที่ ๑๕ และที่ ๑๗
ถึงที่ ๒๘ รวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูรองทั้งหา โดยใหจําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๕ และที่ ๑๗
ถึงที่ ๒๑ รวมกันชําระเงิน ๒๖,๓๖๖,๗๐๘,๑๗๒.๔๒ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
ของตนเงินคาเสียหาย ๒๐,๐๕๗,๗๒๓,๗๖๑.๖๖ บาท นับถัดจากวันยื่นคํารองไปจนกวาจะชําระเสร็จ
โดยใหจําเลยที่ ๒๒ และที่ ๒๓ รวมรับผิดชําระเงิน ๗๘,๗๓๘,๔๕๕.๓๑ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรา
รอยละเจ็ดครึ่งตอปของตนเงินคาเสียหาย ๖๐,๕๔๘,๔๔๑.๕๒ บาท นับถัดจากวันยื่นคํารองไปจนกวา
จะชํ า ระเสร็ จ ให จํ า เลยที่ ๒๓ และที่ ๒๔ ร ว มรั บ ผิ ด ชํ า ระเงิ น ๑๓๙,๘๙๐,๐๔๑.๐๑ บาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของตนเงิน ๑๐๘,๕๗๐,๐๖๓.๒๓ บาท นับถัดจากวันยื่นคํารอง
ไปจนกวาจะชําระเสร็จ ใหจําเลยที่ ๒๕ และที่ ๒๖ รวมรับผิดชําระเงิน ๔๑,๔๕๑,๙๓๓.๗๑ บาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของตนเงินคาเสียหาย ๓๐,๙๗๐,๖๘๘.๙๒ บาท นับถัดจาก
วันยื่นคํารองไปจนกวาจะชําระเสร็จ และใหจําเลยที่ ๒๗ และที่ ๒๘ รวมรับผิดชําระเงิน ๑๖๓,๔๒๔,๙๖๔.๔๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงินคาเสียหาย ๑๒๒,๓๑๓,๗๔๙.๕๐ บาท นับถัดจาก
วันยื่นคํารองจนกวาจะชําระเสร็จ
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จําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๕ และที่ ๑๗ ถึงที่ ๒๑ ใหการคดีสวนแพงวา ผูรองที่ ๑ ทําสัญญาชื้อขายขาว
กับบริษทั กวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ โดยชอบซึ่งเปนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของผูรองที่ ๑
หากเกิดความเสียหายก็เปนความผิดพลาดของผูรองที่ ๑ เอง ผูรองที่ ๑ จึงไมเปนผูเสียหายโดยนิตินัย
ผูร องที่ ๒ และที่ ๓ มี ห น า ที่ดู แ ลเก็บ รั กษาขา วเท า นั้น ย อ มไมไ ด รับ ความเสี ย หาย ผู รอ งที่ ๔
เปนหนวยงานกํากับดูแล การยื่นคํารองของผูรองที่ ๔ เปนการใชสิทธิที่ซ้ําซอนกับผูรองอื่น สวนผูรองที่ ๕
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของแผนดิน เปนผูบริหารงบประมาณแผนดินเทานั้น ผูรองทั้งหา
ไมใชเจาของขาว จึงไมใชผูเสียหายที่มีอํานาจยื่นคํารองได และเรียกคาเสียหายสูงเกินจริง จําเลยที่ ๗
ถึงที่ ๑๕ และที่ ๑๗ ถึงที่ ๒๑ ไมไดรวมกัน หรือสนับสนุนใหบริษัทกวางตงฯ บริษัทหายหนานฯ
หรือบุคคลอื่นกระทําละเมิดตอผูรองทั้งหา เหตุตามคํารองเกิดจากมูลละเมิด มีกําหนดอายุความ ๑ ป
นับแตทําสัญญาหรือวันสงมอบขาว ทั้งไมอาจนําอายุความทางอาญาที่ยาวกวามาใชเนื่องจากจําเลย
มิไดกระทําความผิดตามคําฟอง คดีของผูรองทั้งหาจึงขาดอายุความ คํารองขอชดใชคาสินไหมทดแทน
ตองยื่นกอนเริ่มสืบพยาน ผูรองทั้งหายื่นคํารองเกินกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายแลว และเปนการยื่น
คํารองโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใหนําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชสําหรับขอหาความผิดฐานร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติเทานั้น
แตคดีนี้โจทกมิไดฟองจําเลยในขอหาความผิดฐานร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ผูรองทั้งหา
จึงไมมีสิทธิยื่นคํารองและศาลไมมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณา คํารองของผูรองทั้งหาไมไดบรรยายวา
จําเลยแตละคนรวมกับพวกกระทําความผิดอยางไร ทําละเมิดเมื่อใด ตนเงินคาเสียหายและดอกเบี้ ย
จํานวนเทาใด ผิดนัด เมื่อใด จึงเปน คํารองที่เคลือบคลุม ทั้งตามคํารองของผูรองทั้ง หากลาวอางวา
เปนการกระทําผิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเปนการละเมิดตอผูรองทั้งหาซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ
ทําใหไดรับความเสียหายอันเปนขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน คดีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
จําเลยที่ ๗ เปนพนักงานสงเอกสาร ทําหนาที่ซื้อแคชเชียรเช็คนําไปมอบใหเจาหนาที่ของผูรองที่ ๑
อันเปนการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริต จําเลยที่ ๘ รับจางบริษัทกวางตงฯ จัดสงเอกสารและติดตอ
เจาหนาที่ของรัฐภายหลังมีการทําสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐซึง่ จําเลยที่ ๘ เชื่อโดยสุจริตและชอบดวยกฎหมาย
สวนจําเลยที่ ๙ เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทหายหนานฯ แตไมไดเปนผูดําเนินการเจรจาซื้อขายขาว
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แบบรัฐตอรัฐ จําเลยที่ ๑๐ ประกอบกิจการคาขาวตามกฎหมาย มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สงออกขาว
ไปจําหนายยังตางประเทศปละหลายลานตัน มูลคาไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ลานบาท จําเลยที่ ๑๐
ซื้อขาวบางสวนตามฟองจากบริษัทไฟน คอนติเนนตัล เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนนายหนาหรือตัวแทนการคา
ในสาธารณรัฐสิงคโปร โดยเปนขาวที่บริษัทกวางตงฯ ซื้อมาจากรัฐบาลไทยโดยสุจริตตามทางการคาปกติ
มีขอตกลงใหจําเลยที่ ๑๐ ชําระคาขาวแกผูรองที่ ๑ และรับมอบขาวจากผูรองที่ ๒ และที่ ๓ จําเลยที่ ๑๐
ชําระราคาและรับมอบขาว คิดเปนมูลคาประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท จําเลยที่ ๑๑ และที่ ๑๒
เปนกรรมการของจําเลยที่ ๑๐ กระทําการภายในขอบวัตถุประสงคและบริหารงานภายใตนโยบายที่กําหนด
โดยคณะกรรมการหรื อมติ ที่ ป ระชุ ม ของผู ถื อ หุน ส ว นจํ าเลยที่ ๑๓ เป น ลู กจ า งของจํ าเลยที่ ๑๐
ตําแหนงฝายจัดซื้อ มีหนาที่จัดซื้อบรรจุภัณฑ เพิ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของจําเลยที่ ๑๐ ภายหลัง
จากทําสัญญาซื้อขายขาวทั้งสี่ฉบับแลว และไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ดูแลเฉพาะเรื่องการจดทะเบียน
และการรั บ รองรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น เท า นั้ น จํ า เลยที่ ๑๔ ไม ใ ช เ จ า ของหรื อ ผู ถื อ หุ น ของจํ า เลยที่ ๑๐
ไดลาออกจากการเปนกรรมการและโอนขายหุนใหบุคคลอื่นตั้งแตป ๒๕๕๐ หลังจากนั้นไมเคยเกี่ยวของ
กับการบริหารหรือสั่งการในกิจการของจําเลยที่ ๑๐ จําเลยที่ ๑๕ เคยเปนพนักงานของบริษัทเพรซิเดนท
อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ตําแหนงพนักงานทั่วไป ทําหนาที่ขายขาวเปลือกและขาวสาร ตอมาป ๒๕๕๐
ไดลาออกมาประกอบธุร กิจคาขาว และไมไ ดมีสวนเกี่ยวของกับการระบายขาวในโครงการรับ จํานํา
ขาวเปลือก จําเลยที่ ๑๗ เปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ ในตําแหนงผูจัดการทั่วไป จําเลยที่ ๑๐
สั่งจําเลยที่ ๑๗ เปดบัญชีในนามของจําเลยที่ ๑๗ เพื่อรับเงินซื้อขาวและเบิกเงินไปซื้อแคชเชียรเช็ค
ชําระคาขาวในกิจการของจําเลยที่ ๑๐ เพื่อจําเลยที่ ๑๐ จะไดไมถูกธนาคารหักเงินฝากไปชําระหนี้
ตามขอตกลงในการขอสินเชื่อ ทั้งการซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาวเกิดขึ้นภายหลังทําสัญญาซื้อขายขาว
แบบรัฐตอรัฐแลว จําเลยที่ ๑๗ จึงไมอาจเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิดตามฟอง จําเลยที่ ๑๘
ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท และเปนผูซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาวบางฉบับโดยการไหววาน
เปนครั้งคราวจากจําเลยที่ ๗ ซึ่งรูจักคุนเคยกันมากอน โดยไมไดมีสวนเกี่ยวของหรือไดรับผลประโยชน
จากการซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ จําเลยที่ ๑๙ ประกอบอาชีพรับราชการเปนนายแพทยดานโสต ศอ
นาสิก ประจําโรงพยาบาลรามาธิบดี ไมเคยเกี่ยวของกับการคาขาวมากอน จําเลยที่ ๑๙ ใหจําเลยที่ ๑๑
กูยื ม เงิน สว นตั ว ระยะสั้ น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจํา เลยที่ ๑๑ ขอให สั่ง จา ยเช็ค เงิ น สดฝากไว ที่
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เคานเตอรแลวจะสงคนมารับเช็ค การที่จําเลยที่ ๗ นําเช็คของจําเลยที่ ๑๙ ไปเบิกถอนแลวรวมกับ
เงินสดอื่นอีก ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาวใหผูรองที่ ๑ นั้น จําเลยที่ ๑๙
ไมไดเกี่ยวของดวย จําเลยที่ ๒๐ เพิ่งจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเมือ่ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ อันเปนเวลา
ภายหลังจากมีการทําสัญญาซื้อขายขาวแลว มีจําเลยที่ ๒๑ เปนกรรมการ มีวัตถุประสงคประกอบ
กิ จ การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ได ล งทุ น ก อ สร า งอาคารชุ ด เพื่ อ ขาย ๓ โครงการ รวมมู ล ค า โครงการ
๔,๔๗๙,๙๓๐,๐๖๕.๐๒ บาท แคชเชียรเช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๗๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ที่นําไปชําระคาขาวซึ่งปรากฏวาเงินซื้อแคชเชียรเช็คดังกลาวถูกถอนมาจากบัญชีของจําเลยที่ ๒๑ นั้น
สืบ เนื่อ งมาจากจํา เลยที่ ๒๑ กู ยื มเงิ น จากจํ าเลยที่ ๑๐ จํา นวน ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว ตอมาจําเลยที่ ๒๐ ชําระคืนเงินกูแกจําเลยที่ ๑๐ แลว ทั้งนี้จําเลยที่ ๑๐
กับจําเลยที่ ๒๑ มีการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเปนการชั่วคราวระหวางกัน มีวงเงินกวา ๗,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มีการจายผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ขอใหยกคํารอง
จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๔ ใหการคดีสวนแพงวา ผูรองที่ ๑ ถึงที่ ๔ มีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิด
จึงไมใชผูเสียหายโดยนิตินัย ผูรองที่ ๕ มีหนาที่บริหารงบประมาณแผนดินตองไปไลเบี้ยจากผูรองที่ ๑
ถึงที่ ๔ ผูรองทั้งหาไมไดรับความเสียหาย จึงไมมีอํานาจยื่นคํารอง จําเลยที่ ๒๒ และที่ ๒๔ ประกอบการคาขาว
แตไมเคยซื้อขาวจากหนวยงานของรัฐ การดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลทําใหขาดแคลน
ขาวเปลือกในตลาด จําเลยที่ ๒๓ ไมสามารถหาซือ้ ขาวได แตผูประกอบการคาขาวรายใหญยังคงดําเนิน
ธุรกิจไดตามปกติ จําเลยที่ ๒๓ สอบถามผูประกอบการคาขาวถึงแหลงซื้อขาวไดรับแจงวาสามารถติดตอ
ซื้อขาวของรัฐบาลจากจําเลยที่ ๓ ซึ่งเปนเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย จนกระทั่งเมื่อประมาณ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๑๕ โทรศัพทมาเสนอขายขาวของรัฐบาลที่เก็บอยูในคลังสินคาของจําเลยที่ ๒๒
แต จํา เลยที่ ๒๓ ไม เชื่ อมั่ น เนื่ องจากไม เคยติ ด ต อ คา ขายกั บ จํา เลยที่ ๑๕ มากอ น จํ า เลยที่ ๑๕
จึงขอใหจําเลยที่ ๒๓ ติดตอกับจําเลยที่ ๓ จําเลยที่ ๒๓ โทรศัพทติดตอจําเลยที่ ๓ ไดรับการยืนยันวา
สามารถซื้อขาวของรัฐบาลได โดยมีเงื่อนไขใหสั่งจายแคชเชียรเช็คชําระคาขาวในนามของผูรองที่ ๑
แลวนําแคชเชียรเช็คไปมอบใหจําเลยที่ ๓ เพื่อจัดทําเอกสารการรับขาว จําเลยที่ ๒๓ ยังไดสอบถาม
หัว หนาคลัง สิน คากลางจัง หวัด ยโสธรก็ไ ดรับ การยืน ยัน วากระบวนการซื้อขายถูกตอง จําเลยที่ ๒๓
ไมเคยซื้อขาวของรัฐบาลมากอน และไมทราบวาจําเลยที่ ๓ นําขาวตามสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐมาขายให
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จึงโทรศัพทตอรองราคาซื้อขายขาวกับจําเลยที่ ๓ จนไดขอยุติ โดยจําเลยที่ ๒๒ ตกลงซื้อขาวหอมมะลิ
๑๐๐ เปอรเซ็น ต ชั้น ๒ จํานวน ๑๔,๗๔๗.๗๒๗๑ ตัน ราคาตันละ ๒๘,๘๐๐ บาท เปน เงิน
๔๒๔,๗๓๔,๕๔๐.๔๘ บาท ขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต จํานวน ๒,๒๐๓.๗๐๐ ตัน ราคาตันละ ๑๖,๓๐๐ บาท
เปนเงิน ๓๕,๙๒๐,๒๗๙.๐๓ บาท ขาวเหนียว ๑๐ เปอรเซ็นต จํานวน ๓๔๒.๙๔๐ ตัน ราคาตันละ
๑๘,๓๐๐ บาท เปนเงิน ๖,๒๗๕,๘๐๒ บาท และปลายขาวเหนียวเอวัน จํานวน ๑๑๔.๗๗๐ ตัน
ราคาตันละ ๑๕,๓๐๐ บาท เปนเงิน ๑,๗๕๕,๙๘๑ บาท สําหรับจําเลยที่ ๒๔ ตกลงซื้อขาวเปนขาวขาว
๕ เปอรเซ็นต จํานวน ๑๗,๗๙๖.๕๓๑ ตัน ราคาตันละ ๑๖,๓๐๐ บาท เปนเงิน ๒๙๐,๐๘๓,๔๖๕.๐๘ บาท
ปลายข า วขาวเอวั น เลิ ศ จํ า นวน ๔,๖๓๐.๙๒๐ ตั น ราคาตั น ละ ๑๕,๓๐๐ บาท รวมเป น เงิ น
๗๐,๘๕๓,๐๗๖ บาท ขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต จํานวน ๑๙๖.๐๓๔ ตัน ราคาตันละ ๑๖,๓๐๐ บาท
และขาวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ชั้น ๒ จํานวน ๑๖๒.๓๖๐ ตัน ราคาตันละ ๒๘,๘๐๐ บาท
เปนเงิน ๔,๖๗๕,๙๖๘ บาท ซึ่งเปนราคาตลาดใกลเคียงกับราคากลางที่กรมการคาภายในและสมาคม
โรงสีขาวไทยกําหนด จําเลยที่ ๒๓ ซื้อแคชเชียรชําระราคาขาวแกผูรองที่ ๑ จํานวน ๖ ฉบับ โดยนํา
แคชเชียรเช็ค ไปมอบใหจํา เลยที่ ๗ ตามที่ไ ดรับ แจง จากจําเลยที่ ๓ และจําเลยที่ ๑๕ โทรศัพ ท
มาสอบถามชื่อผูรับมอบอํานาจที่จะไปรับมอบขาว หลังจากนั้น ๒ ถึง ๓ วัน จําเลยที่ ๒๒ และที่ ๒๔
ไดรับเอกสารการรับมอบขาวสงมาทางไปรษณีย สวนที่โจทกและผูรองทั้งหากลาวหาวา มีการนําแคชเชียรเช็ค
ของจําเลยที่ ๒๓ ไปรับมอบขาวจากคลังสินคาอื่นนั้น จําเลยที่ ๒๒ และที่ ๒๔ ไมเคยไดรับมอบ
ขาวดังกลาว จําเลยที่ ๒๒ และที่ ๒๔ ซื้อขาวในราคาตลาดไมเปนการกระทําละเมิดตอผูรองทั้งหา
ทั้งผูรองทั้งหาไมไดรับความเสียหาย จําเลยที่ ๒๓ กระทําในฐานะผูแทนและภายในขอบวัตถุประสงค
ของจําเลยที่ ๒๒ และที่ ๒๔ ยอมไมตองรับผิดเปนการสวนตัว ขอใหยกคํารอง
จําเลยที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ใหการคดีสวนแพงวา จําเลยที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ไมไดกระทําละเมิด
ตอผูรองทั้งหา จําเลยที่ ๒๕ ตกลงซื้อขาวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ชั้น ๒ ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕
ที่เก็บรักษาในคลังสินคาของบริษัทชัยมงคลรุงเรืองการเกษตร จํากัด ๒,๒๗๓.๘๙๙๕ ตัน ราคาตันละ
๒๙,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๖๕,๙๔๓,๐๘๕.๕๐ บาท จากจําเลยที่ ๑๕ ในราคาตลาดตามทางการคาปกติ
โดยเขาใจวาเปนขาวที่เอกชนซื้อมาจากรัฐบาลโดยถูกตองแลวนํามาขายตอผานนายหนา ทั้งเปนการซื้อ
รวมน้ําหนักกระสอบในราคา ๒๙ บาทตอกิโ ลกรัม ตองเสียคาขนสง ประมาณ ๒๕๐ บาทตอตัน
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และตองเสียคาใชจายปรับปรุง ๑,๕๐๐ บาทตอตัน จึงจะสามารถสงออกไปจําหนายตางประเทศได
จําเลยที่ ๒๕ ไมไดรับมอบขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ตามสัญญาขายขาวฉบับที่ ๑ หากมีการนําแคชเชียรเช็ค
ของจําเลยที่ ๒๕ ไปชําระคาขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ก็เปนเรื่องนอกเหนือเจตนาของจําเลยที่ ๒๕ ขอใหยกคํารอง
จําเลยที่ ๒๗ และที่ ๒๘ ใหการคดีสวนแพงวา จําเลยที่ ๒๗ ไมไดรวมกระทําความผิด
หรือสนับสนุนการกระทําความผิดตามฟอง จึงมิไดกระทําละเมิดตอผูรองทั้งหา จําเลยที่ ๒๗ ตกลง
ซื้อขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต นาปรังป ๒๕๕๒ จํานวน ๑๒,๗๐๐ ตัน ในราคาตันละ ๑๓,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๑๖๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท จากจําเลยที่ ๑๐ ในราคาตลาดตามทางการคาปกติ โดยชําระ
คาขาวใหผูรองที่ ๑ ดวยแคชเชียรเช็ค แตจําเลยที่ ๒๗ ไมไดซื้อขาวนาปรัง ชนิดขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต
จํานวน ๒๒,๙๐๐ ตัน และขาวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ชั้น ๒ จํานวน ๒,๘๙๕.๑๗ ตัน ตามที่
ผูรองทั้ง หากลาวอาง ที่ผูรองทั้ง หาคิด ดอกเบี้ยนับแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไมถูกตองเพราะ
จําเลยที่ ๒๗ และที่ ๒๘ เพิ่งซื้อขาวเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผูรองคิดคาเสื่อมและราคาขาว
ไมถูกตอง ขอใหยกคํารอง
พิเคราะหคําฟอง คํารอง คําใหการ รายงานการไตสวนขอเท็จจริงคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตลอดจนพยานหลักฐานที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไตสวนเพิ่มเติมแลว
ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงไดวา จําเลยที่ ๑ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยตั้งแตวันที่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ พนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี
ประกาศใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรีและแตงตั้งรัฐมนตรีเอกสารหมาย จ.๔๑ หนา ๑๐๔๒
ถึง ๑๐๔๖ จําเลยที่ ๒ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังตั้งแตวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
พ น จากตํ า แหน ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ในวั น เดี ย วกั น จํ า เลยที่ ๒ ได รั บ โปรดเกล า ฯ
ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และพนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ตามประกาศใหรฐั มนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรีและแตงตั้งรัฐมนตรีเอกสารหมาย จ.๔๑ หนา ๑๐๔๒
ถึง ๑๐๔๔ และ จ.๔๒ หนา ๑๐๕๐ ถึง ๑๐๕๖ จําเลยที่ ๓ ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตอมาวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ตามคําสั่งกระทรวงพาณิชย
เอกสารหมาย จ.๔๓ หนา ๑๐๕๗ และ ๑๗๕๙ จํา เลยที่ ๔ ดํ ารงตํา แหน ง อธิบ ดีก รมการค า
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ตางประเทศตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จนเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
จําเลยที่ ๕ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว กรมการคาตางประเทศ
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตอมาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ จําเลยที่ ๖ ไดรับแตง ตั้ง ใหดํารงตําแหนงเลขานุการกรมการคา
ตางประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตอมาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว กรมการคาตางประเทศ ตามเอกสารหมาย จ.๔๔
หนา ๑๐๗๖ ถึง ๑๐๙๔ จําเลยที่ ๑๐ เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๓
เปนกรรมการตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๑๕ หนา ๖๘๑ จําเลยที่ ๒๐ เปนนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ มีจําเลยที่ ๒๑ เปนกรรมการ ตามหนังสือ
รับรองเอกสารหมาย จ.๒๖ หนา ๘๕๓ จํา เลยที่ ๒๒ เปน นิติ บุคคลประเภทห างหุ น ส ว นจํ ากั ด
มีจําเลยที่ ๒๓ เปนหุนสวนผูจัดการ ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๘๓๒ หนา ๗๑๕๘๙ จําเลยที่ ๒๔
เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๒๓ กับพวกเปนกรรมการ ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย
จ.๘๓๔ หนา ๗๒๑๔๕ จําเลยที่ ๒๕ เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๒๖ กับพวกเปนกรรมการ
ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๘๖๑ หนา ๗๗๒๖๑ และจําเลยที่ ๒๗ เปนนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัด มีจําเลยที่ ๒๘ กับพวกเปนกรรมการ ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๘๘๖ หนา ๘๓๘๓๔
สวนบริษัทกวางตงฯและบริษัทหายหนานฯเปนรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามบันทึกขอความ
ของสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองกวางโจว เอกสารหมาย จ.๖๑ หนา ๓๗๐๙
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีตอที่ประชุมรัฐสภา โดยมีนโยบายนําระบบจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคง
ดานรายไดใหแกเกษตรกร โดยกําหนดราคารับจํานําสําหรับขาวเปลือกเจา ๑๐๐ เปอรเซ็นต และขาวเปลือก
หอมมะลิ (๔๒ กรัม) ความชื้นไมเกินรอยละ ๑๕ ที่ราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาท
เปนนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ครั้นวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ นางสาวยิ่งลักษณ
มีคํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๑๕๓/๒๕๕๔ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายข า วแหง ชาติ (กขช.)
ให มี อํ า นาจหน า ที่ จั ด การข า วรวมถึ ง การเสนอกรอบนโยบายและยุ ท ธศาสตร ข า วต อ คณะรั ฐ มนตรี
ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวเพื่ อ ให ก ารจั ด การข า วสอดคล อ งกั น ทั้ ง ระบบและมี ก ารพั ฒ นาต อ เนื่ อ ง
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การอนุมัติแผนงานโครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดขาว แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะทํางาน คณะที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการดานการผลิต การตลาด และการแกไขปญหาเกี่ยวกับขาว
โดยมีนายกรัฐ มนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีแ ละรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(นายกิตติรัตน ณ ระนอง) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เปนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย จําเลยที่ ๓ และกรรมการอื่นรวม ๒๔ คน
เปนกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชยเปนกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเอกสารหมาย จ.๔๖ หนา ๑๑๓๒
ถึง ๑๑๓๓ มีการประชุม กขช. ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ โดย นางสาวยิ่งลักษณ
เปนประธานการประชุม และจําเลยที่ ๑ ที่ ๓ ถึงที่ ๖ ไดเขารวมประชุมดวย ปลัดกระทรวงพาณิชย
รายงานใหที่ประชุมทราบวา ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลมีขาวสารในโกดังกลางตามโครงการ
แทรกแซงของรัฐ รวม ๒,๑๘๙,๐๑๕.๖๗ ตัน และมีขาวเปลือกในยุง ฉางกลาง ๕๗,๖๕๐.๙๓ ตัน
และจําเลยที่ ๔ รายงานที่ประชุมวาขาวสารดังกลาวมีขาวเสื่อมสภาพ ๘,๐๐๐ ตัน ไดขายเปนอาหารสัตว
สวนขาวสารอีก ๒,๑๐๐,๐๐๐ ตัน ยังมีสภาพใชไดแ ตตองมีการปรับปรุง ตามรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เอกสารหมาย จ.๔๖
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ นางสาวยิ่งลักษณ ในฐานะประธานกรรมการ กขช. มีคําสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานโครงการรับจํานําขาวเปลือกรวม ๖ คณะ คือ (๑) คณะอนุกรรมการ
นโยบายข า วแห ง ชาติ ด า นการผลิ ต (๒) คณะอนุ ก รรมการนโยบายข า วแห ง ชาติ ด า นการตลาด
(๓) คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด (๔) คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
การรับจํานําขาว (๕) คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว (๖) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การรับจํานําขาว จําเลยที่ ๑ ไดรับการแตงตั้งเปนประธานอนุกรรมการดานการตลาด ประธานอนุกรรมการ
ติดตามกํากับดูแลการรับจํานําขาว ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว และประธานอนุกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการรับจํานําขาว สวนจําเลยที่ ๓ ไดรับการแตงตั้งเปนอนุกรรมการทั้งสี่คณะ
ดัง กลาวเชน กัน ตามคําสั่ง กขช. ที่ ๒/๒๕๕๔ ที่ ๔/๒๕๕๔ ที่ ๕/๒๕๕๔ และที่ ๖/๒๕๕๔
เอกสารหมาย จ.๔๖ ตอมาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ นายกรัฐมนตรี มีคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๔๒/๒๕๕๕ ปรับปรุงและแตงตั้งกรรมการ กขช.(เพิ่มเติม) โดยใหรองนายกรัฐมนตรี
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และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) พนจากตําแหนงรองประธานกรรมการ
ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยและจําเลยที่ ๓ พนจากตําแหนงกรรมการ กขช. และแตงตั้ง
ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนรองประธานกรรมการ และเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
เปนกรรมการ มีผลใหจําเลยที่ ๑ พนจากตําแหนงกรรมการ กขช. และจําเลยที่ ๒ ไดรับแตงตั้ง
เปนรองประธานกรรมการ กขช. สวนจําเลยที่ ๓ แมจะพนจากตําแหนงกรรมการ กขช. ในฐานะสวนบุคคล
แตก็ไดรับการแตง ตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงกรรมการ กขช ในฐานะที่จําเลยที่ ๓ ดํารงตําแหนง
เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ อกสารหมาย จ.๔๖
แฟม ๔ หนา ๑๑๖๘ ตอมาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ มีคําสั่ง กขช. ที่ ๒/๒๕๕๕
ที่ ๓/๒๕๕๕ ที่ ๔/๒๕๕๕ และที่ ๑๑/๒๕๕๕ ปรับปรุงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการตลาด
(เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว (เพิ่มเติม) โดยใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยพนจากตําแหนง และแตงตั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
เปนประธานและเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนอนุกรรมการทั้งสี่คณะ มีผลใหจําเลยที่ ๑
พนจากตําแหนงประธานคณะอนุกรรมการทั้งสี่คณะ โดยมีจําเลยที่ ๒ เปนประธานคณะอนุกรรมการแทน
สวนจําเลยที่ ๓ ยัง คงไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการทั้งสี่คณะในฐานะเปนเลขานุการรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย และใหรองอธิบดีกรมการคาตางประเทศที่อธิบดีมอบหมายเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ในคณะอนุกรรมการนโยบายขาวแหง ชาติดานการตลาด และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
ตามคําสั่ง กขช. เอกสารหมาย จ.๔๖ หนา ๑๑๗๐ และ ๑๑๗๒
คณะอนุกรรมการพิ จารณาระบายขา ว มีอํา นาจหนาที่ พิจารณาหลักเกณฑ วิธีก าร ชนิ ด
ปริมาณ และเงื่อนไขการจําหนายขาวสารในโกดังกลางที่แปรสภาพจากขาวเปลือกในโครงการรับจํานําขาว
ของรัฐบาล รวมทั้งขาวเปลือกและขาวสารอื่น ๆ ที่คงเหลือของรัฐบาลเพื่อใหเหมาะสมและเกิดประโยชน
ตอตลาดโดยรวม ตลอดจนกํากับดูแลแกไขปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายขาว กําหนดวิธีการ
ระบายขาวไดตามความจําเปน รวมทั้งการระบายขาวสารในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา (AFET) ใหเปนไป
ตามแผนการระบายข าว และคํานึง ถึง ผลกระทบตอราคาตลาด โดยใชร ะบบการสง ออกเปน สําคัญ
และรายงานผลการดําเนินงานตอ กขช. ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ฝายเลขานุการไดจัดเตรียมรางยุทธศาสตรการระบายขาวในสต็อก
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ของรัฐบาลนําเสนอตอที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการระบายขาวในสต็อกของรัฐบาล
ซึ่งกําหนดใหระบายขาวดวย ๕ วิธี คือ ๑) เจรจาขายแบบรัฐตอรัฐ (G to G) กับผูแทนหนวยงาน
ของรัฐบาลหรือที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลของทุกประเทศรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ๒) ในตลาดซื้อขายสินคา
เกษตรล ว งหน า แห ง ประเทศไทย (AFET) ๓) ขายเป น การทั่ ว ไปให แ ก ผู ป ระกอบการในประเทศ
๔) ขายใหแกองคกรและหนวยงานในและตางประเทศเพื่อสาธารณประโยชน ๕) บริจาคในกรณีที่เหมาะสม
เพื่ อ รั ก ษาความสั ม พั น ธ อัน ดี ร ะหว า งประเทศ และที่ ป ระชุ มยั ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ง คณะทํ า งาน
ดําเนินการระบายขาว มีอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนประธานคณะทํางาน ผูแทนกรมการคาภายใน
ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนองคการคลังสินคา และรองอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศที่ไ ดรับมอบหมายเปน คณะทํางานและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว
เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดําเนินการระบายขาวเปลือกและขาวสารอื่น ๆ รวมถึงการเจรจา
ตอรองการเสนอซื้อใหไดราคาและปริมาณเปนขอยุติ แลวนําเสนอประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
ใหความเห็นชอบ ตามรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวเอกสารหมาย จ.๔๐๕
หนา ๗๐๙๘๖ ถึง ๗๐๙๙๙ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๑ มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินการระบายขาวซึ่งมีองคป ระกอบตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวไดมีมติเห็นชอบ
ตามเอกสารหมาย ล.๑๘๑ หนา ๗๐๖ ในวัน เดียวกัน นั้น จําเลยที่ ๑ มีห นังสือเสนอยุทธศาสตร
การระบายขาวให นางสาวยิ่ง ลักษณ ในฐานะประธานกรรมการ กขช. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ซึ่ง นางสาวยิ่งลักษณ ไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ตามเอกสารหมาย จ.๒๖๓
หนา ๖๔๖๓๕ ตอมากระทรวงพาณิชย มีห นัง สือฉบับ ลงวัน ที่ ๒๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ และวัน ที่
๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
เปนผูดําเนิน การเจรจาการชื้อขายขาวตามโครงการรับจํานําของรัฐบาลและขาวในสต็อกของรัฐบาล
กับผูแทนหนวยงานของรัฐบาลหรือที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลของทุกประเทศ โดยใหเปนไปตามยุทธศาสตร
การระบายขาวในสต็อกของรัฐบาลที่ไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ กขช. แลว โดยใหอธิบดี
กรมการคาตางประเทศนําผลการเจรจาตอรองสุดทายในเงื่อนไขตาง ๆ เชน ปริมาณ ราคา การชําระเงิน
การสงมอบ และคาประกันภัยสินคา เปนตน เสนอใหประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวใหความเห็นชอบ
กับขอใหมอบหมายใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนผูลงนามในสัญญาซื้อขายในนามของรัฐบาลไทย
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วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย เ สนอ
ตามเอกสารหมาย จ.๖๑ วัน ที่ ๗ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ สํานัก เลขาธิ การคณะรัฐ มนตรี มีห นัง สือแจ ง
มติคณะรัฐมนตรีใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยทราบ ตามเอกสารหมาย จ.๔๔ หนา ๑๐๖๓
โครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ เริ่มดําเนินโครงการตั้งแตวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๔ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการรับจํานํา คือ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่จะเขาโครงการ
จะตองมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเปนลูกคาของ ธ.ก.ส. โดยให
องค ก ารคลั ง สิ น ค า และองค ก ารตลาดเพื่ อ เกษตรกรทํ า หน า ที่ เ ป น นายคลั ง สิ น ค า รั บ ฝากข า วเปลื อ ก
และออกใบประทวนสินคาใหแกเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร นําใบประทวนสินคาไปจํานํากับ ธ.ก.ส.
