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ในพระปรมาภไิธยพระมหากษัตริย 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

                             วันที่   ๙   เดือน     กรกฎาคม     พุทธศักราช   ๒๕๕๑ 

   อัยการสูงสุด          โจทก 
 

 
            
  นายวัฒนา  อัศวเหม      จําเลย  

 

       ระหวาง 
 

  
เร่ือง      ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

 
  โจทกฟองและแกไขฟองความวา  เม่ือระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม          

๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔  และวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ ถึงวันที่          

๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย        

และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตามลําดับ จึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

และเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน      

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เปนเจาพนักงานตามกฎหมาย              

มีอํานาจหนาที่บริหารราชการแผนดนิตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน  ๒๕๑๕  พระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน  พ .ศ .๒๕๓๔  และ   
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พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ.๒๕๓๔ รวมถึงการเขารวม    

ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีขอพิจารณา เสนอแนะ  ใหความเห็น  ตลอดจนมีมติ         

ในกิจการของกรมหรือกระทรวงอื่นใดทั้งที่อยูในและนอกกํากับดูแลของจําเลยได  เม่ือ

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการไดประกาศกําหนดใหที่ดิน

ชายฝงทะเลตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ  สวนยาวนับต้ังแตคันมูลดินที่คลอง    

บางปง  ตําบลเมือง  อําเภอสมุทรปราการ  ไปตามคันมูลดินกั้นนํ้าเค็มซ่ึงเจาหนาที่   

กรมชลประทานขุดไวจนจดคลองสีลง  ตําบลบางเหี้ย  สุดเขตจังหวัดสมุทรปราการ  

ติดตอกับทองที่อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สวนกวางมีอาณาเขตตั้งแตคัน 

มูลดินลงไปจดทะเล คือภายในบริเวณต้ังแตปากอาวทิศตะวันออกแมนํ้าเจาพระยา

ตลอดไปตามชายทะเลจนถึงคลองสีลงสุดเขตจังหวัดสมุทรปราการเชื่อมตอกับทองที่

อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ดินภายในบริเวณที่กลาวนี้หวงหามไวสําหรับใช

เทขยะมูลฝอยหามมิใหผูหน่ึงผูใดจับจองหรือถือกรรมสิทธิ์ดวยประการใดๆ โดยพลการ  

อันเปนการขัดขวางตอความประสงคของราชการเปนอันขาด  เวนแตผูมีสิ่งสําคัญ

สําหรับที่ดินอันถูกตองตามกฎหมายอยูแลวกอนวันประกาศสวนเขตหวงหามนี้  ที่ดิน 

ในบริเวณตามประกาศดังกลาวจึงเปนที่สงวนหวงหามโดยชอบดวยกฎหมาย และ    

เปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซ่ึงผูใดไม

สามารถครอบครองได ทั้งไดประกาศดังกลาวใหประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทราบและ

จําเลยไดทราบแลว  เม่ือระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ เวลากลางวันถึงวันที่     
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ เวลากลางวันตอเน่ืองกันมาตลอด จําเลยขณะดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดใช

อํานาจในตําแหนงดังกลาวโดยมิชอบ  ขมขืนใจหรือจูงใจ เพ่ือใหบุคคลใดมอบใหหรือ  

หามาใหซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่น โดยจําเลยและบริวารได

บังคับซ้ือท่ีดินจากราษฎรผูมีช่ือจํานวนหลายรายที่ครอบครองที่ดินในทองที่ตําบลบางเหี้ย 

(คลองดาน)  อําเภอบางเหี้ย (บางบอ)  จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวนหลายแปลงเนื้อที่

รวมประมาณ ๑,๙๐๐ ไร  ซ่ึงเปนที่ดินของรัฐที่มีประกาศหวงหามใหเปนที่เทขยะมูล 

ฝอยดังกลาวและเปนที่สาธารณะ ที่ดินบางแปลงที่มีเขตที่ดินจดลําคลองสาธารณะ    

และถนนสาธารณะ ในนามบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ที่มีบริษัท นอรท-

เทอรน รีซอส จํากัด ที่จําเลยถือหุนอยูดวย  ทั้งที่ราษฎรไมเต็มใจขายที่ดินให เพ่ือให  

ไดที่ดินตามที่ตองการ  หากผูใดไมยินยอมตกลงขายที่ดินใหก็ใชวิธีการรวบรวมที่ดิน

โดยรอบเพื่อใหที่ดินของผูไมยอมขายเปนที่ไมมีทางออก (ที่ตาบอด) บางรายที่ไมยอม

ขายก็ใชวิธีออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินทับ  จนราษฎรจําตองขายที่ดินแกจําเลยกับพวก

และบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ดังกลาว  แลวจําเลยกับพวกดําเนินการ

ออกโฉนดที่ดินที่ ซ้ือมาจากราษฎรดังกลาวทั้งหมดเปนโฉนดที่ดิน ๕ แปลง โดย        

ฝาฝนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตามวันเวลาดังกลาวขางตนจนถึงวันที่    

๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ เวลากลางวันตอเนื่องกันตลอดมา  จําเลยใชอํานาจในตําแหนง

ดังกลาวโดยมิชอบ  ขมขืนใจ  จูงใจและเปนผูใชดวยการกอ บังคับ  ขูเข็ญ  จาง วาน  
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หรือยุยงสงเสริม หรือกระทําโดยวิธีอื่นใดใหนายสมมาตร  ดลมินทร  ตําแหนง         

เจาพนักงานที่ดินสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี  นายชวณัฐ      

โฉมจังหวัด ตําแหนงชางรังวัด ๖ ทําหนาที่หัวหนาฝายรังวัด นายอริยะ  สุกวรรณรัตน  

ตําแหนงนายชางรังวัด ๕  ทําหนาที่หัวหนางานรังวัด  นายพรชัย  ดิสกุล  ตําแหนง  

นายชางรังวัด ๔ นายคมชิต  วิชญะเดชา  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน ๖  ทําหนาที่

หัวหนาฝายทะเบียน  นายวิชัย  ฉางทองคํา  ตําแหนงนักวิชาการที่ดิน ๕  ทําหนาที่

หัวหนางานหนังสือสําคัญ  สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี        

นายเกรียงศักดิ์  ตัณฑตะนัย  ตําแหนงปลัดอําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  และ

นายณรงค ยอดศิรจินดา  ตําแหนงกํานันตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัด

สมุทรปราการ  ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิด โดยปฏิบัติหรืองดเวนการ

ปฏิบั ติหน าที่ โดย มิชอบ  หรือปฏิบั ติห รือละ เวนการปฏิบั ติหน าที่ โดยทุ จ ริต           

กลาวคือ  การดําเนินการออกโฉนดที่ดินดังกลาวจําเลยไดดําเนินการใหมีการซื้อกลอง

สํารวจและประมวลผลซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใชในการรังวัดที่ดินเพื่อใชในการรังวัดที่ดินให

รวดเร็ว  และบังคับ  ขูเข็ญ  จูงใจเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวออกโฉนดที่ดินใหแกจําเลย

และพวกโดยไมชอบดวยระเบียบและกฎหมาย  จนเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว     

ดําเนินการออกโฉนดใหแกจําเลยกับพวกจนแลวเสร็จรวม ๕ แปลง ดังน้ี เม่ือวันที่     

๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  

จังหวัดสมุทรปราการ  เน้ือที่จํานวน ๓๘๐ ไร ๓ ตารางวา  วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๕  
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ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗  ตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  

เน้ือที่จํานวน ๔๘๘ ไร ๓ งาน ๑๓ ตารางวา วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ออก    

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ     

เน้ือที่จํานวน ๓๔๓ ไร ๓ งาน ๒๙ ตารางวา  วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ออก   

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ ตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  เน้ือที่

จํานวน ๑๔๘ ไร ๕๔ ตารางวา และวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖  ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 

๑๕๕๖๕  ตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  เน้ือที่จํานวน ๓๗๗ ไร 

๓ งาน ๗๖ ตารางวา  ทําใหจําเลยกับพวกและบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท     

จํากัด ไดรับประโยชนจากการออกโฉนดที่ดินดังกลาวโดยมิชอบ  จําเลยไดมอบ       

พระเคร่ืองผงสุพรรณเลี่ยมทองคําแกนายสมมาตร  ดลมินทร  นายพรชัย  ดิสกุล  และ

นายคมชิต  วิชญะเดชา คนละ ๑ องคเปนการตอบแทน ทั้งน้ีโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง

ดังกลาวเปนการออกโดยมิชอบดวยระเบียบและกฎหมาย กลาวคือ นอกจากจะออกโฉนด

ทับที่สงวนหวงหามที่เทขยะมูลฝอยแลว  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ออกทับคลอง

สาธารณะคือคลองไมจางและคลองตรง  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ออกทับคลอง

สาธารณะคือคลองตาแชหรือคลองตาแซ  คลองหาง และคลองนางหงษ (สายเดิม)     

ออกทับถนนสาธารณะ  และออกโดยอาศัยหลักฐานครอบครองการรับรองการทํา

ประโยชนที่ดินแปลงอื่นมาอางออกโฉนด  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ออกทับคลอง

สาธารณะคือคลองทะเล  ออกทับถนนสาธารณะ  และออกโดยนําหลักฐานแสดงการ 
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ครอบครองการรับรองการทําประโยชนที่ดินแปลงอื่นมาออกสลับแปลง  โฉนดที่ดิน

เลข ท่ี  ๑๕๕๒๘  ออกทับถนนสาธารณะ  ออกโดยการนําหลักฐานแสดงการ       

ครอบครองการรับรองการทําประโยชนที่ดินแปลงอื่นมาอางออก  นําหลักฐานที่ดินเดิม 

ที่ออกเอกสารสิทธิไปแลวมาออกซ้ําอีก  และออกโดยเอาที่ดินที่ไมมีหลักฐานรวมเขา  

ไปดวย  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ออกทับถนนสาธารณะ เหตุเกิดที่ตําบลคลอง     

ดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ     

สาขาบางพลี  ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  และแขวง  

สวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน  จําเลยใหการปฏิเสธ  

ระหวางสอบสวนนายพรชัย  ดิสกุล  นําพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองคํา ๑ องค ซ่ึง

ไดมาจากการที่จําเลยมอบใหเพ่ือตอบแทนในการที่ตนไดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบดังกลาวมอบใหแกพนักงานสอบสวนเปนของกลาง  พนักงานสอบสวน

ไดสงมอบแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยึดไวประกอบ   

คดีแลว  จําเลยเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยที่ ๑๑ ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ.    

๔๕๐๒/๒๕๔๙ ของศาลอาญา  ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา     

๓๓, ๘๔, ๑๔๘, ๑๕๗ ริบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองคําของกลาง และนับโทษ  

ของจําเลยตอจากโทษของจําเลยที่ ๑๑ ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ.๔๕๐๒/๒๕๔๙  

ของศาลอาญา 

  จําเลยใหการปฏิเสธ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ จําเลยได   

ยื่นคํารองขอใหศาลชี้ขาดปญหาขอกฎหมาย ๔ ประการ กลาวคือ 
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  ๑. ฟองของโจทกบรรยายไมครบองคประกอบของความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๔ 

  ๒. ฟองของโจทกเคลือบคลุมเพราะชวงเวลาที่โจทกฟองยาวนานถึง      

๔ ปเศษ  จําเลยไมอาจเขาใจไดวาโจทกฟองกลาวหาจําเลยใชอํานาจหนาที่ตําแหนง 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย หรือตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ทั้งฟองของโจทกไมไดระบุอํานาจหนาที่โดยตรงของจําเลยดวย 

  ๓. ฟองของโจทกขาดอายุความ 

  ๔. จะตองนํากฎหมายใดมาบังคับแกจําเลย และศาลใดจะเปนผูมี       

อํานาจพิจารณาพิพากษาจําเลย 

  สําหรับปญหาที่วา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีน้ีหรือไมน้ัน  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองไดวินิจฉัยปญหานี้ไปแลววา คดีดังกลาวนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา

ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  ขอเท็จจริงตามสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

แหงชาติประกอบการไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานเพิ่มเติมของศาล คําใหการ     

จําเลยและคําแถลงการณปดคดีเปนหนังสือของจําเลยสรุปความวา เม่ือวันที่ ๕    

ตุลาคม ๒๔๗๒ อํามาตยเอก พระยากัลยาณวัฒนวิศิษฐ ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ไดมีประกาศหวงหามที่ดินบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณ 
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ต้ังแตปากอาวทิศตะวันออกแมนํ้าเจาพระยาตลอดไปตามชายทะเลถึงคลองสีลงสุดเขต

จังหวัดสมุทรปราการเชื่อมติดตอกับทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไวสําหรับ

ราชการเทขยะมูลฝอย หามมิใหผูใดจับจองหรือถือสิทธิโดยพลการ เวนแตผูน้ันจะมีสิ่ง

สําคัญสําหรับที่ดินอยูกอนแลว ตามเอกสารหมาย จ.๘๕ แผนที่ ๒๗๓๙ ตอมาไดมี   

พระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ เพ่ือนําที่ดินไปจัดแบงใหผูที่

ไดทําประโยชนในที่ดิน กับผูขอซ่ึงอยูในทองที่และสามารถจะรับทําการเพาะปลูกเองได

ในที่ดินน้ัน  ตามเอกสารหมาย จ.๘๕ แผนที่ ๒๗๘๗ ถึง ๒๗๙๐ หลังจากนั้นไดมี

ประกาศใหใชพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ บังคับถึง

อําเภอเมืองสมุทรปราการ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔  ตามเอกสารหมาย จ.๘๕ 

แผนที่ ๒๗๘๑ ถึง ๒๗๘๖ ในป ๒๔๘๙ ไดมีพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวย   

การแบงที่ดินในอําเภอสมุทรปราการ บางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  และ  

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ีเปนการยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ และ

พระราชกฤษฎีกาประกาศใหใชพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินฯ ใหแกราษฎร 

พ.ศ. ๒๔๗๓ ซ่ึงบังคับถึงอําเภอเมืองสมุทรปราการ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ ซ่ึง

ประกาศและกฎหมายดังกลาวครอบคลุมพ้ืนที่โฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง ที่โจทกฟองจําเลยนี้   
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อันเปนที่ต้ังของโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ   จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือ

ระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ จําเลย ดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศตั้งรัฐมนตรี เอกสารหมาย ล.๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่ง เร่ือง การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หลายฉบับ ตามเอกสารหมาย ล.๗ ถึง ล.๑๑ โดยมอบหมายใหจําเลยมีอํานาจใน    

การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับกรมราชทัณฑ 

กรมแรงงาน การเคหะแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  สวนหนวยงานอื่นของ

กระทรวงมหาดไทยบางหนวยงานรวมถึงกรมที่ดินน้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    

ไดมอบหมายอํานาจหนาที่ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยอื่นมีอํานาจในการสั่ง 

การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของ โดยคําสั่งทุกฉบับมีขอความวา     

ในกรณีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยผูใดไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทยตามลําดับหมายเลขถัดไปในคําสั่งน้ัน ๆ เปนผูปฏิบัติราชการ

แทน ในกรณีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยลําดับทายสุดไมอาจปฏิบัติราชการ

ไดใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยลําดับที่ ๑ เปนผูปฏิบัติราชการแทน  และ

ระหวางวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ จําเลยดํารง     

ตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศตั้งรัฐมนตรี เอกสารหมาย ล. ๓ 

และมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง มอบหมายและมอบอํานาจใหรัฐมนตรีประจํา 
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สํานักนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยใหจําเลยสั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรีสําหรับการกีฬาแหงประเทศไทย และคณะกรรมการทรัพยากร  

นํ้าแหงชาติตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเอกสารหมาย ล. ๑๙ ถึง ล. ๒๑  เม่ือระหวาง

ป ๒๕๓๑ ถึง ๒๕๓๓ จําเลยไดกวานซื้อท่ีดินของราษฎรหมูที่ ๑๑ และ ๑๒ ตําบล   

คลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ในนามบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด 

ซ่ึงจําเลยเปนผูถือหุนใหญ และเปนกรรมการบริษัทตามบันทึกคําใหการผูถูกกลาวหาซึ่ง

จําเลยใหการไวตามเอกสารหมาย จ. ๙๕ โดยใหนายพรอม แยมเมง อดีตผูใหญบานหมู   

ที่ ๑๑ และนายอนุหรือเปย โสตศรีทิพย อดีตผูใหญบานหมูที่ ๑๓ เปนนายหนาซื้อที่ดิน

จากราษฎร เปนที่ดินซ่ึงราษฎรครอบครองโดยมีหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) 

หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓) ราษฎรหลายรายยินยอมขายที่ดินให  

จําเลย  แตราษฎรหลายรายไมยินยอมขายที่ดินใหจําเลย  จําเลยรวบรวมซื้อที่ดินไดทั้งหมด 

๖๔ แปลง รวมเน้ือที่ ๑,๙๐๐ ไรเศษ โดยแบบแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) และหนังสือ

รับรองการทําประโยชน (น.ส.๓) ที่ซ้ือมาน้ันหลายฉบับระบุที่ดินเปนที่เทขยะ หลายฉบับ

ระบุจดคลองตรง คลองไมจาง หรือคลองจาง คลองตาแซ หรือคลองแช คลองตาพูน 

คลองตาชุม คลองดอน คลองทะเล คลองกะโหลก หรือระบุคลองสาธารณะ สภาพ   

ของท่ีดินเปนที่ราษฎรใชเลี้ยงกุง ทําประมง เปนปาจาก ปาแสม และปาโกงกาง โดยจําเลย

อางวาที่ดินบริเวณดังกลาวอยูติดทะเล มีการกัดเซาะของน้ําทะเล ราษฎรตองการขายที่ดิน

และจําเลยซื้อที่ดินไวเพ่ือรักษาฐานเสียงของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจําเลย  
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เม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ นายรอยอิศราพร ชุตาภา  จดทะเบียนกอต้ังบริษัท      

ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด  เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทําสนามกอลฟ และ

ขายบานจัดสรรในสนามกอลฟ  มีผูถือหุนประกอบดวยกลุมของนายรอยอิศราพร  และ

กลุมของนายสุบิน ปนขยัน ซ่ึงเปนนักการเมืองตามภาพถายหนังสือรับรองเอกสารหมาย 

จ. ๑๒๔ โดยนายรอยอิศราพร และนางบุญศรี  ปนขยัน เปนกรรมการผูจัดการ บริษัท

ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ้ือที่ดินที่ตําบลคลองดานจากบริษัทเหมืองแรลานทอง 

จํากัด เน้ือที่ประมาณ ๙๐๐ ไร โดยไมไดชําระราคาที่ดิน แตตีราคาที่ดิน เปนเงิน 

๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เทากับรอยละ ๒๒ ของหุนทั้งหมดของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด โดยจําเลยใหบริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด เปนเจาของหุนดังกลาว ดังน้ัน                     

บริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด จึงเปนผูถือหุนบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

รอยละ ๒๒ ของหุนทั้งหมด ตอมาบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ้ือที่ดินบริเวณ

น้ันเพ่ิมเติม โดยซ้ือจากบริษัท มารีนา อินเตอรคลับ จํากัด กับบริษัท สหมารีน   โปรดักส 

จํากัด และซ้ือเพ่ิมเติมจากราษฎรอีกรวมประมาณ ๑,๐๐๐ ไร ซ่ึงที่ดินดังกลาวนั้น บริษัท 

สหมารีน โปรดักส จํากัด เคยสอบถามเจาหนาที่สํานักงานที่ดิน และไดรับแจงวาบริเวณ

ดังกลาวเปนที่ประกาศสงวนหวงหามเปนที่ทิ้งขยะ ไมสามารถออกโฉนดที่ดินได ตามบันทึก

คําใหการของนายหัสนัย กองแกว ซ่ึงเคยเปนกรรมการผูจัดการบริษัท สหมารีน โปรดักส 

จํากัด เบิกความตอศาลยืนยันคําใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม และคณะ-              

อนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ.๒๗ ตอมาผูถือหุนรายอื่นของบริษัท 



(อม.๔๒) 

 
- ๑๒ - 

 
เหมืองแรลานทอง จํากัด ตองการขายหุนน้ัน จําเลยนําบริษัท นอรทเทอรน รีซอส จํากัด  

(ปจจุบันคือบริษัท นอรทเทอรนออยล จํากัด)  ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของจําเลยซื้อหุนของ

บริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด ตามคําใหการของผูถูกลาวหาซึ่งจําเลยใหการตามเอกสาร

หมาย จ. ๙๕ ขณะจําเลยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยนั้น นายทวี  ชูทรัพย 

อธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้นไดใหนายสุรพงษ ไชยนิตย เจาหนาที่ประจําฝายทะเบียน

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม ไปปฏิบัติหนาที่เปนผูติดตามรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย โดยปฏิบัติงานตามที่จําเลยมอบหมายทั้งงานในหนาที่

ราชการและงานสวนตัว นายสุรพงษเคยไดรับมอบหมายจากจําเลยใหดําเนินการเรื่อง

เกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนที่ดินแทนบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด และบริษัท ปาลมบีช 

ดีเวลลอปเมนท จํากัด โดยไปจดทะเบียนรับโอนที่ดินมีหลักฐานหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน (น.ส.๓, น.ส.๓ ก) และแบบแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) ที่สํานักงานที่ดินอําเภอ

บางบอ และเคยไปติดตอประสานงานเกี่ยวกับการออกโฉนดที่สํานักงานที่ดินจังหวัด

สมุทรปราการ สาขาบางพลี ใหจําเลย และบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด โดยอยู

ปฏิบัติงานประมาณ ๓ ป นายกิติชัย พิมพาภรณ เจาหนาที่กรมที่ดินตําแหนงหัวหนาฝาย

ทะเบียนเกษียณแลวไดไปทํางานใหจําเลยโดยการแนะนําของรองอธิบดีกรมที่ดินรายหนึ่ง 

ทํางานติดตอประสานงานการออกโฉนดที่ดินที่ตําบลคลองดานใหจําเลย โดยมีสถานที่

ทํางานที่บานจําเลย แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีบานของจําเลย 

และมีบริษัทตางๆ ของจําเลยตั้งอยูดวย เม่ือเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม ๒๕๓๓  
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บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด นําที่ดินที่ซ้ือมานั้นไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน

ตอสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี โดยมอบอํานาจใหนายกิติชัย 

เปนผูดําเนินการขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน มีนายไพศาล กาญจนประพันธ ทําหนาที่        

เจาพนักงานที่ดินจังหวัด นายสมชัย แตงนอย และนายชวรัฐ โฉมจังหวัด ชางรังวัด ๖ 

ทําหนาที่หัวหนาฝายรังวัด  นายอริยะ สุกวรรณรัตน  ชางรังวัด ๕ ทําหนาที่หัวหนางานรังวัด 

นายสมพร พรหมพันธุ  ชางรังวัด ๕ ทําหนาที่ชางรังวัด นายคมชิต วิชญะเดชา  เจาหนาที่

บริหารงานที่ดิน ๖ และนายวีระวงศ  สุวรรณวณิช เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน ๖ ทําหนาที่

หัวหนาฝายทะเบียน นายวิจิตร พรหมนารถ เจาหนาที่บริหารงานที่ดินอําเภอเมือง

สมุทรปราการ ชวยปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานหนังสือสําคัญ นายวิชัย ฉางทองคํา  

นักวิชาการที่ดิน ๕ ทําหนาที่หัวหนางานหนังสือสําคัญ นายวิชัย สิงหสุวรรณ  นักวิชาการ

ที่ดิน ๓ ทําหนาที่รับคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เน่ืองจากที่ดินดังกลาวบางสวน 

อยูติดทะเล มีการกัดเซาะของน้ําทะเลไปบางแลว จึงไมมีแนวเขตที่แนนอน  ในเบื้องตน

ไมสามารถทําการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินได นายสมพร พรหมพันธุ  ไดแจงนายสมชัย 

แตงนอย  ใหชักชวนนายพรชัย ดิสกุล  ซ่ึงเคยรับราชการที่กรมประมงและมีความเชี่ยวชาญ

การรังวัดที่ดินที่นํ้าทวมถึงไปชวยในการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาว ตอมาวันที่ ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๓๓ กรมที่ดินมีคําสั่งใหนายพรชัยไปชวยราชการเปนการประจําที่สํานักงาน

ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี และนายพรชัยไดรับมอบหมายจากนายสมชัยเปน

ผูทําการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินตามที่บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ยื่นขอ 
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เปนการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเฉพาะรายโดยมีหลักฐานการครอบครองตามมาตรา 

๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน นายพรชัยมีหนาที่รังวัดทํา แผนที่พิสูจนสอบสวนการ

ทําประโยชน ไตสวนกรรมสิทธิ์เพ่ือออกหนังสือสําคัญเกี่ยวกับที่ดิน ตรวจสอบและลงที่

หมายรูปแผนที่ในระวาง โดยนายพรชัยทราบวาที่ดินที่มีการยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินน้ัน 

ผูเกี่ยวของสั่งการคือจําเลยซ่ึงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น 

คําขอออกโฉนดที่ดินทั้งหมดมีนายกิติชัยเปนผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอและประสานงานกับ

เจาหนาที่ในการทําการรังวัด ลงลายมือช่ือรับรองการไตสวนที่ดิน ใหถอยคําในบันทึก

การสอบสวนตาง ๆ เกี่ยวกับที่ดินที่นํามาขอออกโฉนด และมีนายสุทัศน ธรรมรักคิด 

อดีตชางรังวัดเปนผูชวยเหลือ นายกิติชัยนําช้ีปกหลักเขตที่ดิน และเปนพยานในบันทึก

ถอยคําตาง ๆ นายสุทัศนไดไปทําการสํารวจแนวเขตที่ดินปกหลักมุมเขตดวยหลักไม และ

จัดทําแผนที่สวนตัวเพื่อใชประกอบการนําช้ีมุมเขตปกหลักเขตที่ดินในวันทําการรังวัดออก

โฉนดที่ดินดวย  กอนถึงกําหนดวันนัดรังวัดนายพรชัย นายกิติชัย และนายสุทัศน ไปดู

สภาพที่ดินที่จะรังวัด พบวาพื้นที่ทิศใตติดทะเล มีลักษณะเปนดินเลน ปาแสม และ   

ปาโกงกาง ข้ึนอยูทั่วไป หากทําการรังวัดดวยเครื่องมือของทางราชการมีอยูในขณะนั้นทํา

ไดยากและไมสามารถรังวัดใหอยูในเกณฑความถูกตองตามระเบียบของกรมที่ดินได 

นายพรชัยจึงหารือกับนายสมชัยและนายอริยะซ่ึงเปนหัวหนาฝายและหัวหนารังวัด   

และมีความเห็นวา ควรใหผูขอรังวัดออกโฉนดที่ดินจัดหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติวัดระยะ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสมีความละเอียดถูกตองสูงเพื่อปองกันความผิดพลาดดานวิชาการ 
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ทําแผนที่   นายกิติชัยพานายพรชัยและนายสมชัยไปพบจําเลย จําเลยใหนายพรชัยเปน

ผูคัดเลือกกลองสํารวจและประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง โดยติดตอซ้ือจากบริษัท เอส. ดี.

