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การเสวนาวิชาการเร่ือง “ร่วมหาทางออกกรณีค่าโง่คลองด่าน-หยดุความเสียหายของชาติ” 
รว่มจดัโดย 

สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ศนูยศ์กึษาสนัตภิาพและความขดัแยง้ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มลูนิธบิรูณะนิเวศ 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.  

ณ หอ้งประชมุสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท กรงุเทพฯ 
................................................. 

 
 เป็นทีท่ราบกนัดวี่า โครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดั
สมุทรปราการ ในพื้นที่ต าบลคลองด่าน เกดิขึ้นมาได้จากการทุจริตคอร์รปัชัน่ที่มีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก นับตัง้แต่
นกัการเมอืงผูด้ ารงต าแหน่งรฐัมนตร ีขา้ราชการระดบัสงู บรษิทัเอกชนผูร้บัเหมากอ่สรา้ง บรษิทัทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ไปจนถงึขา้ราชการระดบัล่างจ านวนมาก ท าใหม้ลูคา่โครงการเพิม่สงูขึน้จากโครงการทีแ่ทจ้ริงอกีหมื่นกว่าลา้นบาท การ
ต่อสูแ้ละรว่มกนัขดุคุย้เรื่องราวการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีน่ าโดยชาวบา้นร่วมกบัอกีหลายภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมผีลท าให้
โครงการนี้ตอ้งยตุลิงเมือ่วนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๖ และรฐับาลมกีารตัง้คณะกรรมการขึน้มาหลายชดุสอบสวนหา
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติ และมกีารฟ้องศาลเพื่อด าเนินคดกีบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติทัง้นักการเมอืง
และขา้ราชการประจ านบัหลายคดดีว้ยกนั อาทเิชน่ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ปปช) ไดม้ี
การฟ้องคดต่ีอศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งนักการเมอืง และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลพพิากษาลงโทษ
จ าคกุนายวฒันา อศัวเหม เป็นเวลา ๑๐ ปี นอกจากนี้ หลงัยุตโิครงการ ๑ ปี กรมควบคุมมลพษิยงัไดว้่าจา้งทนายความ
เอกชนเป็นผูฟ้้องกจิการรว่มคา้ NVPSKG บรรดาบรษิทัและกรรมการของบรษิทัซึง่เป็นสมาชกิกจิการร่วมคา้ NVPSKG 
ตลอดจนนายวฒันา อศัวเหม และบรษิัทของนายวฒันารวม ๑๙ รายต่อศาลแขวงดุสติ เพื่อเรยีกค่าเสยีหายคนืจาก
กจิการรว่มคา้ NVPSKG หรอืกลุ่มบรษิทัผูร้บัเหมากอ่สรา้งซึง่เบือ้งหลงัมนีกัการเมอืงและเครอืญาตเิป็นผูถ้อืหุน้ การต่อสู้
คดนีี้ไดย้ดืเยือ้มาถงึปจัจุบนัและก าลงัอยูใ่นการพจิารณาของศาลฎกีา 

 ขณะเดียวกนั กิจการร่วมค้า NVPSKG  ได้พึ่งกลไกของส านักงานอนุญาโตตุลาการเพื่อปกป้องตนเอง  
ด้วยการฟ้องคดีอนุญาโตตุลาการและเรียกค่าเสียหายจากกรมควบคุมมลพิษที่บอกเลิกสัญญาโครงการ  
จ านวน ๒๑ รายการ คดิเป็นเงนิ ๔,๙๘๓,๓๔๒,๓๘๓ บาท และเงนิสกุลสหรฐัฯ อกี ๓๑,๐๓๕,๗๘๐ เหรยีญสหรฐัฯ รวม
เ ป็ น เ งินทั ้งหมดปร ะมาณ ๖ ,๒๐๐  ล้ า นบาทพร้อมดอก เบี้ ย ด้ ว ย  ต่ อ มา วันที่  ๒๑  มกร าคม  ๒๕๕๔  
คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชีข้าดใหก้รมควบคุมมลพษิช าระเงนิค่าจา้ง ค่าเสยีหาย รวมดอกเบี้ยตามขอ้เรยีกรอ้งของ
กลุ่มกจิการรว่มคา้ พรอ้มดอกเบีย้อกีรอ้ยละ ๗.๕  ต่อปี นับตัง้แต่วนัที ่๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๖ จนกว่าจะช าระเสรจ็และ
คนืหนังสอืค ้าประกนัพร้อมค่าธรรมเนียมอื่นๆ แม้ว่ากรมควบคุมมลพษิได้ยื่นคดัร้องเพื่อให้เพกิถอนค าวินิจฉัยของ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดตามล าดบั แต่ในที่สุดทัง้ศาลปกครองกลางและศาล
ปกครองสงูสดุไดค้ าพพิากษาเหน็พอ้งกบัค าวนิิจฉัยของอนุญาโตตุลาการทีส่ ัง่ใหก้รมควบคุมมลพษิช าระเงนิตามสญัญา
จา้งพรอ้มคา่เสยีหายอนัเกดิจากการผดิสญัญาใหแ้กก่จิการรว่มคา้ NVPSKG 



 

 รฐับาลของพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา จงึไดม้มีตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่ ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ เหน็ชอบให้
ส านักงบประมาณเบิกจ่ายงบรวมเป็นเงิน ๙,๘๙๑,๐๖๐,๙๐๑.๑๐ บาท เพื่อให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมน าไปช าระแก่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG โดยจะแบ่งการช าระเงินออกเป็น ๓ งวด  
คอื งวดแรก- ภายในวนัที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ช าระรอ้ยละ ๔๐ ของค่าเสยีหายทัง้หมด เป็นเงนิกว่า ๓,๑๗๔ ลา้น
บาท และอกีกว่า ๒๑.๗๑ ล้านเหรยีญสหรฐั, งวดท่ี ๒-ภายในวนัที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ช าระร้อยละ ๓๐   
ของค่าเสยีหายทัง้หมด เป็นเงนิ ๒,๓๘๐ ล้านบาท และอกีกว่า ๑๖.๘๘ ล้านเหรยีญ, และงวดท่ี ๓-ภายในวนัที ่๒๑ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ช าระรอ้ยละ ๓๐ ของคา่เสยีหายทัง้หมด เป็นเงนิ ๒,๓๘๐ ลา้นบาท และอกีกว่า ๑๖.๘๘ ลา้นเหรยีญ 

 การตัดสินใจดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสการวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวางทัง้จากผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน  
ที่ติดตามกรณีการทุจริตคลองด่าน ซึ่งด าเนินมายาวนานถึง ๑๙ ปี นับตัง้แต่เริ่มต้นมีการทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตัง้โครงการอันเนื่องจากผลประโยชน์ของการขายที่ดินของนายวัฒนา อัศวเหม  
มูลนิธิบูรณะนิเวศและดาวลัย์ จนัทรหสัดี ตวัแทนชาวบ้านจากต าบลคลองด่านได้ร่วมกนัแถลงข่าวคดัค้านการช าระ
ค่าเสียหายแก่บริษัทเอกชนที่มีส่วนส าคัญของการ่วมกระท าการทุจริตเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ดว้ยการเสนอใหร้ฐับาลระงบัการตดัสนิใจเรือ่งนี้เพือ่รอผลการพจิารณาของคดอีาญาทีก่รมควบคุมมลพษิเป็นผูฟ้้องเรยีก
คา่เสยีหายจากภาคเอกชน ซึง่ศาลชัน้ตน้ไดพ้พิากษาใหก้รมควบคมุมลพษิเป็นผูช้นะคดแีละมคี าสัง่ใหจ้ าคุกจ าเลยรายละ 
๓ ปี และขณะนี้อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา นอกจากนี้ตวัแทนมลูนิธบิรูณะนิเวศและชาวบา้นต าบลคลองด่าน
ยงัได้ยื่นหนังสอืถงึประธานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ (คตง.) เมื่อวนัที ่๑๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเร่งจดัท า
ขอ้เสนอแกร่ฐับาลใหห้ยดุการช าระคา่เสยีหายแกบ่รษิทัเอกชนตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่๑๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนดงักล่าวได้รบัความเหน็เชงิสนับสนุนจากนายวชิา มหาคุณ อดตีกรรมการ 
ป.ป.ช. และเสนอว่า รฐับาลน่าจะชะลอการจ่ายเงนิคา่โงใ่หก้บักจิการร่วมคา้ NVPSKG ไวก้่อน เพื่อรอความชดัเจนใน ๓ 
ประเดน็คอื ๑) รอค าพพิากษาศาลชัน้ตน้ทีย่งัอยูร่ะหว่างการพจิารณาว่า เจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วข้องในคดดีงักล่าวกระท าผดิ
หรอืไม่ ๒) การพจิารณาความรบัผดิทางละเมดิต่อเจา้หน้าทีท่ีย่งัไม่มคีวามชัดเจน เรื่องยงัอยู่ทีศ่าลปกครอง ๓) กรณีที่
กรมควบคมุมลพษิฟ้องบรษิทัเอกชนผูข้ายทีด่นิหลอกน าทีด่นิสาธารณะมาขายแก่กรมฯ เพื่อน ามาใชใ้นโครงการนี้ และ
กล่าวย ้าว่า กระบวนการยุตธิรรมเกีย่วกบัการพจิารณาคดทีุจรติโครงการนี้ยงัไม่จบสิน้ การใหจ้่ายเงนิใหบ้รษิทัเอกชน
เป็นเพยีงมต ิค.ร.ม. ซึ่งไม่ถอืเป็นกฎหมาย และสามารถทีจ่ะเปลี่ยนแปลงได้ ขณะที่ประธานคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิได้กล่าวแก่ตวัแทนภาคประชาชนทีเ่ขา้ยื่นหนังสอืเมื่อวนัที ่๑๐ มนีาคม ทีผ่่านมาว่า กรณีนี้ยงัมทีางออกอื่นที่
ดกีว่า การเร่งช าระค่าเสยีหายแก่บรษิทัเอกชนตามมต ิค.ร.ม.  และทาง คตง. ไดจ้ดัท าขอ้เสนอและความเหน็ถงึรฐับาล
เชน่กนั 

 งานเสวนาวชิาการทีจ่ะมขีึน้ในวนัที ่๑๒ พฤษภาคม นี้เป็นอกีความพยายามของทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าจะ
เป็นขา้ราชการ นักวชิาการ องค์กรภาคประชาชนและตวัแทนชาวบ้านคลองด่าน สื่อมวลชน และประชาชนผู้มคีวาม
ห่วงใยต่อประเทศชาต ิจะได้มาแลกเปลีย่นความเหน็และร่วมกนัเสนอทางออกแก่รฐับาลและประเทศชาตโิดยส่วนรวม
เพื่อยุตคิวามเสยีหาย ไม่ว่าจะเป็นการเสยีค่าโงจ่ านวนมหาศาลอนัเกดิจากการกระท าทุจรติหลายครัง้หลายหน รวมถงึ
การป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจจะเกดิขึน้อกีในอนาคต และการเยยีวยาแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มทีถู่กทอดทิง้มานาน
เพราะผลพวงของการทจุรติ 



 

วตัถปุระสงค ์

 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะส าหรบัการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอต่างๆ ส าหรบัผู้ห่วงใยใน
ประโยชน์ระยะยาวของประเทศและผูท้ีไ่ดเ้ฝ้าตดิตามการทจุรติเกีย่วกบักรณีนี้มาอยา่งต่อเนื่องว่า  

๑. ทางออกหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมส าหรบัรฐับาลในการระงบัการจ่ายคา่เสยีหายหรอื "ค่าโง"่  กรณีคลองด่าน
ครัง้ต่อไปตามมต ิค.ร.ม. 

๒. รฐับาลและสงัคมจะมทีางออกอย่างไรไดบ้้างในการสะสางการทุจรติ ยุตคิวามเสยีหายและจะแกไ้ขสิง่ทีผ่ดิ
ใหถ้กูตอ้ง 

 
องคก์รร่วมจดัการเสวนา 

๑. สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๒. ศนูยศ์กึษาสนัตภิาพและความขดัแยง้ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๓. มลูนิธบิรูณะนิเวศ 

 
วนั เวลา สถานท่ี 
 วันพฤหัสบดีที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๒ .๓๐ น .  ณ ห้องประชุมสารนิ เทศ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 
วิทยากรร่วมเสวนา 

๑. คณุรสนา  โตสติระกลู  อดตีสมาชกิวุฒสิภากรงุเทพ 
๒. คณุอภชิยั ชวเจรญิพนัธ ์อดตีอธบิดกีรมควบคมุมลพษิ  
๓. คณุณกฤช เศวตนนัทน์ อดตีทีป่รกึษากฎหมายและทนายความในคดอีาญาของกรมควบคมุมลพษิ 
๔. คณุประสงค ์เลศิรตันวสิทุธิ ์ ผูอ้ านวยการสถาบนัอศิรา 
๕. คณุมานะ นิมติรมงคล เลขาธกิารองคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ (ประเทศไทย) 
๖. คณุดาวลัย ์จนัทรหสัด ีผูแ้ทนกลุ่มเรารกัคลองด่าน จงัหวดัสมทุรปราการ 
๗. คณุเพญ็โฉม แซ่ตัง้ ผูอ้ านวยการมลูนิธบิรูณะนิเวศ 
๘. รศ.ดร.นวลน้อย ตรรีตัน์ ผูอ้ านวยการสถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๙. ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ สุ ริ ช ั ย  ห วั น แ ก้ ว  ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ ศึ ก ษ า สัน ติ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ขัด แ ย้ ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ด าเนินรายการเสวนา โดยคณุสถาพร พงษ์พพิฒัน์วฒันา  สือ่มวลชนทีต่ดิตามกรณีคลองด่าน 

จ านวนผู้ร่วมงาน 
 ประมาณ ๕๐  คน  จาก  ห น่วยงานร าชการ  สถาบัน /ห น่ วยงานวิช ากา ร  ส านั กงานกฎหมาย  
เครอืขา่ยภาคประชาชน ประชาชนทัว่ไป และสือ่มวลชน 



 

     
 

ก าหนดการ 
การเสวนาวิชาการเร่ือง “ร่วมหาทางออกกรณีค่าโง่คลองด่าน-หยดุความเสียหายของชาติ” 

รว่มจดัโดย 
สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ศนูยศ์กึษาสนัตภิาพและความขดัแยง้ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มลูนิธบิรูณะนิเวศ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.  
ณ หอ้งประชมุสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท กรงุเทพฯ 

________________________ 
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  ลงทะเบยีน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐  น าเสนอ “ทบทวนกรณีการทจุรติคลองด่าน สงัคมไทยไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง" 
   โดย คณุเพญ็โฉม แซ่ตัง้ ผูอ้ านวยการมลูนิธบิรูณะนิเวศ 

   ร่วมเสวนา “หาทางออกกรณีค่าโง่คลองด่าน-หยดุความเสียหายของชาติ”  โดย 

๑. คณุรสนา  โตสติระกลู  อดตีสมาชกิวุฒสิภากรงุเทพ 

๒. คณุอภชิยั ชวเจรญิพนัธ ์อดตีอธบิดกีรมควบคมุมลพษิ  

๓. คณุณกฤช เศวตนนัทน์ อดตีทีป่รกึษากฎหมายและทนายความในคดอีาญาของกรม
ควบคมุมลพษิ 

๔. คณุประสงค ์เลศิรตันวสิทุธิ ์ ผูอ้ านวยการสถาบนัอศิรา 

๕. คณุมานะ นิมติรมงคล เลขาธกิารองคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ (ประเทศไทย) 

๖. คณุดาวลัย ์จนัทรหสัด ีผูแ้ทนกลุ่มเรารกัคลองด่าน จงัหวดัสมทุรปราการ 

๗. รศ.ดร.นวลน้อย ตรรีตัน์ ผูอ้ านวยการสถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๘. ศาสตราจารยส์รุชิยั หวนัแกว้ ผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาสนัตภิาพและความขดัแยง้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ด าเนินรายการโดย  คณุสถาพร พงษ์พพิฒัน์วฒันา  สือ่มวลชนทีต่ดิตามกรณีคลองด่าน 

สรปุและปิดการเสวนาโดย ศาสตราจารยส์รุชิยั หวนัแกว้ ผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาสนัตภิาพ
และความขดัแยง้ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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เอกสารประกอบการเสวนาวชิาการ “รว่มหาทางออกกรณีค่าโงค่ลองด่าน-หยดุความเสยีหายของชาต”ิ 
วนัพฤหสับดทีี ่12 พฤษภาคม 2559  

ณ หอ้งประชมุสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท กรงุเทพฯ 
.................................................................................................. 

