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วนัศกุร ์ที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลนายเกษม  นิมมลรัตน์ เมื่อครั้งด ารง

ต าแหน่ งที่ ป รึ กษานายกองค์ก ารบริหารส่วนจั งหวัด เชีย งใหม่ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร

ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง และมีทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 

ในวันนี้  (13 พฤษภาคม 2559) นายสรรเสริญ พลเจียก 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.          ในฐานะโฆษกส านักงาน ป.ป.ช.  

ได้เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายเกษม  

นิมมลรัตน์ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลา

หนึ่งปี ในต าแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรณี

เข้ารับต าแหน่ง กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็น

เวลาหนึ่งปี ในต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรณีเข้ารับต าแหน่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวม 6 กรณี แล้วมีมติว่า

นายเกษม  นิมมลรัตน์ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ

เอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความ     อันเป็นเท็จหรือ

ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ โดยนายเกษม  นิมมลรัตน์ แสดงเงินกู้ยืม

ของนางดวงสุดา  นิมมลรัตน์ คู่สมรสที่กู้ยืมจากนางบุญทอง  สุภารังษี 

(มารดาของนายเกษม  นิมมลรัตน์) จ านวน ๗๒ ล้านบาท อันเป็นเท็จ, 

ปกปิดเงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จ ากัด 

(มหาชน) (WIN) ในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่า ๒๖,๑๙๓,๒๐๕.๗๐ บาท และ

ปกปิดเงินลงทุนในบริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

(ASCON) มูลค่า ๗๔,๒๐๕,๙๗๒ บาท ของนางดวงสุดา  นิมมลรัตน์ คู่

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

      ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ รวมพลงัขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 

 



Office of the National Anti – Corruption Commission 
361 Nonthaburi Rd.,Thasaai District, Amphur Muang,Nonthaburi 11000, Thailand     Nacc Hotline 1205 

สมรส ที่ให้นางบุญทอง  สุภารังษี ถือครองแทนให้เสนอเรื่อง ให้ศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 34 เพื่อขอให้นายเกษม  นิมมลรัตน์     พ้นจากต าแหน่งรองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และห้ามมิให้นายเกษม  นิมมลรัตน์ 

ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย และขอให้ลงโทษตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 

ด้วย 
 

นอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการ

ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายเกษม  นิมมล

รัตน ์ในต าแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วมีมติว่า นายเกษม  นิมมลรัตน์ เม่ือครั้งด ารง

ต าแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ตามมาตรา 38 วรรค

สอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 รวมมูลค่า 186,620,637.76 บาท ตาม

รายการดังต่อไปนี้ 
  

/1. หุ้นบริษัท... 

- 2 - 

 

 1. หุ้นบริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

(ASCON) ในชื่อของนางบุญทอง  สุภารังษี จ านวน 2๐,๖๑๒,770 หุ้น รวม

มูลค่า 74,205,972 บาท และหุ้นบริษัทแอสคอนฯ ในชื่อของนางดวงสุดา  

นิมมลรัตน์ ที่ขายไปแล้ว จ านวน 923,000 หุ้น เป็นเงิน 3,015,214.34 

บาท 
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 2. เงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล 

พาร์ค จ ากัด (มหาชน) (WIN) ในตลาดหลักทรัพย์ จ านวนเงิน ๑๖,๕๘5,

๕๓๗.๔๐ บาท และหุ้นบริษัท วินโคสท์ฯ ที่เหลือจากการขายในตลาด

หลักทรัพย์ จ านวน ๑,๐๐๐,๑๖๘ หุ้น มูลค่า 390,065.52 บาท รวมมูลค่า

สุทธิเป็นเงิน ๑๖,๙๗5,๖๐๒.๙๒ บาท 

 3. เง ินที ่ได ้จากการขายหุ้นบริษัท เอ็ม ลิ ้งค์ เอเชีย คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (MLINK) ของนางดวงสุดา  นิมมลรัตน์ จ านวน 

4,187,700 หุ้น เป็นเงิน 5,407,163.98 บาท 

 4. เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนายเกษม  นิมมลรัตน์ และนางดวง

สุดา  นิมมลรัตน์ (กรณีนายเกษม  นิมมลรัตน์ พ้นจากต าแหน่งที่ปรึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) รวมมูลค่า 8,585,953.02 

บาท 

  5. รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กก 111 เชียงใหม่ 

มูลค่า 700,000 บาท ของนายเกษม  นิมมลรัตน์ 

6. ที่ดินโฉนดเลขที่ 19767 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ มูลค่า 1,200,000 บาท ของนางดวงสุดา  นิมมลรัตน์ 

7. เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนายเกษม  นิมมลรัตน์ และนางดวง

สุดา  นิมมลรัตน์ (กรณีนายเกษม  นิมมลรัตน์ พ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็น

เวลาหนึ่งปี ในต าแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่) รวมมูลค่า 21,384,152.50 บาท 

 8. เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนางดวงสุดา  นิมมลรัตน์ (กรณีนาย

เกษม  นิมมลรัตน์ พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) รวม 8 แห่ง 

มูลค่า 55,146,579 บาท 

  ให้ส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ

ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ทรัพย์สินของนายเกษม  นิมมลรัตน์ ที่

เพิ่มขึ้นผิดปกติ ตามรายการที่กล่าวข้างต้น ตกเป็นของแผ่นดิน ตาม
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 38 วรรคสอง ต่อไป 

ทั้งนี้ หากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของนายเกษม  

นิมมลรัตน์ ที่มีมติว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดินได้

ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอ่ืนของ

นายเกษม  นิมมลรัตน์ ตามนัยมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ด้วย 
 

  จึงแถลงมาให้ทราบโดยทัว่กัน 
 

…………………………………………… 

 