เอ็ม. จํากัด มีนายรัฐพงษ พงศปฏิเมธ  เปนผูจัดการ  นายรัฐพงศนํากลองสํารวจยี่หอ 

“ซอคเกีย” ไปสาธิตที่บานจําเลย  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  โดย  

มีนายพรชัยอยูดวย จําเลยไดซ้ือกลองสํารวจและประเมินผลจากบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จํากัด 

๒ เครื่องพรอมอุปกรณ ในราคาเครื่องละ ๔๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และใหนายพรชัยนําไป 

ใชในการรังวัดวางเสนโครงงานแผนที่ ปกหมุดหลักฐานแผนที่เพิ่มเติมจากเครื่องมือของ

กรมที่ดิน ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่ไมทันสมัยและประสิทธิภาพต่ํา จากนั้นทําการรังวัดโยงยึด

หลักเขตที่ดินและวัดระยะรอบแปลงจากหลักเขตถึงหลักเขตตามระเบียบกรมที่ดิน  เม่ือ

นายพรชัยกับพวกทําการรังวัดภาคสนามเสร็จสิ้นแตละแปลงแลว ไดตรวจสอบขอมูลดาน

วิชาการรังวัดทําแผนที่ รวมขอมูลจัดทําแผนที่ หลักฐานการรังวัด หลักฐานการคํานวณ 

เสนหลักฐานแผนที่ใชในราชการ ทํารูปแผนที่ลงระวาง ตรวจดูแนวเขตและแปลงที่ดิน

เพื่อรายงานในกรณีมีการทับลวดลาย เสนประ และเสนทึบในระวางแผนที่ตามระเบียบ  

ของกรมที่ดิน รวบรวมขอมูลการไตสวนเขตที่ดิน บันทึกถอยคําของผูเกี่ยวของทุก ๆ ฝาย 

เขียนรายงานการรังวัดตามขอมูลที่ปรากฏแตละแปลง จากนั้นก็สงใหผูตรวจการคํานวณ

และลงที่หมายระวางแผนที่ เมื่อผูตรวจคํานวณลงนามรับรองวาถูกตองแลวก็เสนอ

หัวหนางานรังวัดคือนายอริยะ หากหัวหนางานรังวัดตรวจระเบียบการรังวัดพบวายังมี

ขอบกพรองก็สงเร่ืองใหนายพรชัยแกไขเปนครั้ง ๆ ไป  โดยนายสุทัศนมอบแผนที่ซ่ึงมีการ 
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ปกหลักหมุดตามแผนที่เรียบรอยแลวใหนายพรชัยดวย  และนายพรชัยใหการตอพนักงาน

สอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษวา ในการรังวัดนั้นพยานไมไดตรวจสอบเอกสารสิทธิเดิม 

หรือแจงใหเจาของที่ดินขางเคียงไปคอยระวังแนวเขตตามขั้นตอนของระเบียบกรมที่ดิน  แต

พยานเขียนเอกสารบันทึกถอยคําของผูปกครองทองที่ (ท.ด.๑๖) ตามคําอธิบายของ 

นายกิติชัย ซ่ึงเม่ือเขียนเสร็จแลวนายกิติชัยจะนําไปใหผูเกี่ยวของลงลายมือช่ือ จากนั้น

นายกิติชัยนํากลับมาใหตนเขียนรายงานการทํารูปแผนที่ที่ใชออกโฉนด (ร.ว.๓.) เสนอ

หัวหนาชางรังวัดพิจารณาตอไปตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ.๑๐๑ มีคําขอออก

โฉนดที่ดินอีก ๒ คําขอรวมเนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ไร ซึ่งนายกิติชัยยื่นคําขอไวแลวน้ัน 

เม่ือถึงกําหนดรังวัดนายพรชัยกับพวกเดินทางไปบริเวณที่ดิน ปรากฏวาไมสามารถนําช้ี

ปกหลักเขตที่ดินไดเพราะสภาพที่ดินถูกน้ําทะเลกัดเซาะเปลี่ยนแปลงไป กลายเปนดินเลน 

เกือบทั้งหมด ไมมีสภาพการครอบครองและทําประโยชนใด ๆ อยู นายพรชัยทําบันทึก

เร่ืองราวขอเท็จจริงเสนอหัวหนางานรังวัด และสงเร่ืองคืนการรังวัดทั้ง ๒ คําขอตามระเบียบ

ของกรมที่ดิน  สวนโฉนดที่ดิน ๓ แปลงน้ันเม่ือนายพรชัยทําการรังวัดสิ้นสุดหนาที่ในครั้ง

ที่ ๑ ตามที่นายกิติชัยและนายสุทัศนไดนํารังวัดปกหลักเขตไว คือเร่ืองรังวัดออกโฉนด

ที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘ และ ๑๕๕๖๕ เม่ือนํารูปแผนที่ลงระวาง   ปรากฏวา   

ทับแนวเขตทะเลทางดานทิศใตในระวางเปนเสนทึบ ใตเสนทึบเขียนไววาที่ดินออน

ชายทะเล นายพรชัยจึงรายงานขอเท็จจริงเสนอไปตามขั้นตอน สําหรับที่ดินที่ติดทะเล

นายพรชัยแจงนายกิติชัยและนายสุทัศนวาไมสามารถออกโฉนดที่ดินไดเต็มตามที่นํารังวัด 



(อม.๔๒) 

 
- ๑๗ - 

 
ไว ขอใหตัดเสนเขตทะเลออก นายกิติชัยไมสามารถตัดสินใจได จึงใหนายพรชัยไปพบ

จําเลย นายพรชัยแจงจําเลยวาไมสามารถออกโฉนดตามหลักฐานการครอบครองเดิม 

จะออกโฉนดที่ดินไดไมเกินเขตทะเลเทาน้ัน จําเลยก็ไมขัดของแตอยางใด และสั่งการให

นายกิติชัยกับนายสุทัศนไปทําการรังวัดใหม ตัดสวนที่ทับทะเลออก  นายกิติชัยและ  

นายสุทัศนจึงนําหลักฐานที่ดินเดิมไปแบงแยกแลวนําสวนที่เหลือมาทําการรังวัดครั้งที่ ๒ 

การรังวัดครั้งน้ีทําใหจํานวนเนื้อที่ลดลงรวม ๘๕๙ ไร ๒ งาน ๔๑ ตารางวา นายพรชัย 

จึงทําหลักฐานแผนที่ลงรูประวางใหม และเขียนรายงานเสนอหัวหนางานตามระเบียบของ

กรมที่ดิน ระหวางป ๒๕๓๒ ถึง ๒๕๓๕ นายเกรียงศักดิ์  ตัณฑตะนัย ดํารงตําแหนง

ปลัดอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับมอบอํานาจจากนายอําเภอบางบอใหมี

หนาที่ไปรวมในการรังวัดระวังช้ีและรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชนกับตรวจพิจารณาวา

ที่ดินที่ขอออกโฉนดเปนที่ดินหวงหามหรือท่ีสาธารณประโยชนหรือไม และตรวจพิจารณา

และรับรองสภาพของที่ดินที่ขอออกโฉนดในฐานะผูปกครองทองที่ ทั้งน้ีตามหนังสือ 

ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๗๔๘/๒๔๙๗  ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๗ เอกสารหมาย 

ล. ๑๒๖ นายอําเภอในฐานะผูปกครองทองที่มีหนาที่รวมในการรังวัดระวังช้ีแนวเขตดังกลาว 

นายเกรียงศักดิ์ไดประสานกับนายณรงค ยอดศิรจินดา  กํานันตําบลคลองดานไปทําหนาที่ช้ี

แนวเขตที่สาธารณประโยชน   นายเกรียงศักดิ์  นายณรงค  และนายวงษ ชาญสมร 

ผูใหญบาน หมูที่ ๑๑ ตําบลคลองดาน ไดรวมลงลายมือช่ือรับรองแนวเขตและรับรองสภาพ

ที่ดินวา ในการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาวไมทับคลองหรือถนนสาธารณะ  ที่ดินที่นํารังวัด 
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มีสภาพอยูในหลักเกณฑที่จะออกโฉนดที่ดินได ซ่ึงตอมานายวงษไดใหการตอพนักงาน

สอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวนของ ป.ป.ช. ตาม

เอกสารหมาย จ.๑๑๐ วา พยานไมไดไปรังวัดระวังแนวเขตที่สาธารณประโยชน  เน่ืองจาก

นายสุทัศนซ่ึงเปนคนของจําเลยไดมาพูดขอรองใหลงช่ือรับรองเขตที่สาธารณประโยชนใน

การออกโฉนดที่ดินดังกลาว คร้ังแรกพยานไมยอมลงช่ือในเอกสารนั้น  เน่ืองจากไมมี

หนังสือแจงจากนายอําเภอบางบอใหตนไประวังแนวเขตที่สาธารณประโยชนในการออก

โฉนดที่ดิน นายสุทัศนไดบอกวาจําเลยตองการใชที่ดินดังกลาว  และมีนายเกรียงศักดิ์

ปลัดอําเภอบางบอกับนายณรงคกํานันตําบลคลองดานไดไปตรวจสอบและลงลายมือใน

เอกสารดังกลาวไวแลว พยานจึงลงชื่อเปนพยานในเอกสารระวังแนวเขตที่สาธารณประโยชน

ดังกลาวให  นายสมชัย ชางรังวัด ๖ ซ่ึงทําหนาที่หัวหนางานรังวัดไดตรวจสอบเรื่องราวและ

รายงานเกี่ยวกับการรังวัดแลว เห็นวา เปนไปตามขั้นตอนของการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย  

ตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไดทําบันทึกเสนอเรื่องใหฝายทะเบียน

พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป  นายสมชัยไมเคยรูจักจําเลยมากอน แต

นายสุรพงษเคยไปพบนายสมชัยและแสดงตัววารับราชการกรมที่ดิน และทําหนาที่เปน

ผูติดตามจําเลย  นายสุรพงษเคยนําเอกสารเกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดินของบริษัท

ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ใหนายสมชัยดู และบอกวาจําเลยซ่ึงเปนรัฐมนตรีฝาก

ใหชวยดูแลดวย นายสมชัยรับปากไวตามมรรยาทโดยไมไดรับสําเนาเอกสารไว นายสมชัย

ไดบันทึกทักทวงและใหสอบสวนเพิ่มเติมเร่ืองราวและรายงานการรังวัด (ร.ว.๓.) ของ 
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นายพรชัยหลายประการ เชน เรื่องราวการรังวัดออกโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๕๖๕ นั้น

ไดบันทึกเสนอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี วา  นํ้าทะเลทวม

ถึงตามรายงานของชางรังวัด จึงเห็นสมควรแจงนายอําเภอบางบอเพื่อออกไปตรวจ

สภาพและอาณาเขตบริเวณที่ผูขอออกโฉนดที่ดิน และเรื่องราวการรังวัดออกโฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๕๕๒๘ ไดบันทึกเสนอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี วา       

ตามรายงานของชางรังวัดที่ดินบางแปลงน้ําทวมถึงและออกโฉนดทับเสนทึบในระวางเกา 

จึงเห็นสมควรแจงนายอําเภอบางบอตรวจสอบสภาพและอาณาเขตที่ดินบริเวณที่ผูขอออก

โฉนดที่ดินเอกสารหมาย ล.๑๖๑, ล.๑๕๗ และ ล.๑๖๐ ตามลําดับ จากการบันทึก

รายงานดังกลาวมีผลใหตองทําการรังวัดตรวจสอบที่ดินทั้ง ๓ แปลงใหม และออกโฉนด

ที่ดินไดเน้ือท่ีลดลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ เน้ือท่ีเดิมรังวัดได ๗๑๙ ไร ๒ งาน      

๙๐ ตารางวา รังวัดใหมได  ๓๗๗ ไร ๓ งาน ๗๖ ตารางวา ลดลง ๓๔๑ ไร ๓ งาน     

๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ เน้ือที่เดิมรังวัดได ๕๖๐ ไร ๓ งาน ๗๐ ตารางวา  

รังวัดใหมได ๓๔๓ ไร ๓ งาน ๒๙   ตารางวา ลดลง ๒๑๗ ไร ๔๑ ตารางวา และโฉนด

ที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ เน้ือที่เดิมรังวัดได ๕๔๘ ไร ๓ งาน ๔๐ ตารางวา รังวัดใหมได 

๑๔๘ ไร ๕๔ ตารางวา ลดลง ๓๐๐ ไร ๒ งาน ๘๖ ตางวา และการออกโฉนดที่ดิน

ดังกลาวตองลาชาออกไป ขณะจําเลยยังคงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงมหาดไทย จําเลยเคยเรียกนายไพศาล กาญจนประพันธ เจาพนักงานที่ดินจังหวัด

สมุทรปราการ สาขาบางพลี ขณะน้ันไปพบที่บานจําเลย นายไพศาลกับภริยาไปบานจําเลย 
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ที่แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง จําเลยบอกนายไพศาลใหรีบออกโฉนดที่ดินใหเพราะ

ตองการใชโฉนดที่ดิน หลังจากนั้นไมนานจําเลยไปพบนายไพศาลที่สํานักงานที่ดินจังหวัด

สมุทรปราการ สาขาบางพลี โดยจําเลยผลักประตูหองทํางานของนายไพศาลและพูดวา 

“คุณไพศาล คุณพูดภาษาคนไมรูเร่ือง ผมเปนรัฐมนตรีจะใหคุณดังก็ได จะใหคุณดับก็ได” 

ตามบันทึกคําใหการของนายไพศาลเอกสารหมาย จ.๙๖ แลวจําเลยกําชับนายไพศาล 

ใหเรงรีบออกโฉนดที่ดินให จําเลยเคยเดินทางไปที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 

สาขาบางพลี และเรียกนายไพศาล นายสมชัย และนายพรชัยมาพบเพื่อใหเรงรัดการออก

โฉนดที่ดิน และออกตามจํานวนเนื้อที่ตามหลักฐานที่ยื่นขอไว  แมสภาพความจริงที่ดิน

จะเปนแนวทะเลแลวก็ตาม นายไพศาลไดลงนามออกโฉนดที่ดินใหบริษัท ปาลมบีช       

ดีเวลลอปเมนท จํากัด เพียง ๒ แปลง คือโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ และโฉนดที่ดิน 

เลขที่ ๑๓๘๑๗ โดยลงนามวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ และวันที่ ๒๒ เมษายน      

๒๕๓๕ ตามลําดับ สวนอีก ๓ แปลง ไมสามารถออกใหไดเพราะนํ้าทะเลขึ้นทวมถึง   

และมีเน้ือที่มากกวาหลักฐานเดิม นายไพศาลเคยไปตรวจสอบพื้นที่จริงดวยตนเอง โดย

ใหเจาหนาที่ปกไมที่หมุดหลักเขตที่ดินแลวใชผาแดงผูกใหเห็นเปนที่สังเกต เม่ือนํ้าทะเล

ข้ึนไดทวมเลยหลักเขตเขามาในที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินประมาณ ๑๐ เสน หรือประมาณ 

๔๐๐ เมตร นายไพศาลขอใหนายกิติชัยซ่ึงเปนตัวแทนผูขอออกโฉนดที่ดินกันที่ดินดังกลาว

ออก  แตนายกิติชัยไมยินยอม อางวากรมเจาทาไดรับรองแนวเขตทะเลแลว  นายไพศาลไป

พบนางเชอรร่ี สื่อสิน ซ่ึงเปนผูตรวจราชการกรมที่ดินในขณะนั้น และเลาเรื่องการออกโฉนด 
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ที่ดินดังกลาวใหฟง นางเชอรร่ีไดเดินทางไปตรวจราชการที่สํานักงานที่ดินจังหวัด

สมุทรปราการ สาขาบางพลี ไดบันทึกตรวจสั่งงานในสมุดตรวจราชการโดยใหสงเร่ืองการ

ขอออกโฉนดที่ดิน ๓ แปลงดังกลาวใหกรมที่ดินตรวจสอบกอน นายไพศาลสําเนาสมุด

ตรวจราชการดังกลาวรายงานไปยังกรมที่ดินและสงเร่ืองการออกโฉนดที่ดิน ๓ แปลง

ดังกลาวใหกรมที่ดินตรวจสอบกอนตามที่นางเชอรร่ีผูตรวจราชการกรมที่ดินส่ังการ  ซ่ึงสมุด

ตรวจราชการที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี และสําเนาสมุดตรวจ

ราชการดังกลาวที่รายงานไปยังกรมที่ดินไดสูญหายไปแลว เม่ือจําเลยพนจากการเปน

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยแลว จําเลยเคยพูดคุยกับนายสมชัยวา แมไมไดเปน

รัฐมนตรีแลวก็ยังมีเพ่ือนเปนรัฐมนตรีอยู ใหเรงรัดออกโฉนดที่ดินอีก ๓ แปลงดังกลาว   

ใหดวย ตอมานายสมชัยถูกยายไปรับราชการที่กองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ  ซ่ึง

นายสมชัยใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย 

จ. ๙๘ วา เปนตําแหนงที่ไมมีใครอยากอยู และเปนการถูกกลั่นแกลงและลดช้ัน สวน

นายไพศาลถูกยายไปรับราชการในตําแหนงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี  ซ่ึงนายไพศาล

ใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช.วา แมมีระดับตําแหนงเทาเดิม แตครอบครัวตอง

เดือดรอนเพราะนายไพศาลมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานคร สาเหตุที่ถูกยายเพราะตนไมยอม

ลงนามออกโฉนดที่ดินใหจําเลย  นายไพศาลไปพบนายผัน จันทรปาน ซ่ึงเปนอธิบดีกรม

ที่ดินขณะนั้นเพื่อช้ีแจงเหตุที่ไมยอมลงนามออกโฉนดที่ดินดังกลาว นายผันบอกไมตอง

ช้ีแจงเพราะทราบสาเหตุและเขาใจเรื่องน้ีดีแลว นายไพศาลสอบถามเรื่องสาเหตุที่ถูก   
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ยายไปจังหวัดปตตานี นายผันตอบวา นายไพศาลยายไปดีแลว หากยังอยูเกรงวาจะได 

รับอันตราย ตามบันทึกคําใหการของนายไพศาลตามเอกสารหมาย จ. ๙๖ เม่ือนายสมมาตร 

ดลมินทร  ไปรับราชการเปนเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ตอจาก 

นายไพศาล จําเลยไดทวงกลองสํารวจและประมวลผลคืนจากสํานักงานที่ดินจังหวัด

สมุทรปราการ สาขาบางพลี  โดยจําเลยไมพอใจที่ไมสามารถออกโฉนดที่ดินอีก ๓ แปลง

ใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด  นายสมมาตรไดเลาเรื่องที่เกิดขึ้นให  

นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงไดรับมอบหมายใหมี

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับกรมที่ดิน

ทราบ ตอมานายเสนาะบอกนายสมมาตรวา ไดพูดฝากฝงนายสมมาตรกับจําเลยแลว 

ใหจําเลยชวยดูแลเพราะนายสมมาตรเปนนอง  เม่ือกลางป ๒๕๓๖ ในชวงมีการประชุม

คณะกรรมาธิการงบประมาณ จําเลยเปนประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณของ  

สภาผูแทนราษฎรไดเรียกนายอนันต อนันตกูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายผัน 

ไปพบที่โรงแรมปร้ินเซส แขวงหลานหลวง เขตปอมปราบศัตรูพาย นายอนันตเรียกให

นายสมมาตรไปพบและสอบถามเหตุที่ไมยอมออกโฉนดที่ดินอีก ๓ แปลง ที่จําเลยขอ

ออกโฉนดที่ดินใหบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด นายสมมาตรชี้แจงจําเลยตอ

หนานายอนันต และนายผันวา ที่ดินที่ยื่นขอออกโฉนดที่ดินน้ันมีบางสวนนํ้าทะเลทวมถึง 

ไมสามารถออกโฉนดที่ดินล้ําไปในทะเลได ถาออกโฉนดที่ดินโดยตัดสวนที่ล้ําเขาไปใน

ทะเลก็ทําใหได  และจําเลยยอมรับตามที่นายสมมาตรชี้แจง  ตอมานายสมมาตรทราบ  
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จากเพื่อนขาราชการกรมที่ดินวา จําเลยในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณของสภา

ผูแทนราษฎรไดจัดงบประมาณจํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหกรมที่ดินจัดซื้อกลอง

สํารวจและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสูงโดยกรมที่ดินไมไดขอต้ังงบประมาณสวนน้ีไวแต

