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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระหวาง

อัยการสูงสุด

โจทก

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร

จําเลย

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พรรคเพื่อไทยไดนําเสนอนโยบาย
รับจํานําขาวเปลือกในการหาเสียงและชนะการเลือกตั้งไดเปนผูนําจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๕๔ จํ า เลยได รั บ พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี
จําเลยไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา มีนโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรกคือ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐอยางจริงจัง และการยกระดับราคาสินคา
เกษตรโดยใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตร
ไดในราคาสูงเพียงพอ เมือ่ เทียบกับตนทุนและจะนําระบบจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมัน่ คง
ดานรายไดใหแกเกษตรกร ดวยการรับจํานําขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิความชื้นไมเกิน
๑๕ เปอรเซ็นตที่เกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ
จําเลยไดออกคําสัง่ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ แตงตัง้
คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) โดยมีจาํ เลยเปนประธานกรรมการ มีอาํ นาจหนาทีพ่ จิ ารณา
กรอบนโยบายแผนยุทธศาสตรขา ว แผนงานโครงการและมาตรการเกีย่ วกับการผลิตและการตลาดขาว
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

รวมถึงการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามที่อนุมัติ ในการดําเนินโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกมี ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ ขั้นตอนที่ ๒ การนําขาวไปจํานําและเก็บรักษาขาวเปลือก ขั้นตอนที่ ๓ การสีแปรสภาพ
ขาวเปลือกและเก็บรักษาขาวสาร ขั้นตอนที่ ๔ การระบายขาว โดยมีหนวยราชการและหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินโครงการ ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) องคการคลังสินคา (อคส.)
องคการตลาดเพือ่ เกษตรกร (อ.ต.ก.) และคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ หดาํ เนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก
รวม ๕ ฤดูกาลผลิตติดตอกัน ไดแก
๑. โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ เริ่มดําเนินการรับจํานําตั้งแต
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ (ภาคใตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๕)
๒. โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ เริ่มดําเนินการรับจํานําตั้งแต
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ (ภาคใตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
๓. โครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ (ครั้งที่ ๑) เริ่มดําเนินการรับจํานํา
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
๔. โครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ (ครั้งที่ ๒) เริ่มดําเนินการรับจํานํา
ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
๕. โครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ครัง้ ที่ ๑ (นาป) ระยะเวลาการรับจํานํา
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ (ภาคใตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ขัน้ ตอนการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก เริม่ จาก กขช. มีมติอนุมตั กิ รอบชนิด ราคา
ปริมาณ ระยะเวลา วิธกี าร หลักเกณฑ เงือ่ นไข แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
งบประมาณ สวนการปฏิบตั ใิ หเปนไปตามหลักเกณฑ เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดนัน้ จําเลยในฐานะประธาน กขช.
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ตามมติของที่ประชุม กขช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ จํานวน ๖ คณะ
หลังจากนัน้ จําเลยมีคาํ สัง่ ปรับปรุงและแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ทําหนาทีใ่ นดานตาง ๆ ในการ
ดําเนินโครงการ คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และกระทรวงพาณิชยในฐานะฝายเลขานุการ กขช.
จะรายงานปญหาและอุปสรรคเขาสูก ารพิจารณาในทีป่ ระชุมของ กขช. แลวสรุปผลการประชุมเสนอ
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กขช. เพือ่ ทราบทุกครัง้ โดยคณะอนุกรรมการพบปญหาการสวมสิทธิ
เกษตรกร การนําขาวจากตางประเทศสวมสิทธิจํานํา ขาวสูญหาย การออกใบประทวนอันเปนเท็จ
การใชเอกสารปลอม การขนขาวสารโดยไมไดรบั อนุญาต และในการประชุม กขช. มีการอภิปรายถึงปญหา
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การสวมสิทธิเกษตรกร ความผิดพลาดในการออกใบประทวน ปญหา
การฝากขาวไวที่โรงสีที่เขารวมโครงการ การตรวจพบขาวขาดบัญชี ปญหาจากการเปดจุดรับจํานํา
นอกพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบการทุจริตในการรับจํานําขาวโครงการรับจํานําขาวเปลือกประจําป ๒๕๕๔

๑๒๔
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ถึง ๒๕๕๕ ที่อยูในความรับผิดชอบของตํารวจภูธร ภาค ๑ ถึงภาค ๙ รวม ๑๐๕ คดี ตามหนังสือ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมีการดําเนินคดีผูกระทําความผิดในขอหาที่สําคัญ คือ ๑) นําขาว
เขามาในประเทศ ๒) ขนยายขาวขามเขตยักยอกขาว ๓) ฉอโกง (สวมสิทธิ) โกงเจาหนี้ แจงความเท็จ
ปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอม ๔) เจาหนาทีป่ ฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยมิชอบ ๕) ขอหาอืน่ ๆ เชน เพลิงไหมขา ว
ลักทรัพย ความผิดตามพระราชบัญญัติการคาขาวฯ
การดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกทั้ง ๕ ฤดูกาลผลิต ไดความวา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๗ โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ มีเกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวม
โครงการ ๖.๙๒ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๑๑๘,๖๕๖ ลานบาท มีรายไดจากการระบายขาว
๔๙,๓๒๐.๓๐ ลานบาท โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ มีเกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวม
โครงการ ๑๔.๘๖ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๒๑๘,๕๕๐.๘๗ ลานบาท มีรายไดจากการระบายขาว
๖๒,๗๖๘.๔๖ ลานบาท โครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครัง้ ที่ ๑ และที่ ๒ มีเกษตรกร
นําขาวเปลือกเขารวมโครงการ ๒๒.๓๕ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๓๕๐,๕๑๗.๒๒ ลานบาท มีรายได
จากการระบายขาว ๗๔,๕๖๓.๒๕ ลานบาท และโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗
มีเกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวมโครงการ ๑๑.๖๔ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๑๙๑,๒๘๗.๘๒ ลานบาท
มีรายไดจากการระบายขาว ๒๐,๙๘๑.๙๑ ลานบาท รวมแลวมีเกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวมโครงการ
๕๕.๗๗ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๘๗๘,๓๘๙.๒๓ ลานบาท และมีรายไดจากการระบายขาว
๒๐๗,๖๓๓.๙๒ ลานบาท
ในเรื่องการระบายขาวที่รับจํานําตามโครงการรัฐบาลจําเลยรวมทั้งโครงการอื่นที่อยูในความ
ครอบครองของรัฐบาล มีคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรการระบายขาวในสต็อกของรัฐบาลทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากประธาน กขช. ในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการระบายขาวในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งกําหนดใหระบายขาว ๕ วิธี คือ
๑) เจรจาขายแบบรัฐตอรัฐ (G to G) กับผูแ ทนหนวยงานของรัฐบาลหรือทีไ่ ดรบั มอบหมายจากรัฐบาล
ของทุกประเทศรวมทัง้ รัฐวิสาหกิจ ๒) ขายในตลาดซือ้ ขายสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET)
๓) ขายเปนการทั่วไปใหแกผูประกอบการในประเทศ ๔) ขายใหแกองคกรและหนวยงานในและ
ตางประเทศเพือ่ สาธารณประโยชน ๕) บริจาคในกรณีทเี่ หมาะสมเพือ่ รักษาความสัมพันธอนั ดีระหวาง
ประเทศ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการระบายขาว มีอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศเปนประธานคณะทํางาน ผูแ ทนกรมการคาภายใน ผูแ ทน ธ.ก.ส. ผูแ ทน อคส. และรองอธิบดี
กรมการคาตางประเทศที่ไดรับมอบหมายเปนคณะทํางาน มีผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว
เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจและหนาที่ดําเนินการระบายขาวเปลือกและขาวสารอื่น ๆ รวมถึง
การเจรจาตอรองการเสนอซื้อใหไดราคาและปริมาณ แลวนําเสนอประธานอนุกรรมการพิจารณา
ระบายขาวใหความเห็นชอบ
ตอมากระทรวงพาณิชย มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนผูดําเนินการ
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เจรจาขายขาวตามโครงการรับจํานําของรัฐบาลและขาวในสต็อกของรัฐบาลกับผูแทนหนวยงาน
ของรัฐบาลหรือที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลของทุกประเทศ โดยใหเปนไปตามยุทธศาสตร
การระบายขาวในสต็อกของรัฐบาลทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากประธาน กขช. แลวใหอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศนําผลการเจรจาตอรองสุดทายในเงือ่ นไขตาง ๆ เชน ปริมาณ ราคา การชําระเงิน การสงมอบ
และคาประกันภัยสินคา เปนตน เสนอประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวใหความเห็นชอบ
กับมอบหมายใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนผูลงนามในสัญญาซื้อขายในนามของรัฐบาลไทย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตามที่เสนอ และตอมามีการขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (G to G)
จํานวน ๑๐ สัญญา
สวนโครงการขาวสารบรรจุถงุ กขช. และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว มีมติเห็นชอบ
ใหนาํ ขาวในโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลจําหนายใหแก อคส. เพือ่ นําไปบรรจุถงุ จําหนาย
ใหแกประชาชนทั่วไปในราคาตํ่ากวาราคาตลาด ตามชองทางตลาดทั่วไป ตามโครงการธงฟา
ราคาประหยัด และรานถูกใจชวยเหลือคาครองชีพ รวม ๔ ครัง้ ซึง่ ตอมาเมือ่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ไดมีมติใหระงับโครงการขาวสาร
บรรจุถุงไวกอน
ตอมามีประชาชนรองเรียนตอคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒสิ ภา วาไมสามารถ
หาซื้อขาวสารบรรจุถุงจากโครงการดังกลาวได ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบขอรองเรียนโดยมีพลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี ประธาน
อนุกรรมาธิการติดตามตรวจสอบการระบายขาวฯ วุฒิสภา ไปทําการตรวจสอบพบวาขาวสารบรรจุ
ถุงตรา อคส. ไมมจี าํ หนายในรานคาทัว่ ไป สวนขาวสารบรรจุถงุ ในรานธงฟาและรานคาถูกใจมีจาํ หนาย
ในปริมาณเล็กนอย อีกทัง้ บุคคลและคณะบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับการระบายขาวทัง้ ในสวนของภาครัฐ
และเอกชนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางชัดแจงที่จะประสานและเอื้อประโยชนตอกันอยาง
เปนระบบ เชน การแตงตั้งกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งรวมกําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ และวิธีระบายขาว ตอมาวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ วุฒิสภาไดเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง โดยแจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ มีนายนิวัฒนธํารง
บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยขณะนั้นเปนผูชี้แจง
ชวงระยะเวลากอนและระหวางการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก มีองคกรหนวยงาน
และนักวิชาการแจงเตือนจําเลยใหรบั ทราบประเด็นปญหาและความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนตาง ๆ
ของการดําเนินโครงการและปญหาดานการเงินจากผลขาดทุนสะสมอาจสรางผลกระทบตองบประมาณ
แผนดินและระบบการคลังของประเทศ ไดแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน ป.ป.ช.
ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณการเกษตร โดยตางขอใหรัฐบาลพิจารณาทบทวนและยุติ
การดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก
นอกจากนี้ยังมีการตั้งกระทูและการอภิปรายไมไววางใจเกี่ยวกับโครงการรับจํานําขาว
เปลือกและการระบายขาว กลาวคือมีการตัง้ กระทูถ ามโดยนายวรงค เดชกิจวิกรม หลายวาระ คือ เมือ่ วันที่