"กรณีทจุริตคลองด่าน"  
ล าดบัเหตกุารณ์และข้อมูล: บทบาท-ความเก่ียวข้องของรฐับาลและรฐัมนตรีแต่ละยคุสมยั  

การสอบสวน การฟ้องคดี และการต่อสู้ทางคดี1 

 

 โครงการก่อสรา้งโรงบ าบดัน ้าเสยีทีต่ าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ  เริม่
ปรากฏเป็นขา่วใหญ่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2541  หลงัจากทีป่ระชาชนในพืน้ทีต่ าบลคลองด่านไดร้วมตวักนั
ต่อสูค้ดัคา้นโครงการนี้  โดยเริม่จากความรูส้กึไม่เป็นธรรมต่อการทีจ่ะมกีารใชพ้ื้นทีช่ายทะเลอนัอุดม
สมบูรณ์แห่งนี้เป็นที่ตัง้โรงบ าบดัน ้าเสยีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ  และหวัน่วิตกว่าผลกระทบที่จะ
เกดิขึน้จากโครงการนี้อาจสรา้งความเสยีหายใหญ่หลวงต่ออาชพีประมงชายฝ ัง่ และวถิชีวีติอนัสงบสุขของ
ชุมชน  กลุ่มชาวบ้านผูค้ดัคา้นจงึไดพ้ยายามศกึษาหาขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการนี้เพิม่เตมิ จนท าใหค้น้พบ
เบาะแสความไมช่อบมาพากลหลายประการ   

 แผนการกอ่สรา้งโรงบ าบดัน ้าเสยีทีต่ าบลคลองด่าน เป็นผลเกีย่วเนื่องมาจากการทีค่ณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาตไิด้ประกาศให้พื้นที่จงัหวดัสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพษิเมื่อ  พ.ศ. 2537  
ประกาศฉบบัดงักล่าวมผีลต่อเนื่องทีท่ าใหเ้กดิการถ่ายโอนอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการแกไ้ข
ปญัหาน ้าเสยีของจงัหวดัสมุทรปราการ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรม
โยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย มาอยู่ในการดูแลของกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม  โดยต่อมากรมควบคุมมลพษิไดเ้สนอใหม้กีารจดัท าแผน  “โครงการจดัการ
น ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ” และด าเนินโครงการศกึษาแนวทางจดัการน ้าเสยีโดย
ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากธนาคารพฒันาเอเชยี (เอดีบี)  โดยผลจากการศกึษาได้เสนอใหม้กีาร
กอ่สรา้งโรงบ าบดัน ้าเสยี 2 แหง่ บรเิวณคลองบางปลากด บนฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น ้าเจา้พระยา และในเขต
เทศบาลเมอืงบางปใูหมบ่นฝ ัง่ตะวนัออกของแมน่ ้าเจา้พระยา นอกจากนี้คณะรฐัมนตรยีงัมมีตเิมื่อวนัที ่17 
ตุลาคม 2538 อนุมตัใิหด้ าเนินงานแกป้ญัหาน ้าเสยีตามการศกึษาขา้งตน้  รวมทัง้ไดม้กีารกูย้มืเงนิจากเอ
ดบีแีละรฐับาลญีปุ่น่เพือ่ด าเนินการกอ่สรา้งโรงบ าบดัน ้าเสยีทัง้ 2 แหง่ดงักล่าว   

แต่ต่อมากรมควบคุมมลพษิกลบัประกาศให้ย้ายพื้นที่ก่อสร้างโรงบ าบดัน ้าเสยีมาไว้ที่ต าบล
คลองด่าน อ าเภอบางบ่อ โดยรวมเอาแผนการเดมิทีจ่ะสรา้งบรเิวณคลองบางปลากด และเขตบางปูใหม่
มารวมไวบ้นทีแ่ห่งเดยีวตามขอ้เสนอของบรษิทัรบัเหมา โดยไม่เคยมกีารศกึษาความเหมาะสมของพื้น
ทีม่าก่อน  การตดัสนิใจเปลี่ยนทีต่ัง้โครงการดงักล่าวไดก้ลายเป็นทีม่าของการคด้คา้นอย่างรุนแรงและ
                                                           
1 รวบรวมและเรียบเรียงโดย ดาวลัย์ จนัทรหสัดี และเพ็ญโฉม แซ่ตัง้, เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการเร่ือง “ร่วมหาทางออก
กรณีค่าโง่คลองด่าน-หยุดความเสียหายของชาติ” ร่วมจัดโดย สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ศูนย์ศึกษา
สนัติภาพและความขดัแย้ง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมลูนิธิบรูณะนิเวศ วนัพฤหสับดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม
สารนิเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 
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ต่อเนื่องของชาวต าบลคลองด่าน  และน าไปสู่การคน้พบเงือ่นง าของความไม่โปร่งใสของการดดัแปลง
โครงการ การเพิม่งบประมาณ และอื่นๆ ทีเ่กดิมาจากการร่วมกนัทุจรติของรฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
นกัการเมอืงทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ ขา้ราชการระดบัสงูและระดบัทอ้งถิน่จ านวนมาก  

 
เอกสารชุดนี้จงึเป็นการรวบรวมขอ้มูลเกีย่วขอ้งกบัโครงการ บทบาทและความเกีย่วขอ้งของ

รฐับาลและรฐัมนตรใีนแต่ละยคุ การสอบสวนการทจุรติของนกัการเมอืงและขา้ราชการ การฟ้องคด ีและ
การต่อสูท้างคดทีีม่อียู่จ านวนหลายคดดีว้ยกนั ทัง้คดแีพ่ง คดอีาญา คดอีนุญาโตตุลาการ และคดอีาญา
ของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง โดยเรยีบเรยีงตามล าดบัเหตุการณ์การด าเนินการส าคญัๆ ของภาครฐั
เป็นหลกั ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและมองเหน็ภาพผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งเชื่อมโยงกบัผูม้อี านาจ
ตดัสนิใจในรฐับาล บรษิทัเอกชนทีม่เีครอืญาตขิองนักการเมอืงถอืหุน้หลกั รวมไปถงึขา้ราชการระดบั
ปฏบิตักิาร 

 

วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
29 ก.ย. 35 รฐับาลของนายกรฐัมนตรี นายชวน หลีกภยั 

- นายวษิณุ เครอืงาม เป็นเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(ตัง้แต่ พ.ศ. 2535 - 2545) 
- ดร. ปกติ กริะวนิช เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ (คพ.) (ตัง้แต่ พ.ศ. 2535 – 2540) 

25 พ.ค. 36 
 

คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบแผนปฏบิตักิารกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2537 - 2539 และ
งบประมาณ ซึง่ประกอบดว้ย 5 แผนงานหลกั หนึ่งในแผนดงักล่าวคอื แผนควบคุม ดูแล และ
พฒันาสิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติ ไดแ้ก่ โครงการจดัสร้างระบบก าจดัน ้าเสียรวม และ
โครงการจดัตัง้ศนูยบ์ริการก าจดักากอตุสาหกรรม2 

