
ทุจริตคอรรัปช่ัน คือ  ตนตอของความชั่วราย  ที่ทําลายลางโครงสรางสังคมไทย 
 
คนทุจริตคอรรัปชั่น  คือ  ผูเปนพาหะนําโรคความชั่วรายใหระบาดในชาติไทย เปนหนาที่ของคนไทยตองชวย
ปองกันและทําลายความชั่วรายดังกลาวใหหมดไป ไมวาตัวความชั่วรายหรือพาหะที่นําโรคชั่วราย 
สังคมไทยจึงจะสงบสุข 
 
คํานํา 
 เหตุผลที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) ออกสมุดปกเหลือง
เลมนี้  ก็เพื่อจะชี้แจงใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับการทําภาระหนาที่ของ คตส. วา  มีกรอบอํานาจหนาที่อยางไร  
อาศัยอํานาจตามกฎหมายใด  มีขั้นตอนการดําเนินการอยางไร  การดําเนินการในการอายัดทรัพยมีเงื่อนไขในทาง
กฎหมายอยางไร  และเรื่องที่อยูภายใตการตรวจสอบของ คตส. มีเรื่องใดบาง  รวมถึงเรื่องที่ตรวจสอบมีการ
กระทําที่ไมถูกตองอยางไร  และกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐเพียงใด 
 การที่ คตส. รับภาระหนาที่ในการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐอันเนื่องมาจาก
โครงการตางๆ ของรัฐบาลชุดที่ผานมาเปนผลมาจากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐  โดยถือวา คตส. เปนองคกรเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการทุจริต
ในโครงการตางๆตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว  เมื่อครบตามกําหนดเวลาดังกลาว คตส. ก็สิ้นสภาพไป   โดย
เหตุที่ คตส. เปนเพียงองคกรเฉพาะกิจ  จึงมีความจําเปน  ที่จะตองรายงานการทําภาระหนาที่ตางๆ ใหประชาชน
เขาใจเกี่ยวกับการทํางานของ คตส.   โดย คตส. มีความมุงหมายที่หนักแนนในอันที่จะรักษาไวซึ่งผลประโยชน
ของประเทศชาติและประชาชนเปนที่ต้ัง   ภายใตกระบวนการตรวจสอบไตสวนที่ใหความยุติธรรมแกทุกฝาย  
นอกจากนี้กรรมการ คตส. ทุกคนตางยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตในการทําภาระหนาที่ของตน   
 ทายที่สุด คตส. หวังวา  การทําหนาที่ของ คตส. ในครั้งนี้ก็เพื่อปกปองผลประโยชนของชาติอันสืบ
เนื่องมาจากการทุจริตในโครงการตางๆ และดําเนินการสงเรื่องใหอัยการสูงสุดฟองคดีตอศาลเพื่อนําผูกระทํา
ความผิดมารับโทษและชดใชความเสียหายตามกฎหมายของบานเมือง  ทั้งนี้เพื่อสรางบรรทัดฐานแหงจริยธรรม  
และบรรทัดฐานแหงความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในบานเมืองแหงนี้สืบไป 
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
   มิถุนายน ๒๕๕๐ 
 
๑.  หลักการและเหตุผลของการออกสมุดปกเหลือง  
เรื่องการอายัดทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 (ก) เรื่องดังกลาวเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของสังคมโดยรวม อันเปนสวนประกอบของรัฐ 
 (ข) เพื่อใหสังคมไดพิจารณาดวยปญญาของแตละทาน  จากพื้นฐานของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับหลักการ
ทางกฎหมายที่มีผลใชบังคับในบานเมือง 
 (ค) เพื่อใหสังคมไดตรวจสอบและใชพินิจจัยในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)  
ในการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  วาไดทําหนาที่ในพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน
ของรัฐถูกตองตามหลักนิติธรรมหรือไม  อยางไร 



 (ง) เพื่อใหสังคมไดพิจารณาและตัดสินใจดวยปญญาวา  ระหวางประโยชนของสาธารณชนกับ
ประโยชนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้น  สังคมควรจะใหน้ําหนักในการรักษาประโยชนไปในทางใด 
 (จ) ถาทานจะใชความรูสึกในการพิจารณาก็ขออยาอาน  เพราะจะทําใหทานเกิดความทุกขโดยใชเหตุ  
ไมวาจะใชความรูสึกในทางใดก็ตาม 
๒.  หลักกฎหมายที่ควรเขาใจเบื้องตน 
 หลักกฎหมายที่ควรเขาใจเบื้องตนมี ๒ เรื่อง คือ   
 ๒.๑ หลักกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม (ทั้งทางแพงและอาญา) ขั้นตอนทางบริหาร  ขั้นตอนทาง
ตุลาการ 
 (ก) กฎหมายสารบัญญัติเปนกฎหมายที่กําหนดสิทธิและความรับผิดของบุคคล  ไมวาในทางอาญาหรือ
ทางแพง  อันจะมีผลใหตองรับโทษทางอาญาหรือรับผิดทางแพง  เชน  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  เปนตน 
 (ข) กฎหมายวิธีสบัญญัติหรือวิธีพิจารณาที่ใชสําหรับการดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรม ไมวาในขั้นตอนทางฝายบริหารหรือฝายตุลาการ เชน  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือบทบัญญัติที่เปนหลักการในการใชกฎหมายวิธีสบัญญัติที่บัญญัติไว
ในกฎหมายสารบัญญัติในบางเรื่องบางราว 
 (ค) การที่จะบังคับตามบทกฎหมายทางสารบัญญัติไมวาทางอาญาหรือความรับผิดทางแพง  โดย
หลักการทั่วไปจะตองมีคําพิพากษาของศาลกอนทั้งสิ้น เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติใหไวเปนพิเศษ  ใหอํานาจทาง
บริหารดําเนินการบังคับ โดยไมตองมีคําพิพากษาของศาล  เชน  ตามประมวลรัษฎากร  มาตรา ๑๒  เปนตน 
 (ง) รัฐาธิปตยที่มีอํานาจออกกฎหมายเขาใจสภาพของการบังคับใชกฎหมายสารบัญญัติวาจะตองใชเวลา
ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายวิธีสบัญญัติ  จึงไดมีบทบัญญัติในกฎหมายวิธีสบัญญัติที่
ใชดําเนินการทางฝายบริหารหรือฝายตุลาการพิจารณาหาวิธีที่จะทําใหคําพิพากษาของศาลที่มีผลบังคับไดในทาง
ที่เปนรูปธรรม  คือ  ผูกระทําความผิดตองถูกลงโทษจําคุกหรือตองรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือตาม
กฎหมายสารบัญญัติอื่นที่บัญญัติเปนความผิดตามคําพิพากษา  และผูที่ตองรับผิดในทางแพงจะตองถูกบังคับเอา
กับทรัพยสิน    เพื่อนํามาชําระหนี้กับเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมวาจะเปนเอกชนหรือรัฐ  จึงไดมีบทบัญญัติให
อํานาจทั้งทางฝายตุลาการและฝายบริหารใชมาตรการเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยง   มิใหเกิดผลบังคับตามคําพิพากษา
กอนที่จะมีคําพิพากษาของศาลโดยมีบทบัญญัติของกฎหมายในสวนนี้  ในทางอาญาก็ใหอํานาจศาลออกหมายขัง
ระหวางสอบสวนหรือระหวางพิจารณาไวกอนได  เวนแตจะไดรับการปลอยช่ัวคราว   สวนในทางอาญาสินไหม 
คือ  คดีอาญาที่จะตองชดใชคาเสียหายในทางแพงตอผูเสียหายไมวาเอกชนหรือรัฐ  หรือในทางแพงลวนๆ  ก็มี
วิธีการช่ัวคราวกอนศาลพิพากษา  ทั้งฝายบริหารก็มีกฎหมายใหอํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูที่
จะตองรับผิดใชคาเสียหายหรือในที่สุดตองรับผิดในการคืนทรัพยสินตามคําพพิากษาหรือชําระหนี้ตามคํา
พิพากษา   สวนราษฎรทั่วไปก็มีการบัญญัติใหผูมีสวนไดเสียในที่ดินขออายัดไว  ตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓   สวนเจาหนาที่ของรัฐก็ใหเปนการยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๔๘  และการยึดและอายัดตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย    ทรงเปนประมุขฉบับที่ ๓๐  เรื่องตรวจสอบการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ขอ ๕ วรรคสอง  



 (จ) กฎหมายกําหนดใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยกอนมีคําพิพากษานั้น เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติหรือ
กฎหมายวิธีพิจารณา  ประกาศใชเมื่อใด  มีผลบังคับใชทันที เวนแตกฎหมายที่ประกาศใชนั้น  จะกําหนดใหบังคับ
ใชในอนาคตเมื่อใด  ก็ตองเปนไปตามที่ประกาศนั้น  ซึ่งหลักการบังคับใชกฎหมายวิธีพิจารณาหรือกฎหมายวิธีส
บัญญัติดังกลาวขางตนนั้นถือกันเปนหลักสากล  ไมเคยมีคําพิพากษาศาลสูงของประเทศใด กลาวอางวเปนการใช
บังคับกฎหมายที่ผิดหลักนิติธรรม (THE RULE OF LAW)    คําพิพากษาศาลฎีกาของไทยก็ยืนอยูใน
หลักการดังกลาวขางตนนี้ตลอดมาตามตัวอยาง 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๔๒/๒๕๔๒  วินิจฉัยวา  หลักกฎหมายที่วากฎหมายไมมีผลยอนหลังไมใช
ในกรณีที่เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๑๘/๒๕๔๔   กฎหมายวิธีสบัญญัติสวนที่มีการแกไข   เมื่อมีผลใชบังคับเปน
กฎหมายแลวผูกพันใชบังคับแกคูความทันที    ดังนั้น  แมขณะที่จําเลยยื่นคํารองคัดคานการขายทอดตลาด  คดี
ของจําเลยจะไมตองหามฎีกา  แตขณะที่จําเลยยื่นฎีกาไดมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
บัญญัติใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณเปนที่สุด  ตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ  จําเลยก็ไมมีสิทธิฎีกาคัดคานคํา
พิพากษาศาลอุทธรณอีกตอไป 
 ขอยกตัวอยางของการใชกฎหมายที่ศาลฎีกาของไทยถือวา กฎหมายที่ไมใชใหบุคคลรับโทษในทาง
อาญานั้น  มีผลยอนหลังได   ดังคําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๑๑/๒๕๓๔  วินิจฉัยวา  เมื่อหัวหนาคณะปฏิวัติยึดอํานาจ
การปกครองแผนดินไดสําเร็จ หัวหนาคณะปฏิวัติยอมมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งอันถือเปนกฎหมายที่ใช
บังคับแกประชาชนได  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗   ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕  มิใชคําสั่งที่มีผลทํา
ใหบุคคลตองรับโทษทางอาญา  แตเปนเรื่องของการใหถอนสัญชาติไทยของบุคคลบางจําพวก  แมจะมีผล
ยอนหลังกระทบถึงสิทธิของจําเลยหรือประชาชน ก็มีผลใชบังคับเปนกฎหมายได  เมื่อจําเลยเกิดในราชอาณาจักร
ไทย ป พ.ศ.๒๔๘๙  โดยมีบิดามารดาเปนคนญวนอพยพ  จําเลยจึงถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับดังกลาว  จําเลยมิใชบุคคลที่มีสัญชาติไทย  แตเปนคนญวนอพยพที่ตองอยูในเขตควบคุมรักษาจังหวัด
หนองคายตามประกาศและคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนคําสั่งของเจาพนักงานตามกฎหมาย  จําเลยออก
นอกเขตจังหวัดโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด  จึงเปนการฝาฝนและไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจา
พนักงานเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ 
 คําพิพากษาศาลฎีกาของไทยดังกลาวขางตนนั้น  มิใชมีแตเพียงเทาที่ยกขึ้นมาใหเห็นเทานั้น  ยังมีอีก
หลายเรื่องที่วินิจฉัยในหลักการตามที่ยกตัวอยางมา แสดงวาศาลฎีกาไทยไดใชกฎหมายไปในทางหลักการ  โดย
ไมมีการนําตัวบุคคล     ที่เกี่ยวของในคดีมาเปนขอพิจารณา  ซึ่ง คตส. เห็นวาเปนหลักการของการใชกฎหมายที่
ถูกตอง  ควรที่จะใชบังคับตามหลักการดังกลาวใหอยูคูกับบานเมืองของเราตอไป  
 (ฉ) ทานผูอานจะตองเขาใจความหมายของคําวายึดทรัพยกับอายัดทรัพยใหดี  วามีความหมายแตกตาง
กันเปนอยางไร ไมเชนนั้นแลวจะทําใหเกิดความเขาใจผิดพลาดในการอานบันทึกตามสมุดปกเหลืองนี้ 
  คําวา  “ยึดทรัพย”  หมายถึง  การที่เจาพนักงานเอาทรัพยสินไปจากการครอบครองของบุคคล (จะเปน
เจาของทรัพยหรือไมก็ตาม)  เพราะเหตุที่กระทําการฝาฝนกฎหมาย  หรือเกี่ยวของกับการบังคับคดี  เชน  เจา
พนักงานตํารวจยึดอาวุธปนหรือเงินที่ใชในการใหสินบนเจาพนักงานไปเปนของกลาง  เพื่อใหศาลมีคําสั่งริบใน
ช้ันมีคําพิพากษา หรือเจาพนักงานบังคับคดีก็ดี ยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อไปบังคับขายทอดตลาด
ชําระหนี้ของเจาหนี้ตามคําพิพากษา  เปนตน 



 สวนคําวา  “อายัดทรัพย”  หมายถึง  การหามจําหนาย  จาย  โอน ทรัพยสินหรือสทิธิเรียกรอง  เชน  การ
อายัดที่ดินก็เปนการหามจําหนาย  จาย  โอนที่ดิน ที่อายัด   และการอายัดเงินในธนาคารก็เปนการหามจําหนาย  
จาย  โอน  หรือเบิกเงินออกจากบัญชีที่ถูกอายัด  โดยดอกผลของทรัพยที่ถูกอายัดนั้นยังคงเดินตอไปตามปกติ   ถา
บุคคลที่อาจถูกยึดหรืออายัดทรพัยสินโอนทรัพยสินนั้น  ไปก็อาจตามยึดหรืออายัดไวได ดัง 
 คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๒๗/๒๔๘๗  ในเวลาที่ยื่นคํารองขออายัดทรัพยสินเปนทรัพยที่ถูกอายัดได  แม
ตอมาถูกโอนไปก็ยังอยูในขายอายัดได   และการที่จําเลยกระทําการใหมีการโอนไปนั้นยอมมีเหตุอันควรอายัดได 
 (ช) การอายัดทรัพยตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฯ ฉบับที่ ๓๐ นั้น  เกิดจากเหตุ
ดังนี้  คือ  เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือไดวา 
 ๑. มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบและมีพฤติการณวาบุคคลใดเกี่ยวของกับเหตุทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบหรือ 
 ๒. ร่ํารวยผิดปกติ หรือ 
 ๓. มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 เหตุใดเหตุหนึ่งหรือทั้ง ๓ เหตุ เปนการกระทําของบุคคลใด คตส. มีอํานาจที่จะสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของผูที่เกี่ยวของ  ของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้นไวกอนได  
 (ซ) หลักการในการใชดุลพินิจยึดหรืออายัดของศาลหรือของเจาพนักงานทางฝายบริหารก็ตาม  จะอยูใน
หลักการดังกลาวเดียวกันก็คือ  บุคคลใดก็ตาม ที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดหรือจะตองรับผิดในทางแพงอยางหน่ึง
อยางใดตามผลของคําพิพากษา  ไมวาจะเกี่ยวของกับการทุจริตหรือประพฤติไมชอบที่กอใหเกิดความเสียหายที่
จะตองชดใชตอรัฐ  หรือร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกตินั้น  มีพฤติการณใหเห็นวา  มีการยักยาย  
ถายเท  ทรัพยสินออกไป  ซึ่งถาปลอยไวจะทําใหไมเกิดผลในทางบังคับตามคําพิพากษาของศาลเมื่อมีคําพิพากษา
ของศาลถึงที่สุด  สวนนี้ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงในการกระทําของบุคคลใดที่ถูกกลาวหาวาเกี่ยวของกับการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติหรือถูกกลาวหาวามีทรพัยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  จึงจะ
ใชอํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวไดตามสภาพของความจําเปน  ตามประเภทของทรัพยแตละ
ประเภทวาจะใชวิธีการยึดหรืออายัดอยางหนึ่งอยางใดในทางที่นาจะกระทบกระเทือนความเสียหายของผูถูกยึด
และอายัดทรัพยนอยที่สุด  และการใชดุลพินิจสวนนี้นั้น  ตองถือวาเปนความจําเปนอยางหนึ่ง มิเชนนั้นผลของ
การดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมในทายที่สุดจะไมเกิดผลตามที่กําหมายบัญญัติไวอยางที่ไดมีแบบอยางของ
กรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง  ไดพิพากษาลงโทษจําคุกผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองไปแลว ตอมาอัยการสูงสุดไดมายื่นคํารองขอใหริบทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองคนนั้น โดย
ไมไดมีการขออายัดไวกอน  และเมื่อศาลฎีกามีคําสั่งใหยึดทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูนั้น  ก็ยึด
ทรัพยไมได  ไดแตเพียงตัวเลขตามคําพิพากษาเทานั้น ไมสามารถที่จะทําใหคําสั่งของศาลเกิดผลในทางเปน
รูปธรรมได  
 (ฌ) ประกอบกับการทําหนาที่ของ คตส.  ก็เหมือนกับการทําหนาที่ของเจาพนักงานในฝายบริหารทั่วไป
วา  ถามีหลักเกณฑที่จะตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเ  พ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือเพื่อที่จะทําใหเกิด
การชดใชคาเสียหายที่เกิดความเสียหายแกรัฐไดรับการชดใชแลวไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  เพื่อใหคํา
พิพากษาของศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีผลตามรูปธรรมในการที่จะไดรับชดใชคาเสียหายแกรัฐแลว  ก็อยูใน
หลักเกณฑเดียวกันวา คตส. กระทําการในทางที่ไมชอบดวยหนาที่และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐเหมือนกัน  
หรืออาจจะมีผูกลาวอางวา คตส. กระทําการในลักษณะที่เปนการเอื้อประโยชนใหแกผูที่ถูกกลาวหาวาทุจริต



