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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

 คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบ
 รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

    อัยการสูงสุด                       โจทก
ระหวาง
    นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร                   จําเลย

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
   ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พรรคเพื่อไทยไดนําเสนอนโยบาย
รับจํานําขาวเปลือกในการหาเสียงและชนะการเลือกตั้งไดเปนผูนําจัดตั้งรัฐบาลเม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๔ จําเลยไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
จําเลยไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา มีนโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรกคือ 
ปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในภาครัฐอยางจริงจงั และการยกระดับราคาสินคา
เกษตรโดยใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตร
ไดในราคาสูงเพียงพอ เมือ่เทียบกับตนทนุและจะนําระบบจํานาํสนิคาเกษตรมาใชในการสรางความม่ันคง
ดานรายไดใหแกเกษตรกร ดวยการรับจํานําขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิความชื้นไมเกิน
๑๕ เปอรเซ็นตที่เกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ 
   จาํเลยไดออกคําสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรี ที ่๑๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที ่๘ กนัยายน ๒๕๕๔ แตงตัง้
คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาต ิ(กขช.) โดยมจีาํเลยเปนประธานกรรมการ มอีาํนาจหนาทีพ่จิารณา
กรอบนโยบายแผนยทุธศาสตรขาว แผนงานโครงการและมาตรการเกีย่วกบัการผลติและการตลาดขาว 
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

รวมถึงการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีอนุมัติ ในการดําเนินโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกมี ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ ขั้นตอนที่ ๒ การนําขาวไปจํานําและเก็บรักษาขาวเปลือก ขั้นตอนที่ ๓ การสีแปรสภาพ
ขาวเปลือกและเก็บรักษาขาวสาร ขั้นตอนที่ ๔ การระบายขาว โดยมีหนวยราชการและหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิโครงการ ไดแก กระทรวงพาณชิย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลงั
กระทรวงมหาดไทย ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) องคการคลงัสนิคา (อคส.) 
องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) และคณะรัฐมนตรีมมีติอนมุตัใิหดาํเนนิโครงการรับจํานาํขาวเปลือก
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. โครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืก ปการผลติ ๒๕๕๖/๕๗ ครัง้ที ่๑ (นาป) ระยะเวลาการรบัจาํนํา
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ (ภาคใตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
   ขัน้ตอนการดาํเนนิโครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืก เริม่จาก กขช. มมีตอินมุตักิรอบชนดิ ราคา 
ปริมาณ ระยะเวลา วธิกีาร หลักเกณฑ เงือ่นไข แลวนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ทราบและพิจารณาอนุมตัิ
งบประมาณ สวนการปฏิบตัใิหเปนไปตามหลกัเกณฑ เงือ่นไขท่ีกาํหนดนัน้ จาํเลยในฐานะประธาน กขช. 
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ตามมติของท่ีประชุม กขช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ จํานวน ๖ คณะ
หลงัจากนัน้ จาํเลยมคีาํสัง่ปรบัปรงุและแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ทําหนาทีใ่นดานตาง ๆ  ในการ
ดําเนินโครงการ คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และกระทรวงพาณิชยในฐานะฝายเลขานุการ กขช. 
จะรายงานปญหาและอปุสรรคเขาสูการพจิารณาในทีป่ระชมุของ กขช. แลวสรปุผลการประชมุเสนอ
นายกรฐัมนตรใีนฐานะประธาน กขช. เพือ่ทราบทกุครัง้ โดยคณะอนุกรรมการพบปญหาการสวมสิทธิ
เกษตรกร การนําขาวจากตางประเทศสวมสิทธิจํานํา ขาวสูญหาย การออกใบประทวนอันเปนเท็จ 
การใชเอกสารปลอม การขนขาวสารโดยไมไดรบัอนญุาต และในการประชุม กขช. มกีารอภปิรายถงึปญหา
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การสวมสิทธิเกษตรกร ความผิดพลาดในการออกใบประทวน ปญหา
การฝากขาวไวที่โรงสีที่เขารวมโครงการ การตรวจพบขาวขาดบัญชี ปญหาจากการเปดจุดรับจํานํา
นอกพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบการทุจริตในการรับจํานําขาวโครงการรับจํานําขาวเปลือกประจําป ๒๕๕๔ 
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ถึง ๒๕๕๕ ที่อยูในความรับผิดชอบของตํารวจภูธร ภาค ๑ ถึงภาค ๙ รวม ๑๐๕ คดี ตามหนังสือ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมีการดําเนินคดีผูกระทําความผิดในขอหาท่ีสําคัญ คือ ๑) นําขาว
เขามาในประเทศ ๒) ขนยายขาวขามเขตยักยอกขาว ๓) ฉอโกง (สวมสิทธิ) โกงเจาหนี้ แจงความเท็จ 
ปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอม ๔) เจาหนาทีป่ฏบิตัหินาทีโ่ดยมชิอบ ๕) ขอหาอืน่ ๆ  เชน เพลงิไหมขาว 
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 มเีกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวม
โครงการ ๑๔.๘๖ ลานตนั จายเงนิใหแกเกษตรกร ๒๑๘,๕๕๐.๘๗ ลานบาท มรีายไดจากการระบายขาว 
๖๒,๗๖๘.๔๖ ลานบาท โครงการรับจาํนําขาวเปลอืก ปการผลติ ๒๕๕๕/๕๖ ครัง้ท่ี ๑ และที ่๒ มเีกษตรกร
นาํขาวเปลือกเขารวมโครงการ ๒๒.๓๕ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๓๕๐,๕๑๗.๒๒ ลานบาท มรีายได
จากการระบายขาว ๗๔,๕๖๓.๒๕ ลานบาท และโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ 
มเีกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวมโครงการ ๑๑.๖๔ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๑๙๑,๒๘๗.๘๒ ลานบาท 
มรีายไดจากการระบายขาว ๒๐,๙๘๑.๙๑ ลานบาท รวมแลวมเีกษตรกรนําขาวเปลอืกเขารวมโครงการ
๕๕.๗๗ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๘๗๘,๓๘๙.๒๓ ลานบาท และมีรายไดจากการระบายขาว 
๒๐๗,๖๓๓.๙๒ ลานบาท
   ในเร่ืองการระบายขาวท่ีรับจํานําตามโครงการรัฐบาลจําเลยรวมท้ังโครงการอ่ืนที่อยูในความ
ครอบครองของรัฐบาล มีคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
ยทุธศาสตรการระบายขาวในสตอ็กของรฐับาลทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากประธาน กขช. ในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการระบายขาวในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งกําหนดใหระบายขาว ๕ วิธี คือ 
๑) เจรจาขายแบบรฐัตอรฐั (G to G) กบัผูแทนหนวยงานของรฐับาลหรอืทีไ่ดรบัมอบหมายจากรฐับาล
ของทกุประเทศรวมท้ังรฐัวสิาหกจิ ๒) ขายในตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET) 
๓) ขายเปนการทั่วไปใหแกผูประกอบการในประเทศ ๔) ขายใหแกองคกรและหนวยงานในและ
ตางประเทศเพือ่สาธารณประโยชน ๕) บรจิาคในกรณท่ีีเหมาะสมเพือ่รกัษาความสมัพนัธอนัดรีะหวาง
ประเทศ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการระบายขาว มีอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศเปนประธานคณะทาํงาน ผูแทนกรมการคาภายใน ผูแทน ธ.ก.ส. ผูแทน อคส. และรองอธบิดี
กรมการคาตางประเทศที่ไดรับมอบหมายเปนคณะทํางาน มีผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว
เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจและหนาที่ดําเนินการระบายขาวเปลือกและขาวสารอ่ืน ๆ รวมถึง
การเจรจาตอรองการเสนอซื้อใหไดราคาและปริมาณ แลวนําเสนอประธานอนุกรรมการพิจารณา
ระบายขาวใหความเห็นชอบ
   ตอมากระทรวงพาณิชย มหีนงัสอืฉบบัลงวนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๔ และวันที ่๓ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนผูดําเนินการ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๒๖

