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ประเด็นคำแถลงปิ ดคดีด้วยวำจำ
โครงกำรรับจำนำข้ ำว
นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
วันที่ 1 สิงหำคม 2560
กรำบเรี ยนองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำที่เคำรพ
ก่อนอื่นดิฉันขอกราบขอบพระคุณองค์คณะผู้พิพากษา ที่อนุญาตให้ ดิฉันแถลงปิ ดคดีด้วยตนเองใน
วันนี ้ เพิ่มเติมจากคาแถลงการณ์ปิดคดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ดิฉันขอใช้ โอกาสนี ้ กล่าวกับทุกท่านอย่างหมดใจในวันนี ้ ในเรื่ องที่ดิฉันถูกดาเนินคดี โดยไม่ถูกต้ อง
ไม่เป็ นธรรมและตลอดเวลาที่ดิฉันได้ นงั่ รับฟั งการพิจารณาคดีนี ้ นับตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม 2559 และสิ ้นสุด
ลงเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 รวมการไต่สวนของศาลในคดีนีท้ งหมด
ั้
26 นัด เป็ นเวลา 1 ปี 6 เดือนที่ดิฉัน
ไม่เคยขาดนัดพิจารณาคดีของศาลแม้ แต่สกั ครัง้ เดียว ทังนี
้ ้เพราะดิฉันมัน่ ใจในความบริ สทุ ธิ์ว่าไม่ได้ กระทาผิด
ตามข้ อกล่าวหาที่มีตอ่ ดิฉนั
ด้ วยความเคารพต่อทุกท่านที่เป็ นองค์คณะในการพิจารณาคดีนี ้ หากมีถ้อยคาใดที่ดิฉันเปิ ดใจกล่าว
อย่างตรงไปตรงมานัน้ ดิฉันไม่ได้ มีเจตนาอื่ นใดและไม่ไ ด้ ประสงค์จะใส่ร้ายหรื อใส่ความผู้ใด ดิฉันเพี ยง
ต้ องการให้ การพิพากษาคดีที่ดิฉันถูกกล่าวหาในครัง้ นี ้เป็ นไปโดยถูกต้ อง เที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญกฎหมาย
ภายใต้ หลักนิตธิ รรมที่ดฉิ นั ไม่เคยได้ รับจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโจทก์ในคดีนี ้มาก่อน
ดิฉนั ขอเรี ยนแก้ ข้อกล่าวหา ในเรื่ องสาคัญ 6 เรื่ อง ตามลาดับ ดังนี ้
เรื่องที่ 1 ดิฉันถูกดำเนินคดีอย่ ำงไม่ เป็ นธรรม และไม่ ชอบด้ วยกฎหมำย
แม้ ดิฉันจบการศึกษาทางรัฐศาสตร์ แต่ดิฉันได้ มีโอกาสรับรู้ คากล่าวของศาสตราจารย์ สัญญา ธรรม
ศักดิ์ อดีตประธานศาลฎีกาและอดีตประธานองคมนตรี ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า “ตารวจเปรี ยบประหนึ่งต้ นกระแสธาร
แห่งความยุติธรรม อัยการเป็ นกลางนา้ ศาลเป็ นปลายนา้ ต้ นนา้ จึงต้ องใสสะอาด จึงจะทาให้ ปลายนา้ ใส
สะอาดตาม หากต้ นน ้าขุน่ มัวเสียแล้ วปลายน ้าก็จะขุน่ มัวตาม ราษฎรก็จะไม่ได้ รับความยุตธิ รรม”
คดีนี ้ มีข้อพิรุธมากมาย ตังแต่
้ ชนคณะกรรมการ
ั้
ป.ป.ช. ชันก่
้ อนโจทก์ฟ้องคดี ชันฟ
้ ้ องคดีและไต่สวน
ในศาล ดังนี ้
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1. ชัน้ กล่ ำวหำและชีม้ ูลควำมผิดโดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ซึ่งเป็ นต้ นนำ้
• มีการเร่งรี บรวบรัดชี ้มูลความผิด
โดยเริ่ มต้ นจากการแจ้ งข้ อกล่าวหา การชี ้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ง
เป็ นต้ นน ้าและการฟ้องคดีของโจทก์ ซึ่งถือเป็ นกลางน ้าทุกท่านจะเห็นข้ อพิรุธถึงความขุ่นมัวของต้ นนา้ และ
กลางน ้า ตามข้ อเท็จจริงที่ดิฉันได้ นาสืบต่อศาลเป็ นข้ อยุติแล้ วว่ ำ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เริ่มต้ นกล่ ำวหำ
ดิฉั น ด้ ว ยพยำนเอกสำรเพี ย ง 329 แผ่ น ใช้ เ วลำไต่ ส วนเพี ย ง 79 วั น และชี ม้ ู ล ควำมผิ ด ดิฉั น
หลังจำกที่ศำลรั ฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ดฉิ ันพ้ นจำกตำแหน่ งเพียง 1 วัน
• เร่ งรี บชีม้ ูล ทัง้ ๆ ที่ข้อกล่าวหาต่อบุคคลอื่น ในเรื่ องทุจริ ตการระบายข้ าวซึ่งเป็ นระดับ
ปฏิบตั กิ ารยังไม่มีข้อสรุป และเรื่ องดังกล่าวคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยืนยันตลอดมำว่ ำไม่ เกี่ยวข้ องกับดิฉัน
2. ชัน้ ก่ อนโจทก์ ฟ้องคดี
ก่อนการฟ้องคดีอัยการสูงสุดเห็นว่า รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ข้ อ ไม่ สมบู รณ์ เ พี ยง
พอที่จะดำเนินคดีกับดิฉันได้ ในสำระสำคัญ 4 ประเด็น คือ
• ประเด็นโครงการรับจานาข้ าวว่าดิฉนั ในฐานะนายกรัฐมนตรี ประธาน กขช. จะยับยัง้
หรื อ ยกเลิ ก โครงการที่ เ ป็ นนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต่อ รั ฐ สภาตาม
กฎหมาย ได้ หรื อไม่ อย่างไร
• ประเด็นการละเว้ นการปฏิบตั หิ น้ าที่
• ประเด็นการทุจริต
• และประเด็นเรื่ องความเสียหายในคดีนี ้ยังเป็ นปั ญหาที่ฝ่ายโจทก์แจ้ งข้ อไม่สมบูรณ์ว่า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และโจทก์ ต้ องมีภาระพิสูจน์ถึงความเสียหายว่ามีจานวน
เท่าใด เพื่อชี ้ให้ เห็นถึงความเสียหายนัน้ มากมายถึงขนาดที่ดิฉันต้ องยับยังหรื
้ อยุติ
โครงการรับจานาข้ าวทังๆ
้ ที่ยงั ไม่มีตวั เลขความเสียหายแน่ชดั ว่ามีจานวนเท่าใด
ดังนัน้ ทุกประเด็นล้ วนแต่ มีข้อไม่ สมบูรณ์ และไม่ มีพยำนหลักฐำนพอที่จะดำเนินคดีได้
• แต่สดุ ท้ ายก็มีการตัดสินใจฟ้องทังๆ
้ ที่ไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานตามที่อยั การสูงสุด แจ้ งข้ อไม่
สมบูรณ์ กล่ ำวคือ
- วันที่ 3 กันยายน 2557 อัยการสูงสุดเสนอให้ ตงคณะท
ั้
างานร่ วมระหว่างฝ่ ายอัยการ
สูงสุดและฝ่ ายคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐาน ทังๆ
้ ที่คณะทางานร่วม ฯ ดังกล่าว มิได้
ดาเนินการใด ๆ ตามที่แจ้ งข้ อไม่สมบูรณ์
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- แต่ในวันที่ 23 มกราคม 2558 อัยการสูงสุดกลับแถลงว่าจะฟ้องคดีกบั ดิฉนั ก่อนที่ สนช.
จะได้ ลงมติถอดถอนดิฉันเพีย ง 1 ชัว่ โมงซึ่งทาให้ สงั คมตังค
้ าถามว่า การแถลงข่าวดังกล่าวเกิดขึน้ เป็ นการ
ดาเนินการเพื่อชี ้นาการลงมติถอดถอนดิฉันหรื อไม่
3. ชัน้ ฟ้องคดีและไต่ สวนในศำล
• มีการฟ้องนอกสานวน ป.ป.ช.