ประพฤติมิชอบ หรือร่ํารวยผิดปกติ  หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติใหไดรับผลในการที่ไมตองถูกยึดทรัพยตาม
คําพิพากษาในอนาคตก็ได   
 ๒.๒ ที่มาของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข (คปค.) ฉบับที่ ๓๐ 
 ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  เปนผลมาจา
การยึดอํานาจของคณะปฏิรูปการปกครองฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙  ประกาศ คปค. ฉบับนี้มีทั้งสิ้น ๑๒ ขอ  
โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 
- การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ซึ่งประกอบดวย
กรรมการจํานวน ๑๒ คน (ขอ ๒) 
- การจัดสรรงบประมาณใหแก คตส. (ขอ ๔)  
- อํานาจหนาที่ของ คตส. (ขอ ๕) 
- การดําเนินการในการยึดหรืออายัดทรัพยสิน  การรองขอพิสูจนทรัพย (ขอ ๖ - ขอ ๘) 
- การดําเนินการในกรณีที่เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (ขอ ๙) 
สิ่งที่จะตองพิจารณาในเบื้องตนคือ ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ชอบดวยกฎหมายหรือไม  และระบบการปกครอง
ของไทยที่ผานมาเมื่อมีการนําคดีขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาล  ศาลไดยอมรับและบังคับใชประกาศคณะปฏิวัติ
หรือไม 
 ๒.๒.๑  ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ชอบดวยกฎหมายหรือไม   
หากพิจารณาเนื้อหาของประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ แลวจะเห็นไดวาประกาศฉบับนี้เปนเพียงการจัดตั้ง คตส. 
ขึ้นมาใหทําหนาที่ในการตรวจสอบไตสวนการกระทําตางๆที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  เมื่อตรวจสอบไตสวน
แลวเห็นวาเปนกรณีที่มีมูลความผิดทางอาญาก็ดําเนินสงใหอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการตอไป  หากเปนเรื่องที่
อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่นๆ เชน เรื่องภาษีเงินได  ก็สงใหกรมสรรพากร ดําเนินการตอไป  จะเห็นไดวา 
คตส. มิไดมีอํานาจหนาที่เด็ดขาดแตอยางใดเปนการตรวจสอบไตสวนในเบื้องตนเทานั้น  รวมไปถึงเรื่องการยึด
หรืออายัดทรัพยสินก็เชนกัน  เปนเพียงการยึดหรืออายัดในเบื้องตนเทานั้น  ซึ่งทายที่สุดแลวเรื่องทั้งหมดก็จะตอง
เขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาล  ประกอบกับการดําเนินการตรวจสอบไตสวนของ คตส. ก็อาศัยระเบียบ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติวาดวยการไตสวนเปนพื้นฐานในการทําหนาที่ของ คตส.   
ดังนั้น  เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระสําคัญของประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ แลว  จะเห็นไดวาอํานาจหนาที่และการ
ดําเนินกระบวนการของ คตส. เปนไปตามหลักการของกฎหมายทุกประการมิไดมีขอหนึ่งขอใดขัดตอหลัก
กฎหมายแตอยางใด  ดวยเหตุนี้ ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ จึงชอบดวยกฎหมาย 
 ๒.๒.๒  ระบบการปกครองของไทยที่ผานมาเมื่อมีการนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล  ศาลไดยอมรับ
และบังคับใชประกาศคณะปฏิวัติหรือไม 
 ในการที่ศาลจะตัดสินคดีที่เกี่ยวการใชประกาศคณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปเปนกฎหมายที่ใชในการ
ตัดสินคดีนั้น   ในระบบการปกครองของไทยที่ผานมาเมื่อมีคดีขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาล   ศาลไดยอมรับและ
บังคับใชประกาศคณะปฏิวัติหรือประกาศคณะปฏิรูป  โดยศาลฎีกาไดวางหลักดังกลาวไวต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๙๖  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕/๒๔๙๖  วินิฉัยวา  การที่คณะรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองประเทศไดสําเร็จ
นั้น  คณะรัฐประหารยอมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงแกไข ยกเลิก และออกกฎหมายตามระบบแหงการปฏิวัติเพื่อ



บริหารประเทศชาติตอไปได มิฉะนั้น ประเทศชาติจะตั้งอยูดวยความสงบไมได  ดังนั้น  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักร ( ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงเปนกฎหมายอันสมบูรณ  การแตงตั้งใหผูใดเปนรัฐมนตรีในตอน
นั้น  ก็ยอมเปนการชอบดวย  คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังที่สั่งใหปลดปลัดกระทรวงฐานประมาท
เลินเลอในหนาที่ราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๕  มาตรา ๖๑ และอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดวิธีการ
พิจารณาลงโทษขาราชการผูกระทําผิดหนาที่หรือหยอนความสามารถ พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้น  เปนคําสั่งที่ออกมาในทาง
ราชการ  โดยอํานาจและหนาที่ในตําแหนงราชการดวยการใชดุลพินิจวินิจฉัยตามบทกฎหมายที่ใหอํานาจ  เมื่อฟง
ไดวาเปนการกระทําโดยสุจริตในอํานาจและหนาที่  ทั้งมิไดมุงที่จะใหเกิดเสียหายแกผูใดดังนี้  แมจะวินิจฉัย
ผิดพลาดก็หาเปนละเมิดไม 
 คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๑๑๒๕๓๔  วินิจฉัยวา  เมื่อหัวหนาคณะปฏิวัติยึดอํานาจการปกครองแผนดินได
สําเร็จ หัวหนาคณะปฏิวัติยอมมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งอันถือเปนกฎหมายที่ใชบังคับแกประชาชนได 
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗   ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕  มิใชคําสั่งที่มีผลทําใหบุคคลตองรับโทษ
ทางอาญา  แตเปนเรื่องของการใหถอนสัญชาติไทยของบุคคลบางจําพวก  แมจะมีผลยอนหลังกระทบถึงสิทธิของ
จําเลยหรือประชาชนก็มีผลใชบังคับเปนกฎหมายได   เมื่อจําเลยเกิดในราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ.๒๔๘๙  โดยมี
บิดามารดาเปนคนญวนอพยพ จําเลยจึงถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว    แมจะมีผล
ยอนหลังไปกระทบสิทธิของจําเลยก็ยอนหลังไดไมขัดกับหลักในมาตรา ๒  ประมวลกฎหมายอาญา  เพราะไมใช
เรื่องความรับผิดทางอาญา 
 จากแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาว  จะเห็นไดวาในระบบการปกครองของไทยที่ผานมา  ศาลฎีกาซึ่งเปน
ศาลสูงสุดของไทยไดยอมรับและบังคับใชประกาศคณะปฏิวัติหรือประกาศคณะปฏิรูปวามีสถานะเปนกฎหมายที่
ศาลยอมถูกผูกพันที่จะตองนํามาใชในการพิจารณาพิพากษาคดี 
 