อยางใด  หลังจากนายสมมาตรไดช้ีแจงขอขัดของในการออกโฉนดที่ดินและจําเลยยอมรับ

ตามที่ช้ีแจงนั้นแลว นายสมมาตรสั่งการใหเจาหนาที่รังวัดประสานกับผูขอออกโฉนดที่ดิน

ฝายจําเลยเพื่อทําการรังวัดออกโฉนดที่ดินใหม  ตอมานายสมมาตรไดลงนามออกโฉนดที่ดิน

ใหบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด อีก ๓ แปลง เปนที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๐๒๔ 

เนื้อที่ ๓๔๓ ไร ๓ งาน ๒๙ ตารางวา ลงนามวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ โฉนดที่ดิน

เลขที่ ๑๕๕๒๘ เน้ือที่ ๑๔๘ ไร ๕๔ ตารางวา ลงนามวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ และ

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ เน้ือท่ี ๓๗๗ ไร ๓ งาน ๗๖ ตารางวา ลงนามวันที่ ๓๐ 

ธันวาคม ๒๕๓๖ นายกิติชัยไดประสานใหนายสมมาตร นายคมชิต และนายพรชัยนํา

โฉนดที่ดินทั้ง ๓ แปลงไปมอบใหจําเลยที่บานจําเลยที่แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

นายสมมาตร นายคมชิต และนายพรชัยมอบโฉนดที่ดินทั้ง ๓ แปลงใหแกจําเลยที่หอง 

รับแขกในบานของจําเลย  จําเลยไดมอบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองใหนายสมมาตร 

นายคมชิต และนายพรชัย คนละ ๑ องค บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด อางวา

ไมสามารถดําเนินกิจการสนามกอลฟได จึงขายที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกลาวใหแกบริษัท 

คลองดานมารีน แอนด ฟชเชอรร่ี จํากัด ในราคาไรละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอมา

กิจการรวมคา เอ็น วี พี เอส เค จี จํากัด ไดรับการพิจารณาใหกอสรางโครงการจัดการน้ํา     
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เสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการและไดเสนอขายที่ดินดังกลาวใหแกกรมควบคุม

มลพิษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและรับโอนที่ดินทั้ง 

๕ แปลง นายสมชาย โชติธรรมธรา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี 

ขณะน้ันไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการและไดประชุมหารือกันหลายครั้ง โดยกิจการ  

รวมคา เอ็น วี พี เอส เค จี เสนอขายที่ดินดังกลาวแกกรมควบคุมมลพิษราคาตารางวาละ 

๒๐,๐๐๐ บาท แตนายสมชายเห็นวาเปนที่ดินไมมีทางออก ควรมีราคาไมเกินตารางวาละ 

๓,๐๐๐ บาท จึงไดบันทึกทักทวงไวและไมมีการตรวจรับที่ดินดังกลาว แตกรมควบคุม

มลพิษไดจายคาที่ดินและคากอสรางระบบจัดการน้ําเสียใหแกกิจการรวมคา เอ็น วี พี เอส 

เค จี ไปบางสวน เปนเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว นายเฉลา ทิมทอง กับ 

พวก ซึ่งเปนราษฎรตําบลคลองดานรองเรียนวา การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงออกโดย 

มิชอบดวยระเบียบและกฎหมาย ทับคลองและถนนสาธารณประโยชน ทับที่เทขยะของทาง

ราชการ สํานักนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ ตาม

เอกสารหมาย ล.๗๙ ต้ังกรรมการตรวจสอบและสอบสวนกรณีการทุจริตโครงการจัดการ

นํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ  จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพลตํารวจโทนพดล สมบูรณทรัพย 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขณะนั้นเปนประธานมีพันตํารวจโทพงศอินทร อินทรขาว  เปน 

กรรมการดวย พันตํารวจโทพงศอินทรตรวจพบวาบริเวณหมูที่ ๑๑ และ ๑๒ ตําบลคลองดาน  

อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ อันเปนที่กอสรางโครงการจัดการน้ําเสียดังกลาวอยูใน

เขตประกาศกําหนดใหที่ดินเปนที่หวงหามไวสําหรับใชราชการเทขยะมูลฝอย โดยมี 
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดินบริเวณดังกลาวคือ ประกาศผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ เปนที่หวงหามไวสําหรับใชราชการเทขยะมูลฝอย ตอมามี

พระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยใหแบงที่ดินที่ยังไมมีหนังสือ

สําคัญสําหรับที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายใหแกผูขอซ่ึงไดทําประโยชนในที่ดิน กับผูขอที่อยู

ในทองที่และสามารถจะรับทําการเพาะปลูกเองไดในที่ดินน้ัน มีประกาศใหใชพระราช

กฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ บังคับถึงอําเภอเมืองสมุทรปราการ ลงวันที่ 

๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ และมีพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยการแบงที่ดินใน

อําเภอสมุทรปราการ บางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินอําเภอ

บางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราใหแกราษฎร พ.ศ. 

๒๔๗๓ และประกาศใหใชพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ บังคับ

ถึงอําเภอเมืองสมุทรปราการ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ ซ่ึงมีปญหาทางปฏิบัติของ

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือดวนมากที่ มท.๐๗๑๑/๑๐๑๔๖ ลงวันที่ ๓ 

กรกฎาคม ๒๕๒๙ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นปญหาขอกฎหมาย

วา ที่ดินหวงหามดังกลาวเปนที่ราชพัสดุหรือไม และหากที่ดินดังกลาวเปนที่ราชพัสดุ ควรให 
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กระทรวงการคลังหรือกระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการเพิกถอนการหวงหาม หรือควร

ดําเนินการจัดแบงใหแกราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๙ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือที่ นร.๐๖๐๑/๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม 

๒๕๓๐ วา ไดพิจารณาเรื่องน้ีแลว โดยมีผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนจังหวัดสมุทรปราการ และ

กรมธนารักษไปรวมพิจารณาดวย โดยที่ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมโตแยงกันวาเคยแบง

ที่ดินใหราษฎรหรือไม จึงมีความใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังพิจารณา

ปญหาขอกฎหมายรวมกันโดยพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏข้ึนใหมเสียช้ันหน่ึงกอน 

เพราะอาจมีขอยุติที่แตกตางจากเดิม กระทรวงมหาดไทยรับทราบแลวจึงไดแจงใหกรมที่ดิน 

และจังหวัดสมุทรปราการดําเนินการตอไป ตอมามีการประชุมและพิจารณาหลายครั้งโดยไม

มีการนําขอเท็จจริงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอ

เมืองสมุทรปราการ บางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ ข้ึนพิจารณา  จนกระทั ่งเมื ่อวันที ่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับที่ดินบริเวณนี้ โดยใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกผู

ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  สวนผูมีหนังสือแสดงสิทธิโดยชอบแลว ใหจังหวัด

ดําเนินการใด ๆ ตอไปไดตามสิทธิที่เขามีอยู และที่ดินสวนที่เหลือใหแบงใหดําเนินการ

จัดสรรแกราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๙ จังหวัดสมุทรปราการ   

มีหนังสือท่ี ๐๐๒๐/๑๑๒๓๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ใหแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

ที่ดินบริเวณดังกลาววา กระทรวงมหาดไทยยกเลิกเขตสงวนหวงหามแลว  และคณะรัฐมนตรี  
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มีมติเม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑ ดังกลาวแลว จึงไดยกเลิกการสั่งระงับการทํานิติกรรม

ที่ดินดังกลาวและใหดําเนินการใหแกเจาของที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๕ มกราคม 

๒๕๓๑  เปนเหตุใหเวลาตอมาที่ดินบริเวณตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัด

สมุทรปราการ  มีการทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินได พลตํารวจโทนพดลไดสั่งการใหพันตํารวจ-

โทพงศอินทร และกรรมการเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริงและดูสภาพพื้นที่ทําการกอสราง

โครงการจัดการน้ําเสียดังกลาว  โดยมีราษฎรในพื้นที่เปนผูนําช้ี  ผลการตรวจสอบปรากฏวา 

คลองกะโหลกซึ่งอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ อยูทางทิศเหนือ ตรงกับทางเขาออกของ

โครงการจัดการน้ําเสีย ถูกถมเปนถนน มีแนวลําคลองออกมาจากทางดานทิศตะวันออกของ

ประตูทางเขาโครงการขนานไปกับร้ัวเลี้ยวเขาไปในโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๗๖ ซ่ึงมีสภาพถูก

ดินถมทับแลวขุดเพื่อใหเปนแนวลําคลอง คลองทะเลซึ่งอยูระหวางโฉนดที่ดินเลขท่ี 

๑๕๐๒๔ และ ๑๓๘๑๗ มีการถมที่ดินเพื่อกอสรางโครงการ คลองหางซึ่งอยูในโฉนดที่ดิน

เลขที่ ๑๓๘๑๗ มีการถมที่ดินปดกั้นแนวลําคลองและปลูกตนไมเพ่ืออําพราง คลองตาแชซึ่ง

อยูในโฉนดเลขที่ ๑๓๘๑๗ มีการปดกั้นและถมคลองสภาพเริ่มต้ืนเขิน คลองไมจาง    

ซ่ึงอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ มีการกอสรางทับแนวคลองและพบการปกรั้วแนว

โครงการรุกล้ําแนวลําคลอง ตอมาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการตรวจสอบ

และสอบสวนดังกลาวพรอมผูแทนของกรมที่ดิน  กรมการขนสงทางน้ําและพานิชยนาวี  กรม 

ธนารักษ  และพนักงานสอบสวน  กองปราบปรามไดรวมกันไปตรวจสถานที่กอสรางโครงการ

จัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยตรวจสอบพิกัดตําแหนงดวย 



(อม.๔๒) 

 
- ๒๘ - 

 
เครื่องมือหาคาพิกัดระบบดวยการวัดสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) เพ่ือตรวจสอบแนวคลอง

กะโหลก  คลองหาง  คลองทะเล  และคลองตาแช  มีนายชัยวัฒน  นาวีภาพ  ตําแหนงวิศวกร

รังวัด  ๘ ว. หัวหนากลุมสรางและรับสัญญาณดาวเทียม  สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่  กรมที่ดิน  

ออกไปรวมทําการตรวจสอบ  โดยนายชัยวัฒนไดเตรียมแผนที่รูปถายทางอากาศป  ๒๕๓๔  

และป ๒๕๔๔  พรอมเครื่องมือหาคาพิกัดดวยการรับสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) เพ่ือ

กําหนดแนวคลอง  จากการตรวจสอบพบวาพื้นที่บางสวนยังคงสภาพเปนคลอง  จากการหา

คาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) แลวนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลในแผนที่รูปถาย

ทางอากาศไดแนวคลองทั้ง ๔  สายพรอมทั้งสอบถามจากชาวบานจึงทราบชื่อของคลอง

ตางๆ จากนั้นไดลงคาพิกัดกําหนดจุดไว  คือคลองกะโหลกอยูระหวางโฉนดที่ดินเลขที่ 

๑๓๑๕๐ กับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๔๗  กําหนดจุดเอ. ๑ ถึง เอ.๖ คลองตาแชอยูใน

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ไดกําหนดคาพิกัดจุดบี. ๑ ถึง บี. ๒๕ คลองหางอยูในโฉนดที่ดิน

เลขที่ ๑๓๘๑๗  ไดกําหนดคาพิกัดจุด ซี. ๑ ถึง ซี. ๒๗ และคลองทะเลอยูระหวางโฉนด

ที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗  กับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ กําหนดคาพิกัดจุดดี.๑ ถึง ดี.๒๒ ตาม

รายละเอียดในแผนที่รูปถายทางอากาศป ๒๕๔๔ โดยนายชัยวัฒนไดเบิกความตอศาล

และใหการตอพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย 

จ.๓๗ และระวางแผนที่รูปถายทางอากาศที่ใชในการตรวจสอบของนายชัยวัฒน ตาม

เอกสารหมาย จ.๙๓ รวม ๔ แผน นางกัลยกร  กันตสุวรรณ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ๘  

กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเคยรับราชการตําแหนงนักวิชาการที่ดิน ๘ ว. ปฏิบัติหนาที่หัวหนา 



(อม.๔๒) 

 
- ๒๙ - 

 
กลุมงานเพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน  สวนมาตรฐานการออก

หนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน  สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน  ซ่ึงไดรับการ

แตงต้ังคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  ๙๕/๒๕๔๖  ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖  ใหเปน

คณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนกรณีทุจริตโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ  

จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการใหตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีการ

ออกโฉนดที่ดินอันเปนที่ต้ังโครงการดังกลาววาชอบดวยระเบียบและกฎหมายหรือไม  เมือ่

นางกัลยกรตรวจจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เชน ระวางรูปถายทางอากาศทั้ง

กอนและหลังปที่ออกโฉนดที่ดิน  สารบบเรื่องราวการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน   

(น.ส. ๓) ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดินและเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดิน ทะเบียนการ

ครอบครองที่ดินของกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินอําเภอบางบอ  และเอกสารอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ  เชน  ประกาศของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ลงวันที่  ๕  ตุลาคม  

๒๔๗๒  เร่ือง  กําหนดที่ดินหวงหามไวสําหรับใชในราชการเทขยะมูลฝอย  พระราชกฤษฎีกา

ที่เกี่ยวของอีกหลายฉบับ  และความเห็นทางวิชาการของกรมที่ดินเกี่ยวกับที่เทขยะ  ผลการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการพบวา  โฉนดที่ดินทั้ง  ๕  แปลง  ออกโดย

คลาดเคลื่อนมิชอบดวยระเบียบและกฎหมาย  นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบวา  ที่ดินที่   

มีการออกโฉนดที่ดินทั้ง  ๕  แปลงดังกลาวเปนบริเวณท่ีมีประกาศเปนที่เทขยะของทาง

ราชการ  ซ่ึงเปนที่หวงหามไมสามารถออกเอกสารสิทธิได  แมกรมที่ดินจะมีขออางวามีมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๓๑  รองรับวาที่ดินดังกลาวถูกเพิกถอนสภาพ 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๓๐ - 

 
การเปนที่ เทขยะไปแลว   แตก็ยังมีปญหาที่ตองตรวจสอบวาขออางตรงตาม    

ขอเท็จจริงหรือไม เพราะมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมิไดกลาวถึงพระราชบัญญัติยกเลิก

กฎหมายวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอเมืองสมุทรปราการ  บางบอ  บางพลี  จังหวัด

สมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.๒๔๘๙ ตามบันทึกคําใหการ

เอกสารหมาย จ.๓๙  และเอกสารประกอบคําใหการหมาย จ.๘๘  รวม ๑๐๒ แผน   

กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมีหนังสือแจงรายงานการสอบสวนการออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน

ทั้ง ๕ แปลงดังกลาวใหกรมที่ดินทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ กรมที่ดิน

มีคําสั่งที่ ๑๒๐๑/๑๕๔๖  ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖  แตงต้ังนายถวัลย  ทิมาสาร

นักวิชาการที่ดิน ๘ ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิที่ดิน สํานัก

มาตรฐานออกหนังสือสําคัญเปนหัวหนาคณะทํางานเพื่อพิจารณากรณีทุจริตโครงการจัดการ

นํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการในสวนที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินทั้ง 

๕ แปลงดังกลาว  โดยกรมที่ดินมีคําสั่งเพื่อใหประสานกับคณะกรรมการตามคําสั่งสํานัก

นายกรัฐมนตรีที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ และมีหนาที่ชวยเหลือในการ

สอบขอเท็จจริงตามเอกสารสารบบเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงนั้น ตลอดจน

ใหความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดิน จากการตรวจสอบ

เร่ืองราวการออกโฉนดที่ดินสรุปวาโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงออกโดยฝาฝนระเบียบและ

กฎหมายตามบันทึกคําใหการพยานเอกสารหมาย จ.๓๖ รวม ๔๐ แผน และเอกสาร

ประกอบคําใหการหมาย จ.๙๐ รวม ๒๔ แผน และคําเบิกความตอศาลของนายถวัลยเม่ือ 



(อม.๔๒) 

 
- ๓๑ - 

 
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ตอมากรมที่ดินมีคําสั่งที่ ๑๒๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๔๖ แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  กรณีการขอออกโฉนดที่ดิน

บริเวณโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยชาญ  

สิทธิวิรัชธรรม ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนประธาน โดย

ใหมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘ 

และ ๑๕๕๖๕ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ออกโดยมิชอบหรือไม 

สมควรดําเนินการแกไขเพิกถอนอยางไรหรือไม เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและตองรับผิดมี

ใครบาง และควรดําเนินการทางวินัยและอาญาอยางไรบาง นายชาญชัยและคณะกรรมการตาม

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ รวมกันตรวจสอบ

ขอเท็จจริงจากหลักฐานเอกสารตางๆ ของกรมที่ดินและของสํานักงานที่ดินจังหวัด

สมุทรปราการ สาขาบางพลี เชนสารบบโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง ระวางแผนที่ ระวางรูป

ถายทางอากาศ ประวัติความเปนมาของ “ที่เทขยะ” จังหวัดสมุทรปราการ และเอกสารอื่น

ตลอดจนมีการตอรูปเปรียบเทียบขางเคียงของแบบแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) และหนังสือ

รับรองการทําประโยชน (น.ส.๓) ทุกแปลงวาสอดคลองตองกันหรือไม จากการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีความเห็นวา มีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบจํานวน ๔ แปลง คือ โฉนดที่ดิน

เลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔ และ ๑๕๕๒๘ สวนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ออก

โดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีการออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณะ ซ่ึงผลการตรวจสอบ

พบวาเปนการออกโดยมิชอบบางสวน คณะกรรมการเห็นควรใหดําเนินการแกไขโดยกันสวน 



(อม.๔๒) 

 
- ๓๒ - 

 
ที่ออกโดยมิชอบออก สําหรับเจาหนาที่ของกรมที่ดินที่เกี่ยวของพบวามีความผิด     

ทางวินัยทั้งรายแรงและไมรายแรง  ซ่ึงการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้เปนเพียง

การตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนเทานั้น มิไดตรวจสอบเพื่อเอาผิดทางวินัยหรือทางอาญา

กับเจาหนาที่ ตามรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

เอกสารหมาย ล.๑๕๕ รวม ๖๕ แผน ตอมากรมที่ดินมีคําสั่งอีกหลายฉบับแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อดําเนินการเพิกถอน

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔ และ ๑๕๕๒๘ ตําบลคลองดาน อําเภอ

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ มีนายประทีป  เจริญพร  ผูตรวจราชการกรมที่ดิน

ขณะน้ันเปนประธาน  โดยอาศัยรายงานการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ  

ตามคําสั่งกรมที่ดินที่ ๑๒๒๖/๒๕๔๖  ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซ่ึงมีนายชัยชาญ  

สิทธิวิรัชธรรมเปนประธานเปนแนวทางในการตรวจสอบ  พบวามีการออกโฉนดโดย    

มิชอบโดยการนําแบบแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) และหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(น.ส.๓) สําหรับที่ดินแปลงอื่นมาขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว และเปนที่ดินที่ไมสามารถออก

โฉนดที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย คือออกทับคลองสาธารณะประโยชน ซ่ึงคณะกรรมการ

มีความเห็นใหแกไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ดวยการกันเขตที่ดินสวนที่มีการออกทับคลอง

สาธารณประโยชน และแกไขเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดินใหถูกตอง พรอมทั้งหมายเหตุ

ในเอกสารเพื่อใหขอเท็จจริงถูกตองตามความเปนจริง นายวราวุธ  วราภรณ ขณะดํารง

ตําแหนงรองอธิบดีกรมที่ดินไดออกคําสั่งต้ังคณะกรรมการและเลขานุการการสอบสวนตาม 
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มาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงผลการตรวจสอบการของคณะกรรมการชุดใหม

ก็สอดคลองกับชุดที่นายประทีปเปนประธาน  โดยเห็นวาเปนการออกโฉนดที่ดินทับคลอง

สาธารณะประโยชน และนําหลักฐานของที่ดินแปลงอื่นมาออกสลับแปลง จึงมีความเห็นให

แกรูปแผนที่และจํานวนเนื้อที่ดวยการกันเขตที่มีการทับคลองสาธารณะออกและแกไข

เร่ืองราวการขอออกโฉนดที่ดินใหถูกตองตามความเปนจริงดวย เม่ือสํานักมาตรฐานการ

ออกหนังสือสําคัญไดตรวจสํานวนการสอบสวนนี้แลว เห็นวา แมเปนการแกโฉนดที่ดินโดย

มิชอบบางสวน แตเม่ือไดจัดทํารูปแผนที่ตอทายคําสั่งเพ่ือแกไขแผนที่ เจาพนักงาน 

ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี แจงวาไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากสภาพ

พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากจนไมสามารถตรวจสอบไดวาออกโฉนดที่ดินทับคลอง

สาธารณประโยชนเปนจํานวนเนื้อที่เทาใด และไมสามารถชี้แนวเขตได ดวยเหตุ

เจาหนาที่ของกรมที่ดินไมสามารถดําเนินการรังวัดกันเขตสวนที่ออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ

ออกได ประกอบกับกระทรวงการคลังผูซื้อที่ดินดังกลาวสงมอบโฉนดที่ดินคืนโดยไม

คัดคานเรื่องการแกไขดังกลาว กรมที่ดินจึงมีคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดทั้ง ๔ แปลงน้ัน  

โดยกอนมีคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินน้ัน นายวิษณุ  เครืองาม ซ่ึงเคยเปนเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี และตอมาเปนรองนายกรัฐมนตรี ไดรับการรายงานขอเท็จจริงปญหาของกรณี

โครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ จากกรมที่ดินและจาก

สวนราชการตางๆหลายแหงตอเน่ืองกัน นายวิษณุไดมีความเห็นใหกรมที่ดินดําเนินการ

เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบน้ันดวย นายเฉลา  ทิมทอง และราษฎรหมูที่ ๑๑ และ 
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๑๒ ตําบลคลองดานไดรองเรียนเรื่องการทุจริตการกอสรางโครงการจัดการน้ําเสียเขต

ควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการตอนายจรูญ  ยังประภากรวุฒิสมาชิกจังหวัด

สมุทรปราการวามีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ วุฒิสภาไดต้ังคณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาและติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษดังกลาว โดย

พันเอกชินรัชน  รัตนจิตเกษม รับราชการสังกัดกรมการสารวัตรทหารบกไดรับแตงต้ังใหเปน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดังกลาว และทําหนาที่เปนเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการเพื่อ

รวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของ จากการตรวจสอบพบวา บริษัท เหมืองแรลาน-

ทอง จํากัด เปนผูรวบรวมที่ดินขายใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด โดยบริษัท 

ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไมไดชําระราคาที่ดินใหแกบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด 

แตตีราคาที่ดินเปนหุนของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ใหบริษัท นอรทเทอรน 

รีซอส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทของจําเลย ตอมาบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ใช 

บริษัท คลองดานมารีน แอนด ฟชเชอร่ี จํากัด ขายที่ดินใหแกกรมควบคุมมลพิษโดย

กิจการรวมคา เอ็น วี พี เอส เค จี เปนคูสัญญากอสรางโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุม

มลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ความสัมพันธกันระหวางบุคคลและบริษัทตางๆที่เปนผูถือ

หุนบริษัทในโครงการจัดการน้ําเสียดังกลาวทั้งหมดแบงออกเปน ๒ กลุม คือ กลุมจัดหาที่ดิน

ซ่ึงกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบและไดเพิกถอนโฉนดที่ดินไปแลวกับกลุมกอสราง

โครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษดังกลาว มีนายรอยอิศราพรถือหุนอยูทั้งสองกลุม

คอยเช่ือมโยงบุคคลและบริษัทตางๆ ซ่ึงถือหุนอีกบริษัทหน่ึงไขวกัน  และมีนักการเมืองหลาย 
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รายเกี่ยวของ โดยมีความสัมพันธถือหุนบริษัทตางๆหลายบริษัทดําเนินการหากําไรรวมกัน