๑๒๖
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ การตัง้ กระทูถ าม
โดยนายอลงกรณ พลบุตร เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ และการตั้งกระทูถามโดยนายวัชระ เพชรทอง
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ อีกทั้งยังมีการอภิปรายทั่วไปไมไววางใจนายกรัฐมนตรีระหวางวันที่ ๒๕
ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประเด็นเรื่องการทุจริตในโครงการรับจํานําขาวและการระบายขาว
แบบรัฐตอรัฐ มีการอภิปรายถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการทุจริตในการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ
ของบริษทั สยามอินดิกา จํากัด นายอภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก และนายวรงค ไดอภิปรายในการประชุม
สภาผูแ ทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตอมานายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหนาพรรคการเมืองใหม มีหนังสือรองทุกขกลาวโทษ
ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ขอใหไตสวนขอเท็จจริงผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการเกีย่ วกับ
โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลจําเลย ตามหนังสือพรรคการเมืองใหม ที่ ก.ม.ม. ๑๐๕/๒๕๕๕ ลงวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยื่นหนังสือรองทุกขกลาวโทษ กลาวหาจําเลยในฐานะ
นายกรัฐมนตรี นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชย และเจาหนาทีข่ องรัฐผูเ กีย่ วของ
ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. วาทุจริตในโครงการรับจํานําขาวและระบายขาว ตามหนังสือพรรคประชาธิปต ย
ที่ พิเศษ/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และนายมงคลกิตติ์ สุขสิน ธารานนท ตัวแทนภาคีเครือขาย
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ ไดยื่นหนังสือตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ขอใหตรวจสอบ
การทุจริตในโครงการรับจํานําขาว ตามหนังสือภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ
ดวนที่สุด ที่ ภตช ๓๖๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตอมาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ศาสตราจารยพเิ ศษวิชา มหาคุณ ประธานอนุกรรมการไตสวนมีบนั ทึกขอความ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๗ ถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. วาจากการไตสวนพบวาจําเลยในฐานะประธาน กขช. ไดทราบถึง
ความเสียหายจากการดําเนินโครงการรับจํานําขาวแตไมระงับยับยั้ง อันอาจเปนมูลความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่นเห็นสมควรนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงจําเลย คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติในการประชุม วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ รับเรื่องไว
พิจารณาและมอบหมายใหคณะอนุกรรมการไตสวนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงจําเลยตามขอกลาวหา
ดังกลาว ตอมานายสุพจน ศรีงามเมือง ทําบันทึกขอความลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงผูอ าํ นวยการสํานัก
ไตสวนทุจริตภาคการเมือง ๑ วาประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน
ข อ เท็ จ จริ ง กรณี มี ก ารเข า ชื่ อ ร อ งขอเพื่ อ ให วุ ฒิ ส ภามี ม ติ ใ ห ถ อดถอนจํ า เลยออกจากตํ า แหน ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๘ ขอใหนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ใหรับพิจารณา
โดยใหรวมดําเนินการกับการไตสวนขอเท็จจริงกรณีจําเลยถูกกลาวหาวาไมระงับยับยั้งโครงการ
รับจํานําขาว
หลังจากดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงแลว ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเปนเอกฉันทวา การกระทําของจําเลยมีมลู ความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
และตามพระราชบั 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 ฐานเปนเจาหนาทีข่ องรัฐปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั อิ ยางใดในตําแหนง
หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด
หรือปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยทุจริต และใหสง รายงานการไตสวนขอเท็จจริงพรอมเอกสาร
ประกอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีจําเลยตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง อัยการสูงสุดมีหนังสือที่ อส ๐๐๑๐.๕/๘๔๑๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
แจงขอไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีไดถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. พรอมตั้งคณะทํางานฝายผูแทน
อัยการสูงสุดเปนคณะทํางานรวมกับฝายคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะทํางานรวมระหวางอัยการสูงสุด
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดําเนินการตามหนาที่แลว มีมติวาไดดาํ เนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามขอไมสมบูรณเสร็จสิน้ แลว และใหสง อัยการสูงสุดเพือ่ ฟองคดีตอ ไป โจทกจงึ ฟองจําเลยตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนคดีนี้
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง โจทกมีอํานาจฟองหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา จําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารในการใชอํานาจบริหาร
ราชการแผนดิน และเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของกระทรวงหรือทบวง หรือสํานักนายก
รัฐมนตรีที่ตนปกครองบังคับบัญชา เห็นไดชัดวา การกระทําของฝายบริหารทั้งสองสวนยอมตองถูก
ตรวจสอบการใชอาํ นาจเชนเดียวกันกับองคกรทีใ่ ชอาํ นาจรัฐโดยทัว่ ไป หาใชวา จะอยูน อกเหนือการตรวจสอบ
จากองคกรใดไม แตกลไกในการตรวจสอบจะดวยวิธีไหน อยางไร ยอมเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติการตรวจสอบตอการกระทําในฐานะรัฐบาลหรือการกระทํา
ทางรัฐบาลไวใหรฐั มนตรีตอ งรับผิดชอบตอสภาผูแ ทนราษฎรในหนาทีข่ องตน รวมทัง้ ตองรับผิดชอบ
รวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทัว่ ไปของคณะรัฐมนตรี และวางบทบาทของรัฐสภาใหเปนผูต รวจสอบ
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติไวเชนนี้แสดงวากฎหมายสูงสุดประสงคใหรัฐสภา
เทานั้นที่สามารถตรวจสอบการกระทําทางรัฐบาล ไมใชใหองคกรที่ใชอํานาจตุลาการเชนศาล
เขาไปตรวจสอบ ดังนั้น ศาลจึงไมมีอํานาจที่จะวินิจฉัยวานโยบายของรัฐบาลใดชอบดวยกฎหมาย
หรือมีความเหมาะสมหรือไม แตในสวนการกระทําในฐานะฝายปกครองหรือการดําเนินการ
ทางปกครอง โดยเฉพาะจําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนาฝายปกครอง ซึ่งมีหนาที่กํากับ
โดยทัว่ ไปซึง่ การบริหารราชการแผนดินและบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงยอมจะ
ตองถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการหรือศาลได ดังนั้น แมโครงการรับจํานําขาวเปลือกจะเปน
การดําเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา แตหากปรากฏวาในขั้นตอนปฏิบัติตามโครงการ
มี ก ารดํ า เนิ น การที่ ไ ม เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายก็ ย  อ มถู ก ตรวจสอบโดยกระบวนการ