๓.  อํานาจหนาที่ของ คตส.ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ “ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบการดําเนินงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบโดยบุคคลใน
คณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงโดยผลของการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะเปนไปโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 (๒) ตรวจสอบสัญญา  สัญญาสัมปทานหรือการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่เอื้อประโยชนแกเอกชนโดยมิชอบ  หรือมีการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือมีการกระทําที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 (๓) ตรวจสอบการปฏิบัติราชการใดๆ ของเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่มีเหตุอันควร
สงสัยวาจะมีการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย  หรือมีการกระทําที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 (๔) ตรวจสอบการกระทําของบุคคลใดๆ ที่เห็นวาเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย  หรือหลีกเลี่ยง
กฎหมายวาดวยภาษีอากร  อันเปนการกระทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
 ในกรณีที่เห็นวาการดําเนินการในเรื่องที่ตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ  และมีพฤติการณวาบุคคลใดเกี่ยวของกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือร่ํารวยผิดปกติ  หรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวของของผูนั้น  คู
สมรส  และบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้นไวกอนได 



 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามประกาศนี้  นอกจากอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจตามกฎหมายดังตอไปนี้ดวย 
(๑) พระราชบัญญัติวาดวยปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบใชอํานาจคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ. ๒๕๔๒  โดย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(๓) ประมวลรัษฎากร  โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากร   เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การยึด  อายัด  และขายทอดตลาด 
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม    คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจพิจารณา
เรื่องใดๆ  ที่เห็นควรตรวจสอบเรื่องที่มีผูเสนอขอมูล  หรือเรื่องที่อยูในระหวางการดําเนินการของหนวยงานอื่นใด  
และใหมีอํานาจเรียกสํานวนการสอบสวนหรือการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ถามีมาพิจารณา   
และใหใชเปนสํานวนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยจะสอบสวนเพิ่มเติมหรือไมก็ได    ใน
กรณีที่มีเรื่องเดียวกันอยูในการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  หรือ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   หรือคณะกรรมการธุรการ   ใหประสานงานเพื่อดําเนินการ
ตามควรแกกรณี” 
 หลักการทํางานของ คตส. ในการเริ่มทําหนาที่ตรวจสอบของ คตส. ไดพิจารณาเรื่องจากสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินที่เสนอใหคตส. พิจารณา ๒๓ เรื่อง โดยพิจารณาจากเรื่องที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
แลวต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบเบื้องตน หลังจากนั้น หากเห็นวามีมูลที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ และมี
บุคคลที่เกี่ยวของ ก็ใหดําเนินการตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนตอไป เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการไตสวนแลว หาก
พิจารณาเห็นวาเปนกรณีที่มีความผิดก็ดําเนินการสงเรื่องใหอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลที่มีอํานาจ 
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตอไป 
๔.  เร่ืองที่ คตส. ไดดําเนินการตรวจสอบ 
 จากอํานาจหนาที่ของ คตส. ตามที่กําหนดไวในขอ ๕  ของประกาศ คปค.  
ฉบับที่ ๓๐  ดังกลาว   คตส. เริ่มตนพิจารณาเรื่องของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จํานวน ๒๓ เรื่อง โดยได
พิจารณารับไวเบื้องตน  ๘ เรื่อง และรับเพิ่มเติมจากเรื่อง   ที่มีการรองตอ คตส. ในภายหลังอีก ๕ เรื่อง รวมทั้งสิ้น 
๑๓ เรื่อง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 ๔.๑ การตรวจสอบการซื้อขายหุนและโอนหุน บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่มีเหตุอันควร
สงสัยวาจะทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
 ผลการตรวจสอบ   การหลีกเลี่ยงภาษีของญาติ บุตรธิดา และบริษัทของครอบครัวผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองรวมเปนภาษีและเงินเพิ่มที่ตองชําระ   ๓๓,๑๐๘  ลานบาท 
 ๔.๒ การใหเงินกูเพื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแกรัฐบาลสหภาพพมาของธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
 ผลการตรวจสอบ  กรณีนี้มีการสั่งการใหธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim 
Bank) ใหรัฐบาลสหภาพพมากูเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง  ในจํานวนเงินกูประมาณ 
๑,๐๐๐ ลานบาท 



 ๔.๓ การจางกอสรางและจัดซื้อวัสดุและอุปกรณบริษัท  หองปฏิบัติการกลาง  ตรวจสอบผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหาร จํากัด  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ผลการตรวจสอบ  การเริ่มตนโครงการมีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนําเรื่องใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการ  และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูนั้น   เปนผูควบคุมสั่งการในการประกวดราคา  ซึ่งปรากฏขอเท็จจริง
ที่เขาขายการฮั้ว  คือ 
 ในการยื่นซองเสนอราคา  บริษัทที่เปนตัวแทนจําหนายเครื่องมือแตผูเดียวในประเทศไทยไมไดมายื่น
ซองประกวดราคาแตไดแตงตั้งตัวแทนจําหนายอีก  ๔  ราย  ใหมายื่นซองเสนอราคา  และสวนใหญเปนเครื่องมือ
วิทยาศาสตรยี่หอเดียวกัน 
 ผูมายื่นซองเสนอราคาจํานวน ๓ ราย  ไดใชหนังสือค้ําประกันจากธนาคารสาขาเดียวกัน  โดยบริษัทที่
ชนะการประกวดราคาเปนผูดําเนินการค้ําประกันให 
 ปรากฏจากการตรวจสอบกระแสทางเดินเงินพบวา  การซื้อเครื่องมือวิเคราะหทางวิทยาศาสตรผาน
บริษัทคนกลาง  ทั้งที่บริษัทที่ประมูลไดไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนาย  และบริษัทคนกลางไดรับ
ผลประโยชนไปประมาณ ๓๐๐ ลานบาท  จากวงเงินตามสัญญาเฉพาะสวนนี้ ๘๓๓  ลานบาท  และพบวามีการ
ถอนเงินออกไปในลักษณะปกปดการไดมาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ 
 ๔.๔ การไตสวนกรณีกลาวหา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกับพวก กระทําผิดทางอาญา กรณี
โครงการจัดซื้อจัดจางปรับเปลี่ยนสายพานลําเลียงกระเปาสัมภาระผูโดยสารและเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ผลการตรวจสอบ  นักการเมือง  ขาราชการ  และบุคคลอื่น  รวมกันกระทําความผิดดวยการแบงหนาที่
กันทําให บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
(ทอท.) และประชาชนไดรับความเสียหาย ดวยการจัดหาและติดตั้งสายพานลําเลียงกระเปาและสัมภาระผูโดยสาร
และเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด (CTX  ๙๐๐๐ Dsi) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในราคาแพงกวาปกติไมนอยกวา 
๑,๕๐๐ ลานบาท 
 นอกจากนี้  ยังมีการทํานิติกรรมอําพรางเพื่อชวยเหลือผูรับจางมิใหเปนฝายประพฤติผิดสัญญาและไม
ตองเสียคาปรับ  ทําใหบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.)  ไดรับความเสียหายไมนอยกวา 
๑,๕๐๐ ลานบาท  ถือวาบุคคลดังกลาวมีเจตนารวมกันปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ และโดยทุจริต  เพื่อใหเกิดความ
เสียหายแก บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.)  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
(ทอท.)  และประชาชน อันเปนมูลความผิดทางอาญา 
 ๔.๕ การไตสวนกรณีโครงการจัดซื้อจัดจางทอรอยสายไฟฟาใตดินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ผลการตรวจสอบ  การดําเนินการออกแบบและกําหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาของบริษัท 
อิเล็คโทรวัตตคอนซัลต้ิง เซอรวิสเซสส (ประเทศไทย) จํากัด  และเจาหนาที่ของ บทม. โดยมิชอบ  โดยเปลี่ยน
ชนิดของวัสดุทอรอยสายไฟฟา  ซึ่งวัสดุที่เปลี่ยนราคาแพงกวาวัสดุเดิมไมตํ่ากวา ๒ เทาตัว  และมีการกระทําที่เขา
ขายความผิดตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎหมาย
อาญาอื่น  ความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ  ๒๐๐ ลานบาท 
 ๔.๖ การไตสวนกรณีกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและภรรยา ในการเขามาทําสัญญาจะซื้อ
จะขาย และสัญญาซื้อขายที่ดินของกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ที่ดินถนนรัชดาภิเษก) ซึ่งเปน
การปฏิบัติไมถูกตองตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  