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

เจรจาขายขาวตามโครงการรับจํานําของรัฐบาลและขาวในสต็อกของรัฐบาลกับผูแทนหนวยงาน
ของรัฐบาลหรือที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลของทุกประเทศ โดยใหเปนไปตามยุทธศาสตร
การระบายขาวในสต็อกของรัฐบาลท่ีไดรบัความเห็นชอบจากประธาน กขช. แลวใหอธบิดกีรมการคา
ตางประเทศนาํผลการเจรจาตอรองสดุทายในเงือ่นไขตาง ๆ  เชน ปรมิาณ ราคา การชาํระเงนิ การสงมอบ
และคาประกันภัยสินคา เปนตน เสนอประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวใหความเห็นชอบ 
กับมอบหมายใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนผูลงนามในสัญญาซื้อขายในนามของรัฐบาลไทย 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตามที่เสนอ และตอมามีการขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (G to G)
จํานวน ๑๐ สัญญา
   สวนโครงการขาวสารบรรจถุงุ กขช. และคณะอนกุรรมการพจิารณาระบายขาว มมีตเิหน็ชอบ
ใหนาํขาวในโครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืกของรฐับาลจาํหนายใหแก อคส. เพือ่นาํไปบรรจถุงุจาํหนาย
ใหแกประชาชนทั่วไปในราคาตํ่ากวาราคาตลาด ตามชองทางตลาดทั่วไป ตามโครงการธงฟา
ราคาประหยัด และรานถูกใจชวยเหลือคาครองชีพ รวม ๔ ครัง้ ซึง่ตอมาเมือ่วนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ไดมีมติใหระงับโครงการขาวสาร
บรรจุถุงไวกอน
   ตอมามีประชาชนรองเรียนตอคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วฒุสิภา วาไมสามารถ
หาซื้อขาวสารบรรจุถุงจากโครงการดังกลาวได ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณมีคําสั่ง
แตงต้ังคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบขอรองเรียนโดยมีพลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี ประธาน
อนุกรรมาธิการติดตามตรวจสอบการระบายขาวฯ วุฒิสภา ไปทําการตรวจสอบพบวาขาวสารบรรจุ
ถงุตรา อคส. ไมมจีาํหนายในรานคาทัว่ไป สวนขาวสารบรรจุถงุในรานธงฟาและรานคาถกูใจมีจาํหนาย
ในปริมาณเล็กนอย อกีทัง้บคุคลและคณะบุคคลท่ีเกีย่วของกับการระบายขาวท้ังในสวนของภาครัฐ
และเอกชนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางชัดแจงที่จะประสานและเอ้ือประโยชนตอกันอยาง
เปนระบบ เชน การแตงตั้งกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งรวมกําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ และวิธีระบายขาว ตอมาวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ วุฒิสภาไดเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา 
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง โดยแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ มีนายนิวัฒนธํารง 
บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยขณะนั้นเปนผูชี้แจง
   ชวงระยะเวลากอนและระหวางการดําเนินโครงการรับจาํนาํขาวเปลือก มอีงคกรหนวยงาน
และนกัวชิาการแจงเตอืนจาํเลยใหรบัทราบประเดน็ปญหาและความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในขัน้ตอนตาง ๆ
ของการดาํเนนิโครงการและปญหาดานการเงนิจากผลขาดทนุสะสมอาจสรางผลกระทบตองบประมาณ
แผนดินและระบบการคลังของประเทศ ไดแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน ป.ป.ช. 
ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณการเกษตร โดยตางขอใหรัฐบาลพิจารณาทบทวนและยุติ
การดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก
   นอกจากน้ียังมีการต้ังกระทูและการอภิปรายไมไววางใจเก่ียวกับโครงการรับจํานําขาว
เปลอืกและการระบายขาว กลาวคอืมกีารตัง้กระทูถามโดยนายวรงค เดชกจิวกิรม หลายวาระ คอื เมือ่วันที่ 
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๑๒๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

๒๙ มนีาคม ๒๕๕๕ วนัที ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ วนัที ่๑๐ และวนัที ่๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๖ การตัง้กระทูถาม
โดยนายอลงกรณ พลบุตร เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ และการตั้งกระทูถามโดยนายวัชระ เพชรทอง 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ อีกทั้งยังมีการอภิปรายทั่วไปไมไววางใจนายกรัฐมนตรีระหวางวันที่ ๒๕ 
ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประเด็นเรื่องการทุจริตในโครงการรับจํานําขาวและการระบายขาว
แบบรัฐตอรัฐ มีการอภิปรายถึงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับการทุจริตในการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ
ของบรษิทัสยามอนิดกิา จาํกดั นายอภชิาต ิจนัทรสกลุพร กบัพวก และนายวรงค ไดอภปิรายในการประชมุ
สภาผูแทนราษฎรพจิารณางบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
   ตอมานายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหนาพรรคการเมืองใหม มีหนังสือรองทุกขกลาวโทษ
ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ขอใหไตสวนขอเท็จจริงผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการเก่ียวกับ
โครงการรบัจาํนาํขาวของรฐับาลจาํเลย ตามหนงัสอืพรรคการเมอืงใหม ที ่ก.ม.ม. ๑๐๕/๒๕๕๕ ลงวนัที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยื่นหนังสือรองทุกขกลาวโทษ กลาวหาจําเลยในฐานะ
นายกรฐัมนตร ีนายบญุทรง เตรยิาภิรมย รฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิย และเจาหนาทีข่องรฐัผูเกีย่วของ
ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. วาทจุรติในโครงการรบัจาํนาํขาวและระบายขาว ตามหนงัสอืพรรคประชาธปิตย 
ที ่พเิศษ/๒๕๕๕ ลงวนัที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๕๕ และนายมงคลกติติ ์สขุสนิ ธารานนท ตวัแทนภาคเีครอืขาย
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ ไดยื่นหนังสือตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ขอใหตรวจสอบ
การทุจริตในโครงการรับจํานําขาว ตามหนังสือภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาต ิ
ดวนที่สุด ที่ ภตช ๓๖๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตอมาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
ศาสตราจารยพเิศษวิชา มหาคุณ ประธานอนุกรรมการไตสวนมีบนัทกึขอความ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๗ ถงึประธานกรรมการ ป.ป.ช. วาจากการไตสวนพบวาจาํเลยในฐานะประธาน กขช. ไดทราบถึง
ความเสียหายจากการดําเนินโครงการรับจํานําขาวแตไมระงับยับย้ัง อันอาจเปนมูลความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
หรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนเห็นสมควรนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงจําเลย คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติในการประชุม วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ รับเรื่องไว
พจิารณาและมอบหมายใหคณะอนกุรรมการไตสวนดาํเนนิการไตสวนขอเทจ็จรงิจาํเลยตามขอกลาวหา
ดงักลาว ตอมานายสุพจน ศรงีามเมือง ทาํบนัทกึขอความลงวันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถงึผูอาํนวยการสํานกั
ไตสวนทุจริตภาคการเมือง ๑ วาประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงกรณีมีการเขาชื่อร องขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจําเลยออกจากตําแหนง
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. มมีตเิปนเอกฉันทวาการกระทําของจําเลยมีมลูความผิดตอตาํแหนงหนาทีร่าชการ
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 
และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ฐานเปนเจาหนาท่ีของรฐัปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัอิยางใดในตําแหนง
หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 
หรอืปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาท่ีโดยทุจริต และใหสงรายงานการไตสวนขอเทจ็จริงพรอมเอกสาร
ประกอบไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการฟองคดีจําเลยตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง อัยการสูงสุดมีหนังสือที่ อส ๐๐๑๐.๕/๘๔๑๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
แจงขอไมสมบูรณพอท่ีจะดําเนินคดีไดถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. พรอมต้ังคณะทํางานฝายผูแทน
อัยการสูงสุดเปนคณะทํางานรวมกับฝายคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะทํางานรวมระหวางอัยการสูงสุด
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดําเนินการตามหนาที่แลว มีมติวาไดดาํเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามขอไมสมบรูณเสรจ็สิน้แลว และใหสงอยัการสงูสดุเพือ่ฟองคดตีอไป โจทกจงึฟองจาํเลยตอศาลฎกีา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนคดีนี้

