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ด้วยในวันนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ป .ป.ช. ซึ่งมีเรื่องที่สาคัญที่สมควรแถลงให้
สื่อมวลชนทราบ คือ เรื่อง กล่าวหา นายวัฒนา อัศวเหม ขณะดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย กับพวก ทุจริตโครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ (คลองด่าน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้กล่าวหา
๑. นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๕/๖๓
หมู่ที่ ๙ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สานักงาน ป.ป.ป. รับเรื่องไว้เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๔๒
๒. นายเฉลา ทิมทอง อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ กับพวก สานักงาน ป.ป.ช. รับเรื่องไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓
๓. กรมควบคุมมลพิษ โดยนายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สานักงาน
ป.ป.ช. รับเรื่องไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗
๔. กองกากับการ ๔ กองปราบปราม โดยพันตารวจโท วิชิต ปักษา รองผู้กากับปฏิบัติราชการ
แทน ผู้กากับการ ๔ กองปราบปราม สานักงาน ป.ป.ช. รับเรื่องไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๗
๕. สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยพลตารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสานักงาน ป.ป.ช. รับเรื่องไว้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ผูถ้ กู กล่าวหา

จานวน ๓๖ ราย แยกเป็น ๔ กลุ่ม ได้ดังนี้
๑. กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง จานวน๓ คน ได้แก่
๑.๑ นายวัฒนา อัศวเหม เมื่อครั้งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1
๑.๒ นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2
๑.๓ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3
๒. กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ จานวน๑๔ คน ได้แก่
๒.๑ นายปกิต กิระวานิช เมื่อครั้งดารงตาแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4

-2๒.๒ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5
๒.๓ นางนิศากร โฆษิตรัตน์ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองจัดการคุณภาพน้า
กรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6
๒.๔ นางยุวรี อินนา เมื่อครั้งดารงตาแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๗ และผู้อานวยการ
กองจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7
๒.๕ นายแคล้ว ทองสม เมื่อครั้งดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน๗ กรมที่ดิน
ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8
๒.๖ นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย เมื่อครั้งดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9
๒.๗ นายณรงค์ แก้วเศวตพันธุ์ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งเศรษฐกร๕ สานักเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 10
๒.๘ นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๗
กรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 11
๒.๙ นายชานัน ติ รณะรัต เมื่อครั้งดารงตาแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๔ กรมควบคุม
มลพิษ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 12
๒.๑๐. นายวิศว ศะศิสมิต เมื่อครั้งดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 13
๒.๑๑ นายสุทัศน์ วิภวกุล เมื่อครั้งดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาบางพลี กรมที่ดิน ผู้ถูกกล่าวหาที่ 14
๒.๑๒ นางกัลยาณี แสงชูโต เมื่อครั้งดารงตาแหน่งธนารักษ์จังหวัดสมุทรปราการ
กรมธนารักษ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 15
๒.๑๓ นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๖ กรมควบคุม
มลพิษ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 16
๒.๑๔ นางสาวณิชานันท์ ทองนาค เมื่อครั้งดารงตาแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๔
กรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 17
๓. กลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน๓ คน ประกอบด้วย
๓.๑ นายณรงค์ ยอดศิรจินดา เมื่อครั้งดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองด่าน ผู้ถูกกล่าวหาที่ 18
๓.๒ นายชะเอม ปู่มิ้ม เมื่อครั้งดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองด่าน ผู้ถูกกล่าวหาที่ 19
๓.๓ นายบุญลือ โพธิ์อรุณ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองด่าน ผู้ถูกกล่าวหาที่ 20
๔. กลุ่มเอกชนผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน๑๖ ราย ได้แก่
๔.๑ บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 21
๔.๒ นายรอย อิศราพร ชุตาภา กรรมการบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ผู้ถูก
กล่าวหาที่ 22

-3๔.๓ นางบุญศรี ปิ่นขยัน กรรมการบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ผู้ถูกกล่าวหา
ที่ 23
๔.๔ บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 24
๔.๕ นายชาลี ชุตาภา กรรมการบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด
ผู้ถูกกล่าวหาที่ 25
๔.๖ นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด
ผู้ถูกกล่าวหาที่ 26
4.7 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 27
๔.๘ นายพิษณุ ชวนะนันท์ กรรมการบริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จากัดผู้ถูกกล่าวหาที่ 28
๔.๙ บริษัท ประยูรวิศว์การช่าง จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 29
๔.๑๐ นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัทประยูรวิศว์การช่าง จากัด ผู้ถูกกล่าวหา
ที่ 30
๔.๑๑ บริษัท สี่แสงการโยธา(๑๙๗๙) จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 31
๔.๑๒ นายสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล กรรมการบริษัท สี่แสงการโยธา

(๑๙๗๙ ) จากัด

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 32
๔.๑๓ บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 33
๔.๑๔ นายนิพนธ์ โกศัยพลกุล กรรมการบริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จากัด

ผู้ถูกกล่าวหา

ที่ 34
๔.๑๕ บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 35
๔.๑๖ นายกว๊อกวา โอเยง กรรมการบริษัท เกตเวย์ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด ผู้ถูกกล่าวหา
ที่ 36
วันเวลาเกิดเหตุ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เกี่ยวพันต่อเนื่องกัน

สถานที่เกิดเหตุ

กรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร

ราคาทรัพย์สินที่ทุจริต ๑. ค่าที่ดินที่ใช้ในโครงการ ๑,๙๕๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างระบบบาบัดและค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เป็นเงิน
๑๗,๐๔๕,๘๙๙,๔๓๑.๔๐ บาท และกับอีก ๑๒๑,๓๔๓,๘๘๗.๑๙ เหรียญสหรัฐ
การดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคาสั่งที่ ๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และคาสั่งที่
๔๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนประกอบด้วย
๑) นายวิชัย วิวิตเสวี
กรรมการ ป.ป.ช.
ประธานอนุกรรมการ
๒) ศาสตราจารย์ เมธี ครองแก้ว
กรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ
๓) นายณรงค์ สุกใส
อนุกรรมการ
๔) นายอุทิศ ขาวเธียร
อนุกรรมการ
๕) รองศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์
อนุกรรมการ

