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คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ /๒๕๕๒ 
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เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฉ้อโกง ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ความผิดต่อ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ 
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ			 โจทก์
	 	 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	 	 ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน
ระหว่าง
 
	 	 นายสมคิด		จาตุศรีพิทักษ์	ที่	๑
	 	 นายวราเทพ		รัตนากร	ที่	๒
	 	 นายสรอรรถ		กลิ่นประทุม	ที่	๓
	 	 นายเนวิน		ชิดชอบ	ที่	๔
	 	 นายอดิศัย		โพธารามิก	ที่	๕
	 	 นายพิศิษฐ		เศรษฐวงศ์	ที่	๖
	 	 นายปริญญา		อุดมทรัพย์	ที่	๗
	 	 นายราเชนทร์		พจนสุนทร	ที่	๘
	 	 นางสาวบุญมี		เลิศพิเชฐ	ที่	๙
	 	 นางสาวสุกัญญา		โตวิวิชญ์	ที่	๑๐
	 	 นางเสริมสุข		ชลวานิช	ที่	๑๑
	 	 นายพิทยาพล		นาถธราดล	ที่	๑๒
	 	 นายอุบลศักดิ์		บัวหลวงงาม	ที่	๑๓
	 	 นายศิริพล		ยอดเมืองเจริญ	ที่	๑๔
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	 	 นายสุทธิพร		จีระพันธุ	ที่	๑๕
	 	 นายกรณรงค์		ฤทธิ์ฤาชัย	ที่	๑๖
	 	 นายสิทธิ		บุณยรัตผลิน	ที่	๑๗
	 	 นางสาวสุชาดา		วราภรณ์	ที่	๑๘
	 	 นายฉกรรจ์		แสงรักษาวงศ์	ที่	๑๙
	 	 นายจิรากร		โกศัยเสวี	ที่	๒๐
	 	 นายอนันต์		สุวรรณรัตน์	ที่	๒๑
	 	 นายจำนงค์		คงศิลป์	ที่	๒๒
	 	 นายสุจินต์		แม้นเหมือน	ที่	๒๓
	 	 นายเยี่ยม		ถาวโรฤทธิ์	ที่	๒๔
	 	 นายสมบัติ		ยิ่งยืน	ที่	๒๕
	 	 นายสมชาย		ชาญณรงค์กุล	ที่	๒๖
	 	 นายสกล		บุญชูดวง	ที่	๒๗
	 	 นายญาณกรหรือสัญญา		สิงห์ชุม	ที่	๒๘
	 	 นายสำราญ		ชัยชนะ	ที่	๒๙
	 	 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์	จำกัด	ที่	๓๐
	 	 บริษัทรีสอร์ทแลนด์	จำกัด	ที่	๓๑
	 	 บริษัทเอกเจริญการเกษตร	จำกัด	ที่	๓๒
	 	 นายวัลลภ		เจียรวนนท์	ที่	๓๓
	 	 นายมิน		เธียรวร	ที่	๓๔
	 	 นายประเสริฐ		พุ่งกุมาร	ที่	๓๕
	 	 นายธีรยุทธ		พิทยาอิสรกุล	ที่	๓๖
	 	 นายพงษ์เทพ		เจียรวนนท์	ที่	๓๗
	 	 นายเอี่ยม		งามดำรงค์	ที่	๓๘
	 	 นายบุญเลิศ		ประภากมล	ที่	๓๙
	 	 นายวรวิทย์		เจนธนากุล	ที่	๔๐
	 	 นางวิไลลักขณ์		รัตนสวัสดิ์	ที่	๔๑
	 	 นางสาวพัชรี		ชินรักษ์	ที่	๔๒
	 	 นางอนงนุช		ภรณวลัย	ที่	๔๓
	 	 นางเจริญศรี		ลือพัฒนสุข	ที่	๔๔	 	 	 	 	 	 จำเลย
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๑.  ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นที่ยุติว่าขณะเกิดเหตุ	จำเลยที่	๑	ถึงที่	๕	เป็นข้าราชการการเมือง	 
โดยจำเลยที่	๑	ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี	 จำเลยที่	 ๒	 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงการคลัง	จำเลยที่	๓	ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำเลยที่	๔	
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และได้รับมอบหมายจากจำเลยที่	 ๓	
ให้กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร	 กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	 และองค์การสวนยาง	 และจำเลย 
ที่	 ๕	 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 จำเลยที่	 ๖	 ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 
พาณิชย์	 จำเลยที่	 ๗	 ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง	 จำเลยที่	 ๘	 ดำรงตำแหน่งอธิบดี 
กรมการค้าต่างประเทศ	 จำเลยที่	 ๙	 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ	 
จำเลยที่	 ๑๑	 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	 จำเลยที่	 ๑๔	ดำรงตำแหน่งอธิบดี 
กรมการค้าภายใน	 จำเลยที่	 ๑๕	 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 จำเลย 
ที่	 ๑๖	 ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าภายใน	 จำเลยที่	 ๑๗	 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง	
จำเลยที่	 ๑๘	 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 จำเลยที่	 ๑๐	
และที่	 ๑๒	 เป็นพนักงานในองค์การของรัฐ	 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนวิเคราะห์สาขาเศรษฐกิจ	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามลำดับ	 
จำเลยที่	 ๑๓	 ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย	 จำเลยที่	 ๑	
ถึงที่	๓	และที่	๕	ถึงที่	๑๘	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
หรือ	 คชก.	 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	
โดยจำเลยที่	๑	เป็นประธานคณะกรรมการ	จำเลยที่	๑๙	ถึงที่	๒๖	เป็นข้าราชการประจำ	โดยจำเลยที่	
๑๙	ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	และได้แต่งตั้งจำเลยที่	๒๐	ถึงที่	๒๔	เป็นคณะกรรมการ 
บรหิารโครงการปลกูยางพาราเพือ่ยกระดบัรายไดแ้ละความมัน่คงใหแ้กเ่กษตรกรในแหลง่ปลกูยางใหม	่ 
ระยะที่	 ๑	 โดยมีจำเลยที่	 ๒๐	 เป็นประธานกรรมการ	 ทั้งจำเลยที่	 ๑๙	 ยังได้แต่งตั้งจำเลยที่	 ๒๐	 
ถึงที่	๒๒	ที่	๒๕	และที่	๒๖	 เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	 จำเลยที่	๒๗	
เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 	๓๐	ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด	 มีจำเลยที่ 	๓๓	ถึง	๓๙	 
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน	จำเลยที่	 ๒๙	 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่	 ๓๑	 ซึ่งเป็นนิติบุคคล 
ประเภทบริษัทจำกัด	มีจำเลยที่	๔๐	และที่	๔๑	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน	จำเลยที่	๒๘	
เป็นลูกจ้างจำเลยที่	๓๒	ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด	มีจำเลยที่	๔๒	ถึงที่	๔๔	เป็นกรรมการ 
ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
	 เมื่อวันที่	 ๒๗	มีนาคม	๒๕๔๖	พันตำรวจโท	ทักษิณ	 	 ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	 และจำเลยที่	 ๑	 
พรอ้มคณะไปตรวจเยีย่มและมอบนโยบายแกค่ณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของสำนกังานกองทนุ 
สงเคราะห์การทำสวนยาง	 หรือ	 สกย.	 และองค์การสวนยาง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเลยที่	 ๔	
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและองค์การ 
สวนยางได้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราครบวงจร	ปี	๒๕๔๖	ถึง	๒๕๕๐	ต่อนายกรัฐมนตรี	
หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่นำเสนอคือ	 การสนับสนุนแหล่งปลูกยางใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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และภาคเหนือ	 จำนวน	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	 ไร่	 โดยรัฐให้การช่วยเหลือด้านพันธุ์ยางและจัดสินเชื่อให้ 
เกษตรกร	สว่นดอกเบีย้นัน้รฐัจะอดุหนนุใหบ้างสว่น	ซึง่นายกรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบการขยายพืน้ทีป่ลกูยาง
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอืตามทีเ่สนอ	ตอ่มานางสาวผอ่งเพญ็		สมัมาพนัธ	์	ผูอ้ำนวยการ	
สกย.	 มีบันทึกเสนอโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางและขออนุมัติให้	 สกย.	 ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ 
การทำสวนยางไปให้สินเชื่อแก่เกษตรกรตามโครงการต่อจำเลยที่	 ๔	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	 คณะที่	 ๒	 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)	 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ	ให้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม	 โดยจำเลยที่	 ๔	 มอบหมายให้จำเลยที่	 ๑๙	
ดำเนนิการปรบัปรงุโครงการ	แลว้เสนอตอ่คณะกรรมการกลัน่กรองฯ	อกีครัง้	โดยมสีาระสำคญัวา่ขอให ้
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ (กรมวิชาการเกษตร)	 ดำเนินโครงการปลูกยางฯ	 
โดยใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือเงิน	คชก.	ปลอดดอกเบี้ย	วงเงิน	๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐	
บาท	เพื่อดำเนินการผลิตพันธุ์ยาง	จำนวน	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	ต้น	ให้โครงการ	กับขอให้ใช้เงินรายได้จาก 
ค่าธรรมเนียมการส่งออกยางหรือเงิน	 CESS	 ชำระคืนเงิน	 คชก.	 ในระยะเวลา	 ๑๐	 ปี	 นับจากปีที่ 
สวนยางพาราให้ผลผลิตในแต่ละปี	 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ	 มีมติอนุมัติตามโครงการที่เสนอโดย 
ให้ส่งเรื่องการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้	 คชก.	 พิจารณาก่อน	 และเห็นชอบ 
ใหข้อรบัการสนบัสนนุจาก	สกย.	ในการใชเ้งนิ	CESS	เพือ่ชำระคนืเงนิ	คชก.	ตอ่มาวนัที	่๒๖	พฤษภาคม	
๒๕๔๖	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ	 เสนอ	 กรมวิชาการเกษตร 
โดยจำเลยที่	 ๑๙	 มีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยที่	 ๒๐	 ถึงที่	 ๒๔	 เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการปลูก 
ยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม	่ ระยะที่	 ๑	 และ 
วันที่	 ๑๓	 มิถุนายน	 ๒๕๔๖	 จำเลยที่	 ๑	 ถึงที่	 ๓	 และที่	 ๕	 ถึงที่	 ๑๘	 ร่วมกันประชุม	 คชก.	