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
   ประเด็นที่หนึ่ง โจทกมีอํานาจฟองหรือไม 
   พจิารณาแลวเห็นวา จําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารในการใชอํานาจบริหาร
ราชการแผนดิน และเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของกระทรวงหรือทบวง หรือสํานักนายก
รัฐมนตรีที่ตนปกครองบังคับบัญชา เห็นไดชัดวา การกระทําของฝายบริหารท้ังสองสวนยอมตองถูก
ตรวจสอบการใชอาํนาจเชนเดยีวกนักับองคกรทีใ่ชอาํนาจรัฐโดยทัว่ไป หาใชวาจะอยูนอกเหนอืการตรวจสอบ
จากองคกรใดไม แตกลไกในการตรวจสอบจะดวยวิธีไหน อยางไร ยอมเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติการตรวจสอบตอการกระทําในฐานะรัฐบาลหรือการกระทํา
ทางรฐับาลไวใหรฐัมนตรตีองรบัผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาท่ีของตน รวมทัง้ตองรบัผดิชอบ
รวมกันตอรฐัสภาในนโยบายทัว่ไปของคณะรฐัมนตร ีและวางบทบาทของรฐัสภาใหเปนผูตรวจสอบ 
การท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติไวเชนนี้แสดงวากฎหมายสูงสุดประสงคใหรัฐสภา
เทานั้นที่สามารถตรวจสอบการกระทําทางรัฐบาล ไมใชใหองคกรที่ใชอํานาจตุลาการเชนศาล
เขาไปตรวจสอบ ดังนั้น ศาลจึงไมมีอํานาจที่จะวินิจฉัยวานโยบายของรัฐบาลใดชอบดวยกฎหมาย
หรือมีความเหมาะสมหรือไม แตในสวนการกระทําในฐานะฝายปกครองหรือการดําเนินการ
ทางปกครอง โดยเฉพาะจําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนาฝายปกครอง ซึ่งมีหนาที่กํากับ
โดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผนดนิและบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงยอมจะ
ตองถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการหรือศาลได ดังน้ัน แมโครงการรับจํานําขาวเปลือกจะเปน
การดําเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา แตหากปรากฏวาในขั้นตอนปฏิบัติตามโครงการ
มีการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก็ยอมถูกตรวจสอบโดยกระบวนการ
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๑๒๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

ยุติธรรมได โดยเฉพาะคดีนี้เปนการกลาวหาจําเลยซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวากระทํา
ความผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการ มใิชเปนการตาํหนขิอบกพรองหรอืการดาํเนนินโยบายผดิพลาด
ทีจ่าํเลยและคณะรัฐมนตรีจะตองรบัผดิชอบตอสภาผูแทนราษฎรหรือวฒุสิภา จงึอยูในอาํนาจหนาที่
ของคณะกรรมการป.ป.ช. ที่จะไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินคดีอาญาแกจําเลยไดตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๕๐ และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙
   การท่ีจําเลยอางวา การแจงขอกลาวหาแกจําเลยไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไมไดแจง
ขอกลาวหาจําเลยเกี่ยวของในเรื่องการระบายขาวโดยทุจริต หรือสมยอมใหเกิดการทุจริต นั้น เห็นวา
บันทึกการแจงขอกลาวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดแจงขอกลาวหาโดยปฏิบัติไปตามระเบียบแลว 
โดยไดแจงใหจําเลยทราบในสวนการระบายขาววา “...ทานยังไดรับทราบเร่ืองการทุจริตในการดําเนิน
โครงการรับจํานําขาวและการระบายขาวจากการอภิปรายไมไววางใจ... ระหวางวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๗ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๕... และการตัง้กระทูถามทานเรือ่งผลการตรวจสอบการระบายขาวแบบรฐัตอรฐั...” 
และในแผนที ่๕๑๔ แจงวา “...และทานยังไดรบัทราบเร่ืองการทุจรติในการดําเนินโครงการรับจาํนาํขาว
และการระบายขาว... แทนที่ทานจะระงับยับยั้งโครงการรับจํานําขาว กลับยืนยันที่จะดําเนินโครงการ
ตอไป อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ทั้งที่ทานมีอํานาจ... การกระทํา
ของทานดงัทีก่ลาวมา จงึเปนความผดิฐานเปนเจาพนกังานปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีโ่ดยมชิอบ 
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต...” ถือไดวา
มีการแจงขอกลาวหาเกี่ยวกับการระบายขาวโดยทุจริตใหจําเลยทราบแลว การแจงขอกลาวหา
จึงชอบดวยกฎหมายคณะทํางานรวมระหวางผูแทนของอัยการสูงสุดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไดพจิารณาพยานหลักฐานและเห็นวาครบถวนสมบรูณแลวจงึมมีตใิหสงพยานหลักฐานทัง้หมดเสนอ
อยัการสูงสดุเพือ่ฟองคดีจาํเลย ตอมาอยัการสงูสดุไดมหีนงัสอืถงึประธานกรรมการ ป.ป.ช. ใหสงตวัจาํเลย
เพือ่ดาํเนนิการฟองคดีตอไป อนัเปนปรยิายวาอยัการสูงสดุเห็นพองดวยกบัมตขิองคณะทํางานรวมวาไดมี
การพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานสมบูรณ กับไดขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๑ แลว 
   สวนทีจ่าํเลยอางวา โจทกไมไดฟองคดภีายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดงักลาวน้ัน เห็นวาระยะเวลาท่ีกาํหนดใหอยัการสูงสดุฟองคดีภายใน ๓๐ วนั 
นับแตวันที่ไดรับรายงาน เอกสารและพยานหลักฐานพรอมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามมาตรา ๑๐ เปนเพียงระยะเวลาเรงรัดใหดําเนินการ ไมมีผลกระทบตออํานาจฟองของโจทก 
ทั้งไมใชกําหนดอายุความฟองคดี ขอตอสูของจําเลยลวนฟงไมขึ้น จึงวินิจฉัยวาโจทกมีอํานาจฟอง
   ประเด็นทีส่อง คดอียูในอาํนาจพจิารณาพพิากษาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองหรือไม
   เมื่อคดีนี้เปนการกลาวหาจําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๓๐

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คดีจงึอยูในอาํนาจพิจารณาพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง 
ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๕ ประกอบพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๙ (๑) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะท่ีโจทกยื่นฟองคดีนี้ ขอตอสูของจําเลยขอนี้
ฟงไมขึ้น
   ประเด็นที่สาม คําฟองของโจทกชอบดวยกฎหมายหรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา คําฟองของโจทกไดบรรยายถึงฐานะและอํานาจหนาที่ของจําเลย 
โครงการรับจํานําขาวเปลือกอันเปนนโยบายของรัฐบาลภายใตการนําของจําเลย การดําเนินการ
โครงการทามกลางคําเตือนและขอโตแยงของหนวยงานหลายฝายถึงขอบกพรองและปญหาการ
ทุจริตในโครงการ โดยจําเลยทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาวแลว แตละเลยไมใชอํานาจตามกฎหมาย
สั่งระงับยับยั้งโครงการ เพื่อระงับยับย้ังความเสียหาย กลับปลอยใหมีการดําเนินโครงการตอไป
โดยงดเวนไมปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนเหตุใหผูทุจริตไดทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดตอไปไดอีก อันเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับผูอื่น โดยมี
ขอเทจ็จรงิและรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัเวลาและสถานทีซ่ึง่เกดิการกระทาํอกีทัง้บคุคลทีเ่กีย่วของดวย
พอสมควรเทาท่ีจะใหจาํเลยเขาใจขอหาไดด ีรวมท้ังพฤติการณทีก่ลาวหาวาจาํเลยกระทําความผิด
กับบรรยายถึงพยานหลักฐานท่ีจะพิสูจนความผิดของจําเลยในตอนทายของคําฟองดวย จึงเปน
คําฟองที่ชอบดวยบทบัญญัติของกฎหมายแลว
   นอกจากนี ้พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ วรรคหน่ึง บัญญัติใหศาลยึดรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เปนหลกัในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพ่ิมเติมไดตามทีเ่หน็สมควร 
ซึง่เปนกรณีทีก่ฎหมายกําหนดใหศาลมีหนาทีค่นหาความจริงในคดี อนัเปนการดําเนนิคดีในระบบไตสวน 
เปนหนาทีข่องศาลทีจ่ะตองตรวจคาํฟองวาชอบดวยกฎหมายหรอืไมกอนทีจ่ะมคีาํสัง่ใหประทบัฟอง 
ในช้ันอานและอธิบายฟองใหจาํเลยฟงหากจําเลยไมเขาใจขอหาแหงคาํฟองอยางไรก็ชอบท่ีจะแถลง
เพือ่ใหศาลส่ังใหโจทกชีแ้จงขอหาน้ันหรือแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดแหงคาํฟองจนจําเลยเขาใจไดดี 
แตจําเลยกลับใหการปฏิเสธทันทีโดยมิไดดําเนินการเชนที่วา อันแสดงใหเห็นวาจําเลยเขาใจขอหา
แหงคาํฟองดีแลว จงึไมอาจยกปญหาความชอบดวยกฎหมายของคําฟองโจทกในสวนน้ีขึน้อางไดอกี
   ประเด็นที่สี่  จําเลยกระทําความผิดตามฟองหรือไม
   นโยบายการรับจํานําขาวเปลือกเปนหนึ่งในนโยบายที่จําเลยไดแถลงตอรัฐสภาโดยยึดหลัก
ความโปรงใส มีธรรมาภิบาลท่ีเปนสากลเพ่ือยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตรไดในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบ
กับตนทุน และจะนําระบบจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแกเกษตรกร
   สําหรับการดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับ “โครงการรับจํานําขาว” นั้น จําเลยในฐานะ
นายกรัฐมนตรีไดแตงตัง้คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) โดยจําเลยเปนประธานกรรมการ 
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