และ ธ.ก.ส. จะจายเงินแกเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรภายใน ๓ วันทําการ มีกําหนดไถถอนภายใน
๔ เดือน ทั้งนี้ กขช. ไดมีมติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกรวม
๔ โครงการ ๕ ฤดูกาลผลิต คือ ๑) โครงการรับ จํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕
มีเกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวมโครงการ ๖.๘๘ ลานตัน ใชเงินรับจํานํา ๑๑๘,๐๓๓.๓๒ ลานบาท
๒) โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ มีเกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวมโครงการ
๑๔.๗ ลานตัน ใชเงินรับจํานํา ๒๑๘,๕๕๐.๘๗ ลานบาท ๓) โครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต
๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มีเกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวมโครงการ ๒๒ ลานตัน ใชเงิน
รับจํานํา ๓๕๐,๕๑๗.๒๒ ลานบาท ๔) โครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ (ครั้งที่ ๑)
มีเกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวมโครงการ ๑๖.๕ ลานตัน ใชเงินรับจํานํา ๑๙๑,๒๑๔.๓๒ ลานบาท
สําหรับ การทําสัญญาขายขาวแบบรัฐ ตอรัฐ ตามฟองนั้น เมื่อวัน ที่ ๒๘ กัน ยายน ๒๕๕๔
บริษัทกวางตงฯ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศขอซื้อขาวที่มีอยูในคลังและขาวที่กําลังจะเก็บเกี่ยว
ในโครงการรับจํานําขาวเปลือก ตามเอกสารหมาย จ.๕๙ หนา ๓๓๗๔ ตอมาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
บริษัทกวางตงฯ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศขอกําหนดนัดหมายเจรจาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตามเอกสารหมาย จ.๖๒ หนา ๓๘๗๙ ในวันเดียวกันนั้น จําเลยที่ ๔ ไดมีบันทึกถึงผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองกวางโจว ขอความอนุเคราะหตรวจสอบขอเท็จจริงวา
บริษัทกวางตงฯ เปนรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไม พรอมตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ผูมีอํานาจลงนาม ตามเอกสารหมาย จ.๙๐๒ วัน ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๔ ทําบัน ทึก
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ขอความเห็นชอบผลการเจรจา อางวามีการเจรจากับบริษัทกวางตงฯ ตามกําหนดนัดหมายโดยจําเลยที่ ๔
ทําหนาที่เปนหัวหนาคณะผูเจรจาไดขอ สรุปวา บริษัทกวางตงฯ ตกลงซื้อขาวจากไทยโดยจะทําสัญญาแยกเปน
๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ ขาวปการผลิตเกาทั้งหมดทุกชนิดขาวในสต็อกของรัฐบาลรวมประมาณ ๒ ลานตัน
ฝายจีนเสนอซื้อในราคาเฉลี่ยราคาเดียวที่ตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท กําหนดระยะเวลารับมอบภายใน ๑๐ เดือน
สวนฝายไทยเสนอขายในราคาเฉลี่ยราคาเดียวที่ตันละ ๑๑,๕๐๐ บาท กําหนดระยะเวลารับมอบภายใน
๖ เดือน สวนฉบับ ที่ ๒ ขาวปการผลิตใหม ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ที่ยังไมถึงกําหนดเก็บ เกี่ยว
และรัฐบาลจะเริ่มโครงการรับจํานําขาวเปลือกในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประกอบดวยขาว ๔ ชนิด
คือ ขาวขาว ขาวนึ่ง ปลายขาวขาว และปลายขาวหอมมะลิ รวมประมาณ ๒ ลานตัน เริ่มการรับมอบ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตเปด L/C ในปริมาณอยางนอย ๒๐๐,๐๐๐ ตันตอเดือน เปนระยะเวลา ๑๐ เดือน
ฝายจีนเสนอซื้อโดยใชราคาขายสงขาวในตลาดกรุงเทพของกรมการคาภายใน ๑ วันกอนลงนามในสัญญา
สวนฝายไทยเสนอราคาขายโดยใชราคาขายสงขาวในตลาดกรุงเทพมหานครของกรมการคาภายในนับจาก
วันที่ลงนามในสัญ ญา ๓๐ วัน ในวันเดียวนั้นจําเลยที่ ๑ ไดใหความเห็น ชอบในราคาและเงื่อนไข
ตามขอเสนอของบริษัทกวางตงฯ ตามบันทึกขอความเอกสารหมาย จ.๖๑ หนา ๓๓๖๘ ถึง ๓๓๗๒
ตอมาในวันรุงขึ้นจําเลยที่ ๔ ไดลงนามในสัญญากับบริษัทกวางตงฯ ๒ ฉบับ คือ
ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขายขาวไทยทุกชนิดทีม่ ีอยูในสต็อกทั้งหมดรวมปริมาณ
๒,๑๙๕,๐๐๐ ตัน บวก/ลบ รอยละ ๑๐ เปน ขาวนาป ป การผลิต เกา ประกอบด ว ยปการผลิ ต
๒๕๔๘/๔๙ ถึงปการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ และขาวนาปรังป ๒๕๔๙ ถึงนาปรังป ๒๕๕๒ กับบริษัทกวางตงฯ
ราคา ณ หนาคลังสินคา (Ex - warehouse) ถัวเฉลี่ยทุกชนิดขาวตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท การชําระเงินเปน
แบบ L/C ชนิดเพิกถอนไมไดเต็มจํานวนครอบคลุมมูลคาขาวตามสัญญาทั้งหมด กําหนดสงมอบ
๑๐ เดือน มีขอตกลงวาขาวที่สงมอบตองใชเพื่อการบริโภคภายในประเทศของผูซื้อเปนหลัก แตผูซื้อ
อาจจัดสงขาวใหประเทศที่สามในรูปแบบการคาหรือการบริจาคไดเชนกัน ตามสัญญาซื้อขายขาวไทย
พรอมคําแปลเอกสารหมาย จ.๖๑ หนา ๓๖๐๐ ถึง ๓๖๐๕
สัญญาฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขายขาวนาป ปการผลิตใหม ๒๕๕๔/๕๕
กับ บริษัทกวางตงฯ ปริมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน บวก/ลบรอยละ ๑๐ ราคารวมน้ําหนักกระสอบ
ณ หนาคลังสินคา (Ex - warehouse) ประกอบดวยขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ตันละ ๑๖,๙๕๐ บาท
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ขาวนึ่ง ๑๐๐ เปอรเ ซ็น ต ตัน ละ ๑๗,๒๕๐ บาท ปลายขา วหอมมะลิ ตั น ละ ๑๔,๖๕๐ บาท
และปลายขาวขาว ตันละ ๑๓,๖๕๐ บาท เงื่อนไขการชําระเงินเปนแบบ L/C ชนิดเพิกถอนไมได
เต็มจํานวนครอบคลุมมูลคาขาวตามสัญญาทัง้ หมด กําหนดสงมอบภายใน ๑๐ เดือน ตามสัญญาซื้อขาย
ขาวไทยพรอมคําแปลเอกสารหมาย จ.๖๑ หนา ๓๖๐๖ ถึง ๓๖๑๑ จ.๖๔
ตอมาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ บริษัทกวางตงฯ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
แจงใหทราบวา ไดแตงตั้งใหจําเลยที่ ๘ เปนผูแทนรับมอบอํานาจในการชําระคาขาว การรับมอบขาว
และการจัดทําเอกสารตาง ๆ ตามเอกสารหมาย จ.๙๓ หนา ๑๑๕๘๑ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
จําเลยที่ ๔ ทําบันทึกขอความเห็นชอบใหแกไขสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ อางวาบริษัทกวางตงฯ
ขอเพิ่มวิธีการชําระเงินอีก ๒ วิธี คือการชําระเงินลวงหนา โดยโอนเงินผานธนาคาร (SWIFT) หรือชําระ
ดวยแคชเชียรเช็คในรูปเงินบาทออกโดยธนาคารที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดยจําเลยที่ ๔ เสนอความเห็นวา
วิธีการชําระเงินล วงหนาตามที่บริษัทกวางตงฯ เสนอเปนประโยชนตอฝายไทยมากขึ้น จําเลยที่ ๑
ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบ ตามบั น ทึ ก ข อ ความเอกสารหมาย จ.๖๑ หน า ๓๕๔๓ ถึ ง ๓๕๔๕ วั น ที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๔ ทําบันทึกขอความเห็นชอบใหแกไขสัญญาฉบับที่ ๒ อางวาบริษัท
กวางตงฯ ขอเพิ่มปริมาณปลายขาวหอมอีก ๒๕๐,๐๐๐ ตัน รวมเปน ๒,๒๕๐,๐๐๐ ตัน และขอเพิ่ม
ระยะเวลารับมอบขาวอีก ๒.๕ เดือน จําเลยที่ ๑ ไดใหความเห็นชอบ ตามบันทึกขอความเอกสารหมาย
จ.๖๑ หนา ๓๕๖๕ ถึง ๓๕๖๘ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๔ ทําบันทึกขอความเห็นชอบ
ใหแกไขสัญญาฉบับที่ ๑ อางวาบริษัทกวางตงฯ ขอผอนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณการรับมอบขาว
ระหวางวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งตามสัญญากําหนดใหรับมอบขาว
อยางนอ ยเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน เป น ไมกําหนดปริม าณการรั บ มอบขา วขั้น ต่ํา เนื่องจากไดรั บ
ผลกระทบจากอุทกภัยเปนอุปสรรคตอการขนสง จําเลยที่ ๑ ไดใหความเห็นชอบ ตามบันทึกขอความ
เอกสารหมาย จ.๖๑ หนา ๓๕๙๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ บริษัทกวางตงฯมีหนังสือถึงอธิบดี
กรมการคาตางประเทศแจงใหทราบวาไดแตงตั้งใหจําเลยที่ ๗ และที่ ๘ เปนผูแทนรับมอบอํานาจ
ในการชําระคาขาว การรับมอบขาว และการดําเนินการดานเอกสารตาง ๆ ตามเอกสารหมาย จ.๖๔
หนา ๔๒๘๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๔ ทําบันทึกขอความเห็นชอบใหแกไขสัญญาฉบับที่ ๑
อา งว า บริ ษั ทกว างตงฯ ขอแก ไ ขเงื่ อ นไขในเรื่อ งปริ ม าณการรับ มอบขา ว ๒๐๐,๐๐๐ ตั น ต อ เดื อ น
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เปน ๑๕๐,๐๐๐ ตันตอเดือน และขอขยายเวลารับมอบขาวเพิ่มอีก ๔ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ อางเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๔ เสนอความเห็น
ใหปรับลดปริมาณการรับมอบขาวเปน ๑๘๐,๐๐๐ ตันตอเดือน และขยายเวลารับมอบขาวออกไป ๓ เดือน
จําเลยที่ ๑ ใหความเห็นชอบตามความเห็นของจําเลยที่ ๔ ตามเอกสารหมาย จ.๖๑ หนา ๓๖๒๑
ถึง ๓๖๒๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๔ ทําบันทึกขอความเห็นชอบใหแกไขสัญญาฉบับที่ ๒
อางวาบริษัทกวางตงฯ ขอเพิ่มชนิดขาวหอมมะลิ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน โดยใหรวมอยูในปริมาณตามสัญญา
และขอขยายระยะเวลารับมอบอีก ๑ เดือน จําเลยที่ ๒ ไดใหความเห็นชอบตามเอกสารหมาย จ.๕๐๗
หนา ๓๖๖๐ ถึง ๓๖๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๔ ทําบันทึกขอความเห็นชอบ
ใหแกไขสัญญาฉบับที่ ๒ อางวาบริษัทกวางตงฯ ขอเพิ่มชนิดขาวขาว ๑๐ เปอรเซ็นต ปริมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัน
โดยใหรวมอยูในปริมาณตามสัญญาเดิม เสนอซื้อในราคา ตันละ ๑๓,๘๖๐ บาท โดยที่ราคาตลาด
ในขณะนั้นตันละ ๑๖,๙๕๐ บาท จําเลยที่ ๒ ใหความเห็นชอบในราคาตามขอเสนอของบริษัทกวางตงฯ
ตามเอกสารหมาย ล.๓๔๐ หนา ๑๓๙๒๖ ถึง ๑๓๙๒๙ หลังจากจําเลยที่ ๔ เกษียณอายุราชการแลว
นางปราณี ศิริพันธ มาดํารงตําแหนงอธิบดีกรมการคาตางประเทศ ไดเสนอขอความเห็นชอบใหแกไข
สัญญาฉบับที่ ๑ ขยายระยะเวลารับมอบขาว โดยจําเลยที่ ๒ ใหความเห็นชอบใหแกไขทั้งสองครั้ง
มีการแกไขเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามเอกสารหมาย ล.๒๘๖
และ ล.๒๘๗ หนา ๑๓๐๒๙ ถึง ๑๓๐๓๕
สําหรับการทําสัญญาฉบับที่ ๓ นั้น จําเลยที่ ๔ ทําบันทึกลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
เสนอจําเลยที่ ๒ อางวาบริษัทกวางตงฯ มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศเสนอขอทําสัญญาฉบับใหมขอซื้อขาวนาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ ประกอบดวยขาวขาว
๕ เปอรเซ็นต และปลายขาวขาวเอวันเลิศ ชนิดละ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน เสนอราคาซื้อตันละ ๑๑,๕๐๐
และ ๙,๐๐๐ บาท ตามลําดับ กําหนดระยะเวลารับมอบ ๑๐ เดือน โดยราคาตลาดในขณะนั้น
ขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ตันละ ๑๗,๖๕๐ บาท ปลายขาวขาวเอวันเลิศ ตันละ ๑๖,๒๕๐ บาท จําเลยที่ ๔
เสนอความเห็นใหกําหนดระยะเวลารับมอบ ๕ เดือน สวนราคาใหเทียบราคาสงออกของประเทศคูแขง
ราคาขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต คํานวณไดตันละ ๑๓,๘๖๐ บาท และปลายขาวขาวเอวันเลิศ ตันละ
๑๒,๔๖๐ บาท จําเลยที่ ๒ ใหความเห็น ชอบในราคาตามขอเสนอของจํ าเลยที่ ๔ สว นกําหนด
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ระยะเวลาสงมอบไดใหค วามเห็นชอบตามขอเสนอของบริษัทกวางตงฯ ทั้ง นี้ในทางไตสวนไมปรากฏ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่ตลอดจนบุคคลผูเขารวมเจรจาทั้งของฝายไทยและฝายบริษัทกวางตงฯ
ตอมาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๔ ลงนามในสัญญาฉบับที่ ๓ กับบริษัทกวางตงฯ ขายขาว
นาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ ขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ปริมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน และปลายขาวขาวเอวันเลิศ
ปริมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน รวมปริมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน กับบริษัทกวางตงฯ ราคาหนาคลังสินคา
ขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ตันละ ๑๓,๘๖๐ บาท ปลายขาวขาวเอวันเลิศ ตันละ ๑๒,๔๖๐ บาท เงื่อนไข
การชําระเงิน ๓ วิธี คือ ชําระแบบ L/C ชนิดเพิกถอนไมไดหรือโอนเงินผานธนาคารหรือแคชเชียรเช็ค
กําหนดการสงมอบขาวภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ระบุในการเปด L/C หรือนับจากวันที่ผูขายไดรับ
การโอนชําระเงินหรือแคชเชียรเช็คจากผูซื้อและใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๐ เดือน ปริมาณการรับมอบขั้นต่ํา
๑๐๐,๐๐๐ ตันตอเดือน ขาวที่สงมอบตามสัญญาเพื่อการบริโภคภายในประเทศของผูซื้อเปนหลัก แตผูซื้อ
อาจสงขาวใหแกประเทศที่สามในรูปแบบการคาหรือการบริจาคได ตามสัญญาซื้อขายขาวไทยพรอมคําแปล
เอกสารหมาย จ.๖๔ หนา ๔๒๗๕ ถึง ๔๒๘๑ ตอมาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๔
ทําบันทึกขอความเห็นชอบใหแกไขสัญญาฉบับที่ ๓ อางวาบริษัทกวางตงฯ ขอเพิ่มขาวขาว ๕ เปอรเซ็นตอีก
๑,๓๐๐,๐๐๐ ตัน รวมเปน ๒,๓๐๐,๐๐๐ ตัน จําเลยที่ ๒ ไดใหความเห็นชอบ ตามบันทึกขอความ
เอกสารหมาย จ.๙๐๖ หนา ๘๗๗๒๔ ถึง ๘๗๗๒๖
สวนการทําสัญญาฉบับที่ ๔ จําเลยที่ ๔ ไดทําบันทึกขอความลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ถึงผูอํานวยการสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองกวางโจว ขอความอนุเคราะหตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
สถานะความเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจของบริษัทหายหนานฯ พรอมรายชื่อบุคคล ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ตามเอกสารหมาย จ.๖๑ หนา ๓๗๐๘ ตอมาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๔ ไดทําบันทึก
ขอความเห็นชอบกรอบแนวทางการเจรจาอางวาบริษัทหายหนานฯ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจของมณฑล
หายหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีหนังสือลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
แจงความประสงคขอซื้อปลายขาวเหนียวในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งกรมการคาตางประเทศไดประสานงาน
เปนการภายในไดรับแจงวาบริษัทหายหนานฯ จะสงคณะผูแทนเดินทางมาเจรจาซื้อปลายขาวเหนียว
แบบรัฐตอรัฐกับกรมการคาตางประเทศในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงขอความเห็นชอบกรอบแนวทาง
การเจรจาในเรื่องชนิด ขาว ปการผลิต ปริมาณ รูป แบบการชําระเงิน และราคาขาย จําเลยที่ ๒
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ให ค วามเห็ น ชอบตามที่ เ สนอตามเอกสารหมาย จ.๖๑ หน า ๓๗๐๕ ถึ ง ๓๗๐๗ ผู อํ า นวยการ
สํ า นั ก ส ง เสริ ม การค า ในต า งประเทศ ณ เมื อ งกวางโจว มี บั น ทึ ก ลงวั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๕
ถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศแจงผลการตรวจสอบวาดําเนินการตรวจสอบแลวไดรับแจงจากหนวยงาน
คณะกรรมการควบคุมและบริหารทรัพยสินแหงรัฐบาลประชาชนจีน มณฑลหายหนานวา บริษัทหายหนานฯ
เปน รัฐ วิสาหกิจ ผูมีอํานาจลงนาม คือ นายเซี่ยเหมี่ยน ตามเอกสารหมาย จ.๖๑ หนา ๓๗๐๙
ตอมาจําเลยที่ ๔ ทําบัน ทึกลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอความเห็น ชอบผลการเจรจาอางวา
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะผูแทนของบริษัทหายหนานฯ นําโดย นายเซี่ยเหมี่ยน ไดเดินทาง
มาประเทศไทยเพื่อเจรจาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับรัฐบาลไทย โดยมีอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
เปนหัวหนาคณะผูเจรจา ผลการเจรจาไดขอสรุปวา บริษัทหายหนานฯ ประสงคขอซื้อปลายขาวเหนียว
ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และปการผลิต ๒๕๕๕ ปริมาณ ๘๐,๐๐๐ ตัน แตฝายไทยแจงวามีขาวเหนียว
ในสต็อกทั้งสิ้น ๖๕,๙๖๓ ตัน สามารถจําหนายใหได ๕๐,๐๐๐ ตัน ทั้งสองฝายเห็นพองกันในเรื่อง
ปริมาณปลายขาวเหนียวที่ ๕๐,๐๐๐ ตัน กําหนดระยะเวลารับมอบภายใน ๑ เดือน บริษัทหายหนานฯ
เสนอราคาซื้อตันละ ๑๓,๘๐๐ บาท แตฝายไทยเสนอราคาขายตันละ ๑๔,๒๓๐ บาท ตอมาเมื่อวันที่
๓ กั น ยายน ๒๕๕๕ จํ า เลยที่ ๒ ให ค วามเห็ น ชอบในราคาตามข อ เสนอของบริ ษั ท ห า ยหนานฯ
ตามเอกสารหมาย จ.๕๙ หน า ๓๓๘๖ ถึ ง ๓๓๙๐ ในวั น เดี ย วกั น หลั ง จากจํ า เลยที่ ๒ ให
ความเห็นชอบผลการเจรจา จําเลยที่ ๔ ทําบันทึกเสนอจําเลยที่ ๒ อางวา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
นั้น เอง บริษัทหายหนานฯ ไดประสานแจงขอปรับ เพิ่มปริมาณปลายขาวเหนียวอีก ๑๕,๐๐๐ ตัน
จึงขอความเห็นชอบใหปรับเพิ่มปลายขาวเหนียวและขอปรับแกไขบันทึกผลสรุปการเจรจาระหวางบริษัท
ห า ยหนานฯ กั บ กรมการค า ต า งประเทศเกี่ ย วกั บ ปริ ม าณปลายข า วเหนี ย วจาก ๕๐,๐๐๐ ตั น
เปน ๖๕,๐๐๐ ตัน และจําเลยที่ ๒ ใหความเห็นชอบในวันเดียวกั น ตามเอกสารหมาย ล.๓๘๕
หนา ๑๔๓๓๖ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ บริษัทหายหนานฯ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
แจงใหทราบวา ไดแตงตั้งใหจําเลยที่ ๙ เปนผูแทนรับมอบอํานาจในการชําระคาขาวและการดําเนินการ
ดานตาง ๆ ตามเอกสารหมาย จ.๙๓ หนา ๑๓๑๒๔ ตอมาวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๔
ลงนามในสัญญาฉบับที่ ๔ ซื้อขายปลายขาวเหนียวปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และ ๒๕๕๕ กับบริษัทหายหนานฯ
ปริ ม าณ ๖๕,๐๐๐ ตั น ราคา ณ หน าคลั ง สิ น ค า (Ex – warehouse) ตั น ละ ๑๓,๘๐๐ บาท
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เงื่อ นไขการชํา ระเงิน ๓ วิ ธี คือ ชํ าระแบบ L/C ชนิด เพิก ถอนไม ไ ด หรือโอนเงิน ผานธนาคาร
หรือแคชเชียรเช็ค กําหนดมอบใหแ ลว เสร็จภายใน ๑ เดือน นับ จากวัน สงมอบครั้ง แรก โดยขาว
ตามสัญญาจะตองใชบริโภคภายในประเทศของผูซอื้ เปนหลัก แตผูซื้ออาจสงขาวใหประเทศที่สามในรูปแบบ
การคาหรือการบริจาคได ตามสัญญาซื้อขายขาวไทยพรอมคําแปล เอกสารหมาย จ.๖๔ หนา ๔๒๘๔
ในการรับมอบขาวตามสัญญาซื้อขายขาวทั้งสี่ฉบับ มีจําเลยที่ ๗ และที่ ๘ เปนตัวแทนชําระเงิน
และรับมอบขาวตามสัญญาฉบับที่ ๑ ถึงที่ ๓ สวนสัญญาฉบับที่ ๔ มีจําเลยที่ ๙ เปนตัวแทนชําระเงิน
คาขาวและรับมอบขาว มีการชําระคาขาวทั้งสี่สัญญาดวยแคชเชียรเช็คหลายรอยฉบับ และรับมอบขาว
ตามสัญญาฉบับที่ ๑ จํานวน ๑,๘๒๐,๘๑๕.๖๖๐ ตัน สัญญาฉบับที่ ๒ จํานวน ๑,๔๐๒,๕๓๗.๘๖๐ ตัน
สัญญาฉบับที่ ๓ จํานวน ๑,๖๕๔,๔๕๓.๑๓๐ ตัน สัญญาฉบับที่ ๔ จํานวน ๖๑,๓๘๓.๒๒๐ ตัน
ตามรายการขายขาวแบบรัฐตอรัฐ เอกสารหมาย จ.๙๓๕
กอนเริ่มดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ เสนอความเห็ น ต อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห ข ยายตลาดเดิ ม
และเจาะตลาดใหม ๆ ในตลาดโลก ใหสํารวจและรายงานประมาณขาวเปลือกและขาวสารคงคางทั้งหมด
ตรวจสอบคุณภาพและจัดทําขอมูลใหชัดเจน จัดเตรียมแผนงานระบายขาวจากโครงการรับจํานําขาวเปลือกโดยเร็ว
ตามเอกสารหมาย จ.๙๗๙ และในการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการรับจํานําขาวเปลือกทั้ง ๔ โครงการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีมีห นัง สือถึง หนว ยราชการที่เกี่ยวของกับ โครงการ ใหเสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงการคลังไดเสนอความเห็นใหเรงระบายผลผลิต
เพื่อลดความเสี่ยง โดยใหกระทรวงพาณิชยกํากับ ติดตาม ควบคุม รายงานความคืบหนาการระบายขาวสาร
ปริมาณ มูลคาคงเหลือ ปญหาและอุปสรรคใหคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังทราบทุกวันที่ ๗
ของเดือนถัดไป โดยเสนอความเห็นเดิมซ้ํา ๆ หลายครั้งหลายคราว เชน หนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตามเอกสารหมาย จ.๕๔ และ จ.๕๕ สวนสํานัก
งบประมาณมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี ขอใหกระทรวงพาณิชย
เร ง ระบายข า วอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ป อ งกั น ข า วเสื่ อ มและลดภาระงบประมาณ ให อ งค ก ารคลั ง สิ น ค า
และองคการตลาดเพื่อเกษตรกรรายงานปริมาณ มูลคาการระบายขาวสาร ปริมาณและมูลคาคงเหลือ
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ของขาวสารปการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ใหสํานักงบประมาณทราบ โดยใหกระทรวงพาณิชย
กํากับ ติดตาม ควบคุม รายงานความคืบหนาการระบายขาวสาร ปริมาณ มูลคาคงเหลือ ปญหา
และอุปสรรคใหคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณทราบทุกวันที่ ๗ ของเดือน
คณะรัฐ มนตรีมีมติเมื่อวัน ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วา ใหเสนอความเห็น ของกระทรวงการคลัง
และสํ า นั ก งบประมาณให กขช. พิ จ ารณาก อ นแล ว นํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาต อ ไป ต อ มา
กระทรวงการคลังมีหนังสือลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เสนอให กขช. พิจารณาขอเสนอแนะดังกลาว
ซึ่งตอมา กขช. ไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ใหกระทรวงพาณิชยโดยกรมการคาตางประเทศ
รายงานผลความคืบ หน า ในการระบายข า วใหค ณะรั ฐมนตรี ทราบเปน ครั้ ง คราวตามความเหมาะสม
เนื่องจากเปนเรื่องละเอียดออนอาจสงผลกระทบตอระบบการคา ตอมากระทรวงการคลังมีหนังสือลงวันที่
๔ เมษายน ๒๕๕๕ เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีวา ใหกระทรวงพาณิชยโดยกรมการคาตางประเทศ
รายงานผลความคืบหนาในการระบายขาว ปริมาณและมูลคาสินคาคงเหลือ รวมทั้งปญหาและอุปสรรค
ใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนครั้งคราวตามความเห็นของ กขช. หรือตามที่เห็นเหมาะสมไมนอยกวา ๓ ครั้งตอป
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีมีขอมูลในการตัดสินใจไดทันที โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กระทรวงเกษตร
และสหกรณ สํ านั ก งบประมาณ สํ า นัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห ง ชาติ
และกระทรวงพาณิชย ตางเห็นดวยกับขอเสนอของกระทรวงพาณิชย และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบตามขอเสนอดังกลาวของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงนายกรัฐมนตรีวาการระบายขาวของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หลายกรณี มี พ ฤติ ก ารณ ที่ ป รากฏต อ สาธารณะทางสื่ อ มวลชนส อ ไปในทางไม โ ปร ง ใส โดยอ า งว า
การระบายขาวของรัฐบาลไปสูตางประเทศจะตองเปนความลับเพราะเกรงวาหากตางประเทศทราบวา
ประเทศไทยมีขาวจํานวนมากแลวจะกดราคาใหต่ําลงซึ่งไมเปนความจริง เนื่องจากตางประเทศทราบปริมาณขาว
ที่ประเทศไทยมีอยูในความครอบครอง และไดเสนอแนะวาการระบายขาวสมควรมอบหมายใหหนวยงาน
รับผิดชอบกําหนดแผนการบริหารจัดการระบายขาวอยางเปนระบบ และรายงานผลการดําเนินการให
กขช. พิจารณาโดยเร็วและตอเนื่อง ทั้งนี้หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการระบายหรือจําหนาย
ขาวสารขององคการคลัง สิน คาและองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ใหประกาศเปด เผยและดําเนิ น การ
โดยโปรง ใส และสํา นักเลขาธิก ารคณะรัฐมนตรี ไ ดมีห นัง สือ ใหห น ว ยงานที่เกี่ ยวขอ งเสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปรากฏวาหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย กระทรวงเกษตร
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และสหกรณ สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คมแหง ชาติ สํ า นัก งบประมาณ
และกระทรวงการคลังตางเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง
ยังเสนอวาขอเสนอเรื่องกําหนดแผนการบริการจัดการระบายขาวควรนํามาใชอยางเรงดวน คณะรัฐมนตรี
ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติยืนยันวาการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก
เปนประโยชนตอเกษตรกรในการยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร หนวยงานที่เกี่ยวของมีมาตรการ
และกลไกควบคุมดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ มีระบบการตรวจสอบใหการดําเนินการ
เปนไปดวยความโปรงใส แตไมไดมีมติในสวนที่เกี่ยวกับขอเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ใหกําหนด
แผนการบริหารจัดการระบายขาว
นอกจากนี้ยังมีการตัง้ กระทูถามนายกรัฐมนตรีและอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการระบายขาว
หลายครั้ง โดยเมื่อวัน ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๕๕ นายอลงกรณ พลบุต ร สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
พรรคประชาธิปต ย ไดตั้ง กระทูถ ามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการรับ จํานําขาวเปลือก ปการผลิต
๒๕๕๔/๕๕ วามีปริมาณการรับจํานําขาวเปลือกจํานวนเทาใด เก็บเปนขาวสารเขาสต็อกและการขาย
แบบรัฐตอรัฐหรือการประมูลจํานวนเทาใด โดยมีจําเลยที่ ๑ ชี้แจงวาปริมาณการระบายขาวสารแบบรัฐตอรัฐ
เปนความลับไมสามารถเปดเผยได ตอมามีการเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีระหวางวันที่ ๒๕
ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดย นายวรงค เดชกิจวิกรม อภิปรายวามีการทุจริตในการขายขาว
แบบรัฐตอรัฐเนื่องจากบริษัทกวางตงฯ ที่เปนผูซื้อนั้นไดแตงตั้งจําเลยที่ ๘ เปนผูรับมอบอํานาจรับขาว
และจําเลยที่ ๘ มอบอํานาจชวงใหจําเลยที่ ๑๕ ไปรับขาวตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐแลวนําไปขายตอ
ภายในประเทศโดยไมไดสงออกแตอยางใด และแคชเชียรเช็คที่ชําระคาขาวก็มาจากธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) มีจําเลยที่ ๗ ซึ่งเปนพนักงานของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ เปนผูซื้อเช็ค โดยจําเลยที่ ๑๔
เคยมอบอํานาจใหจําเลยที่ ๗ ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจําเลยที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗
จําเลยที่ ๒ ไดตอบขออภิปรายวาการขายขาวแบบรัฐตอรัฐไมมีเบื้องหนาเบื้องหลัง ขออภิปรายเปนการจินตนาการ
ของผูอภิป ราย ขอมูลการระบายขาวของรัฐ บาลที่ผ าน ๆ มา ลว นแตเก็บ เปน ความลับ ทางการคา
การเปดใหรัฐบาลตางประเทศมาเสนอซื้อขาวนั้น กรมการคาตางประเทศไดตรวจสอบผานสถานทูตจีน
ตรวจสอบไปถึงรัฐบาลของจีน ซึ่งไดรับการยืนยันวาหนวยงานที่มาติดตอซื้อขาวเปนรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจีน
ถือหุน ๑๐๐ เปอรเซ็นต สวนรัฐวิสาหกิจผูซื้อจะมอบหมายใหใครเปนผูดําเนินการรับขาวเปนสิทธิของผูซื้อ
จําเลยที่ ๒ ไมมีอํานาจไปกาวกาย ตามเอกสารหมาย จ.๓๙๖
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หลังอภิปรายไมไววางใจ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๒ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงการจําหนายขาวสารในสต็อกของรัฐบาลโดยมี นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย
เป น ประธานกรรมการ คณะกรรมการได ร ายงานผลการตรวจสอบให จํ า เลยที่ ๒ ทราบเมื่ อ วั น ที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ วากรณีการขายแบบรัฐตอรัฐโดยเฉพาะกรณีของบริษัทกวางตงฯ มีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดยครบถวนถูกตอง ไมพบขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานวามีการปฏิบัติผิดหรือฝาฝน
ตอสัญญา ตามเอกสารหมาย ล.๑๘๔ หนา ๗๑๔ ถึง ๗๒๗ จําเลยที่ ๒ สั่งการใหตรวจสอบขอเท็จจริง
เพิ่มเติมวา มีการนําขาวที่ขายแบบรัฐตอรัฐวนกลับมารับจํานําหรือไม และการชําระคาขาวตามสัญญา
แบบรัฐตอรัฐจําเปนตองเปด L/C หรือไม คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดทําการตรวจสอบเพิ่มเติม
และรายงานผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ วามีการวางมาตรการปองกันการทุจริต
ในแตละขั้นตอนของโครงการรับจํานําขาวเปลือกอยางเปนระบบ จากการตรวจสอบ ๔ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับโครงการไมพบวามีการนําขาวสารวนกลับมาจํานําอีก สวนการรับชําระคาขาวตามสัญญา
แบบรัฐตอรัฐตามหลักการคาระหวางประเทศโดยทั่วไปสามารถชําระดวยวิธี L/C การโอนเงินผานธนาคาร
หรื อการชํ า ระด ว ยแคชเชีย ร เช็ ค การเลือ กวิธี ชํ าระดว ยการโอนเงิ น ผา นธนาคารและแคชเชี ย รเ ช็ ค
เปน วิธีที่รัฐ บาลไทยไดรับ ประโยชนสูง สุด ตามเอกสารหมาย จ.๔๗ ประเด็น การระบายขาวไดรับ
ความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ และโทรทัศนไดเริ่มนําเสนอขาวอยางตอเนื่อง ตั้งแตกอนมี
การอภิปรายไมไววางใจตลอดจนภายหลังจากนั้น สื่อมวลชนก็ยังนําเสนอขาวเกี่ยวกับการขายขาวแบบรัฐตอรัฐ
อยางตอเนื่องในทํานองไมเชื่อวาเปนการขายขาวแบบรัฐตอรัฐจริง จําเลยที่ ๒ ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน
วาการระบายขาวดําเนินการดวยความโปรงใส ตามเอกสารหมาย จ.๑๒๙ และ จ.๙๘๔
ในระหวางปลายป ๒๕๕๕ ถึงกลางป ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหนาพรรคการเมืองใหม
นายวรงค เดชกิจ วิ ก รม สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรจั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ลก เขต ๑ พรรคประชาธิ ป ต ย
และ นายมงคลกิตต สุขสินธารานนท เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
ตางยื่นหนังสือตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. กลาวหาวามีการทุจริตในโครงการรับจํานําขาวเปลือก
และการทุจริตในการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐวา ขายขาวแบบรัฐตอรัฐใหแกผูที่ไมไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
ตางประเทศและชําระคาขาวแกกรมการคาตางประเทศดวยแคชเชียรเช็คที่ออกโดยธนาคารที่ตั้งอยูในประเทศไทย
ไมไดชําระดวยวิธีเปด L/C ตามที่ถือปฏิบตั ิ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการทําการไตสวน
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ขอเท็จจริงแลวพบวาไมมีการสงขาวออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน แตนํามาเวียนขายใหผูประกอบ
ธุรกิจคาขาวภายในประเทศและชําระคาขาวดวยแคชเชียรเช็คของธนาคารในประเทศไทย ๖ ธนาคาร
โดยมีจําเลยที่ ๗ ที่ ๙ และที่ ๑๘ เปนผูซื้อแคชเชียรเช็ค และเงินที่ใชซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาว
มาจากบัญชีของจําเลยหลายคน กลาวคือ จําเลยที่ ๑๐ จํานวน ๑๘๖ ฉบับ เปนเงิน ๑๐,๕๖๖,๙๙๗,๗๕๐.๔๓ บาท
จําเลยที่ ๑๒ จํานวน ๕๕ ฉบับ เปนเงิน ๓,๐๕๒,๘๗๐,๙๒๗.๓๔ บาท จําเลยที่ ๑๕ จํานวน ๘๘๖ ฉบับ
เปนเงิน ๒๒,๐๐๔,๗๐๙,๓๕๑.๖๘ บาท จําเลยที่ ๑๖ จํานวน ๖๒ ฉบับ เปนเงิน ๕,๕๙๙,๔๗๓,๕๘๒.๑๗ บาท
จําเลยที่ ๑๗ จํานวน ๑๓ ฉบับ เปนเงิน ๒๓๗,๗๒๓,๘๓๐.๐๐ บาท จําเลยที่ ๑๙ จํานวน ๑ ฉบับ
เปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จําเลยที่ ๒๐ จํานวน ๑ ฉบับ เปนเงิน ๗๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จําเลยที่ ๒๒ จํานวน ๔ ฉบับ เปนเงิน ๔๖๘,๖๘๖,๖๐๒.๕๑ บาท จําเลยที่ ๒๔ จํานวน ๒ ฉบับ
เปนเงิน ๓๖๘,๘๐๗,๙๔๙.๕๖ บาท จําเลยที่ ๒๕ จํานวน ๑ ฉบับ เปนเงิน ๖๕,๙๔๓,๐๘๕.๕๐ บาท
จําเลยที่ ๒๗ จํานวน ๑ ฉบับ เปนเงิน ๑๖๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนเงินของผูประกอบธุรกิจคาขาว
ในประเทศทั้งนิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดาอีก ๑๔ ราย แคชเชียรเช็คเปนเงิน ๓๑,๙๑๙,๑๖๓,๘๘๐.๑๓ บาท
เมื่อคดีเสร็จการไตสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อฟองจําเลยทั้งยี่สิบแปด บริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ กับพวกรวม ๗ ราย ตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามรายงานการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หนา ๖๗๖๕๐ ถึง ๖๗๖๕๑
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา โจทกมีอํานาจฟองหรือไม และคดีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือไม โดยจําเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๓ ที่ ๑๘ และที่ ๑๙
ใหการตอสูวาตนมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและมิไดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามฟอง
เห็นวา ขอเท็จจริงไดความวา มีผูกลาวหาจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และตามรายงานการไตสวนปรากฏวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท
วาการกระทําของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ มีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๑๐, ๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑, ๑๕๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ คดีของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ยอมตองดวยพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)
ที่ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีมูลแหงคดี
เปนการกลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการ
การเมืองอื่น ร่ํารวยผิด ปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ร าชการตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น แมจําเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๓
ที่ ๑๘ และที่ ๑๙ มิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒) ใหอํานาจศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหา
บุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม (๑) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาพยานหลักฐานจากการไตสวนแลวมีความเห็นวา จําเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๓ ที่ ๑๘ และที่ ๑๙
มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเปนผูสนับสนุนจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ กระทําความผิดดังกลาว จึงเปนกรณี
ที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาวาจําเลยดังกลาวเปนผูสนับสนุนจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ กระทําความผิด
โจทกจึงมีอํานาจฟองและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
จําเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ และที่ ๒๑ ใหการตอสูในประการตอมาวา ฟองโจทก
ไม ช อบด ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากบรรยายไม ค รบองค ป ระกอบความผิ ด และเคลื อ บคลุ ม นั้ น เห็ น ว า
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ใหศาลยึดรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลักในการพิจารณา
และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร การพิจารณาคดีในระบบไตสวน
ศาลมีอํานาจอยางกวางขวางในการคนหาความจริงเพื่อพิสูจนวาจําเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์ คูความจึงไมอาจ
ยกขอกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาขึ้นตอสูเพื่อใหศาลยกฟองได เพราะจะเปนการขัดตอเจตนารมณ
ของกฎหมายในระบบไตส วน แม ว าข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น คดี ข องศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคหนึ่ง กําหนดวา ฟองตองทําเปนหนังสือ
มีขอความตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ และตองมีขอความ
เปนการกลาวหาเกี่ยวกับเรื่องการร่ํารวยผิดปกติ การกระทําความผิดเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ราชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอตําแหนงหนาที่ตามกฎหมายอื่น
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และตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวากระทําผิดพรอมทั้งชี้ชองพยานหลักฐานใหชัดเจนพอที่จะดําเนิน
กระบวนพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงตอไปได ก็เปนเรื่องการกําหนดหลักเกณฑในการบรรยายคําฟอง
ของโจทกเพื่อใหจําเลยตอสูค ดีไ ดถูกตองและศาลจะไดใชป ระกอบเปน แนวทางในการไตสวนเทานั้น
หากจําเลยเห็นวาคําฟองโจทกไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว ทําใหจําเลยไมเขาใจขอหาแหงคําฟอง
จําเลยยอมมีสิทธิแถลงตอศาล เพื่อศาลจะไดสั่งใหโจทกชี้แจงขอหาตามคําฟองหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
แหงคําฟองจนจําเลยเขาใจ สําหรับคดีนี้จําเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ และที่ ๒๑ มิไดแถลง
ตอศาลเพื่อสั่งใหโจทกชี้แจงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดแหงขอหาตามฟองแตอยางใด จึงไมอาจยกเรื่องฟอง
ไมครบองคประกอบความผิดหรือเคลือบคลุมมาเปนขอตอสู
จําเลยที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๔ ที่ ๑๗ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ และที่ ๒๑ ใหการตอสูอีกวา การไตสวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมชอบดวยกฎหมาย โดยไมไตสวนพยานหลักฐานเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของจําเลย
และจําเลยที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๓ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ และที่ ๒๑ ตอสูวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลือกปฏิบัติ
ไมดําเนินคดีแกผูประกอบการคาขาวรายอื่นที่ถูกแจงขอกลาวหาวารวมกระทําความผิดในคดีดวย เห็นวา
ตามระเบียบคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๒๒ ขอ ๒๖ ขอ ๓๘ ขอ ๔๑ และขอ ๔๒ กําหนดใหคณะอนุกรรมการไตสวน
มีอํานาจในการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิด
หากเห็นวาการไตสวนไดขอเท็จจริงเพียงพอตอการวินิจฉัยมูลความผิดของผูถูกกลาวหาแลว ใหวินิจฉัย
ความผิดของผูถูกกลาวหาโดยเร็ว จึงเปนดุลพินิจของคณะอนุกรรมการไตสวนที่พิจารณาวาสมควรจะไตสวน
พยานหลักฐานใดในการพิสูจนความผิด คดีนี้จําเลยที่ ๑๐ ใหการตอสูวาคณะอนุกรรมการไตสวนไมเรียก
สัญญาซื้อขายขาวระหวางจําเลยที่ ๑๐ กับบริษัทไฟน คอนติเนนตัล เทรดดิง้ จํากัด ซึ่งอยูที่สาธารณรัฐสิงคโปรมานั้น
เห็นวา จําเลยที่ ๑๐ ในฐานะคูสัญญายอมสามารถนําสัญญาคูฉบับมาสงมอบใหคณะอนุกรรมการไตสวนอยูแลว
คณะอนุกรรมการไตสวนยอมไมจําตองเรียกจากคูสัญญาแตอยางใด สําหรับขอตอสูวาคณะอนุกรรมการ
ไตสวนมุงไตสวนพยานหลักฐานที่เอาผิดกับจําเลย แตไมไตสวนพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจนความบริสุทธิ์
ของจําเลยนั้นก็เปนการกลาวอางลอย ๆ ไมปรากฏวาพยานหลักฐานใดที่มุงเอาผิดหรือที่สามารถพิสูจน
ความบริสุทธิ์ของจําเลยตามที่อา ง เมื่อคณะอนุกรรมการไตสวนพิจารณาพยานหลักฐานแลวมีความเห็นวา
ขอ เท็ จ จริ ง ที่ไ ดจ ากการไต สวนเพี ยงพอที่ จะวิ นิจ ฉั ยมู ล ความผิ ด ของผู ถูก กลา วหา จึ ง มี ดุ ลพิ นิ จที่ จ ะ
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ไมทําการไตสวนพยานเพิ่มเติมตามที่ผูถูกกลาวหารองขอได สวนกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมดําเนินคดี
แกผูถูกกลาวหาวารวมกระทําความผิดโดยกันไวเปนพยานนั้น ในเรื่องนี้ไดความวา คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีมติครั้งที่ ๕๙๕ - ๖๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ใหกันผูถูกกลาวหาทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลรวม ๑๓ ราย ไวเปนพยานเนื่องจากคําใหการของผูถูกกลาวหาดังกลาวเปนประโยชน
ในการพิสูจนค วามผิด และสามารถที่จะใชเปน พยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทําความผิด
ของผูถูกกลาวหารายอื่น ๆ ที่เปนตัวการสําคัญได หากไมกันไวเปนพยาน อาจมีน้ําหนักไมเพียงพอใหรับฟง
ทั้งไมอาจแสวงหาพยานหลักฐานอื่นแทนได การกันผูถูกกลาวหาบางรายไวเปนพยาน จึงเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ในการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปนพยานไมดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔ หาใชเปนการเลือกปฏิบัติไม
การไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงชอบดวยกฎหมาย สวนที่จําเลยที่ ๑๕ ใหการตอสูวา คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไมใหความเปนธรรมและโอกาสจําเลยที่ ๑๕ ชี้แจงแกขอกลาวหา มีผลทําใหการฟองคดีของโจทก
ไมชอบดวยกฎหมายนั้น ขอเท็จจริงไดความวา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการไตสวน
ไดแจงขอกลาวหาแกจําเลยที่ ๑๕ กําหนดใหชี้แจงแกขอกลาวหาภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ตามเอกสารหมาย จ.๒๗๔ ตอมาจําเลยที่ ๑๕ ยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาชี้แจงแกขอกลาวหาออกไป
๔๕ วัน เห็นวา การที่คณะอนุกรรมการไตสวนอนุญาตใหขยายระยะเวลาชี้แจงแกขอกลาวหา ๑๕ วัน
นับวาเปนการใหระยะเวลาชี้แจงแกขอกลาวหาพอสมควรแลว ตอมาจําเลยที่ ๑๕ ยื่นคํารองลงวันที่
๙ กันยายน ๒๕๕๗ ขอขยายระยะเวลาชี้แจงแกขอกลาวหาออกไปอีก ๔๕ วัน อางวาไมสามารถคัดถาย
พยานหลักฐานไดทําใหไมอาจชี้แจงแกขอกลาวหา ก็ปรากฏวาสาเหตุที่ไมสามารถคัดถายพยานหลักฐานได
เปนเพราะจําเลยที่ ๑๕ ไมมาตรวจพยานหลักฐานเอง ขอตอสูของจําเลยที่ ๑๕ ฟงไมขึ้น
มีปญหาตองวินจิ ฉัยวา จําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ถึงที่ ๑๕ และที่ ๑๗ ถึงที่ ๒๘ กระทําความผิด
ตามฟองหรือไม ขอเท็จจริงไดความจาก นางสาวชุติมา บุณยประภัศร วาเมื่อป ๒๕๕๒ ขณะพยานดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหเปนประธานคณะทํางานจัดทํารางกรอบยุทธศาสตร
การระบายมันสําปะหลัง มีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายมันสําปะหลังในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
พยานเปนผูเสนอที่ประชุมวา คําวา G หรือ Government ของสาธารณรัฐประชาชนจีนใหรวมถึง
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายดวย ซึ่งที่ประชุมมีมติวา การเจรจาขายแบบรัฐตอรัฐนั้น
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G ของประเทศผูซื้อใหครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากประเทศผูซื้อนั้นดวย
ตามเอกสารหมาย จ.๓๒ พยานไดสงตัวอยางรางสัญญาขายมันสําปะหลังแบบรัฐตอรัฐไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา
วาเปนสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
หรื อ ไม ต อ มาได รั บ การตอบข อ หารื อ โดยคณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะพิ เ ศษ) มี ค วามเห็ น ว า
รางสัญ ญาซื้อขายมัน สําปะหลัง ระหวางรัฐ ตอรัฐ ที่ กระทรวงพาณิชย สง มาใหพิจารณา เปน ขอตกลง
เปนหนังสือระหวางรัฐผูซื้อกับรัฐผูขาย แมจะยังไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูมีอํานาจลงนามในนามผูซื้อ
และผูขาย แตโดยที่เปนสัญญาซื้อขายระหวางรัฐตอรัฐ ผูลงนามในสัญญาจึงตองเปนผูไดรับมอบอํานาจ
ให ล งนามแทนรั ฐ แตร า งสัญ ญาดั ง กล า วไม ครบองค ป ระกอบเปน หนัง สื อ สัญ ญาตามมาตรา ๑๙๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามเอกสารหมาย จ.๕๙๕ และ นายปกรณ
นิลประพันธ นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ ประจําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหถอยคํา
ตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา ในกรณีสัญญาแบบรัฐตอรัฐ โดยธรรมชาติตองเปนผูมีอํานาจลงนามแทนรัฐ
ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูไดรับมอบหมายจากรัฐบาล ในขณะเดียวกันฝายที่เปนคูสัญญา
ตองมีฐานะในทางกฎหมายเทาเทียมกันดวย ทั้งนี้สามารถเทียบเคียงไดจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับผูมีอํานาจลงนามในสนธิสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ นอกจากนี้ นายเกริกไกร จีระแพทย
ซึ่งเคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมการคาตางประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทย
ประจําองคการการคาโลก และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกใ็ หถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา
สั ญ ญาระหว า งรั ฐ ต อ รั ฐ คู สั ญ ญาต อ งเป น ตั ว แทนของรั ฐ ผู ซื้ อ โดยแท จ ริ ง นางอรนุ ช โอสถานนท
อดีตอธิบดีกรมการคาตางประเทศและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย และ นายสกล หาญสุทธิวารินทร
อดีตผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชยตางเบิกความยืนยันวาการซื้อขายขาวระหวางรัฐตอรัฐ คูสัญญา
ตองกระทําในนามหรือเปนตัวแทนของรัฐ เปนสําคัญ ตัวแทนของรัฐ อาจเปน รัฐมนตรีห รือหนวยงาน
หรือองคกรหรือรัฐวิสาหกิจก็สามารถกระทําได เมื่อพิจารณาความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบความเห็นของขาราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชยผูมีหนาที่รับผิดชอบแลว เห็นวา มีความสอดคลองกัน
ทั้งยังไดความวาแนวปฏิบัติของกรมการคาตางประเทศในการทําสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐก็เปนการทําสัญญา
ซื้อขายกับองคกร หนวยงาน หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่โดยตรงที่ไดรับมอบหมายจากรัฐผูซื้อมาโดยตลอด
พยานดังกลาวลวนเปนอดีตขาราชการชั้นผูใหญ เคยรับราชการตําแหนงอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
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ปลัดกระทรวงพาณิชย และตําแหนงรัฐมนตรีซึ่งดูแลกระทรวงพาณิชย ขอเท็จจริงไมปรากฏวามีมูลเหตุจูงใจ
ที่ จ ะให ถ อ ยคํ า หรื อ เบิ ก ความให ร า ยฝ า ยจํ า เลย ประการสํ า คั ญ ผลแห ง สั ญ ญาซื้ อ ขายแบบรั ฐ ต อ รั ฐ
ยอมกอใหเกิดผลผูกพันตอรัฐ คูสัญ ญาทั้งสองฝายที่จะตองปฏิบัติตามสัญ ญา ดัง นั้น ผูมีอํานาจลงนาม
ในสัญญาแบบรัฐตอรัฐจึงตองไดรับมอบหมายจากรัฐคูสัญญาดวย นอกจากนี้ยังไดความจาก นายเกริกไกร
นางอรนุช และ นางสาวชุติมา วาการทําสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐก็ดวยวัตถุประสงคสําคัญตองการระบายขาว
ออกนอกประเทศเพื่อใหขาวไปตกอยูแกรัฐผูซื้อประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือตองการใหเงินตราตางประเทศ
เขามายั ง ประเทศไทย จากพยานหลั กฐานดัง กลาว การทํา สัญ ญาแบบรัฐ ต อรัฐ ผู มีอํานาจลงนาม
ในสัญญาตองเปนผูที่ไดรับมอบหมายจากรัฐผูซื้อโดยอาจเปนการมอบหมายใหบุคคล หนวยงาน องคกร
หรือรัฐวิสาหกิจ และมีวัตถุประสงคในการระบายสินคาที่ตกลงซื้อขายออกนอกประเทศเพื่อนําเงินตราตางประเทศ
เขาประเทศ โดยวิธีการซื้อขายเกิดจากการเจรจาระหวางผูแทนของแตละฝาย ไมตองมีการประมูลแขงขันกัน
และบางครั้งอาจตกลงซื้อขายในราคาต่ํากวาตลาด เพื่อเสริมสรางความรวมมือและความสัมพันธระหวางประเทศ
สําหรับการซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนัน้ ไดความจาก นายวิชัย ศรีประเสริฐ
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย และประธานกรรมการบริษัท ไรซแลนด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ซึ่งประกอบธุรกิจสงออกขาวตั้งแตป ๒๕๒๐ จนถึงปจจุบันวา สาธารณรัฐประชาชนจีนใชหนวยงานชื่อ
China National Cereals, Oil and Foodstuff Import and Export Corporation (COFCO)
เปนตัวแทนในการลงนามในสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ แนวปฏิบัติที่ผานมากรมการคาตางประเทศ
จะมอบหมายใหสมาคมผูสงออกขาวไทยไปจัดสรรโควตาใหผูประกอบธุรกิจคาขาวตามสถิติการสงออก
ยอนหลัง ๓ ป บางครั้งก็เปดประมูลใหผูสงออกขาวแขงขันกันทําใหสมาคมผูสงออกขาวไทยประสานงานกับ COFCO
มาโดยตลอดและมีความสัมพันธที่ดีตอกัน เมื่อเจาหนาที่ของ COFCO เดินทางมาประเทศไทยก็จะมา
พบปะสมาชิกของสมาคม พยานมีความคุนเคยกับเจาหนาที่ของ COFCO หลายคน เชน มาดามหยางหงส
ซึ่งเปนเจาหนาที่ระดับสูง หลังเกิดเหตุคดีนี้พยานไดติดตอมาดามหยางหงสกับ นายอเล็กซ ลี ซึ่งเปน
ผูชวยของมาดามหยางหงส ไดขอมูลมาวา การนําเขาขาวของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีคณะกรรมการปฏิรปู
และพัฒนาแหงชาติ (National Development and Reform Commission (NDRC)) เปนผูกําหนด
สัดสวนหรือโควตาการนําเขา โดย NDRC ไดแบงสัดสวนการนําเขาขาวให COFCO เพียงหนวยงานเดียว
เป น ผู นํ าเขา ข าวแบบรัฐ ต อรั ฐ สว นองคก รหรื อหน ว ยงานอื่น ที่ NDRC กํ าหนดสั ด ส ว นหรือ โควตา
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การนําเขาขาวในลักษณะของเอกชน หลายปที่ผานมา NDRC กําหนดโควตาการนําเขาขาว ๕.๓ ลานตัน
เปน ขาวเมล็ด ยาวครึ่ง หนึ่ง และขาวเมล็ด สั้นครึ่ง หนึ่ง การนําเขาภายใตโ ควตาเสียภาษีนําเขาเพียง
รอยละ ๑ นอกโควตาเสียภาษีนําเขารอยละ ๖๕ โดยเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายอเล็กซ ลี
ไดสง จดหมายอิเล็กทรอนิกสแ จง พยานวา การนําเขาขาวของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน แบบรัฐ ตอรัฐ
ใหดูประกาศในเว็บไซตขององคการการคาโลก (WTO) ซึ่งระบุวาการคาของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในเรื่องการนําเขาสินคาของภาครัฐในเอกสารแนบ ๒ A1 สําหรับสินคาธัญพืชทุกชนิดในรายการที่ ๑ – ๑๘
หนวยงานที่มีอํานาจดําเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก National
Development and Reform Commission (NDRC) หรือ COFCO เทานั้น ขอเท็จจริงตามที่
ไดความดังกลาวสอดคลองถอยคําของรองศาสตราจารย ดร.นิพนธ พัวพงศกร ที่ใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ ไดเขารวมประชุมทางวิชาการที่จัดโดยองคการ
อาหารเกษตรสหประชาชาติ (FAO) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดความวารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีนโยบายผลิตขาวเพื่อเลี้ยงตนเอง เมื่อจะเขาเปนสมาชิก WTO ซึ่งมีวัตถุประสงคใหประเทศสมาชิก
เปดการคาเสรี สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงไดกําหนดโควตาการนําเขาขาวเปน ๒ กรณี คือ รัฐบาล
นํา เข า เองโดยมอบหมายให COFCO เป น ผูนํ า เข า แบบรั ฐ ต อ รั ฐ กึ่ ง หนึ่ ง กรณี นํ า เขา แบบรั ฐ ต อ รั ฐ
โดยรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จะตองไดรับการจัดสรรโควตาจาก COFCO สวนอีกกึ่งหนึ่งใหเอกชนเปนผูนําเขา
ซึ่งกรณีการนําเขาของเอกชนไมถือเปนการนําเขาแบบรัฐตอรัฐ ยิ่งกวานั้นกรมการคาตางประเทศมีบันทึก
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ไปยังเอกอัครราชทูตคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก
ขอใหตรวจสอบขอมูลหนว ยงานนําเขาขาวของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ลาสุด ที่ไ ดร ายงานตอ WTO
ไดรับแจงจาก นายพิทักษ อุดมวิชัยวัฒน อัครราชทูต ปฏิบัติราชการแทนเอกอัครราชทูตคณะผูแทนถาวรไทย
ประจําองคการการคาโลกวา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการแจงเรื่องการคาภาครัฐ (State Trading)
และการบริหารจัดการโควตาภาษีครั้งลาสุดเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ (เอกสารแนบ ๑) และเมื่อวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ (เอกสารแนบ ๒) ตามลําดับ โดยระบุวา China National Cereals, Oil and Foodstuff
Import and Export Corporation (COFCO) เปนรัฐวิสาหกิจการคาภาครัฐที่นําเขาผลิตภัณฑธัญพืช
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งรวมถึงขาว ตามเอกสารหมาย จ.๔๒๙ หนา ๗๖๔๖๖ ถึง ๗๖๔๖๘
นอกจากนี้ นายเกริกไกร นางอรนุช นางสาวชุติมา และ นายสกล อดีตขาราชการระดับสูงของกรมการคา
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ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูมีประสบการณรับผิดชอบดําเนินการเจรจาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ
กับประเทศตาง ๆ ลวนยืนยันวา การขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเจรจาขายผาน
COFCO เทานั้น โดยประเทศไทยไมเคยขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
แตอยางใด สอดรับกับขอเท็จจริงที่ไดความวา หลังจากจําเลยที่ ๒ ถูกปรับออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย มี นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล มาดํารงตําแหนงแทน ไดมีการขายขาวแบบรัฐตอรัฐ
ใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ปริมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน
ใช COFCO เปนหนวยงานมาเจรจาและลงนามในสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐกับกรมการคาตางประเทศ
ตามเอกสารหมาย จ.๔๓๓ สวนที่จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ ใหการและนําสืบวา หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนไดกระจายอํานาจใหรัฐวิสาหกิจ
แตละมณฑลรวมถึงบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ สามารถขออนุญาตนําเขาขาวได โดย NDRC
กําหนดโควตาให COFCO นําเขาครึ่งหนึ่ง สวนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งไดจัดสรรใหรัฐวิสาหกิจอื่นนําเขา
แตจะตองยื่นขอโควตาจาก NDRC นั้น ขอตอสูของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ กลับเจือสมกับพยานโจทกวา
รัฐวิสาหกิจอื่นนอกจาก COFCO สามารถนําเขาขาวไดโดยการขออนุญาตนําเขาจาก NDRC แตเปน
การนําเขาของเอกชน มิใชเปนการนําเขาแบบรัฐตอรัฐ จึงไมมีน้ําหนักเพียงพอใหรับฟงหักลางพยานโจทก
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา การทําสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตองดําเนินการ
โดย COFCO เทานั้น
มีปญหาตองพิจารณาตอไปวา สัญญาขายขาวตามฟองทั้งสี่ฉบับ เปนสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐหรือไม
ขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติวา บริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ ไมไดรับมอบหมายจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให มาทํา สัญ ญาซื้ อขายข าวแบบรั ฐ ตอ รัฐ กับ กรมการค าต า งประเทศ หลั ง ทํ า สัญ ญาบริ ษั ทกวา งตงฯ
มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงกรมการคาตางประเทศแจงวา มีการสงขาวไปยังทวีปแอฟริกา
๑,๙๐๐,๐๐๐ ตัน ทวีปเอเชีย ๘๐๐,๐๐๐ ตัน ตะวันออกกลาง ๕๐๐,๐๐๐ ตัน สหภาพยุโรปและอื่น ๆ
๓๐๐,๐๐๐ ตัน แตไมมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันวาไดมีการสงออกจากประเทศไทยจริง สวนบริษัท
หายหนานฯ ไมเคยรายงานการสงขาวออกไปยังตางประเทศ ในเรื่องนี้ไดความจาก นายชูชัย อุดมโภชน
รองอธิบดีกรมศุลกากรวา สถิติขาวสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สงโดยภาครัฐและภาคเอกชน
ป ๒๕๕๔ มี ป ริ ม าณส ง ออก ๙๒,๗๕๙.๔๐๙ ตั น ป ๒๕๕๕ จํ า นวน ๑๗๖,๒๑๓.๗๑๓ ตั น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

และเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐๖,๒๘๕.๑๗๐ ตัน ขอที่จําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖
อางวา บริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ ไดวาจางผูประกอบการคาขาวทําการปรับปรุงแลวสงออก
ในนามของเอกชนนั้ น ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ส ง ออกข า วต า งยื น ยั น ว า ไม เ คยรั บ จ า งบริ ษั ท กว า งตงฯ
และบริษัทหายหนานฯ สงออกขาวไปยังตางประเทศ อีกทั้งการสงออกขาวไมวาจะสงออกโดยภาครัฐ
หรือเอกชนเปนผูสงออกจะตองมีใบอนุญาต (แบบ อ.๔) ที่ออกโดยกรมการคาตางประเทศและตองผาน
พิธีการศุลกากร แตจากการไตสวนไมปรากฏหลักฐานวาบริษัททั้งสองดังกลาวไดมีการสงออก ยอมแสดง
ใหเห็นวาการทําสัญญาทั้งสี่ฉบับตามฟอง มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการระบายขาวไปยังตางประเทศมาตั้งแตแรก
สัญญาซื้อขายขาวทั้งสี่ฉบับจึงมิใชเปนสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ
ขอเท็จจริงไดความตอไปวา หลังจากจําเลยที่ ๑ ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานอนุกรรมการ
พิจารณาระบายขาวเพียง ๒ วัน มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวครั้งแรกในวันที่
๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีการเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรการระบายขาว
และแนบรางยุทธศาสตรการระบายขาว ฉบับลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ สงมาพรอมระเบียบวาระ
การประชุม ตามเอกสารหมาย จ.๔๐๕ หนา ๗๐๙๘๐ ซึ่งมีขอความวา ๑) เจรจาขายแบบรัฐตอรัฐ
(G to G) กับรัฐบาลตางประเทศ เชน มาเลเซีย บังคลาเทศ...” แตยุทธศาสตรการระบายขาว
ฉบับที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ตามเอกสารหมาย
จ.๙๖๔ กลับมีขอความวา “๑) เจรจาขายแบบรัฐตอรัฐ (G to G) กับผูแทนหนวยงานของรัฐบาล
หรือที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลทุกประเทศรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ เชน มาเลเซีย...” ซึ่งแตกตางจากฉบับ
ที่เสนอใหที่ประชุมเห็นชอบ และรายงานการประชุมเอกสารหมาย จ.๔๐๕ หนา ๗๐๙๙๔ จําเลยที่ ๕
เปนผูนําเสนอใหที่ประชุมเห็นชอบยุทธศาสตรการระบายขาววา (๑) เจรจาขายแบบรัฐตอรัฐ (G to G)
กับผูแทนหนว ยงานของรัฐ บาลหรือที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลทุกประเทศรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ เชน
มาเลเซีย...อันเปนการเพิ่มเติมถอยคําแตกตางจากรางยุทธศาสตรที่แนบทายระเบียบวาระการประชุม
เปนขอพิรุธ ขอที่จําเลยที่ ๔ และที่ ๕ ตอสูวาการจัดทํายุทธศาสตรการระบายขาวเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการระบายขาว ยึดตามแบบยุทธศาสตรระบายมันสําปะหลังของรัฐบาลชุดกอนตามเอกสารหมาย
ล.๑๐๕ หนา ๔๖๐ ถึง ๔๗๔ นั้น ขอเท็จจริงไดความวา เอกสารที่จําเลยที่ ๔ และที่ ๕ กลาวอาง
เปน รายงานการประชุม ของคณะอนุกรรมการดานการตลาดมัน สํา ปะหลัง ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๒ วัน ที่
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๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ป ระชุมมีมติเห็น ชอบกรอบยุทธศาสตรการระบายผลิต ภัณฑมันสําปะหลัง
ตามที่ ค ณะทํ า งานเสนอ โดยคณะอนุ ก รรมการด า นการตลาดมั น สํ า ปะหลั ง มี ข อ สั ง เกตเพิ่ ม เติ ม
ประกอบการนําเสนอคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังวา การระบายโดยรัฐตอรัฐ (G to G) โดย G
ของประเทศผูซื้อใหครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจของประเทศผูซื้อนั้นดวย
ดังนั้นขอที่จําเลยที่ ๔ ที่ ๕ อางวา ไดจัดทํายุทธศาสตรการระบายขาวตามยุทธศาสตรการระบาย
มันสําปะหลังของรัฐบาลชุดกอนซึ่งใหรวมถึงรัฐวิสาหกิจของประเทศผูซื้อดวยนั้น แทจริงแลวเปนเพียง
ขอสังเกตของอนุกรรมการดานการตลาดมันสําปะหลังเทานั้น หลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
ดานการตลาดมันสําปะหลัง ในวันรุงขึ้นไดมีการนําเสนอรางยุทธศาสตรการระบายมันสําปะหลังที่ผาน
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการดานการตลาดมันสําปะหลังเสนอคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง
พิจารณา ในที่ประชุม นางสาวชุติมา อธิบดีกรมการคาตางประเทศในฐานะประธานคณะทํางานจัดทํา
รางยุทธศาสตรดังกลาวไดอภิปรายชี้แจงวา ชวงที่ผานมาไมเคยขายผลิตภัณฑมันสําปะหลังแบบ G to G ...
ทั้งนี้คําวา G ของสาธารณรัฐประชาชนจีนใหรวมถึงรัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐบาลที่ไดรับมอบหมายดวย
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ซึ่งกรณีการขายแบบรัฐตอรัฐ
(G to G) โดย G ของประเทศผูซื้อใหครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
ของประเทศผูซื้อนั้นดวย ตามเอกสารหมาย จ.๔๓๔ หนา ๗๘๑๙๙ ถึง ๗๘๒๐๒ และกรอบยุทธศาสตร
การระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง
ตามเอกสารหมาย จ.๔๓๔ หนา ๓๘๒๓ ถึง ๓๘๒๗ กรณีการขายแบบรัฐตอรัฐ (G to G) ก็ไมมี
ขอความตอนใดระบุวา ใหรวมถึงรัฐวิสาหกิจโดยไมตองไดรับมอบหมายจากประเทศผูซื้อแตอยางใด
ขอเท็จจริงไดความวา การทําสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ บริษัทกวางตงฯ มีหนังสือลงวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศขอซื้อขาวจากรัฐบาลไทย หลังจากนั้นเพียง ๒ วัน
บริษทั กวางตงฯ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศขอนัดหมายเจรจา
ในวัน ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยระบุในหนัง สือวาไดมอบหมายให จําเลยที่ ๘ เปน ผูป ระสานงาน
แตขอเท็จจริงไมปรากฏวามีขาราชการคนใดเปนผูประสานงานกับบริษัทกวางตงฯ ทั้งไมปรากฏหลักฐาน
ในการติดตอเพื่อกําหนดวันนัดหมายวันเจรจาและสถานที่เจรจาในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการไตสวนมีหนังสือ
ถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศขอใหชี้แจงที่มาของหนังสือดังกลาว ซึ่งปลัดกระทรวงพาณิชยมีหนังสือ
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ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ชี้แจงวา บริษัทกวางตงฯ ไดมายื่นหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of intent)
ขอซื้อขาวในสต็อกของรัฐบาลไทยที่สํานักอธิบดีกรมการคาตางประเทศ แตคําชี้แจงของปลัดกระทรวงพาณิชย
ขัดแยงกับคําชี้แจง ขอกลาวหาของจําเลยที่ ๔ และที่ ๕ ที่อางวาหนังสือของบริษัทกวางตงฯ ถูกสง
มาทางไปรษณีย ในเรื่องการประสานงานกอนการเจรจานั้น ไดความจาก นางอรนุช วาการซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ
เปนเรื่องระหวางประเทศจําตองมีที่มาที่ไป อาจเริ่มตนพูดคุยในระดับรัฐมนตรีในเวทีระหวางประเทศ
หรือการประสานงานในทางการทูต หรื อเปน ตัว แทนของรัฐ ที่เคยเปน คูค ากัน มาก อนจนมั่น ใจไดว า
เปนตัวแทนรับมอบอํานาจเต็มของรัฐในการเปนคูสัญญา การที่รัฐวิสาหกิจตางประเทศมีหนังสือขอเขามา
ทําสัญญาซื้อขายสินคาจากประเทศไทยในรูปแบบรัฐตอรัฐโดยไมมีที่มาที่ไปถือวาเปนเรื่องผิดปกติ ดังนั้น
หนังสือของบริษัทกวางตงฯ ที่ขอซื้อขาวจนนําไปสูการทําสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ผิดไปจาก
แนวปฏิบัติที่ผานมาเปนขอพิรุธ สําหรับที่มาของการทําสัญญาฉบับที่ ๓ ไดความวาบริษัทกวางตงฯ
มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศ ขอทําสัญญาซื้อขายขาวขาว
๕ เปอรเซ็นต และปลายขาวขาวเอวันเลิศชนิดละ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน แตไมปรากฏวาหนังสือถูกสงมาโดยวิธีใด
ขาราชการผูใดเปนผูรับหนังสือ ไมปรากฏวามีการนําหนังสือไปลงเลขรับ ตามระเบียบงานสารบรรณ
ทั้ ง ที่ เ ป น หนั ง สื อ สํ า คั ญ ส ว นสั ญ ญาฉบั บ ที่ ๔ ได ค วามว า บริ ษั ท ห า ยหนานฯ มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่
๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยขอซื้อปลายขาวเหนียว ซึ่งปลัดกระทรวงพาณิชย
ไดมีหนังสือชี้แจงคณะอนุกรรมการไตสวนวา จําเลยที่ ๓ เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยเปนผูสงหนังสือของบริษัทหายหนานฯ มาใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศพิจารณา
ดําเนินการ ดังนั้น การทําสัญญาทั้งสี่ฉบับ นอกจากไมมีการทาบทามเหมือนเชนประเพณีที่เคยปฏิบัติแลว
บริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ ก็ไมไดรับมอบหมายจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย
สําหรับขอตกลงตามสัญญาทั้งสี่ฉบับ มีขอพิรุธหลายประการ กลาวคือ ประการที่ ๑ ตกลงขาย
เปนเงินบาทซึ่งไมใชสกุลเงินที่นิยมใชตกลงซื้อขายกันระหวางประเทศ และการสงมอบเปนแบบหนาคลังสินคา
(Ex – warehouse) แทนที่จะเปนแบบการสงมอบที่ทาเรือของผูซื้อ (FOB) หรือสงมอบที่เมืองทาของ
ผู ข าย (CIF) เนื่ อ งจากข า วที่ ต กลงซื้ อ ขายจะต อ งผ า นการปรั บ ปรุ ง ก อ นนํ า ไปบริ โ ภค ดั ง นั้ น แม ว า
การสงมอบ Ex – warehouse จะเปน Incoterms 2012 ใชสําหรับ การคาระหวางประเทศก็ตาม
แตรฐั บาลของประเทศผูซื้อยอมไมสะดวกที่จะขนยายขาวไปปรับปรุงกอนลงเรือสงออกไปยังประเทศปลายทาง
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การกําหนดสงมอบแบบ Ex – warehouse จึงเปนการเปดชองทางใหนําขาวมาเวียนขายภายในประเทศได
เพราะกรณีขายขาวแบบ Ex – warehouse ใหผูประกอบการภายในประเทศเพื่อสงออก คณะอนุกรรมการ
พิจารณาระบายขาว ไดกําหนดหลักเกณฑใหผูชนะการประมูลตองสงขาวออกภายใน ๓๐ วัน พรอมรายงาน
การสง ออกทุกครั้ง คือ สําเนาใบขนสิน คา ที่กรมศุลกากรประทับ ตราวาไดต รวจปลอยสงสิน คาออก
สําเนาใบรับรองจากบริษัทเรือสงใหผูสงออกทีข่ นสินคาขึ้นเรือ (MATE’S RECEIPT) ใบตราสง (BILL OF LADING : B/L)
และสําเนาการชําระเงินจากตางประเทศ (CREDIT ADVICE) แตการขายขาวใหบริษัทกวางตงฯ กลับไมกําหนด
ใหสงหลักฐานใด ๆ ที่แสดงวามีการสงออก สวนที่ฝายจําเลยอางวา กรมการคาตางประเทศเคยขายขาว
แบบรัฐตอรัฐใหสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเมื่อป ๒๕๔๔ กําหนดสงมอบแบบ Ex – warehouse
ตามเอกสารหมาย ล.๕๔๑ ขอเท็จจริงไดความจาก นายสกล วาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
มีเงินจายเฉพาะคาขนสง สวนคาขาวขอจายเปนเงินเชื่อภายใน ๗๒๐ วัน รัฐบาลไทยในขณะนั้นไมประสงค
ใหวงเงินสินเชื่อจํานวนมาก จึงตกลงขายในราคาแบบ Ex – warehouse แตรัฐบาลไทยสงมอบขาวที่ทาเรือ
หรือ FOB โดยรัฐบาลเกาหลีเหนือตองชําระคาใชจายปรับปรุงขาวและคาขนสงจากหนาคลังสินคาไปที่ทาเรือ
จึงยังไมอาจฟงยุติวาสัญญาขายขาวใหสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีมีขอตกลงสงมอบแบบ
Ex – warehouse หรือ FOB อีกทั้งสัญญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีก็ชําระเงิน
ดวยวิธีเปด L/C ซึ่งแตกตางกับคดีนี้ที่ชําระเงินดวยแคชเชียรเช็ค หากการสงมอบแบบ Ex – warehouse
เปนประโยชนตอฝายไทยตามที่กลาวอางก็นามีการนํามาใชในการซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ แตสัญญาแบบรัฐตอรัฐ
ที่ผานมาไมเคยกําหนดการสงมอบแบบ Ex – warehouse ประการที่ ๒ รัฐบาลมีสต็อกขาว ๒.๑๘๙ ลานตัน
แตตกลงขายขาวปริมาณ ๒.๑๙๕ ลานตัน มากกวาที่มีอยูในสต็อกซึ่งไมนาจะเกิดขึ้นสําหรับการขาย
แบบรัฐตอรัฐที่คูสัญญาตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษในการปฏิบัติตามสัญญา หากมีขาวไมเพียงพอ
สงมอบอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ ขออางของจําเลยที่ ๔ วาตามขอตกลงสามารถเพิ่ม
หรือลดลงรอยละ ๑๐ จึงเปนเหตุใหตกลงขายขาวเกามากกวาที่มีอยูในสต็อกนั้นไมมีน้ําหนักใหรับฟงได
ประการที่ ๓ การตกลงซื้อขายขาวปริมาณมากหลายลานตันโดยไมแยกชนิดขาว ทั้งที่ขาวในสต็อก
ของรัฐบาลประกอบดวยขาวหลายชนิด ราคาแตละชนิดแตกตางกันมาก เชน ขาวหอมมะลิกับปลายขาวขาว
มีราคาหางกันกวาเทาตัว แตตกลงขายในราคาเฉลี่ยตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนการเปดชองใหผูซื้อ
เลือกรับชนิดขาวที่มีราคาสูงกวา ดังปรากฏวาภายหลังการทําสัญญา ในระยะเริ่มแรกบริษัทกวางตงฯ
รับแตขาวหอมมะลิตั้งแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไปจนหมดคลัง
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แตไมไดรับขาวทั้งหมดตามสัญญาโดยรับไปเพียง ๑,๘๘๒,๕๐๐ ตัน จากขาวทั้งหมดตามสัญญา ๒.๑๙๕ ลานตัน
ประการที่ ๔ การตกลงขายขาวปริมาณหลายลานตันและระยะเวลาสงมอบนาน ๑๐ เดือน แตกําหนด
ราคาข าวทั้ง หมดตั้ ง แตข ณะทํา สัญ ญาเนื่ องจากราคาข าวยอ มขึ้ น ลงตามภาวะตลาดเป น รายสัป ดาห
ดังจะเห็นไดวากรณีกรมการคาตางประเทศขายขาวแบบรัฐตอรัฐให COFCO เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ปริมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ตกลงสงมอบระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงธันวาคม ๒๕๕๗ กําหนด
สงมอบเปน ๓ ชวงเวลา ชวงที่ ๑ ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ชวงที่ ๒
ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ และชวงที่ ๓ ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
แตตกลงราคาเฉพาะขาวที่ตองสงมอบชวงแรกเทานั้น สวนขาวที่สงมอบชวงที่ ๒ และชวงที่ ๓ คูสัญญา
จะตกลงราคาเมื่อถึงเวลาสงมอบ ประการที่ ๕ การกําหนดคุณภาพขาวที่ตกลงซื้อขายวา สําหรับคนบริโภค
(for human consumption) ทั้งที่กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศกําหนดมาตรฐานขาวไทยไวแลว
ซึ่งในวงการคาขาวและกรมการคาตางประเทศถือปฏิบัติโดยใชมาตรฐานของกระทรวงพาณิชยมาตลอด
ดังเชนสัญญาขายขาวแบบรัฐตอรัฐให COFCO หรือกรณีขายขาวแบบรัฐตอรัฐใหสาธารณรัฐโกตดิวัวร
ขอตกลงตามสัญญาที่ระบุใหใชคุณภาพขาวสําหรับคนบริโภค ยอมไมสื่อถึงคุณภาพหรือมาตรฐานของขาว
และอาจกอใหเกิดปญหาการตีความ ประการที่ ๖ สัญญาฉบับที่ ๒ กําหนดขาว ๔ ชนิด แตไมกําหนด
ปริมาณขาวแตละชนิดและไมกําหนดระยะเวลาสงมอบขาวแตละชนิดในแตละเดือนใหชัดเจน กระทบ
ตอการบริหารจัดการและการจัดเตรียมขาวเพื่อการสงมอบ เพราะราคาขาวแตละชวงเวลายอมแตกตางกัน
เพิ่มภาระคาใชจายในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพขาว สงผลใหฝายไทยซึ่งเปนผูขายเสียเปรียบ ประการที่ ๗
ตามสัญญาไมมีขอตกลงชดใชคาเสียหายกรณีผิดสัญญาและการระงับขอพิพาทระหวางคูสัญญา แตกตาง
จากสัญญาที่กรมการคาตางประเทศใชในกรณีทั่วไป เชน สัญญาที่ทํากับ COFCO หรือสาธารณรัฐโกตดิวัวร
ดังจะเห็นไดวาในที่สุดบริษัทกวางตงฯ รับขาวไมครบตามสัญญาทั้งสามฉบับ โดยฝายไทยไมสามารถบังคับ
ใหรับ มอบขาวตามสัญ ญาได ประการสุด ทาย ราคาขายข าวทั้ ง ๔ สัญ ญาต่ํากวาราคาทองตลาด
โดยเฉลี่ยมากกวารอยละ ๒๐ เปนราคาที่ต่ําผิดปกติ ซึ่งในเรื่องราคาขายขาวนั้นไดความจาก นายวิชัย วา
ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเศรษฐกิจขนาดใหญกวาประเทศไทย จึงไมมีเหตุตอ งขายขาวในราคามิตรภาพ
ดังจะเห็นไดวาการขายขาวใหสาธารณรัฐประชาชนจีนผาน COFCO เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สมัย นายนิวัฒนธํารง เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ตกลงขายในราคาตลาด
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สําหรับปญหาวา จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ กระทําความผิดตามฟองหรือไมนั้น เห็นวา ขณะเกิดเหตุ
จําเลยที่ ๑ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาที่สั่งหรือปฏิบัติราชการ
ตามที่รฐั มนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมอบหมาย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในขณะนั้นไดมอบหมาย
ใหกํากับดูแลกรมการคาตางประเทศ และจําเลยที่ ๑ ยังไดรับแตงตั้งเปนกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ
สวนจําเลยที่ ๒ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๐ กําหนดใหมี อํานาจหนาที่กํ าหนดนโยบาย เปา หมาย และผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวงพาณิชยใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีไดแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
และเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการในกระทรวงพาณิชย และจําเลยที่ ๒ ยังไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน
กรรมการนโยบายขาวแหงชาติอีกดวย จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไดรับแตงตั้งเปนประธานอนุกรรมการ
พิจารณาระบายขาว มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ ชนิด ปริมาณ และเงื่อนไข
การจําหนายขาวสารในโกดังกลางที่แปรสภาพจากขาวเปลือกในโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล รวมทั้งขาวเปลือก
และขาวสารอื่น ๆ ที่คงเหลือของรัฐบาลเพื่อใหเหมาะสมและเกิดประโยชนตอตลาดโดยรวม ตลอดจน
กํากับดูแลแกไขปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายขาว กําหนดวิธีการระบายขาวไดตามความจําเปน
ใหเปนไปตามแผนการระบายขาว ซึ่งนอกจากคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหประธานอนุกรรมการพิจารณา
ระบายขาวเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการเจรจาซือ้ ขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (Government to Government
หรือ G to G) แลว ตามยุทธศาสตรการระบายขาวยังมอบหมายใหประธานอนุกรรมการพิจารณา
ระบายขาวเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติผลการเจรจาตอรองการจําหนายขาวของคณะทํางาน
ดําเนินการระบายขาวในกรณีการขายขาวเปนการทั่วไปใหผูประกอบการภายในประเทศดวย จําเลยทั้งสอง
จึงเปนเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการทรัพยตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และเปน
เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือการดําเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐
ขอเท็จจริงไดความวา จําเลยที่ ๑ ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการระบายขาวในกรณีการขายขาวแบบรัฐตอรัฐ
ใหรวมถึงรัฐวิสาหกิจ และในเรื่องเกณฑราคาใหสามารถเจรจาขายเปนราคา Ex - warehouse ซึ่งไมเคย
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ปรากฏในยุทธศาสตรการระบายขาวฉบับใดมากอน ที่ประชุมยังมีมติใหเสนอยุทธศาสตรการระบายขาว
ใหประธานกรรมการ กขช. เห็นชอบ แทนที่จะเสนอให กขช.เห็นชอบเพื่อใหเกิดมุมมองที่หลากหลาย
ความรอบคอบ และรัดกุม หลังจากการประชุมในวันรุงขึ้นจําเลยที่ ๑ ไดเสนอยุทธศาสตรการระบายขาว
ให นางสาวยิ่งลักษณ ในฐานะประธานกรรมการ กขช. ใหความเห็นชอบ อันเปนการปฏิบัติแตกตางไปจาก
ที่ผานมาซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเนื่องจากยุทธศาสตรการระบายขาวเปนเรื่องสําคัญ
มีผลตอความสําเร็จในการระบายขาวตลอดจนการรักษาระดับราคาขาวในประเทศ หลังจากประธาน
กรรมการ กขช. เห็นชอบยุทธศาสตรการระบายขาวเพียง ๕ วัน บริษัทกวางตงฯ รัฐวิสาหกิจมณฑล
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มหี นังสือถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศขอซือ้ ขาว ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร
การระบายขาวดังกลาวอยางเหมาะเจาะพอดี ยิ่งกวานั้นนอกจากบริษัทกวางตงฯ ขอซื้อขาวในสต็อกทั้งหมด
ปริมาณมากกวาสองลานตันอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ยังขอซื้อขาวในทองนาที่ยังไมถึงกําหนดเก็บเกี่ยว
ปริมาณสองลานตันอีกดวย ซึ่งตรงกับระยะเวลาการเริ่มตนดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล
ที่กําหนดราคารับจํานําสูงกวาราคาทองตลาดกวารอยละ ๕๐ อยางพอดิบพอดี สอแสดงใหเห็นวา
มีการเตรียมการจัดทํายุทธศาสตรการระบายขาวเพื่อรองรับรัฐวิสาหกิจของตางประเทศให ม าซื้อขาว
จากรัฐบาลไทยไดโดยที่รัฐวิสาหกิจนั้นไมตองไดรับมอบหมายจากรัฐบาลของตน หลังจากนั้นเพียง ๒ วัน
บริษัทกวางตงฯ ก็มีหนังสือฉบับที่ ๒ ถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศขอนัดหมายวันเจรจาในวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งโดยปกติแลวกระบวนการและขั้นตอนทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ
ของกรมการคาตางประเทศจะตองเสนอขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาในเรื่องปริมาณ ราคา เงื่อนไขอื่น ๆ
ตอจําเลยที่ ๑ กอนไปดําเนินการเจรจา แตไมมีการขออนุมัติกรอบการเจรจา ทั้งการเจรจาไดขอสรุป
และขอความเห็นชอบผลการเจรจาภายในวันเดียว จําเลยที่ ๑ ก็ใหความเห็นชอบตามเงื่อนไขของบริษัทกวางตงฯ
ในวันเดียวกันนั้นแลวมีการลงนามสัญญาในวันรุงขึ้น รวมระยะเวลาตั้งแตบริษัทกวางตงฯ มีหนังสือถึง
อธิบดีกรมการคาตางประเทศจนถึงจําเลยที่ ๑ ใหความเห็นชอบผลการเจรจาใชระยะเวลาเพียง ๙ วัน
ทั้งที่สัญญามีมูลคาสูงหลายหมื่นลานบาทและผลการเจรจาปรากฏขอพิรุธหลายประการดังวินิจฉัยขางตนแลว
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องราคาขายซึ่งตามบันทึกขอความเห็นชอบผลการเจรจาระบุวาคํานวณราคาเฉลี่ย
สําหรับขาวทุกชนิด ไดตัน ละ ๑๓,๙๔๑ บาท หากขายราคาตัน ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามขอเสนอ
ของบริษัทกวางตงฯ จะทําใหภาครัฐสูญเสียทันที ๖,๓๕๐ ลานบาท ในบันทึกยังระบุไวอีกวาหากขอมูล
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การเจรจาแพรกระจายออกสูสาธารณชนอาจถูกวิพากษวิจารณจากผูประกอบการในประเทศวาขายราคา
ต่ําเกินไปและไมเหมาะสมกับตลาดสอดคลองกับขอเท็จจริงที่ไดความจาก นายวิชัย วาในภาวะปกติ
ภาคเอกชนสามารถทํากําไรจากการสงออกขาวเพียงรอยละ ๑ ถึง ๒ เทานั้น ทั้งยังมีขอพิรุธเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการขายที่ระบุใหผูซื้อคือบริษัทกวางตงฯ สามารถนําขาวที่ซื้อสงไปยังประเทศที่สามในลักษณะ
เปนการพาณิชยได โดยไมเคยปรากฏวามีเงื่อนไขเชนนี้มากอนในการทําสัญญาแบบรัฐตอรัฐเพราะมี
ผลกระทบตอราคาแขงขันในตลาดขาวซึ่งยอมเปนผลเสียตอประเทศไทย แตจําเลยที่ ๑ ก็ไดใหความเห็นชอบ
โดยอางเพียงวาไมทราบเพราะจําเลยที่ ๔ ไมแจงใหทราบ ยิ่งแสดงใหเห็นขอพิรุธถึงความไมสมเหตุสมผล
จํ า เลยที่ ๑ ย อ มทราบถึ ง ความเสี ย หายจากการขายข า วในราคาต่ํ า มากโดยไม มี เ หตุ ผ ลสมควร
แตไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรักษาประโยชนของประเทศชาติตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
กลับใหความเห็นชอบผลการเจรจาในวันนั้นเอง ยิ่งไปกวานั้นในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๕ ไดรายงานสถานการณของประเทศผูนําเขาวา
ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ คาดวาผลผลิตขาวของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเพิ่มขึ้นสงผลใหนําเขาขาวลดลง
จาก ๐.๖ ลานตัน ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔ ลานตัน ในป ๒๕๕๕ และยังรายงานถึง สต็อกขาว
ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ มีปริมาณ ๒,๑๘๙,๑๘๕ ตัน จําเลยที่ ๑ ยอมทราบถึงสถิติการนําเขาขาว
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและทราบปริมาณขาวในสต็อกของรัฐบาล แตจําเลยที่ ๑ กลับใหความเห็นชอบ
ขายขาวในสต็อกใหบริษัทกวางตงฯ ปริมาณ ๒.๑๙๕ ลานตัน มากกวาที่มีอยูในสต็อก ขอที่จําเลยที่ ๑
ตอสูวาเพิ่งเขารับตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคาขายขาว
ในภาครัฐ ก็ปรากฏวามีคําสั่งกระทรวงพาณิชย ที่ ๔๓๒/๒๕๕๔ แตงตั้ง นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง
เปนที่ปรึกษาของจําเลยที่ ๑ หากไมแนใจในความถูกตองของผลการเจรจา จําเลยที่ ๑ ยอมสามารถ
ขอความคิดเห็นจากที่ปรึกษาหรือสั่งการใหที่ปรึกษาไปทําการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือสอบถามใหแนชัด
จากขาราชการผูเกี่ยวของกอนตัดสินใจในเรื่องสําคัญที่กระทบตอผลประโยชนของประเทศชาติแตหาไดทําไม
หลังจากทําสัญญาเพียง ๗ วัน จําเลยที่ ๑ ยังใหความเห็นชอบใหแกไขสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒
โดยเพิ่มวิธีการชําระคาขาวดวยวิธีโอนเงินผานธนาคารและชําระดวยแคชเชียรเช็ค ซึ่งไมใชวิธีที่ใชสําหรับ
การขายขาวแบบรัฐตอรัฐเปนผลใหมีการนําขาวตามสัญญามาเวียนขายกันภายในประเทศ จําเลยที่ ๑
ยังเห็นชอบใหแกไขสัญญาทั้งสองฉบับหลายครั้งในเรื่องผอนผันปริมาณการรับมอบขาว การขอขยาย
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ระยะเวลารับมอบขาว การลดปริมาณการรับมอบขาวขั้นต่ํา การเพิ่มชนิดขาว การแกไขสัญญาถี่มากผิดปกติ
และทุกครั้งที่แกไขสัญญาก็ไมปรากฏวาไดมีการเจรจากับบริษัทกวางตงฯ แตอยางใด การแกไขสัญญา
แตละครั้งลวนเปนไปเพื่อประโยชนของผูซื้อทั้งสิ้น โดยเฉพาะการแกไขสัญญาเพิ่มชนิดขาวและปริมาณขาว
ถือเปนสาระสําคัญนอกขอบเขตของสัญญา มีผลเสมือนหนึ่งเปนการทําสัญญาฉบับใหม สมควรตองมี
การเจรจาใหมอยางรอบคอบรัดกุมบนเงื่อนไขที่เกิดประโยชนแกประเทศชาติและทําเปนสัญญาฉบับใหม
มิใชปลอยใหบริษัทกวางตงฯ อาศัยสัญญาเดิมที่ตนเปนฝายไดเปรียบมาขอแกไขสัญญาเพิ่มปริมาณและชนิดขาว
ไปเรื่อย ๆ นอกจากนั้นจําเลยที่ ๑ ยังเปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
อีก ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวทั้งสองครั้ง ไมมีการรายงานใหที่ประชุมทราบวา
ได มี ก ารขายข า วแบบรั ฐ ต อ รั ฐ ให บ ริ ษั ท กว า งตงฯ ทั้ ง ข า วเก า และข า วใหม ร วม ๔.๑๙๕ ล า นตั น
ทั้งที่เปนขอมูลสําคัญที่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการระบายขาวควรทราบ
เพื่อนําขอมูลไปประกอบการจัดทําแผนการระบายขาวใหเกิดประสิทธิภาพ จําเลยที่ ๑ ยังไดเขารวมประชุม กขช.