มีมติอนุมัติให้ยกเว้นมติ	 คชก.	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๓๔	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 ตุลาคม	 ๒๕๓๔	 ที่ห้ามมิให้นำเงิน 
กองทุนรวมฯ	 ไปดำเนินการแทรกแซงสินค้ายางพาราที่มีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบโดยกฎหมาย 
อยู่แล้ว	 โดยให้ดำเนินการช่วยเหลือสินค้ายางพาราได้ตามโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้ 
และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการเมื่อวันที่	 ๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๖	 ได้เฉพาะคราว	 และอนุมัติ 
เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย	 จำนวน	 ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 จากงบด้านปัจจัยการผลิต	 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และ 
ความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว	 โดยให้กรมวิชาการ 
เกษตร กำหนดเขตปลูกยางที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม	๑,๐๐๐,๐๐๐	
ไร่	 ด้วยการจัดหาพันธุ์ยางคุณภาพ	 รวม	 ๙๐,๐๐๐,๐๐๐	 ต้น	 ราคาต้นละ	 ๑๖	 บาท	 มอบให้	 
สกย.	 นำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร	 โดยมีระยะเวลาดำเนินการผลิตและแจกจ่ายพันธุ์ยางให้แก่ 
เกษตรกร	 ๓	 ปี	 (ปี	 ๒๕๔๗-๒๕๔๙)	 และในการชำระคืนเงิน	 คชก.	 มีบันทึกในรายงานการประชุม	 
คชก.	 ดังกล่าวว่าให้ใช้เงิน	 CESS	 โดยให้คืนเงินทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน	 ๑๕	 ปี	 กำหนดแผน 
เป็นรายปี	 นับจากวันที่โครงการได้รับเงิน	 คชก.	 จากกรมบัญชีกลาง	 และให้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 กรมวิชาการเกษตร	 และ	 สกย.	 จัดทำแผนการเบิกจ่ายและแผนการชำระคืนเงิน 
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ให้กองทุนรวมฯ	 ในแต่ละปีในอัตราเฉลี่ยที่เหมาะสมเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง	 
กรมวิชาการเกษตรประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตต้นยางชำถุง จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ต้น 
โดยกำหนดยืน่ซองประกวดราคาวนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และกำหนดเปดิซองประกวดราคาวนัที ่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยมีจำเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ เป็นคณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคา มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา ๑๑ ราย แต่เข้ายื่นซองประกวดราคา 
เพียง ๕ ราย และมีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา ๓ ราย คือ จำเลยที่ ๓๐  
ที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ผลการประกวดราคาปรากฏว่า จำเลยที่ ๓๐ เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด ในราคา 
ตน้ละ ๑๕.๙๕ บาท คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาจงึเรยีกจำเลยที ่๓๐ มาตอ่รองราคา  
จำเลยที่ ๓๐ ยอมลดราคาลงเหลือต้นละ ๑๕.๕๓ บาท เป็นเงิน ๑,๓๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
จึงเสนอความเห็นต่อจำเลยที่ ๑๙ ว่าควรให้จำเลยที่ ๓๐ เป็นผู้รับจ้างผลิตต้นยางชำถุง 
ในวงเงิน ๑,๓๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑๙ เห็นชอบ และมีบันทึกลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน  
๒๕๔๖ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ	 ซึ่งในช่วงนั้น 
นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	 เพิ่งได้รับโปรดเกล้าฯ	 ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 และอยู่ในระหว่างรอการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ	 วันที่	 ๑๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๔๖	 
จำเลยที่	 ๔	 ซึ่งรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามอนุมัติ 
ตามที่จำเลยที่	 ๑๙	 เสนอกรมวิชาการเกษตรโดยจำเลยที่	 ๑๙	 ทำสัญญาจ้างกับจำเลยที่	 ๓๐	 
จำเลยที่	๓๐	ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวบางส่วน	 และได้รับเงินจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว 
จำนวน	๑,๑๐๐,๖๘๘,๗๕๐	บาท	
	 ต่อมา	 วันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๔๙	 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลของพันตำรวจโท	 ทักษิณ	ชินวัตร	 
และได้ออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมขุ	ฉบบัที	่๓๐	เรือ่งการตรวจสอบการกระทำทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกร่ฐั	แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ	 คตส.	 ให้มีอำนาจตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการใด	ๆ  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือหน่วยงานของรัฐที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการดำเนินการ 
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย	หรอืมกีารกระทำทีท่จุรติหรอืประพฤตมิชิอบ	ตอ่มา สกย. และกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อประธาน คตส. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๓๐  
มกราคม ๒๕๕๐ ตามลำดับ ว่าพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร กับจำเลยทั้งสี่สิบสี่กระทำการ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐในกรณีอนุมัติให้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อกล้ายาง วงเงิน 
๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  คตส. มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการไต่สวนเพื่อ 
ดำเนินการ แล้วมีมติว่าจำเลยทั้งสี่สิบสี่ร่วมกันกระทำความผิดอาญาและก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่รัฐ โดยจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ กระทำความผิดในขณะดำรงตำแหน่งทางการเมือง จึงให้ส่งรายงาน  
เอกสารหลักฐานพร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป อัยการสูงสุดแจ้ง คตส.  
วา่เรือ่งทีส่ง่มายงัมขีอ้ไมส่มบรูณ ์คตส. และอยัการสงูสดุจงึแตง่ตัง้คณะทำงานเพือ่พจิารณาสำนวน
รว่มกนั แตไ่มอ่าจหาขอ้ยตุไิดโ้ดย คตส. มมีตยินืยนัความเหน็เดมิ จงึขอสำนวนคนืจากอยัการสงูสดุ 
และฟ้องจำเลยทั้งสีส่ิบสี่เป็นคดีนี้
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๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย	ดังต่อไปนี้

 ประเด็นที่ ๑ คำฟ้องโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
	 เหน็วา่	ตามคำฟอ้งโจทก	์บรรยายวา่จำเลยทัง้สีส่บิสีร่ว่มกนักระทำความผดิตอ่กฎหมาย	โดยระบ ุ
รายละเอียดสถานะทางกฎหมายของจำเลยแต่ละคนอย่างชัดเจนว่า	คนใดเป็นเจ้าพนักงาน	คนใดเป็น 
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	 มีอำนาจหน้าที่	 และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในทางคดี 
อย่างไร	ต้องรับผิดภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติมาตราใดไว้อย่างชัดเจน	กับมีคำขอให้ลงโทษจำเลย 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๘๓,	๘๔,	๙๐,	๙๑,	๑๕๑,	๓๔๑	ความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 มาตรา	 ๘,	 ๑๑	 และ 
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒	
มาตรา	 ๔,	 ๙,	 ๑๐,	 ๑๑,	 ๑๒	 และมาตรา	 ๑๓	 ดังนี้	คำฟ้องโจทก์ได้บรรยายการกระทำความผิด 
ของจำเลยแต่ละคนมาอย่างชัดเจนโดยละเอียดแล้วว่า จำเลยคนใดกระทำความผิดร่วมกับจำเลย 
คนใด และจำเลยแต่ละคนมีความผิดอย่างไร โดยระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่า 
กระทำความผิดพอสมควรที่จะทำให้จำเลยทั้งสี่สิบสี่เข้าใจข้อหาได้ดี ทั้งอ้างบทมาตราในกฎหมาย 
ซึง่บญัญตัวิา่การกระทำเชน่นัน้เปน็ความผดิ คำฟอ้งโจทกจ์งึชอบดว้ยประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 
ความอาญา มาตรา ๑๕๘ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง แล้ว

 ประเด็นที่ ๒ โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยพิจารณาตามที่ฝ่ายจำเลยยกข้อต่อสู้ ดังนี้
 ๑) ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงไมม่อีำนาจพจิารณาคดนีีใ้นสว่น 
ของจำเลยที่เป็นราษฎรและข้าราชการพลเรือน และความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่อยู่ในอำนาจของศาลนี้
	 	 เหน็วา่	เมือ่โจทกฟ์อ้งวา่จำเลยทีเ่ปน็ราษฎรและขา้ราชการพลเรอืนรว่มกระทำผดิกบัจำเลย 
ที่	๑	ถึงที่	๕	ซึ่งเป็นรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองในการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑๕๑,	 ๑๕๗	 คำฟ้องของโจทก์จึงต้องตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	
๙	 (๒)	 แล้ว	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงมีอำนาจพิจารณาคดีสำหรับ 
จำเลยดังกล่าวได้	 สำหรับความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ 
หน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒	นั้น	เห็นว่า	เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่	๔	และที่	๑๙	ในฐานความผิดตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 รวมมา 
เป็นกรรมเดียวกับความผิดที่กล่าวหาว่าจำเลยที	่ ๔	 และที่	 ๑๙	 กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 และฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่	 ๒๗	 ถึงที่	 ๔๔	
ว่าร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่	๔	และที่	๑๙	อันเป็นกรรมเดียวกันนั้นด้วย	ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงมีอำนาจรับพิจารณาพิพากษาในฐานความผิดดังกล่าวได้ด้วย
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  ๒) คตส. ยังไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากอัยการสูงสุดยังไม่ได้มีความเห็นแตกต่างกับ คตส. 