มีอํานาจหนาที่พิจารณากรอบนโยบายแผนยุทธศาสตรขาว แผนงานโครงการและมาตรการ
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดขาว รวมถึงการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีอนุมัต ิ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินโครงการในแตละรอบฤดูกาลผลิต 
โดยหนวยงานราชการทีเ่กีย่วของในการปฏบิตัติามนโยบายทีส่าํคญั ไดแก กระทรวงพาณชิย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ธ.ก.ส. อคส. และ อ.ต.ก. สาํหรบัดานนโยบาย
และนํานโยบายไปสูการปฏิบัติมีกลไกการกํากับดูแลภายใต กขช. และเพื่อใหการพิจารณาเรื่องตาง ๆ 
ของ กขช. เปนไปดวยความรอบคอบ รวดเรว็ กขช. จงึแตงตัง้คณะอนกุรรมการดานตาง ๆ  เพือ่ชวยพิจารณา
กลั่นกรอง ตรวจสอบเร่ืองตาง ๆ กอนนําเร่ืองเขาสูการพิจารณาของ กขช. ซึ่งอนุกรรมการตาง ๆ 
จะเปนผูประเมินผลการทํางาน สรุป และแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการทํางานและรายงานผล
การดําเนินงานให กขช. ทราบ ยิ่งกวานี้ กขช. จัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการรับจํานํา
อยางเปนรูปธรรมเพื่อปองกันมิใหภาครัฐใชดุลยพินิจในการดําเนินการแตเพียงฝายเดียว
   สวนในระดับการปฏิบตังิาน กขช. ในฐานะผูกาํหนดกรอบแนวทางการปฏิบตัไิดวางมาตรการ
และกาํหนดหลกัเกณฑการรบัจาํนาํขาวในขัน้ตอนตาง ๆ  อาท ิการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร การกาํหนดหลกั
การรับจาํนาํและจุดรบัจาํนาํ การเก็บรกัษา การสีแปร และการสงมอบขาว ตลอดจนมาตรการเสริมอืน่ ๆ  
เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการรบัจาํนาํขาว ทัง้นี ้โดยสํานกังาน ป.ป.ช. และสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน
ไดติดตามผลการดําเนินงานโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลในอดีตท่ีผานมาและพบวา
นโยบายการรับจํานําขาวและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวตามโครงการรับจํานํา
ขาวเปลอืกในชวงทีผ่านมายงัมปีญหาและอปุสรรคหลายประการ รวมทัง้การทจุรติในขัน้ตอนตาง 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
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ดังนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอท่ีรัฐบาลจําเลยดําเนินโครงการ
รับจํานําขาวเปลอืกตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา และตามแผนบริหารราชการแผนดินตอไปได
   กรณีมีประเด็นตองพิจารณาวินจิฉยัตอไปวา การดําเนินนโยบายโครงการรับจาํนาํขาวเปลือก
รัฐบาลของจําเลยกอใหเกิดความเสียหายหรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา จากหนังสือแจงเตือนและขอเสนอแนะของหนวยงานราชการ
และหนวยงานอื่น ๆ ที่มีหนาที่ติดตามการดําเนินงานและตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ อาทิ
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน ป.ป.ช. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
รวมถึงการท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งกระทูถามจําเลยเร่ืองปญหาตาง ๆ ในโครงการรับจํานําขาว
ในการอภิปรายในรัฐสภา เปนขอช้ีใหเห็นวาการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวยังมีปญหาการทุจริต
ขั้นตอนตาง ๆ เกิดขึ้นจริง
   ทั้งนี้ หากพิจารณาขอเท็จจริงตามรายงานการประชุม กขช. จะพบวาในระหวางดําเนินการ
โครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลมีการสวมสิทธิชาวนา การนําขาวจากตางประเทศมาสวมสิทธิ
จํานํา ขาวสูญหาย การออกใบประทวนอันเปนเท็จ การใชเอกสารปลอม การขนขาวสารโดยไมได
รับอนุญาต ไมวาจะเปนปญหาในสวนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การสวมสิทธิเกษตรกร ที่เกิด
ความผิดพลาดข้ึนในข้ันตอนการออกใบประทวน การฝากขาวไวที่โรงสีของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ และการตรวจพบขาวขาดบัญชีที่เกิดจากปญหาการเปดจุดรับจํานํานอกพื้นที่ ในขอนี้
กระทรวงพาณิชยดําเนินการติดตามตรวจสอบการรับจํานําสินคาเกษตร โดยสุมตรวจสอบโรงสี
ตลาดกลาง โกดังกลาง และจากเกษตรกรพบวามีการทุจริตและกระทําความผิดจํานวนมาก 
   เห็นไดวาปญหาการทุจริตโครงการรับจํานําขาวเปลือกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตรวจสอบ
คณุสมบตัแิละรบัรองเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการกด็ ีขัน้ตอนการนาํขาวเปลอืกไปจาํนํากด็ ีการเกบ็
รักษาขาวเปลือกก็ดี และขั้นตอนการสีแปรสภาพขาวเปลือกกับเก็บรักษาขาวสารก็ดี ไมวาจะเปน
เรือ่งการสวมสิทธชิาวนา การนาํขาวจากตางประเทศมาสวมสิทธจิาํนาํ ขาวสญูหาย การออกใบประทวน
อนัเปนเทจ็ การใชเอกสารปลอม การขนขาวสารโดยไมไดรบัอนญุาต ยงัมผีูกระทาํการทุจรติในระหวาง
ดําเนินการโครงการรบัจํานําขาวตามนโยบายรัฐบาลจําเลย ซึ่งปญหาการทุจริตดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้น
สอดคลองกับหนังสือผลงานวิจัยโครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขาวเพ่ือปองกันการทุจริต
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งชี้ใหเห็นความเสียหายทางดานเศรษฐกจิ
และความเสยีหายอืน่ ๆ  ทีเ่กดิจากการดาํเนินการโครงการรบัจาํนําขาวเปลอืก ขอเทจ็จรงิจงึรบัฟงไดวา 
การดําเนินการโครงการรับจาํนาํขาวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลจําเลย สาํหรับใน ๓ ขัน้ตอนแรก
แมคณะรัฐมนตรีและ กขช. พรอมท้ังคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ จะไดออกมาตรการเพ่ือปองกัน
การทจุรติและความเสยีหายตาง ๆ  กต็าม แตการดาํเนนิการโครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืกในแตละขัน้ตอน
การดาํเนนิการเพือ่นําไปสูการปฏบิตัติามนโยบายรฐับาลจาํเลยกย็งัเกดิปญหาการทจุรติในขัน้ตอนตาง ๆ  
ดงัเชนโครงการรับจาํนาํขาวในอดีตท่ีผานมา ซึง่มีความเสียหายเกดิขึน้ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และกระทบตองบประมาณของแผนดินเปนจํานวนมาก
   นอกจากน้ี ขอเท็จจริงในทางไตสวนยังไดความวา การดําเนินงานโครงการรับจาํนาํขาวเปลือก 
๕ ฤดูกาลผลิต คณะอนุกรรมการปดบัญชีไดปดบัญชี ๓ รอบ แตละรอบไดรายงานใหจําเลยทราบแลว 
เมื่อพิจารณารายงานการปดบัญชีทั้ง ๓ รอบ พบวามีการใชจายเงินรับจํานําขาวเปลือกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
และท่ีสําคัญจะพบไดวามีหนี้คางชําระอันเกิดจากการดําเนินงานตามโครงการเพ่ิมขึ้นในแตละรอบ
ปดบัญชี กลาวคือ การปดบัญชีครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีการคางชําระหนี้ประมาณ 
๑๑๓,๘๑๔.๑๒ ลานบาท การปดบัญชีครั้งที่ ๒ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีการคางชําระหนี้
ประมาณ ๔๔๗,๑๐๓.๓๓ ลานบาท และการปดบัญชีครั้งที่ ๓ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการ
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คางชําระหน้ีประมาณ ๔๗๔,๒๖๕.๘๓ ลานบาท แสดงใหเหน็วาแผนงานการบริหารโครงการรบัจาํนํา
ขาวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลของจําเลยขาดประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนขั้นตอนการตรวจสอบ
คณุสมบัตแิละรับรองเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ขัน้ตอนการนําขาวไปจํานาํและเก็บรกัษาขาวเปลือก 
กับข้ันตอนการสีแปรสภาพขาวเปลือก และการเก็บรักษาขาวสาร ซึ่งแมวาจะเปนข้ันตอนในระดับ
ผูปฏบิตังิานตามโครงการก็ตาม แตก็พบวามกีารทุจรติในขัน้ตอนตาง ๆ  เกิดขึน้จํานวนมาก และปรากฏ
ขอเท็จจริงตามบันทึกขอความลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของนายวิภาค ภัทรเขต ที่ปรึกษา
ของนายสุภรณ อัตถาวงศ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมืองของรัฐบาลจําเลยท่ีเสนอตอ
นายสุภรณ วาการดําเนินงานโครงการเกิดปญหาเก่ียวกับการขาดสภาพคลองมีเงินทุนหมุนเวียน
ไมเพียงพอท่ีจะรับจํานําขาวเปลือกป ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดเสนอขอใหสํานัก
งบประมาณจัดสรรงบเพื่อชําระหนี้ให ธ.ก.ส. นําเงินไปใชหมุนเวียนรับจํานําขาวเปลือกโดยไมตอง
รอใหการระบายขาวในสต็อกของรัฐเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ ธ.ก.ส. ใหเสร็จภายใน ๑ ถึง ๒ ป แตผูแทน
สํานักงบประมาณไดชี้แจงวาไมสามารถตั้งงบประมาณชําระหนี้ดังกลาวได เพราะขัดตอรูปแบบการตั้ง
งบประมาณท่ีจะตองมีการปดบญัชโีครงการหลังจากส้ินสดุโครงการรับจาํนาํขาวในแตละปงบประมาณ
   ดังนั้น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหนําเงินที่ไดจากการระบายขาว
ตัง้แตปการผลติ ๒๕๕๔/๕๕ มาใชเปนทนุหมนุเวยีนสาํหรบัการดําเนนิการโครงการรับจาํนาํขาวเปลอืก 
เปนขอบงชี้ใหเห็นวา กขช. บริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจําเลยในฐานะประธาน กขช. 
และในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ใหนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือกแตเมื่อ
จําเลยไดรับรูขอมูลการดําเนินโครงการรับจํานําขาวจากคณะอนุกรรมการปดบัญชีทั้ง ๓ รอบแลว 
จําเลยส่ังการแตเพียงวาเห็นชอบตามท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับมอบหมายจัดนําเอาคําชี้แจง 
ขอสังเกต และขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการปดบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไปเทานั้น หากจําเลยไดใหความสําคัญในการติดตาม กํากับดูแล
การดําเนนิการโครงการรับจาํนาํขาวท่ีใชเงนิงบประมาณแผนดนิจาํนวนมากภายใตหลกัการบรหิารกจิการ
บานเมอืงทีด่ ี(good governance) ตามท่ีไดประกาศแผนบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
ผลการดาํเนินโครงการกจ็ะเกิดความคุมคาเปนประโยชนสขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์อภารกจิ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมากกวานี้
   สาํหรบัการดําเนนิงานโครงการรับจาํนาํขาวเปลือกในข้ันตอนการระบายขาวน้ันแยกเปน ๒ กรณี 
โดยกรณแีรกเปนเรือ่งการระบายขาวดวยวธีิขายในราคาถกูให อคส. เพือ่นําไปปรบัปรงุบรรจถุงุจาํหนาย
แกประชาชน หรือที่เรียกวา การระบายขาวถุง ขอเท็จจริงที่ไดจากการตรวจสอบของอนุกรรมาธิการ
ตดิตามตรวจสอบเร่ืองการระบายขาวสารในสต็อกของรัฐบาลจากโครงการรับจาํนาํขาวเปลอืก ปการผลิต
๒๕๕๔/๕๕ ไดความวา กขช. และคณะอนกุรรมการพจิารณาระบายขาวไดมมีตใินการประชมุหลายครัง้
อนุมัติขายขาวสารและขาวเหนียวในโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ จํานวน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ ตนั ในราคาถกูซึง่ตํา่กวาราคาตลาดมากให อคส. เพือ่นําไปปรบัปรงุบรรจถุงุจาํหนายใหแก
ประชาชนในราคาถูก โดยกําหนดผลประโยชนตอบแทนเปนคาดําเนินการ คาใชจายในการปรับปรุง
คณุภาพขาว การบรรจถุงุและกระจายสนิคา ซึง่ไดความตอมาวา อคส. ไดดาํเนนิการดวยการจดัจาง บรษิทั
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