 ผลการตรวจสอบ  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดรวมกับพวกกระทําความผิดทางอาญาที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ  ซึ่งคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
ซึ่งอัยการสูงสุดไดยื่นฟองเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐  ความเสียหายเทากับมูลคาของที่ดินจํานวน ๔ โฉนด 
เนื้อที่ ๓๓-๐-๗๘.๙ ไร  บริเวณถนนรัชดาภิเษก  ซึ่งยังประมาณราคาตลาดมิได  แตราคาที่เกิดปรากฏตามสัญญาที่
เปนสวนของการกระทําผิดเปนเงิน  ๗๗๒  ลานบาท 
 ๔.๗ การไตสวนกรณีกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกับพวก กระทําความผิดเกี่ยวกับ
โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย  ๓  ตัว  และ  ๒  ตัว  ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  ฐานเปนเจา
พนักงานรวมกันปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
 ผลการตรวจสอบ  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ถูกอายัดทรัพยไดรวมกับพวก รวม ๔๙ คนกระทําการ
ที่เปนความผิดทางอาญา และกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ขณะนี้อยูในขั้นตอนการไตสวนมีพยานหลักฐานบง
บอกชัดเจนทั้งเอกสารและพยานบุคคลวามีการกระทําผิดทางอาญาจริง และกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ดังนี้ 
 ความเสียหายของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  เปนเงิน               ๑๖,๐๒๗,๕๐๕,๒๓๕.๙๔ บาท  
 ความเสียหายของกระทรวงการคลัง  ในสวนที่ไมไดภาษีอากรที่จะตองไดตามประมวลรัษฎากร เปนเงิน  
๘,๙๗๐,๗๔๐,๘๒๒.๖๒  บาท  
 กระทรวงมหาดไทยตองขาดประโยชนในการไมไดรับภาษีการพนัน  ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ  
เปนเงิน  ๑๒,๗๙๒,๑๕๒,๕๘๑.๕๐  บาท 
 รวมเปนความเสียหายของรัฐทั้งสิ้นในการกระทําผิดทางอาญาของ    ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกับ
พวก  เปนเงินทั้งสิ้น  ๓๗,๗๙๐,๓๙๘,๖๔๐.๐๖  บาท 
 ๔.๘ การไตสวนกรณีกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกับพวก  กรณีกระทําความผิดโครงการจัดซื้อ
ตนกลายาง และการดําเนินการโครงการปลูกยาง  ๙๐  ลานตน  ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 ผลการตรวจสอบ  การอนุมัติโครงการและอนุมัติการใชเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรไมชอบ
ดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ และการขอรับการ
สนับสนุนจาก สกย. ใชเงิน CESS ไมชอบดวยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓   
มูลคาของการอนุมัติใหใชเงินในโครงการนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตพันธุยางมีมูลคา       ๑,๔๔๐  ลานบาท 
 
 ๔.๙ การไตสวนกรณีทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร 
 ผลการตรวจสอบ  การดําเนินการจัดซื้อยานพาหนะดับเพลิงและอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่ง
ดําเนินการโดยบุคคลหลายฝาย  มีมูลนาเชื่อวา  เปนการกระทํารวมกัน  มีเปาหมายอันเดียวกัน ขัดตอมติ
คณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  และกฎหมาย โดยมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินคา  วิธีการ  และราคาไว
ลวงหนา  สอไปในทางมีเจตนาทุจริต เปนเหตุใหมีการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินความเปนจริง ซึ่งกอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐเปนจํานวนเงิน  ๑,๙๐๐  ลานบาทเศษ 
 ๔.๑๐ การไตสวนกรณีกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คณะกรรมการบริหาร  และพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  และพวกรวมกันกระทําความผิด ฐานเปนพนักงาน  หรือเจาพนักงานปฏิบัติ
หรือละเวน     การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
 ผลการตรวจสอบ  การใหเงินกูโดยทุจริตของผูบริหารธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  มีมูลคาการกู
ประมาณ  ๕,๑๘๕  ลานบาท 



 ๔.๑๑  การไตสวนกรณีกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กระทําความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ    เพื่อเอื้อประโยชนธุรกิจของตนเองและพวกพอง  ( 
ในสวนของการแปลงคาสัมปทานเปนภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและเรื่องอื่นๆ ) 
 ผลการตรวจสอบ  
 (๑) แกไขสัญญาขอตกลงลดสวนแบงรายไดคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงิน
ลวงหนา (Prepaid) เพื่อประโยชนแกบริษัทเอกชนซึ่งเปนการแกไขสัญญาโดยมิไดดําเนินใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕   ใหรัฐเสีย
ผลประโยชนตลอดอายุสัมปทานเปนเงิน ประมาณ  ๗๑,๖๗๗  ลานบาท 
 (๒) แกไขสัญญาขอตกลงปรับเกณฑการตัดสวนแบงรายได  ใหบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) เพื่อ
เอื้อประโยชนแกบริษัทเอกชน ทําใหรัฐเสียหายประมาณ  ๗๐๐  ลานบาท 
 (๓) ตราพระราชกําหนดภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคม  และไดมีมติคณะรัฐมนตรีแปลง
คาสัมปทานเปนภาษีสรรพสามิต ทําใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  เสียหายประมาณ  ๓๐,๖๖๗  ลานบาท  
 ๔.๑๒  การไตสวนกรณีกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและพวก กระทําความผิดเกี่ยวกับการ
กอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของการรถไฟแหงประเทศไทย  ฐาน
รวมกันปฏิบัติหนาที่  หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
 ผลการตรวจสอบ  เปนการดําเนินการโดยทุจริตซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ประมาณ ๑,๒๐๐ ลาน
บาท 
 ๔.๑๓  การไตสวนกรณีกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและพวก รวมกันกระทําความผิด
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเอกชนโดยการเคหะแหงชาติ  โครงการบานเอื้ออาทรระยะที่ ๔  ฐานเปนพนักงานหรือ
เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
 ผลการตรวจสอบ   การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑในการรับซื้อโครงการ จากการรับซื้อเปนรายโครงการ 
(Turn Key) เปนการรับซื้อโดยจัดสรรหนวยดําเนินการใหผูประกอบการ (Bid Bond Turn Key)  เพื่อ
สรางแรงจูงใจใหผูประกอบการเขามารวมดําเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถประเมินเปนตัวเงินไดไมนอยกวา  
๔๑๕.๑๕  ลานบาท ทั้งนี้ มีความเสียหายที่ยังไมสามารถประเมินเปนเงินไดอีกไมนอยกวา  ๓,๐๐๐  ลานบาท 
 
 
๕.  หลักการและองคประกอบในการยึดหรืออายัดทรัพยสิน  ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ 
 ๕.๑ หลักการในการยึดหรืออายัดทรัพยสิน  ตามประกาศ คปค.  ฉบับที่ ๓๐ 
 หลักการของการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามประกาศ คปค.  ฉบับที่ ๓๐  ก็เพื่อเปนวิธีการช่ัวคราวมิใหมี
การยักยายทรัพยสิน  จําหนายหรือจายโอนทรัพยสินเทานั้น  ทั้งนี้ก็เพื่อปกปองผลประโยชนของมหาชนจากการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติของบุคคลที่ถูกกลาวหาจาก คตส.  
ความมุงหมายในการตรวจสอบของ คตส. นั้น  มไิดมุงหมายเพียงเพื่อนําบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายอาญามารับ
โทษของบานเมืองเทานั้น  หากแตยังมีความมุงหมายที่จะตองนําผลประโยชนของประเทศชาติที่สูญเสียไปจาก
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือร่ํารวยผิดปกติ  หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติจากบุคคลที่ถูกกลาวหา
กลับคืนมาดวย   แตโดยที่กระบวนการในการพิสูจนความผิดทางอาญาของบุคคลเปนกระบวนการ   ที่ตองอาศัย
ระยะเวลาในการดําเนินการ  หากรอใหกระบวนการดําเนินจนเสร็จสิ้นแลวจงึมาดําเนินการเอากับทรัพยสินของ
บุคคลนั้น  ทายที่สุดรัฐจะไมสามารถนําทรัพยสินที่บุคคลนั้นไดไปจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบกลับคืนมา



ได  เพราะมีการยักยาย  จําหนายหรือจายโอนทรัพยสินนั้นไปจนหมดสิ้น   ดวยเหตุนี้เองประกาศ คปค.  ฉบับที่ 
๓๐ จึงไดใหอํานาจ คตส. ในการที่จะยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลที่ตรวจสอบจาก คตส. ได  หากกรณีเขา
เงื่อนไขตามที่กําหนดไว   ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการปกปองผลประโยชนของมหาชนจากการบุคคลที่ทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ  หรือร่ํารวยผิดปกติ  หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 ๕.๒ องคประกอบในการยึดหรืออายัดทรัพยสิน  ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ 
 อํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสินของ คตส. เปนไปตามขอ ๕ วรรคสอง ของประกาศ คปค. ฉบับที่ 
๓๐  ซึ่งกําหนดวา  “ในกรณีที่เห็นวาการดําเนินการในเรื่องที่ตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวามีการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ  และมีพฤติการณวาบุคคลใดเกี่ยวของกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือร่ํารวยผิดปกติ 
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวของของผู
นั้น  คูสมรสและบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้นไวกอนได” 
  จากความในวรรคสองของขอ ๕ ดังกลาว   หากแยกพิจารณาเงื่อนไขของการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของ คตส. แลวอาจแยกได  ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ “ การดําเนินการในเรื่องที่ตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได ”  ซึ่งหมายความวา  ในการ
ดําเนินการตรวจสอบของ คตส. นั้น มีหลักฐานอันควรเชื่อได  มิใช คตส.ไปอาศัยหลักฐานจากแหลงอื่นๆที่มิ
ไดมาจากการตรวจสอบของตนมาเปนเหตุของการยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลที่เกี่ยวของ 
 ๕.๒.๒ “ มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ”  จากการตรวจสอบของ คตส. 
มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  กฎหมายเรียกรองเพียง  “ มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา 
”  เทานั้น  กฎหมายมิไดเรียกรองถึงขนาดวาตองเปนกรณีที่ประจักษชัดวามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  ใน
เรื่องนี้ยอมเปนไปตามหลักการที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา  การยึดหรืออายัดนี้เปนเพียงวิธีการชั่วคราวเทานั้น  
ดังนั้นเพียงแตมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาก็มีเหตุเพียงพอที่ คตส. จะใชอํานาจในการยึดหรืออายัด 
 ๕.๒.๓ “ มีพฤติการณวาบุคคลใดเกี่ยวของกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือร่ํารวยผิดปกติ หรือ
มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ”    จากหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนั้น  จะตองมี
พฤติการณวามีบุคคล ที่เกี่ยวของกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   หรือมีพฤติการณวามีบุคคลใดร่ํารวยผิดปกติ 
หรือมีพฤติการณวามีบุคคลใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ   เฉพาะจากเหตุผลสามประการนี้เหตุใดเหตุหนึ่งเทานั้น
ที่จะเปนเงื่อนไขอันนําไปสูการยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลนั้น 
 ๕.๒.๔ “ยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวของของผูนั้น  คูสมรสและบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผู
นั้น”   ทรัพยสินที่จะยึดหรืออายัดไดนั้นตองเปนทรัพยสินของผูกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือเปน
ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการร่ํารวยผิดปกติ  หรือเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ    และ
ทรัพยสินนั้นจะตองเปนของผูถูกกลาวหาจาก คตส. หรือคูสมรสผูนั้น หรือบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้น 
 กลาวโดยสรุป  การที่ คตส.จะมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน  ของบุคคลใด คตส. จะตองพิจารณา
เงื่อนไขดังกลาวขางตนอยางรอบคอบ   เมื่อพิจารณาวาเขาเงื่อนไขดังกลาวแลวจะออกคําสั่งใหยึดหรืออายัด
ทรัพยสินได 
๖.  การอายัดทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ดวยผลจากการตรวจสอบและไตสวนในคดีตางๆ ของ คตส. ไดลุลวงถึงขั้นมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อไดวา ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง (ที่ถูกอายัดทรัพย) กับพวก  ไดทุจริตประพฤติมิชอบ และร่ํารวยผิดปกติไดทรัพยสิน



โดยมิสมควรจากการใชอํานาจหนาที่เอื้อประโยชนตอกิจการของบริษัทเอกชนเปนเหตุใหไดประโยชน  หรือ
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐโดยรวม  ดังนี้ 
 พฤติการณทุจริตประพฤติมิชอบ  
 มีพยานหลักฐานจนถึงขั้นถูกกลาวหา ๕ คดี  และเกิดความเสียหายตอรัฐดังนี้ 
 ๑. การทุจริตโครงการจัดซื้อที่ดินมูลคาตามสัญญา  ๗๗๒  ลานบาท จากกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย   
 ๒. การจัดซื้อกลายางมูลคาตามสัญญา  ๑,๔๔๐  ลานบาท ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 ๓. การทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจางปรับเปลี่ยนสายพานลําเลียงกระเปาสัมภาระผูโดยสาร และ
เครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด  CTX  ๙๐๐๐  รัฐเสียหายประมาณ  ๑,๕๐๐  ลานบาท 
 ๔. โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย  ๓ ตัว และ  ๒  ตัว     ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  รัฐ
เสียหาย ประมาณ ๓๗,๗๙๐ ลานบาท 
 ๕. การใหเงินกูโดยทุจริตของผูบริหารธนาคารกรุงไทย   รัฐเสียหายประมาณ  ๕,๑๘๕  ลานบาท 
 
 พฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ  มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 มีพยานหลักฐานเชื่อไดวา  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและภริยายังคงถือไวซึ่งหุนธุรกิจสัมปทานของ
บริษัทเอกชนตั้งแตเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนตนมา  แตไดใหบุตร ญาติ  หรือบุคคลผูใกลชิดเปนผูถือหุน
เอาไวแทน  และยังไดใชอํานาจหนาที่เอื้อประโยชนตอกิจการของเอกชนหลายประการ  ดังนี้ 
 ๑. แกไขสัญญาขอตกลงลดสวนแบงรายไดคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนา 
(Prepaid)  เพื่อประโยชนแกบริษัทเอกชนรายหนึ่งทําใหรัฐเสียผลประโยชนตลอดอายุสัมปทานเปนเงิน
ประมาณ  ๗๑,๖๖๗  ลานบาท 
 ๒. แกไขสัญญาขอตกลงปรับเกณฑการตัดสวนแบงรายไดใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  เพื่อเอื้อ
ประโยชนแกบริษัทเอกชนรายหนึ่งทําใหรัฐเสียหายประมาณ  ๗๐๐  ลานบาท 
 ๓. ตราพระราชกําหนดภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคม และ ไดมีมติคณะรัฐมนตรีแปลงคา
สัมปทานเปนภาษีสรรพสามิต  เพื่อประโยชนแกบริษัทเอกชนรายหนึ่งทําใหวิสาหกิจของรัฐเสียหายประมาณ  
๓๐,๖๖๗  ลานบาท 
 ๔  ใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  เชาและลงทุนระบบคลื่นความถี่ดาวเทียมของบริษัทเอกชนราย
หนึ่งโดยไมจําเปนเปนเหตุให บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รัฐเสียหายเปนจํานวนเงินประมาณ  ๗๐๐  ลานบาท 
 ๕. สั่งการใหธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) ใหรัฐบาล
สหภาพพมากูเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการของบริษัทเอกชนรายหนึ่งในจํานวนเงินกูประมาณ  ๑,๐๐๐  ลานบาท 
 ๖. อาศัยการเจรจาการคาระหวางประเทศ นําผลประโยชนของชาติแลกเปลี่ยนบุกเบิกตลาดธุรกิจ
ดาวเทียมใหแกสายธุรกิจดาวเทียมในเครือบริษัทเอกชนรายหนึ่ง  เพิ่มมูลคาธุรกิจดาวเทียมของบริษัทเอกชน
ดังกลาวเปนอันมาก 
 การใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินเพื่อเอื้อประโยชนแกธุรกิจของตนเองดังกลาว มีทั้งที่
ผุดํารงตําแหนงทางการเมืองเก่ียวของสั่งการโดยตรง หรือละเวนไมกํากับสั่งการดูแลมีความพยายามหลีกเลี่ยง
ขั้นตอนตรวจสอบตามกฎหมายทุกครั้ง  ยังผลเปนประโยชนอันมิควรไดตกเปนมูลคาแฝงฝงอยูในหุนของตน  จน
มีมูลคาสูงขึ้นอยางผิดปกติตลอดเวลา 