10 ส.ค. 36 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามมตขิองคณะกรรมการนโยบายฟ้ืนฟูบูรณะกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ครัง้ที่ 1/2536 เมื่อวนัที ่19 พฤษภาคม 2536 เรื่อง หลกัการของแนวทางการฟ้ืนฟู
บูรณะกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลและแผนปฏบิตัิการระยะเร่งด่วนและหลกัการของแนว
ทางแก้ไขปญัหาบรกิารพื้นฐานของจงัหวดัสมุทรปราการ โดยให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งรบัไป
เร่งรดัด าเนินการโครงการทีม่คีวามพรอ้ม และมมีตคิณะรฐัมนตรรีองรบัอยู่แลว้ อาท ิโครงการ
ก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย จงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงกรมโยธาธิการก าลงัศึกษาความ
เหมาะสมขอโครงการฯ โดยให้พิจารณาใช้วิธีจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้าง และให้เร่ิม
ก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ประมาณการวงเงิน 1,505 ล้านบาท เป็นต้น 
ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิสนอ3 

8 พ.ย. 37 คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่องการก าหนดเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ เป็นเขตควบคุมมลพษิ4 ดงันี้ 
1. อนุมตัใิหด้ าเนินการแผนงาน/โครงการ ทีไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามที่
กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เสนอดงันี้ 
1.1 กรณีแผนงาน/โครงการ ที่ได้รบัอนุมตัิงบประมาณด าเนินการและมีขอ้ผูกพนัตาม

                                                           
2 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรีโครงการจดัการน ้ าเสียคลองด่าน สมุทรปราการ, ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านกับริหารงาน
สารสนเทศ (2536-2552) 
3 เพ่ิงอา้ง 
4 เพ่ิงอา้ง 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
กฎหมาย เมื่อด าเนินการแลว้เสรจ็ ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบส่งมอบเอกสารผลการ
ด าเนินงานทัง้หมดใหแ้ก่จงัหวดัสมุทรปราการและกรมควบคุมมลพษิ 

1.2 กรณีแผนงาน/โครงการ ทีไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณด าเนินการ แต่ยงัไม่มขีอ้ผูกพนัตาม
กฎหมาย ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบระงบัการด าเนินการ 

1.3 ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมรบัผดิชอบด าเนินการในส่วนของการก าจดักากของเสยีจาก
อุตสาหกรรมและเตาเผากากอุตสาหกรรมโดยให้กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้โรงงานในพื้นที่จ ังหวัด
สมุทรปราการมาใช้บรกิารโรงก าจดักากอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ต่อไป ทัง้นี้ เพื่อมใิหเ้ป็นการสิน้เปลอืงงบประมาณโดยใช่เหตุ 

1.4 ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินโครงการระบบบ าบดัน ้าเสยีจากอุตสาหกรรมชุมชนที่
ถนนสขุสวสัดิต่์อไป 

2. ใหก้ระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มน าแผนงานและโครงการแกไ้ขปญัหา
น ้าเสยีและขยะมลูฝอยจงัหวดัสมุทรปราการ ทีก่รมโยธาธกิารก าลงัด าเนินการอยู่เขา้รวมไว้
ในเขตควบคุมมลพษิ ตามความเหน็ของกระทรวงมหาดไทย ส าหรบักรณีแผนงาน/
โครงการ ทีไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณด าเนินการ แต่ยงัไม่มขีอ้ผูกพนัตามกฎหมายนัน้ ให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยในรายละเอยีด แลว้เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ 

19 ธ.ค. 37 รฐับาลชวน หลีกภยั ปรบั ครม.5 
- นายสุวจัน์ ลิปตพลัลภ เป็น รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
แทนนายพิศาล มูลศาสตรสาทร 

19 ม.ิย. 38 นายสุวจัน์  ลปิตพลัลภ  รมว. กระทรวงวทิยศาสตร์ฯ6 เสนอแผนงานโครงการจดัการน ้าเสยี
เขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา ซึง่ประกอบดว้ย   
1) แผนงานโครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ (ตามทีไ่ดศ้กึษาไว)้ 
2) แผนการใชเ้งนิโครงการ  รวม 13,612  ลา้นบาท 

 เงนิกูธ้นาคารพฒันาแห่งเอเชยี (ADB)   3,750    ลา้นบาท 
 เงนิกองทุนสิง่แวดลอ้ม                      2,500    ลา้นบาท 
 เงนิงบประมาณแผ่นดนิ                     7,362    ลา้นบาท 

3) การว่าจา้งแบบเหมารวม (TURN KEY)  เพื่อการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมและ
บ าบดัน ้าเสยีของจงัหวดัสมุทรปราการ  

18 ก.ค. 38 รฐับาลของนายกรฐัมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา7   
- นายย่ิงพนัธ ์มนะสิการ เป็น รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

17 ต.ค. 38 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแผนงานโครงการจัดการน ้ าเสียในเขตควบคุมมลพิษ  จังหวัด
สมุทรปราการ8 ดงันี้ 
1. เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการจัดการน ้าเสียในเขตควบคุมมลพิษ  จังหวัด

                                                           
5 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 111 ตอนพิเศษ 60 ลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2537. 
6 เอกสารกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี วว 03020 / 922*  ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2538 
7 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 112 ตอนพิเศษ 29  ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2538 
8 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
สมุทรปราการ แผนการใชเ้งนิโครงการและการว่าจา้งแบบเหมารวม (Turn Key) เพื่อการ
ออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีของจงัหวดัสมุทรปราการ ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เสนอ โดยให้กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ  (กรมควบคุมมลพษิ) 
กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธกิาร และจงัหวดัสมุทรปราการ) กระทรวงอุตสาหกรรม 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) กระทรวงการคลงัและส านักงบประมาณ ด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามความเห็นและข้อสงัเกตของที่ประชุมผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง  ตามที่ส านัก
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้ดัใหม้ขีึน้ในประเดน็ ดงันี้ 
1.1 ควรรวมแผนงานโครงการแกไ้ขปญัหาน ้าเสยี จงัหวดัสมุทรปราการ ของกรมโยธาธิ

การ และโครงการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมที่สุขสวสัดิ ์ ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เขา้ไวใ้นแผนงาน/โครงการจดัการน ้าเสยีในเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดั
สมุทรปราการ เพื่อใหก้ารแกไ้ขปญัหาเป็นไปในลกัษณะผสมผสาน โดยใหก้รมควบคุม
มลพษิ กรมโยธาธกิาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจงัหวดัสมุทรปราการร่วมกนั
พจิารณารายละเอยีดทางเทคนิคโดยรบัแนวคดิ (Concept) และผลการออกแบบ
รายละเอยีดทีก่รมโยธาธกิาร และกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดศ้กึษาไวแ้ลว้  มาใชเ้ป็น
พืน้ฐานในการออกแบบก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบทีม่ี
ค่าใชจ้่ายต ่าสดุ แต่มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

1.2 ควรปรบัแผนงานโครงการใหเ้หมาะสม โดยพืน้ทีฝ่ ัง่ตะวนัตกของจงัหวดัสมุทรปราการ
ควรปรบัขอบเขตการด าเนินงานใหค้รอบคลุมพืน้ทีชุ่มชนทีห่นาแน่นทัง้หมด  ส าหรบั
ระบบบ าบดัน ้าเสยีในฝ ัง่ตะวนัออกควรออกแบบโรงบ าบดัน ้าเสยีไมใ่หม้ขีนาดใหญ่ และ
เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ โดยมีระบบทดแทนและระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารบ าบดัน ้าเสยีด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงกั 

1.3 การก าหนดอตัราการจดัเกบ็ค่าบรกิารจากบา้นเรอืนควรตดิตามปรมิาณน ้าประปาทีใ่ช้
อุปโภคบรโิภค เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการผูใ้ชน้ ้าต้องรบัผดิชอบในการบ าบดัน ้าเสยี 
แทนการก าหนดอตัราเท่ากนัทุกหลงั 