   เมื่อคดีนี้อัยการสูงสุดมีความเห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์ของสำนวนการตรวจสอบไต่สวน  
แต่ คตส. มีความเห็นว่าความเห็นของ คตส. นั้นถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ย่อมถือได้ว่าอัยการสูงสุด 
มีความเห็นแตกต่างกับ คตส. แล้ว และแม้ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ฉบับที่	 ๓๐	ข้อ	๙	จะบัญญัติว่า	 ให้	 คตส.	 มีอำนาจดำเนินการ 
ให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 โดยไม่ได้ระบุให้มี 
อำนาจยื่นคำฟ้องไว้ก็ตาม	แต่การระบุให้อำนาจยื่นคำร้องนั้นย่อมเห็นได้ว่าหมายถึงการยื่นคำฟ้องด้วย	 
เพราะบทบัญญัติในข้อ	 ๙	 ดังกล่าว	 ได้บัญญัติถึงกรณีที่	 คตส.	 มีมติว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
หรือบุคคลใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่	 อันเป็นความผิดทางอาญาด้วย	 
มิใช่เฉพาะที่มีมติว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลใดร่ำรวยผิดปกติ	อันจะทำให้มีอำนาจ 
เฉพาะในการยื่นคำร้องขอให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติดังที่ฝ่าย 
จำเลยกล่าวอ้างเท่านั้นไม่	และเมื่อบทบัญญัติข้อ ๙ ดังกล่าวให้อำนาจ คตส. มีอำนาจฟ้องคดีเองได้ 
หากอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกต่าง ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจฟ้องจึงหาได้จำกัดเฉพาะอัยการสูงสุด 
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังที่ฝ่ายจำเลยต่อสู้ และคดีนี้แม้ คตส. จะยื่นฟ้องเกิน ๑๔ วัน นับแต่ 
วันที่ไม่อาจหาข้อยุติระหว่างอัยการสูงสุดและ คตส. ได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ วรรคสอง กต็าม 
ก็หาได้เป็นการตัดอำนาจฟ้องของ คตส. แต่อย่างใดไม่ เพราะ คตส. ได้ยื่นฟ้องภายในกำหนด 
อายุความแล้วตามมาตรา ๑๒ ทั้งประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๓๐	ข้อ	๙	ก็มิได้ระบุบังคับไว้ว่ากรณีนี้	คตส.	จะต้องแต่งตั้ง 
คณะกรรมการร่วมระหว่าง	 คตส.	 กับอัยการสูงสุดและต้องฟ้องภายใน	 ๑๔	 วัน	 เช่นนี้	 แม้จะไม่ได้ม ี
การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างอัยการสูงสุดและ	คตส.	ก็ตาม	คตส.	มีอำนาจยื่นฟ้องจำเลย 
ทั้งสี่สิบสี่ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้
  ๓) คตส. ลงชื่อในฟ้องเพียง ๑๐ คน ไม่ครบ ๑๒ คน เป็นการชอบหรือไม่
	 	 เห็นว่า	 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข	 ฉบับที่	 ๓๐	 ข้อ	 ๒	 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง	 จำนวน	๑๒	 คน	 
ดังรายชื่อที่ระบุไว้โดยในวรรคท้ายระบุต่อไปว่า	 กรณีที่มีกรรมการว่างลงให้กรรมการที่เหลืออยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	 แต่ต้องมีกรรมการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจ 
แต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง	 เช่นนี้	 เมื่อนายจิรนิติ	หะวานนท์	และ 
นายสวัสดิ์	 	 โชติพานิช	กรรมการ	๒	คน	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ	กรรมการที่เหลืออยู่	๑๐	คน	
เกินกว่ากึ่งหนึ่ง	ทั้งคณะรัฐมนตรีมิได้ใช้อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงแต่อย่างใด	
กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมมีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	การลงชื่อในคำฟ้องดังกล่าวจึงชอบแล้ว
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 ๔) โจทก์ไม่ใช่พนักงานอัยการ จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่สิบสี่ร่วมกันหรือ 
แทนกันชำระเงินแก่ผู้เสียหาย
	 	 เห็นว่า	ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ให้อำนาจโจทก์ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ หากอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกต่างจาก 
ความเห็นของโจทก์เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งการใช้อำนาจฟ้องร้องของโจทก์ดังกล่าว 
เป็นการใช้อำนาจฟ้องคดีแทนอัยการสูงสุด และเมื่อการฟ้องร้องดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่า 
จำเลยกระทำความผิดฐานฉ้อโกง	 ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 ๔๓	 
ให้อำนาจพนักงานอัยการที่ยื่นฟ้องคดีลักทรัพย์	 วิ่งราวทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	 โจรสลัด	กรรโชก	 
ฉ้อโกง	 ยักยอกหรือรับของโจร	 มีสิทธิที่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้ด้วย	 ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๘	 วรรคสอง	 บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาใช้บังคับสำหรับคดีอาญาโดยอนุโลม	 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 
และขอ้กำหนดของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงกำหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่  
ดังนั้น โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่สิบสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินแก่ 
ผู้เสียหายได้
 ๕) การแจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลยในชั้นตรวจสอบไต่สวนไม่ครบทุกข้อหาเป็นการสอบสวน
ที่ไม่ชอบหรือไม่
	 	 เมื่อพิเคราะห์บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาของคณะอนุกรรมการไต่สวนที่แจ้งข้อกล่าวหา 
แก่จำเลยแล้ว	 เห็นว่า	 การแจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลยได้ทำเป็นบันทึกตามแบบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช. กำหนดไว้โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของจำเลย พอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  
ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๕ วรรคสอง แล้ว ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งแต่อย่างใด 
กลับชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นหนังสือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่ถูกกล่าวหาไว้ชัดเจน 
แสดงให้เห็นว่าจำเลยทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี จึงถือได้ว่าคณะอนุกรรมการไต่สวน 
แจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลยทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
	 	 เมื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนแจ้งข้อหาแก่จำเลยว่า	เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น 
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑๕๗	 ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ 
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๐,	 ๑๑,	 ๑๒	 และมาตรา	 ๑๓	 ช่วยเหลือ 
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	 อันเป็นข้อหาหลักแห่งความผิดทั่วไปแล้ว	 ก็หาจำต้องระบุถึง 
กฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิดทุกมาตรา	หรือทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไม่
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 ๖) คตส. จำต้องนำพยานบุคคลที่ให้การไว้ในชั้นตรวจสอบมาให้การต่อ คตส. อีกหรือไม่ 
		 	 คดีนี้	 คตส.	 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามคำสั่งที่	 ๒/๒๕๔๙	 ลงวันที่	 ๒๕	 
ตุลาคม	 ๒๕๔๙	 ต่อมาคณะอนุกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นต่อ	 คตส.	 ตามบันทึกลงวันที่	 ๑๕	
มกราคม	๒๕๕๐	ที่ประชุม	 คตส.	 เห็นชอบให้ดำเนินการกับพันตำรวจโท	 ทักษิณ	 	 ชินวัตร	 กับพวก 
รวม	 ๙๐	 คน	 จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนที่มีนายบรรเจิด	 	 สิงคะเนติ	 เป็นประธาน 
คณะอนกุรรมการตามคำสัง่ที่	คตส.	๐๐๕/๒๕๕๐	ลงวนัที่	๓๑	มกราคม	๒๕๕๐	เมือ่คณะอนกุรรมการ 
ไต่สวนไต่สวนแล้วเสร็จและเสนอต่อ คตส. ซึ่งตามข้อ ๙ แห่งประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ ฉบบัที ่๓๐ กำหนดให ้คตส. สง่รายงาน 
เอกสารหลกัฐานพรอ้มทัง้ความเหน็ไปยงัอยัการสงูสดุเพือ่ดำเนนิการตอ่ไป ดงันี ้การดำเนนิการของ 
คณะอนกุรรมการตรวจสอบและ คตส. จงึเปน็ไปตามขัน้ตอนของกฎหมายและระเบยีบขา้งตน้แลว้ 
หาจำต้องให้พยานบุคคลที่เคยให้การไว้ในชั้นตรวจสอบมาให้ถ้อยคำต่อ คตส. อีกไม่
 ๗) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน คตส. 
	 	 เมือ่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เปน็คณะกรรมการทีแ่ตง่ตัง้โดยประกาศคณะปฏริปูการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ฉบับที่	 ๑๙	 มิได้มาจากการสรรหาตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 
มาตรา	 ๗	 จึงมิจำต้องดำเนินการให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการแต่ประการใด	 และเมื่อ คตส. ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ภายในกำหนด 
ระยะเวลาตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ ข้อ ๑๑ และครบระยะเวลาที่ขยายออกไปตามพระราชบัญญัติแก้ไข 
เพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข ฉบับที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว เป็นกรณีที่ คตส. ไม่อาจใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามขอ้ ๕ วรรคสอง (๒) ไดอ้กี จงึเปน็อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีจ่ะดำเนนิคดตีอ่ไป 
ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 
ฉบับที่	 ๓๐	 ข้อ	 ๑๑	 วรรคสอง	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๙๗	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จึงมีอำนาจร้องขอเข้าเป็น 
คู่ความแทน	คตส.	ผู้เป็นโจทก์ได้
 ๘) สำนกังานกองทนุสงเคราะหก์ารทำสวนยาง หรอื สกย. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ไม่เป็นผู้เสียหายและไม่มีอำนาจร้องทุกข์กล่าวโทษและโจทก์ไม่มีอำนาจตรวจสอบโครงการ 
ปลูกยางฯ ซึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยผลของการยึดอำนาจ 
การปกครอง 
	 	 เห็นว่า	 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ	 ฉบับที่	 ๓๐	 ข้อ	 ๕	 วรรคสี่	 กำหนดให้	 คตส.	