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ กระทรวงพาณิชยไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใชขาวขาว
๕ เปอรเซ็นต จัดทําขาวถุงธงฟาจําหนายใหประชาชนในราคาถูก จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน ที่ประชุม
มีการอภิปรายวาจะนําขาวเกาในสต็อกหรือขาวฤดูกาลใหมมาจัดทําขาวถุง จําเลยที่ ๑ ทราบดีอยูแลววา
ไดขายขาวเกาทั้งหมดใหบริษัทกวางตงฯ หมดแลวแตไมแจงใหที่ประชุมทราบ ในที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในหลักการใหนําขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต จากโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล ไมระบุปการผลิต
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน ไปจัดทําขาวถุงจําหนายในราคาถูกแกประชาชน โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระบายขาวไปคัดเลือกขาวสารคุณภาพดี เห็นวา ตามคําสั่งแตงตั้งระบุใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระบายขาวมีอํานาจหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ ชนิด ปริมาณ และเงื่อนไขการจําหนาย
ขาวสารในโกดังกลางของรัฐบาลแลวรายงานผลการดําเนินงานตอ กขช. การที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
ระบายขาวสามารถขายขาวใหบริษัทกวางตงฯ จํานวนมากถึง ๔.๑๙๕ ลานตัน ในระยะเวลาเพียงไมกี่วัน
ถือเปนผลงานอันโดดเดนและสําคัญ มีผลตอความสําเร็จของโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรีบรายงานใหที่ประชุม กขช. ทราบในโอกาสแรก เพื่อประโยชนในการวางแผน
ดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก อีกทั้งการรายงานผลการระบายขาวให กขช. ทราบยังเปนหนาที่
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ตามที่ระบุในคําสั่งแตงตั้งดวย หากจําเลยที่ ๑ ไมมีเรื่องแอบแฝงซอนเรนก็ตองรายงานใหที่ประชุม กขช.
ทราบถึงการขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับบริษัทกวางตงฯ อยางแนแท การที่จําเลยที่ ๑ ไมรายงานใหที่ประชุม กขช.
ทราบนับวาเปนเรื่องผิดปกติอยางยิ่ง ตอมามีการเสนอเรื่องการจัดทําขาวถุงตามมติ กขช.ตอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระบายขาวในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ขาวสารที่จะนํามาจัดทําขาวถุง ในที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวางวาควรจะนําขาวปการผลิตใด
มาจัดทําขาวถุง จําเลยที่ ๔ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงราคาขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ของปการผลิต
ปจจุบันตันละ ๑๗,๒๕๐ บาท และปการผลิต ๒๕๕๑ ราคาตันละ ๑๓,๗๕๐ บาท ในที่สุดที่ประชุม
มีมติใหเลือกขาวที่มีคุณภาพดี ไมระบุปการผลิต แตกําหนดราคาจําหนายขาวสารใหองคการคลังสินคา
เพื่อไปจัดทําขาวถุงในราคาตันละ ๑๓,๗๕๐ บาท ซึ่งเปนราคาของขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ปการผลิต ๒๕๕๑
จะเห็น วานอกจากจําเลยที่ ๑ ไมแ จง ใหที่ป ระชุม ทราบวามีการขายขาวเกาที่มีอยู ทั้งหมดในสต็อ ก
ใหบริษัทกวางตงฯ ไปหมดแลว ยังปลอยใหที่ประชุมมีมติขายขาวเกาใหองคการคลังสินคาจัดทําขาวถุง
พฤติการณดังวินิจฉัยขางตนแสดงใหเห็นวา จําเลยที่ ๑ ทราบดีอยูแลววาบริษัทกวางตงฯ เปนรัฐวิสาหกิจ
ของมณฑลสาธารณรัฐประชาชนจีน แตรวมกันวางแผนใหบริษัทกวางตงฯ เสนอขอซื้อขาวกับกรมการคา
ตางประเทศโดยแอบอางวา ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมาทําสัญญาซื้อขายขาว
แบบรัฐตอรัฐในราคาต่ํากวาทองตลาดแลวนําไปขายตอเพื่อรับประโยชนสวนตาง จึงเปนจัดการทรัพย
โดยมิชอบอันเปนการเสียหายแกรัฐ และปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๓ ซึ่งเปนบทเฉพาะแลว จึงไมตองปรับบททั่วไปตามมาตรา ๑๕๗ อีก
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒๓/๑ และเปน การตกลงรว มกัน ในการเสนอราคาเพื่ อวัต ถุป ระสงคที่จะใหป ระโยชนแ ก
ผู ห นึ่ ง ผู ใ ดเป น ผู มี สิ ท ธิ ทํ า สั ญ ญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ อั น มิ ใ ช เ ป น ไปในทางการประกอบธุ ร กิ จ ปกติ
และละเวนไมดําเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับ การเสนอราคา โดยมุงหมายมิให
มีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขาทําการเสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญา
กับ หนว ยงานของรัฐ ตามพระราชบัญ ญัติวาดว ยความผิด เกี่ยวกับ การเสนอราคาตอหนว ยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง, ๑๐, ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ อันเปน
การกระทํากรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหลงโทษตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
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เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนักที่สุด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ แมจําเลยที่ ๑ ใหความเห็นชอบผลการเจรจาเพียงครั้งเดียว
แตมีเจตนากอใหเกิดผลแตกตางกันตามสัญญาแตละฉบับ จึงเปนความผิด ๒ กระทง สวนขอที่จําเลยที่ ๑
ตอสูวา การซื้อขายแบบรัฐตอรัฐใชวิธีเจรจาตอรอง ไมมีการเสนอราคาหรือการแขงขันราคา ไมมีกฎหมาย
หรือระเบียบใชบังคับโดยเฉพาะ และไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เห็นวา เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวาสัญญาซื้อขายขาวตามฟอง
ไมใชการซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ กรณีจึงอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่บริษัทกวางตงฯ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศขอซื้อขาว
ในสต็อกของรัฐบาลและขาวปการผลิตใหมที่ยังไมเก็บเกี่ยวยอมเปนการเสนอราคาตามบทนิยามในมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว อีกทั้งเจตนารมณตามมาตรา ๔ ตองการสกัดกั้นการสมยอมเกี่ยวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ หากมีการตกลงรวมกันในการเสนอราคาตามองคประกอบความผิด
ครบถวนก็เกิดเปนความผิดสําเร็จทันที แมจะมีบริษัทกวางตงฯ เสนอราคาเพียงรายเดียวก็ไมทําใหพนผิด
และองคประกอบความผิดตามมาตรา ๔, ๑๐, ๑๒ หนวยงานของรัฐหาจําตองมีการประกาศประกวดราคา
กอนจึงจะเปนความผิดตามที่อางไม ขอตอสูของจําเลยที่ ๑ ฟงไมขึ้น
สําหรับจําเลยที่ ๒ ภายหลังไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ตอมาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไดรับแตงตัง้ ใหเปนรองประธาน กขช. และประธานอนุกรรมการ ๔ คณะ
รวมถึงประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวสืบตอจากจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ ใหความเห็นชอบ
ในการแกไขสัญญาฉบับที่ ๑ ขยายระยะเวลารับมอบขาว ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ใหความเห็นชอบในการแกไขสัญญาฉบับที่ ๒ จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใหความเห็นชอบในการแกไขระยะเวลารับมอบขาวอีก ๑ เดือน
และเพิ่มชนิดขาวหอมมะลิ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน ใหรวมอยูในปริมาณตามสัญญาเดิม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ใหความเห็นชอบในการเพิ่มชนิดขาวขาว ๑๐ เปอรเซ็นต ปริมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัน
เห็น วา จําเลยที่ ๒ ยอมทราบไดจากบัน ทึกการขอความเห็น ชอบในการแกไขสัญ ญาวา ขอตกลง
ตามสัญ ญาเดิ ม มีข อพิ รุธ หลายประการดัง วินิจ ฉัยข างต น แล ว อีก ทั้งตามบั น ทึก ขอความเห็ น ชอบใน
การแกไขสัญญาแตละครั้งไมปรากฏวามีการเจรจาในประเด็นที่ขอแกไขแตอยางใด โดยเฉพาะการใหความเห็นชอบ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ในการแกไขสัญญาเพิ่มชนิดขาวเปนการแกไขนอกขอบเขตของสัญญา มีผลเสมือนเปนการทําสัญญาขึ้นใหม
ควรตองมีการเจรจาเงื่อนไขขอตกลงใหมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกฝายไทย มิใชอาศัยสัญญาเดิมที่บริษัทกวางตงฯ
เปนฝายไดเปรียบมาขอแกไขสัญญาเพิ่มชนิดขาวไปเรื่อย ๆ การใหความเห็นชอบในการแกไขสัญญา
จึงเปนการมิชอบ สงผลใหกรมการคาตางประเทศเกิดผลผูกพันตามสัญญาที่แกไข ตองสงมอบชนิดขาว
เพิ่มเติมและตองขยายระยะเวลารับมอบขาวออกไป ทําใหกรมการคาตางประเทศไดรับความเสียหาย
ตองขายขาวในราคาต่ํากวาราคาทองตลาดและเสียคาใชจายในการจัดเก็บขาวเพิ่มขึ้น ขอที่จําเลยที่ ๒
ตอสูวาการใหความเห็นชอบในการแกไขสัญญาเปนไปตามขอตกลงเดิมในสัญญาที่ทําขึ้นกอนจําเลยที่ ๒
ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวฟงไมขึ้น เมื่อจําเลยที่ ๒ เปนเจาพนักงาน
และเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจและหนาที่ในการระบายขาวอันเปนการจัดการทรัพย การใหความเห็นชอบ
ในการแกไขสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ โดยมิชอบ เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๓ ซึ่งเปนบทเฉพาะแลว
จึง ไม ตอ งปรับ บททั่ ว ไปตามมาตรา ๑๕๗ พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ด ว ยการป องกั น
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ แตคําฟองโจทกมิไดบรรยายถึงขอเท็จจริงที่
จําเลยที่ ๒ ใหความเห็นชอบในการแกไขสัญญาฉบับที่ ๑ จึงถือวาเปนเรื่องที่โจทกไมประสงคใหลงโทษ
คงลงโทษจําเลยที่ ๒ ไดเฉพาะกรณีใหความเห็นชอบในการแกไขสัญญาฉบับที่ ๒ เทานั้น อันเปน
การกระทําความผิดกรรมเดียว
นอกจากนั้นไดความตอมาวา จําเลยที่ ๒ ใหความเห็นชอบในการทําสัญญาฉบับที่ ๓ ขายขาวขาว
๕ เปอรเซ็นต และปลายขาวขาวเอวันเลิศ ชนิดละ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน โดยไมไดขออนุมัติกรอบการเจรจา
และตามบันทึกขอความเห็นชอบผลการเจรจาอางเพียงวาบริษัทกวางตงฯ มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๕ ขอซื้อขาวโดยไมปรากฏวาจําเลยที่ ๔ ไดมีการเจรจากับบริษัทกวางตงฯ แตอยางใด ทั้งตามบันทึก
ขอ ๖ ยังระบุวาบริษัทกวางตงฯ ไดทําสัญญาฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตกลงซื้อขาวขาว
๕ เปอรเซ็น ต ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ราคาตันละ ๑๖,๙๕๐ บาท และปลายขาวขาวเอวันเลิศ
ตันละ ๑๓,๖๕๐ บาท สูงกวาราคาที่ขอความเห็นชอบเพื่อทําสัญญาฉบับใหมเปนฉบับที่ ๓ ซึ่งอาจ
เปนเหตุใหผูซื้อเลือกรับขาวตามสัญญาใหมแทนสัญญาเดิม จึงควรตองกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทกวางตงฯ
รับมอบขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต และปลายขาวขาวเอวันเลิศตามสัญญาเดิมไมต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ ตัน
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และ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน ตามลําดับ จําเลยที่ ๒ ยอมพบขอผิดปกติจากบันทึกขอความเห็นชอบผลการเจรจา
และยอมทราบถึงผลเสียหายจากการทําสัญญาขายขาวชนิดเดียวกันในราคาต่ําลงกวาเดิมเปนอันมาก
อาจเปน เหตุใหบ ริษัทกวางตงฯ ไมยอมรับมอบขาวตามสัญ ญาเดิมที่มีราคาแพงกวา แตจําเลยที่ ๒
กลับใหความเห็นชอบผลการเจรจานําไปสูการทําสัญญาฉบับที่ ๓ แมจะใหความเห็นชอบภายใตเงื่อนไข
ตามที่จําเลยที่ ๔ เสนอดังกลาวก็ยังทําใหฝายไทยเสียเปรียบ เนื่องจากตามสัญญาเดิมกําหนดปริมาณขาว
๔ ชนิด มีปริมาณมากถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน สมควรรอใหบริษัทกวางตงฯ รับมอบขาวตามสัญญาฉบับที่ ๒
ใหครบถวนเสียกอน จึงจะใหความเห็นชอบในการทําสัญญาฉบับใหม ขอเท็จจริงปรากฏวาทายที่สุดแลว
บริษัทกวางตงฯ รับมอบขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ตามสัญญาฉบับที่ ๒ จํานวน ๕๖๑,๑๕๘.๐๓ ตัน
แตรับมอบขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ตามสัญญาฉบับที่ ๓ จํานวน ๑,๓๕๐,๙๘๔.๗๐ ตัน และรับมอบ
ปลายขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ตามสัญญาฉบับที่ ๒ จํานวน ๑๕๖,๖๑๐.๓๒ ตัน แตรับมอบปลายขาวขาว
๕ เปอรเซ็นต ตามสัญญาฉบับที่ ๓ จํานวน ๓๐๓,๔๖๖.๘๗ ตัน กอใหเกิดความเสียหายแกกรมการคา
ตางประเทศที่ขายขาวชนิดเดียวกันในราคาต่ํากวาเปนอันมาก
ขอเท็จจริงไดความอีกวา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๒ ใหความเห็นชอบผลการเจรจา
นําไปสูการทําสัญญาฉบับที่ ๔ โดยกรมการคาตางประเทศตกลงขายปลายขาวเหนียวเอวัน ๖๕,๐๐๐ ตัน
ใหบริษัทหายหนานฯ ทั้งที่ตามบันทึกขอความเห็นชอบผลการเจรจาไมปรากฏสถานที่เจรจา เมื่อจําเลยที่ ๒
ใหความเห็นชอบผลการเจรจาใหขายปลายขาวเหนียว ๕๐,๐๐๐ ตัน ภายในวันเดียวกันนั้นจําเลยที่ ๔
ไดทําบันทึกขอแกไขผลการเจรจาอางวาไดรับการประสานงานจากบริษัทหายหนานฯ ขอเพิ่มปริมาณ
ปลายข า วเหนี ย วอี ก ๑๕,๐๐๐ ตั น โดยไม ป รากฏว า ประสานงานกั บ ผู ใ ดนั บ ว า เป น เรื่ อ งผิ ด ปกติ
แตจําเลยที่ ๒ ก็ใหความเห็นชอบ ขอเท็จจริงไดความจาก นายสุพจน ศรีงามเมือง อนุกรรมการไตสวนวา
นางสาวกรรณิกา เพชรสุวรรณ ผูประสานงานการเจรจาของบริษัทหายหนานฯ มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ๔๘/๑
หมูที่ ๕ ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา อันเปนภูมิลําเนาที่ นางอรวรรณ ศรัทธาสกุล
เคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานหลังนี้ และ นางสาวกรรณิกา ยังเปนผูรับมอบอํานาจของรัฐวิสาหกิจมณฑลหายหนาน
หลายบริ ษั ท ที่ ม าทํ า สั ญ ญาซื้ อ ข า วแบบรั ฐ ต อ รั ฐ กั บ กรมการค า ต า งประเทศเมื่ อ ป ๒๕๕๖ ป จ จุ บั น
อยูระหวางไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สอดคลองกับขอเท็จจริงที่ไดความจาก นายนิคม สินเทาว
ผูจัดการแผนกตอนรับของโรงแรมเจาพระยาปารควา Mr.Lin Haihui ผูแทนของบริษัทหายหนานฯ
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เคยเขาพักที่โรงแรมเจาพระยาปารค ๓ ครั้ง มี นางอรวรรณ เปนผูจองหองพักผานบริษัท constant
travel international ที่ นางอรวรรณ เปนเจาของซึ่งประกอบธุรกิจทองเที่ยวและเปนคูคาของโรงแรม
เขาพักครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ออกวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ หองเลขที่ ๑๒๑๗
คาหองพักรวมอาหารเชา ๒,๒๐๐ บาท มี นางอรวรรณ เปนผูชําระคาที่พักดวยบัตรเครดิตวีซา ซึ่งชวงเวลาที่
Mr.Lin Haihui เขาพักโรงแรมเจาพระยาปารค ตรงกับชวงเวลาที่จําเลยที่ ๔ อางในบันทึกขอความเห็นชอบ
ผลการเจรจาวามีการเจรจากับผูแทนของบริษัทหายหนานฯ ที่กรมการคาตางประเทศในวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๕ และยังไดความอีกวาบริษัทกวางตงฯ เคยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
แจงความประสงคขอซื้อขาวในสต็อกของรัฐบาลสองลานตันโดยมอบหมายให นางอรวรรณ เปนผูประสานงานเจรจา
แตครั้งนั้นไมมีการซื้อขาย พฤติการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาบริษัทกวางตงฯ มีความพยายามแอบอางวา
ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมาขอทําสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับรัฐบาลไทย
มาครั้ง หนึ่ ง แลว แต ครั้ ง นั้ น ไมป ระสบผลสํ าเร็จ นอกจากนั้น นางอรวรรณ ได เป ด บั ญ ชี ออมทรัพ ย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก – หวยขวาง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ระบุในคําขอเปดบัญชีวาทํางานที่บริษัทจําเลยที่ ๑๐ จากขอเท็จจริงดังกลาวแสดงใหเห็นวาการที่บริษัท
กวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ มาทําสัญญาซื้อขายขาวกับกรมการคาตางประเทศ มีผูประสานงาน
เปนกลุมบุคคลเดียวกันและมีความเกี่ยวของกับจําเลยที่ ๑๐ บงชี้วามีการตระเตรียมการวางแผนเปนขั้นเปนตอน
ในการนําบริษัททั้งสองมาเสนอราคาขอซื้อขาวแบบรัฐตอรัฐกับกรมการคาตางประเทศ
ภายหลังจากจําเลยที่ ๒ ไดรับแตงตั้งใหเปนรองประธานกรรมการ กขช.ไดทําหนาที่ประธาน
การประชุมมาโดยตลอดจนพนจากตําแหนง แตไมเคยรายงานเรื่องการขายขาวแบบรัฐตอรัฐตามสัญญา
ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ ใหที่ประชุมทราบ สวนการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
ซึ่งจําเลยที่ ๒ เปนประธานอนุกรรมการและทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม ก็ไ มเคยมีการรายงาน
การขายขาวแบบรัฐตอรัฐตามสัญญาฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๔ ใหที่ประชุมทราบแมแตครั้งเดียว แตกลับ
มีการรายงานเรื่องการขายขาวแบบรัฐตอรัฐใหสาธารณรัฐโกตดิวัวรใหที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ระบายขาวทราบในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวัน ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทั้งปรากฏวา
เมื่อ นายนิวฒ
ั นธํารง บุญทรงไพศาล มาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยสืบตอจากจําเลยที่ ๒
ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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มีการรายงานการขายขาวแบบรัฐตอรัฐใหที่ประชุมทราบวา ที่ผานมามีการทําสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ
กับรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๖ รัฐวิสาหกิจ รวม ๘ สัญญา ปริมาณขาว
๒๐,๔๓๖,๐๐๐ ตัน ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวครั้งถัดมา นายนิวัฒนธํารง
ขอใหฝายเลขานุการรายงานใหที่ประชุมทราบวา นายนิวัฒนธํารง จะเดินทางไปขายขาวใหสาธารณรัฐ
อิสลามอิหราน หลังจากเจรจาขายขาวใหสาธารณรัฐอิสลามอิหรานได ๒๕๐,๐๐๐ ตัน ก็มีการรายงาน
ให ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาระบายข า วทราบในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๖ วั น ที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ นอกจากนั้นการขายขาวแบบรัฐตอรัฐให COFCO ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ปริมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน นายนิวัฒนธํารง ก็ไดรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบและใหสัมภาษณวา
ไดมกี ารลงนามในสัญญาซื้อขาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ตามราคาตลาดโลก เนนสงมอบขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต
กําหนดสงมอบ ๓ งวด ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงธันวาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารหมาย จ. ๙๙๕
หน า ๙๐๑๓๒ ถึ ง ๙๐๑๓๓ อั น เป น การเป ด เผยทั้ ง คู สั ญ ญา ชนิ ด และปริ ม าณข า วที่ ซื้ อ ขาย
สอดคลองกับพยานโจทกปาก นางอรนุช และ นางสาวชุติมา วาสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ เมื่อตกลงซื้อขายแลว
สามารถเป ด เผยให ส าธารณชนทราบได เพราะจะมี ผ ลทางจิ ต วิ ท ยาทํ า ให ร าคาข า วในตลาดสู ง ขึ้ น
และตลอดระยะเวลาที่ดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกทุกปการผลิต กระทรวงการคลังซึ่งมีหนาที่
จัดหาเงินทุนมาใชในการดําเนินโครงการ ไดมีหนังสือเสนอความเห็นตอ กขช.และคณะรัฐมนตรีขอให
สั่งการใหกระทรวงพาณิชยกํากับ ติดตาม ควบคุม รายงานความคืบหนาการระบายขาวสาร ปริมาณ
มูลคาคงเหลือ ปญหาและอุปสรรคใหคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณทราบ
ทุกวันที่ ๗ ของเดือน แมวา กขช. และคณะรัฐมนตรีจะไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงการคลังแลวก็ตาม
แตกระทรวงพาณิชยภายใตการกํากับดูแลของจําเลยที่ ๒ เคยมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพียงครั้งเดียวในการประชุม เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ วามีการขายขาว
แบบรั ฐ ต อ รั ฐ ๗.๓๒ ล า นตั น ตามเอกสารหมาย จ.๕๑ นอกจากนี้ เ มื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงนายกรัฐมนตรีวา การระบายขาวของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หลายกรณีมีพฤติการณที่ปรากฏตอสาธารณะทางสื่อมวลชนสอไปในทางไมโปรงใส อางวาการระบายขาว
ของรัฐ บาลไปสูตางประเทศจะตองเปน ความลับ เพราะเกรงวาหากตางประเทศทราบวาประเทศไทย
มีขาวจํานวนมากแลวจะกดราคาใหต่ําลงซึ่งไมเปนความจริงเนื่องจากตางประเทศทราบดีถึงปริมาณขาว
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ที่ประเทศไทยมีอยูในความครอบครอง พรอมเสนอแนะวาการระบายขาวสมควรมอบหมายใหหนวยงาน
รับผิดชอบกําหนดแผนการบริหารจัดการระบายขาวอยางเปนระบบ และรายงานผลการดําเนินการให
กขช. พิจารณาโดยเร็วและตอเนื่อง ทั้งนี้หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการระบายหรือจําหนาย
ขาวสารขององคการคลังสินคาและองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ใหประกาศเปดเผยและดําเนินการโดยโปรงใส
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินโครงการเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปรากฏวาทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตางเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตกระทรวงพาณิชยก็ไมดําเนินการ
ตามขอเสนอ ตลอดระยะเวลาที่จําเลยที่ ๒ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกลับปกปด
ขอ มู ล การขายข าวแบบรั ฐ ต อ รั ฐ มาตลอดโดยอ า งว า เป น ความลั บ ซึ่ ง ขั ด แย ง กั บ ข อชี้ แ จงตามหนั ง สื อ
ของกระทรวงพาณิ ช ย ลงวั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ ถึ ง เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ
เรื่องขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามโดยจําเลยที่ ๒ ที่ระบุวา
ขั้นตอนและกระบวนการระบายขาวของรัฐบาลที่อยูระหวางดําเนินการเปนความลับ แตเมื่อดําเนินการ
เสร็จแลวจะมีการรายงานผลการดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีและเปดเผยใหสาธารณชนทราบ
ประเด็นเรื่องการขายขาวแบบรัฐตอรัฐยังมีการตั้งกระทูและอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรหลายวาระ
กลาวคือ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ นายอลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย
ไดตั้งกระทูถามเรื่องสต็อกขาวสารและปริมาณการระบายขาวภายในประเทศ และระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ
โดยเฉพาะในการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีระหวางวันที่ ๒๕ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โดย นายวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ไดอภิปรายถึงความผิดปกติ
ของการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐในคดีนี้ ในเรื่องการชําระเงินดวยแคชเชียรเช็คของธนาคารภายในประเทศ
จํานวนมาก จําเลยที่ ๗ และที่ ๘ ซึ่งเปนผูรับมอบอํานาจของรัฐวิสาหกิจจีนในการชําระคาขาวมีฐานะ
เปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๔ และจําเลยที่ ๘ เปนผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ นางรพีพรรณ
พงษเรืองรอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และขาวที่ซื้อขายไมไดถูกสงออกไปยังตางประเทศ
แตถูกนํามาเวียนขายภายในประเทศ แมวาภายหลังการอภิปรายไมไววางใจ จําเลยที่ ๒ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยมี นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน
และกรรมการอื่นอีก ๔ คน คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตั้งประเด็นการตรวจสอบ ๒ ประเด็น
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ประเด็นที่ ๑ หลักเกณฑ ขั้นตอน และเงื่อนไขการจําหนายขาวสารในสต็อกของรัฐบาลในกรณีขาย
เปนการทั่วไปใหผูประกอบการในประเทศในชวง ๓ ป ที่ผานมาไดดําเนินการถูกตองหรือไม ประเด็นที่ ๒
หลักเกณฑ ขั้น ตอน และเงื่อนไขการจําหนายขาวสารในสต็อกของรัฐ บาลในกรณีขายแบบรัฐตอรัฐ
(G to G) ใหบริษัทกวางตงฯ ไดดําเนินการถูกตองหรือไม คณะกรรมการตรวจสอบใชเวลาตรวจสอบ ๘ วัน
ทํ า การสอบปากคํ า พยาน ๑๑ ปาก แล ว สรุ ป ผลการตรวจสอบรายงานต อ จํ า เลยที่ ๒ ในวั น ที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ วา กรณีขายเปนการทั่วไปของรัฐบาลชุดกอนไมมีการเปดเผยใหสาธารณะไดรับรู
เป น การกี ด กั น ผู ป ระกอบการรายอื่ น ส ว นกรณี ก ารขายข า วแบบรั ฐ ต อ รั ฐ ให บ ริ ษั ท กว า งตงฯ ได มี
การดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดโดยถูกตองครบถวน จําเลยที่ ๒ ไดสั่งใหทําการตรวจสอบเพิ่มเติม
อีก ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ มีการนําขาวสารในโครงการรับจํานําขาวเปลือกที่จําหนายไปแลว
เวียนกลับเขามาจํานําหรือไม ประเด็นที่ ๒ การรับชําระคาขาวตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐจําเปนตองเปด L/C
หรือไม คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบเพิ่มเติมไปยัง ๔ หนวยงาน ประกอบดวย กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน องคการคลังสินคา และองคการตลาดเพื่อเกษตรกร แลวรายงานผลการตรวจสอบ
ตอจําเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ วา ไดมีการวางมาตรการปองกันการทุจริตในแตละขั้นตอน
ของโครงการรับจํานําอยางเปนระบบ จากการตรวจสอบหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง ๔ หนวยงานดังกลาว
ไมพบวามีการนําขาวสารกลับมาเวียนขาย สวนการรับชําระคาขาวตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐ สามารถชําระเงิน
ดว ยวิธีการโอนเงิ น ผานธนาคารหรือ ชําระดว ยเช็คเงิน สดได ตามรายงานผลการตรวจสอบดัง กลา ว
เห็นไดวาคณะกรรมการตรวจสอบทําการตรวจสอบไมตรงตามประเด็นที่ นายวรงค อภิปรายวา ขาวสาร
ที่ก รมการค า ต า งประเทศขายใหบ ริ ษั ท กว า งตงฯ แบบรั ฐ ต อ รั ฐ ไม มี ก ารส ง ออกนอกราชอาณาจั ก ร
ซึ่ ง ได ค วามจาก นายสกล หาญสุ ท ธิ ว าริ น ทร กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจข า ว
สภาหอการคาแหงประเทศไทยวา การสงออกขาวไมวาจะเปนขาวรัฐบาลหรือขาวเอกชน ยกเวนขาวหอมมะลิ
จะตองขออนุญาตสงออกตอกรมการคาตางประเทศตามแบบ อ.๔ ตองผานการตรวจสอบคุณภาพขาว
จากคณะกรรมการตรวจขาวของสภาหอการคาแหงประเทศไทย และผานพิธีการศุลกากร คณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงสามารถตรวจสอบจากหนว ยงานดังกลาวไดโดยงาย อีกทั้งไมทําการตรวจสอบ
เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการซื้ อ ขายที่ ผิ ด ไปจากแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ผ า นมา รวมทั้ ง ไม ต รวจสอบเรื่ อ งฐานะ
และความสัมพันธของจําเลยที่ ๗ และที่ ๘ ผูรับมอบอํานาจจากรัฐวิสาหกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนวา
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มีความเกี่ยวของเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๔ ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจคาขาวในประเทศ และตรวจสอบวา
จําเลยที่ ๘ มีฐานะเปนผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และไดกระทําตามที่มีการอภิปราย
จริงหรือไม ขอเท็จจริงเหลานี้ลวนเปนสาระสําคัญที่สามารถพิสูจนใหเห็นไดวาการขายขาวใหรัฐวิสาหกิจ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในคดีนี้ชอบดวยกฎหมายหรือไม ยิ่งกวานั้นในระหวางที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังไมรายงานผลการตรวจสอบ นายวรงค ไดยื่นคํากลาวหาจําเลยที่ ๒ เกี่ยวกับการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคดีอยูระหวางไตสวนของคณะอนุกรรมการไตสวน ปรากฏวาในวันที่
๙ มกราคม ๒๕๕๖ วั น ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ และวั น ที่ ๖ มี น าคม ๒๕๕๖ จํ าเลยที่ ๒
ไดใหความเห็นชอบในการทําสัญญาขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับรัฐวิสาหกิจของมณฑลสาธารณรัฐประชาชนจีน
อีก ๓ สัญญา จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน และ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ตามลําดับ
พฤติกรรมบงชี้ใหเห็นวาจําเลยที่ ๒ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเพียงเพื่อหวังลดกระแสกดดัน
ของสังคมเทานัน้ เพราะองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ลวนเปนขาราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย
ภายใตการบังคับบัญชาของจําเลยที่ ๒ ไมนาเชื่อวาคณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบัติหนาที่ไดโดยอิสระ
ปราศจากการครอบงํา ดังจะเห็นไดวาหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ลงพาดหัวขาววา
“ขายเองสอบเองขาวจีทูจีไมมีปญหา” และหนังสือพิมพอีกหลายสํานักตางเกาะติดผลการตรวจสอบ
ตามเอกสารหมาย จ.๙๙๕ หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๖ ตอมาวันที่ ๒๖ มิถุน ายน ๒๕๕๖ จําเลยที่ ๒ ใหความเห็น ชอบยกเลิกสัญญาฉบับ ที่ ๓
ตามที่ นางปราณี ศิริพันธ อธิบดีกรมการคาตางประเทศเสนอ แลวทําสัญญาขายขาวแบบรัฐตอรัฐ
กับ รัฐ วิสาหกิจของมณฑลสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เพิ่ม อีก ๑ สัญ ญา จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตั น
ในราคาถูกกวาสัญญาฉบับที่ ๓ กอนจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีเพียง ๔ วัน จึงเปนการตอกย้ํา
ใหเห็นวาจําเลยที่ ๒ ทราบดีถึงความไมชอบดวยกฎหมายกรณีขายขาวใหบริษัทกวางตงฯ และบริษัท
หายหนานฯ ทําใหตองปกปดขอมูลการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐตลอดมา
ขอเท็จจริงยังไดความอีกวา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ นายวรงค ไดตั้งกระทูถามในเรื่อง
ผลการตรวจสอบการขายขาวแบบรัฐตอรัฐใหบริษัทกวางตงฯ และปริมาณการขายขาวแบบรัฐตอรัฐในป ๒๕๕๕