๑๒๘
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ยุติธรรมได โดยเฉพาะคดีนี้เปนการกลาวหาจําเลยซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวากระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ มิใชเปนการตําหนิขอ บกพรองหรือการดําเนินนโยบายผิดพลาด
ทีจ่ าํ เลยและคณะรัฐมนตรีจะตองรับผิดชอบตอสภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา จึงอยูใ นอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการป.ป.ช. ที่จะไตสวนขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีอาญาแกจําเลยไดตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๕๐ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙
การที่จําเลยอางวา การแจงขอกลาวหาแกจําเลยไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไมไดแจง
ขอกลาวหาจําเลยเกี่ยวของในเรื่องการระบายขาวโดยทุจริต หรือสมยอมใหเกิดการทุจริต นั้น เห็นวา
บันทึกการแจงขอกลาวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดแจงขอกลาวหาโดยปฏิบัติไปตามระเบียบแลว
โดยไดแจงใหจําเลยทราบในสวนการระบายขาววา “...ทานยังไดรับทราบเรื่องการทุจริตในการดําเนิน
โครงการรับจํานําขาวและการระบายขาวจากการอภิปรายไมไววางใจ... ระหวางวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๕... และการตัง้ กระทูถ ามทานเรือ่ งผลการตรวจสอบการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ...”
และในแผนที่ ๕๑๔ แจงวา “...และทานยังไดรบั ทราบเรือ่ งการทุจริตในการดําเนินโครงการรับจํานําขาว
และการระบายขาว... แทนที่ทานจะระงับยับยั้งโครงการรับจํานําขาว กลับยืนยันที่จะดําเนินโครงการ
ตอไป อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ทั้งที่ทานมีอํานาจ... การกระทํา
ของทานดังทีก่ ลาวมา จึงเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต...” ถือไดวา
มีการแจงขอกลาวหาเกี่ยวกับการระบายขาวโดยทุจริตใหจําเลยทราบแลว การแจงขอกลาวหา
จึงชอบดวยกฎหมายคณะทํางานรวมระหวางผูแทนของอัยการสูงสุดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไดพจิ ารณาพยานหลักฐานและเห็นวาครบถวนสมบูรณแลวจึงมีมติใหสง พยานหลักฐานทัง้ หมดเสนอ
อัยการสูงสุดเพือ่ ฟองคดีจาํ เลย ตอมาอัยการสูงสุดไดมหี นังสือถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. ใหสง ตัวจําเลย
เพือ่ ดําเนินการฟองคดีตอ ไป อันเปนปริยายวาอัยการสูงสุดเห็นพองดวยกับมติของคณะทํางานรวมวาไดมี
การพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานสมบูรณ กับไดขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑ แลว
สวนทีจ่ าํ เลยอางวา โจทกไมไดฟอ งคดีภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวนัน้ เห็นวาระยะเวลาทีก่ าํ หนดใหอยั การสูงสุดฟองคดีภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับรายงาน เอกสารและพยานหลักฐานพรอมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามมาตรา ๑๐ เปนเพียงระยะเวลาเรงรัดใหดําเนินการ ไมมีผลกระทบตออํานาจฟองของโจทก
ทั้งไมใชกําหนดอายุความฟองคดี ขอตอสูของจําเลยลวนฟงไมขึ้น จึงวินิจฉัยวาโจทกมีอํานาจฟอง
ประเด็นทีส่ อง คดีอยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมืองหรือไม
เมื่อคดีนี้เปนการกลาวหาจําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
คดีจงึ อยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๕ ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ (๑) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะที่โจทกยื่นฟองคดีนี้ ขอตอสูของจําเลยขอนี้
ฟงไมขึ้น
ประเด็นที่สาม คําฟองของโจทกชอบดวยกฎหมายหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา คําฟองของโจทกไดบรรยายถึงฐานะและอํานาจหนาที่ของจําเลย
โครงการรับจํานําขาวเปลือกอันเปนนโยบายของรัฐบาลภายใตการนําของจําเลย การดําเนินการ
โครงการทามกลางคําเตือนและขอโตแยงของหนวยงานหลายฝายถึงขอบกพรองและปญหาการ
ทุจริตในโครงการ โดยจําเลยทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาวแลว แตละเลยไมใชอํานาจตามกฎหมาย
สั่งระงับยับยั้งโครงการ เพื่อระงับยับยั้งความเสียหาย กลับปลอยใหมีการดําเนินโครงการตอไป
โดยงดเวนไมปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนเหตุใหผูทุจริตไดทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดตอไปไดอีก อันเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับผูอื่น โดยมี
ขอเท็จจริงและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับเวลาและสถานทีซ่ งึ่ เกิดการกระทําอีกทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วของดวย
พอสมควรเทาทีจ่ ะใหจาํ เลยเขาใจขอหาไดดี รวมทัง้ พฤติการณทกี่ ลาวหาวาจําเลยกระทําความผิด
กับบรรยายถึงพยานหลักฐานที่จะพิสูจนความผิดของจําเลยในตอนทายของคําฟองดวย จึงเปน
คําฟองที่ชอบดวยบทบัญญัติของกฎหมายแลว
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหศาลยึดรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เปนหลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิม่ เติมไดตามทีเ่ ห็นสมควร
ซึง่ เปนกรณีทกี่ ฎหมายกําหนดใหศาลมีหนาทีค่ น หาความจริงในคดี อันเปนการดําเนินคดีในระบบไตสวน
เปนหนาทีข่ องศาลทีจ่ ะตองตรวจคําฟองวาชอบดวยกฎหมายหรือไมกอ นทีจ่ ะมีคาํ สัง่ ใหประทับฟอง
ในชัน้ อานและอธิบายฟองใหจาํ เลยฟงหากจําเลยไมเขาใจขอหาแหงคําฟองอยางไรก็ชอบทีจ่ ะแถลง
เพือ่ ใหศาลสัง่ ใหโจทกชแี้ จงขอหานัน้ หรือแกไขเพิม่ เติมรายละเอียดแหงคําฟองจนจําเลยเขาใจไดดี
แตจําเลยกลับใหการปฏิเสธทันทีโดยมิไดดําเนินการเชนที่วา อันแสดงใหเห็นวาจําเลยเขาใจขอหา
แหงคําฟองดีแลว จึงไมอาจยกปญหาความชอบดวยกฎหมายของคําฟองโจทกในสวนนีข้ นึ้ อางไดอกี
ประเด็นที่สี่ จําเลยกระทําความผิดตามฟองหรือไม
นโยบายการรับจํานําขาวเปลือกเปนหนึ่งในนโยบายที่จําเลยไดแถลงตอรัฐสภาโดยยึดหลัก
ความโปรงใส มีธรรมาภิบาลที่เปนสากลเพื่อยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตรไดในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบ
กับตนทุน และจะนําระบบจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแกเกษตรกร
สําหรับการดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับ “โครงการรับจํานําขาว” นั้น จําเลยในฐานะ
นายกรัฐมนตรีไดแตงตัง้ คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) โดยจําเลยเปนประธานกรรมการ
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มีอํานาจหนาที่พิจารณากรอบนโยบายแผนยุทธศาสตรขาว แผนงานโครงการและมาตรการ
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดขาว รวมถึงการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามที่อนุมัติ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินโครงการในแตละรอบฤดูกาลผลิต
โดยหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของในการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีส่ าํ คัญ ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ธ.ก.ส. อคส. และ อ.ต.ก. สําหรับดานนโยบาย
และนํานโยบายไปสูการปฏิบัติมีกลไกการกํากับดูแลภายใต กขช. และเพื่อใหการพิจารณาเรื่องตาง ๆ
ของ กขช. เปนไปดวยความรอบคอบ รวดเร็ว กขช. จึงแตงตัง้ คณะอนุกรรมการดานตาง ๆ เพือ่ ชวยพิจารณา
กลั่นกรอง ตรวจสอบเรื่องตาง ๆ กอนนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของ กขช. ซึ่งอนุกรรมการตาง ๆ
จะเปนผูประเมินผลการทํางาน สรุป และแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการทํางานและรายงานผล
การดําเนินงานให กขช. ทราบ ยิ่งกวานี้ กขช. จัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการรับจํานํา
อยางเปนรูปธรรมเพื่อปองกันมิใหภาครัฐใชดุลยพินิจในการดําเนินการแตเพียงฝายเดียว
สวนในระดับการปฏิบตั งิ าน กขช. ในฐานะผูก าํ หนดกรอบแนวทางการปฏิบตั ไิ ดวางมาตรการ
และกําหนดหลักเกณฑการรับจํานําขาวในขัน้ ตอนตาง ๆ อาทิ การขึน้ ทะเบียนเกษตรกร การกําหนดหลัก
การรับจํานําและจุดรับจํานํา การเก็บรักษา การสีแปร และการสงมอบขาว ตลอดจนมาตรการเสริมอืน่ ๆ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการรับจํานําขาว ทัง้ นี้ โดยสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไดติดตามผลการดําเนินงานโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลในอดีตที่ผานมาและพบวา
นโยบายการรับจํานําขาวและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวตามโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกในชวงทีผ่ า นมายังมีปญ
 หาและอุปสรรคหลายประการ รวมทัง้ การทุจริตในขัน้ ตอนตาง ๆ
ที่ไมสามารถควบคุมกํากับดูแลไดอยางใกลชิดทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงนํามาเปนขอเสนอแนะ
แกรัฐบาลจําเลยในการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือกเพื่อใหเพิ่มประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
ดังนั้น กอนเริ่มดําเนินการโครงการรับจํานําขาว กขช. ไดจัดใหมีระบบกลไกตรวจสอบ
โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบในแตละดานและมีการเพิ่มเติมในภายหลังอีกรวม ๑๔ คณะ
ซึ่งแตละคณะมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดมอบหมาย เพื่อมิใหเกิดอุปสรรค
ปญหาตามขอทวงติงและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพตามขอเสนอแนะของสํานักงาน ป.ป.ช. และ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทั้งนี้ใหเปนไปตามแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
ที่มีสภาพบังคับ และมีผลผูกพันตามกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ดังนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอที่รัฐบาลจําเลยดําเนินโครงการ
รับจํานําขาวเปลือกตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา และตามแผนบริหารราชการแผนดินตอไปได
กรณีมปี ระเด็นตองพิจารณาวินจิ ฉัยตอไปวา การดําเนินนโยบายโครงการรับจํานําขาวเปลือก
รัฐบาลของจําเลยกอใหเกิดความเสียหายหรือไม
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า จากหนั ง สื อ แจ ง เตื อ นและข อ เสนอแนะของหน ว ยงานราชการ
และหนวยงานอื่น ๆ ที่มีหนาที่ติดตามการดําเนินงานและตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ อาทิ
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คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน ป.ป.ช. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
รวมถึงการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งกระทูถามจําเลยเรื่องปญหาตาง ๆ ในโครงการรับจํานําขาว
ในการอภิปรายในรัฐสภา เปนขอชี้ใหเห็นวาการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวยังมีปญหาการทุจริต
ขั้นตอนตาง ๆ เกิดขึ้นจริง
ทั้งนี้ หากพิจารณาขอเท็จจริงตามรายงานการประชุม กขช. จะพบวาในระหวางดําเนินการ
โครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลมีการสวมสิทธิชาวนา การนําขาวจากตางประเทศมาสวมสิทธิ
จํานํา ขาวสูญหาย การออกใบประทวนอันเปนเท็จ การใชเอกสารปลอม การขนขาวสารโดยไมได
รับอนุญาต ไมวาจะเปนปญหาในสวนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การสวมสิทธิเกษตรกร ที่เกิด
ความผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนการออกใบประทวน การฝากขาวไวที่โรงสีของเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ และการตรวจพบขาวขาดบัญชีที่เกิดจากปญหาการเปดจุดรับจํานํานอกพื้นที่ ในขอนี้
กระทรวงพาณิชยดําเนินการติดตามตรวจสอบการรับจํานําสินคาเกษตร โดยสุมตรวจสอบโรงสี
ตลาดกลาง โกดังกลาง และจากเกษตรกรพบวามีการทุจริตและกระทําความผิดจํานวนมาก
เห็นไดวาปญหาการทุจริตโครงการรับจํานําขาวเปลือกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัตแิ ละรับรองเกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการก็ดี ขัน้ ตอนการนําขาวเปลือกไปจํานําก็ดี การเก็บ
รักษาขาวเปลือกก็ดี และขั้นตอนการสีแปรสภาพขาวเปลือกกับเก็บรักษาขาวสารก็ดี ไมวาจะเปน
เรือ่ งการสวมสิทธิชาวนา การนําขาวจากตางประเทศมาสวมสิทธิจาํ นํา ขาวสูญหาย การออกใบประทวน
อันเปนเท็จ การใชเอกสารปลอม การขนขาวสารโดยไมไดรบั อนุญาต ยังมีผกู ระทําการทุจริตในระหวาง
ดําเนินการโครงการรับจํานําขาวตามนโยบายรัฐบาลจําเลย ซึ่งปญหาการทุจริตดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้น
สอดคลองกับหนังสือผลงานวิจัยโครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขาวเพื่อปองกันการทุจริต
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งชี้ใหเห็นความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ
และความเสียหายอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือก ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา
การดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลจําเลย สําหรับใน ๓ ขัน้ ตอนแรก
แมคณะรัฐมนตรีและ กขช. พรอมทั้งคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ จะไดออกมาตรการเพื่อปองกัน
การทุจริตและความเสียหายตาง ๆ ก็ตาม แตการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือกในแตละขัน้ ตอน
การดําเนินการเพือ่ นําไปสูก ารปฏิบตั ติ ามนโยบายรัฐบาลจําเลยก็ยงั เกิดปญหาการทุจริตในขัน้ ตอนตาง ๆ
ดังเชนโครงการรับจํานําขาวในอดีตทีผ่ า นมา ซึง่ มีความเสียหายเกิดขึน้ ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และกระทบตองบประมาณของแผนดินเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้ ขอเท็จจริงในทางไตสวนยังไดความวา การดําเนินงานโครงการรับจํานําขาวเปลือก
๕ ฤดูกาลผลิต คณะอนุกรรมการปดบัญชีไดปดบัญชี ๓ รอบ แตละรอบไดรายงานใหจําเลยทราบแลว
เมื่อพิจารณารายงานการปดบัญชีทั้ง ๓ รอบ พบวามีการใชจายเงินรับจํานําขาวเปลือกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
และที่สําคัญจะพบไดวามีหนี้คางชําระอันเกิดจากการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มขึ้นในแตละรอบ
ปดบัญชี กลาวคือ การปดบัญชีครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีการคางชําระหนี้ประมาณ
๑๑๓,๘๑๔.๑๒ ลานบาท การปดบัญชีครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีการคางชําระหนี้
ประมาณ ๔๔๗,๑๐๓.๓๓ ลานบาท และการปดบัญชีครั้งที่ ๓ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการ
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คางชําระหนีป้ ระมาณ ๔๗๔,๒๖๕.๘๓ ลานบาท แสดงใหเห็นวาแผนงานการบริหารโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลของจําเลยขาดประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัตแิ ละรับรองเกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการ ขัน้ ตอนการนําขาวไปจํานําและเก็บรักษาขาวเปลือก
กับขั้นตอนการสีแปรสภาพขาวเปลือก และการเก็บรักษาขาวสาร ซึ่งแมวาจะเปนขั้นตอนในระดับ
ผูป ฏิบตั งิ านตามโครงการก็ตาม แตกพ็ บวามีการทุจริตในขัน้ ตอนตาง ๆ เกิดขึน้ จํานวนมาก และปรากฏ
ข อ เท็ จ จริ ง ตามบั น ทึ ก ข อ ความลงวั น ที่ ๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ของนายวิ ภ าค ภั ท รเขต ที่ ป รึ ก ษา
ของนายสุภรณ อัตถาวงศ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมืองของรัฐบาลจําเลยที่เสนอตอ
นายสุภรณ วาการดําเนินงานโครงการเกิดปญหาเกี่ยวกับการขาดสภาพคลองมีเงินทุนหมุนเวียน
ไมเพียงพอที่จะรับจํานําขาวเปลือกป ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชยไดเสนอขอใหสํานัก
งบประมาณจัดสรรงบเพื่อชําระหนี้ให ธ.ก.ส. นําเงินไปใชหมุนเวียนรับจํานําขาวเปลือกโดยไมตอง
รอใหการระบายขาวในสต็อกของรัฐเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ ธ.ก.ส. ใหเสร็จภายใน ๑ ถึง ๒ ป แตผูแทน
สํานักงบประมาณไดชี้แจงวาไมสามารถตั้งงบประมาณชําระหนี้ดังกลาวได เพราะขัดตอรูปแบบการตั้ง
งบประมาณทีจ่ ะตองมีการปดบัญชีโครงการหลังจากสิน้ สุดโครงการรับจํานําขาวในแตละปงบประมาณ
ดังนั้น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหนําเงินที่ไดจากการระบายขาว
ตัง้ แตปก ารผลิต ๒๕๕๔/๕๕ มาใชเปนทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือก
เปนขอบงชี้ใหเห็นวา กขช. บริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจําเลยในฐานะประธาน กขช.
และในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ใหนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือกแตเมื่อ
จําเลยไดรับรูขอมูลการดําเนินโครงการรับจํานําขาวจากคณะอนุกรรมการปดบัญชีทั้ง ๓ รอบแลว
จําเลยสั่งการแตเพียงวาเห็นชอบตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายจัดนําเอาคําชี้แจง
ขอสังเกต และขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการปดบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไปเทานั้น หากจําเลยไดใหความสําคัญในการติดตาม กํากับดูแล
การดําเนินการโครงการรับจํานําขาวทีใ่ ชเงินงบประมาณแผนดินจํานวนมากภายใตหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี (good governance) ตามทีไ่ ดประกาศแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
ผลการดําเนินโครงการก็จะเกิดความคุม คาเปนประโยชนสขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ ภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมากกวานี้
สําหรับการดําเนินงานโครงการรับจํานําขาวเปลือกในขัน้ ตอนการระบายขาวนัน้ แยกเปน ๒ กรณี
โดยกรณีแรกเปนเรือ่ งการระบายขาวดวยวิธขี ายในราคาถูกให อคส. เพือ่ นําไปปรับปรุงบรรจุถงุ จําหนาย
แกประชาชน หรือที่เรียกวา การระบายขาวถุง ขอเท็จจริงที่ไดจากการตรวจสอบของอนุกรรมาธิการ
ติดตามตรวจสอบเรือ่ งการระบายขาวสารในสต็อกของรัฐบาลจากโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต
๒๕๕๔/๕๕ ไดความวา กขช. และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวไดมมี ติในการประชุมหลายครัง้
อนุมัติขายขาวสารและขาวเหนียวในโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ จํานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐ ตัน ในราคาถูกซึง่ ตํา่ กวาราคาตลาดมากให อคส. เพือ่ นําไปปรับปรุงบรรจุถงุ จําหนายใหแก
ประชาชนในราคาถูก โดยกําหนดผลประโยชนตอบแทนเปนคาดําเนินการ คาใชจายในการปรับปรุง
คุณภาพขาว การบรรจุถงุ และกระจายสินคา ซึง่ ไดความตอมาวา อคส. ไดดาํ เนินการดวยการจัดจาง บริษทั
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