โดยฟ้องดิฉนั ก่อนแล้ วค่อยสร้ างพยานหลักฐานเพิ่มเติมในภายหลัง และพบความผิดปกติของ
คาฟ้องที่ไม่ถูกต้ องเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของข้ าวและการทุจริ ตในโครงการรับจานาข้ าว ทังขั
้ นตอนการรั
้
บ
จานาและขันตอนการระบายข้
้
าว ที่ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ไต่สวนไว้ ในรายงานแต่โจทก์ กลับ
นามากล่าวหาดิฉนั โดยไม่ยดึ รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่กฎหมายกาหนด
• ส่วนในชันพิ
้ จารณาคดีโจทก์มีการเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งและพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งไม่เคยมีการ
ไต่สวนในชัน้ ป.ป.ช. อย่ ำงมีพริ ุธ 3 เรื่ อง กล่าวคือ
1) เรื่ อง “รายงานผลการตรวจสอบปริ ม าณและคุณภาพข้ าวคงเหลื อของรัฐ ” ที่ หัวหน้ า
คสช. ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการตรวจสอบปริ มาณและคุณภาพข้ าวคงเหลือของรัฐ เรื่ องการเสื่อมสภาพของ
ข้ าว ที่เกิดขึ ้นภายหลังฟ้องคดี
ด้ วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริ มาณและคุณภาพข้ าวคงเหลือของรัฐ ไม่มีประสบการณ์
เรื่ องข้ าวจึงทาให้ เกิดข้ อสังเกตและข้ อพิรุธว่า
• การจัด ระดับ เกรดข้ า วเป็ น เกรด A B C เพื่ อ ด าเนิ น การระบายข้ า วโดยไม่ เ คยมี
มาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กาหนดไว้ และไม่เคยมีรัฐบาลใดตังแต่
้
ตังกระทรวง
้
พาณิชย์ ดาเนินการเช่นนี ้มาก่อน
• ดิฉันจึงขอตังข้
้ อสังเกตว่าการจัดระดับคุณภาพข้ าวดังกล่าวเป็ นการสร้ างเรื่ อง และ
สร้ ำงพยำนหลั ก ฐำนขึ น้ ใหม่ จงใจให้ เ ห็ น ว่ ำโครงกำรรั บ จ ำน ำข้ ำวไม่ มี
มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรรักษำข้ ำวในสต็อกของรัฐเพื่อเอำผิดกับดิฉัน ทัง้
ในคดีนี ้และคดีเรี ยกค่าเสียหายในทางแพ่งต่อดิฉนั
• ในที่สดุ ก็มีพยานหลักฐานสาคัญว่า การจัดคุณภาพข้ าวโดยจัดระดับเกรด A B C
เพื่อการระบายข้ าวนันผิ
้ ดพลาด ล้ มเหลว และเกิดความเสียหาย จนทาให้ หวั หน้ า
คสช. ในฐานะประธานกรรมการ นบข. เสนอให้ ยกเลิกการระบายข้ าวในสต็อกของรัฐ
แบบแบ่งเกรดกลับมาใช้ วิธีการประมูลข้ าวแบบขายยกคลัง เช่น ที่รัฐบาลดิฉนั และทุก
รัฐบาลเคยดาเนินการมา ปรากฏตามรายงานการประชุม นบข. ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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• แต่แล้ วความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้ ยุติลงแต่อย่างใด แต่นามาสู่ปัญหาดังที่ ศาลที่
เคารพได้ ทราบจากข่าวในขณะนี ้ว่ามีการนาข้ าวดีที่คนยังบริ โภคได้ ไปประมูลขายเข้ า
สู่อตุ สาหกรรมเป็ นอาหารสัตว์ ตามที่ดิฉันได้ เคยร้ องขอต่อศาลให้ เผชิญสืบในเรื่ องนี ้
แล้ ว
• ดิฉันจึงขอความเมตตาที่ศาลจะไม่รับฟั งผลการตรวจสอบปริ มาณและคุณภาพข้ าว ที่โจทก์
อ้ างเป็ นพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังนอกเหนือจากสานวน ป.ป.ช. ด้ วย
2) มีการอ้ างเรื่ อง การสรุ ปผลการสอบข้ อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด เพื่อใช้ เป็ นพยาน
เอกสาร ไว้ ล่วงหน้ านานหลายเดือน ทังๆ
้ ที่การสอบข้ อเท็จจริ งเสร็ จสิ ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงมีข้อพิรุธ
เสมือนโจทก์ ร้ ู ผลการสอบสวนล่วงหน้ าว่าจะเป็ นประโยชน์กบั โจทก์ ในการที่จะนามาเป็ นหลักฐาน กล่าวอ้ าง
เรื่ องความเสียหายกับ ดิฉัน ซึ่งข้ อพิรุธและความไม่เป็ นธรรมนี ส้ อดคล้ องกับข้ อสัง่ การของหัวหน้ า คสช. ใน
ฐานะประธาน นบข. ที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด ที่สอบสวนเรี ยก
ค่าเสียหายต่อดิฉันว่า “โดยไม่ ต้องพิจารณาประเด็นยุติธรรม” ปรากฏตามรายงานการประชุม นบข. ครัง้ ที่
3/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
3) เรื่ อง การทุจริ ตในขัน้ ตอนการระบายข้ าวแบบรัฐต่อรัฐ ในคดีที่กล่าวหาบุคคลอื่น ซึ่งมี
การชี ้มูลความผิดหลังจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี ้มูลความผิดดิฉันแล้ วนาพยานเอกสารกว่า 60,000 แผ่น
ในคดีดงั กล่าว มาอ้ างเป็ นพยานหลักฐานในคดีของดิฉันทัง้ ๆ ที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกับอานาจหน้ าที่ โดยตรงของ
นายกรัฐมนตรี เสมือนจะทำให้ เห็นว่ ำดิฉันมีควำมเกี่ยวพันกับควำมไม่ ถูกต้ อง
ถือเป็ นกำรสร้ ำงเรื่ องและกำรเพิ่มพยำนหลักฐำนใหม่ โดยมิชอบในลักษณะเอำตัวดิฉันมำ
ดำเนินคดีไว้ ก่อนแล้ วค่ อยหำพยำนหลักฐำนเพิ่มเติมในชัน้ ศำลภำยหลัง นอกจากจะไม่เป็ นธรรมแล้ ว
ถือเป็ นการชี ้นาการพิจารณาคดีของศาลและต่อสังคมว่าดิฉันเป็ นผู้ผิดและต้ องรับผิดชอบในความเสียหายทังๆ
้
ที่คดีอาญายังไม่สิ ้นสุด
โดยรัฐบำลปั จจุบันได้ ใช้ อำนำจฝ่ ำยบริหำรรำวกับเป็ นฝ่ ำยตุลำกำรเสียเองด้ วยกำรออกคำสั่ง
ทำงปกครองสั่งให้ ดิฉันชดใช้ ค่ำเสียหำยถึง 35,000 แต่ เพียงผู้เดียว ใช้ อานาจของ พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ.2539 โดยมิชอบและไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับดังกล่าวและ
เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมาได้ ใช้ อานาจพิเศษตามมาตรา 44 สัง่ ให้ กรมบังคับคดียึดและถอนเงิน
ในบัญชีธนาคารของดิฉันไปหมดแล้ วถือเป็ นกำรชีน้ ำสังคมให้ เข้ ำใจดิฉันผิด เสมือนชีน้ ำคดีอย่ ำงไม่ เป็ น
ธรรม
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และดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครที่ดาเนินนโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประเทศ แล้ วถูกกระทาเช่นนี ้มา
ก่อนต้ องถูกยึดทรัพย์ก่อน ทัง้ ๆ ที่คดีอาญายังไม่ได้ ตดั สินซึ่งขัดกับหลักยุติธรรมสากลและรัฐธรรมนูญฯ 2560
มาตรา 29 ที่ระบุว่า “...ในคดีอาญา ให้ สันนิษฐานไว้ ก่อนว่ าผู้ต้องหาหรื อจาเลยไม่ มีความผิด และก่ อน
มี ค าพิ พ ากษาอั นถึงที่ สุด แสดงว่ า บุคคลใดได้ กระทาความผิด จะปฏิ บั ติต่ อ บุ ค คลนั้ นเสมื อนเป็ น
ผู้กระทาความผิดมิได้ ...”