โดยบุคคลที่เกี่ยวของหรือบริษัทที่เกี่ยวของถือหุนไขวกันนั้นมีอํานาจจัดการในอีกบริษัทหน่ึง

มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเหลานั้นและไดรับเงินปนผลจากการดําเนินการของบริษัทเหลานั้น 

ความสัมพันธปรากฏตามเอกสารหมาย พ.๑ นายสมนึก  รับทอง ผูอํานวยการกองนิติการ 

กรมควบคุมมลพิษไดรับการแตงต้ังใหทําหนาที่ที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาปญหาดานกฎหมายของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตาม

ตรวจสอบโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษดังกลาวเห็นวา ขอกลาวหารองเรียนมีมูล

ตามที่นายเฉลากับพวกรองเรียน วุฒิสภาจึงมีความเห็นใหสงเร่ืองพรอมความเห็นให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป โดยกรมที่ดินไดแจงเร่ืองเพิกถอน

โฉนดที่ดินทั้ง ๔ แปลงใหประทรวงการคลังในฐานะผูถือกรรมสิทธิ์ทราบแลว นายอภิชัย  

ชวเจริญพันธ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินการแกกิจการ

รวมคา เอ็น วี พี เอส เค จี บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท คลองดานมารีน 

แอนด ฟชเชอร่ี จํากัด และผูเกี่ยวของขอหารวมกันนําโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบไป

หลอกลวงขายใหแกกรมควบคุมมลพิษ ระหวางการสอบสวนนายพรชัยไดนําพระเครื่องผง

สุพรรณเลี่ยมทองคํา จํานวน ๑ องค ซ่ึงจําเลยมอบใหมอบแกพนักงานสอบสวนสงมอบ

แกคณะกรรมการ ป.ป.ช.แลว ตามพยานวัตถุหมาย วจ.๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวน

แลวมีมติวา การกระทําของจําเลยมีมูลความผิดอาญา จึงสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดฟอง

จําเลยตอศาลนี้ สวนผูถูกกลาวหาซึ่งเปนขาราชการกรมที่ดินและเจาพนักงานฝายปกครอง 
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ซ่ึงเกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินดังกลาวพนักงานอัยการสํานักงานอัยการสูงสุดไดยื่น

ฟองเปนจําเลยตอศาลอาญาแลว จําเลยไดช้ีแจงขอกลาวหาโดยใหการปฏิเสธ ตาม

คําใหการของผูถูกกลาวหาเอกสารหมาย จ.๙๕ รวม ๘๘๗ แผน 

  สําหรับประเด็นปญหาที่วา ฟองของโจทกขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๔ ครบองคประกอบหรือไม  

กับฟองของโจทกเคลือบคลุมหรือไมน้ัน จะพิจารณาปญหาทั้งสองไปในคราวเดียวกัน  ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ประธานศาลฎีกาโดยความ

เห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีเพ่ือใชแก

การปฏิบัติงานของศาลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และ

เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”  เน่ืองจากระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติหลักเกณฑดังกลาวไว จึงตองพิจารณาตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ

ดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๘ 

ซ่ึงกําหนดวา “ฟองตองทําเปนหนังสือมีขอความตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ และตองมีขอความเปนการกลาวหาเกี่ยวกับเร่ืองการ

รํ่ารวยผิดปกติ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา

หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น และตองระบุ

พฤติการณที่กลาวหาวากระทําความผิดพรอมทั้งช้ีชองพยานหลักฐานใหชัดเจนพอที่จะ 
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ดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงตอไปได” พิเคราะหคําฟองของโจทกโดยตลอด

แลวเห็นวา ตามคําฟองของโจทกในขอ ๑ โจทกไดบรรยายอยางชัดเจนวา เม่ือระหวาง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี

ชวยการกระทรวงมหาดไทย และระหวางวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕ภ๕ ถึงวันที่ ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๓๕ จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักงานนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนตําแหนง

ทางการเมืองและเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และฟองยังไดบรรยายอํานาจ

หนาที่ของจําเลยวา จําเลยมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน 

๒๕๑๕ และตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๔ และยังได

บรรยายวาจําเลยมีอํานาจที่จะเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีขอพิจารณา เสนอแนะ ให

ความเห็น ตลอดจนมีมติในกิจการงานของกรมหรือของกระทรวงอื่นใดที่อยูในและนอก

กํากับดูแลของจําเลย เพ่ือแสดงใหเห็นขอบเขตอํานาจตามตําแหนงของจําเลย และเมื่ออาน

คําฟองขอ ๒ และขอ ๓ ประกอบกันก็ไดใจความชัดเจนวา ไดมีการออกโฉนดที่ดินที่เปน

ที่พิพาทในคดีน้ีโดยผิดระเบียบและไมชอบดวยกฎหมายรวม ๕ แปลง คือโฉนดที่ดินเลขที่ 

๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘ และ ๑๕๕๖๕ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดเนื้อที่แตละแปลงวามีจํานวนเทาใด และยังได

บรรยายวาที่ดินอันเปนที่ต้ังของโฉนดทั้ง ๕ แปลงน้ันนอกจากจะเปนที่หวงหามกันไว

 



(อม.๔๒) 

 
- ๓๘ - 

 
สําหรับใชในราชการเทขยะมูลฝอย ตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

ลงวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๗๒  พรอมแนบคําสั่งดังกลาวมาพรอมกับคําฟองแลว  ยังได 

บรรยายไวอยางชัดเจนวาที่ดินแตละแปลงไดออกโดยฝาฝนตอระเบียบและกฎหมายที่ 

เกี่ยวของอยางไร  กลาวคือโจทกไดบรรยายฟองวา การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงนั้นเปน 

การทับที่สงวนหวงหาม “ที่เทขยะมูลฝอย” นอกจากนี้โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ยังออก 

ทับคลองสาธารณะคือคลองไมจาง และคลองตรง โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ออกทับคลอง 

สาธารณประโยชนคือคลองตาแชหรือคลองตาแช   คลองหาง  คลองนางหงษ  และยังออก 

ทับคลองสาธารณะ  ตลอดจนออกโดยอาศัยหลักฐานแสดงการครอบครองการรับรองทํา 

ประโยชนสําหรับที่ดินแปลงอื่นมาอางออก  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๐๒๔  ออกทับคลอง 

สาธารณประโยชนคือคลองทะเล ออกทบัถนนสาธารณะและออกโดยนําหลักฐานแสดงการ 

ครอบครองการรับรองทําประโยชนสําหรับที่ดินแปลงอื่นมาออกสลับแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ 

๑๕๕๒๘ ออกทับถนนสาธารณะและออกโดยการนําหลักฐานแสดงการครอบครองการรับรอง 

ทําประโยชนสําหรับที่ดินแปลงอื่นมาอางออก ทั้งยังนําหลักฐานที่ดินเดิมที่ออกเอกสารสิทธิ 

ไปแลวมาออกซ้ําอีก   นอกจากนั้นยังออกโดยนําที่ดินที่ไมมีหลักฐานเดิมรวมเขาไปดวย 

สวนที่ดินแปลงสุดทายคือโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ออกทับถนนสาธารณะและเปนการออก 

โดยมิชอบดวยกฎหมาย ทั้งยังไดบรรยายใหเห็นวาจําเลยเขามามีสวนเกี่ยวของกับการออก 

โฉนดที่ดินไมชอบในฟองขอ ๓ ไวชัดเจนวา เม่ือระหวางวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 

เวลากลางวันถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ เวลากลางวันตอเน่ืองกันตลอดมา  จําเลยได 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๓๙ - 

 
ใชอํานาจในตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจําสํานัก 

นายกรัฐมนตรีโดยมิชอบ   ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซ่ึง 

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแตตนเองหรือผูอื่น แมชวงเวลาดังกลาวจะยาวนานประมาณ 

๔ ป แตจากคําฟองของโจทกเอกก็เหน็ไดวาเปนการกระทาํตอบุคคลหลายราย โจทกได 

บรรยายฟองวาจําเลยและบริวารนั้นไดบังคับซ้ือท่ีดินจากราษฎรผูมีช่ือหลายรายที ่

ครอบครองทีด่ินในทองที่ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 

หลายแปลงเนื้อท่ีรวมประมาณ  ๑,๙๐๐ ไร ในนามของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทที่มีบริษัท  นอรทเทอรน รีซอส จํากัด ที่จําเลยถือหุนอยูดวยโดย 

ราษฎรไมเต็มใจ ราษฎรรายใดที่ไมประสงคจะขาย จําเลยกใ็ชวิธีรวบรวมซื้อที่ดินโดยรอบ 

เพื่อใหที่ดินของผูไมยอมขายเปนที่ดินไมมีทางออก หรือใชวิธีออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน 

ทับเปนตน ยังไดบรรยายฟองตอไปวา นอกจากนั้นตามวันเวลาดังกลาวขางตนถึงวันที่ 

๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ จําเลยไดใชอํานาจในตําแหนงขมขืนใจ จูงใจ โดยบังคบัขูเข็ญ จาง 

วาน หรือยยุงสงเสริมใหขาราชการกรมที่ดินและเจาพนักงานฝายปกครองหลายคนโดยได 

ระบุช่ือเชน นายสมมาตร  ดลมินทร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพล ี

นายชวณัฐ โฉมจังหวัด นายอริยะ สุกวรรณรัตน นายพรชัย ดิสกุล ชางรังวัด นายเกรียงศักดิ์  

ตัณฑตะนัย ปลัดอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และบุคคลอื่นๆ โดยระบุช่ือและ 

ตําแหนงอยางชัดเจนสามารถเขาใจวาเปนการใชอําเภอในตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ 

กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบังคับหรือจูงใจใหเจาพนักงาน 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๔๐ - 

 
เหลานี้ดําเนินการตางๆ ที่ผิดระเบียบและไมชอบดวยกฎหมาย โดยใชอํานาจในตําแหนง 

จนกระท่ังบุคคลดังกลาวไดออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ   ไดแก  โฉนดเลขที่  ๑๓๑๕๐, 

๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘ และ ๑๕๕๖๕ ซ่ึงทุกแปลงต้ังอยูที่อําเภอบางบอ จังหวัด 

สมุทรปราการ แมคําฟองจะไมไดระบุวันเวลาแนนอนในชวงเวลาดังกลาว แตโจทกก็ไดระบุ 

ชวงเวลาเริ่มตนและชวงเวลาสิ้นสุดไว ประกอบกบัการบังคับซ้ือท่ีดินและการบงัคับใหออก 

โฉนดที่ดินตามฟองน้ันมีเน้ือท่ีรวมทั้งหมดประมาณ ๑,๙๐๐ ไร ยอมเห็นไดอยูในตัววา 

การบังคับขูเข็ญหรือจูงใจน้ันตองใชระยะเวลาหลายครั้งหลายคราวติดตอกันไป ซ่ึงเปนเร่ือง 

ที่จะตองไตสวนในรายละเอียดอีกช้ันหน่ึง นอกจากนั้นตามคําฟองขอ ๕ โจทกก็ไดช้ีชองใน 

การที่จะใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสามารถที่จะเรียกพยาน 

มาไตสวนเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยโดยระบุชัดวาโจทกมีนายธีระศักดิ์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ 

เปนพยานยืนยันวาขณะเกิดเหตุคดีน้ีจําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 

มหาดไทยและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจใหคุณใหโทษขาราชการใน 

กระทรวงหรือตางกระทรวงได สวนจําเลยจะมีอาํนาจเชนน้ันหรือไมก็เปนขอท่ีศาลจะตอง 

พิจารณาภายหลังจากมีการสืบพยานหรือไตสวนพยานแลว และยังไดระบุช้ีชองในการที่ 

จะนําพยานอื่น ๆ มาไตสวนไวดวยเชน นางนิ่ม เชยชม นายปญญา พัฒนประเสริฐ 

นายพรอม แยมเมง นายสมชาย โชติธรรมธารา นายถวัลย  ทมิาสาร ทั้งไดระบุวา 

ยังมีพยานบคุคลและพยานเอกสารอื่นๆ อีกซึ่งโจทกก็สามารถรองขอตอศาลที่จะนําพยาน 

นอกเหนือจากนี้เขาไตสวนได เม่ือพิจารณาฟองของโจทกโดยตลอดแลว  องคคณะ- 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๔๑ - 

 
ผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงเอกฉันทวา ฟองของโจทกไดบรรยายครบหลักเกณฑการ 

กระทําอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ 

ประกอบมาตรา ๘๔ และทําใหจําเลยสามารถเขาใจขอหาไดตามประมวลกฎหมายวิธ ี

พิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๕๘  ทั้งไดช้ีชองที่จะใหศาลเรียกพยานใดมาไตสวน

เพื่อพิสูจนการกระทําความผิดของจําเลยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธีพิจารณาความอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๑๘ 

วรรคหนึ่ง  ประกอบดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ ดังนั้น ฟองของโจทกจึงเปนฟอง 

ที่ชอบดวยกฎหมาย ขออางของจําเลยฟงไมข้ึน 

  ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา  จําเลยและบริวารไดบังคับซ้ือที่ดินจาก 

ราษฎรหลายรายตามฟองหรือไม ขอเท็จจริงตามสํานวนของคณะกรรมการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกอบการไตสวนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมของศาล และการ 

ช้ีแจงแกขอกลาวหาของจําเลยตามเอกสารหมาย จ.๙๕ รวม  ๘๘๗  แผน ฟงไดวา ป 

๒๕๓๑ ถึง ๒๕๓๔ ขณะจําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

จําเลยไดกวานซื้อท่ีดินจากราษฎรหมูที่ ๑๑ และหมูที่ ๑๒ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายพรอม  แยมเมง ผูชวยผูใหญบานหมูที่ ๑๑ และนายอนุ

หรือเปย  โสตศรีทิพยผูใหญบานหมูที่ ๑๓ เปนนายหนาซ้ือท่ีดินจากราษฎร  ซ่ึงเปนที่ดิน 

ที่ราษฎรมีหลกัฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค.๑)  และหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๔๒ - 

 
(น.ส. ๓) มีราษฎรหลายรายยินยอมขายที่ดินใหจําเลย แตราษฎรอีกหลายรายไม 

ยินยอมขายที่ดินใหจําเลย โดยนายเฉลียว บุญมาก ไดเบิกความตอศาลและยืนยัน 

คําใหการที่เคยใหการไวตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน 

ป.ป.ช. ตามบันทึกที่เคยใหการ เอกสารหมาย จ.๒๑ วา จําเลยซื้อที่ดินลอมหมดแลว กลัวไม 

มีทางออกพยานจึงตองขายท่ีดินใหจําเลย ๔ แปลง เน้ือที่ประมาณ ๘๐ ไร  นางนิ่ม  เชยชม 

เบิกความตอศาลประกอบคําใหการที่เคยใหการไวตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม 

และคณะอนุกรรมการการไตสวน ป.ป.ช. ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย  จ.๑๗  วา  

พยานขายที่ดินใหจําเลย ๑๐ กวาแปลง โดยจําเลยไปที่บานพยาน ๓ ครั้ง จําเลยบอกวา 

ที่ดินแปลงอื่นขายหมดแลว หากพยานขายทีหลังบาทเดียวก็จะไมมีใครซื้อ พยานกลัวที่ดิน 

ของพยานไมมีทางออก จึงตองขายที่ดินใหจําเลย  นายจํานงค  สุขมะ เบิกความตอ 

ศาลประกอบบันทึกคําใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการ 

ไตสวน ป.ป.ช. ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ.๑๕ ซ่ึงใหการขณะพยานบวชเปน 

พระภิกษุวา พยานขายทีด่ินจํานวน ๓๕ ไร ใหแกจําเลย ประชาชนกลัวอิทธิพลของจําเลย 

นายทองแยม ยิ้มละมัยเบิกความตอศาลยืนยันขอเท็จจริงที่เคยใหการตอพนักงานสอบสวน 

กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช.ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย 

จ.๑๖ วา พยานเปนบุตรของนายบุญมา  มีพี่สาวชื่อนางทองเจือกับจําเลย และนางสาวพิมพ 

พยานเคยเปนพยานในการซื้อขายที่ดินระหวางนางทองเจือ  และนางสาวพิมพ 

ไดขายที่ใหจําเลยเพราะชางรังวัดนําหลักปกรุกล้ําที่ดินของนางสาวพิมพ  นางสาวพิมพ 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๔๓ - 

 
จึงจําเปนตองขายที่ดิน นายปญญา  พฒันประเสริฐ เบิกความตอศาลและยืนยนัคําใหการ 

ที่เคยใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. 

ตามบันทึกคาํใหการเอกสารหมาย จ.๑๘ วา จําเลยใหนายอนุหรือเปย โสดศรีทิพย ไป 

ตามพยาน ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๖ พยานจึงยอมไปพบจําเลยที่บานและยอมขายที่ดินให 

เพราะจําเลยซื้อท่ีดินลอมรอบหมดแลวและพยานกลวัอิทธิพลของจําเลย นอกจาก 

น้ียังมีนายพรอม แยมเมง ซ่ึงตอมาเปนกํานันตําบลคลองดานและเคยเปนนายหนาขายที่ดิน 

ใหจําเลยเบิกความตอศาลประกอบคําการตอพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษและ 

คณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ.๑๙ วา ราษฎรราย 

ใดไมยอมขายที่ดินใหจําเลยชางรังวัดก็จะนําหลกัไมปกที่ดินไว อางวารุกล้าํที่ดินของผูอื่น 

ตอมาบริวารของจําเลยจะติดตอใหราษฎรยอมขายทีด่ินใหจําเลย หากไมขายจะถูกลอมไว 

จนราษฎรตองยอมขายที่ดินใหจําเลยในราคาต่ํา นางหนูไมยอมขายที่ดินใหจําเลย  เม่ือ 

จําเลยตบโตะขูบังคับซ้ือ นางหนูก็ตบโตะดวย จําเลยพูดวาหากไมขายจะนําหินมาถมที่ของ 

นางหนู เห็นวา การที่จําเลยซ้ือที่ดินจากราษฎรหลายรายรวม ๖๔ แปลง เปนที่ดินติดตอกัน 

เน้ือที่ประมาณ ๑,๙๐๐ ไร ยอมมีทั้งที่ราษฎรเต็มใจขายที่ดินใหและไมเต็มใจขายที่ดินให 

เพราะราษฎรตองการใชที่ดินทํามาหากินตอไป แตอยางไรก็ตาม หากที่ดินที่จําเลยซ้ือมาอยู 

ในลักษณะปดลอมที่ดินแปลงอื่น ก็เปนไปตามสภาพที่ต้ังของที่ดินแปลงนั้นๆ หาใชเปนการ 

ซ้ือเพื่อเจตนาปดลอมที่ดินแปลงอื่นจนกระทั่งเจาของที่น้ันยินยอมขายในภายหลังไม และ 

การที่จําเลยกลาวในทํานองวาจะเอาดินถมแลวทําใหราษฎรที่ไมยอมขายที่ดินใหเขาออก 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๔๔ - 

 
ที่ดินของตนไมได ก็เปนการกลาวตามสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นได หาเปนการบังคับวา 

ผูน้ันจะตองขายที่ดินใหจําเลยแตอยางใด องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียง ๕ ตอ ๔ 

วา ขอเท็จจริงสวนน้ีรับฟงไมไดวาจําเลยและบริวารไดบังคับซ้ือท่ีดินจากราษฎรหลายราย 

ตามฟอง และไมจําตองวินิจฉัยวา จําเลยไดใชอํานาจในการนี้โดยชอบหรือไม 

  ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ตาม 

เอกสารหมาย จ.๘๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ตามเอกสารหมาย จ.๘๑ โฉนดที่ดิน 

เลขที่ ๑๕๐๒๔ ตามเอกสารหมาย จ.๘๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ ตามเอกสารหมาย 

จ.๘๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ตามเอกสารหมาย จ.๘๔ เปนการออกโฉนดที่ดิน 

โดยชอบดวยระเบียบและกฎหมายหรือไม เหตุที่มีการสอบสวนและมีการดําเนินคดีเร่ืองน้ี 

ในเวลาตอมาสืบเน่ืองมาจากมีการโฆษณาในหนังสือพิมพผูจัดการรายวันตามเอกสารหมาย 

จ. ๒ และมีคาํรองเรียนของนายเฉลา  ทิมทอง ราษฎรตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ ตอสํานักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ ทั้งไดรองเรียนตอนายจรูญ ยังประภากร วุฒิสมาชิกจังหวัดสมุทรปราการ 

เร่ืองการทุจริตการกอสรางโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษและทําหนังสือ “เปดโปง 

โคตรขี้โกงโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ  จังหวัดสมุทรปราการ เจาะลึกทุก 

ข้ันตอนของกลุมขบวนการโกงชาติ ๒๓,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท”ตามคําใหการของนายเฉลา 

เอกสารหมาย จ. ๒๕ ประกอบกับเอกสารหมาย จ. ๙๔ นอกจากนี้ยังมีราษฎรตําบล 

คลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ รองเรียนเร่ืองทํานองเดียวกันน้ีตอผูวา- 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๔๕ - 

 
ราชการจังหวัดสมุทรปราการ และยังไดมีการรองเรียนอื่นๆ เชน การกอสรางโครงการ 

จัดการน้ําเสียมิไดมีการศึกษาผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนตน จากการดําเนินการ 

สอบสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในเบื้องตนไดต้ังขอ 

กลาวหาวาบคุคลจํานวน ๑๘ คนกระทําความผิดทางอาญาไดแก  จําเลยขณะดํารงตําแหนง 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เจาหนาที ่

กรมที่ดินที่เกี่ยวของกับการออกเอกสารสิทธิประกอบดวย นายไพศาล กาญจนประพันธ 

ขณะดํารงตําแหนงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายสมมาตร 

ดลมินทร ขณะดํารงตําแหนงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี 

นายสมชัย  แตงนอย ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาฝายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทร- 

ปราการ สาขาบางพลี นายชวนัฐ โฉมจังหวัด ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาฝายรังวัด สํานักงาน 

ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายอริยะ สุกวรรณรัตน ขณะดํารงตําแหนง 

หัวหนางานรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขา บางพลี นายพรชัย  ดิสกุล 

ขณะดํารงตําแหนงชางรังวัดชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี 

นายวีระวงศ สุวรรณวณิช ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาฝายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัด 

สมุทรปราการ สาขาบางพลี นายคมชิต  วิชญะเดชา ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาฝายรังวัด 

สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายวิจิตร พรหมนารถ ขณะดํารง 

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดินอําเภอเมืองสมุทรปราการชวยราชการฝายทะเบียน 

สํานักที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายวิชัย ฉางทองคํา ขณะดํารงตําแหนง 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๔๖ - 

 
หัวหนางานหนังสือสําคัญ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายเกรียงศักดิ์ 

ตัณฑตะนัย ขณะดํารงตําแหนงปลัดอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ นายณรงค 

ยอดศิรจินดา ขณะดํารงตําแหนงกํานันตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทร- 

ปราการ  นายวิชัย สิงหสุวรรณ ขณะดํารงตําแหนงนักวิชาการที่ดิน ๓ สํานักงาน 

ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นางอุบลรัตนหรือธัญรัตน โอภาศ ขณะดํารง 

ตําแหนงเจ าหนาที่ที่ดิน ๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายวงษ 

ชาญสมร ขณะดํารงตําแหนงผูใหญบานหมูที่ ๑๑ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ นายวานิตย อินทรักษ ขณะดํารงตําแหนงหัวหนางานรังวัด 

สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายสมพร พรหมพันธุ ขณะดํารง 

ตําแหนงหัวหนางานรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี และคน 

สุดทายคือนายสุรงคฤทธิ์ อุทยางกูล ขณะดํารงตําแหนงชางรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัด 