1.4 เงนิลงทุนตามแผนงาน/โครงการฯ ในส่วนที่เป็นเงนิกู้ ให้กระทรวงการคลงัรบัไป
พจิารณาด าเนินการ ส าหรบังบประมาณที่จะใชจ้่ายในปี พ.ศ. 2539 ให้ใช้จาก
เงินกองทุนสิง่แวดล้อมก่อน ส่วนงบประมาณส่วนที่เหลือ ให้ส านักงบประมาณ
พจิารณาจดัสรรใหต้ามความจ าเป็นเป็นปีๆ ไป 

1.5 การว่าจา้งแบบเหมารวม (Turn Key) เพื่อการออกแบบรวมการก่อสรา้งระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสยีควรใชว้ธิปีระกวดราคา และแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนินการจดั
จา้งตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 

1.6 โดยทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมื่อวนัที่ 28 มถุินายน 2537 อนุมตัใินหลกัการใหก้รม
โยธาธกิารด าเนินการตามโครงการแกไ้ขปญัหาน ้าเสยีลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา จ านวน 15 
พืน้ที ่ใชว้งเงนิงบประมาณ 19,500 ลา้นบาท โดยใหก้รมโยธาธกิารจา้งบรษิทัทีป่รกึษา
ออกแบบเบื้องต้นและรายละเอียดในการก่อสร้างนัน้  ในการด าเนินการตามมติ
คณะรฐัมนตรดีงักล่าว ขอใหม้กีารประสานการปฏบิตัอิย่างใกลช้ดิระหว่างกรมโยธาธิ
การและกรมควบคุมมลพษิ 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยรบัขอ้สงัเกตของคณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบั
การควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในพื้นทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ  
โดยไม่ควรอนุญาตให้มกีารตัง้หรอืขยายโรงงานและสถานประกอบการประเภทนี้ในพืน้ที่
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
ดงักล่าวอกี ไปพจิารณาด าเนินการต่อไป 

26 ธ.ค. 38 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่องรายงานผลการเจรจาการกูเ้งนิส าหรบัแผนงานโครงการจดัการน ้าเสยีใน
เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ9 ดงันี้ 
1. อนุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และใหด้ าเนินการต่อไปได ้ดงันี้ 

1.1 อนุมัติในหลักการและเงื่อนไขให้กระทรวงการคลงักู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย 
วงเงนิ 150 ลา้นเหรยีญสหรฐั รวมทัง้ร่างสญัญากูเ้งนิและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบั
แผนงานโครงการจดัการน ้าเสยีในเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 อนุมตัิให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัหรือผู้ที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั
มอบหมายใหเ้ป็นผูล้งนามในสญัญากูเ้งนิและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในนามราชอาณาจกัร 

2. ส่วนการประกวดราคาส าหรบัสญัญาว่าจ้างแบบเบด็เสรจ็  (Turnkey) นัน้ ให้มผีู้แทน
กระทรวงการคลงัเขา้ร่วมในการพจิารณาดว้ย 

2 ก.ค. 39 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่องการขออนุมตัคิณะรฐัมนตรเีพื่อยกเลกิโครงการก่อสรา้งระบบน ้าเสยีรวม
อุตสาหกรรม และเพื่อเหน็ชอบโครงการสรา้งศนูยบ์รหิารจดัการวสัดุเหลอืใชอุ้ตสาหกรรม10 ดงันี้ 
1. อนุมตัใิหย้กเลกิมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2536 วนัที ่10 สงิหาคม 2536 

และวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2537 ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี
รวมของกระทรวงอุตสาหกรรม และใหผ้นวกโครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีทีสุ่ขสวสัดิ ์
จงัหวดัสมุทรปราการ ทีร่งัสติ จงัหวดัปทุมธานี ทีส่ามพราน จงัหวดันครปฐม และทีก่ระทุ่ม
แบน จงัหวดัสมุทรสาคร เขา้กบัแผนงานโครงการจดัการน ้าเสยีในเขตควบคุมมลพษิ 5 
จงัหวดัปรมิณฑล ของกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ โดยใหก้รมควบคุมมลพษิ กรมโยธาธกิาร 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจงัหวดัสมุทรปราการ ร่วมกนัพจิารณารายละเอยีดทาง
เทคนิค 

2. เหน็ชอบในหลกัการโครงการจดัสรา้งศูนย์บรหิารจดัการวสัดุเหลอืใชอุ้ตสาหกรรม  (กาก
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นของเสยีอนัตราย) ระยะเวลาด าเนินการปี พ.ศ. 2539 - 2541 และอนุมตัิ
ใหด้ าเนินการต่อไปได้ ตามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยเร่งรดัด าเนินการโครงการ
เพื่อใหท้นัใชง้บประมาณเหลอืจ่ายในปี พ.ศ. 2537 - 2539 จากโครงการก่อสรา้งระบบ
บ าบดัน ้าเสยีรวมอุตสาหกรรม 4 แห่ง หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นั กใ็หง้บประมาณ
ดงักล่าวพบัไป และใหใ้ชง้บประมาณปี พ.ศ. 2540 ทีต่ัง้ไวด้ าเนินการ ส่วนทีเ่หลอืใหเ้สนอ
ขอตัง้งบประมาณปี พ.ศ. 2541 และปี พ.ศ. 2542 ต่อไป โดยใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมตก
ลงกบัส านักงบประมาณในรายละเอยีดอกีครัง้หนึ่ง ทัง้นี้ ให้รบัความเหน็เพิม่เติมของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ และส านักงบประมาณเกีย่วกบัการจดัสรา้ง
ศนูยบ์รหิารจดัการวสัดุเหลอืใชอุ้ตสาหกรรม เพื่อใหบ้รกิารแก่โรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละ
พืน้ที่ ต้องมมีาตรการป้องกนัปญัหาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่อง
คุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ กลิน่ เป็นต้น นอกจากนี้ ในการจดัสรา้งศูนยด์งักล่าว ควรมี
การประสานการด าเนินงานในระดบัจงัหวดั และมีการก าหนดแนวทางมาตรการการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เห็นความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานอย่างแทจ้รงิไปพจิารณาดว้ย 

3 ก.ย. 39 คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่องรายงานผลการลงนามในสญัญากูเ้งนิส าหรบัแผนงาน โครงการจดัการน ้า

                                                           
9 เพ่ิงอา้ง 
10 เพ่ิงอา้ง 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
 เสยีในเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ11 ดงันี้ 

1. รับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการลงนามในสัญญากู้ เงินระหว่าง
กระทรวงการคลงักบัธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) ส าหรบัแผนงานโครงการจดัการน ้าเสยี
ในเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยเอกอคัรราชทูตไทยประจ ากรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะผู้ได้รบัมอบอ านาจจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั ได้ลงนามในสญัญากูเ้งนิกบัธนาคารพฒันาเอเชยี วงเงนิ 150 ลา้น
เหรยีญสหรฐั ส าหรบัโครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อ
วนัที ่31 กรกฎาคม 2539 โดยมสีาระส าคญัของสญัญากูเ้งนิเป็นไปตามขอบเขตเงื่อนไขที่
คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัไิวแ้ลว้ทุกประการ 

2. ใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจดัท าความเหน็ทางกฎหมายส าหรบัการกูเ้งนิดงักล่าว 
12 พ.ย. 39 
 

คณะรฐัมนตรีมีมติ (ลบั) เรื่อง ขออนุมติัผกูพนัข้ามปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 254012 

29 พ.ย. 39 เร่ิมต้นรฐับาลของนายกรฐัมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ13  
- นายสุวจัน์ ลิปตพลัลภ เป็น รมว. กระทรวงคมนาคม 
- นายย่ิงพนัธ ์มนะสิการ เป็น รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
 
(นายวิษณุ เครืองาม ยงัคงด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (ปี 2535-2545) และ
ดร.ปกิต กิระวนิช อยู่ในต าแหน่งอธิบดีกรมควบคมุมลพิษ (พ.ศ. 2535-2540) 