ดิฉันว่ ำคงไม่ มีใครที่ต้องรั บชะตำกรรมที่หนักหนำและไม่ เป็ นธรรมมำกเท่ ำกับดิฉันอีกแล้ ว
และคงไม่มีผ้ นู าคนใดที่จะกล้ านานโยบายมาดาเนินการเพื่อประชาชนอีกต่อไปค่ะ
ดิฉนั ขอกราบเรี ยนว่าจากการชี ้มูลความผิด และการฟ้องคดีของโจทก์ด้วยเอกสารเพียงไม่กี่ร้อยแผ่นใน
คดีของดิฉันกลับมีเอกสารที่ โจทก์นามาเพิ่มขึ ้นใหม่ในชัน้ ศาลถึง 60,000 กว่าแผ่น จึงมิใช่เป็ นการเพิ่ม เติม
พยานตามสมควรแล้ ว แต่กลับเป็ นการเพิ่มเติมพยานหลักฐาน โดยไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
เพราะรัฐธรรมนูญฯ 2560 มาตรา 235 วรรค 6 ที่บงั คับใช้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ได้ บัญญัติ
เป็ นเงื่อนไขไม่ ให้ ไต่ สวนเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งและพยานหลักฐานใหม่ หากไม่ เป็ นไปเพื่อประโยชน์
แห่ งความยุติธรรมอันขัดหรื อแย้ งต่ อกฎหมายที่ศาลใช้ ในการพิจารณาคดี ดิฉันจึงเห็นโดยสุจริ ตใน
ฐำนะของคนที่ตกเป็ นจำเลย และควรจะได้ รับสิทธิ์ในกำรดำเนินคดีว่ำกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีควร
สอดคล้ องกับรั ฐธรรมนูญฯ 2560 ที่บังคับใช้ แล้ ว
ด้ วยความเคารพต่อศาล ดิฉันมีความจาเป็ นต้ องกล่าวไว้ ณ ที่นี ้ แม้ ว่าดิฉันได้ ยื่นคาร้ องต่อศาลนีถ้ ึง
3 ครัง้ เพื่อโต้ แย้ งและร้ องขอสิทธิ์ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาที่จาเลยในคดีอาญาต้ องได้ รับ ในการที่จะ
ขอให้ ศาลส่งเรื่ องให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามบทบัญญัตริ ัฐธรรมนูญ มาตรา 212 แต่ศาลได้ ยกคาร้ องของ
ดิฉนั ทาให้ ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีโอกาสวินิจฉัยสิทธิ์ของจาเลยที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ทำให้ ดฉิ ันมีข้อสงสัย
ว่ ำจะยึดสำนวน ป.ป.ช. ตำมที่กฎหมำยกำหนดหรื อยึดหลักฐำนใหม่ กว่ ำ 60,000 แผ่ น นอกสำนวน
ป.ป.ช. อย่ ำ งไรก็ ต ำมดิฉั น ขอวิ ง วอนต่ อ ศำลที่ เ คำรพได้ โ ปรดอ ำนวยควำมยุ ติธ รรม โดยมิ ต้ อ ง
พิจำรณำเอกสำรกว่ ำ 60,000 แผ่ น ที่โจทก์ เพิ่มเข้ ำมำในสำนวนเพื่อเป็ นผลร้ ำยต่ อดิฉัน
............................................................................................................
เรื่องที่ 2 นโยบำยจำนำข้ ำวเป็ นนโยบำยสำธำรณะที่เป็ นประโยชน์ และดำเนินกำรตำม
กฎหมำย
ข้ อกล่าวหาของโจทก์ไม่ตรงกับข้ อเท็จจริ งและข้ อ กฎหมายซึ่งมีประเด็นที่ดิฉัน ขอแก้ ข้อกล่าวหาและ
ขอความเป็ นธรรม ดังนี ้
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โครงการรั บ จ าน าข้ าวคณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า เป็ นโครงการที่ ดี มี ป ระโยชน์ และมี ห ลัก การทาง
เศรษฐศาสตร์ รองรับ การกาหนดนโยบายเป็ นการดาเนินการต่อยอดโครงการรับจานาข้ าวในอดีต
ที่
ดาเนินการมาแล้ วกว่า 30 ปี
การกาหนดราคาข้ าวเปลือกเจ้ า ที่ราคา 15,000 บาท ที่ความชื ้นไม่เกิน 15 % คณะรัฐมนตรี มีเจตนา
ดาเนินโครงการ เพื่อทาให้ ราคาข้ าวเปลือกในตลาดสูงขึ ้น และแก้ ปัญหาหนี ้สินของชาวนา ที่เรื อ้ รังยาวนานมา
หลายสิบปี จึงมิใช่การดาเนินนโยบายเพื่อให้ เป็ นประโยชน์กับผู้ใดผู้หนึ่งตามที่กล่าวหาแต่เป็ นการยกระดับ
รายได้ ของชาวนา จานวนกว่า 15 ล้ านคน หรื อกว่า 23% ของประชากรทังประเทศให้
้
มีรายได้ เพียงพอต่อการ
ดารงชีพ ด้ วยรายได้ ที่เทียบเคียงกับค่าแรงขันต
้ ่า 300 บาท เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ เศรษฐกิจเติบโต
ด้ วยเม็ดเงินที่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
โครงกำรรับจำนำข้ ำวได้ ถูกพิสูจน์ อย่ ำงเป็ นรู ปธรรมว่ ำมีควำมคุ้มค่ ำทำงเศรษฐกิจทัง้ ในระดับ
รำกหญ้ ำและระดับมหภำคมิได้ ทำให้ เกิดควำมเสี ยหำย ดิฉันจึงได้ มุ่งมัน่ ตังใจที
้ ่จะดาเนินโครงการให้
ประสบความส าเร็ จ นโยบายรั บจ าน าข้ า วเป็ นการด าเนิน นโยบายโดยสุจ ริ ต ถูก ต้ องตามรั ฐ ธรรมนูญ และ
กฎหมาย ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1. เป็ นการดาเนินการตามแนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญฯ 2550 มาตรา 84 (8)
กาหนดไว้ ให้ รัฐมีหน้ าที่ต้องคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ให้ แก่ชาวนา กล่าวคือ
• ชาวนาเป็ นผู้ผลิตแต่ไม่สามารถกาหนดราคาได้ กลับถูกกดราคาโดยพ่อค้ าคนกลางมาโดย
ตลอด จึงต้ องกาหนดราคารับจานาที่ 15,000 บาท ที่ความชื ้นไม่เกิน 15% เพื่อยกระดับราคาข้ าวให้ สงู ขึ ้นทัง้
ตลาด ซึง่ จะส่งผลให้ คนที่เข้ าร่วมหรื อไม่เข้ าร่วมโครงการได้ รับประโยชน์ด้วย
• อีกทังยั
้ งเป็ นการยกระดับรายได้ ของชาวนาเพื่อลดความเหลื่อมล ้า
ดังนัน้ เรื่ องที่กล่าวหาว่าคณะรัฐมนตรี กาหนดราคารับจานาข้ าวสูงกว่าราคาตลาด และขายใน
ราคาที่ต่ากว่าราคารับจานานัน้
ดิฉันขอยืนยันว่า ไม่ใช่เ ป็ นการกาหนดนโยบายที่ผิดพลาด และเกิดความเสี ยหายตามที่ โ จทก์
กล่าวหาแต่อย่างใด เพราะรัฐบาลไม่ได้ ม่งุ หวังกาไรกับชาวนา แต่เป็ นการดาเนินการตามแนวนโยบายพื ้นฐาน
แห่งรัฐ ตราบใดที่ประชากรยังมีความยากจน จึงเป็ นหน้ าที่ของทุกรัฐบาลที่จะต้ องดูแล ซึง่ ไม่ตา่ งกับประเทศที่
พัฒนาแล้ ว เช่น สหรัฐอเมริกา หรื อญี่ปนุ่ ก็ยงั ต้ องมีนโยบายหรื อมาตรการในการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย
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2. เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา อันมีผลผูกพันให้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามตามรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 มาตรา 75 มาตรา 176 และมาตรา 178 ซึ่งโจทก์เองก็ยอมรับในคาฟ้องว่าดิฉนั
มีอานาจหน้ าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
3. เป็ นการดาเนินการตามแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 ถึง 2558 ที่คณะรัฐมนตรี ให้
ความเห็นชอบและกฎหมายมีสภาพบังคับให้ ดฉิ นั และคณะรัฐมนตรี ต้องปฏิบตั ิตาม
ดังนัน้ กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรรั บจำนำข้ ำวจึงไม่ ใช่ กำรปฏิบัติรำชกำร ที่ขัดต่ อนโยบำย
หรือขัดต่ อมติคณะรัฐมนตรี
…………………………………………………………………………..