เมื่อ นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยตอบกระทูวามีการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ
จํานวน ๖,๒๐๐,๐๐๐ ตัน นายวรงค ไดอภิปรายถึงขอมูลรายงานตัวเลขสงออกขาวไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ตามรายงานของกรมศุลกากรวา ในป ๒๕๕๔ เพียง ๒๙,๘๕๐ ตัน และป ๒๕๕๕ จํานวน ๒๑๒ ตัน
สอดคลองกับขอมูลในหนังสือที่จําเลยที่ ๒ มีถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่องการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการเสนอการซื้อขายขาวระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ขอ ๔.๒ ซึ่งระบุวา ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธดานการคาขาว
ระหวางประเทศมายาวนาน โดยในแตละปสาธารณรัฐประชาชนจีนนําเขาขาวจากประเทศไทยเฉลี่ยปละ
๓๐๐,๐๐๐ ตัน ตามเอกสารหมาย จ.๙๗๔ อันเปนการตอกย้ําใหเห็นวาขาวตามสัญญาดังกลาวไมได
ถูกสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน แตจําเลยที่ ๒ ก็เพิกเฉย มิไดตรวจสอบขอผิดปกติอยางจริงจัง
ตอมาเมื่อวัน ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการประชุมสภาผูแ ทนราษฎรเพื่อพิจารณางบประมาณ
ประจําป ๒๕๕๗ นายวรงค ไดอภิปรายเรื่องการขายขาวแบบรัฐตอรัฐและตั้งกระทูถามอีกครั้งหนึ่ง
ขณะเดียวกัน นายบุญเลิศ ไพรินทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ตั้งกระทูถามเรื่อง
การระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ จําเลยที่ ๒ ตอบกระทูเปนหนังสือลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวา
ได ข ายข า วแบบรั ฐ ต อ รั ฐ ไปทั้ ง หมด ๗.๓๒ ล า นตั น ทั้ ง ที่ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ในวั น ที่ ๙ และ
๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ จําเลยที่ ๒ ไดขายขาวแบบรัฐตอรัฐอีก ๒ สัญญา รวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัน
ขอตอบกระทูจึงไมตรงกับความเปนจริง ยิ่งกวานั้นสื่อสารมวลชนทั้งหนังสือพิมพและโทรทัศนไดนําเสนอขาว
เกี่ยวกับการขายขาวแบบรัฐตอรัฐโดยตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของการขายขาวแบบรัฐตอรัฐ
เริ่มนําเสนอขาวอยางตอเนื่องตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ กอนมีการอภิปรายไมไววางใจ และนําเสนอขาวถี่ขึ้น
โดยลําดับ จนภายหลัง การอภิป รายไมไ วว างใจก็ยัง มีการนําเสนอขาวเกี่ยวกับ รายผลการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่อง ดังที่จําเลยที่ ๒ ใหสัมภาษณผูสื่อขาวหนังสือพิมพและโทรทัศน
หลายครั้งหลายคราว ตามเอกสารหมาย จ.๑๒๙ ผูสื่อขาวไดตั้งขอสงสัยวามีการขายขาวแบบรัฐตอรัฐหรือไม
และความผิดปกติในขั้นตอนการสงมอบขาว แตจําเลยที่ ๒ ยืนยันวามีการขายขาวแบบรัฐตอรัฐจํานวน
๗.๓๒ ลานตัน และอางวาผูซื้อจะมอบหมายใหใครมารับขาวก็ได ทั้งไมเคยเปดเผยเรื่องการทําสัญญา
ขายขาวกับรั ฐ วิ สาหกิจของมณฑลสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพิ่มเติม อี ก ๔ สัญ ญา ปริม าณมากถึ ง
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ตั น หากเป น การซื้ อ ขายแบบรั ฐ ต อ รั ฐ ที่ ช อบด ว ยกฎหมายย อ มต อ งรี บ เป ด เผย
ใหสาธารณชนทราบซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศโดยรวม
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ในประเด็นเรื่องการระบายขาวนั้น ขอเท็จจริงในทางไตสวนไดความวา เริ่มดําเนินโครงการ
รับจํานําขาวเปลือกตั้งแตวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงจําเลยที่ ๒ พนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาประมาณ ๑ ป ๙ เดือน ผูประกอบ
ธุรกิจคาขาวภายในประเทศไดทําหนังสือขอซื้อขาวยื่นตอกรมการคาตางประเทศหลายครั้ง แตกรมการคา
ตางประเทศออกประกาศใหผูสนใจเสนอราคาขอซื้อขาวเพียง ๕ ครั้ง จําเลยที่ ๑ ใหความเห็นชอบ ๑ ครั้ง
ปริมาณ ๓๔,๓๐๕.๒๕ ตัน สวนจําเลยที่ ๒ ใหความเห็นชอบ ๒ ครั้ง รวม ๒๘๗,๒๖๗.๐๘ ตัน
ในบางครั้งแมมีผูเสนอราคาซื้อไมต่ํากวาเกณฑราคาที่คณะทํางานดําเนินการระบายขาวกําหนด แตจําเลยที่ ๒
กลับไมใหความเห็นชอบโดยอางเหตุผลวามีอํานาจสงวนสิทธิ์ไมรับราคาได ทั้งที่ชวงระยะเวลาดังกลาว
ขาวเปลือกเกือบทั้งหมดเขาโครงการรับจํานําจนขาวเปลือกขาดตลาดสงผลใหผูประกอบธุรกิจคาขาว
ไมสามารถหาซื้อขาวเปลือกในตลาดไดและมีขาวสารในสต็อกของรัฐบาลหลายลานตัน แตจําเลยที่ ๒
ก็ไ มเ ปด ประมูล ขายขา วให แ ก ผูป ระกอบธุร กิจ ค าข าวในประเทศ กลั บ มุ ง แต ขายขา วใหรั ฐ วิส าหกิ จ
ของมณฑลสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง ๖ รัฐวิสาหกิจ รวม ๘ สัญญา ปริมาณมากถึง ๒๒ ลานตันเศษ
อยางไมเคยปรากฏในประวัติศาสตรของประเทศไทยมากอน เมื่อราคาขาวในทองตลาดปรับตัวลดลง
บริษัทกวางตงฯ ก็ขอทําสัญญาฉบับใหมซื้อขาวชนิดเดียวกันในราคาที่ต่ํากวาสัญญาเดิม และเมื่อราคาขาว
ในทองตลาดลดลงอีก จําเลยที่ ๒ ก็ใหความเห็นชอบใหยกเลิกสัญญาฉบับที่ ๓ อางเหตุวาบริษัทกวางตงฯ
ผูซื้อไมยอมมารับมอบขาว แตกลับทําสัญญาขายขาวชนิดเดียวกันใหรัฐวิสาหกิจของมณฑลรายใหม
ในราคาต่ําลงอีก ประการสําคัญการขายขาวตามสัญญาสี่ฉบับตามฟองในราคาต่ํากวาราคาทองตลาด
โดยอ า งว า เป น สั ญ ญาซื้ อขายแบบรั ฐ ต อ รัฐ ผลที่ สุ ด ข า วที่ ข ายไปไมไ ดส ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
แตถูกนํามาขายตอภายในประเทศเพื่อหาประโยชนจากสวนตางราคา โดยกลุมของจําเลยดังที่ไดวินิจฉัยแลว
การระบายขาวของจําเลยที่ ๒ จึงมิไดกระทําไปเพื่อใหโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลประสบ
ผลสัมฤทธิ์เพื่อยกระดับ ราคาขาวในประเทศใหสูง ขึ้นอัน จะเปนประโยชนแ กชาวนาและประเทศชาติ
อยางยั่งยืนตามวัตถุประสงคของโครงการ แตกระทําไปเพื่อประโยชนของพวกพอง ซึ่งการสมคบวางแผน
นํารัฐวิสาหกิจทั้งสองบริษัทมาทําสัญญาแบบรัฐตอรัฐตามฟองโดยแอบอางวาเปนตัวแทนรับมอบหมาย
ของรั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพื่อ ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ข า วกั บ กรมการค า ต า งประเทศในราคาต่ํ า นั้ น
เป น แผนการอย า งหนึ่ ง ในการจั ด การข า วโดยมิ ช อบ อั น เป น การเสี ย หายแก รั ฐ และเป น การปฏิ บั ติ
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หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๓
ซึ่งเปน บทเฉพาะแลว จึง ไมตองปรับบททั่ว ไปตามมาตรา ๑๕๗ อีก และพระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ และเปนการตกลง
รวมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแกผูหนึ่งผูใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ และละเวนไมดําเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการดําเนินการ
เกี่ย วกับ การเสนอราคา โดยมุง หมายมิใ หมีก ารแขง ขั น ราคาอยางเปน ธรรมเพื่ อเอื้ ออํา นวยแกผู เข า
ทําการเสนอราคารายใด ใหเปน ผูมีสิทธิทําสัญ ญากับ หนว ยงานของรัฐ ตามพระราชบัญ ญัติวาดว ย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง, ๑๐, ๑๒
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ เปน กรรมเดี ยวเปน ความผิ ด ต อ กฎหมายหลายบท
แยกตามสั ญ ญาแต ล ะฉบั บ ให ล งโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๐ รวม ๒ กระทง
มีปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา จําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ไดกระทําความผิดตามฟองหรือไม เห็นวา
ขณะเกิดเหตุจําเลยที่ ๔ ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมการคาตางประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหมี
อํานาจดําเนินการเจรจาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ และลงนามในสัญญาในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทย
กับเปนอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว จําเลยที่ ๕ ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาวและไดรับแตงตั้งเปนผูชวยเลขานุการในคณะอนุกรรมการพิจารณา
ระบายขาว ตอมาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๕ ไดรับแตงตั้งใหเปนรองอธิบดีและไดรับมอบหมาย
จากจําเลยที่ ๔ ใหทําหนาที่กํากับดูแลสํานักบริหารการคาขาว ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว
มีหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ ชนิด ปริม าณ และเงื่อนไขการจําหนายขาวสารในโกดังกลาง
รวมทั้งขาวเปลือกและขาวสารอื่น ๆ นอกจากนี้จําเลยที่ ๔ ยังไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะทํางาน
ดําเนินการระบายขาว และจําเลยที่ ๕ ไดรับแตงตั้งเปนคณะทํางานและเลขานุการซึ่งมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการระบายขาวในโกดังที่แปรสภาพจากขาวเปลือกโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล รวมถึงการเจรจา
ตอรองการเสนอราคาและปริมาณแลวนําเสนอประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวใหความเห็นชอบ
ไดความจาก นางสาวพั น ธุสุด า จัน ทรโมลี นัก วิชาการพาณิ ชยชํานาญการ วาองคก ารคลัง สิน ค า
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หรือองคการตลาดเพื่อเกษตรกรจะรายงานปริมาณขาวในแตละคลังสินคา ในแตละจังหวัดตอจําเลยที่ ๔
เปนรายสัปดาห ตามเอกสารหมาย ล.๒๖๕ จําเลยที่ ๔ และที่ ๕ จึงมีอํานาจหนาที่ในการระบายขาวโดยตรง
จึงเปนเจาพนักงานที่มีอํานาจจัดการทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ สําหรับจําเลยที่ ๖
ขณะเจรจาทําสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ดํารงตําแหนงนักวิชาการพาณิชย ๘ รักษาราชการแทน
เลขานุการกรม สํานักเลขานุการกรม ตอมาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการ
สํานักบริหารการคาขาว ขอเท็จจริงไดความจากจําเลยที่ ๔ ตอบคําถามของโจทกวา จําเลยที่ ๔
ไดมอบหมายดวยวาจาใหจําเลยที่ ๖ ทําหนาที่ชวยเจรจากับบริษัทกวางตงฯ และชวยงานของสํานัก
บริหารการคาขาวในกรณีจําเลยที่ ๕ ไมอยูปฏิบัติราชการ ซึ่งนาเชื่อวาเปนความจริงเพราะจําเลยที่ ๖
ไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวและรวมประชุมคณะทํางานดําเนินการระบายขาว
ทุ ก ครั้ ง ในขณะที่ ยั ง ดํ า รงตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการพาณิ ช ย ๘ รั ก ษาราชการแทนเลขานุ ก ารกรม
ซึ่งกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๓ (๑) (ฌ)
สํานักเลขานุการกรมมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย แมจําเลยที่ ๔ จะมอบหมายดวยวาจาใหจําเลยที่ ๖ ชวยเจรจาการซื้อขายขาว
กับบริษัทกวางตงฯ และชวยปฏิบัติงานของสํานักบริหารการคาขาวในกรณีจําเลยที่ ๕ ไมอาจปฏิบัติราชการได
ก็เปนการมอบหมายที่ชอบดวยกฎหมาย กอใหเกิดอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ตอมาขณะทําสัญญา
ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ จําเลยที่ ๖ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว
ตอจากจําเลยที่ ๕ แมวาจําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ไมไดเปนผูครอบครองขาวสารที่อยูในสต็อกของรัฐบาล
แตเมื่อมีอํานาจในการระบายขาวในสต็อกยอมเปนการจัดการทรัพย จําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ จึงเปน
เจา พนัก งานมีอํา นาจจัด การทรัพ ยต ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และเปน เจาหนา ที่
ในหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหรือหนาที่ในการพิจารณาหรือดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคา
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐
ขอเท็จจริงไดความวาจําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ เปนผูทําหนาที่เจรจาขายขาวแบบรัฐตอรัฐใหบริษัทกวางตงฯ
และบริษัทหายหนานฯ ซึ่งขอตกลงตามสัญญาสอความผิดปกติหลายประการ ดังไดวินิจฉัยแลว ทั้งที่
จําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ เปนขาราชการมีอํานาจหนาที่โดยตรงและเคยมีประสบการณขายขาวแบบรัฐตอรัฐมากอน
ยอมทราบดีวาสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมอบหมายให COFCO เปนหนวยงานนําเขาขาวแบบรัฐตอรัฐ
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และโควตาการนําเขาขาวของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการประกาศไวตอ WTO รวมถึงสถิติที่มีการนําเขาจริง
เนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาวจะตอง
รายงานใหที่ประชุมทราบถึงสถานการณการคาขาวโลกตลอดจนสถิติการสงออกและนําเขาขาวของประเทศ
ผูผลิตและผูนาํ เขา ดังที่จําเลยที่ ๕ ไดรายงานตอทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วาป ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๕ คาดการณวาสาธารณรัฐประชาชนจีนจะนําเขาขาวเพียง
๖๐๐,๐๐๐ ตัน และ ๔๐๐,๐๐๐ ตัน ตามลําดับ อีกทั้งในการชี้แจงขอกลาวหา จําเลยที่ ๖ ไดแนบ
เอกสารประกอบการเจรจาซื้อขายขาวกับบริษัทกวางตงฯ ทายหนังสือชี้แจงขอกลาวหาเพิ่มเติม เอกสารหมาย
จ.๒๖๑ หนา ๖๔๒๗๓ ถึง ๖๔๒๗๔ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการคาขาวของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในเรื่องการนําเขา การสงออก และสถิติการนําเขาขาวจากประเทศไทยในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
วาสาธารณรัฐประชาชนจีนนําเขาขาวจากประเทศไทยเพียง ๓๓๓,๐๐๐ ตัน และ ๒๖๐,๐๐๐ ตัน
ตามลํ า ดั บ ส ว นป ๒๕๕๔ ตั้ ง แต เ ดื อ นมกราคมถึ ง สิ ง หาคม สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น นํ า เข า ข า ว
จากประเทศไทยเพียง ๒๐๐,๙๐๔ ตัน เทานั้น การที่บริษัทกวางตงฯ ขอซื้อขาวจากประเทศไทย
หลายลานตันในคราวเดียว จําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ยอมตองทราบถึงขอผิดปกติ และยังปรากฏขอพิรุธ
เกี่ยวกับ เงื่อนไขการขายที่ระบุใหบริษัทกวางตงฯ สามารถนําขาวที่ซื้อสงไปขายตอยังประเทศที่สาม
ในลักษณะเชิงพาณิชยได ซึ่งยอมเห็นไดชัดแจงวา มีผลกระทบตอการแขงขันราคาในตลาดขาวอันเปน
การเสียหายตอประเทศไทย ขอตกลงดังกลาว ถือวาเปนเรื่องสําคัญยิ่งและขัดตอแนวปฏิบัติของกรมการคา
ตางประเทศในเรื่องการทําสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ แมจําเลยที่ ๕ จะเบิกความอางวาในอดีตกรมการคา
ตางประเทศเคยทําสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐกับ COFCO มีขอตกลงวาให re - export คือ
สงออกไปประเทศที่สามไดก็ตาม แตจําเลยที่ ๕ ก็เบิกความตอบขอซักถามโจทกวา คําวา re - export
ไมไดมีความหมายชัดเจน แตหลังจากผูซื้อรับมอบขาวไปแลวไดสงตอไปยังสาธารณรัฐคิวบา แตไมทราบวา
เปน การสง ไปขายหรื อบริ จาค คํา เบิกความของจํ าเลยที่ ๕ ไมไ ด ยืน ยัน วาเปน การขายในลั กษณะ
เพื่อการพาณิชยดังเชนสัญญาตามฟองซึ่งใชคําวา commercial sale ซึ่งแปลความไดชัดเจนวาเปน
ขอตกลงยิน ยอมใหผูซื้ อนํา ขาวสง ไปขายตอ ยังประเทศที่ สามเพื่อ การพาณิ ชยไ ด สว นที่จํา เลยที่ ๔
มีความเห็นวาการระบุเงือ่ นไขในสัญญายินยอมใหคูสัญญาฝายผูซื้อสามารถสงขาวที่ซื้อไปขายตอยังประเทศที่สาม
ในเชิงพาณิชยไดเนื่องจากมีขาวเปลือกเขาสูโครงการรับจํานําจํานวนมากและประเทศไทยไมมีศักยภาพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เอื้อมไปถึงตลาดขาวบางแหงในตางประเทศ เชน ตลาดขาวแอฟริกา เปนตน แตสาธารณรัฐประชาชนจีน
กํ า ลั ง มี พั ฒ นาการในเรื่ อ งนี้ อ ย า งเต็ ม ที่ หากเป ด โอกาสให คู สั ญ ญาฝ า ยผู ซื้ อ ซึ่ ง เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถสงขาวที่ซื้อไปขายยังประเทศที่สามไดโดยไมตองคํานึงถึงเรื่องการแยงตลาด
เพราะมีขาวตามโครงการรับจํานําจํานวนมากเปรียบเสมือนน้ําทวมจึงตองรีบสูบออกหรือระบายออกไปโดยเร็ว
เห็นวา การใหบริษัทกวางตงฯ มีสิทธิสงขาวทั้ง หมดหรือสวนใหญไปยังประเทศที่สามเพื่อการคานั้น
เปนการขัดตอแนวปฏิบัติและยังมีผลเทากับกรมการคาตางประเทศขายขาวใหบริษัทกวางตงฯ ในราคา
ต่ํากวาปกติอยางมาก แลว ใหบ ริษัทกวางตงฯ นําไปขายตอใหป ระเทศที่สามเพื่อทํากําไรยอมไมใช
วัตถุประสงคเพื่อรักษาความสัมพันธระหวางประเทศและไมอาจถือวา เปนสัญญาแบบรัฐตอรัฐตั้งแตแรก
นอกจากนี้ ก ระบวนการจัด ทํ า และการนํ า เสนอยุท ธศาสตร การระบายขา วที่ จํา เลยที่ ๔ และที่ ๕
เปนผูดําเนินการก็สอวามีการวางแผนเพื่อรองรับรัฐวิสาหกิจของมณฑลใหสามารถทําสัญญาแบบรัฐตอรัฐได
โดยไมต อ งไดรั บ มอบหมายจากรั ฐ บาล ในขั้น ตอนกอ นการเจรจากั บ บริษั ท กว างตงฯ จํา เลยที่ ๔
ไดทําบันทึกถึงผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองกวางโจว ขอความอนุเคราะห
ให ช ว ยตรวจสอบว า บริ ษั ท กว า งตงฯ เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของรั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น หรื อ ไม
แทนที่จะขอใหตรวจสอบวาบริษัทกวางตงฯ ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไม
และผู อํ านวยการสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การค า ในตา งประเทศ ณ เมื อ งกวางโจว เพิ่ง มี บั น ทึก ลงวั น ที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจงผลการตรวจสอบมายังกรมการคาตางประเทศ โดยจําเลยที่ ๕ ไดลงนาม
รับทราบผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แสดงวาในขณะเจรจากับบริษัทกวางตงฯ
ยังไมไดรับแจงผลการตรวจสอบ สอดคลองกับคําของ นางสาวพันธุสุดา จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
ซึ่งทําหนาที่ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการเจรจาไดใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา
หลังทําสัญญา นางสาวพันธุสุดา เคยถามจําเลยที่ ๕ วาหากภายหลังปรากฏผลการตรวจสอบวาบริษัทกวางตงฯ
ไมใชรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการอยางไร จําเลยที่ ๕ ตอบวาฝายไทยสามารถยกเลิกสัญญาได แม นางสาวพันธุสุดา
จะเบิกความตอบคําถามของทนายจําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ วา ขณะเจรจามีเจาหนาที่โทรศัพทไปสอบถาม
ผลการตรวจสอบจากสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองกวางโจว ไดรับแจงวาบริษัทกวางตงฯ
เปน หน ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ ๑๐๐ เปอรเ ซ็น ต ก็ไ มป รากฏวาเจา หน าที่ ผูโ ทรศั พท สอบถามเปน ใคร
นางสาวพันธุสุดา ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนในขณะที่ยังไมมีการชี้มูลความผิด จึงนาเชื่อวา
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เปนการใหถอ ยคําตามความเปนจริงยิ่งกวาที่เบิกความตอศาล ในเรื่องการตรวจสอบสถานะของบริษัทกวางตงฯ
ยังไดความอีกวา จําเลยที่ ๔ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ใหชวยตรวจสอบวาบริษัทกวางตงฯ
เป น รั ฐ วิ สาหกิ จ ของรั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น หรือ ไม กรมเอเชีย ตะวั น ออกมี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจง วา กระทรวงการตางประเทศไดติด ตอประสานงานเปน การภายใน
กับกรมการคาตางประเทศมาอยางตอเนื่องเพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือแสดงความประสงค
จะซื้อสินคาเกษตรจากรัฐบาลไทย หนังสือรับรองของบริษัทหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อประโยชนในการประสานงาน
กับหนวยงานรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ กระทรวงการตางประเทศไดหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือ
กับสถานเอกอัครราชทู ตจีนประจําประเทศไทยแลว โดยสถานเอกอัครราชทูตพรอมใหความรวมมือ
แตจําเลยที่ ๔ เกษียนสั่งเพียงวาสงสํานักบริหารการคาขาวพิจารณา ในที่สุดกรมการคาตางประเทศเพิกเฉย
ไมไดตอบหนังสือของกรมเอเชียตะวันออก ทั้งที่ในขณะนั้นหนังสือแจงผลการตรวจสอบของผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองกวางโจว ยังสงไมถึงกรมการคาตางประเทศ แตจําเลยที่ ๔
ระบุในบันทึกขอความเห็นชอบผลการเจรจาวาบริษัทกวางตงฯ เปนรัฐวิสาหกิจที่ไดรับมอบหมายจาก
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งฝาฝนตอความจริง ตามพฤติการณแสดงใหเห็นวาจําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖
มีเจตนาใหมกี ารลงนามในสัญญาซื้อขายขาวโดยไมคํานึงถึงฐานะของบริษัทกวางตงฯ สวนที่ นางสาวพันธุสุดา
เบิกความวา กอนเจรจาจําเลยที่ ๖ ไดขอหลักฐานการมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
แตบริษัทกวางตงฯ ไมมีเอกสารมอบอํานาจ ทั้งไดยินจําเลยที่ ๖ แจงจําเลยที่ ๔ วาบริษัทกวางตงฯ
ไมมีหลักฐานการไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและจําเลยที่ ๖ ยังแจงวารัฐบาลไทย
ไมเคยทําสัญญาแบบรัฐตอรัฐที่กําหนดราคาขายแบบหนาคลังสินคามากอน แตจําเลยที่ ๔ ตอบวา
ใหเจรจาไปกอนแลวนําเสนอจําเลยที่ ๑ เปนผูพิจารณานั้น เห็นวา นางสาวพันธุสุดา เคยใหถอยคํา
ตอคณะอนุกรรมการไตสวน ๒ ครั้ง ในการใหถอยคําครั้งที่ ๒ คณะอนุกรรมการไตสวนถามวาในการเจรจา
มีการพูดเรื่องสถานะของหนวยงานและการไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือไม
อยางไร นางสาวพันธุสุดา ตอบวา ไมไดยินการพูดคุยในเรื่องสถานะของหนวยงาน หรือเรื่องการไดรับ
มอบอํานาจจากรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน จําเลยที่ ๖ เองใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวน
หลายครั้งแตไมเคยใหการถึงเรื่องดังกลาว คําเบิกความในสวนนีข้ อง นางสาวพันธุสุดา จึงไมมีน้ําหนักใหรับฟง
นอกจากนี้ จํ า เลยที่ ๕ ยั ง ให ถ อ ยคํ า ต อ คณะอนุ ก รรมการไต ส วนตามเอกสารหมาย จ.๒๖๑ ว า
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โดยทั่วไปการเจรจาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐทุกครั้ง เพื่อเปนการใหเกียรติแกรัฐบาลตางประเทศมักจะมี
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธเดินทางไปตอนรับ แตกรณีของบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ จําเลยที่ ๔
แจงวาผูแทนของบริษัททั้งสองจะเดินทางเขาประเทศไทยดวยตนเอง ขัดตอเหตุผลที่ผูแทนรัฐวิสาหกิจ
ตางประเทศเดินทางมาเจรจาการซื้อขายแบบรัฐตอรัฐจะหาที่พักแรมเอง ยิ่งกวานั้นหลักการและวิธีปฏิบัติ
ในการเจรจาแบบรัฐตอรัฐ ขาราชการผูมีอํานาจเจรจาจะตองขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาจากรัฐมนตรี
ผูมีอํานาจเห็นชอบผลการเจรจาในเรื่อง ชนิดขาว ปริมาณ ราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ดังที่จําเลยที่ ๕
ได ชี้แ จงข อ กล า วหาวา ข าราชการผู เ จรจาจะต อ งขอความเห็น ชอบกรอบการเจรจาจากผูมี อํ านาจ
ใหความเห็นชอบกอนไปทําการเจรจา แตการเจรจากับบริษัทกวางตงฯ ตามสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒
ไมปรากฏวามีการขออนุมัติกรอบการเจรจา หลังจากทําสัญญาสองฉบับแรกกับบริษัทกวางตงฯ จําเลยที่ ๔
ได เ สนอบั น ทึ ก ขอความเห็ น ชอบในการแก ไ ขสัญ ญาฉบั บที่ ๑ จํ า นวน ๓ ครั้ ง และเสนอบั น ทึ ก
ขอความเห็นชอบในการแกไขสัญ ญาฉบับ ที่ ๒ จํานวน ๕ ครั้ง การแกไ ขแตละครั้ง ไมปรากฏวา
มีการเจรจากับ ใคร เจรจาที่ไ หน แมแตจําเลยที่ ๕ ในฐานะผูอํานวยการสํานักบริห ารการคาขาว
มีอํานาจหนาที่เตรียมขอมูลการเจรจาเพื่อแกไขสัญ ญาไดชี้แ จงแกขอกลาวหาวาไมเคยเขารวมเจรจา
ในการแกไขสัญญา และไมเคยเห็นตัวแทนของบริษัทกวางตงฯ หรือบริษัทหายหนานฯ เดินทางเขามาเจรจา
ทราบเพียงวาอธิบ ดีกรมการคาตางประเทศเปนผูอนุมัติใหแกไ ขสัญญาตามบัญชาของรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย สวนจําเลยที่ ๔ ก็ไมเคยชี้แจงตอคณะอนุกรรมการไตสวน หรือใหการในชั้นพิจารณาวา
ในการแกไขสัญญาแตละครั้งไดมีการเจรจากับตัวแทนของผูซื้อ ที่ไหน อยางไร สอดคลองกับคําเบิกความ
ของ นางสาวพันธุสุดา วาการแกไขสัญญาแตละครั้ง นางสาวพันธุสุดา จะจัดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติม
เปนภาษาอังกฤษใหจําเลยที่ ๕ หรือที่ ๖ แลวแตกรณีเปนผูตรวจสอบความถูกตอง มอบใหจําเลยที่ ๗
หรือที่ ๘ นําไปใหผูแทนของบริษัทกวางตงฯ ลงชื่อแลวนํามาคืน จากนั้น นางสาวพันธุสุดา จะนําไปให
จํา เลยที่ ๔ ลงชื่ อ ข อ เท็ จ จริง ประจั ก ษ ชัด ว า วิ ธี ป ฏิบั ติ ใ นการแก ไ ขสั ญ ญาเริ่ ม จากฝ า ยข า ราชการ
ของกรมการคาตางประเทศจัดทําเอกสารการแกไขกันเองโดยไมมีการเจรจาใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การแกไขสัญญาทั้งสองฉบับ ในเรื่องเพิ่มวิธีชําระคาขาวดวยการโอนเงินผานธนาคารและวิธีชําระคาขาว
ดวยแคชเชียรเช็คเปนการขอแกไขหลังจากทําสัญญาไปเพียง ๕ วัน นับเปนขอพิรุธอยางยิ่ง เพราะหาก
ผูซื้ อ ประสงค เ พิ่ ม วิ ธีชํ า ระเงิ น ดั ง กล า วก็น า จะเจรจากั น ใหไ ด ข อ ยุ ติ ตั้ง แต ข ณะทํา สั ญ ญาแลว อี ก ทั้ ง
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วิธีการชําระเงิน ๒ วิธีที่เพิ่มมาก็ไมสอดคลองกับแนวทางการซื้อขายแบบรัฐตอรัฐซึ่งเงินที่ชําระตองมาจาก
ผูซื้อที่เปน รัฐ ตางประเทศ และกรมการคาตางประเทศไมเคยปฏิบัติเชน นี้ม ากอน การชําระคาขาว
ดว ยแคชเชียรเช็ค หรือโอนเงิน ผานธนาคาร ยอมทําใหต รวจสอบและควบคุมการสง ออกขาวเปน ไป
ดวยความยุงยากและเปดชองใหนาํ ขาวไปเวียนขายภายในประเทศหรือนํากลับไปจํานําในโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกของรัฐบาลเพราะซื้อมาในราคาถูกกวาทองตลาดตามที่ปรากฏตามขาววา ภายหลังทําสัญญา
มีการใชแคชเชียรเช็คชําระคาขาวตามสัญญาฉบับที่ ๑ และสัญญาฉบับที่ ๒ หลายรอยฉบับ เช็คบางฉบับ
สั่งจายเงินเพียง ๒,๔๐๐ บาท ๑๑,๗๕๐ บาท ๒๐,๔๖๐ บาท เปนตน และเงินที่ใชซื้อแคชเชียรเช็ค
ลวนแตมาจากบุคคลหรือนิติบุคคลภายในประเทศทั้งสิ้น โดยไมมีการชําระคาขาวดวยเงินของรัฐวิสาหกิจ
ผูซื้อทั้งสองรายเลย ขอเท็จจริงปรากฏวามีการนําขาวตามสัญญามาเวียนขายภายในประเทศโดยไมมี
การสงไปยังตางประเทศ สวนที่จําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ตอสูวากรมการคาตางประเทศไมมีหนาที่ตรวจสอบ
วาขาวตามสัญญาไดสงออกไปตางประเทศหรือไม แตเปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การรั บ จํา นําข าวนั้ น เห็น วา กรมการคาต างประเทศในฐานะเป น คูสั ญ ญายอมมีอํา นาจและหนา ที่
ตองตรวจสอบวาผูซื้อไดมีการนําขาวที่ซื้อออกนอกราชอาณาจักรอันเปนวัตถุประสงคของสัญญาหรือไม
ทั้งกรมการคาตางประเทศยังมีอํานาจหนาที่ในการออกใบอนุญาตสงออก ยอมสามารถตรวจสอบขอมูล
การสงออกไดโดยงาย สวนคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจํานําขาว มีหนาที่ติดตาม
และตรวจสอบในกระบวนการรับจํานําขาวเปลือกเพื่อใหโครงการรับจํานําขาวเปลือกเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในภาพรวม ยอมเปนไปไมไดที่จะตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาโดยที่ไมไดเปนคูสัญญาดวย
ขอตอสูของจําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ฟงไมขึ้น
สําหรับการทําสัญญาฉบับที่ ๓ เริ่มตนจากจําเลยที่ ๔ ทําบันทึกลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ วา
บริษัทกวางตงฯ ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
ถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศเสนอขอทําสัญญาซื้อขายขาวฉบับใหม โดยขอซื้อขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต
กับปลายขาวขาวเอวันเลิศ ชนิดละ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน ราคาตันละ ๑๑,๕๐๐ บาท และ ๙,๐๐๐ บาท
แตไมปรากฏวาจําเลยที่ ๔ ไดมีการเจรจากับผูแ ทนของบริษัทกวางตงฯ เมื่อใด สถานที่ใด อีกทั้ง
นางสาวพันธุสุดา ผูมีหนาที่จัดเตรียมขอมูลการเจรจาไดใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา กรมการคา
ตางประเทศเคยมีการเจรจากับบริษัทกวางตงฯ เพียงครั้งเดียวในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ นางมนัสนิตย
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จิร วัฒ น นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ ผูไ ดรับมอบหมายจากจําเลยที่ ๔ ใหทําหนาที่ดูแ ล
ดานซื้อขายขาวกับตางประเทศ การรับแคชเชียรเช็ค และเบิกจายขาวใหบริษัทกวางตงฯ เบิกความวา
กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ไดเสนอบันทึกขอความเห็นชอบเพื่อทําสัญญาฉบับที่ ๓ ใหจําเลยที่ ๖
และที่ ๔ พิจารณาตามลําดับชั้นจนจําเลยที่ ๒ ไดใหความเห็นชอบนําไปสูการลงนามในสัญญาฉบับที่ ๓
แตพยานไมเคยพบตัวแทนของบริษัทกวางตงฯ สวนจําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ไมเคยชี้แจงหรือแสดงหลักฐาน
ไมวาในชั้นไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือชั้นพิจารณาวา ไดมีการเจรจากับบริษัทกวางตงฯ
เมื่อใด เจรจากันที่ใด อีกทั้งปรากฏวาขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต และปลายขาวขาวเอวันเลิศที่บริษัทกวางตงฯ
ขอซื้อเพิ่มเติมนั้นเปนขาวที่รวมอยูในสัญญาฉบับที่ ๒ อยูแลว แตจําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ กลับเสนอขอ
ความเห็นชอบใหขายขาวทั้งสองชนิดต่ํากวาราคาตามสัญญาเดิม ทําใหบริษัทกวางตงฯ ไดประโยชน
จากการซื้อขาวชนิด เดียวกัน ในราคาที่ต่ําลง ขออางของจําเลยที่ ๔ และที่ ๕ วาขาวทั้งสองชนิด
ตามสัญญาฉบับที่ ๒ เปนขาวนาป สวนขาวที่เสนอขอความเห็นชอบใหทําสัญญาใหมตามสัญญาฉบับที่ ๓
เปนขาวนาปรังซึ่งมีราคาถูกกวานั้น จําเลยที่ ๔ ก็ไมไดระบุเหตุผลตามที่อางไวในบันทึกขอความเห็นชอบ
ผลการเจรจา แตกลับปรากฏวาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จําเลยที่ ๕ และที่ ๖ เปนคณะเจรจาขายขาว
แบบรัฐตอรัฐใหบริษัท Hainan Land Reclamation Commerce and Trade Group Co., Ltd.
ตกลงขายขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต นาป ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และนาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕
ในราคาเทากันคือตันละ ๙,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย จ.๖๓ หนา ๔๑๖๑ นอกจากนี้การขายขาว
แบบรัฐตอรัฐให COFCO เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขณะ นายนิวัฒนธํารง เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย ก็ตกลงขายขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต เปนขาวนาปรังปปจจุบัน ในราคาแพงกวาขาวนาป
ที่เก็บเกี่ยวในฤดูกอนหนา ตามเอกสารหมาย จ.๔๔๐ ขาวนาปจึงหาไดมีราคาสูงกวาขาวนาปรังตามที่อางไม
สําหรับสัญญาฉบับที่ ๔ ไดความตามบันทึกขอความเห็นชอบกรอบแนวทางเจรจาวาบริษัทหายหนานฯ
มีหนังสือแจงความประสงคถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยตั้งแตวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ แตจําเลยที่ ๔
เพิ่งจะทําบันทึกขอความเห็นชอบกรอบแนวทางเจรจาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเปนวันที่อางวา
มีการนัดหมายเจรจากับบริษัทหายหนานฯ อีกทั้งตามบันทึกระบุชื่อเรื่องวาแนวทางการเสนอราคาขายขาว
แบบรัฐตอรัฐ (G to G) ระหวางรัฐบาลไทยและหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งขัดแยงกับเนื้อความในบันทึกที่ระบุวาบริษัทหายหนานฯ เปนเพียงรัฐวิสาหกิจ
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ของมณฑลหายหนาน และจํ าเลยที่ ๔ มีบัน ทึ กลงวัน ที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ถึงผูอํ านวยการ
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองกวางโจว ขอความอนุเคราะหใหชวยตรวจสอบสถานะ
ความเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจของบริษัทหายหนานฯ แทนที่จะขอใหตรวจสอบวาบริษัทหายหนานฯ
ไดรับมอบอํานาจหรือไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไม
สําหรับขั้นตอนปฏิบัติในการสงมอบขาวตามสัญญา ไดความจาก นางสาวพันธุสุดา วาจําเลยที่ ๕
ซึ่งเปนผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาวในขณะนั้นไดสั่งไววาไมตองนําหนังสือเกี่ยวกับการรับมอบขาว
ไปลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณโดยอางวาเปนความลับของทางราชการ ในระยะแรก ๆ
จําเลยที่ ๕ จะยกรางหนังสือใหจําเลยที่ ๔ ลงนามแจงไปยังองคการคลังสินคาหรือองคการตลาด
เพื่ อ เกษตรกรให จ ายข าว โดยระบุ ชื่อ คนไทยที่ เ ป น ผู รั บ มอบอํ า นาจ แต ไ ม ร ะบุ ชื่ อ บริ ษั ทกว างตงฯ
หรือบริษัทหายหนานฯ และระบุดวยวาขอใหดําเนินการในเรื่องนี้ในทางลับอยางยิ่ง หากขอมูลการจําหนาย
ขาวสารแพรกระจายออกสูสาธารณชน อาจสรางความปนปวนตอระบบตลาดขาวและอาจกอใหเกิดปญหา
ในประเทศผูซื้อ ในระยะตอมา นางสาวพันธุสุดา จะพิมพหนังสือตามแนวทางที่จําเลยที่ ๕ เคยรางไว
จําเลยที่ ๕ สั่ง นางสาวพันธุสุดา ผูถือหนังสือขอเบิกขาวไปสงใหถึงมือ พันตํารวจตรี ศราวุฒิ สกุลมีฤทธิ์
ผูอํานวยการองคการคลังสินคา หากไมพบผูอํานวยการก็ใหฝากหนังสือไวกับเลขานุการ โดยองคการคลังสินคา
ไมมีการลงทะเบียนรับสง หนังสือไวเปนหลักฐาน หลังจากนั้น เจาหนาที่ขององคการคลัง สิน คาจะนํา
ใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษี มาสงใหผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาวโดยตรง หากผูอํานวยการไมอยู
นางสาวพันธุสุดา จะเปนผูรับหนังสือไวแทน แตไมมีการลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานเชนกัน
แลว นางสาวพันธุสุดา จะโทรศัพทแจงจําเลยที่ ๗ ที่ ๘ หรือที่ ๙ ใหมารับใบสงสินคา/ใบแจงหนี้
ใบกํากับภาษี ไปใชเปนหลักฐานการเบิกขาวออกจากคลังสินคา ทั้งนี้ใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษี
ชองชื่อลูกคาจะระบุ กรมการคาตางประเทศ และไมระบุราคาตอหนวย ซึ่งเจาหนาที่องคการคลังสินคา
หลายราย เชน นางสุพรรณี รุจิภักดิ์ หัวหนางานจําหนาย นางสนิทพิมพ วณิชยวรนันต ซึ่งมาดํารงตําแหนง
สืบตอจาก นางสุพรรณี ตางใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา การระบุชื่อลูกคาเปนกรมการคา
ตางประเทศ การไมร ะบุราคาตอหนว ย และไมร ะบุมูลค าในใบสงสิน คา/ใบแจง หนี้ ใบกํา กับ ภาษี
เพิ่งเกิดขึ้นเปนครั้งแรก สาเหตุที่ปฏิบัติเชนนั้นเนื่องมาจากตามบันทึกขอใหเบิกจายขาวของกรมการคา
ตางประเทศ ระบุใหออกในนามกรมการคาตางประเทศ โดยไมมกี ารระบุราคาและมูลคา ขอที่ นางสาวพันธุสุดา
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เบิกความตอบคําถามทนายจําเลยที่ ๕ วา จําเลยที่ ๕ สั่งใหไปประสานกับเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
เรื่องการทําบันทึกเบิกมันสําปะหลังและนํามาเปนแนวทางปฏิบัติในการเบิกขาว โดยมีการลงเลขรับหนังสือ
ตามปกติ แตพยานเกิดความสับสนในขณะใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนนั้นไมนาเชื่อถือเพราะขัดแยง
กั บ พยานเอกสารที่ ป รากฏและยั ง ขั ด แย ง กั บ ถ อ ยคํ า ของเจ า หน า ที่ ข ององค ก ารคลั ง สิ น ค า ดั ง กล า ว
เมื่อพิจารณาจากบันทึกขอความแจงเบิกขาวของกรมการคาตางประเทศระบุวาจําเลยที่ ๑ เห็นชอบ
ใหจําหนายขาวสารในปริมาณหนึ่งใหแกรัฐบาลตางประเทศ ปกปดไมระบุชื่อคูสัญญา และปริมาณที่ขาย
ตามสัญญา และยังไดความจาก นางสาวรัตนาภรณ ไตรรัตนานุสรณ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
ซึ่งไดรับมอบหมายใหมาทําหนาที่ตรวจสอบการเบิกจายขาววา แคชเชียรเช็คชําระคาขาวที่นําสงกองคลังนั้น
ในช ว งแรกเจาหนา ที่กองคลั ง จะลงชื่ อในบัน ทึกการรั บ แคชเชียร เช็ค ไวเ ปน หลัก ฐาน แตในชว งหลั ง
เจาหนาที่กองคลังไมยอมลงชื่อ โดยจําเลยที่ ๕ แจงวาไมตอ งทําบันทึกการรับแคชเชียรเช็ค ทั้งที่หนังสือ
ขอชําระเงินคาขาวก็ดี หนังสือแจงใหเบิกจายขาวก็ดี ใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษีก็ดี บันทึก
การรับแคชเชียรเช็คก็ดี ลวนแตเปนเอกสารสําคัญที่เปนหลักฐานการปฏิบัติตามสัญญา หากเปนความลับ
ตามที่อางก็ตองนําไปลงทะเบียนเปนหนังสือประเภทลับตามระเบียบงานสารบรรณ การที่จําเลยที่ ๕
ไมใหนําหนังสือทุกขั้นตอนของการรับขาวไปลงทะเบียนเลขรับสงหนังสือ ไมใหทําหลักฐานการรับแคชเชียรเช็ค
ไมระบุชื่อลูกคาในใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษีอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน เห็นวา จําเลยที่ ๔
ถึงที่ ๖ เปนขาราชการมีความรูและประสบการณการเจรจาขายขาวแบบรัฐตอรัฐมาแลวทั้งสิ้นยอมทราบ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเจรจาขายขาวแบบรัฐตอรัฐเปนอยางดี แตการขายขาวตามฟองปรากฏขอพิรุธ
ผิดปกติหลายประการ บงชี้ใหเห็นวาจําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ ทราบดีอยูแลววาการซื้อขายขาวไมชอบดวยกฎหมาย
จึงไดพยายามปกปด มิใหแพรงพรายไปสูภายนอก การกระทําของจําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖ จึงเปนการรวมกับ
จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ จัด การทรัพยโ ดยมิชอบ อัน เปน การเสียหายแกรัฐ และปฏิบัติห รือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๓ ซึ่งเปน
บทเฉพาะแลว จึงไมตองปรับบททั่วไป ตามมาตรา ๑๕๗ อีก และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ และเปนการตกลงรวมกัน
ในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแกผูหนึ่งผูใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
อันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ และละเวนไมดําเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการดําเนินการ
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เกี่ยวกับการเสนอราคา โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขาทํา
การเสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง, ๑๐, ๑๒ ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ เปนการกระทําความผิดตามสัญญาสี่ฉบับ เปนความผิดรวม ๔ กระทง
มีปญหาตองวินิจฉัยตอไปวาจําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๕ และที่ ๑๗ ถึงที่ ๒๑ สนับสนุนจําเลยที่ ๑
ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ กระทําความผิดตามฟองหรือไม ขอเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยที่ ๑๐ นั้น ไดความวา
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ จําเลยที่ ๑๔ มอบอํานาจใหจําเลยที่ ๗ ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ตามหนังสือมอบอํานาจเอกสารหมาย จ.๒ หนา ๑๖๔ ขณะจดทะเบียนมีจําเลยที่ ๑๔ เปนกรรมการ
ผู มี อํ า นาจลงนามและเป น ผู ถื อ หุ น ใหญ ตามสํ า เนาบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ถื อ หุ น เอกสารหมาย จ.๑๓๓
หนา ๔๐๔๒๗ ในการกูยืมเงินเพื่อดําเนินธุรกิจของจําเลยที่ ๑๐ ไดความจาก นางวัลยา แกวรุงเรือง
รองกรรมการผูจัดการ และ นายอภินันท สุนทรนันท ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา เมื่อป ๒๕๔๗ บริษัทจําเลยที่ ๑๐ ขอสินเชื่อเพื่อการสงออก
วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินกูประจํา ๑,๐๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใชทรัพยสินทั้งหมด
ของจําเลยที่ ๑๐ เปนหลักประกันและมีจําเลยที่ ๑๔ เปนผูค้ําประกัน สวนบริษัทเพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด
มีจําเลยที่ ๑๔ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามและเปนผูถือหุนรองจาก นายพิพัฒน พะเนียงเวช ไดขอสินเชื่อ
จากธนาคาร แตไมมีหลักทรัพยเปนประกัน ตอมาป ๒๕๔๙ บริษัทเพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด
ประสบปญหาขาดสภาพคลองจากความไมนาเชื่อถือเนื่องจากจําเลยที่ ๑๔ ตกเปนขาวพัวพันการทุจริต
โครงการบานเอื้ออาทร ธนาคารจึงระงับสินเชื่อไวชั่วคราว จําเลยที่ ๑๐ มาเจรจาปรับโครงสรางหนี้
มีขอตกลงใหจําเลยที่ ๑๐ ซื้อหนี้ของบริษัทเพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ดวยการนําหลักทรัพยเดิม
ของจําเลยที่ ๑๐ ที่เปนหลักประกันอยูแลวมาเปนหลักประกันหนี้ของบริษัทเพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด
รวมทั้งนําทรัพยสินของบริษัทสยามธัญรักษไซโล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของจําเลยที่ ๑๔ มาเปน
หลักประกันดวย โดยจําเลยที่ ๑๔ ยังคงเปนผูค้ําประกันเหมือนเดิมแตไดออกจากการเปนกรรมการ
และผูมีอํานาจลงนามตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ขณะเกิดเหตุคดีนี้ จําเลยที่ ๑๐ มีจําเลยที่ ๑๑ และที่ ๑๒
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนเจาของกิจการตลอดจนผูถือหุนในบริษัท
จําเลยที่ ๑๐ ไดความวาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ จําเลยที่ ๑๔ สลับหุนกับ นายอนุ จารุศิลาวงศ
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เปนผลใหจําเลยที่ ๑๔ ถือครองหุนลดลงจาก ๓๓๒,๕๖๐ หุน เหลือ ๒๒,๘๐๐ หุน จนกระทั่งวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ จําเลยที่ ๑๔ ไดโอนหุนใหจําเลยที่ ๑๑ จํานวน ๑ หุน และโอนหุนที่เหลือ
ให นายอนุ เปนผลให นายอนุ ถือหุนจํานวน ๓๕๕,๓๕๙ หุน จากหุนจดทะเบียนทั้งหมด ๕๕๖,๐๐๐ หุน
ตอมาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จําเลยที่ ๑๑ รับโอนหุนจาก นางกิ่งแกว ลิมปสุข ภริยาของจําเลยที่ ๑๔
อีก ๒๙,๙๙๙ หุน วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จําเลยที่ ๑๑ รับโอนหุนจาก นายนที กาญจนพาที
๓๙,๙๙๙ หุน และรับโอนหุนจาก นายชนกชนม ลิ่มเจริญ ๒๕,๖๔๐ หุน รวมแลวจําเลยที่ ๑๑ ถือหุน
จํานวน ๙๕,๖๓๙ หุน สําหรับจําเลยที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ รับโอนหุนจาก นางกิ่งแกว
จํานวน ๔๐,๐๐๐ หุน และเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ รับโอนหุนจาก นางสาวจินตนา กาญจนคีรี
พนักงานของจําเลยที่ ๑๐ จํานวน ๒๙,๙๙๙ หุน รวมปริมาณหุนที่ถือ ๖๙,๙๙๙ หุน จําเลยที่ ๑๑
และที่ ๑๒ เบิกความวารับโอนหุนจากผูถือหุนเดิมโดยไมมีการชําระคาหุน แตมีขอตกลงกับผูถือหุนเดิม
วาจะชําระคาหุนเมื่อบริษัทมีกําไรและจายเงินปนผลแลวเพราะมูลคาหุนติดลบเนื่องจากโรงงานกําลังกอสราง
ยังไมแลวเสร็จ เปนการกลาวอางลอย ๆ ไมนาเชื่อวาจําเลยที่ ๑๑ เปนเพียงพนักงานตําแหนงเลขานุการ
และจํ า เลยที่ ๑๒ เป น พนั ก งานฝ า ยบั ญ ชี จ ะมี ค วามสามารถซื้ อ หุ น ในราคาหุ น ละ ๑,๐๐๐ บาท
คิดเปนเงินหลายสิบลานบาท เนื่องจากในป ๒๕๔๗ จําเลยที่ ๑๐ ขอสินเชื่อสงออกวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และวงเงินกูประจํา ๑,๐๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๑๐ มีหนี้คางชําระ
๑,๖๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท การที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อใหจํานวนมากเพื่อกอสรางโรงสีขาว ยอมแสดงวา
ไดผานการวิเคราะหสินเชื่อแลววากิจการของจําเลยที่ ๑๐ มีศักยภาพที่จะเติบโตและสรางรายไดเพียงพอ
มาชําระหนี้คืนธนาคารได สอดคลองกับขอเท็จจริงที่ไดความจากบันทึกถอยคําในชั้นไตสวนของ นางวัลยา
และ นายอภินันท วา ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จําเลยที่ ๑๐ ไดชําระหนี้เสร็จสิ้นและอยูระหวาง
ธนาคารดําเนินการปลดหลักทรัพยและบุคคลค้ําประกัน นอกจากนี้ยังไดความวาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีหนังสือวาจางบริษัทโปร แอพไพรซัล จํากัด ทําการประเมิน
สินทรัพยของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ผูรับจางประเมินไดทําการสํารวจและประเมินมูลคาในวันที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๕๔ ประกอบดวยเครื่องจักรและอุปกรณ ๓๓ รายการ มูลคาทรัพยสินที่ประเมินได ๑,๒๐๙,๓๐๕,๐๐๐ บาท
และที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า ง ๑๐ รายการ มู ล ค าทรั พ ย สิ น ที่ ป ระเมิน ได ๗๑๘,๖๓๔,๐๐๐ บาท
ตามเอกสารหมาย จ.๘๓ แตจนถึงปจจุบนั จําเลยที่ ๑๑ และที่ ๑๒ ก็ยังอางวาไมไดชําระคาหุนแกผูถือหุนเดิม
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โดยเฉพาะอยางยิ่งขอเท็จจริงยังไดความจาก นายนที นายอนุ และ นายโจว เซียงดอง อดีตพนักงาน
ของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ตางใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนยืนยันวา พยานทํางานที่บริษัทเพรซิเดนท
อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด จนกระทั่งป ๒๕๕๐ จําเลยที่ ๑๔ บอกวาบริษัทเดิมประสบปญหาทางการเงิน
และใหพยานมาทํางานกับบริษัทจําเลยที่ ๑๐ แตใชสถานที่ทําการเดิม จําเลยที่ ๑๔ ใหพยานถือหุน
ในบริษัทจําเลยที่ ๑๐ แทนโดยมีทนายความนําใบโอนหุนมาใหพยานลงชื่อไวลวงหนาเพื่อโอนหุนคืน
พยานทั้ ง สามปากยั ง ยื น ยั น ว าจํ า เลยที่ ๑๔ เป น เจ า ของบริษั ท จํ าเลยที่ ๑๐ มี อํา นาจตั ด สิ น ใจใน
การดําเนินธุรกิจแตผูเดียว โดยจําเลยที่ ๑๑ เปนเลขานุการสวนตัวของจําเลยที่ ๑๔ สวนจําเลยที่ ๑๒
เปนพนักงานฝายบัญชี พยานทั้งสามปากเคยทํางานกับจําเลยที่ ๑๔ มานานพอสมควร สาเหตุที่ลาออก
ไมไดเกิดจากมีปญหาขัดแยงในการทํางาน และยังไดความวาจําเลยที่ ๑๔ มีความสัมพันธเปนญาติ
ทางฝายมารดาของ นายอนุ ซึ่งจําเลยที่ ๑๔ เคยพักอาศัยที่บานของ นายอนุ และเปนคนชวน นายอนุ
มาทํางานดวย ยอมไมมีมูลเหตุจูงใจใหพยานทั้งสามปากใหถอยคําปรักปรําจําเลยที่ ๑๔ ขอเท็จจริงฟงไดวา
จําเลยที่ ๑๔ เปนเจาของกิจการและเปนผูมีอํานาจตัดสินใจแตผูเดียวในการดําเนินกิจการบริษัทจําเลยที่ ๑๐
แตใหจําเลยที่ ๑๑ ที่ ๑๒ และพนักงานถือหุนในบริษัทจําเลยที่ ๑๐ แทน
สําหรับความเกี่ยวของของจําเลยที่ ๑๐ กับการทําสัญญาตามฟองในคดีนี้นั้น ขอเท็จจริงไดความวา
บริษัทกวางตงฯ เคยมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นแจงความประสงค
ขอซื้อขาวจากรัฐบาล ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน โดยมอบหมายให นางอรวรรณ ศรัทธาสกุล เปนผูประสานงาน
แตในที่สุดไมมีการตกลงซื้อขาย การทําสัญญาฉบับที่ ๑ และที่ ๒ ในคดีนี้ บริษัทกวางตงฯ มีหนังสือ
ลงวัน ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๔ ถึง อธิ บ ดี กรมการค าต างประเทศ ขอซื้ อข าวในสต็ อกของรั ฐ บาล
หลังจากนั้นเพียง ๒ วัน บริษัทกวางตงฯ มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ กําหนดนัด
วันเจรจาและแจงวาไดมอบหมายใหจําเลยที่ ๘ เปนผูประสานงาน ในขณะนั้นจําเลยที่ ๘ ทํางานอยูที่
บริษัทคอนสแตนด เอนเนอรจี จํากัด ที่มี นางโจวจิ้ง หรือแซนดี้ เปนกรรมการผูจัดการ โดยไดความ
จาก นายสุพจน ศรีงามเมือง อนุกรรมการไตสวนวา มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายขาว
แบบรัฐตอรัฐโดยบุคคลกลุมเดียวกันกับคดีนี้ที่อยูในระหวางไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พยานปาก
นางสาวชนม สีเมยดง ไดใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา ตนทําหนาที่เลี้ยงบุตรของ นางซินดี้
โดยยายของเด็กก็คือ นางอรวรรณ พยานหลักฐานดังกลาวขางตนเชื่อมโยงใหเห็นวา นางอรวรรณ เกี่ยวของ
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กั บ การซื้ อ ข า วในคดี นี้ ข องบริ ษั ท กว า งตงฯ ส ว นกรณี บ ริ ษั ท ห า ยหนานฯ ได มี ห นั ง สื อ ฉบั บ ลงวั น ที่
๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย แจงความประสงคขอซื้อปลายขาวเหนียว
โดยมอบหมายให นางสาวกรรณิกา เพชรสุวรรณ หรือพัฒนสุวรรณ เปนผูประสานงาน แตกลับปรากฏวา
นางสาวกรรณิกา ไดมอบอํานาจชวงใหผูอื่นไปรับขาวจากคลังของรัฐหลายแหงโดยไมปรากฏวาบริษัทหายหนานฯ
ไดมอบอํานาจ นางสาวกรรณิก า เปน ผู รับ มอบขาว ตามเอกสารหมาย จ.๒๕๓ หน า ๖๒๖๔๑
ขอเท็จจริงยังไดความจาก นายสุพจน วา นางสาวกรรณิกา ใหถอยคําในคดีที่อยูระหวางไตสวนวาตนเปนพนักงาน
ของ นางอรวรรณ นอกจากนี้ยังไดความจาก นายนิคม สินเทาว ผูจัดการฝายตอนรับของโรงแรมเจาพระยาปารควา
นางอรวรรณ เปนผูจองและชําระคาหองพักรวมอาหารเชาที่ผูแทนของบริษัทหายหนานฯ เขาพักในชวง
ที่มาเจรจาทําสัญญาซื้อขายปลายขาวเหนียวตามสัญญาฉบับที่ ๔ ขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนอีกวา
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นางอรวรรณ เปดบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขารัชดาภิเษก - หวยขวาง เลขที่ ๐๙๑ – ๐ – ๒๔๔๓๖ – ๗ ระบุในคําขอเปดบัญชีวาทํางานที่บริษัท
จําเลยที่ ๑๐ แมจําเลยที่ ๑๑ จะเบิกความวาไมไดรูเห็นหรือยินยอมในเรื่องนี้และไมปรากฏหลักฐานอื่น
ที่พิสูจนใหเห็นวา นางอรวรรณ เปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ ก็ตาม หาก นางอรวรรณ ไมมีสวนเกี่ยวของ
กับจําเลยที่ ๑๐ ยอมไมมีเหตุผลใดที่ตองระบุในคําขอเปดบัญชีเชนนั้น พรอมระบุที่อยูของจําเลยที่ ๑๐
ไดอยางถูกตอง เมื่อพิจารณารายการธุรกรรมทางการเงินก็ปรากฏวาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
จําเลยที่ ๙ ไดโ อนเงิน ระบบบาทเนตเขาบัญ ชีข อง นางอรวรรณ จํานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอเท็จจริงยังไดความจาก นายวรพงศ พิชญพงศา นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท ผูประกอบธุรกิจคาขาว
ซึ่งใหถอยคําตออนุคณะกรรมการไตสวนวา โครงการรับจํานําขาวในราคาสูงกวาตลาดทําใหชาวนานําขาว
ไปเขาโครงการรับจํานําเกือบทั้งหมด สงผลใหผูประกอบธุรกิจสงออก ไมสามารถหาซื้อขาวจากตลาดได
ตองประสบปญหาในการสงออก แตจําเลยที่ ๑๐ กลับสามารถสงขาวไปขายตางประเทศในราคาต่ํากวา
ตลาดจํานวนมากถึง ๑๐๐,๐๐๐ ตันตอเดือน สอดคลองกับตัวเลขสงออกของจําเลยที่ ๑๐ ซึ่งปรากฏวา
ป ๒๕๕๕ ถึงป ๒๕๕๗ สงออกขาวไปยังตางประเทศเพิ่มขึ้นเปน ๖๔๐,๐๐๐ ตัน ๘๔๐,๐๐๐ ตัน
และ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตัน ตามลําดับ ทั้งที่กอนหนาในป ๒๕๕๔ สงออกเพียงประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน
เทานั้น และยังไดความจาก นายสกล หาญสุทธิวารินทร วาจําเลยที่ ๑๐ สงออกในราคาต่ํากวาผูสงออก
รายอื่นเปนสวนใหญ มีขาวเพียงบางรายการที่สงออกในราคาสูงกวา ทางไตสวนของคณะอนุกรรมการไตสวน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ไดความวา มีการนําแคชเชียรเช็คที่ซื้อโดยเงินของจําเลยที่ ๑๐ ไปชําระคาขาวจํานวน ๑๘๖ ฉบับ
เปนเงิน ๑๐,๕๖๖,๙๙๗,๗๕๐.๔๓ บาท และยังมีการนําแคชเชียรเช็คที่ซื้อโดยเงินที่ถูกถอนจากบัญชี
ของกรรมการและในนามพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ อีกจํานวนมากคิดเปนเงินหลายหมื่นลานบาทไปชําระ
คาขาวตามสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ จําเลยที่ ๑๐ เองก็ยอมรับวาไดรับมอบขาวตามสัญญาในฟอง
จํานวน ๑.๐๔ ลานตัน เปนเงิน ๑๓,๗๐๐ ลานบาทเศษ เพียงแตอางวาซื้อขาวมาจากบริษัทไฟน
คอนติเนนตัล เทรดดิ้ง จํากัด ของ นางซินดี้ หรือโจวจิ้ง ซึ่งเปนนายหนาหรือตัวแทนในสาธารณรัฐสิงคโปร
ที่ซื้อขาวตอจากบริษัทกวางตงฯ ตามเอกสารหมาย ล.๖๒๓ แตจําเลยที่ ๑๐ ไมเคยสงสําเนาสัญญา
ดังกลาวตอคณะอนุกรรมการไตสวนมากอน เพิ่งมาอางสงชั้นพิจารณาของศาล สัญญาที่กลาวอางทําขึ้น
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ หลังจากบริษัทกวางตงฯ ทําสัญญากับกรมการคาตางประเทศเพียง ๕ วัน
ไมนาเชื่อวาระยะเวลากระชั้นชิดเชนนั้นบริษัทกวางตงฯ จะทําสัญญาขายขาวมูลคาหลายหมื่นลานบาท
ที่ซื้อจากกรมการคาตางประเทศใหบริษัทไฟน คอนติเนนตัล เทรดดิ้ง จํากัด ไดทัน เวนแตจะเปน
กลุมบุคคลเดียวกันที่รวมวางแผนมาซื้อขาวจากกรมการคาตางประเทศตั้งแตตน ขอตกลงตามสัญญาดังกลาว
มีขอพิรุธหลายประการ เชน ไมมีการตกลงปริมาณซื้อขายที่แนนอนและราคาใหเปนไปตามเอกสารแนบ
ซึ่งประกอบดวยขาว ๑๓ รายการ ราคาขาวแตละรายการที่ซื้อขายเทากับราคาที่กรมการคาตางประเทศ
ขายใหบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ หากเปนดังที่อางก็แสดงวาบริษัทกวางตงฯ ไมไดรับผลตอบแทนใด ๆ
จากการทําสัญญาซื้อขายขาวกับกรมการคาตางประเทศซึ่งผิดปกติวิสัย แมจําเลยที่ ๑๑ จะเบิกความวา
ไดจายคาบริหารจัดการเพิ่มเติมจากขอตกลงตามสัญญาอีก ๖๐๐ ถึง ๗๐๐ บาทตอตัน ให นางซินดี้
หรือโจวจิ้ง โดยโอนเงินให นางโจวจิ้ง ผานธนาคารในเขตบริหารพิเศษฮองกง ก็เปนการกลาวอางลอย ๆ
ยิ่งกวานั้นตามสัญญาซื้อขายขาวปการผลิตใหมต ามฉบับที่ ๒ ตกลงซื้อขายขาวเพียง ๔ ชนิด คือ
ขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ขาวนึ่ง ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปลายขาวหอมมะลิ และปลายขาวขาว หลังจากนั้น
มีการแกไขสัญญาหลายครั้งเพื่อเพิ่มชนิดขาว แตสัญญาของบริษัทไฟน คอนติเนนตัล เทรดดิ้ง จํากัด
ทําขึ้นวัน ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ กลับ มีขอตกลงที่ครอบคลุม ถึงชนิดและราคาข าวที่มีแกไ ขสัญ ญา
ภายหลังจากวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และยังครอบคลุมถึงปลายขาวเหนียวตามสัญญาฉบับที่ ๔ ที่
เพิ่งทําขึ้น เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แมวาชนิดขาวตามสัญญาที่กรมการคาตางประเทศขายให
บริษัทกวางตงฯ กับขาวตามสัญญาของบริษัทไฟน คอนติเนนตัล เทรดดิ้ง จํากัด จะไมตรงกันทุกชนิด
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ทุกรายการ แตชนิดขาวเกือบทั้งหมดตรงกันและขายในราคาเดียวกัน เมื่อพิเคราะหถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการทําสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐตามฟองลวนแตมีความใกลชิดและเกี่ยวของกับจําเลยที่ ๑๐ เขาไป
เกี่ยวของตั้งแตกอนทําสัญญาทําหนาที่เปนผูประสานงาน เปนผูจองและชําระคาใชจายที่พักโรงแรม
ใหผูแทนของบริษัทหายหนานฯ ภายหลังทําสัญญาก็ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูชําระเงินและรับมอบขาว
ประการสําคัญจําเลยที่ ๑๐ ไดรับขาวสวนใหญตามสัญญาในฟองมาทําการสงออก ขาวบางสวนไดขายตอ
ใหผูประกอบธุรกิจคาขาวภายในประเทศ ขออางของจําเลยที่ ๑๐ ฟงไมขึ้น
สําหรับจําเลยที่ ๑๑ และที่ ๑๒ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทจําเลยที่ ๑๐
ทั้งยังไดความวาจําเลยที่ ๑๑ และที่ ๑๒ ไดเปดบัญชีในนามสวนตัวเพื่อใชเปนบัญชีในกิจการของจําเลยที่ ๑๐
จํานวนหลายบัญชี มีวงเงินหมุนเวียนสูงมาก มีการถอนเงินจากบัญชีของจําเลยที่ ๑๒ ไปซื้อแคชเชียรเช็ค
เพื่อชําระคาขาวในคดีนี้จํานวน ๕๕ ฉบับ เปนเงิน ๓,๗๕๒,๘๗๐,๙๒๗.๓๔ บาท ขอที่จําเลยที่ ๑๑
และที่ ๑๒ ตอสูวาจําเลยที่ ๑๒ เปดบัญชีสวนตัวเพื่อใชในกิจการของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ เนื่องจาก
มีการแยกขาวดีเพื่อสงออก สวนขาวเสียขายในประเทศ บั ญชีของจําเลยที่ ๑๒ เปด ไวรับ โอนเงิน
จากการขายขาวเสื่อมนั้น แตกลับไดความวาแคชเชียรเช็คชําระคาขาวที่มาจากเงินในบัญชีของจําเลยที่ ๑๒
ถูกนําไปชําระคาขาวตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐใหกรมการคาตางประเทศ ขออางจึงรับฟงไมได แมจําเลยที่ ๑๑
และที่ ๑๒ มีฐานะเปนพนักงาน แตยอมใหจําเลยที่ ๑๔ เชิดในการดําเนินกิจการของบริษัทจําเลยที่ ๑๐
ยอมแสดงวาจําเลยที่ ๑๑ ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ มีการปรึกษาหารือและรับรูรวมขบวนการนําบริษัทกวางตงฯ
และบริษัทหายหนานฯ มาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐโดยแอบอางวาไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซึ่งไมเปนความจริงมาแตตน ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวาจําเลยที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๒ และที่ ๑๔
รวมกับจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ กระทําความผิดตามฟอง แตจําเลยที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๒
และที่ ๑๔ ไมมีฐานะเปนเจาพนักงาน จึงเปนความผิดฐานสนับสนุนการกระทําความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง , ๑๐, ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖
แมความผิดฐานรวมกันเสนอราคาตามพระราชบัญญัตวิ าดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ผูรว มกระทําความผิดไมจําเปน ตองมีคุณสมบัติเปน เจาหนาที่
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ในหนวยงานของรัฐ แตตามคําฟองโจทกประสงคใหลงโทษฐานสนับสนุน จึงลงโทษจําเลยที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๒
และที่ ๑๔ ไดเพียงฐานเปนผูสนับสนุน และเปนความผิดหลายกรรมแยกตามรายสัญญาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ รวม ๔ กระทง
สวนจําเลยที่ ๑๓ ขอเท็จจริงไดความวา เปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ ตั้งแตป ๒๕๕๐
และเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ไดรับโอนหุนบริษัทจําเลยที่ ๑๐ จํานวน ๑ หุน จาก นายชนกชนม
ลิ่มเจริญ ซึ่งเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ โดยไมมีการชําระคาหุน ตามเอกสารหมาย จ.๑๓๓ จําเลยที่ ๑๓
ยังเปนผูเริ่มกอการในการจัดตั้งบริษัทจําเลยที่ ๒๐ ตามสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และถือหุนในบริษัท
จําเลยที่ ๒๐ จํานวน ๑ หุน ตามเอกสารหมาย จ.๑๓๔ หนา ๔๐๗๗๔ และ ๔๐๗๗๘ ขอเท็จจริง
ไดความจาก นายพุทธพร ซิมมณี ผูชวยผูจัดการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาซอยโชคชัย ๔
วาจําเลยที่ ๑๐ เปดบัญชีธนาคาร ๒ บัญชี มีการทําธุรกรรมจํานวนมาก ทําให นายพุทธพร รูจักผูบริหาร
และพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ หลายคน จําเลยที่ ๑๓ ซึ่งชื่อเลนวาโอเปนผูดูแลจัดการบัญชีของจําเลยที่ ๑๐
ในการทําธุรกรรมจําเลยที่ ๑๓ เปนผูโทรศัพทประสานงานให นายพุทธพร จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ไวให
พนักงานของจําเลยที่ ๑๐ มาทําธุรกรรมแทน เชน จําเลยที่ ๗ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ เปนผูรับมอบอํานาจ
มาทําธุรกรรมแทนเปนประจํา และในเทศกาลปใหม จําเลยที่ ๑๓ ยังไดนําของขวัญมาให นายพุทธพร
และพนักงานของธนาคาร จากบทบาทและหนาที่ในการประสานงานการทําธุรกรรมกับธนาคารในการออก
แคชเชียรเช็คจํานวนมากซึง่ กอนเกิดเหตุคดีนี้ ไมปรากฏวาจําเลยที่ ๑๐ มีการสั่งซื้อแคชเชียรจํานวนมากเชนนั้น
ประกอบกับจําเลยที่ ๑๓ ยังไดรับโอนหุนของจําเลยที่ ๑๐ จาก นายชนกชนม มาถือแทนบุคคลอื่น ๑ หุน
ภายหลังยังไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการของจําเลยที่ ๑๐ แสดงวาเปนพนักงานที่ไดรับความไววางใจ
จากจําเลยที่ ๑๔ และมีบทบาทสําคัญ เชื่อวาจําเลยที่ ๑๓ ทราบความเปนไปในกิจการของจําเลยที่ ๑๐
และทราบดีวาการที่จําเลยที่ ๑๐ ซื้อขาวซึ่งมีที่มาจากสัญญาแบบรัฐตอรัฐเปนไปโดยไมชอบ การกระทํา
ของจํ า เลยที่ ๑๓ จึ ง เป น การสนับ สนุ น จํ า เลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึ ง ที่ ๖ กระทํ า ความผิ ด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๖ เปนการกระทําความผิดกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๐ สวนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
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พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอเท็จจริงไมปรากฏวาจําเลยที่ ๑๓ ไดมีสวนเขาไปเกี่ยวของในขั้นตอนการนําบริษัทกวางตงฯ
หรือบริษัทหายหนานฯ เขามาทําสัญญากับกรมการคาตางประเทศ และจําเลยที่ ๑๓ เพิ่งไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ภายหลังจากทําสัญญาซื้อขายขาวตามฟองทั้งสี่ฉบับแลว จึงรับฟงไมไดวา
จําเลยที่ ๑๓ สนับสนุนจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ถึงที่ ๖ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอเท็จจริงไดความวา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๑๕ เปด บัญชีเงิน ฝาก
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาราชดําริ ระบุในคําขอเปดบัญชีวาทํางานที่บริษัทจําเลยที่ ๑๐
ตําแหนงพนักงานทั่วไป รายได ๑๕,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาทตอเดือน และตามรายการเดินสะพัด
ทางบัญชีตั้งแตเปดบัญชีจนกระทั่งปดบัญชีวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีธุรกรรมทางการเงินจํานวนมาก
อาทิ รายการฝากด ว ยแคชเชี ย ร เ ช็ ค รายการโอนเงิ น เข า บั ญ ชี รายการฝากเงิ น ข า มเขตหั ก บั ญ ชี
และรายการถอนเงินสดวันละหลายสิบรายการ แตละรายการมีวงเงินสูงหลักสิบลานจนถึงหลักรอยลานบาท
เชน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ถอนเงินสดจํานวนสูงถึง ๙๑๒,๓๐๓,๖๙๙ บาท ประการสําคัญ
มีการมอบหมายใหจําเลยที่ ๗ ถอนเงินจากบัญชีไปซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาวตามสัญญาฉบับที่ ๑
จํานวนมากหลายรอยฉบับ คิดเปนเงินจํานวนสูงมาก ตามเอกสารหมาย จ.๗๙ หนา ๖๘๖๖ ถึง ๖๘๘๘
นอกจากนี้ในวันเดียวกับที่เปดบัญชีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จําเลยที่ ๑๕ ยังเปดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก – หวยขวาง ระบุในคําขอเปดบัญชีวาทํางานที่บริษัท
จําเลยที่ ๑๐ หมายเลขบัญชี ๐๙๑ – ๐ – ๒๔๒๐๘ – ๙ มีร ายการธุรกรรมโอนเงินระบบบาทเนต
ดําเนินการโดยจําเลยที่ ๑๕ ประมาณ ๑๑ ครั้ง แตละครั้งมีวงเงินสูงครั้งละหลายสิบลานบาทจนถึง
หลายรอยลานบาท ตามรายการเดินสะพัดทางบัญชีเอกสารหมาย จ.๑๓๗ หนา ๔๐๙๙๐ ถึง ๕๑๐๓๔
ขอเท็จจริงยังไดความอีกวา มีการชําระคาขาวตามสัญญาซื้อขายขาวทั้ง ๔ ฉบับ โดยแคชเชียรเช็ค
ของธนาคารภายในประเทศหลายธนาคาร จํานวนนับพันฉบับ เฉพาะแคชเชียรเช็คชําระคาขาวที่มาจาก
การเบิกถอนเงินในบัญชีของจําเลยที่ ๑๕ มีจํานวนมากถึง ๘๘๖ ฉบับ เปนเงิน ๒๒,๐๐๔,๗๐๙,๓๕๑.๖๘ บาท
คิดเปนอัตราสวนหนึ่งในสามของจํานวนแคชเชียรเช็คทั้งหมดที่ถูกนําไปชําระคาขาวตามสัญญา สอดรับ
กับคําเบิกความของ นายวรพงศ พิชญพงศา กรรมการบริษัทนครหลวงการคาขาว จํากัด และ นายสุกิจ
รัตนาพิทักสเทพ พนักงานในตําแหนงหัวหนาแผนกปฏิบัติการวา หลังจาก นายวรพงศ ไปเจรจาซื้อขาว
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กับจําเลยที่ ๓ จนไดขอยุติแลว จําเลยที่ ๓ บอกใหติดตอจําเลยที่ ๑๕ พรอมมอบชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ของจําเลยที่ ๑๕ เพื่อประสานงานในขั้นตอนการรับขาว นายวรพงศ มอบหมายให นายสุกิจ เปนผูดําเนินการ
ตรวจสอบขาวที่ตกลงซื้อขายที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากนั้น นายสุกิจ โทรศัพทติดตอ
จําเลยที่ ๑๕ ไดรับแจงวาใหนําแคชเชียรเช็คไปมอบใหจําเลยที่ ๗ ที่รานกาแฟชั้น ๓ ขององคการคลังสินคา
นายสุกิจ นําแคชเชียรเช็คไปมอบใหจําเลยที่ ๗ ดวยตนเอง นายสุกิจ ยังยืนยันวาในวงการคาขาวทราบดีวา
นายโจ หรือจําเลยที่ ๑๕ เปนคนของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ซึ่งมีจําเลยที่ ๑๔ เปนเจาของกิจการ สวน นายสมบัติ
เฉลิมวุฒินันท ประธานกรรมการบริษัทเอเซียโกลเดนไรซ จํากัด และ นายวศิน ตันติวณิชชานนท
ผูชวยประธานกรรมการใหถอ ยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา หากตองการซื้อขาวตองติดตอผานจําเลยที่ ๑๕
ซึ่งเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ เชนเดียวกับจําเลยที่ ๒๘ ใหถอยคําตอ คณะอนุกรรมการไตสวน
และเบิกความยืนยันวา ไดซื้อขาวตามฟองจากจําเลยที่ ๑๕ ซึ่งเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ จําเลยที่ ๒๒
ถึงที่ ๒๖ ก็ซื้อขาวจากจําเลยที่ ๑๕ จากการตรวจสอบฐานขอมูลการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ของจําเลยที่ ๑๕ ไมพบหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับปภาษี ๒๕๕๔
ถึง ๒๕๕๖ ตามเอกสารหมาย จ.๑๓๒ หนา ๓๙๗๗๗ ทั้งที่ชวงระยะเวลาดังกลาวจําเลยที่ ๑๕ มีเงินสะพัด
ทางบัญชีและมีการเบิกถอนเงินจากบัญชีไปซื้อขาวหลายหมื่นลานบาท ขอที่จําเลยที่ ๑๕ อางวามิได
เปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ แตประกอบอาชีพเปนหยงคาขาวนั้น ในทางไตสวนไมปรากฏหลักฐาน
การซื้อขายขาวหรือรายชื่อลูกคาแมแตรายเดียว แตกลับปรากฏวาจําเลยที่ ๑๕ เปดบัญชีออมทรัพย
หลายธนาคารซึ่งเปนธนาคารและสาขาเดียวกันกับบัญชีที่จําเลยที่ ๑๐ เปดไวใชในกิจการ รายการธุรกรรม
ทางการเงินของจําเลยที่ ๑๕ มีวงเงินหลายหมื่นลานบาทและมีความเชื่อมโยงกับบัญชีของจําเลยที่ ๑๐
จํานวนมาก เชน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๑๕ โอนเงินระบบบาทเนตจากธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) สาขาซอยโชคชัย ๔ เขาบัญชีที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ของจําเลยที่ ๑๑