สิงโตทองไรซ คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัทเจียเมง จํากัด บริษัทนครสวรรคคาขาว จํากัด บริษัทพงษลาภ
จาํกดั บรษิทัเอเชยี โกลเดนไรซ จาํกดั และหางหุนสวนจาํกดั โรงสโีชควรลกัษณรุงเรอืงกจิ แบงกนัปรบัปรงุ
คณุภาพขาวและบรรจขุาวตามปรมิาณทีก่าํหนดในแตละสญัญา และกาํหนดชองทางการจดัจําหนายไว 
๕ ชองทาง ไดแก โครงการธงฟาราคาประหยดัของกรมการคาภายใน โครงการรานถกูใจของกรมการคา
ภายใน รานสวัสดิการของ อคส. หนวยงานราชการ และตัวแทนจําหนายท่ีไดคัดเลือกไวรวม ๓ ราย 
คือ บริษัทสยามรักษ จํากัด บริษัทคอนไซด เทรดดิ้ง จํากัด และบริษัทรมทอง จํากัด
   แตจากการตรวจสอบของพยานและคณะกลับไดข อมูลจากการประชุมรวมกับ
คณะอนุกรรมการติดตาม กํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัดที่ไดรับแตงตั้งโดยคําสั่งของ กขช. 
หลายจังหวัดกลับพบวาขาวถุง ที่นําออกวางจําหนายที่ร านคาถูกใจทั่วประเทศประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ราน นัน้มีไมเพียงพอ เม่ือตรวจสอบไปยงับรษิทันิม่ซีเ่สง็ จาํกดั ทีร่บัจางในการขนสงขาว 
กพ็บวาปรมิาณขาวทีร่บัจางขนสงไมสมัพนัธกบัปรมิาณขาวในโครงการจําหนายขาวถงุ เพราะบริษทั
นิ่มซี่เส็ง จํากัด ไดรับขนสงขาวสารไปเพียง ๕๐,๐๐๐ ตันเศษ เทานั้น และเมื่อตรวจสอบตอไปอีก
ยังพบวาบริษัทสยามรักษ จํากัด ที่เปนตัวแทนจําหนายขาวถุงและอางวามีรานจําหนายขาวสาร
ทัว่ประเทศประมาณ ๑,๔๒๐ รานคา กลบัพบวารานคาทีอ่างมา เชน บรษิทัวงัมะนาว เกษตรภณัฑ 
จาํกดั ทีจ่งัหวัดราชบุร ีบรษิทัชัยถาวรพันธ จาํกดั ทีจ่งัหวัดสพุรรณบุร ีตางปฏิเสธวาไมไดเปนตวัแทน
จาํหนายรวมทัง้ไมเคยรูจกัหรอืตดิตอกบับรษิทัสยามรกัษ จาํกดั ตอมานายทวศีกัดิ ์หริญัรกัษ กรรมการ
ผูจัดการบริษัทสยามรักษ จํากัด ไดเดินทางไปพบพยานและยอมรับวาตนไมเคยมีอาชีพเกี่ยวกับ
การคาขาวมากอน เมือ่เหน็วาสญัญาการเปนตัวแทนจําหนายขาวถุงท่ีทาํกบั อคส. เปดชองใหนาํไป
ขายปลีกหรือขายสงได ตนจึงติดตอขายชวงใหบริษัทเจียเมง จํากัด บริษัทสิงโตทองไรซ จํากัด 
และหางหุนสวนจํากัด โรงสีโชควรลักษณรุงเรืองกิจ ซึ่งเทากับวาตัวแทนจําหนายขาวถุงที่มีหนาที่
รับขาวถุงไปจําหนายตามสัญญาไดนําขาวถุงในโครงการไปขายคืนใหแกผูที่ทําสัญญาปรับปรุง
คุณภาพขาว ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีการปรับปรุงคุณภาพขาวและนําบรรจุถุงแตอยางใด
   แสดงใหเห็นวามีการทุจริตในโครงการระบายขาวถุงดวยการอางชื่อโครงการเพื่อนําขาวสาร
ในโครงการรับจํานําปริมาณมากออกไปจําหนายแกผูประกอบการคาขาวในราคาท่ีถูกกวาราคาตลาด 
ซึ่งเมื่อคิดเปรียบเทียบกับราคาขาวเปลือกที่รัฐบาลรับจํานําในราคาสูง รวมกับคาใชจายในการ
สแีปรสภาพแลว เปนทีแ่นนอนวายอมทาํใหรฐัไดรบัความเสียหายเปนเงนิจาํนวนมาก และเมือ่พจิารณา
ถึงความเกี่ยวพันระหวางบุคคลตามคําเบิกความของพยานแลว เชื่อวามีการคบคิดกันเปนกระบวนการ
เพื่อกระทําทุจริตในโครงการระบายขาวถุงนี้ดวย 
   สวนกรณีการระบายขาวดวยวิธีขายแบบรัฐตอรัฐ ไดความวา โครงการรับจํานําขาวเปลือก
ตามนโยบายของรัฐบาลจําเลยเร่ิมตัง้แตวนัที ่๗ ตลุาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป แตในวันที ่๖ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
กอนวันเริ่มโครงการรับจํานําขาวเปลือกเพียง ๑ วัน นายภูมิ สาระผล ไดอนุมัติใหมีการทําสัญญา
ซือ้ขายขาว ฉบบัที ่๑ ระหวาง กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูขาย กบับรษิทั GSSG ผูซือ้ขาว
ในสต็อกของรัฐบาลไทย พืชผลปการผลิต ๒๕๔๘ ๒๕๔๙-๒๕๕๒/๒๕๕๓ ปริมาณนํ้าหนัก
รวม ๒,๑๙๕,๐๐๐ ตนั และมกีารแกไขเพิม่เตมิสญัญาอกี ๕ ครัง้ และสญัญาฉบบัที ่๒ ระหวางกรมการคา
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ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูขาย กับบริษัท GSSG ผูซื้อขาวในสต็อกของรัฐบาลไทย ปริมาณ
นํ้าหนักรวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน และมีการแกไขเพิ่มเติมสัญญาอีก ๕ ครั้ง รวมปริมาณขาวที่ซ้ือขาย 
๒ สญัญา จาํนวน ๔,๔๔๕,๐๐๐ ตนั ซึง่หากพจิารณาปรมิาณขาว ณ วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ รฐับาล
มีปริมาณขาวสารในสต็อกคลังกลางเพียง ๒,๑๘๙,๐๑๕.๖๗ ตัน และขาวเปลือกในยุงฉางกลาง
ทีข่นยายจากยุงฉางเกษตรกรตามโครงการรับฝากขาวเปลือกของ ธ.ก.ส. อกีจาํนวน ๕๗,๖๕๐.๙๓ ตนั 
เทานั้นย่ิงเห็นไดวาเปนการทําสัญญาซื้อขายขาวท่ีมีปริมาณมากกวาขาวท่ีรัฐบาลมีสต็อกใน
คลังกลางขณะทําสัญญาซ้ือขาย และตอมาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายบุญทรง เตริยาภิรมย 
ไดอนุมัติใหมีการทําสัญญาฉบับที่ ๓ ระหวาง กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูขาย 
กบับริษทั GSSG ผูซือ้ขาวในสต็อกของรัฐบาลไทย ปรมิาณน้ําหนักรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตนั และมีการแกไข
เพ่ิมเติมสญัญาเพ่ิมปริมาณขาวอีก ๑,๓๐๐,๐๐๐ ตนั ปรมิาณน้ําหนักรวม ๒,๓๐๐,๐๐๐ ตนั และสัญญา
ฉบบัที ่๔ ลงวันที ่๖ กนัยายน ๒๕๕๕ ระหวางกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูขายกบับรษิทั 
Hainan grain ผูซือ้ขาวในสตอ็กของรฐับาลไทย ปรมิาณนํา้หนกัรวม ๖๕,๐๐๐ ตนั โดยสญัญาซือ้ขายขาว
ทัง้ ๔ ฉบับ ไดระบุวาเปนการซ้ือขายขาวแบบรัฐตอรฐั หรอื G to G นัน้ ในขอนี ้นายวิชยั ศรปีระเสริฐ 
พยานโจทกเบิกความวา สญัญาซ้ือขายท้ัง ๔ ฉบบั ไมใชการทําสัญญากับ China National Cereals, 
Oil & Foodstuff Import and Export Co. หรอืทีเ่รยีกวา COFCO ซึง่เปนตวัแทนฝายสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้งสัญญาซื้อขายขาวทั้ง ๔ ฉบับ กําหนดเงื่อนไขการสงมอบแบบ Ex Warehouse 
หรือการสงมอบหนาคลังสินคา อันเปนรูปแบบการขายขาวภายในประเทศที่กระทรวงพาณิชย
ใชสําหรับการขายใหผูประกอบการภายในประเทศเทานั้น ไมใชรูปแบบปกติสําหรับการซ้ือขาย
ระหวางประเทศ และเปนการเปดชองใหสามารถนําขาวมาเวียนขายภายในประเทศ อกีทัง้สกุลเงิน
ทีก่าํหนดชาํระคาขาวเปนเงนิบาท ไมใชสกุลเงินท่ีใชในการตกลงซือ้ขายกันตามปกตสิาํหรบัการคา
ระหวางประเทศ
   นอกจากนีต้ามสญัญาซือ้ขายขาวยงัไดกาํหนดเงือ่นไขวา ขาวทีถ่กูสงมอบตามสญัญานีจ้ะตอง
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 
ไมสอดคลองกับการสงมอบขาวตามสัญญาท่ีระบอุางวาเปนการซือ้ขายแบบรัฐตอรัฐในสญัญาฉบับท่ี ๑ 
และฉบับที ่๒ ซึง่มปีรมิาณรวมกันถงึ ๔,๑๙๕,๐๐๐ ตนั ฉบบัที ่๓ และฉบับที ่๔ ทีม่รีะบุวาการทําสญัญา
สงขาวออกปริมาณรวมกันมากถึง ๒,๓๖๕,๐๐๐ ตัน จากพฤติการณดังกลาวสอแสดงใหเห็นเปนการ
แอบอางทําสัญญาแบบรัฐตอรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ดวยเหตุนี้สํานักงาน ป.ป.ช. 
จึงไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงจําเลยโดยตรง เสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต 
กรณีการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในโครงการรับจํานําขาวเปลือก
   นอกจากน้ีในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ นายอลงกรณ พลบุตร ตั้งกระทูสดถามจําเลย
เกีย่วกบัการระบายขาวของรฐับาลจาํเลยในฤดูกาลผลติทีผ่านมาของโครงการรบัจํานําวาไดมกีารระบาย
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