มีอำนาจตรวจสอบสัญญา	 สัญญาสัมปทานหรือการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ	 ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนโดยมิชอบ	 
หรือมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 หรือมีการกระทำที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	ตรวจสอบ 
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การปฏิบัติราชการใด	ๆ 	 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการ 
ดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีการกระทำที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 ทั้งยังมีอำนาจ 
ตรวจสอบการกระทำของบุคคลใด	ๆ 	ที่เห็นว่าเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 หรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษีอากร	 อันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	 โดยมีอำนาจพิจารณาเรื่องใด	ๆ	
ที่เห็นควรตรวจสอบ	 เรื่องที่มีผู้เสนอข้อมูล	 หรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงาน 
อืน่ใด	โดยไมไ่ดก้ำหนดวา่ตอ้งมกีารกลา่วหารอ้งทกุขก์อ่น	ดงันัน้	โจทกจ์งึมอีำนาจตรวจสอบโครงการนี ้
ได้โดยไม่จำต้องมีการร้องทุกข์จากผู้เสียหาย

 ประเด็นที่ ๓ จำเลยที่ ๑๙ เป็นผู้ก่อและร่วมกับจำเลยที่ ๔ เสนอโครงการปลูกยางพารา 
เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย 
โดยมีเจตนาให้มีการใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งออกยางหรือเงิน CESS และเงิน 
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือเงิน คชก. โดยมิชอบด้วยการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง 
ให้ทราบตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ 
	 เห็นว่า	 เหตุผลในการเสนอโครงการเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรในแหล่ง 
ปลูกยางใหม่	มีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลในสมัยพันตำรวจโท	ทักษิณ	 	ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 
และในคราวตรวจเยีย่มสำนกังานกองทนุสงเคราะหก์ารทำสวนยางและองคก์ารสวนยาง	นายกรฐัมนตร ี
ก็ได้ให้นโยบายเรื่องการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย	มีศูนย์กลางอยู่ที่ 
เกษตรกรและลูกค้า	โดยให้รวมหลายหน่วยงานที่ดูแลงานด้านยางพาราเข้าด้วยกัน	รวมทั้งให้นโยบาย 
ในเรื่องการส่งเสริมให้ขยายพื้นที่ที่เหมาะสมในแหล่งปลูกยางใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ภาคเหนือเพิ่มอีก	 ๖,๗๐๐,๐๐๐	 ไร่	 ทั้งยังได้ความเพิ่มเติมจากจำเลยที่	 ๔	 ที่	 ๑๙	 และนางสาว 
ผอ่งเพญ็	สมัมาพนัธ	์ผูอ้ำนวยการสำนกังานกองทนุสงเคราะหก์ารทำสวนยางวา่	จากการใหน้โยบายของ 
นายกรัฐมนตรีดังกล่าว	 ทำให้มีการหารือร่วมกันระหว่าง	 กรมวิชาการเกษตร	 สำนักงานกองทุน 
สงเคราะห์การทำสวนยาง	 และองค์การสวนยาง	 เห็นควรให้ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราออกเป็น 
ระยะ	ๆ 	 ซึ่งต่อมาจำเลยที่	 ๑๙	 ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงโครงการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
กลั่นกรองฯ	คณะที่	๒	เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
 จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเป็นมาและเหตุผลของการจัดทำจากนโยบายของ 
รัฐบาล หาได้เกิดจากความคิดร่วมกันของจำเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ โดยลำพังแต่อย่างใดไม่ ในการ 
ดำเนินงานตามโครงการกำหนดให้มีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายหน่วยงาน
เข้ามาสนับสนุนเกี่ยวข้องด้วยโดยกรมวิชาการเกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเป็นหน่วยงานสนับสนุน ในเรื่องการเสนอให้ใช้เงิน คชก. ดำเนินโครงการนี้นั้น จำเลย 
ที่ ๔ และที่ ๑๙ ให้การต่อสู้ว่า เพราะต้องการหาแหล่งเงินมาใช้ให้โครงการเดินหน้าไปได้ เนื่องจาก 
เวลาในการเสนอโครงการล่วงเลยระยะที่จะขอตั้งงบประมาณตามปกติได้ และเข้าใจว่าสามารถ 
นำมาใช้ได้โดยชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ หากต้องรอตั้งงบประมาณและรอกระทั่งได้เงินงบประมาณ ก็จะทำให้ล่าช้าต่อการ 
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ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติให้ใช้เงินจาก 
กองทุนดังกล่าวเป็นของ คชก. ภายใต้การควบคุมและจัดสรรเงินจากกรมบัญชีกลาง มิใช่เป็น 
อำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ โดยลำพังแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ 
เสนอให้นำเงิน CESS มาใช้คืนเงิน คชก. นั้น ปรากฏว่าการอนุมัติให้ใช้เงิน CESS เป็นอำนาจ 
หน้าที่ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ 
การทำสวนยาง ซึ่งยังมิได้มีการประชุมพิจารณาการใช้เงินดังกล่าวแต่อย่างใด 	 เห็นได้ว่า	
แนวคิดที่ให้ใช้เงิน	CESS	คืนเงิน	คชก.	นั้น	เนื่องจากเมื่อได้ผลผลิตยางพาราจากโครงการดังกล่าวเพิ่ม	
ยอ่มมรีายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมการสง่ออกยางหรอืเงนิ	CESS	เพิม่ขึน้ตามไปดว้ยนัน่เอง	ดว้ยขอ้เทจ็จรงิ 
และเหตุผลประกอบกันดังที่กล่าวข้างต้น	 กรณียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่	 ๔	 และที่	 ๑๙	 มีเจตนาปกปิด 
ข้อเท็จจริงเพื่อให้มีการใช้เงิน	 CESS	 และเงิน	 คชก.	 โดยมิชอบด้วยการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง 
ให้ทราบตามที่โจทก์ฟ้องแต่อย่างใด	จำเลยที่	๔	และที่	๑๙	จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง
 ประเด็นที่ ๔  จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ และที่ ๕ ถึงที่ ๑๘ ร่วมกันมีมติในการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายและมาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกรหรอื คชก. ชอบดว้ยระเบยีบและกฎหมายและเปน็ความผดิ 
ตามฟ้องหรือไม่
	 เห็นว่า	 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 
กำหนดไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างมีระบบและครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด	 
โดยมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือเงิน	 คชก.	 ขึ้น	 บริหารโดยคณะกรรมการ 
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือ	คชก.	โดยระเบียบข้อ	๓	ที่นิยามคำว่า	“สินค้าเกษตร”	
หมายความว่า	 สินค้าเกษตรที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร	 เห็นว่ามี 
ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาด	แต่ไม่รวมถึงสินค้าเกษตรที่มี 
กฎหมายกำหนดให้มีการช่วยเหลือด้านการตลาดอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว	แต่ต่อมาระเบียบ	(ฉบับที่	๕)	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ข้อ	 ๓	 แก้ไขใหม่	 นิยามคำว่า	 “สินค้าเกษตร”	 โดยเพิ่มคำว่า	 “ด้านปัจจัยการผลิต”	
และตัดคำว่า	“แต่ไม่รวมถึงสินค้าเกษตรที่มีกฎหมายกำหนดให้มีการช่วยเหลือด้านการตลาด 
อย่างเป็นระบบอยู่แล้ว”	 ไปเพิ่มเป็น	 (๕)	ของข้อ	๑๙	 เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรตามข้อ	๑๙	 (๑)	
ถึง	 (๕)	 สามารถทำได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าระเบียบเดิม	 ส่วนการที่ระเบียบข้อ	 ๒๐	 (๒)	 กำหนด 
ห้ามมิให้นำเงินกองทุนไปใช้ช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีกฎหมายกำหนดให้มีการช่วยเหลืออย่างเป็น 
ระบบอยู่แล้ว	 ยกเว้นการนำเงินกองทุนไปใช้ตามข้อ	 ๑๙	 (๕)	 อันเป็นการช่วยเหลือโดยผ่านกองทุน 
ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นการเฉพาะคราว	 และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อ 
คุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร	 นั้น	 เห็นว่าระเบียบดังกล่าวมีเจตนารมณ์ห้ามมิให้นำเงิน 
กองทุนไปให้ความช่วยเหลือสินค้าเกษตร	 เฉพาะในรูปแบบและลักษณะเดียวกับที่มีกฎหมายกำหนด 
ใหม้คีวามชว่ยเหลอือยา่งเปน็ระบบอยูแ่ลว้	ซึง่ในกรณยีางพารานี ้มพีระราชบญัญตักิองทนุสงเคราะห์ 
การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ กำหนดการให้ความช่วยเหลือเพียงกรอบแคบ ๆ  การตีความข้อห้าม 
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ ที่เป็นผลให้ 
ห้ามกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยุ่งเกี่ยวกับสินค้ายางพาราในทุกกรณี ยกเว้นเข้าเงื่อนไข 
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ตามทีก่ำหนดในขอ้ ๑๙ (๕) เทา่นัน้ จะมผีลทำใหค้วามชว่ยเหลอือืน่ ๆ  ทีจ่ะใหเ้กษตรกรทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับยางพาราจำนวนหนึ่งไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนของรัฐ ดังนั้น จึงเห็นว่าการให้ 
