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เรือ่ ง ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ ตัวการ ความผิดต่อพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
โจทก์ฟ้องว่าจ�ำเลยที่ ๑ ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมืองและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอ�ำนาจหน้าที่
บังคับบัญชาข้าราชการและก�ำหนดนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา จ�ำเลยที่ ๒ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็ น ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทางการเมื อ งและเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมาย มีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส�ำนักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี และมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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คำ�พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน
วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จ�ำเลยทั้งสองร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต กล่าวคือ ได้เกิด
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในพืน้ ทีจ่ งั หวัดต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๔๔ จากการส�ำรวจความต้องการของเกษตรกรปรากฏว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
ด้วยปุ๋ยเคมี แต่จำ� เลยทัง้ สองเปลีย่ นแปลงความช่วยเหลือเป็นการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียแ์ ทน โดยจ�ำเลย
ที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่ น�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
อนุมัติงบกลางให้กรมส่งเสริมการเกษตรด�ำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท�ำปุย๋ อินทรียใ์ นลักษณะ
ที่พึ่งพาตนเอง ไม่ใช่จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง
เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัย และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำ� เนินการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์ (ปุย๋ หมัก)
โดยวิธีประกาศประกวดราคา จ�ำนวน ๑๔๐,๖๓๗,๘๘๐ กิโลกรัม วงเงิน ๔๐๗,๘๔๙,๘๕๒ บาท
ซึง่ จ�ำเลยที่ ๑ ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั ริ บั ราคา จ�ำเลยทัง้ สองมีอำ� นาจ หรือหน้าที่
ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือด�ำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคารู้หรือมีพฤติการณ์
ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาครั้งนี้มีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ละเว้นไม่ด�ำเนินการ เพื่อให้มี
การยกเลิกการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคา และจ�ำเลยทั้งสองกระท�ำการใด ๆ โดยมุง่ หมาย
มิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออ�ำนวยแก่ผู้เข้าท�ำการเสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้มีสิทธิท�ำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ระหว่างที่
กรมส่งเสริมการเกษตรด�ำเนินการประกวดราคา นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุดรธานี มีหนังสือเสนอญัตติด่วน ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวซึ่งส่อไป
ในทางทุจริต จ�ำเลยที่ ๑ สัง่ การให้นายเจริญ จรรย์โกมล ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายเกษตรของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและจัดประชุมในทีป่ ระชุม
มีข้อสังเกตว่า การก�ำหนดเงื่อนไขประกวดราคามีลักษณะเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายย่อย
และเปิดโอกาสให้มีการรวบรวมปุ๋ยอินทรีย์จากหลายบริษัทเป็นเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผล
ท�ำให้มผี เู้ ข้าร่วมเสนอราคาน้อยราย โดยมีผยู้ นื่ ซองเสนอราคาเพียง ๓ ราย เสนอราคาใกล้เคียงกัน
มีลักษณะของการสมยอมราคาหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ควรแบ่งการจัดซื้อ
ให้สว่ นภูมภิ าคจัดซือ้ เอง แต่ไม่มกี ารรายงานผลการประชุมให้จำ� เลยที่ ๑ ทราบ และจ�ำเลยที่ ๑ ได้ละเว้น
เพิกเฉยไม่ด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความกระจ่างอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร และงบประมาณของประเทศ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ สภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจ�ำเลยที่ ๑ ผ่านจ�ำเลยที่ ๒ แจ้งว่า คณะอนุกรรมาธิการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
มีความเห็นว่า การจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียด์ งั กล่าวน่าเชือ่ ว่ามีขอ้ พิรธุ และไม่เหมาะสมหลายประการ ขอให้ระงับ
การท�ำสัญญาซื้อปุ๋ยอินทรีย์และให้จ�ำเลยที่ ๑ แจ้งผลการสั่งการให้ทราบด้วย ต่อมาวันที่ ๒๙ สิงหาคม
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๒๕๔๕ จ�ำเลยที่ ๒ มีหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
มีเนื้อหาเป็นข้อมูลเดิมที่กรมส่งเสริมการเกษตรเคยชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมชิ อบสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้วโดยไม่ปรากฏว่าจ�ำเลยที่ ๑ ด�ำเนินการตรวจสอบเพือ่ ให้
เกิดความกระจ่างแต่อย่างใด และวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ กรมส่งเสริมการเกษตรมีบนั ทึกข้อความสรุปผล
การประกวดราคาจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียว์ า่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง
ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดเพียงรายเดียวเห็นควรรับราคาในการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์ ๑๓๑,๕๖๗,๑๖๐ กิโลกรัม
ในราคา ๓๖๗,๐๗๒,๓๗๖.๔๐ บาท
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบันทึกข้อความถึงจ�ำเลยที่ ๑
ผ่านจ�ำเลยที่ ๒ ว่า เนือ่ งจากคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบมีหนังสือ
ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้
กรมส่งเสริมการเกษตรระงับการท�ำสัญญาแล้วแจ้งผลให้ทราบ ดังนัน้ เห็นควรให้คณะกรรมาธิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบเพิกถอนความเห็นหรือกระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดทีแ่ สดงว่า
พอใจกับค�ำชี้แจงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน เมื่อด�ำเนินการแล้วจึงเห็นควรอนุมัติรับราคา
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ จ�ำเลยที่ ๒ บันทึกต่อท้ายถึงจ�ำเลยที่ ๑ โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงว่า “...บัดนี้
ประธานอนุกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๔๕ รับทราบการด�ำเนินการจัดหาปุ๋ยว่าเป็นไปตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จึงเห็นควรรับราคา...” จ�ำเลยที่ ๑ ลงนามเห็นชอบและอนุมัติรับราคาในวันเดียวกัน
ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วหนังสือของประธานอนุกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
มิได้แจ้งว่าการจัดหาปุย๋ อินทรียเ์ ป็นไปตามระเบียบแต่อย่างใด และวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ประธาน
อนุกรรมาธิการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ๔๕๔/๒๕๔๕ ถึงจ�ำเลยที่ ๑
ว่าการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียด์ งั กล่าวน่าจะไม่มกี ารแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและได้แจ้งให้กรมส่งเสริม
การเกษตรระงับการลงนามท�ำสัญญาไว้ก่อน ส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้รบั เมือ่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ แต่จำ� เลยทัง้ สองประวิงเวลาให้ลา่ ช้าโดยจ�ำเลยที่ ๑
ลงนามรับทราบ เมือ่ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ ซึง่ เป็นเวลาหลังจากทีก่ รมส่งเสริมการเกษตรท�ำสัญญา
กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ไปแล้ว โดยมีเจตนาเพื่อละเว้นไม่ด�ำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและระงับการท�ำสัญญาอันแสดงว่าจ�ำเลยทั้งสองรู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏ
แจ้งชัดว่าควรรูว้ า่ การเสนอราคาครัง้ นีม้ กี ารกระท�ำผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมุง่ หมายมิให้มกี ารแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
เพื่อเอื้ออ�ำนวยประโยชน์แก่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ผู้เสนอราคาให้เป็น
ผู้มีสิทธิท�ำสัญญากับกรมส่งเสริมการเกษตร
ภายหลังท�ำสัญญาปรากฏว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ผิดสัญญา
โดยน�ำปุย๋ อินทรียท์ ยี่ งั ไม่ผา่ นการตรวจรับและไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก�ำหนดในสัญญาไปแจกจ่าย
ให้แก่เกษตรกร จากการตรวจสอบพบว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่แจกจ่ายมีธาตุอาหารต�่ำและอาจมีสารพิษ
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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คำ�พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ที่ลดการเจริญเติบโตของพืชซึ่งไม่เหมาะสมที่จะน�ำมาเป็นปุ๋ย เมื่อครบก�ำหนดเวลาในสัญญาชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ไม่สามารถส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์ได้ครบถ้วน กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงบอกเลิกสัญญา ต่อมาศาลฎีกามีค�ำพิพากษาที่ ๑๐๔๐๔/๒๕๕๔ ว่า ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นฝ่ายผิดสัญญา เหตุเกิดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐, ๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓, ๑๕๗
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
ทางไต่สวนพยานหลักฐานจากการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองประกอบรายงานการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) แล้ว กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยดังนี้
		ประเด็นที่หนึ่ง ค�ำฟ้องโจทก์บรรยายไม่ครบองค์ประกอบของความผิดและเคลือบคลุม
พิจารณาแล้วเห็นว่า การด�ำเนินคดีในระบบไต่สวนศาลต้องพิจารณาค้นหาความจริงเป็นหน้าที่
ของศาลทีต่ อ้ งตรวจค�ำฟ้องว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กอ่ นทีจ่ ะมีคำ� สัง่ ประทับฟ้อง จ�ำเลยจึงไม่อาจ
ยกเรื่องฟ้องไม่ครบองค์ประกอบของความผิดหรือฟ้องเคลือบคลุมมาเป็นข้อต่อสู้คดีเพื่อให้ศาล
ยกฟ้องได้ แม้ว่าข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๘ วรรคหนึง่ จะก�ำหนดให้ “ฟ้องต้องท�ำเป็นหนังสือมีขอ้ ความตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ และต้องมีขอ้ ความเป็นการกล่าวหาเกีย่ วกับ
เรือ่ งการร�ำ่ รวยผิดปกติ การกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีห่ รือทุจริตต่อหน้าทีต่ ามกฎหมายอืน่ และต้องระบุพฤติการณ์ทกี่ ล่าวหา