สิงโตทองไรซ คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัทเจียเมง จํากัด บริษัทนครสวรรคคาขาว จํากัด บริษัทพงษลาภ
จํากัด บริษทั เอเชีย โกลเดนไรซ จํากัด และหางหุน สวนจํากัด โรงสีโชควรลักษณรงุ เรืองกิจ แบงกันปรับปรุง
คุณภาพขาวและบรรจุขา วตามปริมาณทีก่ าํ หนดในแตละสัญญา และกําหนดชองทางการจัดจําหนายไว
๕ ชองทาง ไดแก โครงการธงฟาราคาประหยัดของกรมการคาภายใน โครงการรานถูกใจของกรมการคา
ภายใน รานสวัสดิการของ อคส. หนวยงานราชการ และตัวแทนจําหนายที่ไดคัดเลือกไวรวม ๓ ราย
คือ บริษัทสยามรักษ จํากัด บริษัทคอนไซด เทรดดิ้ง จํากัด และบริษัทรมทอง จํากัด
แต จ ากการตรวจสอบของพยานและคณะกลั บ ได ข  อ มู ล จากการประชุ ม ร ว มกั บ
คณะอนุกรรมการติดตาม กํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัดที่ไดรับแตงตั้งโดยคําสั่งของ กขช.
หลายจั ง หวั ด กลั บ พบว า ข า วถุ ง ที่ นํ า ออกวางจํ า หน า ยที่ ร  า นค า ถู ก ใจทั่ ว ประเทศประมาณ
๑๐,๐๐๐ ราน นัน้ มีไมเพียงพอ เมือ่ ตรวจสอบไปยังบริษทั นิม่ ซีเ่ ส็ง จํากัด ทีร่ บั จางในการขนสงขาว
ก็พบวาปริมาณขาวทีร่ บั จางขนสงไมสมั พันธกบั ปริมาณขาวในโครงการจําหนายขาวถุง เพราะบริษทั
นิ่มซี่เส็ง จํากัด ไดรับขนสงขาวสารไปเพียง ๕๐,๐๐๐ ตันเศษ เทานั้น และเมื่อตรวจสอบตอไปอีก
ยังพบวาบริษัทสยามรักษ จํากัด ที่เปนตัวแทนจําหนายขาวถุงและอางวามีรานจําหนายขาวสาร
ทัว่ ประเทศประมาณ ๑,๔๒๐ รานคา กลับพบวารานคาทีอ่ า งมา เชน บริษทั วังมะนาว เกษตรภัณฑ
จํากัด ทีจ่ งั หวัดราชบุรี บริษทั ชัยถาวรพันธ จํากัด ทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี ตางปฏิเสธวาไมไดเปนตัวแทน
จําหนายรวมทัง้ ไมเคยรูจ กั หรือติดตอกับบริษทั สยามรักษ จํากัด ตอมานายทวีศกั ดิ์ หิรญ
ั รักษ กรรมการ
ผูจัดการบริษัทสยามรักษ จํากัด ไดเดินทางไปพบพยานและยอมรับวาตนไมเคยมีอาชีพเกี่ยวกับ
การคาขาวมากอน เมือ่ เห็นวาสัญญาการเปนตัวแทนจําหนายขาวถุงทีท่ าํ กับ อคส. เปดชองใหนาํ ไป
ขายปลีกหรือขายสงได ตนจึงติดตอขายชวงใหบริษัทเจียเมง จํากัด บริษัทสิงโตทองไรซ จํากัด
และหางหุนสวนจํากัด โรงสีโชควรลักษณรุงเรืองกิจ ซึ่งเทากับวาตัวแทนจําหนายขาวถุงที่มีหนาที่
รับขาวถุงไปจําหนายตามสัญญาไดนําขาวถุงในโครงการไปขายคืนใหแกผูที่ทําสัญญาปรับปรุง
คุณภาพขาว ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีการปรับปรุงคุณภาพขาวและนําบรรจุถุงแตอยางใด
แสดงใหเห็นวามีการทุจริตในโครงการระบายขาวถุงดวยการอางชื่อโครงการเพื่อนําขาวสาร
ในโครงการรับจํานําปริมาณมากออกไปจําหนายแกผูประกอบการคาขาวในราคาที่ถูกกวาราคาตลาด
ซึ่งเมื่อคิดเปรียบเทียบกับราคาขาวเปลือกที่รัฐบาลรับจํานําในราคาสูง รวมกับคาใชจายในการ
สีแปรสภาพแลว เปนทีแ่ นนอนวายอมทําใหรฐั ไดรบั ความเสียหายเปนเงินจํานวนมาก และเมือ่ พิจารณา
ถึงความเกี่ยวพันระหวางบุคคลตามคําเบิกความของพยานแลว เชื่อวามีการคบคิดกันเปนกระบวนการ
เพื่อกระทําทุจริตในโครงการระบายขาวถุงนี้ดวย
สวนกรณีการระบายขาวดวยวิธีขายแบบรัฐตอรัฐ ไดความวา โครงการรับจํานําขาวเปลือก
ตามนโยบายของรัฐบาลจําเลยเริม่ ตัง้ แตวนั ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป แตในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
กอนวันเริ่มโครงการรับจํานําขาวเปลือกเพียง ๑ วัน นายภูมิ สาระผล ไดอนุมัติใหมีการทําสัญญา
ซือ้ ขายขาว ฉบับที่ ๑ ระหวาง กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูข าย กับบริษทั GSSG ผูซ อื้ ขาว
ในสต็ อ กของรั ฐ บาลไทย พื ช ผลป ก ารผลิ ต ๒๕๔๘ ๒๕๔๙-๒๕๕๒/๒๕๕๓ ปริ ม าณนํ้ า หนั ก
รวม ๒,๑๙๕,๐๐๐ ตัน และมีการแกไขเพิม่ เติมสัญญาอีก ๕ ครัง้ และสัญญาฉบับที่ ๒ ระหวางกรมการคา
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูขาย กับบริษัท GSSG ผูซื้อขาวในสต็อกของรัฐบาลไทย ปริมาณ
นํ้าหนักรวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน และมีการแกไขเพิ่มเติมสัญญาอีก ๕ ครั้ง รวมปริมาณขาวที่ซื้อขาย
๒ สัญญา จํานวน ๔,๔๔๕,๐๐๐ ตัน ซึง่ หากพิจารณาปริมาณขาว ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ รัฐบาล
มีปริมาณขาวสารในสต็อกคลังกลางเพียง ๒,๑๘๙,๐๑๕.๖๗ ตัน และขาวเปลือกในยุงฉางกลาง
ทีข่ นยายจากยุง ฉางเกษตรกรตามโครงการรับฝากขาวเปลือกของ ธ.ก.ส. อีกจํานวน ๕๗,๖๕๐.๙๓ ตัน
เทานั้นยิ่งเห็นไดวาเปนการทําสัญญาซื้อขายขาวที่มีปริมาณมากกวาขาวที่รัฐบาลมีสต็อกใน
คลังกลางขณะทําสัญญาซื้อขาย และตอมาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายบุญทรง เตริยาภิรมย
ไดอนุมัติใหมีการทําสัญญาฉบับที่ ๓ ระหวาง กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูขาย
กับบริษทั GSSG ผูซ อื้ ขาวในสต็อกของรัฐบาลไทย ปริมาณนํา้ หนักรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน และมีการแกไข
เพิม่ เติมสัญญาเพิม่ ปริมาณขาวอีก ๑,๓๐๐,๐๐๐ ตัน ปริมาณนํา้ หนักรวม ๒,๓๐๐,๐๐๐ ตัน และสัญญา
ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ระหวางกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูข ายกับบริษทั
Hainan grain ผูซ อื้ ขาวในสต็อกของรัฐบาลไทย ปริมาณนํา้ หนักรวม ๖๕,๐๐๐ ตัน โดยสัญญาซือ้ ขายขาว
ทัง้ ๔ ฉบับ ไดระบุวา เปนการซือ้ ขายขาวแบบรัฐตอรัฐ หรือ G to G นัน้ ในขอนี้ นายวิชยั ศรีประเสริฐ
พยานโจทกเบิกความวา สัญญาซือ้ ขายทัง้ ๔ ฉบับ ไมใชการทําสัญญากับ China National Cereals,
Oil & Foodstuff Import and Export Co. หรือทีเ่ รียกวา COFCO ซึง่ เปนตัวแทนฝายสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้งสัญญาซื้อขายขาวทั้ง ๔ ฉบับ กําหนดเงื่อนไขการสงมอบแบบ Ex Warehouse
หรือการสงมอบหนาคลังสินคา อันเปนรูปแบบการขายขาวภายในประเทศที่กระทรวงพาณิชย
ใชสําหรับการขายใหผูประกอบการภายในประเทศเทานั้น ไมใชรูปแบบปกติสําหรับการซื้อขาย
ระหวางประเทศ และเปนการเปดชองใหสามารถนําขาวมาเวียนขายภายในประเทศ อีกทัง้ สกุลเงิน
ทีก่ าํ หนดชําระคาขาวเปนเงินบาท ไมใชสกุลเงินทีใ่ ชในการตกลงซือ้ ขายกันตามปกติสาํ หรับการคา
ระหวางประเทศ
นอกจากนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายขาวยังไดกาํ หนดเงือ่ นไขวา ขาวทีถ่ กู สงมอบตามสัญญานีจ้ ะตอง
นําไปบริโภคในประเทศของผูซื้อเปนหลักนั่นหมายความวา ขาวสวนใหญจะตองสงไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แตจากการตรวจสอบขอมูลของสมาคมผูสงออกขาวในป ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๖ พบวาสถิติ
ขอมูลการสงขาวออกของภาคเอกชนไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในป ๒๕๕๔ ปริมาณ ๓๐๓,๖๖๗ ตัน
ป ๒๕๕๕ ปริมาณ ๑๗๖,๒๑๔ ตัน และป ๒๕๕๖ ปริมาณ ๓๒๗,๕๕๙ ตัน แตในป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕
ไมสอดคลองกับการสงมอบขาวตามสัญญาทีร่ ะบุอา งวาเปนการซือ้ ขายแบบรัฐตอรัฐในสัญญาฉบับที่ ๑
และฉบับที่ ๒ ซึง่ มีปริมาณรวมกันถึง ๔,๑๙๕,๐๐๐ ตัน ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ ทีม่ รี ะบุวา การทําสัญญา
สงขาวออกปริมาณรวมกันมากถึง ๒,๓๖๕,๐๐๐ ตัน จากพฤติการณดังกลาวสอแสดงใหเห็นเปนการ
แอบอางทําสัญญาแบบรัฐตอรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ดวยเหตุนี้สํานักงาน ป.ป.ช.
จึงไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงจําเลยโดยตรง เสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต
กรณีการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในโครงการรับจํานําขาวเปลือก
นอกจากนี้ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ นายอลงกรณ พลบุตร ตั้งกระทูสดถามจําเลย
เกีย่ วกับการระบายขาวของรัฐบาลจําเลยในฤดูกาลผลิตทีผ่ า นมาของโครงการรับจํานําวาไดมกี ารระบาย
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ขายออกไปในระบบที่ระบุวาเปนการขายแบบรัฐตอรัฐ จําเลยไมตอบกระทูดวยตนเองกลับมอบให
นายภูมิ ชี้แจงแทนวา ปริมาณขาวที่ระบายแบบรัฐตอรัฐนั้นเปนความลับที่ยังไมอาจเปดเผยได แตเมื่อ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ จําเลยใหสมั ภาษณนกั ขาวเกีย่ วกับสัญญาขายขาวแบบรัฐตอรัฐ และการระบายขาว
มีนายบุญทรงรวมใหขอมูลดวย โดยจากบทการใหสัมภาษณของจําเลยยิ่งเปนการยืนยันขอเท็จจริงวา
จําเลยรับรูการระบายขาวที่แอบอางวาเปนขายแบบรัฐตอรัฐ และยังยืนยันอีกวาขาวที่ซื้อขาย
ประมาณ ๘ ลานตัน แลวมีการสงขาวที่ซื้อขายตามสัญญาออกไปจริง
ตอมา ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ กับนายวรงค และคณะ
เปดอภิปรายทัว่ ไปไมวางใจจําเลยเปนประเด็นเกีย่ วกับการปลอยปละละเลยรูเ ห็นเปนใจใหมกี ารทุจริต
ในโครงการรับจํานําขาวเปลือก โดยชีใ้ หเห็นวาจําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธาน กขช.
ไดทราบขอเท็จจริงมาโดยตลอดตามที่จําเลยไดเคยใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนวา รัฐบาลโดยกระทรวง
พาณิชยระบายขาวโดยทําสัญญาขายขาวใหแกบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการยืนยันวา
ไดสง ขาวใหสาธารณรัฐประชาชนจีนดวยนัน้ ความจริงแลวขาวทีข่ ายตามสัญญาดังกลาวหาไดมกี าร
สงมอบขาวใหแกประเทศผูซ อื้ ไม แตกลับนําขาวตามสัญญามาเวียนขายใหผคู า ขาวภายในประเทศ
โดยวิธีการชําระเงินคาขาวก็ชําระดวยแคชเชียรเช็คของธนาคารพาณิชยในประเทศ ยิ่งชี้ใหเห็นวา
มีกลุม คนทีเ่ ขามาแสวงหาผลประโยชนจากการระบายขาวโดยวิธไี หน มีกระบวนการอยางไร เปนการ
บงบอกวาจําเลยรับทราบกระบวนการขายขาวทั้ง ๔ สัญญา เปนอยางดีดวย มิฉะนั้นในวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่จําเลยใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนในเรื่องการระบายขาวคงไมใหรายละเอียดถึง
วิธีการขายไดมากเพียงนั้น ไมวาจะเปนเรื่องการสงมอบขาวตามสัญญาออกไปยังประเทศผูซื้อ
รวมถึงการชําระเงินดวย
จําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กขช. เมือ่ รับทราบขอมูลการอภิปรายของนายวรงค
ที่อภิปรายไมไววางใจจําเลยตอรัฐสภาในประเด็นที่วามีการทุจริตการระบายขาวโดยสมอางวา
เปนการขายแบบรัฐตอรัฐในการทําสัญญาขายขาวฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ มีนายภูมิ เปนผูอนุมัติ
ใหทาํ สัญญา และสัญญาฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ มีนายบุญทรงเปนผูอ นุมตั ใิ หทาํ สัญญา โดยมีกรมการคา
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนคูสัญญาในฐานะผูขายทั้ง ๔ ฉบับ ซึ่งอยูในการกํากับของนาย
บุญทรงผูถูกกลาวหาในขณะนั้นวามีสวนกระทําการทุจริตในการทําสัญญาขายขาวทั้ง ๔ ฉบับ
ดังกลาว จําเลยไดสั่งการใหกระทรวงพาณิชย โดยนายบุญทรงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง มีนางวัชรี วิมกุ ตายน ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการสอบสวน โดยกําหนด
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบเฉพาะหลักเกณฑขั้นตอนและเงื่อนไขการจําหนาย
ขาวสารในสต็อกของรัฐบาลเทานั้นไมไดใหอํานาจหนาที่คณะกรรมการชุดดังกลาวดําเนินการ
ตรวจสอบในประเด็นทีน่ ายวรงคไดนาํ มาเปนประเด็นอภิปรายเพือ่ ลงมติไมไววางใจจําเลยและรัฐมนตรี
เปนรายบุคคล ยิ่งไปกวานี้องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงลวนแตรับราชการ
สังกัดอยูในกระทรวงพาณิชย จึงเปนที่พอจะอนุมานคาดการณไดลวงหนาวาผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการชุดดังกลาวจะออกมาเชนใด ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดรายงานผลการตรวจสอบใหนายบุญทรงทราบวาไมพบวา
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

มีขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติผิดหรือฝาฝนสัญญาแตอยางใด
การที่จําเลยอางผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการชุดดังกลาวมาเปนขอแกตัววา
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงไมพบวามีการทุจริตในขัน้ ตอนการระบายขาวตามทีน่ ายวรงคอภิปราย
ตอรัฐสภา ทัง้ ไมมหี นวยงานใดทีร่ บั ผิดชอบแจงใหจาํ เลยทราบนัน้ เปนการงายแกการหยิบยกขึน้ อาง
แตหาเปนขออางที่จะทําใหจําเลยหลุดพนจากความรับผิดชอบไปไม
แมขอที่จําเลยอางวานายกรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับงานดานนโยบายก็ตาม แตการดําเนินการ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้นก็เปนเรื่องที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน โดยเฉพาะนโยบายดานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐทีจ่ าํ เลยถือเปนนโยบายเรงดวนและแถลงตอรัฐสภา
ไปแลวนัน้ เมือ่ นายบุญทรงผูท ถี่ กู กลาวหามีตาํ แหนงระดับรัฐมนตรี จําเลยจะรอใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
รายงานแตเพียงอยางเดียวนั้นหาเพียงพอแกการทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารราชการแผนดินให
เกิดประโยชนสูงสุดไม อีกทั้งการที่นายวรงคยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจจําเลยซึ่งถือวาเปนกลไก
กระบวนการตรวจสอบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น
การที่จําเลยเพียงแตไดรับรายงานผลการตรวจสอบวาไมพบการทุจริต แลวจําเลยไมไดดําเนินการ
อยางใดตอไป ทัง้ ๆ ทีจ่ าํ เลยมีทมี ทีป่ รึกษาทัง้ ดานกฎหมายดานเศรษฐกิจ หากจําเลยใหความสําคัญ
ไมปลอยปละละเลยตออํานาจหนาทีใ่ นการบริหารราชการแผนดินโดยดําเนินการใหมกี ารตรวจสอบ
อยางรอบดาน ความเสียหายจากการทุจริตอันสืบเนื่องจากการดําเนินโครงการรับจํานําขาว
ในขั้นตอนการระบายขาวคงไมมีผลกระทบตองบประมาณแผนดินมากถึงเพียงนี้ ดังจะเห็นไดจาก
ภายหลังการอภิปรายเสร็จสิน้ ลง นายวรงคไดเสนอพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วของกลาวหารองเรียนตอประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. วาจําเลยและนายบุญทรงกับพวกมีพฤติการณปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เพือ่ ใหเกิดความเสียหายแกทางราชการและเอือ้ ประโยชนอนั มิควรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมายสําหรับตนเอง ซึ่งนายสุพจน ศรีงามเมือง อนุกรรมการไตสวน เบิกความวา อนุกรรมการ
ไตสวนดําเนินการตรวจสอบตามขอรองเรียนของนายวรงคพบวาแคชเชียรเช็คของธนาคารพาณิชย
ในประเทศทีน่ ายวรงคนาํ มาเปนหลักฐานประกอบการอภิปรายในสภาผูแ ทนราษฎรเปนการสัง่ จาย
ใหกรมการคาตางประเทศ โดยผูส งั่ จายลวนเปนนิตบิ คุ คลและบุคคลธรรมดาทีอ่ ยูใ นราชอาณาจักรทัง้ สิน้
หากจําเลยสั่งการใหหนวยงานอื่นที่ไมใชกระทรวงพาณิชยที่มีนายบุญทรงซึ่งถูกกลาวหาวามีสวน
เกี่ยวของกับการทุจริตในการทําสัญญาขายขาวทั้ง ๔ ฉบับ เปนผูดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหครบทุกประเด็นตามทีน่ ายวรงคเสนอพยานหลักฐานประกอบการอภิปราย จําเลยก็จะทราบมูลเหตุ
และทีม่ าของการทุจริตโครงการรับจํานําขาวเปลือกในขัน้ ตอนการระบายขาวทีม่ กี ารอางวาเปนการขาย
แบบรัฐตอรัฐ
ขอเท็จจริงจากการไตสวนไดความอีกวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนนายบุญทรงกับพวก กรณีกระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการเกีย่ วกับโครงการรับจํานําขาวและการระบาย
ขาวกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ซึ่งเปนการดําเนินการระบายขาวโดยแอบอางวาเปนการขายแบบรัฐ
ตอรัฐ ความจริงแลวเปนการระบายขาวโดยการขายใหบริษัทเอกชนภายในประเทศ คือ บริษัทสยาม
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