เรื่ องที่ 3 ดิฉั น ไม่ ไ ด้ เ พิก เฉย ละเลย และไม่ มี อ ำนำจระงั บ ยั บ ยั ง้ โครงกำรตำมอ ำเภอใจ
กระบวนกำร ขั น้ ตอน และวิ ธี ก ำรบริ หำรนโยบำยรั บจ ำนำข้ ำวเป็ นไปตำมรั ฐธรรมนู ญ กฎหมำย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี ้
• การดาเนินโครงการเมื่อเป็ นการดาเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา
ดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรี ผ้ กู ากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายไม่อาจดาเนินการหรื อสัง่ การได้
โดยลาพัง จึงได้ กาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อ ร่วม
คิด ร่ ว มท า ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ เพราะการด าเนิน โครงการ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ กระทรวง กรม ส่ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ จานวนมาก อีกทังเกี
้ ่ยวข้ องกับข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่มีอยู่หลายฉบับ ที่ดิฉัน
เองในฐานะนายกรัฐมนตรี ไม่สามารถดาเนินการใด ๆ ได้ โดยลาพัง
• ดิฉันจึงได้ มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
กขช. และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ โดยเฉพาะงานแต่
ละด้ าน กว่า 13 คณะ เพื่อ “การบูรณาการ” ในการร่ วมกันพิจารณากาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิ
แผนงานในการขับเคลื่ อนให้ หน่วยราชการเห็นชอบ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานหลักที่ สาคัญ และมีหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบอยู่แล้ ว เช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานปฏิบตั ิอย่างระดับกระทรวง กรม ล้ วนไม่เคยมีข้อท้ วงติงหรื อ
ให้ ยตุ หิ รื อระงับยับยังโครงการ
้
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• การบริ หารโครงการรั บจ านาข้ า วเป็ นไปภายใต้ “ข้ อจ ากัดของการใช้ อานาจ” เพราะทุก
หน่วยงานในระบบราชการบูรณาการการทางาน โดยมีกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงการคลังเป็ นเจ้ าภาพหลัก รวมทังส่
้ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ กขช. และคณะอนุกรรมการ
กว่า 13 คณะ อันเป็ นไปตามอานาจหน้ าที่ ข องแต่ละฝ่ ายและตามสายงานการบัง คับ บัญชาที่ มี อ ยู่ เพื่ อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลซึง่ กันและกัน
• ดิฉันได้ แสดงเจตนาอย่างชัดแจ้ ง ด้ วยการกาหนดให้ มีแนวทางในการป้องกันการทุจริ ต และ
ป้องกันความเสียหายที่ดิฉันได้ ให้ นโยบายและสัง่ การในที่ประชุม กขช. ครัง้ แรก ก่อนเริ่ มดาเนินโครงการให้ กบั
คณะทางานและฝ่ ายปฏิบตั ิว่า “ให้ เคร่ งครัดในเรื่ องกระบวนการของข้ าวให้ เกิดความสุจริ ต โปร่ งใส และสัง่
การให้ มี ก ารบูร ณาการและปรั บ ปรุ ง ระบบกระบวนการรั บ จ าน าข้ า วให้ เ กิ ดความสุจ ริ ต และโปร่ ง ใส น า
ความชอบธรรมและความชัดเจนกับทุกหน่วยงาน และเน้ นย ้าว่าการดาเนินงานในส่วนที่ผ่านมามีสิ่งใดคงค้ าง
ให้ นามาปรับปรุ งและแก้ ไขให้ เสร็ จสิ ้น ให้ มีการดูแลในเรื่ องการทุจริ ตไม่ให้ เกิดขึ ้น” ซึ่งศาลที่เคารพสามารถ
ตรวจสอบได้ จากรายงานการประชุม กขช. ครัง้ ที่ 1/2554
• ดังนันเมื
้ ่อเริ่ มดาเนินการก็มีการกาหนดขันตอนและกระบวนการให้
้
เกิดการคานอานาจและ
ถ่วงดุลมีการติดตามตรวจสอบตามระเบียบของการบริ หารราชการแผ่นดินอันเป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ทา
แผนงาน โครงการตามเป้าหมายจึงไม่สามารถที่จะยกเลิก และเปลี่ยนแปลงได้ ตามอาเภอใจในลักษณะที่นึก
จะทาก็ทาหรื อนึกจะเลิกก็เลิก เพราะที่มาของโครงการฯ ก็มีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายผูกพัน
ให้ ต้องปฏิบตั ิ
• ก่อนที่ คณะรั ฐ มนตรี จ ะมี ม ติอนุมัติอย่างหนึ่ง อย่างใดในการดาเนินโครงการรั บจ านาข้ าว
ภายใต้ หลักการถ่วงดุลตามที่กล่าวมาและในการประชุม กขช. ครัง้ แรก ดิฉันก็ได้ ให้ นโยบายและมอบหมายให้
กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละกระทรวงเกษตรฯ เป็ นเจ้ า ภาพในฐานะผู้รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ดัง นัน้ การประชุม
คณะกรรมการ กขช. ในครัง้ ต่อ ๆ มา
ดิ ฉั น ในฐานะประธาน กขช. ไม่ ไ ด้ ล ะเลยและไม่ ไ ด้ ล ะเว้ น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เพราะดิ ฉั น ได้
มอบหมายให้ บคุ คลระดับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบเป็ น
ประธานในการประชุม กขช. แต่ละครัง้ เพราะจะใกล้ ชิดติดตามงานได้ ดีกว่าดิฉันที่มีภารกิจอีกมากมาย หาก
มีประเด็นพิจารณาใดย่อมเป็ นหน้ าที่ของรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ องที่จะมารายงานต่อคณะรัฐมนตรี และดิฉนั ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
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• ดิฉันขอกราบเรี ยนว่า ทัง้ ๆ ที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้ คณะรัฐมนตรี มีความรับผิด ชอบร่ วมกัน
แต่โจทก์เข้ าใจผิดว่านายกรัฐมนตรี มีอานาจเต็มในมือคนๆ เดียว และจะใช้ อานาจอย่างไรก็ได้ ดิฉันขอเรี ยนว่า
แม้ ดิฉันเป็ นนายกรัฐมนตรี แต่ในการปฏิบตั ิงาน กระทรวงและส่วนราชการที่ปฏิบตั ิงานร่วมกับคณะกรรมการ
กขช. และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละฝ่ ายกากับไว้ อยู่แล้ ว ดิฉัน
จึงไม่ สำมำรถใช้ อำนำจตำมอำเภอใจ และไม่ อำจกระทำกำรใด ๆ ที่จะไปล้ วงลูกสั่งกำร หรื อชีน้ ำใน
ระดับปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ ของผู้หนึ่งผู้ใด
แม้ กระทั่งผู้ มีอำนำจเบ็ดเสร็ จอย่ ำงนำยกรั ฐมนตรี คนปั จจุบัน ก็คงเข้ ำใจถึงข้ อจำกัดนี ด้ ี
จึงต้ องกำรอำนำจพิเศษ คือ มำตรำ 44 ในกำรสั่งงำน บริหำรรำชกำรแผ่ นดิน ที่รัฐบำลที่มำจำกกำร
เลือกตัง้ อย่ ำงรัฐบำลของดิฉันไม่ สำมำรถทำได้
…………………………………………………………………..
เรื่องที่ 4 กำรไม่ ระงับยับยัง้ โครงกำร เนื่องจำกโครงกำรมีประโยชน์ ไม่ ก่อให้ เกิดควำมเสียหำย
ตำมฟ้อง
การดาเนินโครงการรับจานาข้ าวไม่ได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายแต่โครงการมีความคุ้มค่าไม่เป็ นภาระต่อ
งบประมาณที่เกินสมควรหรื อเป็ นปั ญหาต่อหนี ้สาธารณะตามที่กฎหมายกาหนด จึงไม่เสียวินยั การเงินและการ
คลังของประเทศจนกระทัง่ ต้ องระงับหรื อยุติโครงการ
ดิฉนั ขอเรี ยนว่า
• กำรดำเนินโครงกำรมีประโยชน์ และมีควำมคุ้มค่ ำต่ อกำรดำเนินภำรกิจภำครั ฐ ตำมที่
กำหนดหลักเกณฑ์ กำรประเมินควำมคุ้มค่ ำที่ต้องไม่คานึงเฉพาะรายจ่ายหรื อประโยชน์ที่คานวณเป็ นตัวเงิน
ได้ เฉพาะของโครงการเท่านัน้ แต่ต้องพิจารณาถึง ประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จของประเทศและประโยชน์ อื่น ๆ
โดยรวมที่สงั คมได้ รับจากโครงการนันด้
้ วย
เพรำะภำรกิ จ ของภำครั ฐ มิ ใ ช่ ก ระท ำเพื่ อ แสวงหำก ำไร แต่ เ ป็ นกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ
ประโยชน์ สุขของประชำชน ตามที่กาหนดไว้ ในแผนการบริ หารราชการแผ่นดินซึ่งถือเป็ นเรื่ องสาระสาคัญที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และโจทก์ มิได้ พิจารณาถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและประโยชน์ อื่นๆ ของ