-4๖) รองศาสตราจารย์ นวลน้อย ตรีรัตน์
อนุกรรมการ
๗) นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร
อนุกรรมการ
๘) นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์
อนุกรรมการ
๙) นายมนต์ชัย รัตนเสถียร
อนุกรรมการ
๑๐) นายสรรเสริญ พลเจียก
อนุกรรมการ
๑๑) นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๒) นายโชติ มหาชัยฤทธิพร
อนุกรรมและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓) นายศรัทธา กอบกุลบุญสิริ
อนุกรรมและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะอนุกรรมการไต่สวนได้ดาเนินการโดยสอบปากคาพยานบุคคล จานวน 114 ปาก
รวบรวมพยานหลักฐาน เอกสาร จานวน 403 รายการ (จานวน 17,985 แผ่น ) แจ้งข้อกล่าวหาและให้
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วปรากฏข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
๑) ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการดาเนินโครงการ
(ปี ๒๕๓๗-เดือนเมษายน ๒๕๓๘)
โครงการจัดการน้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ธนาคารพัฒนาเอเชีย
ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่รัฐบาลไทยเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ของจังหวัดสมุทปราการ
ร
พ.ศ. 2537 ธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้ว่าจ้างบริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน เอเชีย จากัด
และคณะ ทาการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการดาเนิโนครงการ
เดือนเมษายน 2538 บริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน เอเชีย จากัด และคณะได้เสนอ
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สรุปว่าการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียในฝั่งตะวันออก
โดยระบายน้าเสียลงทะเล และในฝั่งตะวันตกระบายน้าเสียลงคลองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในระยะยาวมีค่าใช้จ่ายต่า
ความเสี่ยงต่อความผิดพลาดน้อยที่สุด จึงเสนอแนะทางเลือกที่จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวม 2 แห่ง ในแต่ละฝั่ง
ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝั่งตะวันออกเสนอแนะให้มีโรงบาบัดน้าเสีย ที่บริเวณตาบลบางปูใหม่ ขนาดที่ดิน
ประมาณ 1,550 ไร่ และฝั่งตะวันตกเสนอแนะที่บริเวณตาบลคลองบางปลากดขนาดที่ดินประมาณ 350 ไร่
เมื่อวัน ที่ 14 มิถุนายน 2538 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้เห็นชอบในการ
ดาเนินโครงการตามรูปแบบทีบ่ ริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน เอเชีย จากัด และคณะได้ทาการศึกษา (แบบสองฝั่ง)
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้เห็นชอบในหลักการในการดาเนินโครงการในวงเงิน
จานวน 13,611,951,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศประกวด
ราคาโครงการ โดยมีขอบเขตของพื้นที่ดาเนินการและความต้องการหลักของโครงการเป็นไปตามผลการศึกษาของ
บริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน เอเชีย จากัดและคณะ เป็นแบบสองฝั่งตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2538
๒) ขั้นตอนการประกวดราคา (ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ –๒๐ สิงหาคม
๒๕๔๐)
๒.๑ ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้มีสิทธิเข้าประกวด
ราคาโครงการ
ในระหว่างวันที่ วั นที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙
เป็นขั้นตอนคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคาโครงการนายปกิต กิระวานิช
อธิบดี กรมควบคุมมลพิษ กับพวก ได้ละเลยไม่ ได้ ตรวจสอบคุณสมบัติของ กลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
(NVPSKG) ที่ได้เสนอให้บริษัท นอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (NWWI) เป็นผู้นากลุ่มโดยอ้างว่า
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ยอมรับในระดับนานาชาติ แต่ในการเสนอเอกสารเพื่อแสดงคุณสมบัติกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้เสนอ
และกล่าวอ้างเอกสารที่แสดงถึงประสบการณ์ความชานาญในการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียและ ความมั่นคง
ด้านการเงินของ บริษัท นอร์ทเวสต์ วอเตอร์ กรุ๊ป จากัด (NWWG) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ
(NWWI) โดยไม่มีข้อมูลใดทีแ่ สดงให้เห็นว่า NWWI มีคุณสมบัติในฐานะเป็นผู้นาโครงการ อีกทั้งไม่มีความชัดเจน
ว่า NWWG จะเข้ามาร่วมรับผิดชอบในโครงการ อย่างไร เป็นเหตุ ให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เป็นผู้ผ่าน
คุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคาโครงการทั้งที่มิได้มีคุณสมบัตติ ามที่กาหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา
๒.๒ ขั้นตอนการประกาศ เชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเอกสารแสดงคุณสมบัติ
เบื้องต้นเพื่อขายที่ดินและการคัดเลือกที่ดินเพื่อใช้ในโครงการ
เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 นายปกิต กิระวานิช อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กับพวก ได้ประกาศให้ท้องที่ หมู่ที่ 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่สามารถยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินสาหรับใช้ในโครงการ
ฝั่งตะวันออกได้ ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากบริเวณที่ดินที่บริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน เอเชีย จากัด และคณะ
ได้ทาการศึกษาไว้กว่ายี่สิบกิโลเมตร และซึ่งที่ดินบริเวณหมู่ที่ 9, 11 และ 12 ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ตั้งของที่ดินของบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ที่ถือกรรมสิทธิ์อยู่ในนาม
บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๙ นายรอย อิศราพร ชุตาภา
กรรมการบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และกรรมการ บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากั(G)
ด ซึ่งเป็น
บริษัทหนึ่ง ในกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้เสนอขายที่ดินของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด
ต่อกรมควบคุมมลพิษ โดยที่ดินที่เสนอขายตั้งอยู่หมู่ที่ หมู่ที่ 9, 11 และ 12 ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยระบุว่าที่ดินที่จะเสนอขายเป็นที่ดินผื นใหญ่มีเนื้อที่ 3,094 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
แยกเป็นโฉนดที่ดิน จานวน 22 แปลง เนื้อที่ 2,155 ไร่ 06 ตารางวา หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 )
จานวน 36 แปลง เนื้อที่ประมาณ 374 ไร่ 85 ตารางวา และหนังสือแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) จานวน 38
ฉบับ เนื้อที่ 565 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินได้ เสนอต่อนายปกิต กิระวานิช อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ว่ามีที่ดิน
ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในฝั่งตะวันออก จานวน 2 ราย คือบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด และ
ที่ดินของนายวันชัย ผุดวารี โดยไม่มีที่ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในฝั่งตะวันตก
๒.๓ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกาหนดในเอกสารประกวดราคา(ทีโออาร์)
ต่อมาเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2539 นายปกิต กิระวานิช อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ได้ เสนอต่อธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อขอความเห็นชอบให้มีการประกวดราคาโครงการแบบรวมระบบโดยมี
โรงบาบัดน้าเสียแห่งเดียวที่ฝั่งตะวันออก หลังจากที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2539 นายปกิต กิระวานิช ได้มีหนังสือ ที่ 0302/5110 – 5113 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2539
ถึงกลุ่มบริษัทผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น แจ้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขในเอกสารเอกสารการประกวด
ราคา (ทีโออาร์ ) ในส่วนคาแนะนาผู้ประกวดราคา ข้อ 18 และ 19 ของทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
ให้ผู้ประกวดราคาสามารถยื่นข้อเสนอแบบแยกระบบหรือรวมระบบก็ได้
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ซึ่งเป็นวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาในขั้นตอน
ที่หนึ่ง (First Stage Tender) เป็นการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ จานวน 2 ราย คือ
กลุ่มบริษัท มารูเบนี่ และกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี โดยกลุ่มบริษัท มารูเบนีได้
่ ยื่นข้อเสนอหลักเป็นแบบแยก
ระบบ คือระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียฝั่งตะวันออกและระบบรวมรวมและบาบัดน้าเสียฝั่งตะวันตก โดยฝั่ง
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350 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่เสนอโดยนายแพทย์ วัลลภ ยังตรง ส่วนฝั่งตะวันออกได้เสนอก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสียที่
หมู่ที่ 9,11,12 ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ดินของบริษัท คลองด่านมารีน
แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด และได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคแบบรวมระบบเป็นแบบทางเลือกโดยใช้ที่ดินของบริษัท
คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด เป็นที่ตั้ง โรงบาบัด ส่วนกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้ยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคในรูปแบบเดียวเป็นแบบรวมระบบโดยตั้งโรงบาบัดน้าเสียที่ฝั่งตะวันออก โดยเสนอว่าจะใช้ที่ดิน
ของบริษัท คลองด่าน มารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด เป็นที่ตั้งโรงบาบัดน้าเสียเช่นกัน
จากการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท ได้จดทะเบียนจัดตั้งโดยกลุ่ม ของนายรอย อิศราพร ชุตาภา มีผู้ถือหุ้นหลักคือ
บริษัท เอ็มดีเอ็ก (มหาชน) จากัด มีนายรอย อิศราพร ชุตาภา และนางส่องศรี กัลยาณมิตร เป็นกรรมการผู้มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัท มีที่ตั้งสานักงานอยู่ที่บ้านเลขที่ ๙๙/๑ ซอยหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งเดียวกับบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และบริษัท คลอง
ด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ซึ่งบริษัททั้งสามแห่งดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือเดียวกันโดยมีนายรอย อิศราพร
ชุตาภา ผู้จดทะเบียนก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2539 นายปกิต กิระวานิช อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดาเนินโครงการ โดยมีหนังสือแจ้งให้ทั้งสองกลุ่มบริษัทยื่นข้อเสนอประกวดราคาใน
ขั้นที่สองเป็นแบบรวมระบบ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกัน โดยให้ตั้งโรงบาบัดน้าเสียที่ฝั่งตะวันออก
เพียงแห่งเดี ยวและได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข ทีโออาร์ เพิ่มเนื้อที่ของที่ดินที่จะใช้ตั้งโรงบาบัดน้าเสียของโครงการฝั่ง
ตะวันออก จาก 1,550 ไร่ เป็น 1,900 ไร่ (1,550+350 ไร่) ทาให้ที่ดินของนายวันชัย ผุดวารี ซึ่งมีเนื้อที่
จานวน 1,600 ไร่ ขาดคุณสมบัติทาให้เหลือที่ดินที่มีคุณสมบั ติเพียงแห่งเดียวที่ฝั่งตะวันออกคือที่ดินของบริษัท
คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัดต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2540 ซึ่งเป็นการประกวดราคาในขั้นตอนที่
สอง กลุ่มบริษัท มารูเบนี่ ถอนตัว เหลือผู้ประกวดราคาโครงการเพียงรายเดียวคือกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
๒.๔ ขั้นตอนการดาเนินการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณก่อสร้างโครงการ
หลังจากเหลือผู้ประกวดราคารายเดียวแล้วนายปกิต กิระวานิช อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ และนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันดาเนินการเพื่อเพิ่มวงเงิน
งบประมาณในการก่อสร้างโดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้กรมควบคุมมลพิษ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2540 วงเงิน 12,704.40 ล้านบาท (ปีงบประมาณ
2540-2545) นายปกิต กิระวานิช ได้ขอ ปรั บราคาค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการไป ยัง สานักงบประมาณ
จากเดิมกาหนดไว้ฝั่งตะวันออก จานวน 10,144 ล้านบาท ฝั่งตะวันตก จานวน 2,722 ล้านบาท รวมจานวน
12,866 ล้านบาท มาเป็นฝั่งตะวันออก จานวน 18,462 ล้านบาท ฝั่งตะวันตก จานวน 4,493 ล้านบาท รวม
จานวน 22,955 ล้านบาท
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๐ นายปกิต ได้เสนอเรื่องให้ นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ
มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้เสนอเรื่องดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัตแต่ิ ในขณะ
ที่เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายปกิต ได้เสนอให้ นายยิ่งพันธ์
นาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2540 เพื่อขอความเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินงบประมาณในการดาเนินโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2540 นายปกิต ได้เสนอนายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
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แห่งชาติ ใช้อานาจนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อทราบ การกระทา
ดังกล่าวส่งผลให้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2540 เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม นาเสนอ ให้รับทราบ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2540 ในวาระเพื่อทราบ (จร) ให้เพิ่มวงเงินงบ ประมาณโครงการ ทั้งที่สานักงบประมาณ
ยังไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณที่เพิ่มขึ้นตามมติคณะกรรมการสิงแวดล้
่
อมแห่งชาติ อีกทั้ง
รูปแบบของการประกวดราคาโครงการยังเป็นแบบแยกระบบซึ่งขัดแย้งกับการดาเนินการประกวดราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วที่เป็น แบบรวมระบบ
๒.๕ การดาเนินการเพื่อประกวดราคาโครงการต่อไป ทั้งที่เหลือผู้ประกวดราคารายเดียว
เมื่อมีการเพิ่มวงเงินงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาได้เสนอ นายปกิต ให้ ความเห็นชอบ ประกวดราคา โครงการต่อไป ทั้งที่เหลือ
ผู้ประกวดราคาเพียงรายเดียวคือ กิจการ ร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี โดยอ้างว่าเป็นการดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 51
๒.๖ ขั้นตอนการต่อรองราคา
ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2540 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 ซึง่ เป็น
ขั้นตอนของการต่อรองราคาปรากฏข้อเท็จจริงว่า การต่อรองราคาโครงการดังกล่าว ไม่ได้ดาเนินการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แต่เป็นการดาเนินการโดย
นายปกิต กิระวานิช ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการและไม่ได้มีอานาจ หน้าที่ใดๆ ในการต่อรองราคากับผู้รับจ้างซึ่งผลของการต่อรองราคาดังกล่าว
ทาให้ทางราชการเสียเปรียบและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ในหลายประการ เช่น
ต่อรองให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยื่นข้อเสนอราคาเป็นเงินสองสกุล (เงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ) ต่อรอง
ลดขอบเขตความต้องการหลักของงานโครงการ ต่อรองลดหลักประกันต่างๆ ในการดาเนินโครงการต่อรองให้มี
การจ่ายเงินล่วงหน้าเกินกว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้
เสนอผลการต่อรองราคาว่าเห็นควรจ้างกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจีเป็นผู้รับจ้างดาเนินการก่อสร้างโครงการใน
วงเงิน 22,949,984,020 บาท โดยแยกเป็นเงินสองสกุล คือ เงินบาท จานวน 19,506,096,607 บาท และ
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จานวน134,421,835 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 นายปกิต
ได้เสนอต่อนายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เพื่อให้นาเสนอนายยิ่งพันธ์ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติจัดจ้างกิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี เป็นผู้ดาเนินการออกแบบรวมก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในวงเงินตามที่ต่อรองราคาได้โดยมีเจตนา
ไม่ส่งเรื่องให้สานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นแต่เมื่อเรื่องดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติ
จากนายยิ่งพันธ์ นายปกิต จึงได้มีการจัดส่งเอกสารการประกวดราคาโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการส่งไปให้สานักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของราคาโครงการ
๒.๗ ขั้นตอนการส่งเรื่องให้สานักงบประ มาณพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ
โครงการ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540 และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2540 โดยเอกสาร
ดังกล่าว นายปกิต ได้จัดทาขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดให้สานักงบประมาณเชื่อว่า ได้มีการเปรียบเทียบราคา
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมกับราคาโครงการที่เพิ่มขึ้น ทั้งที่ราคาโครงการตามที่ได้อนุมัติไว้เดิมนั้นไม่เคยมี
การจัดทาและจัดส่งรายละเอียดให้สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านราคามาก่อน รายละเอียดของ
ราคาโครงการตามที่ได้อนุมัติในแต่ละรายการตามเอกสารจัดทาส่งสานักงบประมาณจึงไม่เคยมีอยู่จริง ในส่วน
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รายละเอียดของราคาที่ต่อรองได้ให้สานักงบประมาณพิจารณาแต่ได้มีการสร้างราคาบางรายการให้สูงขึ้นหรือไม่
แสดงรายละเอียดของราคาในบางรายการ
๒.๘ การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนิน
โครงการและเพิ่มวงเงินงบประมาณ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ สานักงบประมาณ ได้แจ้งกรมควบคุมมลพิษว่า
สานักงบประมาณ ได้พิจารณาความเหมาะสมด้านราคาแล้วเห็นชอบให้กรมควบคุมมลพิษ ดาเนินการว่าจ้างได้ใน
วงเงิน 22,949,984,020 บาท โดยว่าจ้างดาเนินการเพียงสัญญาเดียวแต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและ
ระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันเป ลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติไว้เดิม จึงให้กรมควบคุมมลพิษ
ดาเนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณก่อน ลงนามในสัญญาจ้าง
ตามมาตรา 23 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ .ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2534 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ นายปกิต ได้เสนอเรื่องผ่านนายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ นายยิ่งพันธ์ เสนอเรื่องไปยังสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีโดยตั้งเรื่องเป็นการขอขยายเวลาก่อหนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณการจ้าง
แบบเหมารวม (Turnkey) เพื่อการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยมีเจตนาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพียงเรื่องเดียว
คือ การขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณจากเดิ ม พ.ศ. 2540-2544 เป็นปีงบประมาณ 2540-2545
ในส่วนของการนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบ
รวมฝั่งและการขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณนั้น มิได้มีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทราบถึงผลก ารประกวดราคา ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2540 (วาระทราบจร) เห็นชอบในเรื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพียงเรื่อง
เดียวเท่านั้นและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่มีผลรองรับการดาเนินการประกวดราคาโครงการเป็นแบบรวมระบบ
โดยฝ่าฝืนต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 และเพิ่มวงเงินงบประมาณตามความเห็นของสานัก
งบประมาณแต่อย่างใด
2.๙ ขั้นตอนการอนุมัติจ้างและการลงนามในสัญญา
ในการประกวดราคาโครงการดังกล่าวกรมควบคุมมลพิษได้ส่งร่างสัญญาโครงการ
ดังกล่าวไปให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 สานักงานอัยการสูงสุด
ได้ส่งร่างสัญญาที่ตรวจสอบแก้ไขให้กรมควบคุมมลพิษ ใช้ในการลงนามในสัญญาแล้ว แต่กลับปรากฏว่นายปกิ
า
ต
กิระวานิช ได้ลงนามในสัญญาโครงการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 โดยมีข้อสาระสาคัญแตกต่างไปจากร่างที่
ผ่านการตรวจจากสานักงานอัยการสูงสุด ที่สาคัญคือ
๑) ตามร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจจากสานักงานอัยการสูงสุดกาหนดให้กิจการ
ร่วมค้า NVPSKG และ NWWI ต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกแต่ ได้มี
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความในส่วนดังกล่าว เป็นให้กิจการร่วมค้า NVPSKG ซึ่งหมายถึงบริษัทสัญชาติไทย
จานวน 5 บริษัท ตามคาจากัดความในสัญญากิจการร่วมค้า ฉบับลงวันที4่ ตุลาคม 2539 ให้รับผิดร่วมกันและ
แทนกันตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกโดยตัดข้อความที่ให้ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ซึ่งเป็น
บริษัทผู้นาโครงการที่ต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ส่งผลให้บริษัท
นอร์ทเวสต์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในสัญญ า ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักการของประกวดราคา
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ผู้รับผิดชอบในสัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง
๒) ตามร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจจากสานักงานอัยการสูงสุด ได้กาหนดให้
คู่สัญญา ซึ่งหมายถึงกรมควบคุมมลพิษโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ว่าจ้าง และ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
และ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) โดยตัวแทนผู้มีอานาจจัดการแทนบริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้ลงนามในสัญญาทุกคน
เพื่อความรอบคอบและมีผลเป็นการผูกพันคู่สัญญาทุกฝ่าย แต่ในการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2540 นายปกิต ในฐานะผู้ว่าจ้าง และนายพิษณุ ชวนะนันท์ ในฐานะตัวแทนกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
ในฐานะตัวแทนผู้รับจ้าง ได้รับทราบอยู่แล้วว่า ตามสัญญากิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE AGREENENT)
ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ได้มีการข้อตกลงแยก บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ออกจากกิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี ที่หมายถึงบริษัทสัญชาติไทยเพียง 5 บริษัท เท่านั้น โดยมีข้อตกลงว่า ในการยื่นข้อเสนอในการ
ประกวดราคาโครงการต่อกรมควบคุมมลพิษ ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากสมาชิก ในกิจการร่วมค้า
ทุกบริษัทและหนังสือมอบอานาจที่มีการลงนามจะมีผลผูกพันบริษัทที่เป็นสมาชิกก็ต่อเมื่อมีความชัดเจนในสัญญา
โครงการว่า กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เป็นผู้รับผิดชอบในงานออกแบบและก่อสร้างโครงการ และบริษัท
นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) จะรับผิดชอบเฉพาะในงานเดินระบบและซ่อมบารุง แต่ในชั้นของการพิ จารณาเพื่อร่าง
สัญญา ตัวแทนของ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ได้คัดค้านการลงนามโดยเห็นว่า สัญญาได้กาหนดให้ บริษัท
นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ต้องร่วมรับผิดชอบต่อกรมควบคุมมลพิษและบุคคลภายนอกเช่นเดียวกับกิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญากิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE AGREENENT) ฉบับลงวันที่
4 ตุลาคม 2539 บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) จึงได้แจ้งยกเลิกหนังสือมอบอานาจที่นายโรเบิร์ต เดนตัล ยูดัล
ตัวแทนของตนลงนามมอบอานาจให้นายพิษณุ ชวนะนันท์ เป็นตัวแทนของ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ(NWWI) ในการ
ประกวดราคาโครงการดังกล่าว ซึ่ง นายพิษณุ ได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวก่อนวันที่จะมีการลงนามในสัญญา
แต่ยังฝืนให้มีการลงนามในสัญญาโดยได้นาสาเนาหนังสือมอบอานาจฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2539 ที่บริษัท
นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) มอบอานาจให้นายโรเบิร์ต เดนตัล ยูดัล มาร่วมกับกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี ในการยื่น
ประมูลโครงการและหลักฐานหนังสือมอบอานาจฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ที่นายโรเบิร์ต เดนตัล ยูดัล
ลงนามร่วมกับบริษัทในกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ที่มอบอานาจนายพิษณุ เป็นตัวแทนของกลุ่มในการยื่น
เอกสารประกวดราคาโครงการไปใช้เป็นหลักฐาน ในการลงนามในสัญญาโครงการ ซึ่งนายปกิต สมควรต้องทราบ
ว่าหนังสือมอบอานาจที่ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) มอบอานาจให้นายโรเบิร์ต เดนตัล ยูดัล เป็นเพียงสาเนา
เอกสารที่นายโรเบิร์ต เดนตัล ยูดัล ลงชื่อรับรองสาเนามอบให้แนายพิ
ก่ ษณุ เป็นตัวแทนกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอส
เคจี โดยหนังสือมอบอานาจฉบับดังกล่าว ไม่มีข้อความใด ที่ระบุว่า บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ได้มอบอานาจ
ให้นายโรเบิร์ต เดนตัล ยูดัล สามารถมอบอานาจช่วงให้ นายพิษณุ ไปลงนามในสัญญาอันจะมีผลเป็นการผูกพัน
บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ได้ ส่งผลให้สัญญาโครงการมีคู่สัญญาลงนามไม่ครบถ้วนตามที่ได้มีการดาเนินการ
ประกวดราคาโครงการ เนื่องจากไม่มีผลผูกพันบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ให้เข้าเป็นคู่สัญญา
2.๑๐ การดาเนินโครงการโดยไม่มบริ
ี ษัท นอร์ทเวสต์ วอร์เตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(NWWI) เป็นคู่สัญญา
หลังจากมีการลงนามในสัญญา แล้วเมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2540 นายกอร์ดอน
เทรแกสกี้ นายโรเบิร์ต เดนตัล ยูดัล และนายริชาร์ด ฟิลเลนแฮม ตัวแทนของ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI)
ได้เข้าพบนางยุวรี อินนา และนายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ที่มารับตาแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ต่อจาก
นายปกิต กิระวานิช เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ทราบ แต่ นายศิริธัญญ์ และนางยุวรี กลับไม่
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยอ้างว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาภายในของกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอส

- 10 เคจี และบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ไม่เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540
บริษัท จอห์นสัน สโต๊ค แอนด์ มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ตัวแทนด้านกฎหมายของ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ
(NWWI) ได้มีหนังสือแจ้งให้ นายศิริธัญญ์ ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นทาง การอีกครั้ง และได้มีหนังสือแจ้ง
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไปให้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ทราบด้วย แต่ก็มิได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
เพียงแต่เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2541 นายศิริธัญญ์ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายพิษณุ ชวนะนันท์ ตัวแทนกิจการ
ร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ว่ากรณีปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาภายในของกลุ่มกิจการร่วมค้า จึงควรมีการแก้ไขปัญหา
กันเองภายในกลุ่มและการที่ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ(NWWI) มีหนังสือถึงธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยตรงนั้น เป็นการ
ไม่เหมาะสม ขอให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ควบคุมสมาชิกในกลุ่ม จนกระทั่งเมื่อวันที9่ กุมภาพันธ์ 2541
บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ได้มีหนังสือแจ้งให้นายศิริธัญญ์ ทราบว่า บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ไม่ได้ร่วมอยู่
ในสัญญาและไม่ยินยอมหรือรับรองสัญญาดังกล่าวแต่นายศิริธัญญ์ และนางยุวรี ยังคงปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้
ไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าว ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผู้มีอานาจในการอนุมัติจัดจ้าง ทราบ
แต่กลับยินยอมให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี กระทาการเป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษและดาเนิน
โครงการต่อไป โดยไม่มีบริษัท นอร์ ทเวสต์ฯ (NWWI) เป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษและเป็นผู้นาโครงการ
ตามที่มีการกล่าวอ้างในไว้ในขั้นตอนของการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ประกวดราคาโครงการจนถึง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2541 จึงได้มีหนังสือแจ้งกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี ให้จัดหาผู้ที่จะมาเดินระบบรายใหม่
มาทาหน้าที่แทนบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ(NWWI)
2.๑๑ การยอมรับให้บริษัท สมุทรปราการ ออปเปอร์เรทติ้ง จากัด (ออพโก) เข้ามาเป็น
คู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษ แทนที่บริษัท นอร์ทเวสต์ วอร์เตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากั(NWWI)
ด
หลังจากที่นายศิริธัญญ์ ได้แจ้งให้ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จัดหาผู้ที่จะมาทา
หน้าที่ในงานเดินระบบรายใหม่แทน บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ปรากฏว่า กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
ได้เสนอบริษัท US Filter (USF) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นผู้เดินระบบ
รายใหม่โดยกรรมการของบริษัทในกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี ได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สมุทรปราการ
ออปเปอร์เรทติ้ง จากัด(ออพโก้) โดยแบ่งหุ้นทั้งหมดเป็นจานวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท มีกลุ่ม
บริษัทในกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เป็นผู้ถือหุ้นหลักรายละ 157,500 หุ้น (รวมหุ้นของกิจการร่วมค้า เอ็นวี
พีเอสเคจี ใน ออพโก้ จานวน 700,000 หุ้น) และอ้างว่ามีบริษัท ยูเอส ฟิวเตอร์ ออปเปอร์เรทติ้ง เซอร์วิสเซส
จากัด (US Filter Operating Services : USFOS) เป็นผู้ถือหุ้น 300,000 หุ้น และเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2542 กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี โดยนายพิษณุ ชวนะนันท์ ตัวแทนกลุ่ม ได้ลงนามในสัญญาปฏิบัติการ
กับบริษัท สมุทรปราการ ออปเปอร์เรทติ้ง จากัด ซึ่งมีนายพิษณุ ชวนะนันท์ และนายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ
กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนาม โดยสาระสาคัญของสัญญาดังก ล่าว มีวัตถุประสงค์หลักคือการให้ ออพโก้ เข้ามา
ทางานในส่วนเดินระบบและซ่อมบารุง ตามสัญญาก่อสร้างโครงการที่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ทาไว้กับ
กรมควบคุมมลพิษ โดยให้ ออพโก้ รับผิดชอบในการดาเนินงานในวงเงิน100,000,000 บาท ซึ่งจากข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับที่มาของผูเดิ้ นระบบดังกล่าว นายศิริธัญญ์ และนางยุวรี ย่อมต้องทราบดีอยู่แล้วว่า บริษัท สมุทรปราการ
ออปเปอร์เรทติ้ง จากัด เป็นบริษัทที่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่า
หรือดีกว่า บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ซึ่งเป็นผู้นาโครงก ารตามที่กาหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา
นอกจากนี้ในการเข้ามาแทนที่ดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง คู่สัญญาซึ่งต้องมีการนาเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แต่
นายศิริธัญญ์ มีหนังสือฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2543 แจ้งกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยอมรับให้ ออพโก้
เข้ามาดาเนินงานเดินระบบและซ่อมบารุงแทนที่ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ
(NWWI) โดยไม่มีการนาเสนอ

