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ในวันนี้ไดมีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีเรื่องสําคัญที่สมควรแถลงใหทราบ
กลาวคือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับเรื่องกลาวหารองเรียนจาก คณะกรรมการ ป.ป.ป. ตาม
มาตรา 128 และกรมควบคุมมลพิษ ไดรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน กองปราบปราม
ซึ่งไดสงสํานวนการสอบสวนคดีอาญามาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามมาตรา 89 และ
ตอมาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ไดมีหนังสือกลาวหา นายวัฒนา อัศวเหม ขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาที่กรมที่ดินที่เกี่ยวของกับการออกเอกสารสิทธิที่ดิน
ในทองที่จังหวัดสมุทรปราการ กับพวก รวม 18 คน วา เปนเจาพนักงานใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ
บังคับขมขืนใจหรือจูงใจใหราษฎรขายที่ดินใหและบีบบังคับใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของออกเอกสารสิทธิที่ดิน
ที่ไดกวานซื้อไวและขอออกในนาม บริษัท ปาลมบีช ดีเวลลอปเมนท จํากัด และรวมกันดําเนินการออก
โฉนดที่ดินบริเวณตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมิชอบ ในเขตพื้นที่สงวน
หวงหาม ทับที่สาธารณประโยชนและนําเอาหลักฐานสําหรับที่ดินแปลงอื่นมาอางในการออกโฉนดที่ดิน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดําเนินการไตสวน รวบรวมพยานหลักฐานแลว ขอเท็จจริง
ฟงไดวา ในชวงป พ.ศ.2531-2534 นายวัฒนา อัศวเหม ขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ไดดําเนินการกวานซื้อที่ดินจากชาวบานบริเวณตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชอํานาจบังคับขมขืนใจหรือจูงใจใหราษฎรขายที่ดินให และบีบบังคับให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่ไดกวานซื้อไว ในนาม บริษัท ปาลมบีช
ดีเวลลอปเมนท จํากัด เปนเหตุใหเจาหนาที่กรมที่ดิน และผูปกครองทองที่จําตองออกโฉนดที่ดนิ ให
ไปรวม 5 แปลง ประกอบดวย โฉนดที่ดินเลขที่ 13150, 13817, 15024, 15528 และเลขที่ 15565
รวมเนื้อที่ประมาณ 1,700 ไร โดยมิชอบ ดังนี้
1. มีการออกโฉนดที่ดินในที่สงวนหวงหาม“ที่เทขยะมูลฝอย” อันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน
2. มีการ
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2. มีการออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณประโยชน
3. มีการนําหลักฐานสําหรับที่ดินแปลงอื่นมาอางออกโฉนดที่ดิน
4. มีการนําหลักฐานสําหรับที่ดินแปลงอื่นที่ไดออกโฉนดที่ดินแลวมาอางออกซ้ําอีก
ซึ่งเปนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบดวยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 59 และกฎ
กระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2497 ขอ 8
ตอมาไดมีการขายที่ดินทั้งหาแปลงดังกลาวใหกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อใชในการ
กอสรางบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน ในวงเงินที่สูงถึง 1,900 ลานบาท และภายหลังกรมที่ดิน ไดมีการ
เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 13150, 13817, 15024, 15528 รวม 4 แปลง เนื่องจากมีการออกโฉนดที่ดิน
ทับคลองสาธารณประโยชน และมีการนําหลักฐานสําหรับที่ดินแปลงอื่นมาอางออกโฉนดที่ดิน
อันเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยและทางอาญา
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. นายวัฒนา อัศวเหม เมื่อครั้งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อให
บุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่น และฐานเปนผูใชใหผูอื่น
กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 84
2. เจาหนาที่กรมที่ดิน และเจาหนาที่กรมการปกครอง ประกอบดวย
2.1 นายสมมาตร ดลมินทร เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ สาขาบางพลี
2.2 นายชวณัฐ โฉมจังหวัด เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายชางรังวัด 6 ทําหนาที่หัวหนา
ฝายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
2.3 นายอริยะ สุกวรรณรัตน เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายชางรังวัด 5 ทําหนาที่หัวหนา
งานรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
2.4 นายพรชัย ดิสกุล เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายชางรังวัด 4 สํานักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ สาขาบางพลี
2.5 นายคมชิต วิชญะเดชา เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน 6
ทําหนาที่หัวหนาฝายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
2.6 …
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2.6 นายวิชัย ฉางทองคํา เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนักวิชาการที่ดิน 5 ทําหนาที่หัวหนา
งานหนังสือสําคัญ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
2.7 นายเกรียงศักดิ์ ตัณฑะตะนัย เมื่อครั้งดํารงตําแหนงปลัดอําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ
2.8 นายณรงค ยอดศิรจินดา เมื่อครั้งดํารงตําแหนงกํานันตําบลคลองดาน อําเภอ
บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
มีมูลเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง และเปนความผิดทางอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157
นอกจากนี้ ยังไดชี้มูลความผิดทางวินัยอยางรายแรงกับเจาหนาที่กรมที่ดิน อีก 3 ราย
ประกอบดวย นายไพศาล กาญจนประพันธ เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ สาขาบางพลี นายสมชัย แตงนอย เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายชางรังวัด 6 ทําหนาที่
หัวหนาฝายรังวัด และนายวีระวงศ สุวรรณวณิช เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน 6
ทําหนาที่หัวหนาฝายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติใหสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผูบังคับบัญชา
เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง และใหกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 15565 ที่ออกโดยมิชอบ ตาม
มาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และใหเพิ่มเติมเงื่อนไขในการเพิกถอนโฉนดที่ดิน จํานวน
4 แปลงที่กรมที่ดินไดเพิกถอนไปแลว วา เปนการออกในพื้นที่สงวนหวงหาม “ที่เทขยะมูลฝอย”
อันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินประเภทเพื่อใชประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะดวย
จึงขอแถลงมาใหทราบทั่วกัน
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