อินดิกา จํากัด แตแอบอางบริษัท GSSG และบริษัท Hainan grain เขามาทําสัญญาโดยมุงหมายมิใหมี
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม เพือ่ เอือ้ อํานวยใหบริษทั GSSG และบริษทั Hainan grain เปนผูม สี ทิ ธิ
ทําสัญญากับกรมการคาตางประเทศหนวยงานของรัฐ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ซึ่งตอมาคณะอนุกรรมการไตสวนไดทําการไตสวนพยานบุคคลและพยานเอกสาร
ที่เกี่ยวของแลวเห็นวา มีผูรวมกระทําความผิดคือนายภูมิ ขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชย และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว และขาราชการประจําในกระทรวง
พาณิชยกับบุคคลอื่นอีกหลายคน
ตอมาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อัยการสูงสุดเปนโจทกยนื่ ฟองนายภูมิ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๑ คน
จําเลย ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง คดีหมายเลขดําที่ อม. ๒๕/๒๕๕๘
และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองดําเนินการไตสวนแลวฟงขอเท็จจริงวา
นายภูมแิ ละนายบุญทรงกับพวกทีเ่ ปนขาราชการประจําใชอาํ นาจในตําแหนงหนาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ใหจดั การระบายขาวสารในสต็อกของรัฐไดรว มกันแอบอางบริษทั GSSG และบริษทั Hainan grain
เขามาเสนอราคาทําสัญญาซื้อขาวของรัฐ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
เพื่อเอื้ออํานวยใหบริษัท GSSG และบริษัท Hainan grain เปนผูมีสิทธิทําสัญญาซื้อขายขาวไทย
ในราคามิตรภาพกับกรมการคาตางประเทศหนวยงานของรัฐโดยทุจริต กอใหเกิดความเสียหายแกรฐั
และเปนเจาพนักงานที่มีหนาที่จัดการระบายขาวใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต ตามคําพิพากษา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๘/๒๕๖๐
เมือ่ จําเลยรับทราบเรือ่ งการทุจริตในการดําเนินโครงการรับจํานําขาวและการระบายขาว
จากการอภิปรายไมไววางใจของฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ และการตั้งกระทูถามจําเลยเรื่องผลการตรวจสอบการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐและปญหา
โครงการรับจํานําขาวของนายวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เมือ่ วันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ และจําเลยยังไดรับทราบเรื่องการทุจริตในการดําเนินโครงการรับจํานําขาว
และการระบายขาวจากการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎร แทนที่จําเลยจะระงับยับยั้งโครงการ
รับจํานําขาวกลับยืนยันที่จะดําเนินโครงการตอไป อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ ขอตอสูข องจําเลยฟงไมขนึ้ ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนยุตไิ ดวา การดําเนินการโครงการ
รับจํานําขาวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลจําเลยในขัน้ ตอนการระบายขาว มีการทุจริตในขัน้ ตอนตาง ๆ
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐดังวินิจฉัยมาขางตนจริง
อยางไรก็ตาม แมขอเท็จจริงจากการไตสวนจะไดความวา การดําเนินโครงการรับจํานําขาว
พบปญหาการทุจริตเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนตาง ๆ ก็ดี แตความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตดังกลาวทีเ่ กิดขึน้
ในการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวแตละขัน้ ตอนนัน้ เปนกรณีการกระทําของเจาหนาทีใ่ นระดับปฏิบตั กิ าร
ในขอนี้จําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธาน กขช. และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ
ก็ไดออกมาตรการเพื่อปองกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการในแตละขั้นตอน
ขางตนไดอยางสมเหตุสมผลแลว สวนการระบายขาวถุงไดความวา หลังจากคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
ตรวจสอบของวุฒิสภาไดทําการตรวจสอบในเรื่องนี้แลว พลตํารวจโท ยุทธนาเขาพบนายนิวัฒนธํารง