- 11 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา
แต่อย่างใด ออพโก้ จึงยังไม่ถือว่าเป็นคู่สัญญาที่เข้ามาแทนที่ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) แต่ยังคงปล่อยให้
กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ดาเนินโครงการและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ตลอดมา
ทั้งที่สัญญาโครงการดังกล่าวมีคู่สัญญาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ในระหว่างการดาเนินการเพื่อให้ ออพโก้ เข้ามาแทนที่นั้น บริษัทที่ปรึกษา เอเอ็มเอส
ได้ให้คาแนะนาแล้วว่า การจะให้ ออพโก้ เข้ามาแทนที่ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
คู่สัญญา แต่นายศิริธัญญ์ ไม่ดาเนินการแต่กลับร่วมกันมีหนังสือลงวันที25
่ พฤษภาคม 2543 แจ้งกิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี ยอมรับให้ ออพโก้ เข้ามาดาเนินงานด้านเดินระบบ และซ่อมบารุงแทนที่บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ
(NWWI) ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดาเนินโครงการจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ที่มีการบอกเลิกสัญญา
ไม่ปราก ฏว่ามีผู้ชานาญการด้านกา รเดินระบบบาบัดน้าเสียตามข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญามาทาหน้าที่
แต่อย่างใดและไม่มีการแก้ไขสัญญาให้ ออพโก้ เป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษ ออพโก้ จึงยังไม่ถือว่าเป็น
คู่สัญญาที่เข้ามาแทนที่ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ ยังคงปล่อยให้
กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ดาเนินโครงการและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ตลอดมา
ทั้งที่สัญญาโครงการดังกล่าวมีคู่สัญญาไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
2.๑๒ การจัดซื้อ การตรวจรับและการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าที่ดิน
ในขั้ นตอนการตรวจรับที่ดิน คณะกรรมการตรวจการจ้างย่อมต้องทราบว่า ในการ
จัดหาและจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดินเพื่อใช้ในโครงการ ต้องดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 ข้อ 27,28,29 แต่เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ละเลยมิได้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว มาตั้งแต่ต้ นส่งผลให้ในชั้นของการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าที่ดิน
สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ด่วน ที่ วว 0802/17250 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2540
แจ้งให้กรมควบคุมมลพิษ ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบโดยขอให้ดาเนินการและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อที่ดินดังกล่าวไปเพื่อประกอบการพิจารณา จานวน13 รายการ ที่สาคัญได้แก่
1) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
2) ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด3 ราย
3) หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่จากองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยราชการท้องถิ่น
และการจัดทาประชาพิจารณ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่จะจัดซื้อทราบและยินยอมให้ใช้เพื่อกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
4) ราคาประเมินจากธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย2 แห่ง
ซึ่งเมื่อรับทราบข้อเท็จจริงดังกล่า ว แทนที่ นายศิริธัญญ์ จะดาเนินการตรวจสอบ
เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ กลับปรากฏว่าได้มีหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ วว 0203/0359 ลงวันที่
21 มกราคม 2541 แจ้งยืนยันไปยังสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที17
่
ตุลาคม 2538 เห็นชอบให้ดาเนินโครงการในลักษณะที่เป็นการว่าจ้างแบบเหมารวม (Turn-key) ซึ่งผู้รับจ้างจะ
ดาเนินการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย รวมทั้งการจัดหาที่ดินสาหรับก่อสร้างซึ่งเป็นการ
ดาเนินการที่แตกต่างไปจากการซื้อที่ดินของหน่วยงาน ท้องถิ่นโดยตรงและเมื่อสา นักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้กรมควบคุมมลพิษ ทราบว่าได้ส่งเรื่องการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ดินไปยังสานักงบประมาณ
เพื่อให้พิจารณาอนุมัติเงินประจางวดโดยขอให้กรมควบคุมมลพิษ จัดส่งเอกสารในส่วนที่ยังขาดอยู่จานวน 4
รายการดังกล่าวไปให้สานักงบประมาณเพื่อพิจารณา แต่นายศิริธัญญ์ กลับร่วมกันเสนอให้นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือแจ้งไปสานักงบประมาณว่า โครงการนี้
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทาประชาพิจารณ์ โดย มิ ได้ ส่งเอกสารรายการส่วนที่ยังขาดอยู่ตามข้อทักท้วง ของ

- 12 สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ไปให้สานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เสนอต่อนายศิริธัญญ์ ว่าเห็นควรรับมอบที่ดินเพื่อใช้
ในราชการ ทั้งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เคยออกไปตรวจสอบสอบสภ าพความเหมาะสมของแปลงที่ดิน
ยังแปลงที่ดิน นอกจากนี้ในขณะเสนอความเห็นให้รับที่ดิน การดาเนินการสอบเขตที่ดินตามข้อตกลงในสัญญายัง
ไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการอนุมัติเงินประจางวดจากสานักงบประมาณ นายศิริธัญญ์ กลับแจ้งกรมธนารักษ์
ให้มอบอานาจให้ นางยุวรี ไปดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจากบริษัท
คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541 ในวงเงินสูงถึง 1,956,600,000 บาท
ซึ่งเป็นการจัดซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินถึง 1,044,600,000 บาท และในภายหลังยังปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับคลองสาธารณประโยชน์ทาง
สาธารณประโยชน์ และเป็นที่หวงห้ามของทางราชการเป็นที่เทขยะ ซึ่งกรมที่ดินได้ดาเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดิน
ดังกล่าวไปบางแปลงแล้ว
สรุปขั้นตอนการดาเนินโครงการ(โดยย่อ)
การดาเนินการประกวดราคาโครงการจัดการน้าเสียเขตควบคุมมลพิษ มีการดาเนินการโดย
ฝ่าฝืนต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ เกือบทุกขั้นตอนดังนี้
๑. ในขั้นตอนของการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าประกวดราคา (PQ) ได้คัดเลือกให้
กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ผ่านคุณสมบัติ ทั้งที่กลุ่มบริษัทดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กาหนดไว้การ
ประกวดราคา เนื่องจากบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ซึ่งเป็นผู้นาโครงการไม่มี คุณสมบัติเพียงพอเป็นผู้นากลุ่ม
แต่กิจการร่วมค้าได้นาคุณสมบัติของบริษัท นอร์ทเวสต์ วอเตอร์กรุ๊ป จากัด (NWWG) มาเสนอเพื่อผ่านคุณสมบัติ
๒. ในขั้นตอนของการคัดเลือกที่ดินได้มีการประกาศให้ท้องที่หมู่ที่ ๙,๑๑,๑๒ ตาบลคลองด่าน
อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นที่ตั้งที่ดินของบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
กลุ่มของ
นายวัฒนา อัศวเหม ถือหุ้น อยู่ ร้อยละ ๒๒ และที่ดินดังกล่าวถือกรรมสิทธิ์อยู่ในนาม บริษัท คลองด่านมารีน
แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ให้มีคุณสมบัติเสนอเข้าในโครงการ เพื่อให้สามารถใช้เงื่อนไขในการจัดหาที่ดินเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบเสียเปรียบกันในระหว่างผู้ประกวดราคา โดยดาเนินการคัดเลือกที่ดินที่ มีคุณสมบัติให้เหลือฝั่ง
ตะวันออกเพียงฝั่งเดียว จากนั้นได้แก้ไขเอกสารการประกวดราคาให้เป็นแบบรวมระบบตั้งโรงบาบัดน้าเสียที่ฝั่ง
ตะวันออก และเหลือที่ดินที่จะใช้ในโครงการเพียงรายเดียวคือที่ดินบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด
จนกลุ่มบริษัท มารูเบนี่ ถอนตัวเหลือผู้ประกวดราคารายเดียวคือกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี
๓. เมื่อเหลือผู้ประกวดราคารายเดียวแล้ว ได้มีการผลักดันนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๐ เป็นวาระทราบจร ให้เพิ่มวงเงินงบประมาณ จากจานวน 12,866 ล้านบาท มาเป็นจานวน
22,955 ล้านบาท โดยไม่มีที่มาที่ชัดเจนของวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นว่าเกิดจากการศึกษาของผู้ใด
๔. ในขั้นตอนของการต่อรองราคาไม่ได้ดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาแต่ดาเนินการโดยนายปกิต กิระวานิช กับพวกซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการและไม่ได้มีอานาจหน้าที่
ใดๆ เกี่ยวข้องกับการต่อรองราคา และในการต่อรองราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน ทีโออาร์ และทา
ให้ทางราชการเสียเปรียบในหลายประการเช่น ต่อรองให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยื่นข้อเสนอราคาเป็นเงิน
สองสกุล (เงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ ) ต่อรองลดขอบเขตความต้องการหลักของงานโครงการ ต่อรอง
ลดหลักประกันต่างๆ ในการดาเนินโครงการ ต่อรองให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าเกินกว่าที่กาหนดไว้ในเอกสาร
การประกวดราคา

- 13 ๕. ในขั้นตอนของการเสนอให้สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณไม่ได้
มีการจัดส่งเอกสารตามรายการที่มีการต่อรองราคาได้ไปให้สานักงบประมาณกลับสร้างรายการเปรียบราคา
ที่เพิ่มขึ้นอันเป็นเท็จส่งให้สานักงบประมาณ พิจารณา ส่งผลให้สานักงบประมาณเห็นชอบด้วยกับงบประมาณ
โครงการที่เพิ่มขึ้น
๖. ในขั้นตอนของการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดาเนินโครงการจากสองฝั่งเป็นฝั่งเดียวนั้นมีการบิดเบือนไม่นาเสนอเพื่อขอ
ความเห็นชอบแต่กลับนาเสนอเรื่องการขยายระยะเวลาผูกพันงบประมาณเป็นเหตุให้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๔๐ เห็นชอบในวาระทราบจร เรื่องการขยายระยะเวลาผูกพันงบประมาณเพียงเรื่องเดียว
๗. ในขั้นตอนของการลงนามในสัญญามีการลงนามไม่เป็นไปตามร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจจาก
สานักงานอัยการสูงสุด โดยเพิ่มข้อความที่ไม่ให้บริษัท นอร์ทเวสต์ (NWWI) ต้องร่วมรับผิดต่อกรมควบคุมมลพิษ
ผู้ว่าจ้ างและบุคคลที่สาม นอกจากนี้ในการลงนามในสัญญา ตัวแทนของกิจการร่วมค้า ได้ลงนามโดยปราศจาก
อานาจ เนื่องจากได้นาใบมอบอานาจที่บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ได้ยกเลิกไปแล้วมาใช้ในการลงนาม ส่งผลให้
สัญญามีคู่สัญญาไม่ครบตามที่ได้ประกวดราคาโครงการ
๘. ในขั้นตอนของการบริหารโครงการเมื่อผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า การลงนามในสัญญาไม่มีผล
ผูกพันบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) สัญญาจึงเป็นโมฆะ แต่ไม่บอกเลิกสัญญากลับยินยอมให้กลุ่มกิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี ดาเนินโครงการต่อไป และแจ้งให้จัดหาผู้มาทาหน้าที่เดินระบบและบารุงรั กษา แทนที่บริษัท
นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI)
๙. ในขั้นตอนของการจัดหาผู้มาทาหน้าที่เดินระบบแทนที่บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ
(NWWI)
กลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้เสนอบริษัท ยูเอสฟิวเตอร์ จากัด มาทาหน้าที่ และได้มีการจดทะเบียนตั้ง
บริษัท สมุทรปราการ ออฟเปอร์เรสติ้ง จากัด (OPCO) มาทาหน้าที่ โดยให้บริษัท ยูเอสฟิวเตอร์ฯ ถือหุ้นใน
OPCO จานวน ๓๐๐,๐๐๐ หุ้น จากจานวน ๑ ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ ๑๐๐ บาท ต่อมาผู้ถูกกล่าวหา ได้มีหนังสือ
ยอมรับ OPCO ให้เข้ามาเดินระบบแทนที่ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) ทั้งที่ OPCO ไม่ได้ผ่านกระบวนการ
ประกวดราคาตามระเบียบและอานาจในการอนุมัติดังกล่าวเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
๑๐. ในขั้นตอนการจัดซื้อและตรวจรับที่ดิน ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่เคยออกไปตรวจสอบสภาพแปลงที่ดินที่จัดซื้อ และไม่ไ ด้นา
ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด 3 ราย และราคาประเมินจากธนาคาร
พาณิชย์อย่างน้อย 2 แห่ง มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ที่ดินและราคาที่เหมาะสม แต่ได้จัดซื้อที่ดิน จากบริษัท
คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541 ในวงเงินสูงถึง 1,956,600,000 บาท
ซึ่งเป็นการจัดซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินถึง 1,044,600,000 บาท และในภายหลังยังปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจากออกทับคลองสาธารณประโยชน์
ทางสาธารณประโยชน์ และเป็นที่หวงห้ามของทางราชการเป็นที่เทขยะ ซึ่งกรมที่ดินได้ดาเนินการเพิกถอนโฉนด
ที่ดินดังกล่าวไปบางแปลงแล้ว
สรุปความเห็นของและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๑. นายวัฒนา อัศวเหม ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑เมื่อครั้งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2544
คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้ว เห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะฟังได้
ว่า นายวัฒนา อัศวเหม ผู้ถูกกล่าวหาที1่ ได้กระทาความผิดตามที่กล่าวหา จึงมีมติเห็นควรให้ข้อกล่าวหาตกไป