โครงการและไม่สามารถหักล้ างพยานของดิฉันว่าโครงการมีประโยชน์ ทางเศรษฐกิจทังที
้ ่คานวณเป็ นตัวเงินได้
และประโยชน์อื่นๆ ดังนี ้
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• เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2556 คณะกรรมการ กขช. ได้ มีการรายงานประโยชน์ที่ได้ รับจากการ
ดาเนินโครงการทังทางตรงและทางอ้
้
อมรวมทังประโยชน์
้
ทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการรับจานาข้ าว
ฤดูกาลผลิต 2554/55 และฤดูกาลผลิต 2555 รวม 394,788 ล้ านบาท ซึ่งมากกว่าตัวเลขที่คณะอนุกรรมการ
ปิ ดบัญชีฯ อ้ างว่าขาดทุนทางบัญชี 220,969 ล้ านบาท อยูท่ ี่ 173,819 ล้ านบาท
• วันที่ 18 มิถนุ ายน 2556 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติที่
รายงานตรงถึงดิฉันยืนยันว่าโครงการสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ชาวนาเพิ่มขึ ้น และระบุว่า มีความจาเป็ นต้ อง
ดาเนินโครงการรับจานาข้ าวจนถึงปี 2558 ซึง่ ประเทศไทยจะเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน
การปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ เข้ มแข็งเพียงพอ
• โครงการรับจานาข้ าวได้ สร้ างความมัน่ คงทางรายได้ และสร้ างความพึงพอใจให้ กับเกษตรกร
ตามที่คณะรั ฐมนตรี แถลงนโยบายไว้ จ ริ ง มี หลักฐานปรากฏตามรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไ ด้
ประเมินโครงการไว้ เมื่อเดือนตุลาคม 2555 และผลการสารวจของ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2556
• ผลการวิจยั ของคณะวิจยั สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง จากข้ อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่าโครงการรับจานาข้ าวเปลือกตลอด 5 ฤดูกาลผลิต ทาให้ เศรษฐกิจในภาพรวม ขยายตัว
3.726 รอบ หรื อมีมลู ค่าผลรวมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้น 1,088,697 ล้ านบาท หรื อมากกว่าค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ไปและ
งบประมาณที่ต้องชดเชยในโครงการจากพยานหลักฐานและตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงความคุ้มค่าของโครงการ
อย่างชัดเจน
• ในระหว่างการดาเนินโครงการรับจานาข้ าวทาให้ เกิดกาลังซื ้อในภาคครัวเรื อนมากขึ ้นส่งผลให้
รัฐสามารถจัดเก็บภาษีตา่ งๆ ได้ มากขึ ้น โดยเฉพาะภาษีมลู ค่าเพิ่มปรากฏตามหลักฐานที่ได้ อ้างต่อศาลแล้ ว
กรำบเรี ยนองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำที่เคำรพ
ดิฉันขอกราบเรี ยนว่าแม้ รายงานของคณะอนุกรรมการปิ ดบัญชี ครัง้ ที่ 3 ที่อ้างผลขาดทุนที่เกิดขึ ้นจาก
โครงการรับจานาข้ าวแต่คณะกรรมการ กขช. และคณะรัฐมนตรี ในขณะนันก็
้ ได้ รับทราบถึงประโยชน์ ความ
คุ้มค่าและความจาเป็ นในการดาเนินโครงการรับจานาข้ าวตามที่กล่าวมาจึงไม่มีการเสนอให้ ดิฉันยุติหรื อระงับ
ยับยังโครงการ
้
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นอกจากนี ้ ปรากฏหลักฐานสาคัญจากคาเบิกความของนางสาวสุภา ปิ ยะจิตติ พยานโจทก์ผ้ ทู าหน้ าที่
จัดทารายงานดังกล่าวรับต่อศาลว่า “ผลประโยชน์ ในเชิ งเศรษฐกิ จที ่ไม่ เป็ นตัวเงิ น และผลประโยชน์ ที่เป็ น
ทางอ้อมไม่ใช่ หน้าที ่ของคณะอนุกรรมการปิ ดบัญชี แต่เป็ นหน้าที ่ของสภาพัฒน์ ” ซึ่งสภาพัฒน์ ก็มีความเห็น
เสนอต่อดิฉนั และคณะรัฐมนตรี ว่าโครงการสามารถทาให้ ชาวนามีรายได้ ที่สงู ขึ ้น และมีความจาเป็ นต้ องดาเนิน
โครงการจนถึงปี 2558 ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
• การดาเนินโครงการเป็ นไปตามกรอบกฎหมายและกรอบเพดานหนีส้ าธารณะ จากคาเบิก
ความของนางสาว ศิรสา กันต์พิทยา เจ้ าหน้ าที่สานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ กระทรวงการคลัง พยานโจทก์ที่
ให้ การในชัน้ ป.ป.ช. และเบิกความในชันศาล
้
ยืนยันว่า “การดาเนิ นโครงการรับจานาข้าวตลอด 5 ฤดูกาล
ผลิ ตเป็ นไปตามกรอบที ่กฎหมายบัญญัติและกรอบเพดานหนี ้สาธารณะ” รวมทังเอกสารแผนการบริ
้
หารหนี ้
สาธารณะที่คานวณสัดส่วนหนี ้สาธารณะ ต่อ GDP และสัดส่วนภาระหนี ้ต่องบประมาณ ว่าเป็ นไปตามกรอบ
ความยัง่ ยืนทางการคลังอย่างเข้ มงวด
• นอกจากนี ก้ ารใช้ เงินกู้ที่กระทรวงการคลังคา้ ประกัน และเงิ นทุน ธ.ก.ส. เป็ นไปตามกรอบ
เงินทุนหมุนเวียนที่คณะรัฐมนตรี กาหนด โดยมีพยานหลักฐานสาคัญ คือ
1) ก่ อ นหน้ า วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ รั ฐ บาลดิ ฉั น พ้ น หน้ า ที่ ก ระทรวงการคลัง ได้
รายงานสถานะเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค ้าประกันและเงินทุน ธ.ก.ส. เป็ นไปตามกรอบ
วงเงิ นที่ คณะรั ฐ มนตรี กาหนดโดยยัง คงเหลื อ 13,244 ล้ านบาท ส่วนเงิ นทุน ธ.ก.ส.
ยังคงเหลืออยู่อีก 22,951 ล้ านบาท ปรากฏตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2557
2) เมื่ อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กระทรวงการคลัง ได้ รายงานต่อ คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ง เป็ น
รัฐบาลปั จจุบนั โดยยืนยันว่าสถานะหนี ้คงค้ างจากการดาเนินโครงการรับจานาผลผลิต
ทางการเกษตร ปี การผลิต 2554/55 ถึง ปี การผลิต 2556/57 ทังในส่
้ วนเงินกู้
ที่
กระทรวงการคลังค ้าประกันและเงินทุน ธ.ก.ส. อยู่ภายในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด
3) ในขณะดาเนินคดีโจทก์ได้ มีหนังสือถึงสานักงานบริหารหนี ้สาธารณะสอบถามถึงการใช้
เงิ นกู้ที่กระทรวงการคลังคา้ ประกัน ซึ่ง โจทก์ ไ ด้ รับการยื นยันถึง 2 ครั ง้ เมื่ อวันที่ 21
มีนาคม 2559 และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ว่า การใช้ เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค ้า
ประกัน ยังคงอยูใ่ นกรอบตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2556 เช่นกัน
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• อีกทัง้ นายสุพฒ
ั น์ เอี ้ยวฉาย ผู้ชว่ ยผู้จดั การ ธ.ก.ส. ฝ่ ายนโยบายรัฐพยานโจทก์ซงึ่ รับผิดชอบ
โดยตรงได้ เบิกความยืนยันต่อศาลว่า ในส่วนเงินทุน ธ.ก.ส. จานวน 90,000 ล้ านบาท ดาเนินการถูกต้ องตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ทกุ ประการ
ด้ วยข้ อเท็จจริงดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่
1) โครงการรับจานาข้ าวมีประโยชน์ มีความคุ้มค่า
2) การดาเนินโครงการ ยังเป็ นไปตามกรอบที่กฎหมายบัญญัติ เป็ นไปตามกรอบเพดาน
หนี ้สาธารณะและรักษาวินยั การเงินการคลัง
3) ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดที่ มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น โครงการเสนอต่ อ ดิ ฉั น และ
คณะรัฐมนตรี ให้ ยตุ หิ รื อระงับยับยังการด
้
าเนินโครงการ
4) เนื่องจากการดาเนินโครงการไม่ขดั ต่อนโยบายมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
ดังนัน้ จะให้ ดฉิ ันใช้ อำนำจนำยกรัฐมนตรียุตหิ รือระงับยับยัง้ โครงกำรได้ อย่ ำงไร
......................................................................................................................
เรื่องที่ 5 ดิฉันไม่ ได้ ปฏิบัตหิ รื อละเว้ นกำรปฏิบัติหน้ ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่
บุคคลใดหรือโดยทุจริตตำมมำตรำ 157 ประมวลกฎหมำยอำญำหรือ มำตรำ 123/1 พ.ร.บ. ป.ป.ช.