25 ม.ีค. 40 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในมตคิณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ14 ครัง้ที ่2/2540 เมื่อวนัที ่
17 กุมภาพนัธ์ 2540 ตามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ เสนอ  ครม. ไดเ้หน็ชอบในหลกัการการ
ปรบัปรุงวธิกีารก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ
ฝ ัง่ตะวนัออก และฝ ัง่ตะวนัตก และวงเงนิส าหรบัฝ ัง่ตะวนัออก จ านวน 10,144 ลา้นบาท และฝ ัง่
ตะวนัตก 2,722 ลา้นบาท รวม 12,866 ลา้นบาท ทีข่อปรบัใหม่เป็น 18,462 ลา้นบาท ส าหรบัฝ ัง่
ตะวนัออก และ 4,493 ลา้นบาท ส าหรบัฝ ัง่ตะวนัตกรวม 22,955 ลา้นบาท ทัง้นี้ ในเรื่อง
รายละเอยีดของวงเงนิงบประมาณทีเ่พิม่ขึน้ ใหก้รมควบคุมมลพษิประสานกบัส านักงบประมาณ
ต่อไป 

5 ส.ค. 40 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่อง ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพนัขา้มปีงบประมาณของการว่าจา้งแบบเหมา
รวม (Turn Key) เพื่อการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ 
จงัหวดัสมุทรปราการฝ ัง่ตะวนัออกและฝ ัง่ตะวนัตก15  โดยอนุมตัใิห ้คพ.ด าเนินการว่าจา้งแบบ
เหมารวม (Turn Key) เพื่อการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุม
มลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการฝ ัง่ตะวนัออกและฝ ัง่ตะวนัตกได ้ในวงเงนิ 22,949,984,020 บาท 
โดยว่าจา้งด าเนินการเพยีงสญัญาเดยีว คอื สญัญาว่าจา้งออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ ฝ ัง่ตะวนัออกและฝ ัง่ตะวนัตก โดยให้
เบกิจ่ายจากเงนิกูจ้ากธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) จ านวน 3,440,800,000 บาท เงนิกองทุน

                                                           
11 เพ่ิงอา้ง 
12 เพ่ิงอา้ง 
13 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 113 ตอนพิเศษ 44 ง วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2539. 
14 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
15 เพ่ิงอา้ง 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
สิง่แวดลอ้ม จ านวน 2,277,000,000 บาท และงบประมาณ จ านวน 17,232,284,020 บาท โดย
เบกิจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 จ านวน 475,500,000 บาท 
และผูกพนังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 - 2545 จ านวน 
16,756,684,020 บาท ตามความเหน็ของส านกังบประมาณ 

20 ส.ค. 40 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยนายปกิต กิระวานิช (ผู้ว่าจ้าง) กับ
กิจการร่วมค้า เอน็ วี พี เอส เค จี และ NWWI  โดยมอบอ านาจให้นายพิษณุ ชวนะนันท ์
(ผูร้บัจ้าง) ลงนามรว่มกนัในสญัญาเลขท่ี 75/2540 16 

กจิการร่วมค้า เอน็ ว ีพ ีเอส เค จ ี(NVPSKG) และ NWWI (ผู้รบัจา้ง) ประกอบดว้ยบรษิัท 
วจิติรภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั, บรษิทั ประยรูวศิวกรรม จ ากดั, บรษิทั สีแ่สงการโยธา(1979) จ ากดั, 
บรษิทั กรุงธนเอน็ยเีนียร ์จ ากดั, บรษิทั เกตเวย ์ดเิวลลอปเมนต์ จ ากดั และ บรษิทั นอรธ ์เวส 
วอเทอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั โดยมอบอ านาจใหน้ายพษิณุ ชวนะนันท(์บรษิทั วจิติรภณัฑ์
ก่อสรา้ง จ ากดั) เป็นผูม้อี านาจลงนามแทนกลุ่มบรษิทัดงักล่าว  

14 พ.ย. 40 รฐับาลนายกรฐัมนตรี นายชวน หลีกภยั 17  
นายยิง่พนัธ์ มนะสกิาร ยงัคงด ารงต าแหน่งรมว. กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิง่แวดลอ้ม  
ในช่วงนี้ได้มีการเปลี่ยนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษจาก ดร.ปกิต กิระวนิช (พ.ศ. 2535-

2540)  ดงันี้ 
- นายศิรธิญัญ์  ไพโรจน์บรบิูรณ์  ด ารงต าแหน่ง อธบิดี คพ.  2 ช่วงคือ พ.ศ. 2540-2542 

และ พ.ศ. 2543-2545 
- ดร.ศกัดิส์ทิธิ ์ ตรเีดช  ด ารงต าแหน่ง อธบิด ีคพ. ระยะสัน้ๆ คอืปี พ.ศ. 2542 

24 ส.ค. 42 
 

คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัใิหก้ระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ กูเ้งนิเพิม่ (Supplementary Loan) จาก
ธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) จ านวน 80 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 3,200 ลา้นบาท เพื่อ
สมทบเงนิงบประมาณที่ไม่สามารถจดัสรรให้ตามวงเงนิที่ขอตัง้ไว้ในการด าเนินการโครงการ
จดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ ทีก่ระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ เสนอ18 

21 ก.ย. 42 
 

คณะรฐัมนตรีมีมติเรื่องรายงานผลการเจรจาเงนิกู้โครงการจดัการน ้า เสยีเขตควบคุมมลพิษ 
จงัหวดัสมุทรปราการ19 ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี้ 
1. อนุมตัใิหก้ระทรวงการคลงักูเ้งนิจากธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) วงเงนิ 80 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั และอนุมตัริ่างสญัญากูเ้งนิ รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัโครงการจดัการน ้าเสยี
เขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบหมายเป็นผูล้งนามในสญัญากูเ้งนิและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในนามราชอาณาจกัรไทย 

3. ใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจดัท าความเหน็ทางกฎหมายส าหรบัการกูเ้งนิดงักล่าว 
26 ต.ค. 42 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่องรายงานผลการลงนามในสญัญากูเ้งนิจากธนาคารพฒันาเอเชยี ส าหรบั
โครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ20 ดงันี้ 

                                                           
16 เอกสารสญัญาจา้งผูรั้บจา้ง โครงการเงินกูเ้ลขท่ี 1410-THA โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียเขต
ควบคุมมลพิษ จงัหวดัสมุทรปราการ ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก 
17 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2540 
18 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
19 เพ่ิงอา้ง 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
1. มติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการลงนามในสัญญากู้เงินระหว่าง

กระทรวงการคลงักบัธนาคารพฒันาเอเซยี (ADB) ส าหรบัโครงการจดัการน ้าเสยีเขต
ควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยเอกอคัรราชทูตไทยประจ ากรุงมะนิลาในฐานะผู้
ได้รบัมอบอ านาจจาก รมว. กระทรวงการคลงั ได้ลงนามในสญัญากู้เงนิและเอกสารที่
เกีย่วขอ้งในนามราชอาณาจกัรไทย เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2542 สาระส าคญัของสญัญากู้
เงนิเป็นไปตามขอบเขตเงื่อนไขที ่ครม. อนุมตัไิวทุ้กประการ 

2. ใหล้งประกาศกระทรวงการคลงัทีแ่นบในราชกจิจานุเบกษา ภายในวนัที ่27 ตุลาคม 2542 
ดว้ย 