ความช่วยเหลือสินค้ายางพารา หากเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลือของ 
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แต่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การใช้จ่ายจากเงินกองทุนรวมเพื่อ 
ช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๙ ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ย่อมสามารถทำได้
	 เมื่อข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนได้ความว่า	 โครงการนี้เป็นการปลูกยางพาราเสริมเพิ่มเติม 
ลงไปในพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรในช่วงที่ราคายางในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น	 จึงเป็นโครงการ 
ที่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรรายย่อยทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ 
มีโอกาสเข้าถึงพืชเศรษฐกิจยางพารา	และร่วมอยู่ในโครงสร้างการผลิตยางพาราของประเทศด้วย	และ 
มีลักษณะของการพัฒนาที่แตกต่างจากการปลูกยางทดแทนเดิม	 อันถือเป็นการพัฒนาโครงสร้าง 
การผลติ	และการปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้เกษตรเพือ่เพิม่รายไดแ้กเ่กษตรกรตามขอ้	๑๙	(๒)	แหง่ระเบยีบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	พ.ศ.	๒๕๓๔	แล้ว	ดังนั้น	จึงมีเหตุผล 
สมควรที่จะยกเว้นมติของคณะกรรมการ	 คชก.	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๓๔	 วันที่	 ๒๕	 ตุลาคม	 ๒๕๓๔	ที่ห้าม 
นำเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไปแทรกแซงสินค้าเกษตรที่มีกฎหมายให้ความช่วยเหลือ 
อย่างเป็นระบบอยู่แล้วเพื่อให้ดำเนินการในโครงการได้	 และการมีมติอนุมัติให้ใช้เงินทุนหมุนเวียน 
ปลอดดอกเบี้ยของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	 วงเงิน	 ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 เพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหากล้ายาง	 จึงอยู่ในวัตถุประสงค์ของระเบียบดังกล่าว	 และเมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว 
กไ็มจ่ำตอ้งวนิจิฉยัวา่กรณเีปน็การชว่ยเหลอืสนิคา้เกษตรทีม่กีฎหมายกำหนดใหม้กีารชว่ยเหลอือยา่งเปน็ 
ระบบอยู่แล้ว	 โดยผ่านกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นการเฉพาะคราวและม ี
ความจำเปน็เรง่ดว่น	เพือ่คุม้ครองและรกัษาประโยชนข์องเกษตรกรตามระเบยีบ	ขอ้	๑๙	(๕)	หรอืไม	่อกี 
 สว่นปญัหาทีว่า่ มตขิอง คชก. ทีใ่หน้ำเงนิ CESS มาชำระคนืเงนิ คชก. ขดัตอ่พระราชบญัญตั ิ
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๘ (๓) ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ 
หรือไม่
	 เห็นว่า	 ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 มาตรา	 ๑๘	 (๓)	
ประกอบมาตรา	 ๗	 และมาตรา	 ๘	 บัญญัติให้อำนาจในการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์การทำ 
สวนยางเปน็อำนาจเฉพาะของ	ก.ส.ย.	เทา่นัน้	มตขิอง	คชก.	ทีใ่หน้ำเงนิ	CESS	มาใชค้นืเงนิ	คชก.	จำนวน	
๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 ย่อมไม่มีผลผูกพัน	 ก.ส.ย.	 ให้ต้องจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์การทำ 
สวนยางตามมติของ	 คชก.	 แต่อย่างใด	 ทั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 
ที่มาให้การในชั้นไต่สวนก็ยืนยันว่า	 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางยังมิได้นำเรื่องดังกล่าว 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ	ก.ส.ย.	นอกจากนี้ยังได้ความจากบันทึกการถอดเทปการประชุม 
ของ	คชก.	วา่	จำเลยที ่๑๙ ไดอ้ธบิายถงึเงนิรายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมการสง่ออกทีจ่ะเกบ็จากผูส้ง่ออก 
ยางพาราในโครงการนี้ว่า จะเริ่มมีรายได้จากผลผลิตยางพาราตามโครงการนี้เข้าสู่กองทุนได้ตั้งแต ่
ปีที่ ๗ นับแต่เริ่มปลูก คือตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และจะสามารถทยอยชดใช้คืนจนครบ 
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๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ในปีที่ ๑๕ ซึ่งเป็นเรื่องการใช้เงินอนาคต เมื่อเกิดผลผลิตของยางพารา 
เพิ่มขึ้นย่อมสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกยางพาราซึ่งจะตามมาด้วยการจัดเก็บเงิน CESS 
ได้เพิ่มขึ้น จึงเป็นความสมเหตุสมผลที่จะนำเงิน CESS นี้มาใช้คืนเงิน คชก. ทั้งเป็นการใช้เงิน 
CESS คนืในอนาคต โดยคำนวณระยะเวลาและงวดแบง่ชำระตามระยะเวลาทีผ่ลผลติของโครงการ 
จะเกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นการใช้เงิน CESS ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันแต่อย่างใด	 ดังนั้น	 มติของ	 คชก.	 ที่ให ้
นำเงิน	 CESS	 มาชำระคืนเงิน	 คชก.	 มิได้ขัดหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำ 
สวนยาง	พ.ศ.	๒๕๐๓	มาตรา	๑๘	(๓)	ประกอบมาตรา	๗	และมาตรา	๘	จำเลยที่	๑	ถึงที่	๓	และที่	๕	
ถึงที่	๑๘	จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง

 ประเด็นที่ ๕  จำเลยที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๔ ร่วมกันกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างที่ ๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยไม่ชอบด้วยระเบียบ
และกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่จำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ หรือไม่
	 เห็นว่า	 ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่	 ๔/๒๕๔๖	 ลงวันที่	 ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๔๖	ของ 
กรมวิชาการเกษตร	 ตามเอกสารหมาย	 จ.	 ๖	 แม้จะไม่ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติเป็น 
ผู้มีอาชีพผลิตต้นยางชำถุงและเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้ากับกรมวิชาการเกษตร 
โดยตรงก็ตาม	 แต่ประกาศดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้ในเรื่องอื่น	ๆ 	นอกจากนี้	
จำเลยยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาจะต้องส่งแผนการผลิต	 ๔	 แผน	 ได้แก่	 (๑)	
แผนการเตรียมพื้นที่	 การจัดการแปลงกล้ายาง	 แปลงขยายพันธุ์ยางและการผลิตต้นยางชำถุง	 (๒)	 
แผนการตรวจสอบและมาตรฐานการผลิตต้นยางชำถุง	 (๓)	 แผนการกระจายต้นยางสู่แหล่งปลูกยาง 
ของเกษตรกร	 (๔)	 แผนงานการบริหารของการจัดการบุคลากรเพื่อการผลิตต้นยางชำถุงด้วย	 จึงจะ 
สามารถเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาในโครงการกล้ายาง	 ๙๐,๐๐๐,๐๐๐	 ต้น	 ได้	 ซึ่งเมื่อพิจารณาเงื่อนไข 
และคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเอกสารประกวดราคาจ้างโดยรวมแล้ว	 เห็นได้ว่า จำเลยได้กำหนด 
เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยทุกรายต้องมีอาชีพและมีประสบการณ์ด้านจำหน่าย 
พันธุ์พืชมาก่อน และต้องรวบรวมต้นกล้ายางชำถุงจากแปลงกล้ายางและแปลงกิ่งพันธุ์ยางที่ขึ้น 
ทะเบียนไว้ต่อกรมวิชาการเกษตรมาเสนอราคาเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าเป็นการเปิดกว้างให้มีผู้เข้า 
แขง่ขนัในการเสนอราคาไดท้กุรายอยา่งเปน็ธรรม และเนือ่งจากเปน็โครงการขนาดใหญใ่ชเ้งนิลงทนุ
สงูนบัพนัลา้นบาท มรีะยะเวลาดำเนนิการหลายป ีดงันัน้ ความพรอ้มดา้นการเงนิ การบรหิารจดัการ 
การมีประสบการณ์ในการผลิตพันธุ์พืชของผู้เสนอราคา จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดไว้ด้วย  
โครงการนี้ผู้เสนอราคาเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตต้นยางชำถุงและขยายพันธุ์ยางพาราซึ่งอยู่ใน 
ความควบคุมการผลิตของกรมวิชาการเกษตร ไม่ใช่ผู้ที่ขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้า จึงไม่จำต้อง 
เปน็ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหข้ยายพนัธุย์างเพือ่การคา้กบักรมวชิาการเกษตรโดยตรงตามพระราชบญัญตัิ 
ควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๑ แต่อย่างใด เพราะถึงอย่างไรผู้เสนอราคาก็ต้องใช้ต้นกล้ายาง 
จากแปลงเพาะขยายพนัธุย์างทีจ่ดทะเบยีนไวก้บักรมวชิาการเกษตรอยูด่ ีทัง้หากกำหนดดงักลา่วแลว้ 
จะเป็นการจำกัดผู้ที่จะเข้าเสนอราคาและอาจจะไม่มีผู้เสนอราคารายใดที่สามารถผลิตต้นยางชำถุง 
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ได้มากถึง	 ๙๐,๐๐๐,๐๐๐	 ต้น	 โดยลำพัง	 ตามที่ประกาศประกวดราคาได้	 เพราะเกษตรกรที่ได้รับ 
ใบอนญุาตใหข้ยายพนัธุย์างเพือ่การคา้สว่นใหญเ่ปน็เกษตรกรรายยอ่ยทีผ่ลติตน้ยางชำถงุเอง	ไมป่รากฏ 
ว่ามีเกษตรกรรายใดที่สามารถผลิตกล้ายางชำถุงได้จำนวนมากถึง	 ๙๐,๐๐๐,๐๐๐	 ต้น	 อีกทั้งในการ 
ยื่นซองประกวดราคาจะต้องวางเงินประกันถึง	 ๗๒,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 การกำหนดคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคาดังกล่าว	 จึงมิได้มีเงื่อนไขข้อกำหนดที่กีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้เข้าเสนอราคา 