ว่ากระท�ำความผิดพร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนพอที่จะด�ำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวน
ข้อเท็จจริงต่อไปได้” เป็นเรือ่ งการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการบรรยายค�ำฟ้องของโจทก์เพือ่ ให้จำ� เลยต่อสูค้ ดี
ได้ถูกต้องและศาลจะได้ใช้ประกอบเป็นแนวทางในการไต่สวนเท่านั้น หากจ�ำเลยเห็นว่าค�ำฟ้องโจทก์
บรรยายไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดดังกล่าว ท�ำให้จำ� เลยไม่เข้าใจข้อหาแห่งค�ำฟ้อง จ�ำเลยย่อมมีสทิ ธิ
แถลงต่อศาลก่อนหรือในขณะทีศ่ าลอ่านและอธิบายฟ้องให้จำ� เลยฟังเพือ่ ให้ศาลสัง่ ให้โจทก์ชแี้ จงข้อหา
ตามค�ำฟ้องหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดแห่งค�ำฟ้องจนจ�ำเลยเข้าใจ
ส�ำหรับคดีนี้ในวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรกศาลได้อ่านและอธิบายค�ำฟ้องให้จ�ำเลยทั้งสองฟังแล้ว
จ�ำเลยทั้งสองยืนยันให้การปฏิเสธโดยมิได้แถลงต่อศาลว่าไม่เข้าใจค�ำฟ้องแต่อย่างใด และยืนยันให้การ
ปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา จ�ำเลยทัง้ สองไม่อาจยกข้อต่อสูว้ า่ ฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเป็นข้อต่อสูอ้ กี
คดีจึงไม่มีประเด็นฟ้องขาดองค์ประกอบของความผิดและฟ้องเคลือบคลุมให้ต้องวินิจฉัย
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

		ประเด็นทีส่ อง จ�ำเลยที่ ๒ กล่าวอ้างว่า คณะอนุกรรมการไต่สวนไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของ
ข้อเท็จจริง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงความช่วยเหลือจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และเรื่องนายวิชัย  
ชัยจิตวณิชกุล มีหนังสือเสนอญัตติด่วนขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งนายเจริญ จรรย์โกมล
ได้ตรวจสอบและจัดประชุมแล้วมีการตัง้ ข้อสังเกตหลายประการทีเ่ ป็นข้อบ่งชีว้ า่ มีการสมยอมราคาและ
หลีกเลีย่ งการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมกับเรือ่ ง ประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น
มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงจ�ำเลยที่ ๑ แจ้งว่าการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียค์ รัง้ นีน้ า่ จะไม่มกี ารแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมและขอให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรระงับการท�ำสัญญาไว้ก่อน แต่โจทก์กลับน�ำ
ข้อเท็จจริงทัง้ ๓ กรณีดงั กล่าวมาบรรยายฟ้องจ�ำเลยที่ ๒ โดยคณะอนุกรรมการไต่สวนทราบข้อเท็จจริง
ดังกล่าวดี แต่จงใจละเว้นไม่แจ้งข้อเท็จจริงให้จ�ำเลยที่ ๒ ทราบเพื่อให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหา ท�ำให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และพนักงาน
อัยการมีขอ้ จ�ำกัดในการพิจารณา ไม่มโี อกาสพิจารณาพยานหลักฐานแก้ขอ้ กล่าวหาของจ�ำเลยที่ ๒
เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ และคณะอนุกรรมการ
ไต่ สวนยังจงใจแจ้งข้อกล่า วหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ โดยไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำที่อ้างว่า
จ�ำเลยที่ ๒ กระท�ำความผิด ท�ำให้การไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผลให้
พนักงานอัยการโจทก์ ไม่มีอ�ำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐
พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาจ�ำเลยที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑
คณะอนุกรรมการไต่สวนได้แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในการกระท�ำความผิดพร้อมกับแจ้งกล่าวข้อหา
ให้จำ� เลยที่ ๒ ทราบแล้ว ส่วนข้อเท็จจริงทัง้ สามกรณีทจี่ ำ� เลยที่ ๒ กล่าวอ้างว่าคณะอนุกรรมการไต่สวน
ไม่ได้แจ้งจ�ำเลยที่ ๒ ทราบนั้น เป็นข้อเท็จจริงในรายละเอียดเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเท่านั้น
จึงไม่ทำ� ให้จำ� เลยที่ ๒ ขาดโอกาสแสดงพยานหลักฐานแก้ขอ้ กล่าวหาและไม่ทำ� ให้การไต่สวนไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ส่วนข้อทีจ่ ำ� เลยที่ ๒ ต่อสูว้ า่ คณะอนุกรรมการไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิม่ เติมแก่จำ� เลยที่ ๒
ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓
แต่จงใจไม่แจ้งข้อเท็จจริงที่กล่าวหาว่าจ�ำเลยที่ ๒ กระท�ำความผิดนั้น เนื่องจากโจทก์มิได้ยื่นฟ้อง
จ�ำเลยที่ ๒ ในข้อหาทีแ่ จ้งเพิม่ เติมดังกล่าว จึงไม่เป็นประเด็นต้องวินจิ ฉัย โจทก์จงึ มีอำ� นาจฟ้องจ�ำเลยที่ ๒
		ประเด็นที่สาม จ�ำเลยทั้งสองร่วมกันกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ หรือไม่
การวินิจฉัยในประเด็นนี้ มีข้อพิจารณาส�ำคัญอยู่หลายประการ ดังนี้
		ประการแรก การเสนอราคาจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียต์ ามฟ้องมีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่
เมื่ อ พิ จ ารณาส� ำ นวนการสื บ สวนสอบสวนของคณะพนั ก งานสื บ สวนสอบสวนและส� ำ นวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีการสอบสวนพยานหลักฐานโดยละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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พ.ศ. ๒๕๔๒ จากพยานหลักฐานดังกล่าวมีความเชื่อมโยงให้เห็นถึงข้อพิรุธหลายประการว่าการจัดซื้อ
ปุ๋ยอินทรีย์ในครั้งนี้มีความผิดปกติส่อไปในทางไม่สุจริต มีการด�ำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในข้อหาความผิด
ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้
ยังปรากฏว่ามีการร้องเรียนจากหลายฝ่ายว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ เช่น ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ สภาผูแ้ ทนราษฎร
สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน (๑) ในท้ายที่สุดชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ก็ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาให้ครบถ้วนได้อย่างแท้จริง จนต่อมามีคำ� พิพากษาศาลฎีกาวินจิ ฉัยว่าชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นฝ่ายผิดสัญญาโดยมีการปฏิบัติที่ส่อไปในทางไม่สุจริต
ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงบ่งชี้ว่าการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้มีความผิดปกติมาตั้งแต่ต้น
		โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็นปุย๋ เคมีแต่มกี ารเปลีย่ นแปลงความช่วยเหลือ
เกษตรกรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งเดียวเป็นจ�ำนวนมากถึง ๑๔๐,๖๓๗,๘๘๐
กิโลกรัม ด้วยการรวบรวมความช่วยเหลือหลายภัยมาด�ำเนินการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในคราวเดียว
ทีส่ ว่ นกลาง ประกอบด้วย ภัยจากกรณีฝนทิง้ ช่วง อุทกภัยจากร่องความกดอากาศต�ำ 
่ อุทกภัยจากพายุ
ดิเปรสชั่นอุซางิ และภัยแล้งปี ๒๕๔๕ ท�ำให้ต้องมีการจัดซื้อจ�ำนวนมากซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งที่
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั งิ บกลางประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๔๕ เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ กรณีฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยเนื่องจากร่องความกดอากาศต�่ำ  ส่วนงบประมาณ
ส�ำหรับอุทกภัยจากพายุดเี ปรสชัน่ อุซางิยงั อยูร่ ะหว่างเสนอของบประมาณผ่านคณะกรรมการกลัน่ กรอง
โครงการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ “อุซางิ” ตามค�ำสัง่ ของนายกรัฐมนตรีซงึ่ ยังต้องใช้ระยะเวลา
อีกระยะหนึง่ จึงจะได้รบั การจัดสรรงบประมาณ หากจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียส์ ำ� หรับ ๒ ภัย ทีไ่ ด้รบั งบประมาณ
มาแล้วไปก่อนย่อมท�ำได้และสามารถแจกจ่ายปุ๋ยแก่ประชาชนทันฤดูฝนแต่กองแผนงาน กรมส่งเสริม
การเกษตรได้มีบันทึก ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ขออนุมัติอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจัดซื้อ
ปุย๋ อินทรียเ์ พือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอุซางิ จ�ำนวน ๗๔,๖๗๑,๕๖๐ กิโลกรัม วงเงิน ๒๑๖,๕๔๗,๕๒๔ บาท
ทั้งที่ในขณะนั้นคณะรัฐมนตรียังไม่มีมติอนุมัติงบประมาณส�ำหรับอุทกภัยอุซางิ และไม่ได้มีการ
น�ำเรื่องการช่วยเหลือในกรณีอุทกภัยอุซางิเข้าประชุมในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงหลักการซึ่งเดิมช่วยเหลือเป็นปุ๋ยเคมี
เป็นช่วยเหลือด้วยปุย๋ อินทรียเ์ หมือนเช่นกรณีภยั จากฝนทิง้ ช่วงและอุทกภัยจากร่องความกดอากาศต�ำ่
แต่คณะเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรกลับมีมติให้ช่วยเหลือด้วยปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี
การรวมจัดซื้อที่ส่วนกลางจ�ำนวนมากเช่นนี้ ท�ำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่จะเข้าเสนอราคา
จะต้องวางเงินประกันตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๒ ซึง่ ก�ำหนดให้
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองร้อยละ ๕  โดยการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียค์ รัง้ นีต้ อ้ งวางหลักประกันซอง
เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ท�ำให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการเงินสูงเท่านั้น
ที่สามารถเข้าเสนอราคาได้ ส่งผลให้มีผู้เข้าแข่งขันน้อยรายดังจะเห็นได้ว่าคณะอนุกรรมการไต่สวน
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ได้สอบปากค�ำผู้ประกอบการที่ซื้อซองประกาศประกวด หลายรายให้ถ้อยค�ำว่าไม่สามารถยื่นเสนอ
ราคาได้เพราะเหตุไม่สามารถหาหลักประกันซองได้ นอกจากนี้การรวมจัดซื้อปริมาณมาก ๆ เช่นนี้
ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในขั้นตอนหรือกระบวนการจัดซื้อได้ง่าย
ส�ำหรับขัน้ ตอนการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์ มีการก�ำหนดให้ผมู้ สี ทิ ธิเสนอราคา
ต้องมีผลงานการจ�ำหน่ายปุย๋ อินทรียท์ เี่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้สญ
ั ญาเดียวในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท�ำให้มผี ผู้ ลิตปุย๋ ทัง้ ระบบทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดเพียง ๗ ราย จึงเป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อจ�ำกัดผู้มีสิทธิเสนอราคา
ให้นอ้ ยลง แม้อา้ งว่าการจัดซือ้ ครัง้ เกิดเหตุได้ปรับลดลงเหลือร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินทีจ่ ดั ซือ้ นัน้ จากเดิม
ที่เคยจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์เมื่อปี ๒๕๔๔ มีการก�ำหนดในเรื่องผลงานร้อยละ ๑๐ ของเงินที่จัดซื้อก็ตาม
ข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ ค วามว่ าการก� ำ หนดในเรื่ อ งผลงานของผู ้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาของการจั ด ซื้ อ
ทั้งสองครั้งในปี ๒๕๔๔ ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน หาใช่ก�ำหนดที่ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่จัดซื้อ