สมุทรปราการ สาขาบางพลี จากการสอบสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติเห็นวา การกระทําของนายไพศาล กาญจนประพันธเปนความผิด แต 

ขาดอายุความในการดําเนินคดีอาญาไปแลว สวนที่การกระทําของนายวิชัย  สิงหสุวรรณ 

จนถึงนายสุรงคฤทธิ์  อุทยางกูร ตามลําดับ ไมเปนความผิด 

  ขอเท็จจริงในเบื้องตนยังฟงเปนยุติไดวา เม่ือวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ 

มีประกาศผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ กาํหนดใหที่ดินชายทะเลฝงตะวันออกของ

จังหวัดสมุทรปราการ สวนยาวตั้งแตคันมูลดินที่คลองบางปง ตําบลเมือง อาํเภอเมือง- 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๔๗ - 

 
สมุทรปราการ ไปตามคันดินกั้นนํ้าเค็มซ่ึงเจาหนาที่กรมชลประทานขุดไวจนจดคลองสีลง 

ตําบลบางเหี้ย  สุดเขตจังหวัดสมุทรปราการ  ติดตอกับทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา สวนกวางมีอาณาเขตตั้งแตคันมูลดินลงไปจนจดทะเล เปนที่หวงหามสําหรับ 

ใชราชการเทขยะมูลฝอย หามมิใหผูหน่ึงผูใดเขาจับจองหรือถือกรรมสิทธิ์ดวยประการใด ๆ 

โดยพลการอันเปนการขัดขวางตอความประสงคของทางราชการเปนอันขาด เวนแตผูมี 

สิ่งสําคัญสําหรับที่ดินอันถูกตองอยูแลวกอนวันประกาศสวนเขตหวงหามนี้ ตอมามี 

พระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยใหแบงที่ดิน 

ที่ยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายใหแกผูขอซ่ึงไดทําประโยชนใน 

ที่ดินกับผูขอที่อยูในทองที่และสามารถจะรับทําการเพาะปลูกเองไดในที่ดินน้ัน และยังได 

มีประกาศใหใชพระราชกฤษฎีกากําหนดการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ  บางพลี จังหวัด 

สมุทรปราการ  และอําเภอบางบอ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ใหแกราษฎร  พ.ศ. ๒๔๗๓ 

บังคับถึงอําเภอเมืองสมุทรปราการ  ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๔๗๔  และตอมาไดมี 

พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเม่ือป ๒๔๘๙ ซ่ึงการมีพระราชบัญญัติ 

ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสองฉบับดังกลาวขางตนกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติของกรมที่ดิน

กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือดวนมากที่ มท. ๐๗๑๑/๑๐๑๔๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม  

๒๕๒๙ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นในปญหาขอกฎหมายวา ที่ดิน 

หวงหามดังกลาวเปนที่ราชพัสดุหรือไม และหากที่ดินดังกลาวเปนที่ราชพัสดุควรให 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๔๘ - 

 
กระทรวงการคลังหรือกระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการเพิกถอนหวงหาม หรือ 

ควรดําเนินการจัดแบงใหแกราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๙ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามหีนังสือท่ี นร. ๐๖๐๑/๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม 

๒๕๓๐ วา ไดพิจารณาเรือ่งน้ีแลวโดยมีผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนจังหวัดสมุทรปราการ และ 

ผูแทนกรมธนารักษรวมพิจารณาดวย โดยที่ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมซ่ึงโตแยงกันวาเคย 

แบงที่ดินใหราษฎรหรือไม จึงใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังพิจารณาปญหา 

ขอกฎหมายรวมกันโดยพืน้ฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นเสียช้ันหนึ่งกอน   เพราะอาจม ี

ขอยุติที่แตกตางกันจากเดิม กระทรวงมหาดไทยรับทราบแลว จึงไดแจงใหกรมที่ดินและ 

จังหวัดสมุทรปราการดําเนนิการตอไป ตอมาไดมีการประชุมพิจารณาหลายครัง้โดยไมมี 

การนําประเด็นปญหาเกีย่วกับพระราชบญัญัติยกเลิกพระราชกฤษฎีกาวาดวยแบงที่ดิน 

ในอําเภอเมืองสมุทรปราการ บางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.๒๔๘๙ ข้ึนมาเพื่อพิจารณาผลของการทีมี่พระราชบัญญัติดังกลาว 

ทําใหที่เทขยะตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดยังเปนที่หวงหาม  เปนที่สาธารณะซึ่ง 

จะดําเนินการออกหลักฐานเอกสารสําคัญไมได เวนแตจะมีสิ่งสําคัญสําหรับที่ดินอันถูกตอง 

ตามกฎหมายอยูกอนมีประกาศฉบบัดังกลาว ดวยเหตุน้ีเองเมื่อวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๓๑  

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเกี่ยวกับที่ดินบริเวณน้ี  ใหออกหนังสือสําคญัแสดงสิทธิในที่ดินใหแก 

ผูครอบครองตามมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๙ สืบเน่ืองจากการรองเรียน 

ของนายเฉลา ทิมทอง และราษฎรตําบลคลองดาน  ตอมาจึงมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๔๙ - 

 
ที่  ๙๕/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๔๖ เอกสารหมาย  ล. ๗๙ ต้ังกรรมการ 

ตรวจสอบและสอบสวนกรณีการทุจริตโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด 

สมุทรปราการ โดยมีพลตํารวจโทนพดล  สมบูรณทรัพย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใน 

ขณะน้ันเปนประธาน และมีราษฎรในพื้นที่เปนผูนําช้ี ผลการตรวจสอบในเบื้องตนปรากฏ 

วา คลองกะโหลกซึ่งอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ อยูทางทิศเหนือตรงกับทางเขาออก 

ของโครงการจัดการน้ําเสียถูกถมเปนถนน มีแนวลําคลองออกมาจากทางดานทิศตะวันออก 

ของประตูทางเขาโครงการขนานไปกับร้ัวเลี้ยวเขาไปในโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๗๖ ซ่ึงมี 

สภาพถกูดินถมทับแลวขุดเพื่อใหเปนแนวลําคลอง คลองทะเลซึ่งอยูระหวางโฉนดที่ดิน 

เลขที่ ๑๕๐๒๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ มีการถมที่ดินเพื่อกอสรางโครงการ 

คลองหางซึ่งอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ มีการถมที่ดินปดแนวลําคลองและปลูกตนไม 

เพ่ือเปนการอําพราง คลองตาแชอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ มีการปดกั้นและ 

ถมคลอง สภาพเร ิ่มต้ืนเขิน สวนคลองไมจางซึ่งอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ มีการ 

กอสรางทับแนวคลอง ตอมาเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการชุดดังกลาว

พรอมดวยผูแทนของกรมที่ดิน กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  กรมธนารักษ  และ 

พนักงานสอบสวน กองปราบปรามไดรวมกันไปตรวจสถานที่ดังกลาว  ตรวจสอบพิกัด 

ตําแหนงดวยเครื่องมือหาคาพิกัดดวยการวัดสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) เพ่ือตรวจสอบ 

แนวคลองกะโหลก คลองหาง คลองทะเล และคลองตาแช ในเร่ืองน้ีมีนายชัยวัฒน 

นาวีภาพ มาเบิกความตอศาลโดยยืนยนัคําใหการตอพนักงานสอบสวน กรมสอบสวน 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๕๐ - 

 
คดีพิเศษ และคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๓๗ ประกอบ 

กับรูปถายแผนที่ทางอากาศเอกสารหมาย จ. ๙๓ ไดความวา นายชัยวัฒนเปนวิศวกร 

รังวัด ๘ ว. หัวหนากลุมสรางและรับสัญญาณดาวเทียม สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ 

กรมที่ดิน พยานไดเตรียมรูปถายแผนที่ทางอากาศป  ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ไปใชใน 

การตรวจหาดวย จากการตรวจพบวาพื้นที่บางสวนยังมีสภาพเปนคลอง และเมื่อนํา 

ไปเปรียบเทียบกับขอมูลในแผนที่รูปถายทางอากาศไดแนวคลองทั้ง ๔ สาย เม่ือ 

สอบถามจากชาวบานจึงทราบชื่อของคลองตางๆ จากนั้นไดลงคาพิกัดกําหนดจุดไว 

คือคลองกะโหลกอยูระหวางโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ กับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๔๗ 

กําหนดจุด เอ. ๑ ถึง เอ. ๖ คลองตาแชอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ไดกําหนด 

คาพิกัดจุด บี. ๑ ถึง บี. ๒๕ คลองหางอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ไดกําหนด 

พิกัดจุด ซี. ๑ ถึง ซี. ๒๗ และคลองทะเลอยูระหวางโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ กับ 

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ กําหนดคาพกิัดจุด ดี. ๑ ถึง ดี. ๒๒ ตามรายละเอียดใน 

แผนที่รูปถายทางอากาศป ๒๕๔๔ 

  นางกัลยกร กันตสุวรรณ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ๘ กรมสอบสวนคดี 

พิเศษในขณะนั้นเปนกรรมการคนหนึ่ง ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการใหตรวจสอบ 

เกี่ยวกับกรณกีารออกโฉนดที่ดินอันเปนที่ต้ังโครงการดังกลาววาชอบดวยระเบียบและ 

กฎหมายหรือไม  โดยตรวจสอบเฉพาะที่ดิน ๕ แปลงที่บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด ยื่นขอออกโฉนดที่ดิน  นางกัลยกรเบิกความตอศาลโดยยืนยันคําใหการตอคณะ-  

 



(อม.๔๒) 

 
- ๕๑ - 

 
อนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ไวตามเอกสารหมาย จ. ๓๙ ประกอบกับ จ. ๘๘ วา เม่ือ 

พยานไดตรวจจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระวางรูปถายทางอากาศทั้ง 

กอนและหลังปที่ออกโฉนดที่ดิน สารบบเรื่องราวการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(น.ส. ๓) ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดิน และเร่ืองราวการขอออกโฉนดที่ดินและทะเบียนการ 

ครอบครองที่ดินของกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินอําเภอบางบอ ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่ 

เกี่ยวของ เชนประกาศของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ 

ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของกรรมการชุดน้ีสรุปไดวา การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง 

ออกโดยฝาฝนตอระเบียบและกฎหมาย กลาวคือ 

  ๑. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ซ่ึงนายไพศาล  กาญจนประพันธ เปน 

ผูลงนามออกโฉนดที่ดินใหเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ เปนการออกโฉนดที่ดินโดย 

อาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขท่ี  ๔๔/๙๘,  ๖๐/๙๘,  ๗๐/๙๘,   

๗๘/๙๘,  ๑๑๓/๙๘, ๑๑๗/๙๘  และเลขที่  ๒๒๗/๙๘ รวม ๗ ฉบับ และมีหนังสือ 

รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๓๖ ถึง ๓๗, ๗๔, ๘๗, ๑๓๐, ๑๔๓, ๑๖๑, 

๒๐๗, ๒๓๙, ๒๔๘, ๒๖๐, ๒๖๓ และเลขที่ ๒๖๔ รวม ๑๓ ฉบับ พบวาแบบแจง 

การครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน(น.ส. ๓) และ 

โฉนดที่ดิน เม่ือมีการรวมแปลงเพื่อออกโฉนดที่ดินแลวปรากฏวาทับคลองสาธารณะ ไดแก 

คลองไมจางและคลองตรงซึ่งประชาชนใชรวมกัน และพบวามีการนําหลักฐานใบไตสวน 

และหมายเลขที่ดินระวางอื่นซ่ึงอยูคนละระวางมาอางขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๕๒ - 

 
(น.ส. ๓) กอนนําออกเปนโฉนดที่ดิน โดยมีเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของกับการออก 

โฉนดที่ดินทั้งบุคคลและนติิบุคคลจํานวน ๑๕ ราย ตามสารบบโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐  

เอกสารหมาย จ. ๘๐ รวม ๓๑๘ แผน 

  ๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ออกใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด เม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๕ โดยนายไพศาล  กาญจนประพันธ เปนผูลง 

นามออกโฉนดที่ดิน เปนการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง 

(ส.ค. ๑) เลขท่ี  ๒๒/๙๘,  ๓๒  ถึง  ๓๔/๙๘,  ๓๙/๙๘,  ๕๖/๙๘,  ๘๙/๙๘,  ๑๑๘/๙๘, 

๑๒๒/๙๘,  ๑๒๗/๙๘, ๑๔๑/๙๘, ๑๖๕/๙๘, ๑๗๔ ถึง ๑๗๕/๙๘, ๒๐๐/๙๘, ๒๐๔/๙๘, 

๒๑๗  ถึง  ๒๑๘/๙๘, ๒๒๙/๙๘ และ ๒๗๒/๙๘  รวม ๒๑ ฉบับ  และมีหนังสือรับรอง 

การทําประโยชน  (น.ส. ๓)  เลขที่  ๒๐๖  และ ๒๗๐ รวม ๒ ฉบับ จากการตรวจสอบ 

พบวาแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(น.ส. ๓) และโฉนดที่ดิน  เม่ือมีการรวมแปลงเพื่อออกโฉนดที่ดินแลวปรากฏวาทับแนว 

ถนนหลวงพอปาน ซ่ึงตรวจสอบจากระวางป ๒๔๕๘ ทับคลองสาธารณะไดแกคลองตาแช 

และคลองหางที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน นอกจากนี้พบวามีการนําหลักฐานใบไตสวน 

และหมายเขตที่ดินระวางอื่นซ่ึงอยูคนระวางกับโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวมาอางขอออก 

หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓)  กอนที่จะนําออกโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว 

โดยมีเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินจํานวน ๑๖ ราย ตามสารบบ 

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ เอกสารหมาย จ. ๘๑ รวม  ๒๔๑  แผน 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๕๓ - 

 
   ๓. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ออกใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด เม่ือวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  นายสมมาตร ดลมินทร เปนผูลงนามออก 

โฉนดที่ดิน  เปนการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง  (ส.ค. ๑) 

เลขที่ ๓๕/๙๘,  ๗๙/๙๘  รวม  ๒  ฉบับ  และหนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส. ๓) 

เลขที่  ๓๘, ๑๑๐, ๑๖๐, ๑๖๙, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๗๖, ๑๙๑, ๑๙๘, ๒๐๒, ๒๕๑,  และ 

๒๕๕  รวม  ๑๒  ฉบับ จากการตรวจสอบแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาออก 

เปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) และโฉนดที่ดิน เม่ือมีการรวมแปลงเพื่อออก 

โฉนดที่ดินแลวปรากฏวาทับแนวเขตถนนหลวงพอปาน ซ่ึงตรวจสอบจากระวางป ๒๔๕๘ 

และทับคลองสาธารณะไดแกคลองทะเลที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน  และจากการ 

ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิพบวา มีการนําหลักฐานใบไตสวนและหมายเขตที่ดินระวาง 

อื่นซ่ึงอยูคนระวางกับโฉนดที่ดินแปลงขางตนมาอางขอออกหนังสือรับรอบการทําประโยชน 

(น.ส. ๓)   กอนจะนําออกโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว  ๑๑  แปลง   โดยมีเจาหนาที่และ 

บุคคลที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินจํานวน ๑๖ ราย ตามสารบบโฉนดที่ดินเลขที่ 

๑๕๐๒๔ เอกสารหมาย จ. ๘๒ รวม ๑๗๒ แผน 

  ๔. โฉนดที่ดนิเลขที่ ๑๕๕๒๘ ออกใหแกบริษัท  ปาลมบีช ดีเวลลอป- 

เมนท จํากัด เม่ือวันที่   ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖ โดยนายสมมาตร  ดลมินทร  เปน 

ผูลงนามออกโฉนดที่ดิน เปนการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง 

(ส.ค. ๑) เลขที่ ๙๓/๙๘, ๑๒๓/๙๘, ๑๔๘/๙๘, ๒๓๕/๙๘  และ  ๒๕๓/๙๘ รวม ๕ ฉบับ 
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- ๕๔ - 

 
และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๑๓๓, ๒๙๕, ๗๒๑/๓๑, ๗๒๒/๙๓ 

และ ๗๒๓/๒๙ รวม  ๕  ฉบับ  จากการตรวจสอบพบวามีการนําหลักฐานแบบแจงการ 

ครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๙๓/๙๘ ซ่ึงไดมีการออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(น.ส. ๓) เลขที่ ๙๓ เต็มแปลงไปแลวต้ังแตเม่ือวันที่  ๑  กันยายน ๒๕๐๑  ไดมีการ- 

แบงแยกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓)  เลขที่ ๒๙๕ ในวันเดียวกัน  และ 

ตอมาไดมีการแบงแยกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๗๒๒/๙๓ เม่ือป 

๒๕๓๖ แลวกลับยอนนําแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๙๓/๙๘ หนังสือรับรอง 

การทําประโยชน (น.ส.๓)  เลขที่  ๗๒๒/๙๓  และเลขที่ ๒๙๕ มารวมออกโฉนดที่ดิน 

ซํ้าอีก และเม่ือมีการรวมแปลงเพื่อออกโฉนดที่ดินแลวปรากฏวา ทับคลองสาธารณะได แก 

คลองนางหงษสาย ๒ โดยมีเจาหนาที่และบุคคลที่เกีย่วของกับการออกโฉนดทีด่ินจํานวน 

๑๘ ราย ตามสารบบโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ เอกสารหมาย  จ. ๘๓ รวม  ๑๓๗  แผน 

  ๕. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ซ่ึงออกใหบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด เม่ือวันที่  ๓๐  ธันวาคม ๒๕๓๖  ลงนามโดยนายสมมาตร  ดลมินทร เปนการออก 

โฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครอง  (ส.ค. ๑) เลขที่  ๗๑/๙๘ และ 

หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๓๐, ๓๑, ๖๕, ๗๖, ๗๘, ๑๑๖, ๑๔๔, 

๑๗๗, ๑๘๕, ๒๑๖, และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) แปลงแยกเลขที่ 

๑๕๗/๙,  ๑๕๘/๑๕,  ๑๖๓/๕๒,  ๑๖๒/๑๕๓,  ๑๖๔/๑๕๔,  ๑๖๑/๑๕๕,  ๑๖๐/๑๕๖, 

๑๕๙/๑๖๗,  ๗๒๘/๑๙๖, ๗๒๓/๒๐๓,  ๗๒๙/๒๔๗ รวม ๒๑ ฉบับ จากการตรวจสอบ
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พบวาแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นําออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(น.ส. ๓) และโฉนดที่ดิน เม่ือมีการรวมแปลงเพื่อออกโฉนดที่ดินแลวปรากฏวาทับแนว

ถนนหลวงพอปานที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันซ่ึงตรวจสอบจากระวางป  ๒๕๔๘  และ

พบวาเปนการออกเอกสารสิทธิโดยการนําหลักฐานใบไตสวนและหมายเขตที่ดินระวางที่อื่น

ซ่ึงอยูคนละระวางกับโฉนดที่ดินแปลงขางตนมาขออางออกโฉนดที่ดินดังกลาวจํานวน  

๘ แปลง โดยมีเจาหนาที่และบุคคลเกี่ยวของในการออกโฉนดที่ดินจํานวน ๑๖ ราย ตาม

สารบบโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ เอกสารหมาย จ. ๘๔ รวม ๓๐๓ แผน 

  สําหรับที่ดินที่ออกโฉนดทั้ง ๕ แปลงน้ันออกในบริเวณที่ประกาศเปนที่ 

เทขยะของทางราชการหรือไม คณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นวา แมจะมีมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๑ รับรองที่ดินดังกลาวถูกเพิกถอนสภาพการเปนที่เทขยะไป

แลวก็ตาม แตมติคณะรัฐมนตรีมิใชกฎหมาย และยังมีปญหาที่ตองตรวจสอบวาขออาง

ดังกลาวตรงตามขอเท็จจริงหรือไม การที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกลาวก็มิไดมีการหยิบยก

พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

บางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 

๒๔๘๙ ข้ึนมาพิจารณาดวย 

  เกี่ยวกับพ้ืนที่ออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงน้ีไดเปนประเด็นที่คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดนํามาพิจารณาวา ความเปนที่เทขยะมูลฝอย

ยังคงสภาพอยูหรือไม ซ่ึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีความ 
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เห็นทํานองเดียวกับคณะกรรมการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ 

๓ เมษายน ๒๕๔๖ โดยใหเหตุผลไวในหนา ๒๒๔ ถึง ๒๒๕ ในสํานวนการไตสวน 

ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติวา การที่ผูวาราชการจังหวัด

สมุทรปราการไดมีประกาศหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาสําหรับใชราชการเทขยะมูลฝอย

จึงมีผลใหที่ดินบริเวณนี้เปนที่สงวนหวงหามโดยชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการหวง

หามกอนมีพระราชบัญญัติหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 

พ.ศ. ๒๔๗๘ ซ่ึงใชบังคับวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๗๘ ที่กําหนดใหการหวงหามที่ดินตอง

ทําเปนพระราชกฤษฎีกา ดังน้ันเม่ือขณะน้ันไมกฎหมายกําหนดวิธีการหวงหามไวแต

อยางใด ผูวาราชการจังหวัดจึงออกประการหวงหามมิใหผูใดจับจองหรือถือครองกรรมสิทธิ์

โดยพลการได และแมตอมาจะปรากฏขอเท็จจริงวา เม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๔๗๓ 

ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดแบงเขตที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ 

ครอบคลุมพื้นที่หวงหามที่เทขยะมูลฝอยตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒ ดวยก็ตาม เม่ือพิจารณาตามเจตนารมณและขอความตาม

พระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็เพื่อนําที่ดินมาจัดแบงใหแกราษฎรเพื่อทํากิน โดยใหผูประสงค

จะขอรับที่ดินยื่นเร่ืองราวเปนหนังสือตอขาหลวงพิเศษ มิไดมีขอความใดที่ระบุใหยกเลิก

ประกาศหวงหามที่เทขยะของผูราชการจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดแตอยางใด ทั้งตาม

มาตรา ๓ กําหนดที่จะแบงใหแกราษฎรคือที่ดินที่กําหนดไวในแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา 
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ดังกลาว อันเปนที่ดินซ่ึงอยูในเขตการชลประทานเฉพาะที่ซ่ึงยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับ

ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับปรากฏขอเท็จจริงแนชัดวา ขาหลวงพิเศษมิไดมี

การจัดแบงที่ดินบริเวณนี้ใหแกราษฎรแตอยางใด จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๘๙ มี

ประกาศใหใชพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ อันเปนการ

ยกเลิกการจัดแบงที่ดินใหแกราษฎร ดังน้ันที่ดินบริเวณที่มิไดจัดแบงใหแกผูใดจึงยังคง

เปนที่สงวนหวงหามไวสําหรับใชเปนที่เทขยะมูลฝอยตามประกาศของผูวาราชการจังหวัด

สมุทรปรามการเชนเดิม พระราชกฤษฎีกากําหนดจัดแบงที่ดินจึงไมไดยกเลิกหรือลบลาง

ประกาศหวงหามที่ดินเปนที่เทขยะมูลฝอยแตอยางใด หากแตเปนเพียงกําหนดใหสามารถ

นําที่หวงหามไปจัดแบงใหแกราษฎรเทานั้น ตอมาแมมีมติคณะรัฐมนตรีใหระงับรางพระราช

กฤษฎีกาถอนสภาพที่หวงหามที่เทขยะมูลฝอย เพราะคณะรัฐมนตรีเห็นวาพระราช

กฤษฎีกากําหนดการแบงเขตที่ดินในอําเภอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๓ มีผลเปนการลบลาง

ประกาศหวงหามที่ดินของผูราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒  

ก็ตาม แตความเห็นและมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวก็หาใชกฎหมายที่จะยังผลใหเปนการ

ถอนสภาพความเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ

หรือถูกลบลางหรือยกเลิกไปแตประการใดไม ดังน้ัน ถึงแมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการแจง

แบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตพื้นที่สงวนหวงหาม 
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เปนที่เทขยะ การแจงแบบการครอบครอง (ส.ค. ๑) ในพ้ืนที่ดังกลาวก็ยอมเปนการ 

แจงโดยมิชอบ ไมกอใหเกิดสิทธิข้ึนใหมแกผูแจงตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย 

ที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๕ วรรคสอง แตประการใด ผูแจงจึงไมใชเปนผูมีสิทธิ 

ครอบครองที่ดินมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินที่จะนํามาขอออกโฉนดที่ดิน 

วิธีการดังกลาวได คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงมีความ 

เห็นวา การออกที่ดินทั้ง ๕ แปลงยังเปนการออกทับที่เทขยะซึ่งยังมีผลใชบังคับ 

อยูอีกดวย 

  กรมสอบสวนคดีพิเศษยังไดมีหนังสือแจงรายงานการสอบสวนดังกลาวไป

ยังกรมที่ดิน ซ่ึงตอกรมที่ดินไดมีคําสั่งที่ ๑๒๐๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

แตงต้ังนายถวัลย ทิมาสาร ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแหนงนักวิชาการที่ดิน ๘ ผูอํานายการ

สวนมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิที่ดิน สํานักมาตรฐานออกหนังสือสําคัญ

เปนหัวหนาคณะทํางานเพื่อพิจารณากรณีทุจริตโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ

จังหวัดสมุทรปราการในสวนที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกลาวมา 

ขางตน โดยกรมที่ดินมีคําสั่งใหประสานกับคณะกรรมการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 

ที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ และมีหนาที่ชวยเหลือในการสอบขอเท็จจริง 

ตามเอกสารสารบบเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง ตลอดจนใหความเห็นเกี่ยวกับ

เร่ืองระเบียบและกฎหมายเกี่ยวของกับที่ดิน จากการตรวจสอบเรื่องราวการขอโฉนด 

ที่ดินของคณะทํางานชุดนี้ไดสรุปความเห็นวา การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงเปนการออก 
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ที่ไมชอบดวยระเบียบและกฎหมายเชนเดียวกัน สรุปไดดังน้ี 

๑. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐ ปรากฏขอพิรุธคือ ผูขอยื่นคําขอออกโฉนด

ที่ดินเม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ แตกลับปรากฏหลักฐานบันทึกคําช้ีแจงเร่ืองการตรวจ

และช้ีแผนที่ระวาง (ร.ว. ๑๐) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๓ และหนังสือมอบอํานาจของ

บริษัท ปาลมบัช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ผูขอออกโฉนดที่ดินลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ 

จากการตรวจสอบบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) ของผูปกครองทองที่ซ่ึงยืนยันวาไมรุกล้ําคลอง

สาธารณะ แตจากหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาเปนหลักฐานในการ

ขอออกโฉนดที่ดินกลับระบุวาติดครองสาธารณะ และที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการ

ทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดินอยูคนละระวางกับที่ดินตามโฉนด 

ที่ดิน 

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๑๗ ก็ปรากฏขอพิรุธเชนกัน คือผูขอยื่นคําขอ 

ออกโฉนดที่ดินเม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๓ แตกลับปรากฏหลักฐานบันทึกคําช้ีแจง

เร่ืองการตรวจสอบและชี้แผนท่ีระวาง (ร.ว. ๑๐) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ จาก 

การตรวจสอบบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) ของผูปกครองทองที่ซ่ึงยืนยันวาไมรุกล้ําครอง 

สาธารณะ แตจากหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาเปนหลักฐานในการ 

ขอโฉนดที่ดินกลับระบุวาติดคลองสาธารณะ จึงเปนการออกโฉนดที่ดินทับคลอง 

สาธารณะประโยชนและหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดิน

เปนที่อยูคนละระวางกับที่ดินตามโฉนดที่ดิน 
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๓. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ปรากฏขอพิรุธคือ ที่ดินตามหลักฐานหนังสือ

รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดินเปนที่ดินอยูคนละระวางกับ

ที่ดินตามโฉนดที่ดิน และดานหลังแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาใชเปนหลักฐาน

ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ก็ระบุวาเปนที่เทขยะ จากการตรวจสอบ

หลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ที่นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน

โดยการนําแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ปูตามแผนที่สังเขปปรากฏวาติดคลอง 

สาธารณะและถนนสาธารณะ ดังน้ันการออกโฉนดที่ดินจึงทับคลองสาธารณะและถนน

สาธารณะ 

๔. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๒๘ ปรากฏขอพิรุธคือ ผูยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน

เม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๓ แตกลับปรากฏหลักฐานวาพนักงานเจาหนาที่เสนอ 

เห็นควรรับคําขอไวเม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ จากการตรวจสอบหลักฐานปรากฏ 

วามีการนําหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) เปนหลักฐานในการออกหนังสือ 

รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) แลวเม่ือป ๒๕๐๑ มาเปนหลักฐานในการออกโฉนด 

ที่ดินครั้งน้ีทั้ง ๆ ที่ไมมีความหมายวาที่ดินตามหลักฐานแบบแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑)

ดังกลาวไดมีการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ไปเพียงบางสวน และระ 

วางแผนที่เดิมปรากฏ เสนทึบ เปนทางสาธารณะตลอดแนวดานทิศตะวันออกจดทิศ

ตะวันตกแมสภาพจะเปลี่ยนไปและไมมีการใชประโยชน แตเม่ือไมมีการถอนสภาพตาม

กฎหมายเมื่อจะออกโฉนดที่ดินจะตองกันออกและรวมโฉนดที่ดินไมได 
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๕. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๖๕ ปรากฏขอพิรุธคือ ผูยื่นคําขอออกโฉนด 

ที่ดินเม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ แตปรากฏหลักฐานบันทึกคําช้ีแจงเร่ืองตรวจและ 

ช้ีแผนที่ระวาง (ร.ว. ๑๐) ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ จากการตรวจสอบบันทึกถอยคํา 

(ท.ด. ๑๖) ของผูปกครองทองที่ซ่ึงยืนยันวาไมรุกล้ําทางสาธารณะ แตจากหลักฐานระวาง 

แผนที่เดิมปรากฏเสนทึบเปนทางสาธารณะตลอดแนวดานตะวันออกจดทิศตะวันตก แม 

สภาพจะเปลี่ยนไปและไมมีการใชประโยชน แตเม่ือยังไมมีการถอนสภาพตามกฎหมาย 

เม่ือจะออกโฉนดที่ดินจะตองกันออก จะรวมโฉนดที่ดินไมได และที่ดินตามหลักฐานหนังสือ

รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดินเปนที่ดินอยูคนระวางกับ

ที่ดินตามโฉนดที่ดิน กลาวโดยสรุป คณะทํางานชุดนี้ก็มีความเห็นยืนยันในทํานองเดียวกัน

วาการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงใหแกบริษัท ปาลมบีช ดัเวลลอปเมนท จํากัด เปนการ 

ออกโฉนดที่ดินที่ฝาฝนตอระเบียบและกฎหมายดวย 

ยิ่งไปกวานั้นในเวลาไลเลี่ยกันน้ีกรมที่ดินยังมีคําสั่งที่ ๑๒๒๖/๒๕๔๖ 

ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ แตต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงการออกโฉนดที่ดิน

บริเวณโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยชาญ

สิทธิวิรัชธรรม ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนประธาน 

โดยใหมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงวาโฉนดที่ดินเลขที่ดังกลาวขางตนทั้ง ๕ แปลงออก 

โดยชอบดวยหรือไม และสมควรดําเนินการแกไขเพิกถอนอยางไรหรือไม เจาหนาที่ 

เกี่ยวของและตองรับผิดชอบมีใครบาง และควรดําเนินการทางวินัยอยางไร ซ่ึงจากการ 
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ตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นวา มีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ ๔ แปลง 

คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔ และ ๑๕๕๒๘ สวนโฉนดที่ดิน 

เลขที่ ๑๕๕๖๕ ออกโฉนดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับปญหาที่วาที่ดินอันเปนที่ต้ังของ 

โฉนดทั้ง ๕ แปลงน้ียังเปนที่สงวนไวสําหรับเทขยะหรือไม คณะกรรมการชุดนี้เห็นวา ที่ดิน

บริเวณที่ออกโฉนดที่ดินดังกลาวนี้ไมมีสถานะเปนที่หวงหามของทางราชการเปนที่เทขยะ

อีกตอไปต้ังแตป ๒๔๗๓ ซ่ึงเปนระยะเวลากอนที่จะมีการออกโฉนดที่ดินในครั้งน้ี สวน 

ปญหาในการออกทับถนนหลวงพอปานนั้น คณะกรรมการไดตรวจสอบจากหลักฐานระวาง

เดินสํารวจป ๒๔๕๘ พบวามีลวดลายถนน แตจากการตรวจแบบแจงการครอบครอง 

(ส.ค. ๑) ทุกแปลงที่นําออกโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงไมมีแปลงใดระบุวาจดถนนหรือทาง

ดังกลาวแตอยางใด ประกอบกับอําเภอบางบอไดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบในขณะที่มีการ

ขอออกโฉนดที่ดินเม่ือป ๒๕๓๔ ถึง ๒๕๓๖ ไมพบสภาพเปนถนนสาธารณะแตอยางใด

ตามหนังสือเร่ืองการตรวจสอบการรังวัดออกโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ. ๘๐ ถึง จ. ๙๐ 

  ตอมานายประทีป เจริญพร ผูตรวจราชการกรมที่ดินในขณะนั้นไดรับคําสั่ง

แตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินได

เบิกความตอศาลและไดใหการไวตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย 

จ. ๔๙ สรุปความไดวา มีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบโดยการนําแบบแจงการครอบครอง 

(ส.ค. ๑) และหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) สําหรับที่ดินแปลงอื่นมาขอออก 

โฉนดที่ดินดังกลาว และเปนที่ดินซ่ึงไมสามารถออกโฉนดที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย  คือ 
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ออกทับคลองสาธารณประโยชน คณะกรรมการสอบสวนชุดนี้จึงมีความเห็นใหแกไขรูป 

แผนที่และจํานวนเนื้อที่ดวย โดยการกันเขตที่ดินสวนที่ออกทับคลองสาธารณะและแกไข

เร่ืองราวการขอออกโฉนดท ี่ดินใหถูกตอง พรอมทั้งหมายเหตุในเอกสารเพ ื่อใหขอเท็จจริง 

ถูกตองตรงตอความเปนจริง 

  ยังไดความตอมาอีกวา นายวราวุธ วราภรณ ซ่ึงในขณะน้ันดํารงตําแหนง

รองอธิบดีกรมที่ดิน ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพ่ือสอบสวนและ 

ดําเนินการตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ผลการดําเนินการของคณะกรรมการ

ชุดใหมน้ีก็สอดคลองกับชุดที่นายประทีปเปนประธาน โดยเห็นวาเปนการอออกโฉนดที่ดิน

ทับคลองสาธารณประโยชน และนําหลักฐานที่ดินแปลงอื่นมาออกสลับแปลง จึงมีความเห็น 

ใหแกรูปแผนที่และจํานวนเนื้อท่ีโดยการกันเขตที่มีการทับคลองสาธารณะออก  และแกไข 

เร่ืองราวการออกโฉนดที่ดินใหถูกตองตรงความเปนจริง 

  เม่ือสํานักงานมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญไดตรวจสํานวนการสอบสวน 

น้ีแลว เห็นวา แมเปนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบเพียงบางสวน แตเม่ือไดจัดทํารูปแผนที่

ตอทายคําสั่งเพื่อแกไขแผนที่ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี แจงวา

ไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากจนไมสามารถตรวจสอบได

วาออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณะเปนจํานวนเนื้อที่เทาไร และไมสามารถชี้แนวเขตได 

เม่ือเจาหนาที่ของกรมที่ดินไมสามารถดําเนินการรังวัดกันเขตสวนที่ออกโฉนดที่ดินโดย

มิชอบออกได ประกอบกับกระทรวงการคลังผูซ้ือที่ดินดังกลาวสงมอบโฉนดที่ดินคืนโดย 
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ไมคัดคานเร่ืองการแกไขดังกลาว กรมที่ดินจึงมีหนังสือคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงนั้น 

  เห็นวา ความเห็นของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังกลาวขางตนไมวาจะเปน

คณะกรรมการซึ่งแตงต้ังโดยคําสั่งของสํานักนายกรัฐมนตรีหรือคําสั่งแตงต้ังโดยกรมที่ดิน 

ไดแตงต้ังบุคคลซึ่งลวนเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพิจารณาการออกโฉนด

ที่ดินตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติหนา ๒๒๖ ถึงหนา ๒๓๑ แมจะมีขอโตเถียงวาโฉนด 

ที่ดินทั้ง ๕ แปลงน้ันจะออกทับถนนหลวงพอปาน อันเปนถนนสาธารณะ หรือออกทับที่

สงวนไวเปนที่เทขยะของทางราชการหรือไมก็ตาม แตไดความชัดเจนจากคณะกรรมการ 

ทุกชุดรวมทั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา การออกโฉนด

ที่ดินดังกลาวเปนการออกไมชอบเพราะเปนออกทับคลองสาธารณะ มีการนําหลักฐาน

สําหรับที่ดินแปลงอื่นมาอางออกโฉนดที่ดิน และการออกโฉนดที่ดินก็ไมเปนไปตามระเบียบ 

และกฎหมายที่เกี่ยวของ ซ่ึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติได 

ลงมติวา การออกโฉนดที่ดินทุกแปลงเปนการออกโฉนดที่ดินที่ไมชอบดวยมาตรา ๕๙ 

แหงประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๙ ขอ ๘ ซ่ึงสอดคลองกับ 

คําเบิกความของราษฎรที่ประกอบอาชีพหรือมีที่อยูอาศัยในที่ดินดังกลาว และไดนําที่ดิน 

ไปขายใหแกจําเลยกับพวก เชน นายหัสนัย กองแกว ไดเบิกความวา เคยนําหนังสือ 

 

 



(อม.๔๒) 
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รับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ของของบริษัท สหมารีนโปรดักส จํากัด ไปขอออก

โฉนดที่ดิน เจาที่สํานักงานที่ดิน อางวาไมอาจออกโฉนดที่ดินในบานที่บริเวณนั้นได 

เพราะเปนที่ถูกกันไวสําหรับใชเทขยะ ซ่ึงตอมาบริษัท สหมารีนโปรดักส จํากัด ก็ไดนํา

ที่ดินแปลงดังกลาวไปขายใหบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด และบริษัท  ปาลมบีช 

ดีเวลลอปเมนท จํากัด กลับสามารถนําหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) น้ันไป

ออกโฉนดที่ดินได นอกจากนี้นายหัสนัยยังใหการยืนยันวามีคลองทะเล คลองตาพูน และ

คลองดอน อยูในที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๑๕๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๐๒๔ ซ่ึงมีสภาพเปน

คลองสาธารณะ นายพรอม แยมเมง เบิกความตอศาลและยืนยันคําใหการที่เคยใหการ

ตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. วา พยาน 

เคยนําหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ที่ดินที่อยูนอกโครงการจัดการน้ําเสีย 

เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการแตอยูติดกันไปขอออกโฉนดที่ดิน นายสมมาตร 

ดลมินทร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ในขณะน้ันบอกวาไม 

สามารถออกโฉนดที่ดินใหไดเน่ืองจากพื้นที่ทับลวดลายในระวางพื้นที่ พยานยืนยันวา 

มีถนนหลวงพอปาน ตามาปรากฏวาสํานักงานที่ดินจังหวัดสุมทราปราการ สาขาบางพลี

ไดออกโฉนดที่ดินบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ตามคําใหการเอกสาร 

หมาย จ. ๑๙ นายจํานง  สุขมะไดใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบรามและ 

คณะกรรมการไตสวน ป.ป.ช. วา เคยไปขอออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินที่ขายใหแก

จําเลย แตก็ไมอาจออกโฉนดที่ดินได เพราะเจาหนาที่ของกรมที่ดินอางวาเปนที่ทิ้งขยะ 

 



(อม.๔๒) 
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และพยานปากนี้ไดยืนยันวาในพื้นที่ดังกลาวมีคลองสาธารณประโยชนซ่ึงเกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติหลายสาย ชาวบานใชอาศัยสัญจรไปมา เทาที่จําไดมีคลองนางหงษ คลองดอน 

ครองตรง คลองทะเล และคลองตาพูน ทั้งยังมีถนนสาธารณะชื่อถนนหลวงพอปาน 

เร่ิมจากวัดสวางอารมณไปทางหมูสีลงอยูไมไกลจากทะเล ซ่ึงราษฎรในละแวกนั้นใช 

เปนทางเดินไปหาปูทะเลหรือขุดปู ปรากฏตามคําใหการเอกสารหมาย จ. ๑๕ นายจําป 

โหประไพ ซ่ึงเคยเปนผูใหญบานหมูที่ ๑๑ ตําบลคลองดาน และเคยเปนกํานันตําบล 

คลองดาน อําเภอบางบอ ใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุ 

กรรมการไตสวน ป.ป.ช. และเบิกความตอศาลวา คลองสาธารณะที่มีการออกโฉนดที่ดิน

ทับและมีการกอสรางโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก

คลองนางหงษ คลองตาแช คลองกะโหลก คลองตรง คลองไมจาง และคลองดอน ซ่ึงเปน

คลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และยืนยันถึงความมีอยูของถนนหลวงพอปานวามีความยาว

ประมาณ ๓ กิโลเมตร เปนทางที่ราษฎรใชเดินจากวัดสวางอารมณไปหมูบานสีลง  ขณะท่ี 

พยานดํารงตําแหนงกํานันตําบลคลองดานก็ยังไดใชถนนพอปานอยู และยืนยันวาที่ดิน 

บริเวณดังกลาวทางราชการหวงหามไวเปนที่เทขยะ ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได ตาม

คําใหการเอกสารหาย จ. ๒๐ นายทองแยม ยิ้มละมัย เบิกความยืนยันตอศาลประกอบ

บันทึกคําใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน  ป.ป.ช.

วา ถนนหลวงพอปานมีจริง พยานเคยเห็น และเบิกความวาพยานเคยขายที่ดินใหแก 

จําเลย ปรากฏตามคําใหการเอกสารหมาย จ. ๑๖ นอกจากพยานดังกลาวยังมีพยานซึ่งเปน 
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ราษฎรตําบลคลองดานอีกหลายคนที่มาเบิกความตอศาลยืนยันในทํานองเดียวกัน ยังได 

ความจากคําใหการของนายเกรียงศักดิ์ ตัณฑตะนัย ปลัดอําเภอบางบอในขณะเกิดเหตุ 

และจากคําใหการของนายวงษ ชาญสมร ผูใหญบานหมูที่ ๑๑ ตําบลคลองดานใน 

ขณะน้ัน แมนายเกรียงศักดิ์และนายวงษไมไดเบิกความตอศาลก็ตาม แตก็ไดเคย 

ใหการไวตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม และยืนยันคําใหการตอคณะอนุกรรมการ 

ไตสวน ป.ป.ช. วาการออกโฉนดที่ดินใหแกผูขอเฉพาะรายนั้น นายอําเภอตองไประวัง 

แนวเขตวาจะไปทับที่สาธารณะหรือไม ซ่ึงนายอําเภอบางบอไดมอบหมายใหนายเกรียงศักดิ์ 

ตัณฑตะนัย นายณรงค ยอดจินดา และนายวงษ ชาญสมร ไประวังแนวเขตที่ 

สาธารณะ แตในตามความเปนจริงแลวนายเกรียงศักดิ์และนายวงษใหการทํานองเดียวกัน 

วา พยานไมไดออกไประวังแนวเขตที่ที่สาธารณะซึ่งจะตองปฏิบัติ 

  เม่ือสํานวนการสอบสวยของคณะกรรมการชุดตาง ๆ สอดคลองกับ 

คําเบิกความของราษฎร และการรังวัดออกโฉนดที่ดินก็มิไดปฏิบ ัติตามระเบียบและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ ดังน้ันองคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียง ๘ ตอ ๑ วา การออกโฉนดที่ดิน 

ทั้ง ๕ แปลงเปนการออกโฉนดที่ดินโดยไมชอบดวยระเบียบและกฎหมาย 

  ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวาจําเลยขมขืนใจหรือจูงใจใหเจาพนักงานฝาย 

ปกครองและเจาพนักงานสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ออกโฉนดที่ดิน 

โดยไมชอบดวยระเบียบและกฎหมายหรือไม 

  ขอเท็จจริงในเบื้องตนรับฟงเปนยุติไดวา จําเลยเคยดํารงตําแหนงสมาชิก 

 



(อม.๔๒) 
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สภาผูแทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการหลายสมัย เม่ือระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๓๑ 

ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ  ๒๕๓๔ และระหวางวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๓๕ ถึง  ๑๕ 

มิถุนายน  ๒๕๓๕  จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตามลําดับ ตอมาในป ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๔ จําเลยไดดํารง 

ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหน่ึง ซ่ึงในครั้งหลังน้ีจําเลยไดรับ

มอบหมายใหกํากับดูแลกรมที่ดินดวย สวนการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 

มหาดไทยในครั้งแรกนั้นจําเลยไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลกรมอื่นเชน กรมแรงงาน 

กรมราชทัณฑ และการเคหะแหงชาติ เปนตน จําเลยกับพวกไดกวานซื้อที่ดินจากราษฎร 

ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ ๑,๙๐๐ ไร การซื้อขาย 

ดังกลาวแทจะซ้ือในนามของบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด ก็ตาม แตเม่ือพิจารณา 

จากขอเท็จจริงที่วา จําเลยมีหุนและเปนกรรมการในบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด ตอมา

บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดซ้ือที่ดินจากบริษัท เหมืองแรลานทอง  จํากัด

ในราคา ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดยไมมีการชําระราคาที่ดินใหแกกัน แตบริษัท ปาลมบีช 

ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดตีราคาที่ดินเปนหุนแทน โดยจําเลยใหบริษัท นอรทเทอรน รีซอส

จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทของจําเลยเปนเจาของหุนดังกลาว ดังน้ัน บริษัท นอรทเทอรน รีซอส

จํากัด จึงเปนผูถือหุนรอยละ  ๒๒  ของหุนทั้งหมดในบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด  ยอมเห็นไดอยูในตัววา แมจําเลยไมมีช่ือเปนผูถือหุนอยูในบริษัท  ปาลมบีช  

ดีเวลลอปเมนท จํากัด แตการที่จําเลยมีหุนอยูในบริษัท เหมืองแรลานทอง  จํากัด ก็ดี 
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หรือบริษัทนอรทเทอรน รีซอสจํากัดไดเขาไปมีหุนในบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด ก็ดี จําเลยก็ยอมมีสวนไดเสียในบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด น้ีดวย 

นาเช่ือวาเปนมูลเหตุประการหนึ่งที่จําเลยไดกวานซื้อที่ดินจากราษฎรในนามของบริษัท 

เหมืองแรลานทอง  จํากัด และขอออกโฉนดที่ดินในนามบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด เพราะจําเลยมีสวนไดเสีย ดังน้ันเม่ือมีการดําเนินการขอออกโฉนดที่ดิน จําเลยก็

ยอมเขาไปมีบทบาทในการดําเนินการดังกลาว เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบ

ไดความวา จําเลยไดวาจางนายกิติชัย พิมพาภรณ ซ่ึงเปนอดีตขาราชการกรมที่ดินและ

เกษียณไปแลวมาทํางานกับจําเลย โดยนางอัมพร พิมพาภรณ ภริยาของนายกิติชัยก็เบิก

ความยืนยันขอเท็จจริงน้ี  ยังไดความจากคําเบิกความของนายสุรพงษ ไชยนิตย ซ่ึงเดิม

รับราชการอยูที่ฝายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม ตอมา

นายทวี ชูทรัพย อธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้นไดใหนายสุรพงษไปชวยราชการที่สํานัก 

เลขานุการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ชวยเหลือจําเลยทั้งงานในหนาที่ราชการ

และงานสวนตัว และเปนอีกบุคคลหนึ่งที่ไดรับมอบหมายใหไปดําเนินการเรื่องการจด 

ทะเบียนรับโอนที่ดินใหบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด ตลอดจนไปประสานเรื่องการ 

ขอออกโฉนดที่ดินของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ที่สํานักงานที่ดินจังหวัด 

สมุทรปราการ สาขาบางพลี ปรากฏตามคําเบิกความของนายสุรพงษประกอบคําใหการ

ตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม และคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. เอกสาร 

หมาย จ. ๑๔ นอกจากนี้ยังมีนายสุทัศน ธรรมรักคิด อดีตชางรังวัดเปนผูชวยเหลือ 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๗๐ - 

 
นายกิติชัยนําช้ีปกหลักเขตและเปนพยานในบันทึกถอยคําตาง ๆ นายสุทัศนไดทําการสํารวจ

ที่ดินปกหลักหมุดเขตดวยไม และจัดทําแผนที่สวนตัวเพื่อใชประกอบในการชี้มุมเขต 

ตามหลักเขตที่ดินในวันที่มีการรังวัดออกโฉนดที่ดินดวย ซ่ึงเปนการก าวกายการทํางาน

และครอบงําการใชดุลพินิจรังวัดออกโฉนดที่ดินดวย ซ่ึงเปนเจาพนักงานสํานักงานที่ดินจังหวัด 

สมุทรปราการ สาขาบางพลี และปรากฏวากอนทําการรังวัดนายกิติชัยและนายสุทัศน 

ไดไปดูสภาพที่ดินที่จะรังวัด พบวาพื้นดินทิศใตติดทะเล มีลักษณะเปนเลน ปาแสม และ 

ปาโกงกาง การรังวัดดวยเครื่องมือของทางราชการที่มีอยูในขณะนั้นทําไดยากและไม 

สามารถจะรังวัดใหอยูในหลักเกณฑความถูกตองตามระเบียบของกรมที่ดินได นายสมพร 

พรหมพันธุ ขณะน้ันเปนชางรังวัด ๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี

จึงไดชวนนายพรชัยซ่ึงเคยทํางานอยูที่กรมประมง  และมีความสามารถในการรังวัดที่ติด

ทะเลน้ําทวมถึง ไปชวยรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาว ตอมากรมที่ดินมีคําสั่งใหนายพรชัย

ไปชวยราชการเปนประจําที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี 

นายพรชัยเบิกความประกอบคําใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะ 

อนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ. ๑๐๑ วา การรังวัดที่ดินของบริษัท 

ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เปนพ้ืนที่แปลงใหญและเปนที่ลุมนํ้าทวมถึง ตองใช 

เคร่ืองมือที่ทันสมัยและมีความละเอียดถูกตองสูง นายพรชัยจึงไดหารือกับนายสมชัย 

แตงนอย หัวหนาฝายรังวัด ตอมานายกิติชัยคนของจําเลยก็ไดพานายสมชัยและนายพรชัย

ไปพบจําเลย จําเลยใหนายพรชัยเปนผูคัดเลือกกลองสํารวจและประมวลผลที่มีประสิทธิ 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๗๑ - 

 
ภาพสูง ซ่ึงในที่สุดไดติดตอซ้ือจากบริษัทเอส. ดี. เอ็ม. จํากัด ซ่ึงนายรัฐพงษ พงศปฏิเมธ

เปนผูจัดการไดมาเบิกความยืนยันขอเท็จจริงดังกลาวตอศาลประกอบคําใหการตอพนักงาน 

สอบสวน กองปราบปราม และคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. ๒๘ 

วา จําเลยไดตกลงซื้อกลองสํารวจและประมวลผลจํานวน ๒ เคร่ืองพรอมดวยอุปกรณใน

ราคาเครื่องละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท นายพรชัยยืนยันวาเปนผูไปรับกลองสํารวจและ

ประมวลผลพรอมอุปกรณดังกลาวที่บานจําเลย โดยจําเลยเปนผูมอบกลองสํารวจและ 

ประมวลผลพรอมอุปกรณดังกลาวดวยตนเองและพูดกับนายพรชัยวาใหทํางานให 

เรียบรอย ขอเท็จจริงดังกลาวช้ีใหเห็นวาจําเลยเปนผูมีบทบาทโดยตรงในการให 

เจาพนักงานสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบาพลี ดําเนินการออกโฉนด 

ที่ดินดังกลาว ถาจําเลยไมมีสวนเกี่ยวของก็ไมมีเหตุผลใดที่ตองจัดซ้ือกลองสํารวจและ 

ประมวลผลในราคารวมประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยจําเลยเปนผูตัดสินใจสั่งซ้ือ 

นอกจากนี้นายสุรพงษซ่ึงปฏิบัติหนาที่เปนผูติดตามจําเลยยังไดไปพบนายสมชัย  แตงนอย

หัวหนาฝายรังวัดที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี โดยนายสุรพงษ 

นําเอกสารเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

ไปใหนายสมชัยดูพรอมกับบอกวา จําเลยซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงมหาดไทยฝากใหชวยดูแล ตอมานายสมชัยถูกจําเลยเรียกไปพบและถูกตอวา 

เร่ืองการออกโฉนดที่ดินลาชา และถูกยายไปอยูกองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ ซ่ึง 

นายสมชัยใหการวาเปนตําแหนงที่ไมมีใครอยากอยูเปนการถูกกลั่นแกลงและลดช้ัน 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๗๒ - 

 
ตามที่เบิกความตอศาลประกอบบันทึกคําใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและ 

คณะอนุกรรมการไตสวน  ป.ป.ช.  เอกสารหมาย  จ.๙๘  ยังไดความจากคําใหการของ 

นายพรชัยซ่ึงใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน  ป.ป.ช.  ยืนยันคําใหการซึ่งเคยไดใหไว 

ตอพนักงานสอบสวน  กรมสอบสวนคดีพิเศษวา  สําหรับการออกโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๕๒๘, 

๑๕๐๒๔  และ  ๑๕๕๖๕   เม่ือนําแผนที่ลงในระวางปรากฎวาทับแนวเขตทะเลดานทิศใต 

ในระวางที่เปนเสนทึบ  ใตเสนทึบเขียนไววาเปนที่ดินออนชายทะเล  นายพรชัยรายงาน 

ขอเท็จจริงเสนอไปตามขั้นตอนและแจงใหนายกิติชัยกับนายสุทัศนวา  ไมสามารถออก 

โฉนดที่ดินไดเต็มจํานวนเนื้อท่ีที่รังวัด  ขอใหตัดเสนเขตทะเลออก  นายกิติชัยไมสามารถ 

ตัดสินใจได   จึงใหนายพรชัยไปพบจําเลย ซ่ึงจําเลยไมขัดของแตอยางใด  และสั่งการให 

นายกิติชัยและนายสุทัศนไปทําการรังวัดใหมโดยตัดสวนที่ทับเสนเขตทะเลออก  นายกิติชัย 

และนายสุทัศนจึงนําหลักฐานที่ดินเดิมไปแบงแยก  แลวนําสวนที่เหลือไปทําการรังวัดใหม 

ซ่ึงในการรังวัดที่ดินออกโฉนดที่ดินดังกลาวนั้นตามระเบียบและกฎหมายจะตองมีเจาของ 

ที่ดิน  และเจาของที่ดินขางเคียงระวังเขต    ทั้งจะตองมีเจาพนักงานปกครองตาม 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พ.ศ.๒๔๕๗  ไประวังแนวเขตที่ดินที่เปนที่ 

สาธารณประโยชน  นายเกรียงศักดิ์  ตัณฑตะนัย  ปลัดอําเภอบางบอในขณะนั้นใหการ 

ตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสาร 

หมาย จ.๑๐๖ วา หลังจากที่พยานไดรับมอบหมายจากนายอําเภอบางบอใหไประวังแนว 

เขตที่สาธารณะประโยชนแลว  ประมาณ  ๒ ถึง  ๓  เดือนชางรังวัดของสํานักงานที่ดิน 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๗๓ - 

 
จังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี  ไดนําเอกสารที่เกี่ยวของกับการออกโฉนดที่ดินมา 

ใหพยานลงลายมือช่ือ  พยานตรวจดูเบื้อตนแลวเห็นวาหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของกับการ 

ขอออกโฉนดที่ดินดังกลาวระบุวาไมมีถนนและคูคลองสาธารณะ  และใหพยานรับรองวา 

ไมเปนที่สาธารณะประโยชนของทางราชการ  ซ่ึงพยานอยูในพ้ืนที่มานานทราบวาพื้นที่ 

ดังกลาวเปนที่ที่มีนํ้าทวมถึง บางแปลงมีคลองและถนนสาธารณะ ตลอดจนอาจจะมีการรุกล้ํา 

ที่ดินสาธารณะประโยชนหรือที่ดินของผูอื่นเน่ืองจากเปนการขอออกโฉนดที่ดินแปลงใหญ 

พยานจึงทักทวงดวยวาจาตอเจาหนาที่รังวัดที่เสนอเอกสารใหพยานลงชื่อรับรอง  นอกจาก 

น้ีพยานไดตรวจเอกสารที่เจาหนาที่รังวัดนํามาใหลงลายมือช่ือ  ปรากฏวาผูเกี่ยวของไดลง 

ลายช่ือมาแลวบางสวน  และเจาหนาที่ดังกลาวไดขีดเครื่องหมายดวยดินสอใหพยานลง 

ลายมือช่ือดวย  หลังจากพยานทักทวงไดประมาณ  ๑  สัปดาห  นายสมพร  อัศวเหม 

นองชายของจําเลยไดมาพูดกับพยานวาใหลงช่ือรับรอง  โดยพูดกับพยาน ๔ ถึง ๕ ครั้ง 

และรับรองวาหากมีอะไรเกิดขึ้น  จําเลยซึ่งเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

จะดูแลให  และพยานยังเคยเห็นจําเลยไปพบกับนายจําเนียร  ปานพุมช่ืน ซ่ึงเปนนายอําเภอ 

บางบอในขณะนั้นหลายครั้ง นายจําเนียรเคยบอกพยานวาชวยอํานวยความสะดวกในการ 

ขอออกโฉนดที่ดินใหแกกลุมนายวัฒนาดวย  พยานเห็นวาขณะเกิดเหตุจําเลยเปนรัฐมนตรี 

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับตัวพยานเองเปนขาราชการชั้นผูนอย  ถาไม 

ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชากลัววาจะใหคุณใหโทษแกการปฏิบัติหนาที่ราชการ  จึง 

ไดลงลายมือช่ือรับรองในเอกสารการขอออกโฉนดที่ดินทุกแปลงดังกลาวขางตนตามที่ 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๗๔ - 

 
เจาหนาที่รังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทราปราการ  สาขาบางพลี  นําเอกสารมาใหลงช่ือ 

ซ่ึงการกระทําดังกลาวของนายเกรียงศักดิ์  แมไดกระทําไปเพราะเกิดจากการเกรงกลัว 

อิทธิพลของจําเลย  แตก็เปนการกระทําที่ไมถูกตองดวยระเบียบและกฎหมาย  นายเกรียง 

ศักดิ์ยังไมไดใหการไวอีกดวยวาเคยออกตรวจราชการในทองที่ตําบลคลองดานระหวางป 

๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๐  พบวามีคลองสาธารณะ  เทาที่จําไดคือคลองนางหงษ  คลองตรง  และ 

คลองดอน  เปนตน  ซ่ึงคําใหการดังกลาวเปนคําใหการที่เปนผลรายตอตัวพยานเองที่ยอม 

ละเวนการปฏิบัติหนาที่  จึงเปนคําใหการที่รับฟงได  นายวงษ  ชาญสมร  ผูใหญบานหมู 

ที่  ๑๑  ตําบลคลองดานซึ่งถูกอางวาเปนผูไดรับมอบหมายจากนายอําเภอบางบอใหออก 

ไประวังแนวเขตที่สาธารณประโยชนในการขอออกโฉนดที่ดิน  ไดใหการตอพนักงาน 

สอบสวน  กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน  ป.ป.ช.  ตามเอกสารหมาย  จ.๑๑๐   

วา พยานไดรวมลงชื่อกับบุคคลที่เกี่ยวของมีนายเกรียงศักดิ์  ตัณฑตะนัย และนายณรงค 

ยอดศิรจินดา  ในใบรายการรังวัดที่ชางรังวัดไดจัดทําขึ้นเกือบจะทั้งหมด  เพราะมี 

นายสมบัติ  เลาประเสริฐ  ซ่ึงเปนสารวัตรกํานันตําบลคลองดานในขณะนั้นและเปนคน 

ของจําเลยมาขอรองใหลงช่ือหลายครั้งหลายหน  โดยที่พยานไมไดเคยออกไปตรวจสอบ 

ระวังแนวเขตที่สาธารณประโยชนหรือช้ีแนวเขตที่ดินซึ่งมีการขอออกโฉนดที่ดินนั้นแต 

อยางใด  ที่พยานยอมลงชื่อไปน้ันเนื่องจากพยานมีความเกรงใจจําเลยเห็นวามี 

นายเกรียงศักดิ์ปลัดอําเภอบางบอและนายณรงคกํานันตําบลคลองดานไดลงลายมือช่ือ 

ในเอกสารดังกลาวแลว  พยานปากนี้ยังไดใหการยืนยันวา  จําเลยไดเขามาซื้อที่ดินใน 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๗๕ - 

 
หมูที่ ๑๑  ตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  โดยจําเลยดําเนินการติดตอซ้ือท่ีดินดวยตนเอง 

ในบางครั้ง  แตทําสัญญาในนามบริษัท  เหมืองแรลานทอง  จํากัด  เปนผูซ้ือที่ดิน  หาก 

เจาของที่ดินรายใดไมยินยอมคนของจําเลยจะนําหลักไมไปปกใหรุกล้ําเขาไปในที่ดินของ 

ผูน้ัน  ที่พยานทราบเพราะพยานไดรับการรองเรียนจากราษฎร  เทาที่จําไดมีนายสมพงษ 

เชยชม  รวมอยูดวย  คําใหการของนายเกรียงศักดิ์  ตัณฑตะนัย  และนายวงษ  ชาญสมร 

ดังกลาวสอใหเห็นถึงการออกโฉนดที่ดินไมชอบดวยระเบียบและกฎหมายสอดคลองกับที่ 

นายพรชัยไดใหการวา  หลังจากไดรับกลองสํารวจและประมวลผลประมาณ  ๑  สัปดาห 

มีนายสุทัศน  ไมทราบนามสกุล  มีช่ือเลนวาขาวกับนายกิติชัยมาพบพยานที่สํานักงานที่ดิน 

จังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี  พรอมนําแผนที่ตนรางของบริเวณที่ขอออกโฉนด 

ที่ดิน  เปนแผนที่ขนาดกวางยาวประมาณ  ๑  เมตร  ซ่ึงแผนที่ดังกลาวไดมีการรังวัดและ 

คํานวณไวแลว  พยานทราบภายหลังวาแผนที่ดังกลาวนายสุทัศนไดรังวัดไวกอนแลว 

โดยใชกลองและโซลาก  นายกิติชัยไดบอกใหพยานทําการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยใช 

แผนที่นายกิติชัยนํามาใหเปนหลัก  และบอกวาไดปกหลักเขตของกรมที่ดินไวแลว หลังจาก 

น้ันประมาณ  ๒  หรือ  ๓  วัน  นายกิติชัยและนายสุทัศนไดนําพยานไปดูพื้นที่จะทําการ 

รังวัด  ซ่ึงตามระเบียบแลวจะตองตรวจจากเอกสารสิทธิเดิมที่สํานักงานที่ดินจังหวัด 

สมุทรปราการ  สาขาบางพลีกอน  หากมีหลายสิบฉบับจะตองมีพื้นที่เช่ือมโยงติดตอกัน 

แลวใหเจาของที่ดินขางเคียงนําช้ีแนวเขตรวมกับเจาของที่ดิน แตการรังวัดขอออกโฉนดที่ดิน 

รายบริษัท  ปาลมบีช  ดีเวลลอปเมนท  จํากัด  พยานไมไดไปตรวจดูจากเอกสารสิทธิเดิม 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๗๖ - 

 
เพียงแตรังวัดตามแผนที่ที่นายกิติชัยนํามามอบใหเทานั้น  และพยานไดใหเหตุผลวาที่ตอง 

ทําตามเนื่องจากทราบวาเปนความประสงคของจําเลย  และหลังจากที่พยานไปชวยราชการ 

อยูที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี  ไดประมาณ  ๔  เดือน  จําเลยได 

ไปประชุมเจาหนาที่ที่ดินเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินรายบริษัท  ปาลมบีช  ดีเวลลอปเมนท   

จํากัด มีผูเขารวมประชุมคือ นายไพศาล  กาญจนประพันธ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทร- 

ปราการ สาขาบางพลี นายสมชัย  แตงนอย หัวหนาฝายรังวัด นายอริยะ  สุกวรรณรัตน 

ชางรังวัด ๕ และมีเจาหนาที่อื่นอีกหลายคนซึ่งพยานจําไมไดวาเปนผูใดบาง โดยประชุม 

ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี  จําเลยไดพูดตําหนินายสมชัย 

แตงนอย ตอหนาที่ประชุมวา ที่ดินของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด  มีปญหา 

อะไรจึงออกโฉนดที่ดินใหไมได พรอมกับเรงรัดใหทําการออกโฉนดที่ดินโดยเร็ว การกระทํา 

ดังกลาวจึงเปนการบังคับหรือเปนการจูงใจอยูในตัว โดยประสงคใหดําเนินการออกโฉนด 

ที่ดินใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท  จํากัด ที่จําเลยจําเลยมีสวนเกี่ยวของโดยการถือหุน 

อยูเปนจํานวนมาก เม่ือฟงขอเท็จจริงไดตามที่นายพรชัยไดมาเบิกความตอศาลและยืนยัน 

คําใหการตอพนักงานสอบสวน  กรมสอบสวนคดีพิเศษและตอคณะอนุกรรมการไตสวน 

ป.ป.ช.  ตามเอกสารหมาย  จ.๑๐๑  วาพยานเปนผูรับกลองสํารวจและประมวลผลที่ 

นําไปใชในการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกลาวจากตวจําเลยเอง และการออกโฉนดที่ดินเลข 

ที่  ๑๕๐๒๔,๑๕๕๒๘  และ  ๑๕๕๖๕  ผิดระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยมีที่ดิน 

รุกล้ําเขามาไปทะเลประมาณ  ๑๐ เสน หรือประมาณ ๔๐๐ เมตร และไดใหการวา  เม่ือ 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๗๗ - 

 
ป  ๒๕๓๔  จําเลยไดมาที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี  พรอมกับคน 

สนิทของจําเลย  และเรียกเจาพนักงานที่ดินในขณะนั้น  นายบุญเชิด  คิดเห็น  นายสมชัย 

และตัวพยานไปพบที่หองรับแขกของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี 

จําเลยไดพูดตอผูเขารวมประชุมทุกคนวา ที่ดินที่บริษัท  ปาลมบีช  ดีเวลลอปเมนท  จํากัด 

ยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินไวทําไมออกลาชา ขอใหออกโฉนดที่ดินใหมีเน้ือท่ีเทาตามหลักฐาน 

แบบแจงการครอบครอง  (ส.ค.๑)  และหนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.๓)  ที่มีอยู 

แมที่ดินดังกลาวจะลงไปอยูในทะเลก็ตาม  ทั้งตอมาจําเลยยังพูดกับนายสมชัยวา  ถึงไม 

ไดเปนรัฐมนตรีแลวก็ยังมีเพ่ือนเปนรัฐมนตรีอยูมาก  ใหเรงรัดการออกโฉนดที่ดินดวย 

เม่ือวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๓๔  กรมที่ดินไดมีคําสั่งยายนายสมชัยไปรับราชการใน 

ตําแหนงชางรังวัด  ๖  ที่กองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ  ซ่ึงนายสมชัยใหการวาเปน 

ตําแหนงที่ไมมีใครอยากอยูเหมือนกับเปนการลดชั้นและถูกกลั่นแกลง  นอกจากนั้น 

นายไพศาล  กาญจนประพันธ  เบิกความตอศาลประกอบบันทึกคําใหการตอพนักงาน 

สอบสวน กองปราบปราม และคณะอนุกรรมการการไตสวน  ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย 

จ.๙๖  วา  จําเลยเคยเรียกพยานขณะดํารงตําแหนงเปนเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทร- 

ปราการ  สาขาบางพลี  ไปพบที่บานจําเลย  พยานกับภริยาไปที่บานจําเลย  จําเลยได 

บอกกับพยานวาขอใหรีบออกโฉนดที่ดินใหเพราะตองการจะใชโฉนดที่ดิน  ตอมาเมื่อ 

จําเลยไปที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ไดผลักประตูหองทํางานของ 

พยานเขาไปพรอมกับพูดวา “คุณไพศาลคุณพูดภาษาคนไมรูเร่ือง ผมเปนรัฐมนตรี จะให 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๗๘ - 

 
คุณดังก็ได ใหคุณดับก็ได” และจําเลยเคยเดินทางไปที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 

สาขาบางพลี ไดเรียกพยาน  นายสมชัย  และนายพรชัยไปเพื่อเรงรัดการออกโฉนดที่ดินให 

และออกตามจํานวนเนื้อท่ีตามหลักฐานที่ยื่นขอออกโฉนดที่ดิน  แมสภาพความเปนจริงจะ 

เปนทะเลก็ตาม  ภายหลังจากที่พยานไดลงนามออกโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๑๕๐  และโฉนด 

เลขที่ ๑๓๘๑๗ ไปแลว พยานไมกลาที่จะลงนามออกโฉนดที่ดินที่เหลืออีก ๓ แปลง  เพราะ 

เคยไปตรวจสอบพื้นที่จริงดวยตัวเอง  ปรากฏวาเมื่อนํ้าทะเลขึ้นไดทวมเลยหลักเขตเขามา 

ในที่ดินขอออกโฉนดที่ดินประมาณ  ๑๐  เสน  หรือประมาณ  ๔๐๐  เมตร  พยานไดขอให 

นายกิติชัยกันที่ดินดังกลาวออก  แตนายกิติชัยไมยอม  อางวากรมเจาทาไดรับรองแนว 

เขตทะเลแลว  ตอมาพยานไดไปพบนางเชอรร่ี  สื่อสิน  ผูตรวจราชการกรมที่ดินในขณะนั้น 

และเลาเรื่องใหฟง  นางเชอรร่ีไดเดินทางไปตรวจขราชการที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทร- 

ปราการ  สาขาบางพลี  และไดบันทึกตรวจสั่งงานในสมุดตรวจราชการโดยใหสงเร่ืองการ 

ขอออกโฉนดที่ดินทั้ง  ๓  แปลงดังกลาวใหกรมที่ดินตรวจสอบกอน พยานไดสําเนาสมุด 

ตรวจราชการดังกลาวรายงานกรมที่ดินและไดสงเร่ืองราวการออกโฉนดที่ดินทั้ง ๓ แปลง 

ดังกลาวใหกรมที่ดินตามที่นางเชอรร่ีผูตรวจราชการกรมที่ดินสั่งการ  ซ่ึงตอมาปรากฏวา 

สมุดตรวจราชการที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี  และสําเนาสมุด 

ตรวจราชการดังกลาวที่รายงานไปยังกรมที่ดินสูญหายไป และตอมาพยานก็ถูกยายไปเปน 

เจาพนักงานที่ดินจังหวัดปตตานี  ซ่ึงเปนเหตุใหครอบครัวตองเดือดรอนเพราะพยานมี 

ภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานคร  เม่ือพยานไปพบกับนายผัน  จันทรปาน อธิบดีกรมที่ดิน 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๗๙ - 