ในกรณีที่ ป.ป.ช. และ สตง. มีหนังสือท้ วงติงมายังรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการรับจานาข้ าวนัน้ เป็ นที่ทราบ
กันดีว่า 2 หน่วยงานดังกล่าวไม่มีภารกิ จและหน้ าที่ ตามกฎหมายที่ จะสั่ง ให้ ฝ่ ายบริ หารยับยัง้ การดาเนิน
นโยบายสาธารณะ ที่ ได้ แถลงต่อรัฐสภานอกจากนัน้ สตง. และ ป.ป.ช. ก็ ไม่ได้ ศึกษารายละเอียดเกี่ ยวกับ
โครงการและยังใช้ ข้อมูลจากการเสนอข่าว โดยไม่มีการตรวจสอบข้ อมูลให้ ถูกต้ องซึ่งไม่มีกฎหมาย ใด ๆ
บังคับให้ ฝ่ายบริหารต้ องยับยังโครงการตามหนั
้
งสือของ 2 หน่วยงานดังกล่าว
แต่อย่างไรก็ ต าม ในฐานะนายกรั ฐ มนตรี ผ้ ูกากับ ดูแลให้ มี ก ารปฏิ บัติให้ เ ป็ นไปตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา ดิฉันไม่เคยละเลยเพิกเฉยในการกากับและติดตามการปฏิบตั ิ ตามนโยบาย
ที่ ป.ป.ช. สตง. และหน่วยงานอื่นท้ วงติง ดิฉันไม่ ได้ ปฏิบัติหน้ ำที่หรื อละเว้ นกำรปฏิบัติหน้ ำที่ โดยมิชอบ
หรื อโดยทุจริตตามที่ถกู กล่าวหาแต่อย่างใด ดิฉนั ขอกราบเรี ยน ดังนี ้
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• ข้ อท้ วงติงและข้ อเสนอแนะ จาก สตง. และ ป.ป.ช. ที่ได้ นารายงานวิจัย ของ TDRI เกี่ ยวกับ
ข้ อมูล การดาเนินโครงการรั บจ าน าข้ าวในอดี ตและเสนอต่อ ดิฉันให้ ยกเลิก โครงการรั บจ านาข้ า ว และนา
นโยบายประกันราคาข้ าวมาใช้ ดาเนินการนัน้ ดิฉันเห็นว่าข้ อเสนอแนะดังกล่าวไม่ได้ ให้ อานาจดิฉันในฐานะ
นายกรั ฐ มนตรี ยับยัง้ โครงการที่ ไม่ขัดต่อนโยบายหรื อมติคณะรั ฐมนตรี ไว้ และการที่จ ะให้ ดิฉันนานโยบาย
ประกันราคาข้ าวที่เป็ นนโยบายของ TDRI และพรรคฝ่ ายค้ านมาดาเนินการนันเป็
้ นเรื่ องที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย
แต่อย่างไรก็ดีปรากฏจากคาเบิกความของนายนิพนธ์ ฯ นักวิชาการ TDRI ก็ยอมรับต่อหน้ าองค์
คณะผู้พิพากษาว่า “มีความขมขื่นและจะไม่ เสนอนโยบายประกันรายได้ อีกต่ อไปแล้ ว ” ดังนันการเห็
้
น
ต่างในนโยบายสาธารณะด้ านเศรษฐกิจเป็ นเรื่ องปกติแต่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ดิฉันต้ องรับฟั งหน่วยงานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญ และมีหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยตรง เช่น สภาพัฒน์และ
กระทรวงการคลัง
• ดิ ฉั น ขอเรี ย นว่ า ข้ อ เสนอแนะและข้ อ ท้ ว งติ ง ของ ป.ป.ช. และ สตง. ดัง กล่ า ว ดิ ฉั น และ
คณะรั ฐ มนตรี ไม่ ไ ด้ ละเลยเพิ ก เฉย อาทิ ดิ ฉั น ได้ ส่ ง ข้ อเสนอแนะดั ง กล่ า วให้ คณะกรรมการ กขช.
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และหน่วยงานปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นการดาเนินการตามสายบังคับบัญชาตาม
ขันตอนการบริ
้
หารราชการแผ่นดิน
• และดิฉันยังได้ นาข้ อเสนอแนะของ ป.ป.ช. แจ้ งต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้ มีมติ
แต่งตัง้ ร้ อยตารวจเอกเฉลิม อยู่บารุง รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานคณะกรรมการอานวยการตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริ ต ในการรับจานาข้ าวฯ ทัง้ ๆ ที่ก่อนหน้ านี ้ ดิฉันได้ มีคาสัง่ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการตรวจสอบ
ติดตามการรับจานาข้ าวและคณะอนุกรรมการติดตามกากับดูแล การรับจานาระดับจังหวัด ซึ่งมีผ้ วู ่าราชการ
จังหวัดแต่ละจังหวัดเป็ นประธานไปแล้ ว
• นอกจากนี ้ ดิฉันยังได้ มีการติดตามงานตามที่ได้ สั่งการหลายเรื่ องหลายโอกาส ตลอดการ
ดาเนินโครงการ อาทิ การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและสัง่ การกาชับต่อผู้ว่าฯ
ให้ เข้ มงวด
กวดขัน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มิให้ เกิดขึ ้น หรื อแม้ แต่ในที่ประชุมสภากลาโหม ดิฉนั ก็ได้ สงั่ การให้ มี
การป้องกันการลักลอบนาข้ าวจากประเทศเพื่อนบ้ านมาสวมสิทธิ์ ตามข้ อเสนอแนะของ ป.ป.ช. และ สตง. ทัง้
ที่เรื่ องดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านความมัน่ คงก็ ตาม ทังนี
้ ้เป็ นไปเพราะดิฉันมิได้ มีเจตนำพิเศษที่จะ
หลีกเลี่ยงหรือปกปิ ดกำรกระทำกำรใดๆ ที่ไม่ ถูกต้ อง เพื่อให้ เกิดกำรทุจริต หรือเกิดควำมเสียหำย
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• ดังนัน้ เมื่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินโครงการ รับทราบ ข้ อท้ วงติงและ
ข้ อเสนอแนะก็ต้องปฏิบตั ิให้ สอดคล้ อง ไม่ว่าจะเป็ นการที่ดิฉันส่งเรื่ องโดยตรงไปยัง กขช. อนุกรรมการ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ไม่มีเรื่ องใดที่ดิฉันจะละเลย และเมื่อดิฉันส่งเรื่ องไปแล้ ว คณะกรรมการและ
หน่วยงานต่างๆ ย่อมต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบหากมีเรื่ องใดเห็นค้ านก็จะต้ องนาเสนอกลับมาตามสายงานบังคับ
บัญชา แต่ ปรำกฏว่ ำไม่ มีหน่ วยงำนใดเห็นค้ ำนและเสนอให้ ยกเลิก หรื อยุติโครงกำรรั บจำนำข้ ำวแต่
อย่ ำงใด
• หรื อแม้ แต่รายงานของคณะอนุกรรมการปิ ดบัญชี ดิฉันก็ไม่ไ ด้ ละเลย ก็ได้ ส่งเรื่ องให้ กขช.
เพราะเห็นว่าคณะอนุกรรมการปิ ดบัญชีเป็ นอนุกรรมการในคณะกรรมการ กขช. และเป็ นหน้ าที่ของ กขช. ที่
จะต้ องพิจารณา เพราะมีหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบร่ วมพิจารณาตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ตามขันตอนของ
้
กฎหมาย
แต่อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรี ได้ ป้องกันความเสียหายโดยฤดูกาลผลิต 2556/57 มีการปรับลด
วงเงินรับจานาจากไม่จากัด เป็ นจากัดวงเงินการรับจานาไม่เกินรายละ 500,000 บาท และ 350,000 บาท
ตามลาดับและลดราคารับจานาจาก ตันละ 15,000 บาท เหลือตันละ 13,000 บาท อีกทังยึ
้ ดมัน่ ตามกรอบ
เงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 500,000 ล้ านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2556
จากข้ อเท็จจริงและเหตุผลข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ดิฉนั ได้ ใช้ อานาจและความระมัดระวังอย่างเหมาะสม
อย่างเช่นที่พงึ คาดหมาย จากนายกรัฐมนตรี ในสถานการณ์ในขณะนัน้
…………………………………………………………………………………..