7 พ.ย. 43 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่องการขออนุมตักิ่อหนี้ผกูพนัขา้มปีงบประมาณของการว่าจา้งทีป่รกึษาไทย
เพื่อมาปฏบิตังิานช่วยเหลอื และสนบัสนุนการด าเนินงานในดา้นการบรหิารจดัการโครงการและ
ช่วยเหลอืการด าเนินงานของหน่วยงานควบคุมดา้นน ้าเสยี จงัหวดัสมุทรปราการ21  โดยอนุมตัิ
ใหส้ านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม (สผ.) ด าเนินการว่าจา้งทีป่รกึษาไทยเพื่อปฏบิตังิาน
สนับสนุนและช่วยเหลอืการด าเนินงานของหน่วยควบคุมดา้นน ้าเสยี จงัหวดัสมุทรปราการ ใน
วงเงนิ 22,602,561 บาท โดย คพ. เบกิจ่ายแทนจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2543 จ านวน 1,200,383 บาท และผูกพนังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2544 - 2546 อกีจ านวน 21,402,178 บาท และอนุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 แผนงานควบคุมคุณภาพสิง่แวดลอ้ม งานสนับสนุน
แผนปฏบิตัิการเพื่อการจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั หมวดเงนิอุดหนุน จาก
รายการเงนิอุดหนุนค่าจดัซื้อเครื่องมอืส าหรบัติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า  เป็นรายการเงนิ
อุดหนุนค่าจ้างที่ปรกึษาไทยเพื่อปฏบิตัิงานสนับสนุนและช่วยเหลอืการด าเนินงานของหน่วย
ควบคุมด้านน ้าเสยี จงัหวดัสมุทรปราการจ านวน 1,200,383 บาท ตามความเหน็ของส านัก
งบประมาณ 
 

17 ก.พ. 44 เร่ิมต้นรฐับาลของนายกรฐัมนตรี พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร22  
- นายสนธยา คณุปลืม้ เป็น รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
- นายศิริธญัญ ์ ไพโรจน์บริบูรณ์  เป็นอธิบดีกรมควบคมุมลพิษ (พ.ศ. 2543-2545) 

10 ก.ค. 44 
 

คณะรฐัมนตรีมีมติเรื่องรายงานการพิจารณาศกึษาของคณะกรรมาธิการสิง่แวดล้อม  เรื่อง 
โครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ23 ดงันี้ 
1. รบัทราบรายงานการพจิารณาศกึษาของคณะกรรมาธกิารสิง่แวดลอ้ม เรื่อง โครงการจดัการ

น ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ ของวุฒสิภา พร้อมทัง้ขอ้สงัเกตและ
ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการเลือกสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ  แผนงานวิธีการ ก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อชาวบา้นในพืน้ที่ ตลอดจนสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่กดิจากการ
ก่อสร้าง การขออนุญาตจดัตัง้โรงงาน และการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามทีส่ านักงานเลขาธกิารวุฒสิภาเสนอ และใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม และกระทรวง

                                                                                                                                                                         
20 เพ่ิงอา้ง 
21 เพ่ิงอา้ง 
22 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 15 ง ลงวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2544 
23 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้)  
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
อุตสาหกรรมรบัไปพจิารณาด าเนินการ แลว้แจง้ใหส้ านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรทีราบเพื่อ
น าเสนอคณะรฐัมนตรต่ีอไป 

2. คณะรฐัมนตรมีขีอ้สงัเกตโครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ 
ดงันี้ 
2.1 โครงการนี้จะปล่อยน ้าจดืทีผ่่านการบ าบดัแลว้ลงสู่ทะเลประมาณ 500,000 ลูกบาศก์

เมตรต่อวนั ซึง่มผีลใหน้ ้าทะเลบรเิวณนัน้มคีวามเคม็ลดลง สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชายฝ ัง่ อาชพีประมงและการเพาะเลีย้งหอยแมลงภู่ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ควรหารอืร่วมกนัเพื่อน าน ้าจดืทีผ่่านการบ าบดัแล้วจ านวน
หนึ่งมาใช้ประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปญัหา
ผลกระทบดงักล่าว รวมทัง้ปญัหามวลชน 

2.2 กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ควรมองในภาพรวมของโครงการนี้ในการใชพ้ืน้ทีต่ าบลคลอง
ด่าน เน่ืองจากมีความไม่โปร่งใสและมีข้อขดัแย้งหลายฝ่าย เพื่อให้โครงการฯ 
ด าเนินการไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

18 ต.ค. 44 นายกรฐัมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ออกค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรีที่ 331/2544 เรื่อง 
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจใน
โครงการจดัการน ้าเสียเขตควบคมุมลพิษ จ.สมุทรปราการ   
ประกอบด้วย 

1. ศาสตรจารย ์ธงชยั  พรรณสวสัดิ ์          ประธานกรรมการ 
2. นายธนัยา  หาญพล                          รองประธานกรรมการ 
3. นายสราวุธ ขโยวรรณ                        รองประธานกรรมการ 
4. ศาสตรจารย ์สรุนิทร ์เศรษฐมานิต         กรรมการ 
5. ศาสตรจารย ์สภุทัร วงศว์เิศษสมใจ        กรรมการ 
6. ศาสตรจารย ์สมร มุตตามระ                กรรมการ 
7. นายเกษมสนัต ์สวุรรณรตั                   กรรมการ          
8. นายสรุนนัท ์ วงศว์ทิยาก าจร               กรรมการ 
9. รองศาสตรจารย ์มัน่สนิ ตณัฑุลเวศม ์    กรรมการ 
10. นายวทิยา  ผวิผ่อง                           กรรมการ 
11. นายพรชยั บุษยาสกุล                       กรรมการ 
12. นายศริพิงษ์ บวรวฒันะ                     กรรมการ 
13. นายวนิยั นุตมากุล                           กรรมการ 
14. นายรงัษ ีเหลอืงวารนิกุล                    กรรมการ 
15. นายประแสง มงคลศริ ิ                      กรรมการ และ เลขานุการ 

อ านาจหน้าท่ี 
 พจิารณา ตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ กรณีปญัหาความเดอืดรอ้นของราษฎรจา

การด าเนินโครงการจัดการน ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และ
โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมบางบ่อ 

 เสนอแนะมาตรการแกไ้ขปญัหาแก่หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานตามความจ าเป็น 
 ขอใหส้่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืคณะกรรมการอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง จดัส่งเอกสารขอ้มูล 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ หรอืผลการด าเนินการ หรอืเชญิเจา้หน้าทีเ่ขา้ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิไดต้าม
ความจ าเป็น 

 ใหด้ าเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60   วนั นับแต่วนัที่ได้รบัทราบค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการ 

10 ธ.ค. 44 คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิฯ ไดอ้อกค าสัง่ที ่1/2544  เรื่อง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
ท่ีปรกึษาด้านกฎหมาย  ลงนามโดย นายธนัยา หาญพล รองประธานคณะกรรมการฯ ปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ทนประธานกรรมการฯ 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวจามจุร ีสทิธวิรรณรกัษ์            ประธานอนุกรรมการ 
2. นายเขม็ชยั ชุตวิงศ ์                         รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายชชัชม อรรคภญิญ ์                     อนุกรรมการ 
4. นายสมชยั จนัทรม์นสัการ                  อนุกรรมการ 
5. นาวาเอกชานินทร ์ลลีานนท ์              อนุกรรมการ 
6. เรอืตรโีกวทิ ตาละโสภณ                   อนุกรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวเนาวรตัน์ เสน่หา                  อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

4 ก.พ. 45 คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิฯ24  โดย นายธนัยา หาญพล รองประธานคณะกรรมการฯ 
ปฏบิตัิหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเบื้องต้น และเสนอ
หนทางปฏบิตัใินการแกไ้ขปญัหาโครงการจดัการน ้าเสยีฯ 3 แนวทาง คอื 
แนวทางปฏิบติัท่ี 1 :   

ด าเนินโครงการที่เหลอืต่อไปให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา เมื่อ 20 ก.พ. 45 แล้วศกึษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการน้ีว่าจะเป็นไปตามแผนที ่คพ.  ตัง้เป้าหมายหรอืไม่ โดยรอผลและ
การตอบยนืยนัจาก คพ. ทัง้น้ี เพราะคณะกรรมการฯ ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายได ้
หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้จรงิตามประเดน็การรอ้งเรยีนค่อยด าเนินการแกไ้ขในภายหลงั 