อย่างเป็นธรรมหรือทำให้ทางราชการต้องเสียเปรียบหรือเสียหายแต่อย่างใด
 สว่นการทีจ่ำเลยที ่๒๐ ถงึที ่๒๔ ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิกำหนดเวลาการแจง้เนือ้ทีแ่ละสถานทีต่ัง้ของ 
แปลงกลา้ยางจากวนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึง่เปน็วนัยืน่ซองเสนอราคาเปน็วนัที ่๑๒ ถงึ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ นั้น ก็ได้ความว่าเนื่องจากมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรไปทำการ 
ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนแปลงกล้ายางและแปลงกิ่งตายางของผู้เสนอราคาเป็นการ 
ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะนำผลการ 
ตรวจสอบไปพจิารณาประกอบคณุสมบตัวิา่ผูเ้สนอราคามแีปลงกลา้ยางและแปลงกิง่ตายางอยูจ่รงิ 
ตรงตามที่ได้แจ้งไว้หรือไม่ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรก็ได้จัดทำเอกสารรายละเอียดและเงื่อนไขในการ 
จ้างเหมาผลิตต้นยางชำถุงและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาทั้ง ๑๑ ราย มาประชุม 
เพื่อรับฟังคำชี้แจงในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ซื้อเอกสารทุกรายได้เข้าร่วมประชุมรับฟัง 
คำชี้แจง และไม่มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้านการเพิ่มเติมเงื่อนไขข้างต้นแต่อย่างใด	ดังนั้น	การที่จำเลย 
ที่	 ๒๐	 ถึงที่	 ๒๔	 แก้ไขกำหนดเวลาการแจ้งเนื้อที่และสถานที่ตั้งของแปลงกล้ายางและการเพิ่มเติม 
รายละเอียดการประกวดราคา	 จึงเป็นการปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 แล้ว	 หาใช่ร่วมกันทุจริตทำการออกแบบ	 กำหนดราคา	 
กำหนดเงื่อนไขหรือกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน	 อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมาย 
มิให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	 หรือช่วยเหลือผู้เข้าเสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าทำสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม	 หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าเสนอราคา 
อย่างเป็นธรรม	หรือเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงาน 
ของรัฐแต่อย่างใด	จำเลยที่	๑๙	ถึงที่	๒๔	จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง
 ประเด็นที่ ๖ จำเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ร่วมกันละเลยการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
และความเกี่ยวข้องในเชิงผลประโยชน์ร่วมกันของจำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคา 
โดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายหรือไม่ 
	 จากการไต่สวนได้ความว่า	การประกวดราคาครั้งนี้มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน	๑๑	ราย	 
แต่มีผู้ยื่นซองเสนอราคารวม	๕	ราย	ได้แก่	จำเลยที่	๓๐	ที่	๓๑	ที่	๓๒	กิจการร่วมค้า	บริษัทสหะชัย 
พาติเคิลบอร์ด	 จำกัด	 บริษัท	 ที	 พี	 ไอ	 ซัพพลาย	 จำกัด	 ราเชนทร์พันธุ์ไม้	 และกิจการร่วมค้าพัฒนา 
ยางไทย	 ซึ่งจำเลยที่	 ๒๐	 ถึงที่	 ๒๒	ที่	 ๒๕	 และที่	 ๒๖	 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา	 
ตามประกาศประกวดราคาของกรมวิชาการเกษตรแล้ว	 พบว่ามีผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 
ตามกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาจำนวน	 ๒	 ราย	 และมีเพียง	 ๓	 บริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามประกาศประกวดราคา	คือ	 จำเลยที่	 ๓๐	ถึงที่	 ๓๒	ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่	 ๒๐	ถึงที่	 ๒๒	ที่	 ๒๕	 
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และที่	 ๒๖	 ละเลยไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของจำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 อย่างละเอียดและรอบคอบ 
โดยมิได้ไปตรวจสอบสถานที่ตั้งของจำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 นั้น	 ได้ความว่าจำเลยที่	 ๒๐	 ถึงที่	 ๒๒	 
ที่	 ๒๕	 และที่	 ๒๖	 ได้ตรวจหลักฐานหนังสือรับรองบริษัทจำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 แล้ว	 ปรากฏว่า 
ในข้อ	๗	ระบุว่าประกอบกิจการเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด	และในข้อ	๑๗	ระบุว่าประกอบ 
กิจการทำสวนยางซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ผลิตพันธุ์ยาง	 ตรงตามคุณสมบัติ 
ในประกาศประกวดราคา	ทั้งจำเลยที่	๓๑	และที่	๓๒	ยังมีหนังสือรับรองผลงานการจำหน่ายพันธุ์พืช 
มาแสดงและรับรองว่าถูกต้อง	การที่จำเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
เบื้องต้นของจำเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ จากหลักฐานเอกสารการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือรับรอง 
ผลงานการจำหน่ายพันธุ์พืชตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ ๕๐ (๑) แล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าละเลยต่อการตรวจสอบคุณสมบัติ
	 นอกจากนี้	ได้ความว่าจำเลยที่	๒๐	ถึงที่	๒๒	ที่	๒๕	และที่	๒๖	ได้ตรวจสอบเอกสารในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกันในเชิงผลประโยชน์ร่วมกันของจำเลยที	่ ๓๐	 ถึงที่	 ๓๒	 ทั้งในความสัมพันธ์เชิงบริหาร 
และเชิงทุนแล้วไม่พบข้อพิรุธ	 หรือมีเหตุสงสัยว่าเข้าลักษณะของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือมีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารและเชิงทุน	 หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กันระหว่าง 
เชิงบริหารและเชิงทุน	 ตามคำนิยามการประกวดราคาของกรมวิชาการเกษตรที่	 ๔/๒๕๔๖	 และ 
ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	๒๕๔๑	 
ข้อ	 ๕	 ต่อมาเมื่อจำเลยที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๒ ที่ ๒๕ และที่ ๒๖ ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ 
มผีลประโยชนร์ว่มกนั กไ็ดเ้สนอใหก้รมวชิาการเกษตรมหีนงัสอืไปยงัจำเลยที ่๓๐ ถงึที ่๓๒ ใหย้นืยนั 
เรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกันพร้อมทั้งเสนอให้หารือไปยังอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องการแปล 
ความหมายตามคำนิยามของการมีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกวดราคาดังกล่าว ก่อนที่ 
กรมวิชาการเกษตรจะทำสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๓๐	โดยได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ประกาศ 
กรมวิชาการเกษตรที่	 ๔/๒๕๔๖	 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	 หนังสือบริคณห์สนธิ	 
บัญชีรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น	 หนังสือกรมวิชาการเกษตรที่มีถึงจำเลยที่	 ๓๐	 ถึงที่	 ๓๒	 เรื่อง 
สอบถามผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	สำเนาหนังสือของจำเลยที่	๓๐	ถึงที่	๓๒	ที่ตอบกรมวิชาการเกษตร 
ไปใหอ้ยัการสงูสดุครบถว้นแลว้	ซึง่อยัการสงูสดุเปน็หนว่ยงานทีต่อบขอ้หารอืในประเดน็ขอ้กฎหมาย 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ได้ตอบข้อหารือว่าการเสนอราคาของจำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ไม่เข้าลักษณะ 
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไข 
เพิ่มเติม ข้อ ๕ ข้อ ๑๕ ตรี และข้อ ๑๕ เบญจ	แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่	๒๐	ถึงที่	๒๒	ที่	๒๕	และ 
ที	่๒๖	ไมไ่ดล้ะเลยการตรวจสอบคณุสมบตัแิละความเกีย่วขอ้งในเชงิผลประโยชนข์องผูเ้สนอราคาตามที่ 
โจทก์ฟ้องแต่อย่างใด
 ประเด็นที่ ๗  จำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ได้นำหลักฐานแสดงคุณสมบัติของการประกวดราคา 
อันเป็นเท็จมาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาอันเป็นการกระทำความผิด 
ฐานฉอ้โกง โดยจำเลยที ่๓๑ มไิดเ้ปน็ผูม้คีวามชำนาญในการผลติยางชำถงุตามประกาศประกวดราคา  
ได้ยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของการประกวดราคาว่าเป็นผู้จำหน่ายพันธุ์พืชมาอย่างต่อเนื่อง 
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ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี ซึ่งตามสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่จำเลยที่ ๓๑ ทำกับบริษัทยิ่งวัฒนาไซโล 
จำกัด เป็นเพียงการฝากขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ไม่ใช่เป็นการซื้อขายกันจึงเป็นการแสดงข้อความ 
อันเป็นเท็จว่าจำเลยที่ ๓๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาของกรมวิชาการเกษตร 
ทั้งที่รู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการผลิตพันธุ์ยาง ตามข้อกำหนด 