ขายออกไปในระบบที่ระบุวาเปนการขายแบบรัฐตอรัฐ จําเลยไมตอบกระทูดวยตนเองกลับมอบให
นายภูมิ ชี้แจงแทนวา ปริมาณขาวที่ระบายแบบรัฐตอรัฐนั้นเปนความลับที่ยังไมอาจเปดเผยได แตเมื่อ
วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ จาํเลยใหสมัภาษณนกัขาวเกีย่วกบัสญัญาขายขาวแบบรฐัตอรฐั และการระบายขาว 
มีนายบุญทรงรวมใหขอมูลดวย โดยจากบทการใหสัมภาษณของจําเลยยิ่งเปนการยืนยันขอเท็จจริงวา
จําเลยรับรู การระบายขาวที่แอบอางวาเปนขายแบบรัฐตอรัฐ และยังยืนยันอีกวาขาวที่ซื้อขาย
ประมาณ ๘ ลานตัน แลวมีการสงขาวที่ซื้อขายตามสัญญาออกไปจริง
   ตอมา ในวนัที ่๒๕ - ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ นายอภิสทิธิ ์เวชชาชวีะ กบันายวรงค และคณะ 
เปดอภปิรายทัว่ไปไมวางใจจาํเลยเปนประเดน็เกีย่วกบัการปลอยปละละเลยรูเหน็เปนใจใหมกีารทจุรติ
ในโครงการรบัจํานาํขาวเปลอืก โดยช้ีใหเหน็วาจําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรแีละในฐานะประธาน กขช. 
ไดทราบขอเท็จจริงมาโดยตลอดตามท่ีจําเลยไดเคยใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนวา รัฐบาลโดยกระทรวง
พาณิชยระบายขาวโดยทําสัญญาขายขาวใหแกบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการยืนยันวา
ไดสงขาวใหสาธารณรฐัประชาชนจนีดวยนัน้ ความจรงิแลวขาวทีข่ายตามสญัญาดงักลาวหาไดมกีาร
สงมอบขาวใหแกประเทศผูซือ้ไม แตกลบันาํขาวตามสญัญามาเวยีนขายใหผูคาขาวภายในประเทศ 
โดยวิธีการชําระเงินคาขาวก็ชําระดวยแคชเชียรเช็คของธนาคารพาณิชยในประเทศ ยิ่งชี้ใหเห็นวา
มกีลุมคนทีเ่ขามาแสวงหาผลประโยชนจากการระบายขาวโดยวธิไีหน มกีระบวนการอยางไร เปนการ
บงบอกวาจําเลยรับทราบกระบวนการขายขาวทั้ง ๔ สัญญา เปนอยางดีดวย มิฉะน้ันในวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่จําเลยใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนในเรื่องการระบายขาวคงไมใหรายละเอียดถึง
วิธีการขายไดมากเพียงนั้น ไมวาจะเปนเรื่องการสงมอบขาวตามสัญญาออกไปยังประเทศผูซื้อ 
รวมถึงการชําระเงินดวย 
   จาํเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กขช. เมือ่รบัทราบขอมลูการอภิปรายของนายวรงค
ที่อภิปรายไมไววางใจจําเลยตอรัฐสภาในประเด็นที่วามีการทุจริตการระบายขาวโดยสมอางวา
เปนการขายแบบรัฐตอรัฐในการทําสัญญาขายขาวฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ มีนายภูมิ เปนผูอนุมัติ
ใหทาํสญัญา และสัญญาฉบบัที ่๓ และฉบบัที ่๔ มนีายบญุทรงเปนผูอนุมตัใิหทาํสญัญา โดยมกีรมการคา
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนคูสัญญาในฐานะผูขายทั้ง ๔ ฉบับ ซึ่งอยูในการกํากับของนาย
บุญทรงผูถูกกลาวหาในขณะนั้นวามีสวนกระทําการทุจริตในการทําสัญญาขายขาวทั้ง ๔ ฉบับ
ดังกลาว จําเลยไดสั่งการใหกระทรวงพาณิชย โดยนายบุญทรงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเทจ็จรงิ มนีางวชัร ีวมิกุตายน ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการสอบสวน โดยกาํหนด
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบเฉพาะหลักเกณฑขั้นตอนและเงื่อนไขการจําหนาย
ขาวสารในสต็อกของรัฐบาลเทานั้นไมไดใหอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการชุดดังกลาวดําเนินการ
ตรวจสอบในประเด็นทีน่ายวรงคไดนาํมาเปนประเดน็อภปิรายเพือ่ลงมตไิมไววางใจจาํเลยและรัฐมนตรี
เปนรายบุคคล ยิ่งไปกวานี้องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงลวนแตรับราชการ
สังกัดอยูในกระทรวงพาณิชย จึงเปนที่พอจะอนุมานคาดการณไดลวงหนาวาผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการชุดดังกลาวจะออกมาเชนใด ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดรายงานผลการตรวจสอบใหนายบุญทรงทราบวาไมพบวา
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

มีขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดท่ีแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติผิดหรือฝาฝนสัญญาแตอยางใด
การท่ีจําเลยอางผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการชุดดังกลาวมาเปนขอแกตัววา
ผลการตรวจสอบขอเทจ็จริงไมพบวามกีารทุจรติในขัน้ตอนการระบายขาวตามท่ีนายวรงคอภปิราย
ตอรฐัสภา ทัง้ไมมหีนวยงานใดทีร่บัผดิชอบแจงใหจาํเลยทราบน้ัน เปนการงายแกการหยบิยกขึน้อาง
แตหาเปนขออางที่จะทําใหจําเลยหลุดพนจากความรับผิดชอบไปไม
   แมขอที่จําเลยอางวานายกรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับงานดานนโยบายก็ตาม แตการดําเนินการ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้นก็เปนเรื่องท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน โดยเฉพาะนโยบายดานปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัทีจ่าํเลยถอืเปนนโยบายเรงดวนและแถลงตอรฐัสภา
ไปแลวนัน้ เมือ่นายบญุทรงผูทีถ่กูกลาวหามตีาํแหนงระดบัรฐัมนตร ีจาํเลยจะรอใหหนวยงานท่ีเกีย่วของ
รายงานแตเพียงอยางเดียวน้ันหาเพียงพอแกการทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารราชการแผนดินให
เกิดประโยชนสูงสุดไม อีกทั้งการที่นายวรงคยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจจําเลยซึ่งถือวาเปนกลไก
กระบวนการตรวจสอบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น 
การที่จําเลยเพียงแตไดรับรายงานผลการตรวจสอบวาไมพบการทุจริต แลวจําเลยไมไดดําเนินการ
อยางใดตอไป ทัง้ ๆ  ทีจ่าํเลยมีทมีทีป่รกึษาท้ังดานกฎหมายดานเศรษฐกิจ หากจําเลยใหความสําคัญ
ไมปลอยปละละเลยตออาํนาจหนาทีใ่นการบรหิารราชการแผนดนิโดยดาํเนนิการใหมกีารตรวจสอบ
อยางรอบดาน ความเสียหายจากการทุจริตอันสืบเนื่องจากการดําเนินโครงการรับจํานําขาว
ในขั้นตอนการระบายขาวคงไมมีผลกระทบตองบประมาณแผนดินมากถึงเพียงนี้ ดังจะเห็นไดจาก
ภายหลังการอภิปรายเสร็จสิน้ลง นายวรงคไดเสนอพยานหลักฐานท่ีเกีย่วของกลาวหารองเรียนตอประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. วาจําเลยและนายบุญทรงกับพวกมีพฤติการณปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบหรอืโดยทจุรติ เพือ่ใหเกดิความเสยีหายแกทางราชการและเอือ้ประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมายสําหรับตนเอง ซึ่งนายสุพจน ศรีงามเมือง อนุกรรมการไตสวน เบิกความวา อนุกรรมการ
ไตสวนดําเนินการตรวจสอบตามขอรองเรียนของนายวรงคพบวาแคชเชยีรเช็คของธนาคารพาณิชย
ในประเทศท่ีนายวรงคนาํมาเปนหลักฐานประกอบการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรเปนการส่ังจาย
ใหกรมการคาตางประเทศ โดยผูสัง่จายลวนเปนนติิบคุคลและบคุคลธรรมดาทีอ่ยูในราชอาณาจกัรทัง้สิน้ 
หากจําเลยส่ังการใหหนวยงานอื่นที่ไมใชกระทรวงพาณิชยที่มีนายบุญทรงซึ่งถูกกลาวหาวามีสวน
เกี่ยวของกับการทุจริตในการทําสัญญาขายขาวทั้ง ๔ ฉบับ เปนผูดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหครบทกุประเดน็ตามทีน่ายวรงคเสนอพยานหลกัฐานประกอบการอภปิราย จาํเลยกจ็ะทราบมลูเหตุ
และทีม่าของการทจุรติโครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืกในขัน้ตอนการระบายขาวทีม่กีารอางวาเปนการขาย
แบบรัฐตอรัฐ
   ขอเท็จจริงจากการไตสวนไดความอีกวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนนายบุญทรงกับพวก กรณีกระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที ่หรอืกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่าชการเก่ียวกับโครงการรับจํานําขาวและการระบาย
ขาวกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ซึ่งเปนการดําเนินการระบายขาวโดยแอบอางวาเปนการขายแบบรัฐ
ตอรัฐ ความจริงแลวเปนการระบายขาวโดยการขายใหบริษัทเอกชนภายในประเทศ คือ บริษัทสยาม
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creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๓๘