ตามที่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวอ้างไม่ และปริมาณของปุ๋ยอินทรีย์ที่จะจัดซื้อ
ในครั้งนี้มีจ�ำนวนมากถึง ๑๔๐,๖๓๗,๘๘๐ กิโลกรัม มากกว่าการจัดซื้อทั้งสองครั้งเมื่อปี ๒๕๔๔
ถึง ๑๐ กว่าเท่าตัว ย่อมไม่อาจน�ำหลักเกณฑ์เรื่องผลงานของผู้มีสิทธิเสนอราคาในการจัดซื้อ
ในปี ๒๕๔๔ มาใช้กับการจัดซื้อในครั้งนี้ได้ นอกจากนี้การจัดซื้อครั้งนี้ยังมีข้อก�ำหนดว่า ผู้เสนอราคา
ต้องมีสต็อกปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเดียวกับที่ยื่นซองเสนอราคาจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวน
ปุ๋ยอินทรีย์ที่จะจัดซื้อทั้งหมด ข้อเท็จจริงได้ความจากการไต่สวนว่า ไม่มีผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รายใด
มีจ�ำนวนสต็อกปุ๋ยอินทรีย์มากถึงร้อยละ ๕๐ หรือ ๗๐,๓๑๘,๙๔๐ กิโลกรัม แม้แต่รายเดียว จึงเป็น
การก�ำหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาที่ไม่สมเหตุผลและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในครั้งเกิดเหตุ มีความผิดปกติและส่อพิรุธ
หลายประการดังวินิจฉัยข้างต้น ทั้ง ๆ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเคยจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาหลายครั้ง
ย่อมมีข้อมูลของผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติมย่อมสามารถ
ขอจากกรมวิชาการเกษตรซึง่ เป็นหน่วยงานมีหน้าทีร่ บั แจ้งสถานทีผ่ ลิตจากผูผ้ ลิตตามพระราชบัญญัตปิ ยุ๋
พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ตามฟ้องได้มีการกระท�ำความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
ประการทีส่ อง จ�ำเลยทัง้ สองรูห้ รือมีพฤติการณ์ปรากฏชัดแจ้งว่าควรรูว้ า่ การเสนอราคาจัดซือ้
ปุ๋ยอินทรีย์ตามฟ้อง มีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่
ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมือ่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ระหว่างทีก่ รมส่งเสริมการเกษตรด�ำเนินการ
ประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี
มีหนังสือถึงจ�ำเลยที่ ๑ ผ่านนายเจริญ จรรย์โกมล ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ การประกวดราคาจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียข์ อง
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คำ�พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมการเกษตรมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต จ�ำเลยที่ ๑ สั่งการให้ นายเจริญ ด�ำเนินการ
ตรวจสอบและมีการจัดประชุมโดยมีการประชุมในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ในที่ประชุมอภิปราย
เกี่ยวกับเงื่อนไขในการประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์หลายประการ เช่น ราคาที่มีผู้เสนอราคา
สูงกว่าความเป็นจริงมากท�ำให้สงสัยว่าจะมีการสมยอมราคา การรวมจัดซื้อปริมาณมากที่ส่วนกลาง
ท�ำให้ผเู้ สนอราคารวมค่าใช้จา่ ยในการขนส่งและต้องมีเงินประกันสูง ส่งผลให้ผเู้ ข้าร่วมเสนอราคาน้อยราย
ท�ำให้รฐั ได้สนิ ค้าในราคาสูงเกินจริง ทีป่ ระชุมไม่ได้ลงมติ แต่ได้ตงั้ ข้อสังเกตหลายประการทีส่ อดคล้องกับ
ข้อร้องเรียนของนายวิชัย แต่หลังจากการประชุม นายเจริญ กลับไม่ได้มีการรายงานผลการประชุม
ให้จำ� เลยที่ ๑ ทราบและไม่ได้มกี ารพูดคุยกับจ�ำเลยที่ ๑ ถือว่าเป็นเรือ่ งผิดปกติวสิ ยั ของรัฐมนตรีผมู้ อี ำ� นาจ
มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลทีม่ กี ารกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการจัดซือ้ ซึง่ เป็นข้อกล่าวหาทีร่ า้ ยแรงอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผูป้ ระสบภัย พฤติการณ์ของ
จ�ำเลยที่ ๑ ที่ละเลยการตรวจสอบการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์นับเป็นข้อพิรุธ
ข้อเท็จจริงยังได้ความอีกว่า ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบือ้ งต้น ในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ สภาผูแ้ ทนราษฎรได้เรียก
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรไปชีแ้ จงเกีย่ วกับการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์ ในทีป่ ระชุมมีการอภิปรายและซักถาม
ข้อผิดปกติเกีย่ วกับการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์ ในทีส่ ดุ ทีป่ ระชุมขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเอกสารเพิม่ เติม
เพือ่ ประกอบการพิจารณา ต่อมาเมือ่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สง่ เอกสารไปให้
ตามทีร่ อ้ งขอ ในวันเดียวกันนัน้ เองประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ สภาผูแ้ ทนราษฎร มีหนังสือด่วนทีส่ ดุ ถึงจ�ำเลยที่ ๑ ผ่านจ�ำเลยที่ ๒ ขอให้ระงับการท�ำสัญญา
ซือ้ ปุย๋ อินทรีย์ เนือ่ งจากคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นในคณะกรรมาธิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบพิจารณาแล้วน่าเชือ่ ว่าการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียม์ ขี อ้ พิรธุ และ
ไม่เหมาะสมหลายประการ จ�ำเลยที่ ๑ เพียงแต่สงั่ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรส่งมอบข้อมูลทีเ่ คย
มอบให้แก่คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นมาให้จำ� เลยที่ ๑ ประกอบการพิจารณา
และเรียกอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าชีแ้ จงต่อจ�ำเลยที่ ๑ เท่านัน้ แล้วให้จำ� เลยที่ ๒ ส่งข้อมูลเดิม
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเคยมอบให้แก่คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นไปให้
คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ ไม่ได้กอ่ เกิดประโยชน์อนั ใดในการตรวจสอบ
ทั้งที่ในขณะนั้นปรากฏข่าวและมีการร้องเรียนต่อกรรมาธิการหลายคณะว่ามีพฤติการณ์ทุจริตในการ
จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้แต่จ�ำเลยที่ ๑ เพียงแต่เรียกเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งถือได้ว่า
เป็นผูถ้ กู ร้องเรียนมาชีแ้ จงเท่านัน้ แทนทีจ่ ะแต่งตัง้ คณะกรรมการคนกลางมาท�ำการตรวจสอบเพือ่ ให้ได้
ความกระจ่างชัด ต่อมาเมือ่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ กรมส่งเสริมการเกษตร ท�ำบันทึกข้อความสรุปผล
การประกวดราคาว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดเพียงรายเดียว เห็นควรรับราคา
ในการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียจ์ ำ� นวน ๑๓๑,๕๖๗,๑๖๐ กิโลกรัม เป็นเงิน ๓๖๗,๐๗๒,๓๗๒.๔๐ บาท ขอให้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจ�ำเลยที่ ๑ เพื่ออนุมัติรับราคา ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทำ� บันทึกข้อความลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงจ�ำเลยที่ ๑ ผ่านจ�ำเลยที่ ๒ ว่าเนือ่ งจาก
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๔๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ระงับการท�ำสัญญาแล้วแจ้งผลให้ทราบ ดังนัน้ เห็นควรให้คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบเพิกถอนความเห็น หรือกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงว่าพอใจ
ค�ำชีแ้ จงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๑๐๐/๖๐๐๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๔๕ ก่อน เมื่อได้ด�ำเนินการแล้วจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติรับราคาการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ตามที่
กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอต่อไป
ในวันรุ่งขึ้น จ�ำเลยที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอทราบผล
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งโทรสาร
หนังสือของนายสุพล ฟองงาม ประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น เลขที่ ๓๔๗/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงจ�ำเลยที่ ๑ ว่า บัดนี้ คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น
ได้รับหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๑๐๐/๖๐๐๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ที่ส่งรายละเอียดและ
ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ในวันเดียวกับที่ได้รับ
โทรสารจ�ำเลยที่ ๒ เกษียณสั่งในบันทึกข้อความของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงจ�ำเลยที่ ๑ ว่า
บัดนีค้ ณะอนุกรรมาธิการ ป.ป.ช. ได้มหี นังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ ๔๓๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕
รับทราบการด�ำเนินการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวว่าเป็นไปตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จึงเห็นควรรับราคา จ�ำเลยที่ ๑ ลงนามเห็นชอบและอนุมัติรับราคาในวันเดียวกัน
พฤติการณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า จ�ำเลยทั้งสองบิดเบือนข้อเท็จจริง และเร่งรีบในการอนุมัติรับราคา
การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ ทั้งที่หนังสือของประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น เพียงแต่แจ้งว่าได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไว้แล้วเท่านัน้ คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นยังมิได้พจิ ารณารายละเอียด
ในหนังสือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพอใจค�ำชี้แจงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความเห็นแต่อย่างใด ส่วนที่จ�ำเลยทั้งสองเบิกความ
ท�ำนองว่า หนังสือของคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นไม่ได้แจ้งว่ายังติดใจในค�ำชีแ้ จง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท�ำให้เข้าใจว่าคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ไม่ได้ตดิ ใจแล้วนัน้ เห็นว่า ข้อความในหนังสือของคณะอนุกรรมาธิการมีความชัดเจนอยูใ่ นตัวว่าเป็นเพียง
การตอบรับว่าได้รับหนังสือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ย่อมไม่มีเหตุให้เข้าใจตามที่จ�ำเลย
ทั้งสองกล่าวอ้าง หากมีข้อสงสัยประการใด จ�ำเลยทั้งสองก็สามารถสอบถามกลับไปยัง นายสุพล
ผูอ้ อกหนังสือได้ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองเดียวกัน ข้ออ้างของจ�ำเลย
ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ก.ค. - ส.ค. ๖๐

101-113-MAC6.indd 109

จุลนิติ

109

9/23/17 1:34 PM

คำ�พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ นายสุพล ฟองงาม ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ๔๕๔/๒๕๔๕ ถึงจ�ำเลยที่ ๑ ว่าการจัดซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ดังกล่าวน่าจะไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ประกอบกับสื่อมวลชนลงข่าวเกี่ยวกับ
การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว จึงขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรระงับการลงนามท�ำสัญญาไว้ก่อน