และเงื่อนไขของการเสนอราคา จึงเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น เพื่อให้จำเลยที่ ๓๐ เป็นผู้ 
มีสิทธิเข้าทำสัญญากับกรมวิชาการเกษตร โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และ 
จำเลยที่ ๓๒ มิได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเพาะปลูกพันธุ์ยางและหนังสือรับรองผลงานการซื้อ 
ขายเมลด็พนัธุพ์ชืทีอ่อกโดยหา้งหุน้สว่นจำกดั ส. โชคจรรยา ทีจ่ำเลยที ่๓๒ นำสง่ตอ่คณะกรรมการ 
ประกวดราคาเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเพื่อแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้น
	 เห็นว่า	 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตต้นยางชำถุงได้กำหนดคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคา	 มุ่งเน้นไปทางด้านการมีประสบการณ์ในการจำหน่ายพันธุ์พืชมาก่อน	 โดยไม่ได้มีกำหนด 
วา่ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมคีวามชำนาญหรอืมปีระสบการณเ์กีย่วกบัการผลติตน้ยางชำถงุแตอ่ยา่งใด	ดงันัน้	
แม้จำเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ผู้เสนอราคาจะไม่ได้มีความชำนาญหรือมีประสบการณ์ในการผลิต 
ต้นยางชำถุงมาก่อนก็ตามแต่จำเลยที่ ๓๑ ก็ประกอบกิจการสวนเกษตรและซื้อขายพืชไร่และ 
เมล็ดพันธุ์พืช และจำเลยที่ ๓๒ ก็จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร  
จึงถือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายพันธุ์พืชมาก่อน ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเอกสาร 
ประกวดราคา ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่	 ๓๑	 นำสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ทำกับบริษัท 
ยิ่งวัฒนาไซโล	 จำกัด	 และจำเลยที่	 ๓๒	 นำสัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ออกโดยห้างหุ้นส่วน	 
ส.	 โชคจรรยา	 มาแสดงในการเสนอราคาซึ่งไม่ใช่การซื้อขายกันจริง	 เป็นเพียงการฝากขายเมล็ดพันธุ์ 
ข้าวโพดนั้น	 เมื่อได้ความตามทางไต่สวนแล้วว่ามีการซื้อขายกันจริง	 หาใช่เป็นการหลอกลวงด้วยการ 
แสดงขอ้ความอนัเปน็เทจ็เพือ่กดีกนัผูเ้สนอราคารายอืน่	โดยมวีตัถปุระสงคใ์หจ้ำเลยที่	๓๐	เปน็ผูม้สีทิธิ 
เข้าทำสัญญากับกรมวิชาการเกษตรแต่อย่างใด	ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่	๓๑	และที่	๓๒	 ได้ประโยชน ์
ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินไปจากกรมวิชาการเกษตรผู้ถูกหลอกลวง	 ประกอบกับไม่ได้ความว่าจำเลย 
ที	่๓๑	และที	่๓๒	ไดต้กลงรว่มกบัจำเลยที	่๓๐	ในการเสนอราคา	หรอืรว่มกบัเจา้หนา้ทีพ่จิารณาผลการ 
ประกวดราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	 นอกจากนี้แม้จำเลยที	่ ๓๐	 จะเสนอ 
ราคาต่ำสุดแต่ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างได้ให้สิทธิกรมวิชาการเกษตรที่จะไม่รับราคา 
ต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้	 แล้วแต่จะพิจารณาเพื่อประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นสำคัญ	 ซึ่งคดีนี้จำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 ไม่ได้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและไม่ได้ 
เข้าทำสัญญาจ้าง	 เมื่อไม่ได้ความว่าการกระทำของจำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ เป็นการหลอกลวง 
กรมวิชาการเกษตรเพื่อจะได้ทรัพย์สินนั้นไปจากผู้ถูกหลอกลวงหรือทำให้กรมวิชาการเกษตรทำ 
หรือถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ประกอบกับเงินที่จำเลยที่ ๓๐ ได้รับไปก็เป็นเงินค่าจ้าง 
ตอบแทนอันเนื่องมาจากการผลิตต้นยางชำถุงให้แก่กรมวิชาการเกษตร ตามสัญญาจ้างผลิต 
ต้นยางชำถุงระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับจำเลยที่ ๓๐ มิได้เกิดจากผลของการหลอกลวงโดย 
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง การกระทำของจำเลยที่ ๓๐ 
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ถึงที่ ๓๒ หาใช่เป็นการฉ้อโกง หรือตกลงร่วมกันเสนอราคาเพื่อให้จำเลยที่ ๓๐ มีสิทธิเข้าทำสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ 
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่โจทก์ฟ้อง
 ประเด็นที่ ๘ จำเลยที่ ๒๗ ถึงที่ ๔๔ ร่วมกันยื่นซองเสนอราคาผลิตกล้ายางชำถุงโดยจำเลย
ที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร เชิงทุน และในเชิงถือหุ้นไขว้กันในลักษณะเป็นผู้มี 
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมและมี 
ผลประโยชน์ร่วมกันโดยฝ่าฝืนต่อระเบียบและกฎหมายหรือไม่
	 ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนได้ความว่า	 ในวันที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๔๖	 ซึ่งเป็นวันยื่นซอง 
ประกวดราคาต่อกรมวิชาการเกษตร	 มีผู้ยื่นซองประกวดราคา	 ๕	 รายได้แก่	 จำเลยที่	 ๓๐	 ที่	 ๓๑	 
ที่	 ๓๒	 กิจการร่วมค้าพัฒนายางไทย	และกิจการร่วมค้า	บริษัทสหะชัยพาติเคิลบอร์ด	จำกัด	 
บริษัท	ที	พี	ไอ	ซัพพลาย	จำกัด	และราเชนทร์พันธุ์ไม้	ซึ่งในส่วนของจำเลยที่	๓๐	ถึงที่	๓๒	ได้ความว่า	 
จำเลยที่	๓๐	มีจำเลยที่	๓๔	ถึงที่	๓๙	เป็นทั้งกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน	และเป็นกรรมการ 
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จำกัด	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบรษิทัเจรญิโภคภณัฑว์ศิวกรรม	จำกดั	ซึง่มจีำเลยที	่๓๙	เปน็หนึง่ในกรรมการผูม้อีำนาจกระทำการแทน 
และเป็นผู้ถือหุ้นในจำเลยที่	 ๓๐	 ด้วย	 ส่วนจำเลยที่	 ๔๐	 และที่	 ๔๑	 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ 
กระทำการแทนจำเลยที่	 ๓๑	 นอกจากนี้จำเลยที่	 ๔๐	 และที่	 ๔๑	 ยังเป็นกรรมการในบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	 จำกัด	 ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในจำเลยที่	 ๓๐	 ด้วย	 จึงมีปัญหาว่า 
การที่กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เสนอราคาไปเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นใน 
นิติบุคคลอื่น	 ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่อส่วนราชการในคราวเดียวกัน	 จะถือว่าเป็นผู้เสนอ 
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่	
	 เห็นว่า	 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ข้อ	 ๕	 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม	 และตามประกาศประกวดราคา	 ข้อ	 ๒.๓	 การจะพิจารณาว่าผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ 
ร่วมกันหรือไม่	จะต้องพิจารณาจากผู้เข้าเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐในคราวเดียวกัน	ณ	วันยื่นซอง 
ประกวดราคา	แม้จำเลยที่	๓๐	ถึงที่	๓๒	จะเข้าเสนอราคาในคราวเดียวกัน	แต่จำเลยที่	๓๐	ไม่มีอำนาจ 
บรหิารหรอืสัง่การใด	ๆ 	ตอ่จำเลยที	่๓๑	และที	่๓๒	เนือ่งจากกรรมการผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำนาจ 
ในการดำเนินงานในกิจการของจำเลยที่	 ๓๐	 มิได้เป็นกรรมการ	 ผู้จัดการ	 ผู้บริหาร	 ผู้มีอำนาจหรือ 
สามารถใช้อำนาจในการบริหารกิจการของจำเลยที	่๓๑	และที	่๓๒	ซึง่เป็นผู้เสนอราคาต่อกรมวิชาการเกษตร 
ในคราวเดียวกันกับจำเลยที่	 ๓๐	 แม้จำเลยที่	 ๓๐	 มีจำเลยที่	 ๓๔	 ถึงที่	 ๓๙	 เป็นทั้งกรรมการ 
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่	 ๓๐	 และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทกรุงเทพ 
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	จำกัด	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	จำกัด	
ซึ่งมีจำเลยที่	๓๙	เป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนและเป็นผู้ถือหุ้นในจำเลยที่	๓๐	ด้วย	
แต่บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	จำกัด	และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	จำกัด	ไม่ได้เป็น
ผู้เข้าเสนอราคาต่อกรมวิชาการเกษตรตามประกาศประกวดราคาฉบับลงวันที่	 ๑๙	 มิถุนายน	๒๕๔๖	
และแม้จำเลยที่	 ๔๐	และที่	 ๔๑	จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่	 ๓๑	แล้วยังเป็น 
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กรรมการในบรษิทัเจรญิโภคภณัฑว์ศิวกรรม	จำกดั	ซึง่บรษิทัดงักลา่วเปน็ผูถ้อืหุน้อยูใ่นจำเลยที	่๓๐	ดว้ย	
แต่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	จำกัด	ถือหุ้นในจำเลยที่	๓๐	ไม่เกินร้อยละ	๒๕	ของทุนจดทะเบียน
และไม่ได้มีอำนาจบริหารจัดการจำเลยที่	๓๐	จึงถือไม่ได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ทั้งจำเลยที่	๔๐	และ 
ที่	 ๔๑	 ไม่ใช่กรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของจำเลยที่	 ๓๐	 
ซึง่เปน็ผูเ้สนอราคาในคราวเดยีวกนักบัจำเลยที	่๓๑	ประกอบกบัขณะยืน่ซองประกวดราคาจำเลยที	่๓๐	
มีบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	จำกัด	และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้น	
แต่บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	 จำกัด	 และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	 จำกัด	 ก็ไม่ได้ 
เปน็ผูถ้อืหุน้ในจำเลยที	่๓๑	และที	่๓๒	ทัง้การทีจ่ำเลยที	่๓๑	มบีรษิทัโปรการเกษตร	จำกดั	เปน็ผูถ้อืหุน้	
แตบ่รษิทัโปรการเกษตร	จำกดั	มไิดเ้ปน็ผูถ้อืหุน้ในจำเลยที	่๓๐	และที	่๓๒	รายละเอยีดปรากฏตามบญัชี
ผูถ้อืหุน้ของทัง้สามบรษิทั	จำเลยที่	๓๐	จงึไมม่อีำนาจครอบงำจำเลยที่	๓๑	และที่	๓๒	ได	้เนือ่งจากไมม่ี 
อำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของจำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 ทั้งไม่ได้เป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในจำเลยที่	 ๓๑	 และที่	 ๓๒	 ที่เข้าเสนอราคาแก่กรมวิชาการเกษตรในการประกวด 
ราคาจ้างครั้งนี้	 ในคราวเดียวกัน	 ตามบทนิยามในเอกสารการประกวดราคาและระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ	๕	และตามประกาศประกวดราคาข้อ	๒.๓	 
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้หารือไปยังอัยการสูงสุดแล้ว	 ก่อนที่จะพิจารณาผลการประกวดราคาและ 
เข้าทำสัญญากับจำเลยที่	 ๓๐	 ซึ่งอัยการสูงสุดตอบข้อหารือมาว่าการที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท 
ที่เสนอราคาตามที่หารือไปเป็นกรรมการ	 และหรือถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการ 
ยื่นเสนอราคาต่อส่วนราชการในคราวเดียวกันนี้	ไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	นอกจากนี ้
หลงัจากทีโ่จทกไ์ดเ้ขา้ตรวจสอบโครงการนีแ้ลว้ กรมวชิาการเกษตรยงัไดห้ารอืไปยงัคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือในทำนองเดียวกันกับ 
อัยการสูงสุดว่าจำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แม้จะได้ความว่าหนังสือค้ำประกัน 
ที่จำเลยที่ ๓๐ และที่ ๓๒ นำมาวางเป็นหลักประกันจะเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร 
ทหารไทยจำกดั ธนาคารเดยีวกนั กไ็มป่รากฏวา่จำเลยที ่๓๐ เปน็ผูจ้ดัหาหนงัสอืคำ้ประกนัดงักลา่ว 
ใหแ้กจ่ำเลยที ่๓๒ รวมทัง้ไมป่รากฏวา่จำเลยที ่๓๐ ไดร้วบรวมแปลงกลา้ยางและแปลงกิง่ตายางใหแ้ก่ 
จำเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ด้วย กลับได้ความว่าจำเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ ได้ลงทุนเสียค่าใช้จ่ายในการ 
รวบรวมแปลงกลา้ยางและแปลงกิง่ตายางเองจนครบถว้น อนัแสดงใหเ้หน็วา่จำเลยที ่๓๑ และที ่๓๒  
มีเจตนาที่จะเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างจริงจังเป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ ไม่ใช่ 
สมยอมกันเพื่อขัดขวางเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกันตามที่โจทก ์
กล่าวอ้างแต่อย่างใด พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน	ยังฟังไม่ได้ว่า	จำเลยที่	๒๗	ถึงที่	๔๔	ร่วมกัน 
ยืน่ซองเสนอราคาโดยจำเลยที	่๓๐	ถงึที	่๓๒	มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบรหิาร	เชงิทนุ	และในเชงิถอืหุน้ไขวก้นั	 
ในลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 อันเป็นการขัดขวางการเสนอราคา 
อย่างเป็นธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกัน	โดยฝ่าฝืนต่อระเบียบและกฎหมายดังที่โจทก์ฟ้อง
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 ประเด็นที่ ๙  จำเลยที่ ๒๗ ถึงที่ ๔๔ ร่วมกันกระทำการโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการ 
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยจำเลยที่ ๓๐ เจตนา 
ปกปิดเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับใช้เป็นแปลงเพาะต้นกล้ายางโดยนำเอกสารที่มีข้อความเท็จมาแสดง 
และจำเลยที่ ๓๑ และที่ ๓๒ นำหลักฐานแสดงคุณสมบัติของการประกวดราคาอันเป็นเท็จมาแสดง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา อันเป็นการหลอกลวงเพื่อให้จำเลยที่ ๓๐ ได้เข้า 
ทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัซึง่เปน็การกระทำความผดิตอ่พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบั 
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและความผิดฐานฉ้อโกง ตามฟ้องของโจทก์หรือไม่ 
	 ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนได้ความว่า	 จำเลยที่	 ๓๐	 ได้มอบหมายให้จำเลยที่	 ๒๗	 ซึ่งเป็น 
ผู้มีความรู้ทางด้านยางพาราโดยเฉพาะและมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดพังงา	 เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม 
แปลงกิง่ตายางและแปลงตน้กลา้ยาง	โดยจำเลยที	่๒๗	ไดไ้ปตดิตอ่กบันายวริตัน	์	ทองคำ	อาจารยว์ทิยาลยั 
เกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตรัง	 ซึ่งรู้จักกันมาก่อนให้ช่วยติดต่อประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่ 
เพื่อรวบรวมเกษตรกรที่มีแปลงต้นกล้ายางและแปลงเพาะขยายพันธุ์กิ่งตายางพันธุ์ดี	 ตรงตามที่ 
กรมวิชาการเกษตรแนะนำที่จดทะเบียนไว้ให้ได้จำนวนตามประกาศประกวดราคา	 โดยมีหัวหน้า 
เครือข่ายดำเนินการหลายคน	 เกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกับจำเลยที่	 ๓๐	 
ก็จะให้เกษตรกรนั้นลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้ใช้แปลงกล้ายางและแปลงกิ่งตายาง	 พร้อมขอ 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า	 และให้เกษตรกร 
ดังกล่าวรับรองสำเนาถูกต้องไว้	 เพื่อมอบให้แก่จำเลยที่	 ๓๐	 หากจำเลยที่	 ๓๐	 ได้รับการพิจารณา 
ให้เป็นผู้เสนอราคาและเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมวิชาการเกษตร	จำเลยที่	๓๐	ก็จะมีต้นกล้ายางส่งมอบ 
ให้แก่กรมวิชาการเกษตรได้	 จำเลยที่	 ๓๐	 จึงอาจจะไม่ทราบว่ามีการปลอมลายมือชื่อของเกษตรกร 
หรือกรอกข้อความระบุจำนวนแปลงกล้ายางไม่ถูกต้อง	 เนื่องจากสำเนาใบอนุญาตให้ขยายพันธุ์ยาง 
เพื่อการค้าไม่ได้ระบุจำนวนเนื้อที่แปลงกล้ายางไว้	 ประกอบกับเมื่อจำเลยที่	 ๓๐	 ได้เข้าทำสัญญากับ 
กรมวิชาการเกษตร	 ก็ได้ความว่าเกษตรกรหลายรายส่งมอบต้นกล้ายางและกิ่งตายางให้แก่หัวหน้า 
เครอืขา่ยของตน	และไดร้บัประโยชนจ์ากการจำหนา่ยตน้กลา้ยางดงักลา่วดว้ย	นอกจากนีย้งัไดค้วามวา่ 
ศนูยว์จิยัยางไดส้ง่เจา้หนา้ทีไ่ปตรวจสอบแปลงกิง่ตายางโดยตรวจสอบใบอนญุาตใหข้ยายพนัธุย์าง 
เพือ่การคา้ พืน้ทีพ่นัธุย์างและจำนวนตน้กิง่ตายางและปรมิาณพืน้ทีแ่ปลงกลา้ยางทีม่อียูจ่รงิและให ้
เจ้าของแปลงลงลายมือชื่อรับรองว่าผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง ก็ไม ่
ปรากฏว่ามีเกษตรกรดังกล่าวรายใดโต้แย้งหรือคัดค้านว่าไม่ได้ร่วมโครงการกับจำเลยที่ ๓๐ 
แต่อย่างใด	 และเนื่องจากเอกสารในทะเบียนใบอนุญาตให้ขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้าที่ศูนย์วิจัยยาง 
ออกให้แก่เกษตรกรนั้น	 ไม่ได้ระบุจำนวนเนื้อที่แปลงกล้ายางไว้	 เกษตรกรจึงอาจบอกจำนวนเนื้อที่ 
มากกว่าที่ตนเองมีอยู่โดยรวมเนื้อที่ของญาติพี่น้องเข้าไปด้วย	 เพื่อให้ตนเองมีโอกาสขายต้นยางชำถุง 
ได้มากกว่าตามที่จำเลยที่	๓๐	ให้การต่อสู้ก็เป็นได้	ประกอบกับเมื่อศูนย์วิจัยยางไปทำการตรวจสอบ 
และคัดเอาเฉพาะเนื้อที่ที่ถูกต้อง ปรากฏว่าแปลงยางของจำเลยที่ ๓๐ ที่ถูกต้องก็ยังมีจำนวนมาก 
กว่าที่กำหนดในเงื่อนไขการประมูลโดยจำเลยที่ ๓๐ แจ้งเนื้อที่แปลงกิ่งตายางว่ามีจำนวน ๒๗๒ ไร่  
แต่ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีเนื้อที่ถูกต้องและมีอยู่จริง ๒๓๒ ไร่ ซึ่งก็ยังเกินกว่า 
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ทีก่ำหนดไวว้า่ตอ้งมไีมน่อ้ยกวา่ ๒๐๐ ไร ่จำเลยที ่๓๐ จงึผา่นเงือ่นไขในสว่นนี ้พยานหลกัฐานเทา่ทีไ่ด ้
ไต่สวนมายังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๓๐ มีเจตนาปกปิดเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับใช้เป็นแปลงเพาะต้นกล้า  
โดยนำเอกสารเท็จมาแสดงโดยจำเลยที่ ๓๐ ถึงที่ ๓๒ ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อให้จำเลย 
ที่ ๓๐ มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด  
ส่วนประเด็นเรื่องการที่จำเลยทั้งสี่สิบสี่ต้องร่วมกันรับผิดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สำนักงาน 
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือไม่	นั้น	 เห็นว่า	 เมื่อข้อเท็จจริงดังได้วินิจฉัยมาข้างต้นฟังไม่ได้ว่า 
จำเลยทั้งสี่สิบสี่กระทำความผิดตามฟ้อง	 จำเลยทั้งสี่สิบสี่จึงไม่ต้องร่วมกันรับผิดชำระเงินให้แก่ 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามที่โจทก์ฟ้อง

๓. ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
	 พิพากษายกฟ้อง	