- 14 แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนตามพยานหลักฐานในคาพิพากษาศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่ อม .๒/๒๕๕๑ ว่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง ๒๕๓๖
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ และบริวารได้รวบรวมซื้อที่ดินจากราษฎรตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ในนามบริษัท เหมืองแร่ลานทอง จากัด ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ เคยเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทและเป็น
เจ้าของบริษัทโดยพฤตินัย ต่อมาบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยผู้ถูกกล่าวหา
ที่ ๒๒ (นายรอย อิศราพรชุตาภา ) และผู้ถูกกล่าวหา ที่ ๒๓ (นางบุญศรี ปิ่นขยัน ) ได้ซื้อที่ดินจากบริษัท
เหมืองแร่ลานทอง จากัด ตีราคา ๘๘,๐๐๐,๐๐๐บาท โดยไม่มีการชาระราคาที่ดินแก่กัน แต่บริษัท ปาล์มบีช
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้ตีราคาที่ดินเป็นหุ้นแทน โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้ให้ บริษัท นอร์ทเทอร์น รีซอส จากัด
ซึ่งเป็นบริษัทของผู้ถูกกล่าวหา ที่ ๑ และให้นายสมพร อัศวเหม ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกับ
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ เป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้แทน เป็นจานวนร้อยละ๒๒ ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ปาล์มบีช
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ทั้งนี้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้มอบหมายให้ นายสมลักษณ์ อัศวเหม ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกันเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้ร่วมกับ
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๒ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๓ กรรมการผู้มีอานาจทาการแทนบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด ดาเนินการรวบรวมซื้อที่ดินในส่วนที่เหลือจากราษฎรเพิ่มเติมอีกหลายรายเพื่อให้ได้ที่ดินแปลงใหญ่ติดต่อ
เป็นผืนเดียวกันในนามบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด แต่เนืองจากที
่
่ดินส่วนใหญ่มีเพียงหลักฐานการแจ้ง
การครอบครอง (ส.ค.๑) และหนังสือรับรองการทาประโยชน์(น.ส. ๓) ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จึงได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหา
ที่ ๒๒ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๓ นาหลักฐานที่ดินดังกล่าวไปขอรังวัดออกเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗,
๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘, ๑๕๕๖๕ ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยในการออกโฉนดที่ดิน
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๒ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๓ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้มอบ
อานาจให้ นายกิติชัย พิมพาภรณ์ ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการกรมที่ดินและเป็นลูกจ้างของผู้
ถูกกล่าวหาที่ ๑
ได้ดาเนินการยื่นเรื่องขอออกโฉนดที่ดิน จานวน ๕ แปลง ดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ของสานักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ สาขาบางพลี โดยที่ที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากเป็นที่
สงวนหวงห้ามของทางราชการเป็นที่เทขยะ สภา พพื้นที่บางส่วนเป็นคลองสาธารณประโยชน์ และทาง
สาธารณประโยชน์ ที่ดินบางแปลงเป็นที่ที่ไม่มีหลักฐานเดิม จึงเป็นพื้นที่ต้องห้ามมิให้มีการออกโฉนดที่ดินตามนัย
มาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๘ แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้ใช้อานาจในตาแหน่ง
หน้าที่รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบ ข่มขืนใจ
หรือจูงใจเจ้าหน้าที่และ เจ้าพนักงานที่ดินสานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ตลอดจนผูปกครอง
้
ท้องที่ให้ดาเนินการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘, ๑๕๕๖๕ ตาบลคลองด่าน
อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยมิชอบ ซึ่งข้อเท็จจริง
ในส่วนนี้ปรากฏรายละเอียดตามนัยคาพิพากษาของฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
คดีหมายเลขดาที่ อม.๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ได้รับ โฉนดที่ดิน ทั้ง ๕ แปลงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ซึ่งจดทะเบียน
ก่อตั้งเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทาสนามกอล์ฟและจัดสรรที่ดินในสนามกอล์ฟประสบปัญหาเงินทุน
หมุนเวียนเนื่องจากปัญหางบประมาณในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมากอันมีสาเหตุมา จากพื้นที่ส่วนใหญ่ของบริษัท
มีสภาพเป็นดินเลน จึงมีปัญหาในการถมและปรับสภาพพื้นที่ ประกอบกับในช่วงเวลานั้นธนาคารได้งดการปล่อย
สินเชื่อ บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัดจึงได้หยุดดาเนินการลงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา ซึ่งในช่วง

- 15 ปีนั้นเอง กรมควบคุมมลพิษ ได้ว่าจ้าง บริษัท มอนโกเมอรี วัทสัน เอเชีย จากัด ร่วมกับ บริษัท ซีเทค อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด และบริษัท Southeast Asia Technology Company จากัด ทาการศึกษาความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมของโครงการจัดการน้าเสียในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มกรรมการและผูถ้ ือหุ้น
หลักของ บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และกลุ่มของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้รับทราบว่าโครงการ
ดังกล่าวต้องใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสียในโครงการฝั่งตะวันออกเนื้อที่ประมา
ณ ๑,๕๕๐ ไร่
ผูถ้ กู กล่าวหาที่ ๑ และกลุ่มกรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท ปาล์มบีช
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ที่ประกอบด้วยผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๒ ผูถ้ กู กล่าวหาที่ ๒๓ และกรรมการของ บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์
ฟิชเชอรี่ จากัด ที่ประกอบด้วยผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๕ ผูถ้ กู กล่าวหาที่ ๒๖ จึงได้ร่วมกันวางแ ผนที่จะนาที่ดิน
แปลงดังกล่าวไปขายให้แก่ทางราชการเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว โดยในเบื้องต้น ได้ร่วมกันสร้างราคาที่ดิน
ให้สูง โดยดาเนินการให้มีการซื้อขายที่ดินระหว่างบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด กับบริษัท คลอง
ด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ซึ่งการซื้อขา ยดังกล่าวมิได้มีการชาระราคากันจริง เนื่องจากผู้ถือหุ้นใน
บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท คลองด่าน มารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่
จากัด เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันต่อมากรมควบคุมมลพิษ ได้ดาเนินการประกวดราคาโครงการจัดการน้าเสียในเขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดาเนินการประกวดราคาแบบจ้างเหมารวม
(Turn-key) ที่กาหนดให้เ อกชนผู้เข้าประกวดราคาต้องทาการซื้ อที่ดินสาหรับก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียเอง
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๒ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๓ กรรมการบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยความรูห้เ ็นและ
มีเจตนาร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้ให้ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๓ กรรมการบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
และเป็นกรรมการ บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด (G) มอบหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๖ (นายกว๊อกวา
โอเยง) ไปร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๘ (นายพิษณุ ชวนะนันท์ ) กรรมการบริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด (V)
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๐ (นายสังวร ลิปตพัลลภ) กรรมการบริษัท ประยูรวิศว์การช่าง จากัด (P) ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๒
(นายสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล) กรรมการบริษทั สี่แสงการโยธา (๑๙๗๙) จากัด (S) ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๔ (นายนิพนธ์
โกศัยพลกุล ) กรรมการบริษัท กรุงธนเอนยิเนีย จากัด (K) และบริษัท นอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
จากัด (N) ซึ่งมีชื่อย่อว่า กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) โดยบริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
(G) มีสัดส่วนความรับผิดชอบในงานโครงการร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างานโครงการและมีหน้าที่หลักในการจัดหา
ที่ดินเพื่อใช้ในโครงการ ต่อมากลุ่มกรรมการของกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกรรมการบริษัท คลองด่านมา
รีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ได้ร่วมกันสร้างหลักฐ านสัญญาจะชื้อขายที่ดินอันเป็นเท็จว่าบริษัท คลองด่านมารีน
แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ตกลงขายที่ดินดังกล่าวให้แก่กิจการร่วมค้า (NVPSKG) ในราคาสูงถึงไร่ละ ๑,๑๐๐,๐๐๐
บาท ซึ่งเป็นการสร้างราคาที่ดินให้สูงเกินจริงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายที่ดินให้กับกรมควบคุมมลพิษ
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ ที่มีการ
ดาเนินการประกวดราคาโครงการ ผูถ้ กกล่าวหาที่ ๑ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชากรไทยและ
พรรคราษฎร ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ (นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ )
ผูถ้ กู กล่าวหาที่ ๑ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ย่อมมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันในทางการเมือง ซึ่งเป็นที่รับทราบใน
หมู่ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนว่า “กลุ่มงูเห่า” และเมื่อผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ มาดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโ ลยีและสิ่งแวดล้อม ย่อมเป็นช่องทางให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ผลักดันและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดาเนินโครงการ เพื่อให้ทางราชการใช้ที่ดินที่ตนกับพวก ได้รวบรวมซื้อไว้และ
ออกโฉนดที่ดินไว้ในนามบริษัท บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และถือกรรมสิทธิ์อยู่ในนามบริษัท
คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด เป็นที่ตั้งโรงบาบัดน้าเสียที่ฝั่งตะวันออกเพียงแห่งเดียว โดยอาศัย
อานาจหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ซึ่งต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
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บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด บริษัทในกลุ่มกิจการ
ร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี กระทาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างโครงการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๘ ให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวม ๒ แห่ง ในแต่ละฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝั่ง
ตะวันออกให้มีระบบบาบัดน้าเสียบริเวณตาบลบางปูใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑,๕๕๐ ไร่ ฝั่งตะวันตก บริเวณ
ตาบลบางปลากด เนื้อที่ประมาณ ๓๕๐ไร่ เป็นการก่อสร้างแบบรวมระบบฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเข้ า
ด้วยกันโดยก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสียแห่งเดียวที่ฝั่งตะวันออก บริเวณตาบลคลองด่าน เนื้อที่ ๑,๙๐๐ ไร่ ซึ่ง
เป็นที่ดินของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนต่อมติ
คณะรัฐมนตรี และก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในระหว่างผู้ประกวดราคา เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท มารูเบนี่
ถอนตัวจากการประกวดราคาโครงการและเหลือผู้ประกวดราคาเพียงรายเดียวคือกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
ส่งผลให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างในโครงการดังกล่าว ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๔๐ กรมควบคุมมลพิษ ได้ลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ให้เป็นผู้รับจ้างดาเนิน
โครงการดังกล่าว วงเงิน ๒๒,๙๔๙,๙๘๔,๐๒๐ บาท โดยสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างแบบเหมารวม (Turnkey) และได้รวมราคาที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสีย ที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์
ฟิชเชอรี่ จากัด ไว้ด้วย จานวน๑,๙๕๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อมาในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ขณะ
ผูถ้ กู กล่าวหา ที่ ๑ ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมควบคุม
มลพิษได้มีหนังสือ ที่ วว ๐๓๐๒/๗๒๐๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่งใบแจ้งหนี้ เพื่อเบิกเงินค่าที่ดิน
สาหรับใช้ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียรวมเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
๑,๙๕๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากกองทุนสิ่งแวด ล้อม จานวน ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่าย
จากงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๑,๒๐๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แจ้ง
ให้กรมควบคุมมลพิษจัดส่งเอกสารรวม จานวน ๑๓ รายการ เพื่อนาไปพิจารณาประกอบการเบิกจ่ายเงินค่า
ที่ดินซึ่งเอกสารในจานวน ๑๓ รายการดังกล่าวรวมถึงหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่จาก องค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือหน่วยราชการท้องถิ่นที่จะเข้าไปดาเนินการก่อสร้างระบบโดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่ายินดีให้ใช้
พื้นที่เพื่อก่อสร้างและใช้งานในการกาจัดมูลฝอยหรือบาบัดน้าเสียตลอดระยะเวลาของโครงการ (ประมาณ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี) ผูถ้ กู กล่าวหาที่ ๑ จึงได้โทรศัพท์ไปเร่งรัดและสั่งการให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑๘ (นายณรงค์
ยอดศิรจินดา) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน เร่งรัดจัดทาเอกสารการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร
โครงการจัดการน้าเสีย เพื่อนาไปใช้ประกอบการเบิกเงินค่าที่ดินดังกล่าวซึ่งการสั่งการของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑
ปรากฏข้อเท็จจริงตามนัยคาพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
คดีหมายเลขดา ที่ อม .๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
จากพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑๘ (นายณรงค์
ยอดศิรจินดา) ผูถ้ กู กล่าวหาที่ ๑๙ (นายชะเอม ปู่มิ้ม) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน และ
ผูถ้ กู กล่าวหาที่ ๒๐(นายบุญลือ โพธิ์อรุณ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน ได้ร่วมกันจัดทา
เอกสารรายงานการประชุมวิสามัญประจาปี๒๕๔๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๑
เป็นเท็จว่า ในวันประชุมดังกล่าวมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน เข้าร่วมประชุมจานวน
๓๙ คน ไม่มีสมาชิกขาดประชุมและที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ใช้พื้นที่ตาบลคลองด่านเพื่อ
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียด้วยคะแนนเสียง ๓๗ เสียง งดออกสียง ๒ เสียง ทั้งที่ในวันประชุมดังกล่าวไม่มี
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อีกทั้งในวันประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึง ๓๙ คน ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม ต่อมาได้มี
การส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเบิก
จ่ายเงินค่าที่ดินให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่ง ผลจากการกระทาดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ทาให้เมื่อวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ กระทรวงการคลังโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จดทะเบียนซื้อที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดิน
จานวน ๑๗ แปลง ซึ่งรวมโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง ดังกล่าวจากบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด
และได้จ่ายเงินค่าที่ดินให้แก่บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ไปในระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๓ เป็นเงิน ๑,๙๕๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑
บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ได้รับเงินค่าที่ดินงวดแรก จานวน๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว
บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ได้จ่ายเงินให้ค่าที่ดินตามมูลค่าที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ถือหุ้นอยู่
ในบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ให้แก่ บริษัท เอ็ม พี โฮลดิ้ง (กรุ๊ป) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ ผู้ถูก
กล่าวหาที่ ๑ เป็นเจ้าของโดยพฤตินัย จานวน ๒ ครั้ง คือครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๑ จานวน
๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ จานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม
ผลประโยชน์ที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้รับจากการกระทาดังกล่าวเป็นเงิน จานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา
กรมควบคุมมลพิษได้ยกเลิกสัญญาโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เนื่องจากสัญญาเป็น
โมฆะอันมีสาเหตุมาจากโฉนดที่ดินที่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิช
เชอรี่ จากัด นามาขายแก่ทางราชการได้ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พฤติการณ์ของ นายวัฒนา อัศวเหม ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงมีมูลเป็นความผิด
ทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อานาจในตาแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหา
มาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และ มาตรา ๑๕๗ แต่ขณะนี้ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑
อยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับ ตามคาพิพ ากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ที่ อม.๒/๒๕๕๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อดาเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงตามระเบียบต่อไป
๒. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๘ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ได้เสนอ
โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการ (Turn-key) เพื่ อขออนุมัติต่อ คณะรัฐมนตรี ต่อมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538
คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้มี
ระบบบาบัดน้าเสียรวม 2 แห่ง ในแต่ละฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการโดยฝั่งตะวันออกให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
บริเวณตาบล บางปูใหม่ เนื้อที่ประมาณ 1,550 ไร่ ฝั่งตะวันตกบริเวณตาบลในคลองบางปลากด เนื้อที่
ประมาณ 350 ไร่ รวมวงเงินที่จะใช้ในการก่อสร้างตามโครงการทั้งสิ้น 13,612 ล้านบาท ต่อมาระหว่างวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการประกวดราคาโครง การ ในขั้นตอน
ที่หนึ่ง มีผู้ยื่นข้อเสนอ จานวน2 ราย คือ กลุ่มบริษัท มารูเบนี่ และกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี โดยทั้งสองกลุ่ม
ได้เสนอให้ก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสียที่หมู่ที่ 9,11,12 ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นที่ดินของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ต่อมาเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินโครงการ ที่ประกอบด้วยผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๖ และผู้ถูกกล่าวหา
ที่ ๗ โดยความรู้เห็นและมีเจตนาร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาที๒่ ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ก่อสร้างและการ