 ในทายที่สุดก็ไดใชอํานาจหนาที่ผลักดันใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยเพิ่มเติมใหบุคคลตางดาวถือหุนในบริษัทดานกิจการโทรคมนาคม จากเดิมไมเกิน
รอยละ ๒๕  เปนไมเกิน รอยละ ๕๐  พรอมๆ กับการเจรจาเพื่อขายหุนที่มีช่ือครอบครัวและบริวารของตน เปน
เจาของอยูรอยละ ๔๙.๒ ใหแกกองทุนของตางประเทศ  ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติดังกลาวไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลบังคับใชเมื่อวันเสารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙   ก็ไดดําเนินการขายหุนใหแกกองทุนดังกลาวใน
วันจันทรที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙  ไดเงินจากการขายหุนทั้งหมด เปนจํานวน  ๗๓,๒๗๑  ลานบาท 
 คําสั่งอายัดทรัพย  
 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ       จึงเห็นวา ผลการดําเนินการใน
เรื่องที่ตรวจสอบและไตสวนดังกลาวในปจจุบัน              มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
เมื่อครั้งยังดํารงตําแหนงอยู       มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ร่ํารวยผิดปกติ  มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  และ
เนื่องจากไดพบวาเงินบางสวนไดถูกยักยายถายโอนแลว   เชน  เงินคาขายหุนชินคอรป  ก็คงเหลืออยูในบัญชี
ประมาณ  ๕๒,๘๘๔  ลานบาทเทานั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง  การตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ ขอ ๕ วรรคสอง  และขอ ๘  จึงมีมติใหอายัดเงินในบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
 การอายัดทรัพยตามคําสั่งทั้งสองนี้ใหอายัดไวจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 
 อนึ่ง  บุคคลใดกลาวอางวาเปนเจาของที่แทจริงของทรัพยสินที่อายัดตามคําสั่งดังกลาว  และมิใช
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด  หรือมิไดเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการร่ํารวยผิดปกติ  ใหบุคคลนั้นยื่นคํา
รองเพื่อพิสูจนตอ คตส. ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันออกคําสั่งนี้ 
๗.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการที่มีการยักยายถายเททรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 จากผลของการดําเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙  ปรากฏ
จํานวนเงินที่ไดรับการขายหุนชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใหแกกลุมกองทุนเทมาเส็ก  หลังจากหักคา
นายหนาและภาษีเปนเงิน  ๗๓,๐๗๕.๒๐  ลานบาท  เงินดังกลาวมีหลักฐานใหเช่ือไดวาเปนของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและคูสมรส   แตไดนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีของบุตร  พ่ีนองของนักการเมือง  
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  และญาติของคูสมรส  ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ตอมา คตส. ไดตรวจสอบปรากฏวา ณ วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๐ นั้น  ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากของ
สถาบันการเงิน ณ วันที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๕๐ รวมเปนเงิน  ๕๔,๖๙๖.๔๐  ลานบาท  ยอดเงินหายไปประมาณ   
๑๙,๐๐๐  พันลานบาท  จากขอเท็จจริงของการเคลื่อนยายเงินดังกลาว  คตส. จึงไดมีคําสั่งที่ ๐๒๑/๒๕๕๐  ลงวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐  อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินจํานวน  ๒๑  รายการ  
 หลังจากมีคําสั่งดังกลาวขางตนแลว  จากการตรวจสอบพบวา  ระหวางวันที่ ๔ -๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ มี
การเคลื่อนยายเงินจากบัญชีเงินฝากจากธนาคารดังกลาวขางตนกอนที่จะมีคําสั่งอายัดไปฝากในธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื่นเปนเงิน ๘,๘๐๐.๑๔  ลานบาท  คตส. จึงพิจารณาอายัดเงินในบัญชีเงินฝากและเช็คของธนาคาร
และสถาบันการเงินเพิ่มเติมรวม ๗ รายการ  ตามคําสั่ง คตส.ที่  ๐๒๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐   
  ตอมาเมื่อมีการตั้งอนุกรรมการตรวจสอบเงินที่ปรากฏตามบัญชีหรืออยูในขายที่จะตองถูก
อายัด  พบวากอนวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐  ไดมีการนําเงินของบุตรผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดรับจากการ
ขายหุนบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  ใหแกกลุมกองทุนเทมาเส็กไปนําฝากไวในบัญชีเงินฝากธนาคาร



และสั่งจายเปนเช็คของธนาคาร  รวมเปนเงิน  ๔,๙๓๐.๐๐  ลานบาท  และพบรายละเอียดของการเคลื่อนยายเงิน
จากบัญชีเงินฝากที่ถูกอายัดไวตามคําสั่ง คตส. ที่ ๐๖/๒๕๕๐  เพิ่มเติมจากคําสั่ง คตส. ที่ ๐๒๑/๒๕๕๐  ลงวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐  เปนเช็คธนาคารจํานวน ๑ ฉบับ  เปนจํานวนเงิน  ๒๗.๒๓  ลานบาท  คตส. จึงพิจารณา
อายัดเงินในบัญชีเงินฝากในธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งเช็คธนาคารเพิ่มเติม จากขอเท็จจริงดังกลาวแสดง
ใหเห็นวามีการเคลื่อนยายเงินจากบัญชีที่ไดจากการขายหุนบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตลอดมา 
 นอกจากนั้น ในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ/ไตสวนเรื่องอื่นๆ ก็ยังไดพบเงินที่มีการจาย
ใหแกบุคคลตางๆ  ทั้งบุตรนักการเมืองและบิดานักการเมือง  แตเมื่อตามไปถึงจุดที่เงินที่เกิดจากผลของการกระทํา
ผิดไปสูบัญชีดังกลาวแลว ปรากฏวายังติดตามเงินจํานวนดังกลาวไดไมครบถวน  ขอเท็จจริงเฉพาะสวนนี้จะ
ปรากฏใหเห็นจากขอมูลและหลักฐานในการตรวจสอบเรื่องความเสียหายที่เกิดจากขอ ๔.๓ และ ๔.๑๐  เปนตน 
ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ตรวจสอบไดดังที่กลาวขางตนเปนที่มาของการใชดุลพินิจของ คตส. วาสมควรที่
จะตองปองกันการยักยายถายเททรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่จะตองรับผิดตามขอกลาวหาใน
อนาคต   จึงไดมีมติใหมีการอายัดตามคําสั่งครั้งที่ ๑ -๓  ตามที่กลาวขางตน 
 อนึ่ง  คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินจะตองพิจารณาตอไปอีกวามีการยักยายถายเททรัพยสิน
เฉพาะสวนที่เปนบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินอีกหรือไม อยางไร  ถาไดตรวจพบวามีการยักยาย
ถายเทไปสูบัญชีของบุคคลอื่นอยางไรก็จะไดดําเนินการเสนอ คตส. เพื่อมีคําสั่งอายัดตอไป  และถามีขอเท็จจริง
ปรากฏวามีผูถูกกลาวหาคนอื่นมีพฤติการณดงักลาวขางตนก็จะไดดําเนินการในทํานองเดียวกัน 
๘.  สิทธิหนาที่ของผูถูกอายัด  
 ก.สิทธิของผูถูกกลาวหาและคูสมรสเมื่อไดถูกคําสั่งใหอายัดทรัพยสินแลว มีดังนี้  คือ  ยื่นคํารองคัดคาน
ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในคําสั่งอายัดโดยจะตองมีพยานหลักฐานมาแสดงใหเห็นวาตนไมไดกระทําการยักยาย
ถายเท  ทรัพยสินที่ถูกอายัด และไมมีพฤติการณใดๆ วาจะทําการยักยายถายเททรัพยสินในอนาคตตามเหตุที่อาง
ในคําสั่งอายัด  หรือมีพยานหลักฐานใหเห็นวาจํานวนทรัพยสินที่อายัดนั้นเกินกวาจํานวนความรับผิดที่อาจจะมีใน
อนาคตตามผลของคําพิพากษาที่ใหชดใชคาเสียหายหรือริบทรัพยสิน  หรือมีพยานหลักฐานใหเห็นวาตนไมใชคู
สมรสของผูถูกกลาวหา  โดยหากมีพยานหลักฐานใหเช่ือไดตามที่กลาวอางขางตน   คตส. ก็ตองมีคําสั่งใหถอน
การอายัดโดยอาจจะสั่งใหถอนทั้งหมด  หรือถอนใหเฉพาะสวนที่เกินกวาสวนที่ผูถูกกลาวหาจะตองรบัผิด  แตจะ
รองคัดคานโดยอางวาไมใชเปนผูกระทําผิดอันจะตองชดใชคาเสียหาย  หรืออางวาไมไดร่ํารวยผิดปกติ  หรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นอยางผิดปกติ   ในชั้นขอเพิกถอนการอายัดไมได  เพราะเหตุอางทั้งสามประการนี้จะตองไป
พิสูจนกันในช้ันศาล  ถาพิสูจนไดก็ตองเพิกถอนการอายัด  ถาพิสูจนไมไดก็ตองบังคับใหเปนไปตามคาํพิพากษา
ตอไป  
 ข. บุคคลอื่นที่ถูกคําสั่งอายัดทรัพยสิน  โดยไมไดถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิดก็มีสิทธิที่จะยื่นคํา
รองขอใหถอนการอายัดไดตามกําหนดเวลาเชนเดียวกับในขอ ก.  โดยจะตองนําพยานหลักฐานมาแสดงใหเห็นวา
ทรัพยสินที่ถูกอายัดนั้น  เปนของตนเองไมไดเกี่ยวของกับการกระทําผิดหรือไดมาจากผูที่กระทําความผิดที่
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
 ค. นอกจากสิทธิในขอ ก.  และขอ ข.  ของบุคคลดังกลาวในสองขอขางตนนั้น บุคคลในขอ ก.  และขอ 
ข.  ก็สามารถที่จะใหถอนการอายัดได  โดยนําหลักทรัพยมาวางเปนประกัน เชน หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่
มีมูลคาเทากับจํานวนมูลคาของทรัพยสินที่ขอใหถอนการอายัด  หรือขอถอนเงินจากบัญชีที่ถูกอายัดเพื่อเปน
คาใชจายในการดํารงชีพตามฐานานุรูป  โดยไดรับอนุญาตจาก คตส.  