 
ในขณะนั้นเพื่อช้ีแจงเหตุที่ไมยอมลงนามในโฉนดที่ดิน  ๓  แปลงดังกลาว  นายผันบอกกับ 

พยานวาไมตองช้ีแจงเพราะทราบสาเหตุและเขาใจเรื่องน้ีดีแลว  พยานไดถามนายผันถึง 

สาเหตุที่ถูกยายไปจังหวัดปตตานี  นายผันตอบวา  พยานยายไปก็ดีแลว  หากยังอยูที่เดิม   

เกรงวาจะไดรับอันตราย  แมนายไพศาลจะเบิกความตอศาลวา  หมายถึงอันตรายเกิด 

จากการเดินทางไปทํางานที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี  เพราะ 

รถติดมาก  ก็เปนคําเบิกความที่ไมสมเหตุผล  เพราะกรณีรถติดมากเปนเร่ืองปกติของ 

เมืองใหญ  ซ่ึงไมนารุนแรงเปนอันตรายตอชีวิตถึงกับตองยายไปจังหวัดปตตานี  เช่ือวา 

เปนการเบิกความบายเบี่ยงเพื่อชวยเหลือจําเลย  เม่ือนายสมมาตร  ดลมินทร  ไดยายไป 

รับราชการเปนเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  สาขาบางพลี  ตอจากนายไพศาล 

จําเลยไดทวงกลองสํารวจและประมวลผลคืนจากสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 

สาขาบางพลี  โดยจําเลยไมพอใจที่ไมออกโฉนดที่ดินทั้ง  ๓  แปลงใหแกบริษัท  ปาลมบีช 

ดีเวลลอปเมนท  จํากัด  นายสมมาตรไดเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหแกนายเสนาะ  เทียนทอง   

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นซ่ึงกํากับดูแลกรมที่ดิน ตอมานายเสนาะ 

ไดบอกนายสมมาตรวาไดฝากฝงนายสมมาตรกับจําเลยแลว  ใหจําเลยชวยดูแลเพราะ 

นายสมมาตรเปนนอง และในชวงกลางป ๒๕๓๖ ขณะน้ันจําเลยพนจากตําแหนงรัฐมนตรี 

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทยแลว  จําเลยเปนประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณของ 

สภาผูแทนราษฎร  จําเลยไดเรียกนายอนันต  อนันตกูล  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  และ 

นายผันไปพบที่โรงแรมปริ้นเซส  แขวงหลานหลวง เขตปอมปราบศัตรูพาย  นายอนันต 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๘๐ - 

 
ไดเรียกนายสมมาตรไปพบและไดสอบถามสาเหตุที่ยังไมออกโฉนดที่ดินทั้ง  ๓  แปลง 

นายสมมาตรก็ไดช้ีแจงใหจําเลยเขาใจตอหนานายอนันตและนายผันวา  ที่ดินที่ยื่นขอออก 

โฉนดที่ดินนั้นมีบางสวนนํ้าทะเลทวมถึง  จึงไมสามารถออกโฉนดที่ดินล้ําเขาไปในทะเล 

ได  ซ่ึงในครั้งน้ีจําเลยก็เขาใจยอมใหตัดสวนที่รุกล้ําเขาไปในทะเลออกได  พฤติการณ 

ดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาแมจําเลยพนจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง- 

มหาดไทยไปแลวก็ตาม จําเลยก็ยังคงติดตามเรื่องการออกโฉนดที่ดินนี้อยูอยางไมลดละ 

หลังจากที่นายสมมาตรไดลงนามออกโฉนดที่ดินทั้ง  ๓  แปลงดังกลาว  นายสมมาตร 

นายคมชิตและนายพรชัยไดรับการประสานจากนายกิติชัยใหนําโฉนดที่ดินทั้ง  ๓  ฉบับ 

ไปมอบใหแกจําเลยที่บานโดยไดพบกับจําเลย  จําเลยไดมอบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยม 

ทองคําใหแกบุคคลดังกลาวคนละ ๑ องค ซ่ึงในระหวางสอบสวนนายพรชัยไดนําพระเครื่อง 

ดังกลาวมอบใหแกพนักงานสอบสวนสงมอบใหแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแหงชาติเปนของกลางตามวัตถุพยานหมาย  ว.จ.๒  และยังปรากฎตามคําเบิกความ 

และคําใหการของนายสมมาตรที่ไดใหการตอพนักงานสอบสวน  กองปราบปรามและ 

คณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ.๙๗ แมตอมานายสมมาตรจะอางวา 

ไมไดนําโฉนดที่ดินไปมอบใหจําเลยที่บาน และไมเคยรับพระเครื่องจากจําเลยก็ตาม  ก็เปน 

คําใหการเมื่อนายสมมาตรถูกแจงขอกลาวหาแลว  นาเช่ือวาเปนคําใหการเพื่อใหตนพน 

ขอกลาวหา  ซ่ึงขัดแยงกับคําใหการเดิมซ่ึงไดใหการฐานะเปนพยาน  จึงมีนํ้าหนักนอย 

เช่ือวาที่พยานใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและคณะอนุกรรมการไตสวน 
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ป.ป.ช.  ในฐานะพยานซึ่งเปนการใหการกอนหนานั้นเปนคําใหการที่ตรงตอความเปนจริง 

และตรงกับคําเบิกความของนายพรชัย  ดิสกุล  ซ่ึงตอมาภายหลังไดนําวัตถุพยานพระเครื่อง 

ไปมอบใหแกพนักงานสอบสวนเปนของกลาง  ประกอบกับจําเลยนําสืบโดยเบิกความตอ 

ศาลวา  จําเลยมอบพระเครื่องแกขาราชการที่ไปพบในโอกาสวันข้ึนปใหม  เปนพระเครื่อง 

ที่มีราคาไมมาก  เจือสมกับพยานหลักฐานที่ไดกลาวมาแลวขางตนดวย  นอกนี้ยังมี 

พันเอกชินรัชต  รัตนจิตเกษม  ไดรับการแตงต้ังเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรมควบคุม 

มลพิษ  สํานักงานอัยการสูงสุด  และกรมที่ดิน  ของวุฒิสภาในโครงการจัดการน้ําเสียเขต 

ควบคุมมลพิษ  จังหวัดสมุทรปราการ  และตอมาพันเอกชินรัชตไดรับการแตงต้ังจาก 

คณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวใหทําหนาที่เปนเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

เพื่อรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ 

จังหวัดสมุทรปราการ  เปนพยานเบิกความตอศาลใหการไวตอคณะอนุกรรมการไตสวน 

ป.ป.ช.  ตามเอกสารหมาย  จ.๕๗  พรอมกับสงรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กรมควบคุม 

มลพิษ สํานักงานอัยการสูงสุดและกรมที่ดิน ของวุฒิสภาประกอบคําเบิกความ โดยพยาน 

ปากนี้ไดยืนยันวาการออกโฉนดที่ดินทั้ง  ๕  แปลงเปนการออกโฉนดที่ดินที่ไมชอบ 

รายละเอียดปรากฎอยูในหนา ๓๓ ถึง ๓๘ ของรายงานดังกลาว และตามเอกสารหมาย 

พ. ๑ ซ่ึงพันเอกชินรัชตไดสงประกอบคําเบิกความนั้นแสดงใหเห็นวา  กลุมจัดหาที่ดิน 
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ประกอบดวยบริษัท  เหมืองแรลานทอง  จํากัด  บริษัท  ปาลมบีช  กอลฟ  จํากัด  บริษัท 

ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท  จํากัด  บริษัท  นอรทเทอรน  รีซอส  จํากัด   บริษัท  คลองดาน 

มารีน แอนด  ฟชเชอรร่ี จํากัด และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด บริษัทเหลานี้มีความสัมพันธ 

โยงใยกับกลุมกิจการรวมคา  เอ็น วี พี เอส เค จี ซ่ึงเปนผูดําเนินการกอสรางโครงการจัด 

การน้ําเสียอันไดแก  บริษัท  นอรทเวสต  วอเตอร  อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด  บริษัท 

วิจิตรภัณฑกอสราง  จํากัด  บริษัท  ประยูรวิศวการชาง  จํากัด  บริษัท  สี่แสงการโยธา 

จํากัด  บริษัท  กรุงธนเอ็นจิเนียร่ิง  จํากัด  และบริษัท  เกตเวยดีเวลลอปเมนท  จํากัด 

การดําเนินการรวมกันของบริษัทกลุมดําเนินการกอสรางโดยรวมกันถือหุนบริษัท โอ พี ซี 

โอ จํากัด  กลุมบริษัทจัดหาที่ดินกับกลุมบริษัทดําเนินการกอสรางเชื่อมโยงกันโดยกลุมของ 

นายรอยอิศราพรถือหุนทั้งสองกลุมและเปนกรรมการบริหารกลุมบริษัทจัดหาที่ดินหลาย 

บริษัท ทั้งผูถือหุนกลุมบริษัทดําเนินการกอสรางถือหุนบริษัทจัดหาที่ดินดวย การถือหุน 

ไขวกันของบุคคลและบริษัทสองกลุมดังกลาวแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทดําเนินการจัดหา 

ที่ดินกับกลุมบริษัทดําเนินการกอสรางโครงการจัดการน้ําเสียดําเนินการเปนการหากําไร 

รวมกันโดยบุคคลและบริษัทผูถือหุนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ซ่ึงในเรื่องน้ี  นางสาว 

ทวีวัฒนา  มณีโชติ  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี  ๖ว. กรมสรรพากร  ผูตรวจสอบภาษีของ 

บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท  จํากัด  เบิกความยืนยันทํานองเดียวกับนายสมชาย 

คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด ปรากฎตาม 

เอกสารประกอบคําเบิกความ  จ.๑๓๘  รวม ๖๔ แผน และเอกสารประกอบคําเบิกความ 
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ที่เคยใหการตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม และคณะอนุกรรมการไตสวน  ป.ป.ช. 

เอกสารหมาย จ.๔๘  และ  จ.๕๓  ตามลําดับ  โดยมีเอกสารประกอบการตรวจบัญชี 

งบการเงินและงบดุล  ตลอดจนรายงานการสอบบัญชีเอกสารหมาย จ.๑๒๕ ถึง จ.๑๓๖ 

ประมาณ ๔๐๐ แผน ประกอบคําเบิกความยืนยันวา  บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท  

จํากัด ไมไดชําระราคาที่ดินใหแกบริษัท เหมืองแรลานทอง จํากัด และบริษัท  คลองดาน 

มารีน แอนด ฟชเชอรร่ี จํากัด ไมไดชําระราคาที่ดินใหแกบริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด  ดวย  นอกจากนั้นพันเอกชินรัชตไดเบิกความประกอบเอกสารหมาย  พ.๑  เขาใจ 

ไดวา  บริษัทคลองดานมารีน  แอนด ฟชเชอรร่ี  จํากัด  เปนเพียงตัวแทนที่ถูกบริษัท 

ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด เชิดใหเขาทําสัญญาขายที่ดินทั้ง  ๕  โฉนดดังกลาว 

ใหแกกรมควบคุมมลพิษ  โดยตอมาบริษัท  คลองดานมารีน แอนด ฟชเชอรร่ี จํากัด  

เปนคูสัญญากับกิจการรวมคา เอ็น วี พี เอส เค จี ขายที่ดินใหกรมควบคุมมลพิษตาม 

สัญญาจางเหมาเบ็ดเสร็จ  (Turnkey)  นอกจากนั้นยังไดความจากคําเบิกความของ 

นายณรงค กลมกลอม ประกอบกับที่เคยใหการไวตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม 

และคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย จ.๓๒ วาในชวงเวลาที่มีการ 

ขออนุญาตใชพื้นที่กอสรางโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ 

ขณะน้ันพยานดํารงตําแหนงประธานสุขาภิบาลตําบลคลองดาน ซ่ึงมีที่ทําการตั้งอยูช้ันสาม 

ภายในที่วาการอําเภอบางบอ  และองคการบริหารสวนตําบลคลองดานก็มีที่ทําการอยู 

ช้ันสองในอาคารเดียวกัน โดยที่โครงการดังกลาวไมอยูในเขตของสุขาภิบาลที่พยานรับ 
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ผิดชอบ  แตอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคลองดาน  ซ่ึงมีนายณรงค 

ยอดศิรจินดา  เปนประธานองคการบริหารสวนตําบล  ขณะนั้นเวลาประมาณ  ๑๐  นาฬิกา 

พยานเดินผานหนาหองนายณรงค  ยอดศิรจินดา  นายณรงค ยอดศิรจินดา ไดเรียกพยาน 

เขาไปคุยในหองทํางาน ขณะที่คุยอยูน้ันก็มีเสียงโทรศัพทดังขึ้น นายณรงค ยอดศิรจินดา 

รับโทรศัพท  พยานไดยินเปนการพูดโตตอบ โดยนายณรงคพูดวา  “ครับ  ๆ  เดี๋ยวจะ 

ดําเนินการให”  นายณรงคพูดคุยอยูประมาณ  ๕  นาที  หลังจากนั้นก็วางหูโทรศัพทและ 

ไดมาพูดกับพยานวา  จําเลยโทรศัพทมาเรงรัดใหดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองการอนุญาต 

ใหใชพื้นที่กอสรางอาคารโครงการจัดการน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ 

ซ่ึงนายณรงคไดพูดตอไปวา  “ปวดหัวในเรื่องน้ีอะไร ๆ กูก็ไมได”  พยานถามนายณรงควา 

จะทําอยางไร  ซ่ึงหมายถึงนายณรงคจะทําอยางไรในเรื่องที่จําเลยสั่งการมานั้น  นายณรงค 

บอกวา  “กูตองทําใหเขาอยูแลว”  โดยไมบอกรายละเอียดใหทราบวาจะทําอยางไร 

พฤติการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาจําเลยยังคงติดตามและเขามีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองน้ีมา 

โดยตลอด  เร่ิมต้ังแตการรวบรวมซื้อท่ีดินจากราษฎรจนกระทั่งมีการกอสรางโครงการจัด 

การน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และเม่ือพิจารณาจากคําใหการของ 

นายประทีป  กีรติเรขา  ซ่ึงในขณะที่ใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน ป.ป.ช.  ดํารง 

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวา ในระหวางป 

๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๔  จําเลยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ไดรับ 

มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหกํากับดูแลกรมที่ดิน  ซ่ึงนาจะเปน 
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ชวงเวลาเดียวกันกับที่จําเลยไดโทรศัพทพูดคุยกับนายณรงค  ยอดศิรจินดา  เพื่อขออนุมัติ 

ใชที่ดินกอสรางอาคารโครงการจัดการน้ําเสียดังกลาวขางตน  ซ่ึงแมโจทกจะไมไดฟองให 

จําเลยรับผิดในการกระทําระหวางป  ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๔  ก็ตาม  แตพฤติการณดังกลาว 

สามารถนํามาพิจารณาประกอบกับการกระทําของจําเลยในสวนอื่น ๆ ที่ไดกระทํากอนหนา 

น้ันได พฤติการณทั้งหมดองคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียง  ๘  ตอ  ๑ วา  จําเลยไดใช 

อํานาจขมขืนใจหรือจูงใจเจาพนกงานฝายปกครองและเจาพนักงานสํานักงานที่ดินจังหวัด 

สมุทรปราการ สาขาบางพลี ออกโฉนดที่ดินพิพาทใหแกจําเลยในนามของบริษัท  ปาลมบีช 

ดีเวลลอปเมนท  จํากัด  โดยมิชอบ 

  ปญหาตองวินิจฉัยตอไปมีวา การที่จําเลยใชอํานาจขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อ 

ใหเจาพนักงานของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี และเจาพนักงานฝาย 

ปกครองออกโฉนดที่ดินพิพาทใหโดยมิชอบน้ัน  เปนการใชอํานาจในตําแหนงอันจะเปน 

ความผิดตามมาตรา  ๑๔๘  หรือไม  โดยจําเลยตอสูวาระหวางป  ๒๕๓๑  ถึง  ๒๕๓๔   

จําเลยมิไดรับมอบหมายใหมีอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติ 

ราชการที่เกี่ยวของกับกรมที่ดินนั้น เห็นวา แมขณะเกิดเหตุจําเลยจะไมไดรับมอบหมาย 

ใหดูแลกรมที่ดินก็ตาม แตอํานาจของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย มิไดจํากัด 

แตเฉพาะงานที่ไดรับมอบหมายเทานั้น  จําเลยยังมีอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 

พ.ศ.๒๕๓๔ ซ่ึงใชบังคับขณะน้ัน และมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดินตามประกาศ 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๘๖ - 

 
คณะปฏิวัติฉบับที่  ๒๑๘  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๑๕  รวมถึงจําเลยมีสิทธิที่จะเขา 

รวมประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีขอเสนอแนะ  ใหความเห็น  ตลอดจนมีมติในกิจการงาน 

ของกรมหรือกระทรวงอื่นใด  ทั้งที่อยูในและนอกการกํากับดูแลของจําเลยได  สอดคลอง 

คําเบิกความของนายบรรหาร  ศิลปอาชา  อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงมหาดไทย  และนายวิษณุ  เครืองาม  ซ่ึงนอกจะเคยดํารงตําแหนงรองนายก- 

รัฐมนตรี แลวยังเคยเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้ังแตป ๒๕๓๖ ถึง ๒๕๔๕ วา  รัฐมนตรี 

ชวยวาการมีอํานาจแสดงความคิดเห็นและลงมติในการแตงต้ังปลัดกระทรวง  ซ่ึงเปน 

ขาราชการระดับ  ๑๑  และอธิบดีกรมซึ่งเปนขาราชการระดับ  ๑๐  ในของทุกกระทรวง 

ทบวง กรม และมีอํานาจที่จะแสดงความคิดเห็นตอการแตงต้ังขาราชการดังกลาว  มิใช 

เฉพาะกระทรวง  ทบวง  กรมที่รัฐมนตรีชวยวาการสังกัดอยูเทานั้น  ทั้งนายบัญญัติ 

จันทนเสนะ  นอกจากเคยดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีแลว  ยังเคยเปนอธิบดีกรม 

ที่ดินก็ไดเบิกความทํานองเดียวกัน  และยังเห็นวารัฐมนตรีชวยวาการเปนผูบังคับบัญชา 

ขาราชการที่อยูในกระทรวง  ทบวง  กรมของตน  นอกจากนี้นายศิริ  เลิศธรรมเทวี 

ผูอํานวยการสํานักงานนิติธรรม  สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ไดใหการตอ 

คณะอนุกรรมการไตสวน  ป.ป.ช.  ตามเอกสารหมาย  จ. ๑๒  และเบิกความตอศาลวา 

รัฐมนตรีชวยวาการมีอํานาจหนาที่ในการเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี  สามารถให 

คําปรึกษา  เสนอแนะ  ใหความเห็น  ตลอดจนมีมติในกิจการของกรมหรือกระทรวงอื่น 

ที่ตนไมไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได  นายธีรศักดิ์ 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๘๗ - 

 
ลิ้มประสิทธิศักดิ์  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  กรมที่ดินไดเบิกความตอศาลและ 

ใหการตอคณะอนุกรรมการไตสวน  ป.ป.ช.  ตามเอกสารหมาย  จ.๑๓  วา  รัฐมนตรีชวย 

วาการกระทรวงมหาดไทย  ไมวาจะเปนผูกํากับดูแลกรมที่ดินหรือไมก็ตาม  สามารถมี 

บทบาทในการแตงต้ังโยกยายขาราชการกรมที่ดิน รวมถึงมีสวนใหคุณใหโทษขาราชการ 

ในกระทรวงนั้น  หรือตางกรมตางกระทรวง  เพราะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เขารวม 

ประชุมคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาแตงต้ังโยกยายขาราชการระดับ  ๑๐  ข้ึนไป  จาก 

คําเบิกความและคําใหการของพยานตาง  ๆ ดังกลาวมาแลวขางตนจึงเห็นไดวาจําเลยมี 

อํานาจบังคับบัญชาใหคุณใหโทษแกขาราชการกรมที่ดินและเจาพนักงานฝายปกครอง 

ซ่ึงมีหนาที่ระวังแนวเขตที่สาธารณะในการออกโฉนดที่ดินตามฟอง  ดังนั้นองคคณะ 

ผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียง  ๘  ตอ  ๑  วา  การกระทําของจําเลยเปนความผิดตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๔๘  ที่จําเลยตอสูวา  ขณะเกิดเหตุจําเลยไมไดรับ 

มอบหมายใหดูแลกรมที่ดิน  การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดตามมาตรา  ๑๔๘   

น้ันฟงไมข้ึน ที่จําเลยใหการและพยายามเบิกความใหศาลเห็นวา การที่จําเลยถูกดําเนินคดี 

มีสาเหตุมาจากทางการเมือง  โดยถูกพันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรี 

และเปนหัวหนาพรรคไทยรักไทย กลั่นแกลงทางการเมือง เพราะพรรคการเมืองของจําเลย 

ไมยอมเขารวมเปนพรรคเดียวกันกับพรรคไทยรักไทย  แมอาจจะมูลความจริงอยูบางก็ตาม 

แตเหตุดังกลาวเกิดจากการที่จําเลยมีจุดออนใหการเมืองเขามาสอดแทรกได  ที่จําเลย 

ตอสูอีกประการหนึ่งวา  พนักงานสอบสวนหรือคณะอนุกรรมการไตสวน  ป.ป.ช.  ได 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๘๘ - 

 
สอบสวนพยานตาง ๆ กอนมีการแจงขอกลาวหาแกจําเลยจึงไมชอบดวยกฎหมายนั้น  เห็นวา 

การรวบรวมพยานหลักฐานของเจาพนักงานไมมีกฎหมายบัญญัติวาตองกระทําภาย 

หลังจากไดมีการแจงขอกลาวหาแกจําเลยแลว ทั้งเม่ือมีการแจงขอกลาวหาแกจําเลยก็ได 

เปดโอกาสใหแกจําเลยแกขอกลาวหาไดอยางเต็มที่ปรากฏตามคําใหการของจําเลยเอกสาร 

หมาย  จ.๙๕  รวม  ๘๘๗  แผน  ขอตอสูของจําเลยจึงฟงไมข้ึน 

  เม่ือการกระทําของจําเลยเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา  ๑๔๘  ซ่ึงเปนบทเฉพาะแลว  องคคณะผูพิพากษามีมติดวยเสียง  ๕  ตอ  ๔ 

วา  ไมปรับบทลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๕๗  ประกอบ 

มาตรา  ๘๔  ซ่ึงเปนบททั่วไปอีก  ดังนั้น  ที่จําเลยขอใหวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายวา 

ฟองของโจทกขาดอายุความในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๕๗   

ประกอบมาตรา  ๘๔  จึงไมจําตองวินิจฉัย  เพราะไมทําใหผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป 

สวนพระเคร่ืองผงสุพรรณเลี่ยมทองคํา  ๑  องคของกลาง องคคณะผูพิพากษามีมติดวย- 

เสียง  ๕  ตอ  ๔  วาเปนทรัพยสินที่จําเลยใชในการกระทําความผิด 

  พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๑๔๘ 

ใหลงโทษจําคุกจําเลย  ๑๐  ป  ริบพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองคําจํานวน  ๑  องค   

ของกลาง  สวนที่โจทกขอใหนับโทษจําเลยในคดีน้ีตอกับโทษของจําเลยที่  ๑๑  ในคดี 

อาญาหมายเลขดําที่  อ.๔๕๐๒/๒๕๔๙  ของศาลอาญานั้น  เน่ืองจากยังไมปรากฏวา 

ศาลไดมีคําพิพากษาคดีดังกลาว  คําขอสวนนี้จึงใหยกเสีย./ 

 



(อม.๔๒) 

 
- ๘๙ - 

 
(หมอมหลวงไกรฤกษ  เกษมสันต) 
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(นายสมศักดิ์  เนตรมัย)    (นายธีรวัฒน  ภัทรานวัช) 
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