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรของรัฐ พร้อมกับแนบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และข้อสังเกตของโครงการดังกล่าวเพื่อด�ำเนินการต่อไป โดยส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ แต่จ�ำเลยที่ ๑ ลงนาม
รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ อันเป็นเวลาหลังจากกรมส่งเสริมการเกษตรท�ำสัญญา
ซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด แล้ว เห็นว่า พฤติการณ์
ดังกล่าวแสดงโดยแจ้งชัดว่าจ�ำเลยทั้งสองประวิงเวลาให้ล่าช้าจนกรมส่งเสริมการเกษตรลงนาม
ในสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์แล้วจึงมาลงนามรับทราบ เนื่องจากหนังสือของประธานอนุกรรมาธิการ
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังติดใจในค�ำชี้แจงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีความเห็นว่าการจัดซื้อ
ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้มีการทุจริต และจ�ำเลยทั้งสองก็ไม่ได้ด�ำเนินการอย่างใดเพื่อให้มีการยกเลิกสัญญา
ซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว ส่วนที่จ�ำเลยที่ ๑ อ้างว่าจ�ำเลยที่ ๑ ไม่ทราบว่าส�ำนักเลขานุการรัฐมนตรี
ได้รับหนังสือของประธานอนุกรรมาธิการเมื่อใด แต่คณะกลั่นกรองงานของจ�ำเลยที่ ๒ ได้เสนอ
ให้จ�ำเลยที่ ๑ ลงนามรับทราบเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ ทั้งจ�ำเลยที่ ๑ ก็ไม่ทราบก�ำหนดวัน
ท�ำสัญญาซือ้ ขายปุย๋ อินทรียร์ ะหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ� ำ กั ด เนื่องจากเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ก�ำหนดวันท�ำสัญญา
และข้อที่จ�ำเลยที่ ๒ อ้างว่า เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ จ�ำเลยที่ ๒ ไม่ได้เข้าท�ำงาน
ณ ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ต่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนั้น โจทก์น�ำ นางสาวยุวดี
แก้วผ่องศรี เข้าไต่สวนประกอบเอกสารสมุดรับ - ส่งหนังสือของส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีตามเอกสาร
หมาย จ.๕๓ ได้ความว่า ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ มีหนังสือส่งมาถึงส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
อย่างน้อยจ�ำนวน ๙ ฉบับ และในวันเดียวกันกับที่หนังสือส่งมาถึง จ�ำเลยที่ ๑ ได้ลงนามในหนังสือ
ส่งถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑ ฉบับ และลงนามรับทราบ ๑ ฉบับ และในวันรุ่งขึ้น จ�ำเลยที่ ๑
ยังลงนามรับหนังสือ ๑ ฉบับ แสดงให้เห็นว่าในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่หนังสือ
ของประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นส่งมาถึงส�ำนักเลขานุการรัฐมนตรีนั้น
จ�ำเลยที่ ๑ อยูป่ ฏิบตั หิ น้าที่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้วา่ จ�ำเลยที่ ๑ ได้รบั หนังสือของประธานอนุกรรมาธิการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ แต่ประวิงเวลาไม่ยอมลงนามรับทราบ
รอจนกระทัง่ กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามในสัญญาซือ้ ขายปุย๋ อินทรียก์ บั ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด แล้วจึงมาลงนามรับทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งระงับการท�ำสัญญาซื้อขาย
ปุ๋ยอินทรีย์ ข้ออ้างของจ�ำเลยทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น
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เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้ความเกี่ยวกับการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ตัง้ แต่การเสนอของบกลางเพือ่ ด�ำเนินการเป็นต้นมาว่า การเสนอราคาจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียข์ องกรมส่งเสริม
การเกษตรมีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังที่ได้วินิจฉัยแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของจ�ำเลยทั้งสอง
ที่ได้ความในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติรับราคาการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า
จ�ำเลยที่ ๑ ซึ่งมีอ�ำนาจหรือหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์
ของกรมส่งเสริมการเกษตรรู้ว่าการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการ
กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ละเว้นไม่ด�ำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาจัดซื้อ
ปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว ส่วนจ�ำเลยที่ ๒ แม้จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการรัฐมนตรี มีอ�ำนาจหน้าที่
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๓ (๑) ให้ส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีอ�ำนาจหน้าที่รวบรวมข้อมูล พิจารณา
วิเคราะห์ และกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรี แต่ก็เป็นหน้าที่ทั่วไป แต่เมื่อจ�ำเลยที่ ๒ ไม่ได้รับแต่งตั้งให้มีอ�ำนาจหรือหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียใ์ นครัง้ นี้ จึงไม่อาจถือว่าจ�ำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานของรัฐ ผูม้ อี ำ� นาจ
หรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนี้
ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ จ�ำเลยที่ ๒
ย่อมขาดคุณสมบัติในฐานะเป็นผู้ร่วมกระท�ำความผิดตามมาตราดังกล่าว แต่เป็นความผิดฐาน
เป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖
องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า จ�ำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ ส่วนจ�ำเลยที่ ๒