- 18 ประกวดราคาโครงการโดยกาหนดให้มีการประกวดราคาโครงการแบบรวมฝั่งให้มีโรงบาบัดน้าเสียที่ฝั่งตะวันออก
เพียงแห่งเดียวโดยเพิ่มขนาดของพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสียจากเดิมที่กาหนดไว้เพียง
1,550 ไร่
เป็น 1,900 ไร่ทาให้เหลือที่ดินที่มีคุ ณสมบัติสาหรับใช้ในโครงการเพียงรายเดียวคือที่ดินของบริษัท คลองด่าน
มารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด เพื่อผลักดันให้การก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสียไปดาเนินการยังบริเวณที่ดินที่กลุ่ม
กรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ที่ประกอบด้วยกลุ่มของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑
กลุ่มของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๒ และกลุ่มของ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๓ ถือครองอยู่ในนามของบริษัท คลองด่านมารีน
แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ซึง่ เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด (G) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
บริษัทในกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เพื่อเปิดโอกาสให้ กลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เสนอขายที่ดิน
ดังกล่าวในนามของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด และใช้เงื่อนไขในการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการประกวดราคาโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20
มกราคม 2540 กลุ่มบริษัท มารูเบนี่ ซึ่งเป็นผู้ร่วมแข่งขันประกวดราคา โครงการได้ถอนตัวและเหลือผู้ยื่น
ประกวดราคาโครงการเพียงรายเดียวคือกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี
ภายหลังจากที่เหลือผู้ประกวดราคาโครงการเพียงรายเดียวดั งกล่าวแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒
ได้ร่วมกับ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๖ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ ดาเนินการเพื่อ ขอเพิ่ม
วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างโครงการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติ ไว้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2539 วงเงิน 12,704.40 ล้านบาท (ปีงบประมาณ2540-2545) โดยเสนอขอปรับราคาค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการไปยังสานักงบประมาณ จากเดิมกาหนดไว้ฝั่งตะวันออก จานวน 10,144 ล้านบาท ฝั่งตะวันตก
จานวน 2,722 ล้านบาท รวมจานวน 12,866 ล้านบาท เป็นฝั่งตะวันออก จานวน 18,462 ล้านบาท และฝั่ง
ตะวันตก จานวน 4,493 ล้านบาท รวมจานวน 22,955 ล้านบาท โดยโครงการ ยังมีรูปแบบการก่อสร้าง
เป็นแบบแยกระบบ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ตามที่ได้รับอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2538 ทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๖ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ ได้ร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารการประกวดราคาร (ทีโออาร์) และประกวดราคาโครงการเป็นแบบรวมระบบจนเหลือ
ผู้ประกวดราคารายเดียว ดังกล่าว แล้ว ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๖ และ
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ ได้เสนอผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ให้มีหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ วว
0302/351 ลงวันที่ 13 มกราคม 2540 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอ ให้เสนอเรื่องดังกล่าว ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่ในขณะที่เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักเลขาธิกา ร
คณะรัฐมนตรี กลับปรากฎข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ได้ ร่วมกับ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๖ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มี
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เป็นกรรมการ สิ่งแวดล้อมแ ห่งชาติ และอยู่ร่วมประชุมด้วย ในการประชุมครั้งที่ 2/2540
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 เพื่อขอความเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินงบประมาณในการดาเนินโครงการ ภายหลัง
จากที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ได้ร่วมกับ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๖ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ นาเรื่องเพิ่มวงเงินงบประมาณดังกล่าวเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในวาระเพื่อทราบ โดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2540 ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔
ได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๖ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ ได้เสนอให้นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้มีหนังสือ ที่ วว 0302/3154 ลงวันที่ 11 มีนาคม
2540 ให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เสนอเรื่องให้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ใช้อานาจนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อทราบ
โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ได้ร่วมกับ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๖ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗

- 19 บิดเบือนหลั กการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 อ้างว่าการประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติย้ามติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2536 ที่ขอให้รัฐมนตรีที่เป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ ความสาคัญของการประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยขอให้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและให้ร่วมกันสนับสนุนมติของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อมีการเสนอมติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่เคยมีมติคณะรัฐมนตรี
ครั้งใดที่มอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการรัฐมนตรีที่มีอานาจหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องสิ่งแวดล้อมตามที่อ้าง นอกจากนี้เรื่องที่นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง หากแต่เป็นเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีการจ้างแบบเหมารวม(Turn-key)
และเป็นเรื่องการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณในการประกวดราคาโครงการ ซึ่งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2531 ข้อ 7 (9) ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระเพื่อพิจารณา
เท่านั้น การกระทาดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีที่มีผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ร่วมประชุมอยู่ด้วย
มีมติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2540 เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ
เพื่อทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 ในวาระทราบ
(จร) ให้เพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการไป ทั้งที่สานักงบประมาณยังไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณ
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งรูปแบบของการประกวดราคาโครงการยังเป็นแบบแยกระบบซึ่งขัดแย้งกับการดาเนินการประกวด
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วที่เป็นแบบรวมระบบ การขอเพิ่มวงเงินงบประมาณดังกล่าว จึงไม่ได้เกิดจากความ
จาเป็นที่แท้จริงของการดาเนินโครงการ หากแต่มีเจตนากระทาเพื่อเพิ่มวงเงินงบประมาณเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2540 ได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง
งบประมาณการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นการเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2540 แต่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังมิได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบรวม
ระบบแต่อย่างใด นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรี ในวันดังกล่าว ได้ให้กรมควบคุมมลพิษ ประสานงานกับสานัก
งบประมาณ เพื่อพิจารณารายละเอียดของวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในวงเงิน 22,955 ล้านบาท ต่อมาสานัก
งบประมาณได้มีหนังสือของ ที่ นร 0212/30204 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 แจ้งกรมควบคุมมลพิษว่า
ได้พิจารณาความเหมาะสมด้านราคาแล้วเห็นชอบให้กรมควบคุมมลพิษดาเนินการว่าจ้างได้ในวงเงิน
22,949,984,020 บาท โดยให้ ว่าจ้างดาเนินการเพียง สัญญาเดียว คือ สัญญาว่าจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก แต่ให้
กรมควบคุมมลพิษดาเนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณก่อนลง
นามในสัญญาจ้างตามมาตรา 23 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534 แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ได้ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ มีหนังสือ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0302/10394 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2540 เสนอเรื่อง
ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยตั้งเรื่องเป็นการขอขยายเวลาก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณการจ้างแบบเหมารวม (Turn-key) เพื่อการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บาบัดน้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบเพียงเรื่องเดียวคือการขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณจากเดิม ปีงบประมาณ 2540-2544
เป็นปีงบประมาณ 2540-2545 ในส่วนของการนาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- 20 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบรวมฝั่งและก ารขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณนั้น ผู้ถูกกล่าวหา
ที่ ๒ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้รับทราบถึงผลการประกวดราคา ซึ่งการนาเสนอในลักษณะดังกล่าวทาให้เจ้าหน้าที่
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นาไปเป็นเหตุผลในการเสนอคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่นโยบายสาคัญและมีระเบียบปฏิบัติปกติอยู่แล้ว
และนาเสนอนายกรัฐมนตรีให้พิจารณานาเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเป็น วาระทราบ (จร) ส่งผลให้คณะรัฐมนตรี
ที่มีผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ร่วมประชุมอยู่ด้วย มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 เห็นชอบในเรื่องการขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพียง เรื่องเดียวเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๐
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ได้มีคาสั่งอนุมัติให้จ้างกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ ได้ลงนามในสัญญา
จ้างเมื่ อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ ต่อมากรมควบคุมมลพิษ ได้ ยกเลิกสัญญาโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2546 เนื่องจากสัญญาเป็นโมฆะอันมีสาเหตุมาจากโฉนดที่ดินที่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และ
บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด นามาขายแก่ทางราชการไ ด้ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การกระทาผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการในส่วนของเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไปเป็น
ค่าที่ดิน ค่าจ้าง ค่าแรง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา สาหรับการก่อสร้างในโครงการ เป็นเงิน
จานวน 17,045,889,๔31.40 บาท จานวนหนึ่ง และ 121,343,887.19 เหรียญสหรัฐ อีกจานวนหนึ่ง
การกระทาของนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2526 ฝ่าฝืนต่อระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2535 ข้อ 10 ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติวิธี การงบประมาณ พ.ศ.2502
มาตรา 23 วรรคสาม และมาตรา 26 และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 ข้อ ๗
เป็นความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทา จัด การหรือรักษา ทรัพย์ใดๆ ได้กระทาการทุจริต
ต่อหน้าที่อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ แต่เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ได้ถึงแก่ความตาย แล้วเมื่อ วันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๔๖ สิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับไปด้วยความตายของผู้กระทาผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา ๓๙ (๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบเรื่องกล่าวหา
๓. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ผู้ถูกกล่าวหาที๓่
ในเรื่องนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว
2 ช่วงคือ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที17
่ ธันวาคม
2537 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 และในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในระหว่างเดือนธันวาคม
2539 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2540
ประเด็นพิจารณา
๑. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้เกิดโครงการหรือไม่
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนฟังได้ว่า การดาเนินการโครงการจัดการน้าเสียเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่รัฐบาลไทย เพื่อแก้ไขปัญหา
มลพิษต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ โครงการนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2535 และได้มีการกาหนดให้จังหวัด
สมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยคณะกรรมการนโยบายฟื้นฟูบูรณะกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2536 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ได้ว่าจ้างให้บริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน เอเชีย จากัด ร่วมกับ บริษัท ซีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด และบริษัท Southeast Asia Technology Company จากัด ทาการศึกษาโครงการ ซึ่งการดาเนินการ

- 21 ทั้งหมดตั้งแต่ต้นอยู่ในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย โดยมีนายพิศาล มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยนายสุวั จน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ยังไม่ได้ดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ต่อมาในเดือนเมษายน2538 บริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน เอเชีย จากัด และคณะ ได้เสนอ
ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) จึงเป็นช่วงที่นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้เข้ามาดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ(ผู้ถูกกล่าวหา
ที่ 3) ได้นาผลการศึกษาของ บริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน เอเชีย จากัด ดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2538 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติ
เห็นชอบตามแผนงานโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการแบบสองฝั่ง คือฝั่งตะวันออกที่ตาบลบางปูใหม่ และฝั่ง
ตะวันตกที่ตาบลบางปลากด ไม่ได้มีการกาหนดพื้นที่ก่อสร้างบริเวณคลองด่านแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังปรากฏใน
รายงานว่า พื้นที่ตาบลคลองด่านไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นที่ลุ่ม ชุ่มน้า ไม่เหมาะแก่การลงทุน และวงเงิน
ก่อสร้างมีจานวน 13,612 ล้านบาท ไม่ใช่จานวน 22,955 ล้านบาท ตามที่มีการเสนอเพิ่มเติมในภายหลั งใน
สมัยนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
ต่อมานายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้ลงนามในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เสนอมติของคณะกรรมกา
รสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2538 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามหนังสือลงวันที่ 19 มิถุนายน 2538
เรื่องดังกล่าวไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพราะได้มีการเลือกตั้งใหม่และได้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2538 โดยนายบรรหาร ศิลป อาชา เป็นนายกรัฐมนตรี และนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ
(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่วนนายสุวัจน์
ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้ไปเป็นฝ่ายค้าน
นายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐม นตรี ได้ส่งเรื่องของโครงการบ่อบาบัดน้าเสียของ
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538
คืนให้นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในขณะนั้น
(ผู้ถูกกล่ าวหาที่ 2) ไปพิจารณาใหม่ ดังนั้นหนังสือที่นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้ลงนาม
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 จึงสิ้นผลไป
ต่อมานายยิ่งพันธ์ มนะสิการ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) ได้ส่งหนังสือที่นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้ลงนามไว้แล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 และทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งคืนมา
นาคืนกลับไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหม่ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ช่วงนั้น นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) เป็นฝ่ายค้าน และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) เป็นผู้มีอานาจสั่งจ้างตามโครงการนี้ ส่วนการดาเนินการให้มีการก่อสร้างแบบเหมารวม
(Turn-Key) และมีการรวมโครงการของส่วนราชการต่างๆ อาทิของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าไว้เป็นโครงการเดียวกัน เป็นเรื่องที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ได้จัดให้มีการประชุมร่วมของส่วนราชการต่างๆ และเป็นมติของส่วนราชการที่ให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ซึ่งเป็นสมัยนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ
(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- 22 กรณีการจัดซื้อที่ดินจากบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด เป็นที่ตั้งโรงบาบัด
น้าเสียที่ฝั่งตะวันออกเพียงแห่งเดียวนั้น และได้มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเป็น 22,955 ล้านบาท นั้น เกิดขึ้นใน
สมัยนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมกล่าวคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ(ผู้ถูกกล่าวหา
ที่ 2) ได้เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาในการประชุมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งใน
ขณะนั้นนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม (เดือน
ธันวาคม 2539 – เดือนพฤศจิกายน 2540) เป็นกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 23 คน โดยมี
รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ9 กระทรวง เป็นกรรมการรวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 ด้วย
การประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในครั้งดังกล่าว ได้เห็นชอบในหลักการคือ
ปรับปรุงวิธีการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายตามที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้เสนอ โดยเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างเดิมจาก
การวางท่อบนผิวดิน เป็นวางท่อใต้ดิน และสร้างท่อลอดอุโมงค์ เนื่องจากตามแบบเดิมจะมีปัญหาจราจร ตามมติ
สานักงานจราจร อันเนื่องจากการขุดผิวถนนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นวางท่อใต้ดิน จังหวัดสมุทรปราการมีอิทธิพลของ
น้าเค็มจากทะเลสูง น้าใต้ดินจึงเค็มมาก เมื่อวางท่อลงใต้ดินแล้ว จาเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของท่อเสี ยใหม่
เพื่อทนการกัดกร่อน จะทาให้อายุยืนยาวจาก20 ปี เป็น 50 ปี และนอกจากนั้นอาจต้องต่อท่อน้าทิ้งทะเลให้ยาว
ขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน จึงต้องปรับวงเงินก่อสร้างสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มวงเงินฝั่งตะวันออก จาก
10,144
ล้านบาท เป็น 18,462 ล้านบาท และฝั่งตะวันตกจาก 2,722 ล้านบาท เป็น 4,493 ล้านบาท รวมเป็น
22,955 ล้านบาท สาหรับรายละเอียดของวงเงินที่เพิ่มขึ้นให้กรมควบคุมมลพิษไปประสานกับสานักงบประมาณ
ต่อไป โดยในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งนั้น ยังไม่มีการเปิดซองการประกวดราคาด้าน
การเงิน ยังไม่ทราบว่า บริษัทใดประมูลได้ ในราคาต่าสุดเท่าใด พิจารณาเฉพาะในหลักการปรับปรุงวิธีการก่อสร้าง
และค่าใช้จ่ายตามที่ธนาคารพัฒนาเอเชียเสนอ ซึ่งไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่จะช่วยเหลือบริษัทใดในการประมูล
ประกวดราคาครั้งนี้ อีกทั้งนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ก็ไม่ได้เข้าประชุม คณะรัฐมนตรี ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2540 ที่ได้มีมติเห็นด้วยกับมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าว
การดาเนินการในขั้นตอนการประกวดราคา ซึ่งได้แก่
- การเชิญชวนผู้รับจ้างเหมาเพื่อเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นการ
ประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) เมื่อเดือนธันวาคม 2538 การประกาศเชิญชวนให้เอกชนขาย
ที่ดิน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 โดยกรมควบคุมมลพิษได้มีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดง
คุณสมบัติเบื้องต้นสาหรับใช้ในโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดันีง้
๑. ขนาดของที่ดินและลักษณะที่ดิน
๒. บริเวณที่ดินที่ต้องการ ได้มีการเพิ่มพื้นที่ตาบลคลองด่านเข้าไปในประกาศด้วย
- ผู้เสนอขายที่ดินยื่นเสนอขายที่ดินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2539
- การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาในการประกวดราคานานาชาติไว้
4 ราย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2539
- การแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อเดือน มิถุนายน2539
- การคัดเลือกผู้เสนอขายที่ดิน ให้เหลือฝังเดี
่ ยว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2539
- ผู้รับเหมาก่อสร้างยื่นซองประกวดราคาในรูปแบบรวมฝั่ง โดยนาเนื้อที่ฝั่ง

- 23 ตะวันออก 1,550 ไร่ ไปรวมกับฝั่งตะวันตก 350 ไร่ ทาให้พื้นที่ตั้งโรงงานบาบัดน้าเสียฝั่งตะวันออกมีเนื้อที่
1,900 ไร่ ในเดือนตุลาคม 2539
- การเปิดซองประกวดราคา ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร2 ราย คือ
๑. กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG
๒.กลุ่มกิจการร่วมค้า Marubeni corporation
โดยทั้งสองบริษัทยื่นเสนอแบบรวมฝั่ง และใช้ที่ดินแปลงเดียวกัน คือที่ดินของบริษัท
คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัดเมื่อเดือนตุลาคม 2539
การดาเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของนายยิ่งพันธ์
มนะสิการ(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
มอบอานาจในการสั่งจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับการประกวดราคา
ดังกล่าว เพราะในขณะนั้น นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ(ผู้ถูกกล่าวที่ 3) เป็น ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน
๒. ประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผูถ้ กู กล่าวหาที่ 3) ได้ใช้อานาจ
หน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทประยูรวิศว์ การช่าง ซึ่งเป็นบริษัทในครอบครัวของนายสุวัจน์ ลิปตพัลภภ
(ผูถ้ กู กล่าวหาที่ 3) หรือไม่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทประยูรวิศว์ การช่าง เป็นเพียงบริษัทหนึ่งในจานวนกลุ่ม
กิจการร่วมค้า NVPSKG ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ร่วมทุน6 บริษัท โดยบริษัทประยูรวิศว์ การช่าง มิได้เป็นบริษัทหลัก
ในกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG และไม่มีอานาจในการจัดการและบริหารใดๆ ในนามกิจการร่วมค้า เพราะได้มอบ
อานาจให้บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นบริษัทหลักของกิจการร่วมค้า NVPSKG ไปแล้วทั้งหมดในทุกขั้นตอน
ของการดาเนินการตั้งแต่ต้น ดังนั้นในสถานภาพของบริษัทประยูรวิศว์ การช่าง ก็เป็นเพียงในฐานะผู้ถือหุ้นเท่านั้น
ในการดาเนินการในขั้นตอนที่ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ในขณะดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2537 – วันที่ 13 กรกฎาคม
2538 ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเข้าประกวดราคาของบริษัทประยูรวิศว์ การช่าง แต่อย่างใด เพราะเป็นขั้นตอน
เสนอผลการศึกษาของ บริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน เอเชีย จากัด ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากธนาคารพัฒนาเอเชีย
ในสมัยนายพิศาล มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ซึง่ ดาเนินการเสร็จในสมัยนายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) เป็นแต่เพียงนาเสนอมติของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเท่านั้น แต่เรื่องที่นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3)
ได้เสนอไปนั้น ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเพราะนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3)
ได้ถูกปรับออกไปเป็นฝ่ายค้านเสียก่อน เมื่อวันที13
่ กรกฎาคม 2538 ขั้นตอนดาเนินการต่างๆ จึงอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) ซึ่งมาดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แทนนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3)
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งในสมัยเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ใ นระหว่างเดือนธันวาคม 2539 – เดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงแม้ใน
ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ของผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ผู้หนึ่งด้วยก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น
เพี ยงกรรมการคนหนึ่งเท่านั้น โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะมีกรรมการจานวน
23 คน มี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ 9 กระทรวง เป็นกรรมการ นอกจากนั้นจะเป็น