๑๓๘
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงพาณิ ช ย แ ละประธานอนุ ก รรมการพิ จ ารณาระบายข า วและแจ ง ผล
การตรวจพบการกระทําที่สอไปในทางทุจริตดังกลาวใหรับทราบ หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระบายขาวไดเรียกประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติให อคส.
ยุติการดําเนินการจัดทําขาวสารบรรจุถุงและใหรายงานผลการดําเนินงานตอนายนิวัฒนธํารง
และกระทรวงพาณิชยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงการดําเนินงานของ อคส.
ดังที่กลาวมา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พลตํารวจโท ยุทธนา สงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณา เมือ่ ขอเท็จจริงปรากฏวาฝายการเมืองสัง่ ยุตกิ ารดําเนินการจัดทําขาวบรรจุถงุ ทันทีทไี่ ดรบั
แจงและตอมาสัง่ การใหมกี ารตรวจสอบ พยานหลักฐานทีไ่ ดความยังรับฟงไมไดวา จําเลยมีสว นรูเ ห็น
เกี่ยวของกระทําความผิดในขอกลาวหานี้ กรณียังฟงไมไดวาจําเลยปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงโดยทุจริต หรือใชอาํ นาจในตําแหนงหรือหนาทีโ่ ดยมิชอบ ขอตอสูข องจําเลยในขอนีฟ้ ง ขึน้
สําหรับความเสียหายอันเกิดขึน้ จากการทุจริตในขัน้ ตอนระบายขาว โดยการแอบอางทําสัญญา
ขายแบบรัฐตอรัฐดังวินิจฉัยมาขางตน ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติไดวา จําเลยรับรูจากการแจงเตือน
จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ การตั้งกระทูถามสด กระทูทั่วไป การอภิปรายไมไววางใจของ
ฝายขาราชการการเมือง และขาวสารจากสื่อมวลชน ยิ่งกวานี้กอนเริ่มโครงการรับจํานําขาว
ทัง้ สํานักงานการตรวจสอบเงินแผนดิน สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมหี นังสือแจงเตือนและใหขอ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการนําเอานโยบายรับจํานําขาวไปดําเนินการปฏิบัตินั้นจะมีผลกระทบตองบประมาณ
แผนดิน และการทุจริตในขั้นตอนตาง ๆ ใหจําเลยทราบเปนระยะ ๆ แตจําเลยกลับไมไดติดตาม
กํากับดูแลอยางใกลชดิ ดังจะเห็นจากจําเลยในฐานะประธาน กขช. ไดเขารวมประชุม กขช. เพียงวันที่ ๙
กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเปนการประชุมครั้งแรกครั้งเดียวเทานั้น การประชุม กขช. อีก ๒๒ ครั้ง จําเลย
หาไดเขารวมประชุมเพื่อติดตามกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพตามที่จําเลยไดให
นโยบายไวแตอยางใดไม หากนับระยะเวลาตั้งแตวันที่นายวรงคอภิปรายเรื่องการทุจริตการระบาย
ขาวเปนตนมา ในสวนการระบายขาวทีแ่ อบอางวาเปนการขายแบบรัฐตอรัฐ จําเลยมีเวลาเพียงพอ
ทีจ่ ะระงับยับยัง้ การสงมอบขาวตามสัญญาทีย่ งั ไมไดสง มอบไวกอ นก็ยอ มกระทําไดตามอํานาจหนาที่
แตจาํ เลยในฐานะนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาลและประธาน กขช. ซึง่ มีอาํ นาจหนาทีโ่ ดยตรงในการ
ควบคุมตรวจสอบกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย วางมาตรการโครงการทีอ่ นุมตั ไิ ปแลว ทัง้ มีอาํ นาจ
สัง่ การขาราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการกํากับดูแล การระงับยับยัง้ หรือแกไขปญหา โดยเฉพาะ
การทุจริตในขั้นตอนการระบายขาว แตจําเลยกลับมีพฤติการณในการละเวนหนาที่ตามกฎหมาย
สอแสดงเจตนาออกโดยแจงชัดอันเปนการเอื้อประโยชนใหแกนายบุญทรงกับพวกแสวงหา
ผลประโยชนจากโครงการรับจํานําขาวโดยการแอบอางนําบริษทั GSSG และบริษทั Hainan grain
เขามาทําสัญญาซื้อขาวในราคาที่ตํ่ากวาทองตลาดตามประกาศของกรมการคาภายใน แลวมีการ
หาประโยชนที่ทับซอนโดยทุจริตไดขาวสวนตางจากราคาขาวตามสัญญาซื้อขาย ๔ ฉบับ อันเปน
การแสวงหาประโยชนทมี่ คิ วรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ซึง่ กอใหเกิดความเสียหายตอระบบการเงิน
การคลังของประเทศและเกิดผลกระทบตองบประมาณแผนดินโดยตรงถือไดวา เปนการกระทําทุจริต
ตอหนาทีใ่ นความหมายตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงโดยทุจริต เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกกระทรวงการคลังประเทศชาติ หรือผูหนึ่งผูใด อันเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑
อนึ่ง ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ไดมีประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึง่ มาตรา ๗ ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๑๕๗ และใหใชอตั ราโทษใหม แตโทษปรับตามกฎหมายใหม
หนักกวาโทษปรับตามกฎหมายเดิม ซึ่งไมเปนคุณแกจําเลย จึงตองใชกฎหมายเดิมที่ใชบังคับ
ขณะเกิดเหตุบังคับแกจําเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓
๓. ผลคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จึงพิพากษาวาจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ (เดิม) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ เปนการ
กระทํากรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ อันเปนกฎหมายบทที่มี
โทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ใหจําคุก ๕ ป

๑๔๐

123-140-MAC6.indd 140

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑

2/28/18 6:13 PM