 ง. หนาที่และความรับผิดของผูถูกอายัดนั้น  จะตองรับผิดตามผลของคําพิพากษาในกรณีที่มีผูรวมกัน
กระทําผิดหลายคน  ทุกคนจะตองรับผิดเต็มตามจํานวนของความเสียหายที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  เรียกกัน
ในทางกฎหมายวาตกเปนลูกหนี้รวมกัน  ตัวอยางเชน  มีผูรวมกระทําการใหเกิดความเสียหายแกรัฐ จํานวน ๑๐ 
คน และมีความเสียหายเกิดขึ้นจํานวน  ๕๐๐  ลานบาท  ถาศาลพิพากษาใหทั้ง  ๑๐  คน รวมกันชดใชคาเสียหาย
ใหแกรัฐทั้งสิ้น  ๕๐๐  ลานบาท   ก็สามารถที่จะดําเนินการบังคับใหคนหนึ่งคนใดชําระหนี้ไดเต็มจํานวน  คือ  
๕๐๐  ลานบาท  โดยคนนั้นจะมาโตแยงวาจะตองรับผิดตามสวนคือ  ๕๐  ลานบาทนั้นมิได  ถาคนที่หนึ่งมี
ทรัพยสินพอที่จะบังคับชําระหนี้ไดถึง  ๕๐๐  ลานบาท   สวนคนที่สองถึงคนที่สิบไมมีทรัพยสินอื่นใดเลย  ก็
สามารถยึดทรัพยสินของคนที่หนึ่งมาชําระหนี้ใหเต็มจํานวน  ๕๐๐  ลานบาทได  ซึ่งในสวนที่คนที่หนึ่งจะตองรับ
ผิดชดใชแทนคนอื่นนั้น  เปนเรื่องที่คนที่หนึ่งจะตองไปวากลาวเอากับคนที่สองถึงคนที่สิบ   ซึ่งกฎหมายใชคําวา
ใชสิทธิไลเบี้ย  เหตุที่หลักความรับผิดตามกฎหมายเปนอยางนั้น  ใชไดทั้งที่เจาหนี้เปนเอกชนหรือรัฐ  ในสวนของ
รัฐซึ่งเปนเจาหนี้นั้นก็อยูในหลักของคํากลาวที่เขาใจกันตลอดมาแตโบราณกาลวา  “ เงินหลวงตกน้ําไมไหลตกไฟ
ไมไหม ”  
๙.  บทสรุป 
 คตส. เปนองคกรเฉพาะกิจที่ต้ังขึ้นตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐  และมีระยะเวลาในการทําภาระหนาที่
เพียง ๑ ปเทานั้น  ภายในระยะเวลาอันจํากัดดังกลาว คตส.  จะตองทําใหเกิดความชัดเจนตอขอกลาวหาที่มีตอ
รัฐบาลของพ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  วามีการทุจริตคอรัปช่ันเกิดขึ้นอยางมากมายในหวงของการบริหารบานเมือง
ของรัฐบาลที่ผานมาจริงหรอืไม  ภาระหนาที่ดังกลาวจึงเปนภาระหนาที่ที่หนักและยาก  ประกอบกับความ
คาดหวังของสังคมที่มีตอ คตส. ตองการให คตส. เรงดําเนินการตรวจสอบกรณีการทุจริตตางๆ ดังกลาว  แต คตส. 
ก็มิอาจดําเนินการดวยความเรงรีบได  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความรอบคอบในการตรวจสอบและเพื่อความเปนธรรมตอ
ผูที่เกี่ยวของ 
 เมื่อ คตส. มีหนาที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแกรัฐ  และมีหนาที่นําผูกอใหเกิดความเสียหายมา
ชดใชความเสียหายที่เกิดตอรัฐ  ซึ่งการจะชดใชไดตองมีคําพิพากษาของศาลแลว  แตกอนมีคําพิพากษาของศาล
หากปรากฏวามีการถายโอนทรัพยสิน  ซึ่งอาจทําใหไมมีทรัพยสินที่จะบังคับชดใชไดตามคําพิพากษา  ในกรณี
เชนนี้ คตส. ก็อาจตัดสินใจอายัดทรัพยสินไวกอนเพื่อใหคําพิพากษาของศาลสามารถบังคับไดจริง    หาก คตส. 
ทราบวามีการยักยายถายโอนทรัพยสิน  และไมดําเนินการอายัดทรัพยสิน  จนเปนเหตุใหไมสามารถบังคับคดีตาม
คําพิพากษาของศาลได  ในกรณีเชนนี้ก็อาจเปนความบกพรองของ คตส. 
 การทําภาระหนาที่ของ คตส. ในครั้งนี้อยางนอยที่สุดก็เพื่อตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ  และหากพบวามีบุคคลใดกระทําความผิดก็จักตองดําเนินการยื่นเรื่องตออัยการสูงสุดเพื่อเสนอคดี
ตอศาลใหพิจารณาลงโทษบุคคลนั้นตามควรแกกรณี   รวมทั้งมีหนาที่ในการติดตามนําทรัพยสินมาชดใช  ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกรัฐ   การดําเนินการทั้งหมดนี้ก็เพื่อสรางบรรทัดฐานที่ถูกตองในทางกฎหมายวา  บุคคลใดที่
กระทําผิดตอกฎหมายบานเมือง  ไมวาบุคคลนั้นจะเปนนักการเมือง  ขาราชการ  เอกชน  บุคคลผูกระทําความผิด
ควรจะตองรับโทษตามควรแกการกระทํานั้นๆ  หากบรรทัดฐานแหงความถูกตองเชนนี้ไมไดรับการปลูกฝง    ไว
ในสังคมไทย  เช่ือวาประเทศไทยจะตองเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรัปช่ันเชนนี้อีกนานเทานาน 