- 24 ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในขณะที่นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมและเป็นกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยผู้หนึ่ง ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ ได้
พิจารณาข้อเสนอของธนาคารพัฒนาเอเชีย ที่เปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างจากการวางท่อบนผิวดิน เป็นวางท่อใต้
ดิน และได้ร่วมในการประชุมซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที5่ สิงหาคม 2540 อนุมัติขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเสนอ โดยนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ(ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือ
มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา หรืออนุมัติเกี่ยวกับการประกวดราคาของกลุ่มกิจการร่วมค้าNVPSKG แต่อย่างใด
และในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี และไม่ปรากฏ
พยานหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่านายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ จูงใจ
หรือครอบงาให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรี ให้ความ เห็นชอบในเรื่องที่นายสุวัจน์
ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะในเรื่องการปรับปรุงแบบการก่อสร้าง
โครงการ จากการวางท่อบนผิวดินเป็นวางท่อใต้ดิน หรืออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจาก
เดิม พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545 ซึ่งเกิดจากการกระทาของนายยิ่ง
พันธ์ มนะสิการ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) ในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม จึงถือไม่ได้ว่านายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้มีส่วนร่วมในการกระทา ความผิดใน
โครงการนี้
ดังนั้น จากการไต่สวนไม่ปรากฏว่านายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวที่ ๓) ในขณะ
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม
2537 - 13 กรกฎาคม 2538 ได้ใช้อานาจหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ริเริ่มผลักดันโครงการนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องในการกาหนดให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ
เพราะเป็นการดาเนินการในสมัยนายพิศาล มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก่อนนายสุวั จน์ ลิปตพัลลภ(ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓) จะมาดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ส่วนการพิจารณาโครงการจากสองฝั่งมาเป็นฝั่งเดียวและกาหนดที่ดินบริเวณตาบล
คลองด่าน เป็นที่ดาเนินโครงการจนนาไปสู่การจัดซื้อที่ดินจากบริษัท คลองด่านมารี น แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด
รวมทั้งการเพิ่มวงเงินจาก 13,612 ล้านบาท เป็น 22,955 ล้านบาท และการสั่งจ้างกลุ่มกิจการร่วมค้า
NVPSKG ก็อยู่ในอานาจหน้าที่และเป็นการดาเนินการของนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) ซึ่งเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต่อจากนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ผู้ถูกกล่าวหา
ที่ 3) ทั้งสิ้น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ข้อกล่าวหาตกไป
๔. นายปกิต กิระวานิช ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔, 5. นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ถูกกล่าวหา
ที่ 5, 6. นางนิศากร โฆษิตรัตน์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 และ 7. นางยุวรี อินนา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 ในระหว่างเดือน
เมษายน 2538 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2540 ขณะผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ได้ร่วมกัน เสนอโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาในการประชุมครั้งที่

- 25 6/2538 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2538 และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม2538 เห็นชอบ
ในหลักการให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวม 2 แห่ง ในแต่ละฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝั่งตะวันออกให้มีระบบ
บาบัดน้าเสียบริเวณตาบลบางปูใหม่ เนื้อที่ประมาณ 1,550 ไร่ ฝั่งตะวันตกบริเวณตาบลในคลองบางปลากด
เนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างตามโครงการทั้งสิ้น 13,612 ล้านบาท ต่อมา
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 กรมควบคุมมลพิษได้ ประกาศประกวดราคาโครงการโดยมีขอบเขตของพื้นที่
ดาเนินการและความต้องการหลักของโครงการเป็นไปตามผลการศึกษ าของบริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน เอเชีย
จากัด และคณะ เป็นแบบ 2 โครงการ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 คือ
สัญญาว่าจ้างแบบเหมารวม (Turn-key) เพื่อออกแ บบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัด น้าเสียทางฝั่ง
ตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการและสัญญาว่าจ้างแบบเหมารวม(Turn-key) เพื่อออกแบบรวมก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบาบัดน้าเสียทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตามเอกสารการประกวดราคาได้กาหนด
รูปแบบของการประกวดราคาเป็นสองขั้นตอน คือ การยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค และการยื่นข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคที่ปรับปรุงแล้วและข้อเสนอด้านราคา แต่ได้กาหนดขั้นตอนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเห มาะสมเพื่อเป็น
ผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกประกวดราคาไว้ด้วย โดยในการดาเนินโครงการดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 – 7 มีพฤติการณ์
ทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้
1. ในประเด็นการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
โครงการ ได้ร่วมกันคัดเลือกให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
โครงการ ทั้งที่กลุ่มบริษัทดังกล่าวมิได้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กาหนดไว้ใน ทีโออาร์ แต่อย่างใด
2. ในประเด็นการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น
เพื่อขายที่ดินและการคัดเลือกที่ดินได้กระทาโดยมีเจตนาเพื่อให้ที่ดินของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่
จากัด มีคุณสมบัติยื่นข้อเสนอเพื่อใช้ในโครงการ
3. ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกาหนดในเอกสารประกวดราคา(ทีโออาร์) โดยมีเจตนา
ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน และเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบกฎหมาย
4. ในประเด็น การดาเนินการเพิ่มวงเงินงบประมาณก่อสร้างโครงการ เป็นการเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้ประกวดราคาและฝ่าฝืนต่อมติคณะรัฐมนตรี
5. ในประเด็นการดาเนินการเพื่อประกวดราคาโครงการต่อไป ทั้งที่เหลือผู้ประกวดราคาราย
เดียวไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย
6. ในประเด็นการต่อรองราคาไม่ได้ดาเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
และทาให้ทางราชการเสียเปรียบ
7. ในประเด็นการจัดทารายละเอียดการเปรียบเทียบราคาโครงการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมกับ
ราคาโครงการที่เพิ่มขึ้น มิได้จัดส่งรายละเอียดของราคาที่ต่อรองได้ให้สานักงบประมาณพิจารณาแต่ได้มีการสร้าง
ราคาบางรายการให้สูงขึ้นหรือไม่แสดงรายละเอียดของราคาในบางรายการ เช่น ราคาที่ดินที่ใช้ตั้งโรงบาบัดและ
ราคาในส่วนของค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาคุมงาน
8. ในประเด็นการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดาเนินโครงการและเพิ่มวงเงินงบประมาณ มิได้ มีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่นาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ทราบถึงผลการประกวดราคาส่งผลให้คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที5่ สิงหาคม 2540 เห็นชอบใน
เรื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น แต่กลับนาไปใช้เป็น
หลักฐานว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเพิ่มวงเงินงบประมาณและการดาเนินโคร
งการเป็นแบบรวบระบบ

- 26 9. ในประเด็นการอนุมัติจ้างและการลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาที่มีข้อสาระสาคัญแตกต่างไปจากร่างที่ผ่านการตรวจจาก
สานักงานอัยการสูงสุด
การกระทาของผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 – 7 ดังกล่าว มีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมี
มูลเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ได้กระทาการทุจริต
ต่อหน้าที่ อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ แต่ทั้งนี้ สาหรับนายปกิต กิระวานิช ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 เนื่องจากได้พ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนที่จะมีการกล่าวหาร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ป. คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จึงไม่อาจส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการพิจารณาโทษทางวินัยต่อไปได้
ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 – 17 ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นเพื่อขายที่ดิน , คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดรา คาและต่อรองราคา, คณะกรรมการคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี จากการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าได้ร่วมกระทาความผิดกับผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 – 7 แต่การ
กระทาฟังได้ว่า มีมู ลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เว้นแต่ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2552 การกระทาเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งให้ผู้บังคับบัญชางดโทษได้ และผู้ถูกกล่าวหาที่ 15 ได้
ถึงแก่ความตายแล้วเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2545 โทษทางวินัยจึงเป็นอันระงับไป
ผู้ถูกกล่าวหาที่ 18 – 20 ซึ่งร่วมกันจัดทารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองด่านเป็นเท็จ ตามการสั่งการของนายวัฒนา อัศวเหม ผู้ถูกกล่าวหาที1่ จะได้นาไปรวมไต่สวนข้อเท็จจริงกับ
กรณีของนายวัฒนา อัศวเหม ผู้ถูกกล่าวหาที1่ ต่อไป
บริษั ท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๑ นายรอย อิศราพร
ชุตาภา กรรมการบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๒ นางบุญศรี ปิ่นขยัน กรรมการ
บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๓ บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๔ นายชาลี ชุตาภา กรรมการบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่
๒๕ นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๖
บริษัท วิจิตรภั ณฑ์ก่อสร้าง จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๗ นายพิษณุ ชวนะนันท์ กรรมการบริษัท วิจิตรภัณฑ์
ก่อสร้าง จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๘ บริษัท ประยูรวิศว์การช่าง จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๙ นายสังวรณ์
ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท ประยูรวิศว์การช่าง จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๐ บริษัท สี่แสงการโยธา (๑๙๗๙)
จากัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๑ นายสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล กรรมการบริษัท สี่แสงการโยธา (๑๙๗๙) จากัด
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๒ บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จากัด
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๓ นายนิพนธ์ โกศัยพลกุล
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๔ บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
ผู้ ถูกกล่าวหาที่ ๓๕ นายกว๊อกวา โอเยง
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๖
จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่า กรมควบคุมมลพิษได้ยื่นฟ้องในการกระทาความผิดฐาน
ฉ้อโกง ซึ่งศาลแขวงดุสิตได้มีคาพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดาที่ ๒๕๔/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ลงโทษจาคุก ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๒ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๓
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๕ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๖ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒๘ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๐ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓๒ และผู้ถูก
กล่าวหาที่ ๓๔ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด กรรมการบริษัท คลองด่านมารีน
แอนด์ ฟิชเชอรี่ และกรรมการของบริษัทในกิจการร่วมค้า คนละ ๓ ปี แล้ว ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอที่จะฟัง

- 27 ได้ว่า การกระทาของผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาในการกระทาผิดตามโครงการนีที้ ่ประชุมจึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเห็นควรดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ส่งรายงานและเอกสาร พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่
นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ นางนิศากร โฆษิตรัตน์นางยุวรี อินนา นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย นายณรงค์
แก้วเศวตพันธุ์ นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ นายชานัน ติรณะรัต นายวิศว ศะศิสมิต นายสุทัศน์ วิภวกุล
นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ และนางสาวณิชานันท์ ทองนาค ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 92
2. ส่งรายงาน เอกสารและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดาเนินคดีอาญาแก่ นายปกิต
กิระวานิช นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ นางนิศากร โฆษิตรัตน์ และนางยุวรี อินนา ต่อศาลที่มีเขตอานาจ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต .พศ.2542 มาตรา 97
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