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโอนเงินระบบบาทเนตไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ของจําเลยที่ ๑๐ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากขอเท็จจริงและพฤติการณขางตน
มีน้ําหนักใหรับฟงไดวา จําเลยที่ ๑๕ มีฐานะเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ การทําธุรกรรมตาง ๆ
ดังวินิจฉัยขางตน ก็เพื่อประโยชนของจําเลยที่ ๑๐ เมื่อพิเคราะหถึงชวงระยะเวลาที่จําเลยที่ ๑๕ เปดบัญชี
ทั้งสองธนาคารเปนเวลากอนมีการทําสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ เพียง ๖ วัน หลังจากนั้นมีการใชบัญชี
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ที่เปดไวทั้งสองแหงในการทําธุรกรรมการชําระเงินคาขาวตามสัญญาดังกลาวดวยแคชเชียรเช็คจํานวนหลายรอยฉบับ
เปนเงินหลายหมื่นลานบาท จนเปนที่รับรูในวงการผูประกอบธุรกิจคาขาววาหากตองการซื้อขาวของรัฐ
ตองติดตอซื้อจากจําเลยที่ ๑๕ โดยไมตองมีการประมูล พฤติการณของจําเลยที่ ๑๕ แสดงใหเห็นวา
เปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งและรวมอยูในขบวนการมาตั้งแตตนในการนําบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ
มาทําสัญญาซื้อขายขาวกับกรมการคาตางประเทศโดยแอบอางวาไดรับมอบหมายจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งไมเปนความจริง การกระทําของจําเลยที่ ๑๕ เปนความผิด ฐานสนับสนุนในการกระทําความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง, ๑๐, ๑๒ ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ การกระทําของจําเลยที่ ๑๕ เปนความผิดหลายกรรมแยกตามรายสัญญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ รวม ๔ กระทง
สําหรับจําเลยที่ ๗ ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา เดิมเคยทํางานที่บริษัทเพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง
จํากัด ที่มีจําเลยที่ ๑๔ เปนเจาของกิจการ เมื่อป ๒๕๔๗ จําเลยที่ ๗ ไดรับมอบอํานาจจากจําเลยที่ ๑๔
ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจําเลยที่ ๑๐ เมื่อบริษัทเพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ปดตัวลง จําเลยที่ ๗
ไดยายมาทํางานกับจําเลยที่ ๑๐ ตั้งแตป ๒๕๕๐ หลังทําสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ บริษัทกวางตงฯ
มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจงอธิบดีกรมการคาตางประเทศวาไดมอบอํานาจใหจําเลยที่ ๗
เปนผูชําระเงิน รับมอบขาว และจัดการเรื่องเอกสารตาง ๆ จําเลยที่ ๗ เปนผูซื้อแคชเชียรเช็คนําไปชําระ
คาขาวตามสัญญาทั้งสี่ฉบับ จํานวนหลายรอยฉบับ สัญญาฉบับที่ ๑ เปนเงิน ๑๓,๕๖๘,๘๐๓,๑๖๖.๕๒ บาท
สัญญาฉบับที่ ๒ จํานวนเงิน ๒๘,๙๘๘,๑๑๑,๖๕๒.๘๘ บาท สัญญาฉบับที่ ๓ จํานวนเงิน ๒๒,๕๐๕,๘๖๕,๓๖๙.๑๖ บาท
และยังเปนผูซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาวตามสัญญาฉบับที่ ๔ อีกบางสวน ขอที่จําเลยที่ ๗ อางวา
ไดลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มาประกอบอาชีพ
รับสงเอกสารเปนการทั่วไป ซึ่งมีรายไดดีกวา แตจําเลยที่ ๗ ยังคงรับจางสงเอกสารใหจําเลยที่ ๑๐ ดวย
ตอมาประมาณกลางป ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๑๕ วาจางใหสงตัวอยางขาวหอมมะลิและเอกสารให นางโจวจิ้ง
หรือซินดี้ ที่สํานักงานบริเวณถนนรัชดาภิเษก ๒ ถึง ๓ ครั้ง กระทั่งปลายป ๒๕๕๔ พนักงานของ นางโจวจิ้ง
หรือซินดี้ ไดวาจางจําเลยที่ ๗ ติดตอกับธนาคารและกรมการคาตางประเทศรวมทั้งรับสงเอกสาร จําเลยที่ ๗
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ไดมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใหเพื่อทําหนังสือมอบอํานาจ โดยมีจําเลยที่ ๑๑ เบิกความสนับสนุนวา
จําเลยที่ ๗ ไดลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
แตขอเท็จจริงไดความจาก นายโจว เซียงดอง อดีตพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการ
ไตสวนวา ลาสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ นายโจว เซียงดอง ไปเก็บของที่บริษัทจําเลยที่ ๑๐
ยังพบจําเลยที่ ๗ ทํางานอยู แมจําเลยที่ ๗ มีหนังสือของสํานักงานประกันสังคมเปนพยานหลักฐาน
ยืนยันวาจําเลยที่ ๗ ไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนที่บริษัทจําเลยที่ ๑๐ จนถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เทานั้น แตเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๗ ไดเปดบัญชีออมทรัพยที่ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก – หวยขวาง ระบุในคําขอเปดบัญชีวาทํางานอยูที่บริษัทจําเลยที่ ๑๐
ตามเอกสารหมาย จ.๑๓๖ หนา ๔๐๘๗๐ ถึง ๔๐๘๗๔ แมจําเลยที่ ๗ จะอธิบายวาการระบุขอมูล
เชนนั้นเกิดจากความเขาใจผิดของพนักงานธนาคาร แตปรากฏวาจําเลยที่ ๗ ยังคงเกี่ยวของกับธุรกรรม
ทางการเงินของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ จํานวนมาก เชน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๗
ฝากเงินเขาบัญชีของจําเลยที่ ๑๐ ที่เปดไวในนามจําเลยที่ ๑๒ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐,๑๐๐ บาท อีกทั้ง
ขอเท็จจริงหลายประการตามที่จําเลยที่ ๗ กลาวอางก็ปรากฏขอพิรุธ เชน ตอบโจทกซักถามวาวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๗ ไปรับเอกสารที่บริษัทจําเลยที่ ๑๐ นําไปเบิกเงินจากบัญชีของจําเลยที่ ๑๒
จํานวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาซื้อแคชเชียรเช็คแลวนํากลับมาสงใหจําเลยที่ ๑๐ ซึ่งมีที่ตั้งสํานักงาน
หางจากธนาคารเพียง ๕๐๐ เมตร หรืออางวาเปนคนขอใหจําเลยที่ ๑๘ ชวยซื้อแคชเชียรเช็คใหจําเลยที่ ๑๐
เนื่องจากจําเลยที่ ๗ ติดงานอื่นกลับไมทัน โดยเฉพาะขออางวาเปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทกวางตงฯ
ทําหนาที่สงเอกสาร ไดคาตอบแทนเปนรายเที่ยว เที่ยวละ ๓๐๐ บาท แตไมเคยพบ Ms.Luo Wensui
ผูแทนของบริษัทกวางตงฯ ไมเคยเห็นตนฉบับหนังสือมอบอํานาจ ไมรูวาผูแทนของบริษัทกวางตงฯ ลงชื่อ
ในหนังสือมอบอํานาจเมื่อใด คณะอนุกรรมการไตสวนไดตรวจสอบกับกรมสรรพากรพบวา จําเลยที่ ๗
ยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพียง ๒ ป คือ ปภาษี ๒๕๕๑ มีเงินไดพึงประเมิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท
และปภาษี ๒๕๕๒ มีเงินไดพึงประเมิน ๑๒๘,๘๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย จ.๑๓๐ หนา ๓๙๗๔๐
ถึง ๓๙๗๔๗ และจากการตรวจสอบของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไมพบการเดินทางไปตางประเทศ
ของจําเลยที่ ๗ ตามหนังสือแจงผลตรวจสอบขอมูลการเดินทางเอกสารหมาย จ.๑๒๖ หนา ๓๙๖๕๓
โดยสถานะของจําเลยที่ ๗ จึง ไมนาเชื่อวารัฐวิสาหกิจของมณฑลสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแตงตั้ง
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ใหเปน ตัว แทนรับ มอบขาวตามสัญญามูลคาหลายหมื่นลา นบาท ขอเท็จจริง รับ ฟง ไดวา จําเลยที่ ๗
มีฐานะเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ ตลอดมาจนถึงขณะเกิดเหตุ การที่จําเลยที่ ๗ ไดรับแตงตั้งใหเปน
ผูรับมอบอํานาจของบริษัทกวางตงฯ และทําหนาที่ซื้อแคชเชียรเช็คหลายรอยฉบับคิดเปนมูลคาหลายหมื่นลานบาท
นําไปชําระคาขาวแสดงวาจําเลยที่ ๗ เปนบุคคลที่กลุมจําเลยที่ ๑๐ กับพวกไววางใจจึงมอบหมาย
ใหเปนผูรับมอบอํานาจ อันเปนการแบงหนาที่กันทําตั้งแตตน และรวมอยูในแผนงานในการแอบอาง
นําบริษัทกวางตงฯ มาทําสัญญาซือ้ ขาวตามสัญญาฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๓ กับกรมการคาตางประเทศโดยมิชอบ
การกระทําของจําเลยที่ ๗ เปนความผิดฐานสนับสนุนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง, ๑๐, ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ อันเปน
ความผิดหลายกรรมแยกตามรายสัญญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ รวม ๓ กระทง
สวนการทําสัญญาฉบับที่ ๔ ทางไตสวน ไมปรากฏวาจําเลยที่ ๗ ไดมีสวนเกี่ยวของในขั้นตอนการทําสัญญา
คงไดความเพียงวาจําเลยที่ ๗ เปนผูซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาวตามสัญญาฉบับที่ ๔ จํานวนหนึ่ง
การกระทําสวนนี้เปนความผิดฐานสนับสนุนการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ อีกกระทงหนึ่ง
สวนจําเลยที่ ๘ ไดความวาหลังจากบริษัทกวางตงฯ มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
ถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศแจงความประสงคขอซื้อขาวเพียง ๒ วัน ก็มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ ถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศขอนัดหมายเจรจาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยระบุในหนังสือวา
ไดแตงตั้งจําเลยที่ ๘ เปนผูประสานงาน มีการเจรจาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ และทําสัญญาฉบับที่ ๑
และฉบับที่ ๒ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ หลังจากทําสัญญาเพียง ๔ วัน บริษัทกวางตงฯ มีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศแจงวา ไดแตงตั้งใหจําเลยที่ ๘ เปนตัวแทน
รับมอบอํานาจในการชําระเงิน รับมอบขาว และจัดการเอกสารตาง ๆ กับกรมการคาตางประเทศ
และจํ า เลยที่ ๘ เป น ผู ซื้ อ แคชเชี ย ร เ ช็ ค ชํ า ระค า ข า วตามสั ญ ญาฉบั บ ที่ ๑ จํ า นวนมาก เป น เงิ น
๔,๖๓๙,๓๕๓,๔๑๙.๒๖ บาท ขอ เท็ จ จริ ง เกี่ ยวกั บ การไดรั บ แต ง ตั้ ง ให เป น ตั ว แทนผู รั บ มอบอํ านาจ
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ของบริษัทกวางตงฯ นั้น จําเลยที่ ๘ อางวารูจัก นางโจวจิ้ง หรือแซนดี้ เมื่อป ๒๕๔๔ จากการพบปะ
กับกลุมเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยรังสิต ตอมา นางโจวจิ้ง หรือแซนดี้ มาเปนกรรมการบริษัทคอนสแตนด
เอนเนอจี จํากัด ประกอบธุรกิจนําเขาอุปกรณประหยัดพลังงานจากประเทศญี่ปุน และระหวางป ๒๕๕๐
ถึง ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๘ ไดเขารวมงานในบริษัทดังกลาวในตําแหนงผูจัดการฝายการตลาดทําหนาที่
ประสานงาน ครั้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ นางโจวจิ้ง หรือแซนดี้ ขอใหจําเลยที่ ๘ ประสานงานรับสงเอกสาร
กับหนวยงานของกระทรวงพาณิชยโดยไดรับคาตอบแทนครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท ยังไดความจาก นายสุพจน วา
นางอรวรรณ เปนกรรมการคนหนึ่งของบริษัทคอนสแตนด เอนเนอจี จํากัด ทั้งปรากฏวา นางอรวรรณ
ไดเปดบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก - หวยขวาง ระบุในคําขอเปดบัญชีวา
ทํางานที่บริษัทจําเลยที่ ๑๐ ตามเอกสารหมาย จ.๑๓๗ หนา ๔๐๙๕๐ จากพยานหลักฐานขางตน
แสดงใหเห็นวาการที่จําเลยที่ ๘ ไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนรับมอบอํานาจของบริษัทกวางตงฯ มีความเกี่ยวของ
กับ นางอรวรรณ ซึ่งเปนกลุมบุคคลเดียวกับจําเลยที่ ๑๐ อยางไรก็ตามจําเลยที่ ๘ เบิกความยืนยันวา
เปนผูรับมอบอํานาจใหบริษัทกวางตงฯ ถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ สอดคลองกับบัญชีการรับขาว
ที่จัดทําโดยกรมการคาตางประเทศ ตามเอกสารหมาย จ.๖๙ วา จําเลยที่ ๘ มีหนังสือถึงกรมการคา
ตางประเทศขอรับขาวครั้งสุดทายเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ไมปรากฏวาจําเลยที่ ๘
มีห นังสือมาขอรับมอบขาวอีก แมจะปรากฏวาระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกัน ยายน ๒๕๕๕
ยังมีหนังสือที่จําเลยที่ ๘ มอบอํานาจชวงใหบุคคลอื่นไปรับขาวจากคลังตาง ๆ ตามเอกสารหมาย จ.๒
แต จํ า เลยที่ ๘ อธิ บ ายว า เป น แบบฟอร ม หนั ง สื อ มอบอํ า นาจช ว งที่ ต นได ล งลายมื อ ชื่ อ ไว ล ว งหน า
ซึ่งนาเชื่อวาเปนความจริงเพราะหากจําเลยที่ ๘ ยังทําหนาที่ผูรับมอบอํานาจชําระเงินและรับมอบขาว
ก็นาจะปรากฏหลักฐานการรับมอบขาวและการชําระเงิน ขอเท็จจริงจากการไตสวนรับฟงไดวา จําเลยที่ ๘
รวมอยูในขบวนการนําบริษัทกวางตงฯ มาทําสัญญาซื้อขาวจากกรมการคาตางประเทศตามสัญญาฉบับที่ ๑
และฉบับที่ ๒ โดยมิชอบ แตไมมีสวนรวมหรือเกี่ยวของกับการทําสัญญาฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔
การกระทําของจําเลยที่ ๘ เปนความผิดฐานสนับสนุนในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง , ๑๐, ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖
เปนความผิดหลายกรรมแยกตามรายสัญญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ รวม ๒ กระทง
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สําหรับจําเลยที่ ๙ ไดความวา บริษัทหายหนานฯ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการคาตางประเทศ ๒ ฉบับ
ลงวันที่ ๕ และ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ มีขอความอยางเดียวกันแจงวาไดมอบอํานาจใหจําเลยที่ ๙
เปนตัวแทนรับมอบอํานาจชําระเงิน รับมอบขาว และดําเนินการเรื่องตาง ๆ หลังทําสัญญาฉบับที่ ๔
จําเลยที่ ๙ เปนผูซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาว ๓๓ ฉบับ จํานวนเงิน ๘๔๗,๐๘๘,๔๐๕.๗๐ บาท
ขอเท็จจริงรับฟงไดอีกวา ระหวางวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จําเลยที่ ๙
เปนพนักงานรับสงของและขับรถของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ในเรื่องไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนของบริษัทหายหนานฯ นั้น
จําเลยที่ ๙ อางวาหลังลาออกจากการเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ ไปประกอบอาชีพขายอาหาร
กับครอบครัวที่เคหะทุงสองหอง แตยังรับสงเอกสารตามที่มีผูวาจาง ในเรื่องนี้ไดความจาก นายโจว เซียงดอง
อดีตพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ วา จําเลยที่ ๙ ทําหนาที่เปนคนขับรถของจําเลยที่ ๑๔ ไดพบจําเลยที่ ๙
ครั้ง ลาสุด เมื่อเดือนกุมภาพัน ธ ๒๕๕๗ ตอนไปเก็บ ของที่บ ริ ษัทจําเลยที่ ๑๐ ทั้งยังปรากฏวาวัน ที่
๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ บริษัทสยามธัญรักษไซโล จํากัด ซึ่งเปนกิจการในกลุมของจําเลยที่ ๑๐ โดยจําเลยที่ ๑๒
ในฐานะกรรมการไดมอบอํานาจให นายวรวุฒิ โนนทิง ไปยื่นคําขอจดทะเบียนโอนรถตู หมายเลขทะเบียน ฮก ๑๘๘๘
กรุงเทพมหานคร ใหจําเลยที่ ๙ ขณะเดียวกันจําเลยที่ ๙ ก็มอบอํานาจให นายวรวุฒิ ไปยื่นคําขอรับโอนแทน
ตอมาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จําเลยที่ ๙ มอบอํานาจให นายวรวุฒิ ไปยื่นคําขอตอกรมการขนสงทางบก
ขอสลับหมายเลขทะเบียนรถตูค ันดังกลาวกับหมายเลขทะเบียน อล ๗๔๙๐ กรุงเทพมหานคร ของจําเลยที่ ๑๙
และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ จําเลยที่ ๙ มอบอํานาจให นายวรวุฒิ ไปยื่นคําขอสลับหมายเลขทะเบียนรถตู
กลับมาใชหมายเลขทะเบียนเดิม หากจําเลยที่ ๙ ไดพนสภาพการเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ ตามที่อาง
เหตุใดจึง ตองใหจําเลยที่ ๙ มี ชื่อในคูมือ จดทะเบียนแทน ทั้งที่จํ าเลยที่ ๑๐ มีพนักงานหลายคน
นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ จําเลยที่ ๙ เปดบัญชีออมทรัพยที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขารัชดาภิเษก – หวยขวาง ก็ระบุขอมูลในคําขอเปดบัญชีวา ทํางานเปนลูกจางของบริษัทจําเลยที่ ๑๐
ตามรายการธุรกรรมตั้งแตมีการเปดบัญชีจนกระทั่งปดบัญชีในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ จําเลยที่ ๙
ไดทํารายการโอนเงินระบบบาทเนตเขาบัญชีตนเอง วงเงินโอนสูงตั้งแต ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จนถึง
๑๐๐,๐๐๐,๑๐๐ บาท รวม ๘ ครั้ง เปนเงิน ๒๗๐,๐๐๐,๗๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย จ.๑๓๗
หนา ๕๑๒๓๕ ถึง ๕๑๒๔๓ และเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๙ ยังโอนเงินระบบบาทเนต
เขาบัญชีของจําเลยที่ ๑๑ ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก - หวยขวาง จํานวน
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๒ รายการ จํานวน ๑๓๘,๔๐๐,๑๐๐ บาท และ ๓๓,๘๐๐,๑๐๐ บาท และโอนเงินระบบบาทเนต
เขาบัญชีของ นางอรวรรณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก – หวยขวาง เลขบัญชี
๐๙๑ – ๒๔๔๓๖ – ๗ จํานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่ในระหวางป ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๖ ไมพบวา
จําเลยที่ ๙ ไดยื่น แบบแสดงรายได เพื่อเสียภาษีเงิ น ไดบุ คคลธรรมดา ตามเอกสารหมาย จ.๑๓๒
หนา ๓๙๗๗๑ ถึง ๓๙๗๗๒ จึงไมนาเชื่อวาธุรกรรมดังกลาวจะเปนเงินของจําเลยที่ ๙ เอง นอกจากนี้
ยังไดความอีกวาในคดีขายขาวแบบรัฐตอรัฐใหรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก ๔ สัญญา
ที่อยูระหวางไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีบริษัทคอมปาวดอินเตอรเทรด จํากัด โดยจําเลยที่ ๙
ในฐานะกรรมการผูจัดการเปนผูรับมอบอํานาจจากบริษัท Haikou Linangyunlai Cereals and Oil
Trading Co., Ltd. ในการชําระเงินและรับมอบขาว ตามเอกสารหมาย จ.๔๓๓ ประกอบกับในคดีนี้
บริษัทหายหนานฯ มีหนังสือแจงอธิบดีกรมการคาตางประเทศวาไดแตงตั้งใหจําเลยที่ ๙ เปนตัวแทน
ผูรับมอบอํานาจชําระเงินและรับมอบขาวตั้งแตวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ กอนที่บริษัทหายหนานฯ
จะลงนามในสัญญากับกรมการคาตางประเทศในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แสดงใหเห็นวาจําเลยที่ ๙
รวมอยูในขบวนการนําบริษัทหายหนานฯ มาทําสัญญาซื้อขายขาวกับกรมการคาตางประเทศตั้งแตตน
การกระทําของจําเลยที่ ๙ เปนความผิดฐานสนับสนุนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง, ๑๐, ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ นอกจากนี้
ยังไดความวาเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๙ ซื้อแคชเชียรเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขาซอยโชคชัย ๔ ไปชําระคาขาวตามสัญญาฉบับที่ ๑ ตามเอกสารหมาย จ.๘๑ แตในทางไตสวน
ไมปรากฏวาจําเลยที่ ๙ มีสวนรวมในการนําบริษัทกวางตงฯ เขามาทําสัญญากับกรมการคาตางประเทศ
ตามสัญญาฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๓ การที่จําเลยที่ ๙ ซื้อแคชเชียรเช็คไปชําระคาขาวตามสัญญาที่ ๑
เปนความผิดฐานสนับสนุนเจาพนักงานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ อีกกระทงหนึ่ง
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สวนจําเลยที่ ๑๗ เปนนองรวมบิดามารดาเดียวกับจําเลยที่ ๑๔ และเปนพนักงานของบริษัท
จําเลยที่ ๑๐ ในตําแหนงผูจัดการทั่วไปตั้งแตป ๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน ขณะจดทะเบียนจัดตั้ง จําเลยที่ ๑๗
ถือหุนจํานวน ๕๐ หุน ราคาหุนละ ๑,๐๐๐ บาท จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ จําเลยที่ ๑๗
ถือหุนเพิ่มอีก ๔,๕๖๐ หุน ราคาหุนละ ๑,๐๐๐ บาท ตอมาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ จําเลยที่ ๑๗
โอนหุนทั้งหมดให นายชนกชนม ลิ่มเจริญ พนักงานของจําเลยที่ ๑๐ ครั้นเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒
นายชนกชนม ไดโอนหุนที่ถือทั้งหมดใหจําเลยที่ ๑๑ จําเลยที่ ๑๗ เบิกความตอบคําถามโจทกวา
ใชเงินของบิดาซือ้ และชําระคาหุนคิดเปนมูลคาหลายลานบาท แตกลับอางวา ที่โอนหุนให นายชนกชนม
มีขอตกลงวาจะไดรับชําระคาหุนเมื่อบริษัทจําเลยที่ ๑๐ มีผลกําไร ทั้งที่ปรากฏวาจําเลยที่ ๑๐ มีทรัพยสิน
เปนที่ดินและเครื่องจักรมูลคาหลายพันลานบาท สามารถชําระหนี้ใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หลายพันลานบาทจนหมดสิ้นภายในชวงระยะเวลาไมกี่ป ดังไดวินิจฉัยแลว ในเวลาตอมาเมื่อ นายชนกชนม
โอนหุน ไปใหจําเลยที่ ๑๑ ก็ไ มป รากฏวามีการชําระคาหุน ใหจําเลยที่ ๑๗ ขออางจึงขัด ตอเหตุผล
นาเชื่อวาจําเลยที่ ๑๗ ถือหุนดังกลาวแทนจําเลยที่ ๑๔ เหมือนเชนจําเลยอื่น ๆ นอกจากนี้ภายหลัง
การทําสัญญาซื้อขายแบบรัฐ ตอรัฐ จําเลยที่ ๑๗ ไดเปด บัญ ชีธ นาคารในนามสว นตัวไวใชในกิจการ
ของจําเลยที่ ๑๐ หลายบัญชี เชน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขาซอยโชคชัย ๔ เลขที่ ๑๒๗๒๓๕๘๙๖๘ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เปดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก – หวยขวาง มีการมอบหมายใหจําเลยที่ ๗ ไปเบิกถอนเงินจากทั้งสองบัญชี
ไปซื้อแคชเชียรเช็คนําไปชําระคาขาว ตามสัญญาในฟองใหแกกรมการคาตางประเทศหลายฉบับเปนเงิน
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๙ ไดนําเงินสดไปโอนเงิน
ในระบบบาทเนตผ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) เข า บั ญ ชี ส ว นตั ว ของจํ า เลยที่ ๑๗
ที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยที่ ๑๗ ตอบคําซักถามโจทก
ถึงธุรกรรมรายการดังกลาววา มาจากจําเลยที่ ๑๐ เบิกเงินของจําเลยที่ ๑๗ ไปใชแลวใหจําเลยที่ ๙
โอนกลับคืน แตไมมีการทําหลักฐานการเปนหนี้ไว เมื่อพิเคราะหถงึ ขอเท็จจริงวา จําเลยที่ ๑๗ มีความสัมพันธ
เปนนองของจําเลยที่ ๑๔ ผูเปนเจาของกิจการบริษัทจําเลยที่ ๑๐ และทํางานในตําแหนงผูจัดการทั่วไป
อันเปนตําแหนงบริหาร จําเลยที่ ๑๗ ยอมตองรูความเปนมาของธุรกรรมตาง ๆ ของจําเลยที่ ๑๐ เปนอยางดี
ดังจะเห็นไดวาแมแตผูประกอบธุรกิจคาขาวที่เปนบุคคลภายนอกยังทราบวาหากตองการซื้อขาวของรัฐตองติดตอ
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จําเลยที่ ๑๕ ซึ่งเปนพนักงานจําเลยที่ ๑๐ แตอยางไรก็ตามจากการไตสวนไมปรากฏพยานหลักฐาน
ที่แสดงใหเห็นวาจําเลยที่ ๑๗ ไดเขาไปมีสวนรวมในขั้นตอนการนําบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ
เขามาทําสัญญาซื้อขายขาวกับกรมการคาตางประเทศ จึงไมเพียงพอใหรับฟงวาจําเลยที่ ๑๗ ไดรวมสนับสนุน
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
คงฟงไดเพียงวาจําเลยที่ ๑๗ สนับสนุนจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ กระทําความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ เปนกรรมเดียวเปนความผิด
ตอกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐
สําหรับจําเลยที่ ๑๘ และที่ ๑๙ ไดความตามบันทึกการแจงขอกลาวหาระบุถึงขอเท็จจริงในสวน
ของการกระทําวา จําเลยที่ ๑๘ มีความเชื่อมโยงกับจําเลยที่ ๑๐ ไดถอนเงินจากบัญชีของจําเลยที่ ๑๒
และที่ ๑๗ ซึ่งเปนเงินที่ผูประกอบการคาขาวในประเทศโอนเขามาแลวนําไปซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาว
ใหกรมการคาตางประเทศ สวนจําเลยที่ ๑๙ ไดสั่งจายแคชเชียรเช็คชําระคาขาวในนามกรมการคาตางประเทศ
และบันทึกการแจงขอกลาวหายังระบุฐานความผิดอยางเดียวกันวาการกระทําของจําเลยที่ ๑๘ และที่ ๑๙
เปนความผิดฐานสนับสนุนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกกรมการคาตางประเทศ หรือเปนผูสนับสนุนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
ตอมาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ มีการแจงขอกลาวหาเพิ่มเติมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๗ และ ๑๕๑ แตไมไดมีการแจงวาจําเลยที่ ๑๘ และที่ ๑๙ เกี่ยวของกับการนําบริษัทกวางตงฯ
และบริษัทหายหนานฯ มาทําสัญญาซื้อขายขาวกับกรมการคาตางประเทศ อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ เทากับ ไมมีการสอบสวน
ในขอหาความผิดดังกลาว โจทกจึงไมมีอํานาจฟองจําเลยที่ ๑๘ และที่ ๑๙ ในความผิดตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ คงมีปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา
จําเลยที่ ๑๘ และที่ ๑๙ ไดสนับสนุนเจาพนักงานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๖ หรือไม ขอเท็จจริงไดความวา จําเลยที่ ๑๘ เคยขึ้นทะเบียน
ผูป ระกัน ตนเปนลูกจางของบริษัทเพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด และขึ้น ทะเบียนผูป ระกัน ตน
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เปนลูกจางของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ปจจุบันจําเลยที่ ๑๘ ขึ้นทะเบียนผูประกันตนเปนลูกจางของบริษัทเอ็มไพร
ดีเวลลอปเมนท จํากัด จําเลยที่ ๑๘ เปนผูซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาวใหกรมการคาตางประเทศ ๕ ฉบับ
รวมเปนเงินประมาณ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนเงินที่เบิกถอนจากบัญชีของจําเลยที่ ๑๒ และที่ ๑๗
โดยจําเลยที่ ๑๘ ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการไตสวนเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ วา สาเหตุ
ที่ซื้อแคชเชียรเช็คทั้ง ๕ ฉบับ เนื่องจากจําเลยที่ ๗ โทรศัพทขอรองใหไปลงลายมือชื่อซื้อแคชเชียรเช็ค
ที่ธนาคารโดยแจงใหไปติดตอพนักงานธนาคาร เมื่อลงลายมือชื่อเสร็จจําเลยที่ ๑๘ เดินทางกลับโดยไมได
รับมอบแคชเชียรเช็คหรือเอกสารใด ๆ จากธนาคาร ตามเอกสารหมาย จ.๒๕๙ หนา ๖๓๑๘๖ ถึง ๖๓๑๘๙
ตอมาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ จําเลยที่ ๑๘ ชี้แจงขอกลาวหาเปนหนังสือตอคณะอนุกรรมการไตสวนวา
จําเลยที่ ๑๘ ไดรับมอบหมายจากจําเลยที่ ๑๐ ไปซื้อแคชเชียรเช็คทั้ง ๕ ฉบับ เมื่อดําเนินการเสร็จ
ไดมอบแคชเชียรเช็คใหจําเลยที่ ๗ แตจําเลยที่ ๗ กลับเบิกความตอบคําซักถามของโจทกวา จําเลยที่ ๗
ติดวิ่งงานรับสงเอกสารที่อื่น ไมสามารถวนกลับมาซื้อแคชเชียรเช็คไดทัน จึงขอใหจําเลยที่ ๑๘ ซึ่งอยูใน
พื้นที่ใกล ๆ ชวยไปดําเนินการซื้อแคชเชียรเช็คแทน ยิ่งกวานั้นตามบันทึกถอยคําของจําเลยที่ ๑๘ ระบุวา
ทํางานอยูที่บริษัทเอ็มไพร ดีเวลลอปเมนท จํากัด เลขที่ ๔๘/๗ ถนนรัชดาภิเษก สอดคลองกับที่ นายสุพจน
ศรีงามเมือง เบิกความตอบคําซักถามของทนายจําเลยที่ ๑๘ วา บริษัทเอ็มไพร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
มีที่ทําการที่เดียวกับบริษัทจําเลยที่ ๑๐ โดยมี นางสุดา คุณจักร ซึ่งเปนนองของจําเลยที่ ๑๔ เปนกรรมการ
และผูถือหุน นายพุทธพร ซิมมณี ผูชวยผูจัดการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาซอยโชคชัย ๔
ซึ่งดูแลบัญชีและประสานงานในการทําธุรกรรมของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ยืนยันวาจําเลยที่ ๑๘ มาทําธุรกรรม
ในกิจการของจําเลยที่ ๑๐ เปนประจํา คําเบิกความของ นายพุทธพร ยังสอดคลองกับรายการธุรกรรม
ที่ดําเนินการโดยจําเลยที่ ๑๘ ในระหวางวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ จําเลยที่ ๑๘
ฝากเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของจําเลยที่ ๑๒ เลขที่ ๐๙๑ – ๐ – ๒๔๘๖๔ – ๘
จํานวน ๘ ครั้ง รวมเปนเงิน ๑๓๘,๙๐๐,๘๐๐ บาท และระหวางวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จําเลยที่ ๑๘ ฝากเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของจําเลยที่ ๑๑
เลขที่ ๐๙๑ – ๐ – ๒๖๔๑๕ – ๕ จํานวน ๒๑ ครั้ง บางครั้งฝากดวยยอดเงินสูงถึง ๒๕๐,๐๐๐,๑๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๙๑๘,๒๙๒,๑๐๐ บาท ขอเท็จจริงรับฟงไดวา จําเลยที่ ๑๘ เปนพนักงานของบริษัทจําเลยที่ ๑๐
จากวงเงินของธุรกรรมทางการเงินดังกลาวแสดงวาไดรับความไววางใจสูง ขอที่ตอสูวาจําเลยที่ ๑๘ ไดลาออก
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จากการเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ ตั้งแตป ๒๕๕๓ จึงรับฟงไมได การกระทําของจําเลยที่ ๑๘
เปนความผิดฐานสนับสนุนจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ เป น กรรมเดี ย ว
เปนความผิดตอกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐
กรณีจําเลยที่ ๑๙ ไดความวาประกอบอาชีพรับราชการเปนแพทยประจําโรงพยาบาลรามาธิบดี
และเปดคลินิกชื่อยศการสหคลินิก เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ จําเลยที่ ๗ นําเช็คธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี สั่งจายโดยจําเลยที่ ๑๙ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมกับ
เงินสดอื่นอีก ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปซื้อแคชเชียรเช็คที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี
นําไปชําระคาขาวใหกรมการคาตางประเทศตามสัญญาฉบับที่ ๑ จําเลยที่ ๑๙ เบิกความถึงเช็คที่ตนสั่งจายวา
จําเลยที่ ๑๑ ในฐานะเปนคนไขที่เคยมาขอคําปรึกษาทางการแพทยที่คลินิกมาตั้งแตป ๒๕๔๘ ไดขอยืมเงิน
๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท การกูยืมในครั้งที่ ๒ จําเลยที่ ๑๙ ไดสั่งจายเช็ค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใสซองปดผนึกฝากไวที่เคานเตอรแผนกโสต ศอ นาสิก จําเลยที่ ๑๙
ไมรูจักจําเลยที่ ๗ และไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการซื้อแคชเชียรเช็ค หลังจากกูยืมครั้งที่ ๒ ไปเพียง ๒ วัน
จําเลยที่ ๑๑ ไดคืนเงินที่กูยืมไปทั้ง ๒ ครั้ง รวม ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนเขาบัญชีของจําเลยที่ ๑๙
ตามเอกสารหมาย ล.๒๔๘ เห็นวา จําเลยที่ ๑๑ เปนเพียงพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ แมจําเลยที่ ๑๑
เปนกรรมการผูจัดการของจําเลยที่ ๑๐ และถือหุนจํานวนมาก แตเปนการถือหุนแทนจําเลยที่ ๑๔
จึงไมนาเชื่อวาจําเลยที่ ๑๙ จะใหจําเลยที่ ๑๑ กูยืมเงินจํานวนมาก แตไมมีการทําสัญญาหรือวางหลักประกันใด ๆ
และที่อางวาไดมีการชําระคืนพรอมกับหนี้กยู ืมครั้งแรกรวม ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ล.๒๔๘ นั้น
ก็เปนเพียงรายการเดินสะพัดทางบัญชีของจําเลยที่ ๑๙ แตไมมีหลักฐานที่แสดงวาเงินโอนมาจากบัญชี
ของจําเลยที่ ๑๑ จริงหรือไม จึงไมสมเหตุผล ไมมีน้ําหนักใหรับฟง อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงที่ไดความ
จากทางไตสวนไมพบวาจําเลยที่ ๑๙ เขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของจําเลยที่ ๑๐ หรือมีธุรกรรมใด ๆ
กับบริษัทในกลุมของจําเลยที่ ๑๐ หรือพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ แมจะปรากฏวาจําเลยที่ ๑๙ มีความสัมพันธ
ทางเครือญาติกบั จําเลยที่ ๑๔ โดย นางสุดา ภริยาของจําเลยที่ ๑๙ เปนนองของจําเลยที่ ๑๔ และ นางสุดา
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เคยเปนผูถือหุนใหญในบริษัทจําเลยที่ ๑๐ แตลําพังพยานหลักฐานดังกลาวยังไมเพียงพอใหรับฟงไดวา
จําเลยที่ ๑๙ ไดรวมกระทําความผิดตามฟอง
สําหรับ จําเลยที่ ๒๐ และที่ ๒๑ ไดความวา จําเลยที่ ๒๐ จดทะเบียนจั ด ตั้งเมื่อวัน ที่
๕ มี น าคม ๒๕๕๕ มี ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานที่ เ ดี ย วกั บ บริ ษั ท จํ า เลยที่ ๑๐ ขณะจดทะเบี ย นจนถึ ง วั น ที่
๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีจําเลยที่ ๒๑ ซึ่งเปนบุตรของจําเลยที่ ๑๔ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแตผูเดียว
ขอเท็จจริงไดความจากบันทึกถอยคําของ นางสาวกันเกรา วรชาติกุล ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขารัชดาภิเษก – หวยขวาง วา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๗ ซื้อแคชเชียรเช็ค จํานวน
๗๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยถอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก – หวยขวาง
ของจําเลยที่ ๒๐ เลขที่ ๐๙๑ – ๐ – ๒๕๔๔๑ – ๙ จํานวน ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สวนเงินอีก ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ถอนจากบัญชีของจําเลยที่ ๑๒ และจําเลยที่ ๑๕ ปรากฏตอมาวาจําเลยที่ ๗ ไดนําแคชเชียรเช็ค
ฉบับดังกลาวไปชําระคาขาวตามสัญญาฉบับที่ ๒ ใหกรมการคาตางประเทศ ตามเอกสารหมาย จ.๙๒
แผนที่ ๑๑๔๐๔ และยังไดความจากการไตสวนอีกวา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ จําเลยที่ ๗
ซื้อแคชเชียรเช็คธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาซอยโชคชัย ๔ จํานวนเงิน ๓๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ
นําไปชําระคาขาวใหกรมการคาตางประเทศ โดยเงินที่ใชซื้อแคชเชียรเช็คสวนหนึ่งเปนเงินของจําเลยที่ ๒๑
ที่ถอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาซอยโชคชัย ๔ เลขที่
๑๒๗ – ๒ – ๓๖๕๒๓ – ๒ จํานวน ๒๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามใบคําขอถอนเงิน เอกสารหมาย จ.๘๔
แผนที่ ๙๗๐๔ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ จําเลยที่ ๗ ซื้อแคชเชียรเช็คอีก ๒ ฉบับ จํานวนเงิน
๑๔๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเงินที่ถอนมาจากบัญชีของจําเลยที่ ๒๐
นําไปชําระคาขาวใหกรมการคาตางประเทศที่มี Hainan Land Reclamation Commerce and Trade
Group Co., Ltd. เปนคูสัญญา ในเรื่องนี้จําเลยที่ ๒๑ เบิกความวา ไมรูจักจําเลยที่ ๗ และไมได
เกี่ยวของกับการซื้อแคชเชียรเช็ค ๗๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท สวนเงิน จํานวน ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ถอนจากบัญชีของจําเลยที่ ๒๐ ไดนําไปคืนเงินกูแกจําเลยที่ ๑๐ ตามเอกสารหลักฐานบัญชีเดินสะพัด
และหลักฐานการรับชําระหนี้เอกสารหมาย ล.๕๐๔ และ ล.๕๐๕ เห็นวา จําเลยที่ ๗ เปนพนักงาน
ของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ซึ่งมีสํานักงานอยูที่เดียวกับจําเลยที่ ๒๐ ขอที่จําเลยที่ ๒๑ อางวาไมรูจัก
จําเลยที่ ๗ ไมนาเชื่อ สวนหลักฐานการรับคืนเงินกูเปนเอกสารที่จําเลยที่ ๑๐ จัดทําขึ้นเอง เมื่อไมมี
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หลักฐานอื่นมาประกอบยอมมีน้ําหนักนอย สําหรับขอที่อางวาถอนเงินจากบัญชี ๒๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไปซื้อกองทุน ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน เอกสารหมาย ล.๗๔๘ และชําระ
เงินกูยืมใหจําเลยที่ ๑๐ จํานวน ๑๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เอกสารหมาย ล.๗๔๙
ก็ไมมีเอกสารทางบัญชีอื่นมาสนับสนุนเชนกัน ประกอบกับขอนําสืบที่วาจําเลยที่ ๒๑ กับจําเลยที่ ๑๐
ไดทําสัญญากู ซึ่งมีวงเงินกู ๗,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อจําเลยที่ ๒๐ ตองการใชเงิน จําเลยที่ ๒๑
จะยื่นคําขอเบิกเงินเปนคราว ๆ โดยจําเลยที่ ๑๐ ใชเวลาพิจารณาอนุมัติประมาณ ๑ เดือน ก็จะ
โอนเขาบัญชีของจําเลยที่ ๒๑ แลวจําเลยที่ ๒๑ จะออกตั๋วสัญญาใชเงินใหจําเลยที่ ๒๐ ไวเปนหลักฐาน
ที่ผานมาเคยกูยืมเงิน จากจําเลยที่ ๑๐ หลายครั้ง ตามเอกสารหมาย ล.๕๐๒ ถึง ๕๐๔ เห็น วา
ขณะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจําเลยที่ ๒๐ นั้น มีหุนทั้งหมด ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ หุน ผูถือหุนประกอบดวย