เรื่องที่ 6 ดิฉันไม่ ได้ ปล่ อยปละละเลยให้ มีกำรทุจริตในกำรระบำยข้ ำว
กรำบเรี ยนองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำที่เคำรพ
จากที่มีข้อกล่าวหาเรื่ องการทุจริ ตในการระบายข้ าวแบบจีทจู ีนนั ้ ดิฉันขอเรี ยนว่า การระบายข้ าว เป็ น
งานในระดับปฏิบตั ิที่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้ าวเป็ นผู้รับผิดชอบเป็ นการเฉพาะ ซึ่งในเรื่ องนี ้ นาย
วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ผู้รับผิดชอบสานวน และเป็ นพยานโจทก์ ยืนยันในหลายโอกาสว่า ดิฉันไม่ได้
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องทุจริต หรื อสมยอมให้ ทจุ ริตในการระบายข้ าวแบบจีทจู ี
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นอกจากนัน้ ในการชี ม้ ูล และการตัง้ ข้ อ กล่ า วหาในคดี ข องดิ ฉั น ก็ มิ ไ ด้ น าเรื่ อ งดัง กล่ า วมาเป็ น
องค์ประกอบในการชี ม้ ูล แต่ ต่ อ มำปรำกฏว่ ำ โจทก์ ก ลั บ น ำเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรระบำยข้ ำ ว
ประมำณ 60,000 แผ่ น เพิ่มเติมเป็ นพยำนในชัน้ ไต่ สวน เพื่อใช้ ปรั กปรำว่ ำ ดิฉันเกี่ยวข้ องกับกำร
ทุจริต หรือสมยอมให้ มีกำรทุจริต
ดิฉนั ขอกราบเรี ยนเพิ่มเติมว่า
• การระบายข้ าว เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ การระบายข้ าวในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้ มอบหมายความรับผิดชอบให้ กับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้ าต่างประเทศไปแล้ ว
ปรากฏตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554
• คณะรัฐมนตรี ได้ ใช้ ความระมัดระวัง และใส่ใจเรื่ องการระบายข้ าวโดยในวันที่ 6 พฤศจิกายน
2555 ได้ มีมติกาหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการป้องกันการทุจริ ตในการระบายข้ าวให้ เข้ มงวดมากขึ ้น
โดยให้ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบปฏิ บัติใ ห้ ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ ขัน้ ตอนและต้ อ งค านึง ถึ ง ความ
เหมาะสมของปริ มาณการระบายช่วงเวลา และระดับราคาที่ เป็ นประโยชน์ สูง สุดแก่ประเทศด้ วย ซึ่ง การ
ดาเนินการดังกล่าวนันได้
้ เกิดขึ ้นก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้ วางใจ เรื่ องการระบายข้ าวแบบจีทจู ี ในวันที่ 25
ถึง 27 พฤศจิกายน 2555

กรำบเรียนศำลที่เคำรพ
สิ่งนี ้เป็ นเครื่ องยืนยันว่า ถ้ าดิฉันปล่อยปละละเลยให้ มีการทุจริ ต หรื องดเว้ นไม่ป้องกันการทุจริ ต
หรื อไม่ป้องกันความเสียหายตามที่โจทก์ล่าวหา หรื อหากดิฉันมีเจตนาทุจริ ต หรื อสมยอมให้ ทจุ ริ ตแล้ ว ดิฉัน
และคณะรัฐมนตรี จะสร้ างหลักเกณฑ์ที่เข้ มงวดมากขึ ้นดังกล่าวทาไม ทังๆ
้ ที่ข้อกล่าวหาเรื่ องการระบายข้ าว
แบบจีทจู ี ที่เกิดจากการอภิปรายนัน้ ยังไม่เกิดขึ ้นเลย
ภายหลังการอภิปรายไม่ไว้ วางใจในเดือนพฤศจิกายน 2555 ดิฉันก็มิได้ นิ่งนอนใจจึงได้ สงั่ การให้
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ตงคณะกรรมการตรวจสอบข้
ั้
อเท็จจริ ง ในประเด็นที่มีการอภิปราย เรื่ องการ
ทาสัญญาซื ้อขายแบบจีทจู ีแต่ผลการตรวจสอบกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้ รายงานว่ามีเจ้ าหน้ าที่รัฐคนหนึง่ คนใด
ปฏิบตั หิ รื อละเว้ นการปฏิบตั หิ น้ าที่โดยมิชอบในการระบายข้ าวและรายงานว่าเป็ นการดาเนินการอย่างถูกต้ อง
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อีกทัง้ ในขณะนัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังสอบสวนไม่แล้ วเสร็ จ ว่ามี เจ้ าหน้ าที่ รัฐคนใดปฏิบตั ิ
หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยมิชอบในการระบายข้ าวกลับใช้ เวลาสอบสวนถึง 2 ปี เศษ และเพิ่งมาชีม้ ูล
ความผิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 หลังจากที่ดฉิ นั พ้ นจากตาแหน่งไปแล้ ว เป็ นเวลาร่วมปี
ดิฉันขอกราบเรี ยนว่าเรื่ องการระบายข้ าว เป็ นขัน้ ตอนการปฏิ บัติที่กรมการค้ าต่างประเทศ และ
กระทรวงพาณิชย์จะต้ องดาเนินการ ซึ่งเป็ นวิธีการที่ดาเนินการมา ทุกยุคทุกสมัยตามยุทธศาสตร์ การระบาย
ข้ าวของแต่ละรัฐบาล ดังนัน้ วิธีการระบายข้ าว รวมถึงการทาสัญญาทังปวง
้
จึงเป็ นความรับผิดชอบโดยตรง
ของหน่วยงานดังกล่าว ทังนี
้ ้ เมื่อหน่วยงานปฏิบตั ิตามขันตอนแล้
้
ว รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะต้ อง
เป็ นผู้รายงานผลการระบายข้ าวให้ คณะรัฐมนตรี ทราบ ดังเช่นที่มีการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
2
ตุลาคม 2555 แต่กรณีภายหลังการอภิปรายไม่ไว้ วางใจ ไม่ปรากฎว่ามีการรายงานผลการระบายข้ าวให้ ดิฉั น
และคณะรัฐมนตรี ทราบแต่ประการใดไม่ว่าจะเป็ นก่อนหรื อหลังการปรับคณะรัฐมนตรี แล้ วก็ตาม ก็ไม่มีการ
รายงานเรื่ องนี ้ให้ ดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรี และเข้ าสู่การรับรู้รับทราบของดิฉันและคณะรัฐ มนตรี จนกระทัง่
ดิฉนั พ้ นจากหน้ าที่ความเป็ นนายกรัฐมนตรี
เมื่อดิฉันไม่ทราบจะถื อว่าดิฉันปกปิ ดการระบายข้ าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดตามที่
โจทก์กล่าวหาได้ อย่างไร ซึ่งไม่ได้ ตา่ งจากที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ พดู กับสื่อมวลชน
เมื่อมีข้อกล่าวหาในเรื่ องการระบายข้ าวว่า “แม้ ว่าตนจะเป็ นประธาน นบข. แต่ ก็มีอนุกรรมการ มีการ
กาหนดกติกาต่ าง ๆ ไว้ แล้ ว”

กรำบเรียนศำลที่เคำรพ
• ดิฉันได้ ใช้ อานาจทางการบริ หารและประสงค์จะให้ การระบายข้ าวนัน้ มีประสิทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ ้น อีกทังเพื
้ ่อให้ ข้อสงสัยต่างๆ ที่มีการอภิปราย และอยูใ่ นระหว่างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบ หมด
สิ ้นไป ด้ วยการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี ผ้ รู ับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ตอ่ การตรวจสอบ และยุตกิ ารกระทาใดๆ ที่เป็ น
ข้ อสงสัยในระหว่างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาลังไต่สวนอยู่ อันแสดงให้ เห็นว่ ำ ดิฉันไม่ ได้ มีเจตนำพิเศษ
ที่จะปกปิ ดข้ อมูลในกำรระบำยข้ ำวแบบจีทูจี และเป็ นกำรแสดงว่ ำ ดิฉันมิได้ สมยอม ให้ ผ้ ูใดกระทำ
กำรทุจริตในกำรระบำยข้ ำว หรือมีกำรกระทำที่ปกป้องผู้หนึ่งผู้ใด ตำมข้ อกล่ ำวหำของโจทก์
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• เมื่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ช ย์ คนใหม่ คือ นายนิวัฒน์ธ ารงฯ เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ ได้
ดาเนินการตามข้ อสัง่ การของดิฉนั และมติคณะรัฐมนตรี ตามที่กล่าวมาอย่างเข้ มงวด อาทิ

- เข้ มงวดในการทาสัญญาซื ้อขายแบบจีทูจีมากขึ ้น โดยปฏิเสธการระบายข้ าวแบบจีทจู ี
กับรัฐวิสาหกิจ ซึง่ รัฐบาลมณฑลไม่ได้ ถือหุ้น 100%
- ปรับกลยุทธ์ ในการระบายข้ าว โดยเพิ่มช่องทางระบายข้ าว และให้ มีการประมูลข้ าว
ภายในประเทศมากขึ ้น นอกเหนือจากการระบายข้ าวแบบจีทจู ี
• ดิฉันได้ สั่งการให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กาหนดแนวทางการตรวจสอบการระบายข้ าว โดยให้ กรมศุลกากร
ตรวจเช็คปริมาณข้ าวสารที่สง่ ออก ณ ท่าเรื อ ว่ามีจานวนปริมาณตรงกับที่ทาสัญญาไว้ ได้ มีการส่งออกที่ท่าเรื อ
จริง และให้ มีคณะทางานตรวจเช็คปริมาณข้ าว ที่ประมูลเพื่อส่งขายร้ านขายปลีก ว่ามีจานวนถูกต้ อง ตรงกับ
จานวนที่มีการประมูลขายจริง ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และติดตามการรับ
จานาข้ าว ครัง้ ที่ 1/2556
จากข้ อเท็จจริ งที่ดิฉนั ได้ เรี ยนมา ดิฉันได้ ใช้ อานาจและดุลพินิจและความระมัดระวัง เอาใจใส่ใน
เรื่ องต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น บนพื ้นฐานของข้ อเท็จจริงที่มีอยูใ่ นขณะที่ดฉิ นั ยังปฏิบตั หิ น้ าที่อยู่นนั ้
ดังนัน้ กำรที่โจทก์ นำข้ อมูลและหลักฐำนในสำนวนของบุคคลอื่นเกี่ยวกับเรื่องกำรระบำย
ข้ ำว ที่ไต่ สวนแล้ วเสร็ จ หลังจำกที่ดิฉันพ้ นจำกตำแหน่ งนำยกรั ฐมนตรี เป็ นเวลำนำนร่ วมปี ซึ่ง
พยำนหลักฐำนดังกล่ ำวไม่ ได้ อยู่ในสำนวนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มำตัง้ แต่ ต้น มำปรั กปรำว่ ำ
ดิฉัน ปล่ อยปละละเลยให้ เกิดกำรทุจริต จึงไม่ เป็ นธรรมต่ อดิฉัน
...................................................................................................................................