มีความผิดฐานเป็นผูส้ นับสนุนการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖
		ประการสุดท้าย จ�ำเลยทั้งสองร่วมกันกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ หรือไม่
เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการก�ำหนด
เงื่อนไขในการประกวดราคาที่ไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น ก�ำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีสต็อกปุ๋ย
อินทรีย์จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนที่จะจัดซื้อซึ่งมีปริมาณมาก การจัดซื้อปริมาณมาก
ที่ส่วนกลางต้องมีเงินประกันสูง การก�ำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานจ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายใต้สัญญาเดียวในวงเงินจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันมีลักษณะเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายย่อยและเอื้ออ�ำนวยแก่ผู้เข้า
ท�ำการเสนอราคาที่มีความสามารถในการรวบรวมปุ๋ยอินทรีย์และมีเงินทุนในการด�ำเนินกิจการสูง
ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาน้อยรายจากผู้สนใจเข้าซื้อเอกสารประกวดราคาจ�ำนวน ๒๔ ราย
มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาจ�ำนวนเพียง ๕ ราย และมีผู้ยื่นซองเสนอราคาจ�ำนวน
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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คำ�พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

เพียง ๓ ราย โดยเสนอราคาใกล้เคียงกันมีลกั ษณะของการสมยอมราคาหลีกเลีย่ งการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมและผลการประกวดราคาก็ปรากฏว่ามีชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นผูเ้ สนอ
ราคาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตผิ า่ นเกณฑ์เพียงรายเดียว โดยเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในการประกวดราคาจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์
อันเป็นเหตุให้ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นผูช้ นะการประกวดราคาเพียงรายเดียว
ปรากฏว่ามีการร้องเรียนและทักท้วงจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอนุกรรมาธิการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นมีความเห็นว่า การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวน่าเชื่อว่ามีข้อพิรุธ
และความไม่เหมาะสมหลายประการขอให้ระงับการท�ำสัญญาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จ�ำเลยที่ ๑ ไม่ท�ำการ
ตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขข้อพิรุธ แต่กลับมีพฤติการณ์ไปในทางอ�ำนวยให้เกิดผลต่อการ
ท�ำสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้ว พยานหลักฐานในคดีนี้จึงมีน�้ำหนักและ
เหตุผลให้รับฟังได้ว่าการที่จ�ำเลยทั้งสองกระท�ำความผิดดังวินิจฉัยมาแล้ว โดยมุ่งหมายมิให้การ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพือ่ เอือ้ อ�ำนวยแก่ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ผูเ้ ข้า
ท�ำการเสนอราคาให้เป็นผูม้ สี ทิ ธิทำ� สัญญาซือ้ ขายปุย๋ อินทรียก์ บั กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒
นอกจากนีก้ ารกระท�ำของจ�ำเลยทัง้ สองในบทความผิดทัง้ สองกรณีดงั ได้วนิ จิ ฉัยมาแล้ว ยังเป็นความผิด
ฐานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรกรผูป้ ระสบภัย ทัง้ เป็นการแสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส�ำหรับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
อีกด้วย
ส่วนข้อต่อสู้ของจ�ำเลยที่ ๑ ว่า ไม่เคยใช้ต�ำแหน่งทางการเมืองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพือ่ ช่วยเหลือหรือเอือ้ ประโยชน์แก่ผเู้ สนอราคาจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์ ไม่เคยรูจ้ กั ผูบ้ ริหาร
ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องใด ๆ กับการเสนอราคา และชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและท�ำสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์
เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตติ ามประกาศประกวดราคาของกรมส่งเสริมการเกษตร และข้อต่อสูข้ องจ�ำเลยที่ ๒ ว่า
ไม่มสี ว่ นในการก�ำหนดเงือ่ นไขในการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรียข์ องกรมส่งเสริมการเกษตร และก�ำหนดคุณสมบัติ
ในขณะประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวไม่สามารถจะทราบได้ว่าจะมีผู้มีคุณสมบัติกี่รายนั้น
จึงฟังไม่ขึ้น องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า จ�ำเลยทั้งสองร่วมกันกระท�ำความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒ และร่วมกันกระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
๓. ผลค�ำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
จึงพิพากษาว่า จ�ำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ประกอบมาตรา ๘๓ จ�ำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคา
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ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ เป็นการกระท�ำกรรมเดียวเป็นความผิด
ต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๐ ให้จ�ำคุกจ�ำเลยทั้งสองคนละ ๖ ปี

ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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