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

อินดิกา จํากัด แตแอบอางบริษัท GSSG และบริษัท Hainan grain เขามาทําสัญญาโดยมุงหมายมิใหมี
การแขงขนัราคาอยางเปนธรรม เพือ่เอือ้อาํนวยใหบรษิทั GSSG และบรษิทั Hainan grain เปนผูมสีทิธิ
ทําสัญญากับกรมการคาตางประเทศหนวยงานของรัฐ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ซึ่งตอมาคณะอนุกรรมการไตสวนไดทําการไตสวนพยานบุคคลและพยานเอกสาร
ที่เก่ียวของแลวเห็นวา มีผูรวมกระทําความผิดคือนายภูมิ ขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณชิย และประธานคณะอนกุรรมการพจิารณาระบายขาว และขาราชการประจาํในกระทรวง
พาณิชยกับบุคคลอื่นอีกหลายคน 
   ตอมาวันที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๕๘ อยัการสงูสดุเปนโจทกยืน่ฟองนายภมู ิที ่๑ กบัพวกรวม ๒๑ คน 
จาํเลย ตอศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง คดหีมายเลขดาํที ่อม. ๒๕/๒๕๕๘ 
และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองดําเนินการไตสวนแลวฟงขอเท็จจริงวา 
นายภูมแิละนายบุญทรงกับพวกท่ีเปนขาราชการประจําใชอาํนาจในตําแหนงหนาทีต่ามท่ีไดรบัมอบหมาย
ใหจดัการระบายขาวสารในสต็อกของรัฐไดรวมกันแอบอางบริษทั GSSG และบริษทั Hainan grain
เขามาเสนอราคาทําสัญญาซ้ือขาวของรัฐ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
เพื่อเอื้ออํานวยใหบริษัท GSSG และบริษัท Hainan grain เปนผูมีสิทธิทําสัญญาซื้อขายขาวไทย
ในราคามติรภาพกับกรมการคาตางประเทศหนวยงานของรฐัโดยทจุรติ กอใหเกดิความเสยีหายแกรฐั 
และเปนเจาพนักงานที่มีหนาที่จัดการระบายขาวใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต ตามคําพิพากษา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๘/๒๕๖๐
   เมือ่จาํเลยรบัทราบเรือ่งการทจุรติในการดาํเนนิโครงการรบัจาํนาํขาวและการระบายขาว
จากการอภิปรายไมไววางใจของฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ระหวางวันท่ี ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ และการตั้งกระทูถามจําเลยเรื่องผลการตรวจสอบการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐและปญหา
โครงการรบัจาํนําขาวของนายวรงค เดชกจิวกิรม สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจงัหวดัพษิณโุลก เมือ่วนัที่ 
๑๘ เมษายน  ๒๕๕๖ และจําเลยยังไดรับทราบเรื่องการทุจริตในการดําเนินโครงการรับจํานําขาว
และการระบายขาวจากการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎร แทนที่จําเลยจะระงับยับยั้งโครงการ
รับจํานําขาวกลับยืนยันท่ีจะดําเนินโครงการตอไป อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
มากข้ึนเร่ือย ๆ  ขอตอสูของจําเลยฟงไมขึน้ ขอเท็จจรงิจงึรบัฟงเปนยตุไิดวา การดําเนินการโครงการ
รบัจาํนาํขาวเปลอืกตามนโยบายรฐับาลจาํเลยในขัน้ตอนการระบายขาว มกีารทจุรติในขัน้ตอนตาง ๆ  
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐดังวินิจฉัยมาขางตนจริง
   อยางไรก็ตาม แมขอเท็จจริงจากการไตสวนจะไดความวา การดําเนินโครงการรับจํานําขาว
พบปญหาการทุจรติเกิดขึน้ในข้ันตอนตาง ๆ  กด็ ีแตความเสียหายอันเกิดจากการทุจรติดงักลาวท่ีเกิดข้ึน
ในการดําเนนิการโครงการรบัจาํนาํขาวแตละขัน้ตอนนัน้เปนกรณกีารกระทาํของเจาหนาทีใ่นระดบัปฏบิตักิาร
ในขอนี้จําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธาน กขช. และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 
ก็ไดออกมาตรการเพื่อปองกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการในแตละขั้นตอน
ขางตนไดอยางสมเหตุสมผลแลว สวนการระบายขาวถงุไดความวา หลงัจากคณะอนกุรรมาธกิารตดิตาม
ตรวจสอบของวุฒิสภาไดทําการตรวจสอบในเรื่องนี้แลว พลตํารวจโท ยุทธนาเขาพบนายนิวัฒนธํารง
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๑๓๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

รัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยและประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวและแจงผล
การตรวจพบการกระทําที่สอไปในทางทุจริตดังกลาวใหรับทราบ หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระบายขาวไดเรียกประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติให อคส. 
ยุติการดําเนินการจัดทําขาวสารบรรจุถุงและใหรายงานผลการดําเนินงานตอนายนิวัฒนธํารง 
และกระทรวงพาณิชยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงการดําเนินงานของ อคส. 
ดังที่กลาวมา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พลตํารวจโท ยุทธนา สงเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พจิารณา เม่ือขอเทจ็จรงิปรากฏวาฝายการเมอืงสัง่ยุตกิารดาํเนนิการจดัทําขาวบรรจถุงุทันททีีไ่ดรบั
แจงและตอมาสัง่การใหมกีารตรวจสอบ พยานหลกัฐานทีไ่ดความยงัรบัฟงไมไดวาจาํเลยมสีวนรูเหน็
เก่ียวของกระทําความผิดในขอกลาวหาน้ี กรณียังฟงไมไดวาจําเลยปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่
ในตาํแหนงโดยทจุรติ หรอืใชอาํนาจในตาํแหนงหรอืหนาท่ีโดยมชิอบ ขอตอสูของจาํเลยในขอนีฟ้งขึน้
   สาํหรบัความเสยีหายอนัเกดิขึน้จากการทจุรติในขัน้ตอนระบายขาว โดยการแอบอางทาํสญัญา
ขายแบบรัฐตอรัฐดังวินิจฉัยมาขางตน ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติไดวา จําเลยรับรูจากการแจงเตือน
จากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ การตั้งกระทูถามสด กระทูทั่วไป การอภิปรายไมไววางใจของ
ฝายขาราชการการเมือง และขาวสารจากส่ือมวลชน ยิ่งกวานี้กอนเริ่มโครงการรับจํานําขาว
ทัง้สาํนกังานการตรวจสอบเงนิแผนดนิ สาํนกังาน ป.ป.ช. ไดมหีนงัสอืแจงเตอืนและใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการนําเอานโยบายรับจํานําขาวไปดําเนินการปฏิบัตินั้นจะมีผลกระทบตองบประมาณ
แผนดิน และการทุจริตในขั้นตอนตาง ๆ ใหจําเลยทราบเปนระยะ ๆ แตจําเลยกลับไมไดติดตาม
กาํกบัดแูลอยางใกลชดิดงัจะเห็นจากจําเลยในฐานะประธาน กขช. ไดเขารวมประชุม กขช. เพยีงวันที ่๙ 
กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเปนการประชุมคร้ังแรกคร้ังเดียวเทาน้ัน การประชุม กขช. อีก ๒๒ ครั้ง จําเลย
หาไดเขารวมประชุมเพื่อติดตามกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพตามที่จําเลยไดให
นโยบายไวแตอยางใดไม หากนับระยะเวลาตั้งแตวันท่ีนายวรงคอภิปรายเรื่องการทุจริตการระบาย
ขาวเปนตนมา ในสวนการระบายขาวทีแ่อบอางวาเปนการขายแบบรัฐตอรฐั จาํเลยมเีวลาเพยีงพอ
ทีจ่ะระงบัยบัยัง้การสงมอบขาวตามสญัญาทีย่งัไมไดสงมอบไวกอนกย็อมกระทาํไดตามอาํนาจหนาที่ 
แตจาํเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีเปนหวัหนารฐับาลและประธาน กขช. ซึง่มอีาํนาจหนาทีโ่ดยตรงในการ
ควบคุมตรวจสอบกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบาย วางมาตรการโครงการทีอ่นุมตัไิปแลว ทัง้มอีาํนาจ
สัง่การขาราชการทกุกระทรวง ทบวง กรม ในการกาํกับดแูล การระงบัยบัยัง้หรอืแกไขปญหา โดยเฉพาะ
การทุจริตในขั้นตอนการระบายขาว แตจําเลยกลับมีพฤติการณในการละเวนหนาท่ีตามกฎหมาย
สอแสดงเจตนาออกโดยแจงชัดอันเปนการเอ้ือประโยชนใหแกนายบุญทรงกับพวกแสวงหา
ผลประโยชนจากโครงการรับจาํนาํขาวโดยการแอบอางนาํบรษิทั GSSG และบริษทั Hainan grain 
เขามาทําสัญญาซื้อขาวในราคาที่ตํ่ากวาทองตลาดตามประกาศของกรมการคาภายใน แลวมีการ
หาประโยชนที่ทับซอนโดยทุจริตไดขาวสวนตางจากราคาขาวตามสัญญาซ้ือขาย ๔ ฉบับ อันเปน
การแสวงหาประโยชนทีมิ่ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ซึง่กอใหเกดิความเสยีหายตอระบบการเงิน
การคลงัของประเทศและเกดิผลกระทบตองบประมาณแผนดินโดยตรงถอืไดวาเปนการกระทาํทจุรติ
ตอหนาทีใ่นความหมายตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๔๐

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงโดยทุจริต เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกกระทรวงการคลังประเทศชาติ หรือผูหนึ่งผูใด อันเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑
   อนึ่ง ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ไดมีประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึง่มาตรา ๗ ใหยกเลกิอตัราโทษในมาตรา ๑๕๗ และใหใชอตัราโทษใหม แตโทษปรบัตามกฎหมายใหม
หนักกวาโทษปรับตามกฎหมายเดิม ซ่ึงไมเปนคุณแกจําเลย จึงตองใชกฎหมายเดิมที่ใชบังคับ
ขณะเกิดเหตุบังคับแกจําเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓

๓. ผลคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จึงพิพากษาวาจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ (เดิม) พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ เปนการ
กระทํากรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ อันเปนกฎหมายบทที่มี
โทษหนกัที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ใหจําคุก ๕ ป 
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