กรำบเรี ยนองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำที่เคำรพ
ตลอดระยะเวลำที่ดฉิ ันดำรงตำแหน่ งนำยกรัฐมนตรี ดิฉันไม่ ได้ ปฏิบัติ หรือละเว้ นกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่โดยมิชอบ ไม่ เคยกระทำกำรใด ๆ ที่ปล่ อยปละละเลย และปกปิ ดข้ อมูล หรือหลีกเลี่ยงกำร
ตรวจสอบ ให้ ความร่วมมือกับทุกองค์กร แม้ กระทัง่ ป.ป.ช. ดิฉนั ไม่มีเจตนาพิเศษ ที่จะก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลใด และไม่มีเจตนาทุจริ ตค่ะ
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แต่ดิฉันใคร่ ขอความเป็ นธรรมว่า การที่จะพิจารณาว่าดิฉันได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยชอบเหมาะสมและ
เพียงพอหรื อไม่นนั ้ ควรพิจารณาจากปั จจัยข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายโครงสร้ างการทางาน รวมทังความ
้
รับผิดชอบของฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ดฉิ นั เป็ นนายกรัฐมนตรี
กรำบเรียน องค์ คณะผู้พิพำกษำที่เคำรพ
ดิฉันรู้ ดีว่า ดิฉันเป็ นเหยื่อของเกมกำรเมื องที่ลึก ซึง้ ดิฉันจึงหวังพึ่งศาลสถิตยุติธรรม ได้ โปรด
พิจารณาบนพื ้นฐานข้ อเท็จจริ ง และสภาวะแวดล้ อม ในขณะที่ดิฉันปฏิบตั ิหน้ าที่ นำยกรั ฐมนตรี ไม่ ใช่ กำร
ตัง้ สมมติฐำน ที่ใช้ สภำวะแวดล้ อมของปั จจุบันที่เปลี่ยนไปแล้ ว มำตัดสินกำรดำเนินกำร ของดิฉันใน
อดีต
ดิฉนั ใคร่ขอเรี ยนโดยสรุป ดังนี ้
1.นโยบายรับจานาข้ าว เป็ นนโยบายสาธารณะ ที่ม่ ุงช่ วยเหลือชำวนำ ไม่ ใช่ “พำณิชย์ นโยบำย” ที่
คิดกาไร ขาดทุนกับชาวนาผู้ยากไร้
2. ตามระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน มีทงฝ่
ั ้ ายนโยบายและฝ่ ายปฏิบตั ิ ต่างฝ่ ายต่างต้ องรับผิดชอบ
ในส่วนงานของตนเอง จึงควรพิจำรณำบทบำทของดิฉัน ในฐำนะผู้กำกับนโยบำยไม่ ใช่ ในฐำนะผู้ปฏิบัติ
หากมีผ้ ูปฏิบตั ิกระทาผิดในขัน้ ตอนใด ย่อมเป็ นความรับผิดชอบของบุคคลนัน้ ๆ โดยที่ไม่เคยมี กรณี ที่ ม า
กล่าวหาให้ บคุ คลระดับนายกรัฐมนตรี ต้องรับผิดชอบร่วมด้ วยกับฝ่ ายปฏิบตั ิ ดังเช่นที่โจทก์และคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กระทาต่อดิฉนั ในครัง้ นี ้ อย่างที่ไม่มีอดีตนายกรัฐมนตรี คนใด ๆ ถูกกล่าวหาในลักษณะเช่นนี ้มาก่อน
3. ดิฉนั ขอให้ ศำลวินิจฉัย เกี่ยวกับกำรปฏิบัตหิ น้ ำที่ของดิฉัน ตำมรำยงำน ป.ป.ช. ที่สรุ ปชีม้ ูล
ว่ ำดิฉันไม่ ได้ ทุจริตหรือสมยอมให้ ทุจริตและไม่ รับฟั งพยำนหลักฐำนใหม่ ท่ ไี ม่ ได้ ผ่ำนกำรไต่ สวน หรือ
กล่ ำวหำดิฉันในชัน้ ป.ป.ช. แต่ เป็ นกำรที่โจทก์ เพิ่มเติมหลักฐำนใหม่ เพื่อต้ องกำรสร้ ำงควำมเข้ ำใจ
ผิ ด ว่ ำ ดิ ฉั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรทุ จ ริ ต หรื อ สมยอมให้ ทุ จ ริ ต ในกำรระบำยข้ ำ วแบบจี ทู จี รวมทัง้
กระบวนการสร้ างความเสียหาย ให้ ดิฉันต้ องรับผิดทางแพ่งจานวนเงิน 35,000 ล้ านบาท เป็ นไปตามข้ อสัง่
การของหัวหน้ า คสช. ในฐานะประธาน นบข. ที่สงั่ การในที่ประชุมว่ ำ “ไม่ ต้องพิจารณาประเด็นยุตธิ รรม”
ดิฉันขอยืนยันในควำมบริ สุทธิ์ของดิฉัน และขอได้ โปรดพิจำรณำคดีนี ้ โดยคำนึงถึงเจตนำที่
สุจริต ในกำรดำเนินนโยบำยสำธำรณะ ที่เป็ นแนวนโยบำยพืน้ ฐำนแห่ ง รั ฐ ด้ วยควำมมุ่งมั่น ตัง้ ใจที่
จะทำงำนรับใช้ ประเทศชำติ และพี่น้องประชำชน ให้ มีควำมเป็ นอยู่ท่ ี ดีขนึ ้
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ดิฉัน ในฐานะนายกรั ฐ มนตรี ได้ ป ฏิ บัติห น้ า ที่ โ ดยชอบ ตามขอบเขตแห่ง อ านาจที่ บัญ ญั ติ ไ ว้ ใน
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายไม่เคยปล่อยปละละเลยสิ่งใดให้ เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน
ดิฉันได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยสุจริ ต และไม่เคยสมยอมให้ บุคคลใดทุจริ ต ไม่ได้ ปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่
โดยมิชอบ เพื่อให้ เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ หรื อผู้หนึง่ ผู้ใด หรื อโดยทุจริต ตามข้ อกล่าวหาแต่อย่างใด
กรำบเรี ยนองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำที่เคำรพ
ดิฉันไม่ ได้ ทำอะไรผิด แต่สิ่งที่ดฉิ นั ทา คือ การใช้ ประสบการณ์ของผู้หญิงธรรมดาคนหนึง่ ที่เกิดใน
ต่างจังหวัด มีโอกาสได้ รับรู้ สัมผัสความทุกข์ยากแสนสาหัสของชาวไร่ชาวนา ซึง่ ประเทศนี ้เคยเรี ยกพวกเขาว่า
เป็ นกระดูกสันหลังของชาติ และเรี ยกร้ องให้ คนไทยทุกคน เกื ้อหนุนดูแล และดิฉนั ก็ได้ ทาแล้ วในโครงการรับ
จานาข้ าว เป็ นผลพิสจู น์อย่างเป็ นรูปธรรมแล้ วว่า ในช่วงที่มีโครงการรับจานาข้ าว ชาวนามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
ลูกหลานมีโอกาสเรี ยนต่อ นับเป็ นควำมภูมิใจในชีวิต ที่ครัง้ หนึ่ง ดิฉันได้ มีโอกำสผลักดันนโยบำยนี ้
ให้ กับชำวนำ
แม้ การผลักดันนโยบายสาธารณะ เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้ กบั ชาวนาครัง้ นี ้จะทาให้ ดฉิ นั ต้ องเจ็บปวดก็
ตาม ในการที่จะต้ องอดทนต่อสู้คดีกบั ฝ่ ายโจทก์ ที่พยายามบิดเบือน และกล่าวหาอย่างไม่เป็ นธรรม ดิฉันก็จะ
อดทนมุง่ มัน่ ต่อไป เพื่อหวังว่ารัฐบาลต่อไปในอนาคต จะได้ สามารถนานโยบายสาธารณะมาสูป่ ระชาชนพี่น้อง
เราจะได้ ปลดหนี ้สิน จะได้ มีโอกาสลืมตาอ้ าปาก มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นกับเขาบ้ างค่ะ
สุด ท้ า ยนี ้ ดิ ฉั น เห็ น ว่ า ก่ อ นที่ ศ าลจะตัด สิ น คดี นี ้ ดิ ฉั น ใคร่ ขอวิ ง วอนศำลได้ โปรดพิ จ ำรณำ
พิพำกษำคดีนีต้ ำมข้ อเท็จจริง ข้ อกฎหมำยและพยำนหลักฐำนที่เข้ ำสู่สำนวนโดยชอบและโดยสุจริ ต
ไม่รับฟั งการชี ้นาจากฝ่ ายใด ๆ แม้ แต่หวั หน้ า คสช. ผู้กมุ ชะตาและอานาจรัฐ ที่พดู ชี ้นาคนในสังคมเกี่ยวกับคดี
ของดิฉัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่า ถ้ าเรื่ องนี้ ไม่ ผิดแล้ ว จะเข้ าสู่ กระบวนการพิจารณาได้
อย่ างไร ซึ่งคาพูดนี ้ เป็ นการชี ้นา เสมือนหนึ่งว่า มีการกระทาความผิดแล้ ว ทัง้ ๆ ที่ศาลที่เคารพ ยังไม่ได้
ตัดสิน
ดิฉนั เชื่อในคากล่าวที่วา่ “ศำลเป็ นที่พ่ งึ สุดท้ ำยของประชำชน” ดิฉนั จึงขอความเมตตาต่อศาล ได้
โปรดพิจารณา พิพากษา ยกฟ้องโจทก์ ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