จําเลยที่ ๒๑ จํานวน ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุน นายสรวิศ จันทรสกุลพร จํานวน ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุน
นางกิ่ง แกว ลิ ม ปสุ ข จํ านวน ๘,๘๐๐,๐๐๐ หุน ผู ถื อหุ น ทั้ง หมดล ว นแตเ ป น บุ ค คลในครอบครั ว
ของจําเลยที่ ๑๔ บริษัทจําเลยที่ ๒๐ จึงมีสถานะเปนกิจการในกลุมของจําเลยที่ ๑๐ เทานั้น ทั้งสัญญา
กูระหวางจําเลยที่ ๒๐ กับจําเลยที่ ๑๐ ทําขึ้นในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ อันเปนวันจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทจําเลยที่ ๒๐ นั้นเอง จึงไมนาเชื่อวาบริษัททั้งสองจะมีการกูยืมเงินกันจริง ดังเห็นไดวาวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ บัญชีเงินฝากออมทรัพยของจําเลยที่ ๑๗ ที่เปดไวใชในกิจการของจําเลยที่ ๑๐
มีรายการธนาคารหักเงินออกจากบัญชี เพื่อชําระเงินเดือนพนักงานของจําเลยที่ ๒๐ จํานวน ๘๔๕,๕๔๖ บาท
ตามเอกสารหมาย จ.๑๓๗ หนา ๕๑๒๔๗ แมจําเลยที่ ๒๐ จดทะเบียนจัดตั้งภายหลังจากมีการทํา
สัญ ญาซื้อขายขาวแบบรัฐ ตอรัฐ ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ แตเงินที่ถ อนจากบัญ ชีของจําเลยที่ ๒๐
ถูกนําไปซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาวตามสัญญาฉบับที่ ๒ ในคดีนี้ อีกสวนหนึ่งถูกถอนไปชําระคาขาว
ตามสัญญาซื้อขายขาวระหวางกรมการคาตางประเทศกับรัฐวิสาหกิจมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่อยูระหวางการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางจําเลยที่ ๒๑
กับจําเลยที่ ๑๔ ซึ่งเปนบุตรกับบิดา ประกอบกับความเชื่อมโยงทางธุรกรรมการเงินระหวางกันของทั้งสองบริษัท
เชื่อวาจําเลยที่ ๒๐ และที่ ๒๑ ทราบวาการซื้อขายขาวระหวางกรมการคาตางประเทศกับรัฐวิสาหกิจ
มณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย การที่จําเลยที่ ๒๑ ถอนเงินจากบัญชี
ของจําเลยที่ ๒๐ ไปซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาวใหกรมการคาตางประเทศ จึงเปนความผิดฐานสนับสนุน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เจาพนักงานกระทําความผิด ตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ เปนความผิดกระทงเดียว สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดความวาจําเลยที่ ๒๐ จดทะเบียน
จัดตั้งภายหลังทําสัญญาฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ แลว สวนการทําสัญญาฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ นั้น
ในทางไตสวนไมปรากฏหลักฐานวาจําเลยที่ ๒๐ และที่ ๒๑ ไดเขาไปเกี่ยวของดวย จึงไมมีความผิดในสวนนี้
มีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปอีกวา จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘ รว มกันซื้อและรับ มอบขาว
ตามสัญญาทั้งสี่ฉบับโดยรูอยูแลววามีการทุจริตนําขาวที่แอบอางทําสัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐมาขายให
อันเปนการสนับสนุนจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ กระทําความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบและเปนเจาพนักงานมีหนาที่จัดการทรัพยใชอํานาจในตําแหนง
โดยทุจริตหรือไม ขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนวา จําเลยที่ ๒๒ โดยจําเลยที่ ๒๓ นําแคชเชียรเช็ค
๔ ฉบับ สั่งจายกรมการคาตางประเทศมาซื้อและรับมอบขาวในโครงการรับจํานําของรัฐจากคลังสินคา
ที่องคการคลังสิน คาเชาจากจําเลยที่ ๒๒ คือ แคชเชียรเช็คธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ลงวั น ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ จํ า นวนเงิ น ๔๒๔,๗๓๔,๕๔๐.๔๘ บาท รั บ มอบข า วหอมมะลิ
๑๐๐ เปอรเซ็นต ชั้น ๒ นาป ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ปริมาณ ๑๔,๗๔๗.๗๓ ตัน ราคาตันละ
๒๘,๘๐๐ บาท ตามใบสง สิน คา/ใบแจงหนี้ ใบกํากับ ภาษี เอกสารหมาย จ.๘๓๒ แคชเชียรเช็ค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวนเงิน ๓๕,๙๒๐,๒๗๙.๐๓ บาท
รับมอบขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต นาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ ปริมาณ ๒,๒๐๓.๗๐ ตัน ราคาตันละ
๑๖,๓๐๐ บาท ตามใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษี เอกสารหมาย จ.๘๓๒ หนา ๗๑๖๔๑
แคชเชียรเช็คธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ลงวั น ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวนเงิ น
๖,๒๗๕,๘๐๒ บาท รับมอบตนขาวเหนียวขาว ๑๐ เปอรเซ็นต นาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ ปริมาณ
๓๔๒.๙๔ ตั น ราคาตั น ละ ๑๘,๓๐๐ บาท ตามหนั ง สื อ มอบอํ า นาจเอกสารหมาย จ.๘๓๒
และแคชเชียรเช็คธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวนเงิน
๑,๗๕๕,๙๘๑ บาท รับมอบปลายขาวเหนียวเอวัน นาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ ปริมาณ ๑๑๔.๗๗ ตัน
ราคาตั น ละ ๑๕,๓๐๐ บาท ตามใบส ง สิ น ค า /ใบแจ ง หนี้ ใบกํ า กั บ ภาษี เ อกสารหมาย จ.๘๓๒
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หนา ๗๑๖๔๓ สวนจําเลยที่ ๒๔ โดยจําเลยที่ ๒๓ นําแคชเชียรเช็คธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
จํานวน ๒ ฉบับ สั่งจายกรมการคาตางประเทศ และรับมอบขาวในโครงการรับจํานําของรัฐในคลังสินคา
ที่องคการคลังสินคาเชาจากจําเลยที่ ๒๒ คือ แคชเชียรเช็ค ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวนเงิน
๓๖๐,๑๖๕,๐๒๒.๓๕ บาท รับมอบขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต นาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ ปริมาณ ๑๗,๗๙๖.๕๓๑ ตัน
มูลคา ๒๙๐,๐๘๓,๔๖๕.๐๘ บาท ราคาตันละ ๑๖,๓๐๐ บาท ตามใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษี
เอกสารหมาย จ.๘๓๔ หนา ๗๒๒๐๓ ซื้อและรับมอบปลายขาวขาว เอวันเลิศ นาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕
ปริ ม าณ ๔,๕๘๐.๔๙ ตั น มู ล ค า ๗๐,๐๘๑,๕๕๗.๒๗ บาท ราคาตั น ละ ๑๕,๓๐๐ บาท
ตามใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษีเอกสารหมาย จ.๘๓๔ หนา ๗๒๒๐๕ และแคชเชียรเช็ค
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวนเงิน ๘,๖๔๒,๙๒๗.๒๑ บาท ซื้อและรับมอบขาวหอมมะลิ
๑๐๐ เปอรเซ็นต ชั้น ๒ นาป ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ปริมาณ ๑๖๒.๓๖ ตัน มูลคา ๔,๖๕๗,๙๖๘ บาท
ราคาตั น ละ ๒๘,๘๐๐ บาท ตามใบส ง สิ น ค า /ใบแจ ง หนี้ ใบกํ า กั บ ภาษี เ อกสารหมาย จ.๘๓๔
หนา ๗๒๒๑๕ และ ๗๒๒๑๖ ซื้อและรับมอบขาวตามสัญญาฉบับที่ ๓ ชนิดขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต
นาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ ปริมาณ ๑๙๖.๐๓ ตัน มูลคา ๓,๑๙๕,๓๕๔.๒๐ บาท ราคาตันละ
๑๖,๓๐๐ บาท และชนิดปลายขาวขาวเอวันเลิศ นาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ ปริมาณ ๕๐.๔๓ ตัน
มูลคา ๗๗๑,๖๐๕.๐๑ บาท ราคาตันละ ๑๕,๓๐๐ บาท ตามใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษี
เอกสารหมาย จ.๘๓๔ หนา ๗๒๒๑๑ ถึง ๗๒๒๑๔ โดยจําเลยที่ ๒๒ และที่ ๒๔ มอบให นายอุทาน
ภาคแกว เปนผูรับมอบขาวจากคลังเกียรติเฉลิมชัย (หลัง ๑) คลังวิรัตนชนก (หลัง ๑/๑) คลังเคทีบีไซโล
(หลัง ๖) คลังหางหุนสวนจํากัด โรงสีไฟทวีศักดิ์ คลังโรงสีขาวธัญญานคร คลังโรงสีขาว ป.ณัฐตพล
(หลัง ๓/๑) คลังปรีชาพาณิชย (หลัง ๓ และ ๔) คลังทรัพยไพบูลย (หลัง ๑) คลังบริษัทผลเกษตรไทย
จํากัด (หลัง ๒) สวนจําเลยที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ไดความวา จําเลยที่ ๒๕ ซื้อแคชเชียรเช็คธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ลงวั น ที่ ๑๗ กัน ยายน ๒๕๕๕ จํานวนเงิน ๖๕,๙๔๓,๐๘๕.๕๐ บาท สั่ง จาย
กรมการคาตางประเทศ ซื้อและไดรับมอบขาวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ชั้น ๒ ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕
ปริมาณ ๒,๒๗๓.๘๙๙ ตัน ราคาตันละ ๒๙,๐๐๐ บาท ที่เก็บรักษาอยูในคลังสินคาที่องคการตลาด
เพื่อเกษตรกรเชาจากบริษัทชัยมงคลรุงเรืองการเกษตร จํากัด ตามเอกสารหมาย จ.๑๑๑ หนา ๓๖๙๐๒
ถึง ๓๖๙๑๕ และ ๓๖๙๒๖ ถึง ๓๖๙๓๐ โดยเบิกขาวจากคลังสินคาหางหุนสวนจํากัด จิวฮั้วฮวดมอเตอร
คลังหางหุนสวนจํากัด โรงสีแกวสวาง และคลังพรกฤษณะ หลัง ๒ สําหรับจําเลยที่ ๒๗ และที่ ๒๘
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ไดความวา ใชแคชเชียรเช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ จํานวนเงิน
๑๖๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่สั่งจายกรมการคาตางประเทศ ซื้อและไดรับมอบขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต
ปการผลิต ๒๕๕๒ ปริมาณ ๑๒,๗๐๐ ตัน ราคาตันละ ๑๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเก็บรักษาอยูในคลังสินคา
บางมวง (หลัง ๑) ปริมาณ ๓,๒๐๐ ตัน และในคลังสินคาลาดยาว (หลัง ๕/๒) ปริมาณ ๙,๕๐๐ ตัน
ตามเอกสารหมาย ล.๖๘๐ เห็นวา จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๖ เปนผูประกอบธุรกิจคาขาวและนําคลังสินคา
ของตนใหองคการคลังสินคาหรือองคการตลาดเพื่อเกษตรกรเชาเก็บขาวสารในโครงการรับจํานําขาวเปลือก
และดวยเหตุที่โครงการรับจํานําขาวเปลือกกําหนดราคารับจํานําสูงกวาราคาทองตลาดมาก เกษตรกร
นําขาวเปลือกเขาในโครงการรับจํานําเกือบทั้งหมด ทําใหขาวเปลือกในทองตลาดขาดแคลน ทั้งกระทรวงพาณิชย
ไมเปดประมูลขายขาวใหแกผูประกอบการคาขาวในประเทศอยางเพียงพอ ทําใหผูประกอบการคาขาว
ตางประสบปญหาไมมีขาวเพียงพอแกการทําธุรกิจใหดํารงอยูได การที่จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘ หาแหลง
ซื้อขาวสําหรับสงออกใหลูกคาของตน ก็เปนปกติวิสัยของการดําเนินธุรกิจ แมไดความจากการไตสวนวา
ในขณะเกิดเหตุเปนที่ทราบกันดีในกลุมผูประกอบธุรกิจคาขาววาหากตองการซื้อขาวจะตองติดตอผาน
นายโจ หรือจําเลยที่ ๑๕ ซึ่งเปนพนักงานของจําเลยที่ ๑๐ และยอมทราบดีวาการซื้อขายขาวในคลังของรัฐ
มี ร ะเบี ย บกํ า หนดขั้ น ตอนและการปฏิ บั ติ อ ย า งเป น แบบแผน อี ก ทั้ ง วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการซื้ อ ข า ว
ของจําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘ มีรูปแบบการซื้อขายเริ่มจากไดรับการติดตอจากจําเลยที่ ๑๕ เมื่อสามารถ
ตกลงกันไดก็จะซื้อแคชเชียรเช็คสั่งจายกรมการคาตางประเทศนําไปมอบใหจําเลยที่ ๑๕ โดยไมมีการทําสัญญา
ซื้อขายและไมมีการวางประกันก็ตาม แตเมื่อไมปรากฏขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดที่เชื่อมโยงใหเห็นวา
จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘ มีสวนรวมกับเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในขั้นตอนของการแอบอาง
นํารัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาทําสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘
คงพิจารณาเพียงวาเมื่อซื้อขาวแลวจะไดรับมอบขาวตามที่ตกลงหรือไม ประกอบกับการเสนอขายขาว
โดยมีเงื่อนไขการชําระคาขาวใหผูซื้อสั่งจายแคชเชียรเช็คแกกรมการคาตางประเทศซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่
ในการระบายขาวของรัฐ ยิ่งเปนการสรางความเชื่อมั่นแกจําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘ วา เปนขาวที่ขาย
โดยกรมการคาตางประเทศ ทั้งปรากฏขอเท็จจริงวา ขาวที่ซื้อขายไปนั้นยังตองมีขั้นตอนการนําไปปรับปรุง
กอนนําออกขาย ซึ่งความในขอนี้ฝายจําเลยไดนําสืบวา ยังตองมีคาใชจายในการปรับปรุง ซึ่งทําใหราคา
ที่ซื้อขายใกลเคียงกับราคาตลาด ลําพังพยานหลักฐานที่ไดความจากการไตสวนยังไมเพียงพอใหรับฟงไดวา
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จําเลยที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘ ไดรวมหรือใหการสนับสนุนจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ กระทําความผิด
ตามฟอง
ปญหาตองวินิจฉัยตอไปในคดีสวนแพงวา จําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๕ ที่ ๑๗ ที่ ๑๘ และที่ ๒๐
ถึงที่ ๒๑ ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูรองทั้งหา หรือไม เพียงใด โดยมีปญหาขอกฎหมาย
ตองวินิจฉัยประการแรกวา ผูรองทั้งหามีอํานาจยื่นคํารองหรือไม ในปญหานี้จําเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๓ ที่ ๑๗
ใหการตอสูวา ผูรองทั้งหาไมไดรับความเสียหายเพราะการขายขาวใหบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เห็นวา คาใชจายในการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกมาจาก
หลายสวน กลาวคือ วงเงินที่ใชในโครงการรับจํานําขาวเปลือกสวนหนึ่งมาจากเงินสภาพคลองสวนเกิน
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) อีกสวนหนึ่งมาจากการให ธ.ก.ส.กูยืม
จากสถาบันการเงินโดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน ซึ่งวงเงินหมุนเวียนที่ใชรับจํานําดังกลาวในที่สุด
รัฐบาลเปนผูรับผิดชอบโดยกระทรวงการคลังไปตั้งงบประมาณรายจายประจําปมาชดใชคืนแก ธ.ก.ส.
สวนคาใชจายที่จายขาด เชน คาเชาโกดัง คาเบี้ยเลี้ยง คาดอกเบี้ย ฯลฯ มาจากงบประมาณรายจาย
ประจําปนั้น ๆ ในการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกไดกาํ หนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
โดยผูรองที่ ๑ มีห นาที่ระบายขาว ผู รองที่ ๒ และที่ ๓ มีห นา ที่เปน หนว ยรับ จํานํา ขาวเปลือ ก
และออกใบประทวนใหเกษตรกร ตลอดจนการเก็บรักษาขาว สวนผูรองที่ ๔ มีอํานาจหนาที่กําหนด
แผนงานและวงเงินรับจํานําเสนอ กขช. พิจารณาใหความเห็นชอบ ผูรองที่ ๑ ถึงที่ ๔ ไมมีสว น
ตองรับผิดชอบหรือมีหนาที่เกีย่ วของกับความเสียหายหรือผลขาดทุนจากโครงการ แตอยางใด ผูรองที่ ๑
ถึงที่ ๔ จึงไมใชผูเสียหาย ไมมีอํานาจยื่นคํารอง กรณีไมจําตองวินิจฉัยวา ผูรองที่ ๑ ถึงที่ ๔ มีสวนรวม
ในการกระทําความผิดหรือไม สําหรับอํานาจและหนาที่ของผูรองที่ ๕ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ บัญญัติใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงิน
การคลังแผนดิน ทรัพยสินของแผนดิน การบริหารหนี้สาธารณะ ฯลฯ โดยผูรองที่ ๕ มีหนาที่ตั้งงบประมาณ
ประจําปเพื่อชดใชคาเสียหายหรือผลขาดทุนจากการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก ดังนั้น การที่
จําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๕ ที่ ๑๗ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ และที่ ๒๑ สนับสนุนการกระทําความผิดของเจาพนักงาน
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่นําขาวของรัฐออกขายในราคาต่ํากวาตลาดยอมกอใหเกิดความเสียหายตองบประมาณแผนดิน
อัน เป น อํ านาจและหนา ที่โ ดยตรงของผูร องที่ ๕ ที่ต องตั้ง งบประมาณมาชดเชยความเสีย หายจาก
การทําละเมิดของจําเลยดังกลาว ผูรองที่ ๕ ยอมมีอํานาจยื่นคํารองขอเรียกคาสินไหมทดแทนได
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จําเลยที่ ๑๑ และที่ ๑๒ ใหการตอสูในปญหาขอกฎหมายประการตอมาวา ผูรองทั้งหาไมได
ยื่นคํารองกอนวันนัดสืบพยานนัดแรกตามที่กฎหมายกําหนด เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๔/๑ วรรคสอง กําหนดใหผูเสียหายตองยื่นคํารองเรียกคาสินไหมทดแทนกอนเริ่มสืบพยาน
ซึ่ง ย อมหมายถึ ง วัน ที่มี การสืบ พยานจริง ๆ คดีนี้ ผูเสี ยหายยื่ น คํ ารอ งเรีย กคา สิน ไหมทดแทนในวัน ที่
๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ กอนมีการไตสวนพยานนัดแรกในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเปนการยื่นคํารอง
ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
จําเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๐ ที่ ๑๔ ที่ ๑๗ ที่ ๒๐ และที่ ๒๑ ใหการตอสูอีกวา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ วรรคสอง กําหนดวาการยื่นคํารองขอเรียกคาสินไหมทดแทน
ถือเปนคําฟองตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง บัญญัติวา
ในกรณีไมมีขอกําหนดของประธานศาลฎีกาใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใชสําหรับคดีอาญา และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชสําหรับคดี
กลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึน้ ผิดปกติเทานั้น ดังนั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองจึงไมสามารถนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไปใชในคดีอาญาดังเชนคดีนี้ และผูรอง
ทั้งหาไมมีสิทธิยื่นคํารองเรียกคาสินไหมทดแทน เห็นวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง บัญญัติวา
กรณีไมมขี อกําหนดของประธานศาลฎีกาใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อคดีนี้เปนคดีอาญายอมสามารถนํามาตรา ๔๔/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่อง
เกี่ยวกับการยื่นคํารองขอเรียกคาสินไหมทดแทนมาใชบังคับได ทั้งมาตรา ๔๔/๑ วรรคสอง ไดกําหนด
สถานะคํารองขอเรียกคาสินไหมทดแทนเปนคําฟองคดีแพง และมาตรา ๔๗ บัญญัติวาคําพิพากษา
คดีสวนแพงตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยความรับผิดของบุคคลในทางแพง ดังนั้นผูรองที่ ๕
จึงมีอํานาจยื่นคํารองและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
จําเลยที่ ๗ ที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๓ ที่ ๑๗ ที่ ๒๐ และที่ ๒๑ ใหการตอสูในประการตอมาวา
คํารองของผูรองทั้งหาขาดอายุความ เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๑
วรรคสอง บัญญัติวา ถาคดีอาญาใดไดฟองตอศาลและไดตวั ผูกระทําความผิดมายังศาลดวยแลวอายุความ
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ซึ่งผูเสียหายที่จะฟองคดีแพงยอมสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๙๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา คดีนี้โจทกฟอง
ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีอัตราโทษขั้นสูงถึงจําคุกตลอดชีวิต อายุความ
คดีสวนแพงจึงมีกําหนดยี่สิบปเทากับอายุความคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ (๑)
โจทกยื่นคําฟองคดีหมายเลขดําที่ อม. ๒๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ยอมมีผลทําใหอายุความ
สําหรับ ฟองคดีแ พง สะดุด หยุด ลงและตามคําฟองบรรยายวาเหตุเกิด ระหวางป ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕
เมื่อนับถึงวัน ฟองคดีอาญายังไมเกินยี่สิบป การที่ผูรองที่ ๕ ยื่นคํารองในระหวางพิจารณาคดีอาญา
คดีของผูรองที่ ๕ จึงไมขาดอายุความ
จําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๙ และที่ ๑๔ ใหการตอสูอกี ประการหนึง่ วา ผูรองทั้งหากลาวอางวาจําเลยที่ ๗
ถึงที่ ๙ และที่ ๑๔ กระทําผิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับอันเปนการละเมิดตอผูรองทั้งหาซึ่งลวนแต
เปนหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย อันเปนขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน คดีจึงอยูในเขตอํานาจ
ของศาลปกครอง เห็นวา การโตแยงเรื่องเขตอํานาจศาลจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวย
การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐ จะตองยื่นคํารองตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกอนวันสืบพยานเพื่อใหศาลทําความเห็นสงไปใหอีกศาลหนึ่ง
พิจารณา แตจําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๙ และที่ ๑๔ มิไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ขอตอสู
เรื่องเขตอํานาจศาลจึงไมอาจรับฟงได
สําหรับขอตอสูของจําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๕ ที่ ๑๗ ที่ ๒๐ และที่ ๒๑ วา คํารองของผูรองทั้งหา
เคลือบคลุมนั้น เห็นวา แมคํารองขอเรียกคาสินไหมทดแทนจะมีสถานะเปนคําฟองในคดีแพง แตใน
การดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํ รงตําแหนงทางการเมืองใชระบบไตสวน การพิจารณาคดี
ในระบบไตสวน ศาลมีอํานาจในการคนหาความจริงเพื่อพิสูจนวาจําเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์ ตองรับผิด
ชดใชคาเสียหายหรือไม เพียงใด คูความจึงไมอาจยกขอกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาขึ้นตอสูเพื่อเปนเหตุ
ใหศาลยกฟองได
ปญหาตองวินิจฉัยวาจําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๕ ที่ ๑๗ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ และที่ ๒๑ ตองรับผิด
ตอผูรองที่ ๕ หรือไม สําหรับจําเลยที่ ๑๐ ที่ ๑๔ และที่ ๑๕ เปนผูรวมอยูในขบวนการวางแผน
นําบริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ เขามาทําสัญญาซื้อขายขาวกับกรมการคาตางประเทศตั้งแตตน
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จึงตองรับผิดในความเสียหายจากการขายขาวทั้ง ๔ สัญญา ปญหาวาผูรองที่ ๕ เรียกคาเสียหายสูงเกินจริง
หรือไม ผูรองที่ ๕ เรียกคาเสียหายตามคํารอง โดยใชราคาเฉลี่ยระหวางราคาขายสงขาวในตลาด
กรุงเทพมหานครของกรมการคาภายในกับราคาของสมาคมโรงสีขาวไทยลบดวยราคาซื้อขายตามสัญญา
แตขอเท็จจริงไดความจากทางไตสวนวา ราคาขายสงขาวในตลาดกรุงเทพมหานครของกรมการคาภายใน
เปนราคาซื้อขายกันภายใตขอตกลงวาผูขายตองนําขาวมาสงมอบที่คลังสินคาของผูซื้อที่กรุงเทพมหานคร
แตขาวในคดีนี้จัด เก็บ อยูในคลัง สิน คากระจายตามจัง หวัด ตาง ๆ ทั่ว ประเทศ และยังไดความอีกวา
คุณภาพของขาวในคลังสินคาของรัฐมักจะดอยกวาขาวของเอกชนโดยเฉพาะขาวปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕
ซึ่งประสบอุทกภัยครั้งใหญของประเทศ มีผลกระทบตอคุณภาพขาว ทําใหตองปรับปรุงกอนนําออกขาย
คาเสียหายที่ผูรองที่ ๕ เรียกรองจึงสูงเกินจริง เห็นสมควรกําหนดคาเสียหายโดยคํานึงถึงคาปรับปรุงขาว
และคาขนสงนําไปหักออกจากคาเสียหายดวย ซึ่งในเรือ่ งคาปรับปรุงขาวไดความวา เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗
สมาคมผูสงออกขาวไทยไดเสนอขอมูลสําหรับใชในการคํานวณตนทุนของการสงออกขาวตอกรมการคา
ตางประเทศเพื่อสงมอบตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐให COFCO และ BULOG รายการคาปรับปรุงสําหรับ
ขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ตันละ ๔๕๐ บาท สวนขาวปการผลิตใหมไมมีคาปรับปรุง
แสดงวาขาวปปจ จุบันอาจไมจําตองปรับปรุง สําหรับสัญญาที่ ๑ เปนขาวเกาประกอบดวยขาวหลายปการผลิต
บางปการผลิตมีอายุจัดเก็บหลายป แมวาผูรองที่ ๕ ไดหักคาเสื่อมในอัตรารอยละ ๕ ตามจํานวน
ปจัดเก็บออกจากคาเสียหายที่เรียกรองแลวก็ตาม แตเปนคาใชจายคนละสวนกับคาปรับปรุง สวนขอที่
จําเลยที่ ๑๐ ตอสูวา การหักคาเสื่อมรอยละ ๕ ตอป สําหรับขาวเกาเปนการคิดคาเสียหายที่ไมถูกตอง
เพราะมิใชหลักเกณฑที่วงการคาขาวใชในการซื้อขายขาวเกานั้น เห็นวา ผูรองที่ ๕ หักคาเสื่อมรอยละ ๕
ตอปสําหรับขาวเกาเพื่อการคํานวณหาคาเสียหายที่แทจริงเทานั้น ขอตอสูของจําเลยที่ ๑๐ ฟงไมขึ้น
และแมวาขอสัญญาจะกําหนดการสงมอบขาวหนาคลังสินคา แตในการกําหนดคาเสียหายทางละเมิด
จําตองกําหนดตามความเสียหายที่แทจริง จะยึดถือขอตกลงในสัญญาที่ไมชอบดวยกฎหมายมาเปนเกณฑ
ในการคํานวณคาเสียหายที่แ ทจริง หาไดไม ขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนวา ตามยุทธศาสตร
การระบายขาวไดกําหนดเกณฑราคาสําหรับกรณีขายทั่วไปโดยกําหนดใหเสนอราคาซื้อ/ขายเปนราคา
ณ หนาคลัง สิน คา และใชราคาเฉลี่ยขายสง ขาวในตลาดกรุง เทพมหานครเฉลี่ยยอนหลังเปน เกณฑ
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หักดวยคาขนสงตามระยะทางมาตรฐาน ซึ่งเปนไปตามมติของคณะอนุกรรมการดําเนินการรับจํานําขาวเปลือก
ทั้งสอดคลองกับแนวปฏิบัตขิ องวงการคาขาวซึ่งคิดคาขนสงตามระยะทางจากที่ตั้งคลังสินคาถึงกรุงเทพมหานคร
เมื่อคลัง สิน คาที่เก็บ ขาวตามสัญญาในฟองมีจํานวนมากกระจายอยูห ลายจังหวัดทั่ว ประเทศ จึงตอง
คํานึงถึงคาเฉลี่ยของคาขนสงตามระยะทางนําไปหักออกจากคาเสียหายดวย ขอพิจารณาอีกประการหนึ่ง
ในการกําหนดคาเสียหาย คือ ราคาขายสงขาวในตลาดกรุงเทพมหานครของกรมการคาภายในโดยทั่วไป
มักซื้อขายกันในปริมาณหนึ่ง ไมใชขายกันในปริมาณครั้งละหลายลานตัน หากตกลงซื้อขายกันปริมาณ
หลายลานตันราคาซื้อขายยอมจะตองลดลงอีก เมื่อคํานึงเหตุปจจัยดังกลาวเห็นสมควรกําหนดคาเสียหาย
ลดลงจากคาเสียหายที่ผูรองที่ ๕ เรียกรอง ตามสัญ ญาฉบับ ที่ ๑ ลดลงอัตราตัน ละ ๗๐๐ บาท
คิดเปนคาเสียหาย ๙,๗๑๗,๑๖๕,๑๗๗.๙๐ บาท สัญญาฉบับที่ ๒ ลดลงอัตราตันละ ๖๐๐ บาท
คิดเปนคาเสียหาย ๑,๒๙๔,๑๐๙,๗๖๗.๘๗ บาท สัญญาฉบับที่ ๓ ลดลงอัตราตันละ ๖๐๐ บาท
คิดเปนคาเสียหาย ๕,๖๙๔,๗๔๘,๑๑๖.๐๙ บาท และสัญญาฉบับที่ ๔ ลดลงอัตราตันละ ๖๐๐ บาท
คิดเปนคาเสียหาย ๑๖๒,๖๖๕,๕๖๓.๓๐ บาท ขอเท็จจริงยังไดความจากการไตสวนอีกวา มีการชําระ
เงินคาขาวไมครบถวนตามมูลคาขาวที่รับไป ตามสัญญาฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๑๓.๖๔ บาท ฉบับที่ ๒
จํานวน ๔๓,๔๓๘,๑๒๓.๙๒ บาท ฉบับที่ ๓ จํานวน ๑,๓๘๐.๖๔ บาท และฉบับที่ ๔ จํานวน
๓๐.๓๐ บาท รวมค าเสียหายทั้ง สองกรณี จํานวน ๑๖,๙๑๒,๑๒๘,๒๗๓.๖๖ บาท จํา เลยที่ ๑๐
ที่ ๑๔ และที่ ๑๕ จึงตองรวมกันรับผิดชดใชคาเสียหายจํานวนดังกลาวแกผูรองที่ ๕ สําหรับอัตรา
ดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๖ บัญญัติวา ในกรณีหนี้อันเกิดแตมูลละเมิด
ลูกหนี้ไดชื่อวา ผิดนัดมาแตเวลาที่ทําละเมิด การที่จําเลยดังกลาวกระทําละเมิดตอผูรองที่ ๕ ดวยการนํา
บริษัทกวางตงฯ และบริษัทหายหนานฯ มาทําสัญญาซื้อขาวกับกรมการคาตางประเทศในราคาต่ํากวาทองตลาด
สงผลใหกรมการคาตางประเทศไมอาจนําขาวไปขายแกบุคคลอื่นอีก ยอมกอใหเกิดความเสียหายนับตั้งแต
วันทําสัญญาแลว ผูรองที่ ๕ จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแตวันทําสัญญาแตละฉบับ แตเมื่อผูรองที่ ๕
เรียกรองใหรับผิดในดอกเบี้ยนับแตวันที่รับมอบขาวครั้งแรกของสัญญาแตละฉบับ จึงกําหนดใหจําเลยที่ ๑๐
ที่ ๑๔ และที่ ๑๕ รับผิดในดอกเบี้ยนับแตวันที่รับขาวครั้งแรกของสัญญาแตละฉบับจนกวาจะชําระเสร็จ
แตเมื่อคํานวณถึงวันยื่นคํารองตองไมเกินจํานวนตามคํารอง
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สําหรับจําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๙ ที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๓ ที่ ๑๗ และที่ ๑๘ มีสถานะเปนพนักงาน
ของบริษัทจําเลยที่ ๑๐ ขอเท็จจริงไมปรากฏวาจําเลยเหลานี้ไดรับประโยชนในทางทรัพยสินเพียงใด
เมื่อพิเคราะหถึงพฤติการณและความรายแรงในการกระทําความผิดของจําเลยแตละคนแลว เห็นสมควร
กําหนดใหจําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๙ รับผิดคนละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๓ และที่ ๑๗
รับผิดคนละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจําเลยที่ ๑๘ รับผิด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรา
รอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันรับมอบขาวครั้งแรกตามสัญญาฉบับที่ ๔
จนกวาจะชําระเสร็จ สวนจําเลยที่ ๒๑ บุตรของจําเลยที่ ๑๔ และจําเลยที่ ๒๐ ซึ่งเปนกิจการในกลุม
ของจําเลยที่ ๑๐ แมจะไดความวาไดมีการถอนเงินจากบัญชีของจําเลยที่ ๒๐ เพียงครั้งเดียว จํานวน
๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปซื้อแคชเชียรเช็คชําระคาขาวใหกรมการคาตางประเทศตามสัญญาฉบับที่ ๒
แตเมื่อพิจารณารายการธุรกรรมการเงินระหวางจําเลยที่ ๒๐ กับจําเลยที่ ๑๐ ตลอดจนพฤติกรรม
การประกอบธุรกิจแลว เห็นสมควรกําหนดใหจําเลยที่ ๒๐ และที่ ๒๑ รวมกันรับผิดในคาเสียหาย
ตามสัญญาฉบับที่ ๒ โดยกําหนดคาปรับปรุงขาวและคาขนสงรวม ๖๐๐ บาทตอตัน หักออกจาก
คาเสียหายตามคํารองแลว ใหจําเลยที่ ๒๐ และที่ ๒๑ รับผิดจํานวน ๑,๒๙๔,๑๐๙,๗๖๗.๘๗ บาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันรับมอบขาวครั้งแรก
ตามสัญญาฉบับที่ ๒ จนกวาจะชําระเสร็จ
สําหรับจําเลยที่ ๑๙ และที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘ เมื่อฟงวาไมไดรวมหรือสนับสนุนการกระทําความผิด
จึงไมเปนการทําละเมิดตอผูรองที่ ๕ และไมตองรวมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
อนึ่ง ในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง ทางการเมือง
มีพ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗
ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๑๕๑ และใหใชอัตราโทษใหม แตกฎหมายที่แกไขใหมไมเปนคุณ จึงตอง
ใชกฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดบังคับแกจําเลย
พิพากษาวา จําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ถึงที่ ๖ มีความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง, ๑๐, ๑๒ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ (เดิม) ประกอบมาตรา ๘๓ อันเปนการกระทํากรรมเดียว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหลงโทษตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ซึ่งเปน
บทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ การกระทําของจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔
ถึงที่ ๖ เปนความผิดหลายกรรมตางกันแยกตามรายสัญญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
จําเลยที่ ๑ กระทําความผิด ๒ กระทง จําคุกกระทงละ ๑๘ ป รวมเปนจําคุก ๓๖ ป จําเลยที่ ๒
กระทําความผิด ๒ กระทง จําคุกกระทงละ ๑๘ ป รวมเปนจําคุก ๓๖ ป จําเลยที่ ๔ ถึงที่ ๖
กระทําความผิดคนละ ๔ กระทง จําคุกจําเลยที่ ๔ กระทงละ ๑๐ ป รวมเปนจําคุก ๔๐ ป จําคุก
จําเลยที่ ๕ กระทงละ ๘ ป รวมเปนจําคุก ๓๒ ป จําคุกจําเลยที่ ๖ กระทงละ ๖ ป รวมเปน
จําคุก ๒๔ ป และจําเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑
(เดิม) ประกอบมาตรา ๘๓ อันเปนการกระทํากรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ (เดิม) ประกอบมาตรา ๘๓ ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนักที่สุด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ อีกกระทงหนึ่ง จําคุก ๖ ป รวมโทษทุกกระทงแลวเปน
จําคุกจําเลยที่ ๒ มีกําหนด ๔๒ ป
จําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๕ มีความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง, ๑๐, ๑๒ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ (เดิม) ประกอบมาตรา ๘๖ อันเปนการกระทํากรรมเดียว
เปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหลงโทษตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ซึ่งเปน
บทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ เปนความผิดหลายกรรมตางกันแยกตาม
รายสัญญา ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
จําเลยที่ ๗ กระทําความผิด ๓ กระทง จําคุกกระทงละ ๔ ป รวมเปนจําคุก ๑๒ ป จําเลยที่ ๘
กระทําความผิด ๒ กระทง จําคุกกระทงละ ๔ ป รวมเปนจําคุก ๘ ป จําเลยที่ ๙ กระทําความผิด
๑ กระทง จําคุก ๔ ป จําเลยที่ ๑๐ ปรับกระทงละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๔ กระทง เปนเงิน
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๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยที่ ๑๑ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๕ กระทําความผิด ๔ กระทง จําคุก
จําเลยที่ ๑๑ และที่ ๑๒ คนละกระทงละ ๔ ป รวมเปนจําคุกคนละ ๑๖ ป จําคุกจําเลยที่ ๑๔
กระทงละ ๑๒ ป รวมเปนจําคุก ๔๘ ป ใหนับโทษจําเลยที่ ๑๔ ตอจากโทษจําคุกของจําเลยที่ ๒
ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๓๓๑ – ๓๓๓๒/๒๕๕๗ และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๓๓๓ – ๓๓๓๔/๒๕๕๗
ของศาลแขวงสมุทรปราการ จําคุกจําเลยที่ ๑๕ กระทงละ ๘ ป รวมเปนจําคุก ๓๒ ป จําเลยที่ ๗
และที่ ๙ ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ (เดิม) ประกอบมาตรา ๘๖
อันเปนการกระทํากรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ (เดิม) ประกอบมาตรา ๘๖ ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๐ อีกกระทงหนึ่ง จําคุกจําเลยที่ ๗ และที่ ๙ มีกําหนดคนละ ๔ ป รวมโทษทุกกระทงแลว
จําคุกจําเลยที่ ๗ มีกําหนด ๑๖ ป จําคุกจําเลยที่ ๙ มีกําหนด ๘ ป
จําเลยที่ ๑๓ ที่ ๑๗ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ และที่ ๒๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ (เดิม) ประกอบมาตรา ๘๖ อันเปนการกระทํากรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท
ใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ (เดิม) ประกอบมาตรา ๘๖ ซึ่งเปนบทที่มีโทษ
หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จําคุกจําเลยที่ ๑๓ ที่ ๑๗ ที่ ๑๘ และที่ ๒๑
คนละ ๔ ป และปรับจําเลยที่ ๒๐ เปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท หากจําเลยที่ ๑๐ และที่ ๒๐ ไมชําระ
คาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ ขอหาและคําขออื่นใหยก ใหยกฟองโจทก
สําหรับจําเลยที่ ๑๙ และที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘
ใหจําเลยที่ ๑๐ ที่ ๑๔ และที่ ๑๕ รวมกันชําระเงินแกผูรองที่ ๕ จํานวน ๑๖,๙๑๒,๑๒๘,๒๗๓.๖๖ บาท
พร อ มดอกเบี้ ย อั ต ราร อ ยละเจ็ ด ครึ่ ง ต อ ป ข องต น เงิ น ๙,๗๑๗,๑๖๕,๒๙๑.๕๔ บาท นั บ แต วั น ที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ของตนเงิน ๑,๓๓๗,๕๔๗,๘๙๑.๗๙ บาท นับแตวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ของต น เงิ น ๕,๖๙๔,๗๔๙,๔๙๖.๗๓ บาท นั บ แต วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ และของต น เงิ น
๑๖๒,๖๖๕,๕๙๓.๖๐ บาท นับแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ โดยให
จําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๙ รวมรับผิดคนละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจําเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๓ และที่ ๑๗
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รวมรับผิดคนละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจําเลยที่ ๑๘ รวมรับผิด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย
อัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ใหจําเลยที่ ๒๐
และที่ ๒๑ รวมรับผิดเปนเงิน ๑,๒๙๔,๑๐๙,๗๖๗.๘๗ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
นับแตวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ใหยกคํารองของผูรองที่ ๑ ถึงที่ ๔
และยกคํารองของผูรองที่ ๕ สําหรับจําเลยที่ ๑๙ และที่ ๒๒ ถึงที่ ๒๘ คาฤชาธรรมเนียม ใหเปนพับ
คําขออื่นใหยก.
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