แนวทางปฏิบติัท่ี 2 :   
ชะลอโครงการไวช้ัว่คราว (โดยอาศยัขอ้สญัญาทีท่างราชการและผูร้บัจา้งไม่เสยีประโยชน์
ทัง้สองฝ่าย) เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามประเดน็การรอ้งเรยีนของราษฏรให้กระจ่างชดั 
รวมทัง้จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและประชาพจิารณ์ อนัจะน าไปสู่
การตดัสนิใจอย่างถูกตอ้งบนพืน้ฐานของการค านึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวม โดยใชห้ลกั 
3 ประการ (หลกัารเดยีวกบัทีน่ายกรฐัมนตรปีระกาศต่อประชาชน กรณีโครงการท่อส่งก๊าช 
ไทย-มาเลเชยีฯ ที ่อ.จะนะ และโรงไฟฟ้าบ่อนอก-หนิกรูด) ซึง่จะช่วยบรรเทาความรุนแรง
ของปญัหาแลลดกระแสการต่อต้านของราษฏรในพื้นที่ พร้อมทัง้สร้างภาพลกัษณ์การ
บรหิารงานยุคใหม่ทีโ่ปร่งใสและถูกตอ้งของรฐับาลนี้ 

แนวทางปฏิบติัท่ี 3 :   
ยกเลกิสญัญาและยุตโิครงการ เพื่อพจิารณาหาแนวทางด าเนินการปรบัปรุงโครงการใหม่ 
โดยใชป้ระโยชน์จากโครงการเดมิให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้บนพืน้ฐานของการประสาน
ประโยชน์ทัง้ฝา่ยรฐั เอกชน และราษฏรในพืน้ที ่

 
การสอบสวนครัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้มีหนังสือขอเอกสาร

                                                           
24 บนัทึกขอ้ความส่วนราชการ ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2545 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
ต่างๆ จาก คพ. แต่ไม่ได้รบัความรว่มมือในการจดัส่งเอกสารสญัญา และเอกสารส าคญั
อ่ืนๆ  แม้แต่รายการเดียว  ท าใหค้ณะกรรมการฯ มขีอ้มูลไม่เพยีงพอส าหรบัการวนิิจฉัย จงึ
ขอขยายเวลาท างานต่อไปอกี 120 วนั จาก 17 ธ.ค. 44 ถงึ 16 เม.ย. 45  

12 ก.พ. 45 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีค าสัง่ที่ 1/2545 เรื่อง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการท่ี
ปรกึษาด้านวิศวกรรม  
ประกอบด้วย 

1. นายวรีะ มาวจิกัขณ์                         ประธานอนุกรรมการ 
2. ดร.เกษมสนัต ์สวุรรณรตั                   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายพรชยั ธรณธรรม                       อนุกรรมการ 
4. ดร.สราวุธ ชโยวรรณ                        อนุกรรมการ 
5. ศาสตราจารยส์มร มุตตามระ               อนุกรรมการ 
6. ศาสตราจารยส์ภทัร วงศว์เิศษสมใจ      อนุกรรมการ 
7. นายสพุล ศรพีนัธุ ์                           อนุกรรมการ 
8. นายอาทติย ์ประทุมสวุรรณ                อนุกรรมการ 
9. นายเทพชยั เสรอี านวย                     อนุกรรมการและเลขานุการ 
10. นาวาเอกหญงิ รพพีรรณ แกว้รศัม ี       อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
11. นายประศกัดิ ์บณัฑุนาค                    อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

6 ม.ีค. 45 พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ปรบั ครม.25  
- นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ  เป็น  รมต. ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ  รมว. 

ทบวงมหาวิทยาลยั 
- นายสนธยา คณุปลืม้ เป็น รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
 
โดยมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (2535-2545) และนายศิริธญัญ ์ 
ไพโรจน์บริบูรณ์  เป็นอธิบดีกรมควบคมุมลพิษ (2543-2545) 

12 เม.ย. 45 คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิฯ รายงานผลการด าเนินงาน26  
ข้อเทจ็จริง 

1. จากการตรวจสอบทัง้พื้นที่และวเิคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการฯ มีขอ้สรุปเป็นมติว่า 
การจดัท าโครงการตัง้แต่เริม่การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ การกูเ้งนิ ADB  
การประกวกราคา การจดัซือ้ทีด่นิ การจดัท าสญัญาก่อสรา้ง การเบกิจ่ายเงนิ มเีหตุที่
ไม่ปกติวิสยัเกิดขึ้นกบัโครงการโดยตลอด ทัง้ทางด้านเทคนิค ทางด้านระเบียบ
ราชการ และทางดา้นการด าเนินโครงการ 

2. กรรมาธกิารการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้จดัท ารายงานเสนอผลการพจิารณา
ศกึษา ญตัตโิครงการจดัการน ้าเสยีในเขตชุมชนและปญัหาการใชง้บประมาณก่อสรา้ง
ระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชน รายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฏร เมื่อ 30 ม.ีค. 2543 
เพื่อหาทางยบัยัง้โครงการดงักล่าวไวก่้อน จนกว่าจะหาแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ในการด าเนินโครงการเท่าที่ผ่านมา ADB มไิดป้ฏบิตังิานตามขัน้ตอนทีค่วรกระท า
                                                           
25 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2545 
26 บนัทึกขอ้ความส่วนราชการ ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2545 
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หลายประการที่ส าคญัที่สุด คือเมื่อโครงการมีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิค
ก่อสร้างไปอย่างมาก โดยมกีารเพิม่วงเงนิอกีกว่าหมื่นล้านบาทนัน้ ตามปกติ ADB 
จะต้องท าการประเมนิโครงการใหม่ทัง้หมดในด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ สงัคม 
และผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แต่ปรากฎว่า ADB ไดอ้นุฒตัเิพิม่วงเงนิโครงการโดยมไิด้
ด าเนินการดงักล่าวแต่ประการใด 

4.  ผูร้บัจา้ง (NVPSKG) ไดย้ื่นขอ้เรยีกรอ้งต่อ คพ. 2 ประการ คอื ขอต่อสญัญา 746 วนั 
กบัค่าเสยีหายต่างๆ อกีประมาณ 6,200 ลา้นบาท (เงนิบาท 5,215 ลา้นบาท และเงนิ 
USD 37.48 ลา้น โดยคดิอตัราแลกเปลีย่น 1 USD = 25.62 บาท) ขณะนี้เรื่องอยู่
ระหว่างเจรจา 

5.  เวลาก่อสรา้งตามสญัญาสว่นแรก สิน้สุดลงแลว้ตัง้แต่วนัที ่19 ก.พ. 2545 ถ้าก่อสรา้ง
แลว้เสรจ็จงึจะสามารถท าการทดสอบระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ(เริ่ม Test Run 
ได)้ 

ประเมินความเสียหายเบือ้งต้น 
เรือ่งท่ีดิน 

1. ตามประกาศประกวดราคาก าหนดใหก้่อสรา้งโรงบ าบดัน ้าเสยี 2 แห่ง (ดา้นตะวนัตก
บรเิวณบางปลากด 1 แห่ง และดา้นตะวนัออกบรเิวณบางปู 1 แห่ง) แต่ คพ.เปลีย่นไป
ก่อสรา้งที่บรเิวณคลองด่านเพยีงแห่งเดยีว นอกจากนัน้ ตอนประกาศครัง้แรกกไ็ม่มี
ความชดัเจนว่าจะก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีเป็นแบบ AL (Aerated Lagoon) หรอื 
EAAS (Extended Aeration Aeration Activated Sludge) หรอือื่นๆ ซึง่ทัง้สองระบบมี
ความตอ้งการใชท้ีด่นิส าหรบัก่อสรา้งแตกต่างกนัมากกว่าเท่าตวั กล่าวคอื – ระบบ AL 
จะใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ  1,600 ไร่ – ระบบ EAAS  จะใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 600 ไร ่

2. การปรบัเปลี่ยนสถานที่ก่อสรา้งระบบบ าบดั ไปอยู่ที่ต าบลคลองด่านเพยีงพื้นที่เดยีว 
โดย คพ. เป็นการเปลีย่นสาระส าคญัของโครงการ ต่างไปจากรายงานการศกึษาอย่าง
มากเพราะตามรายงานการศกึษาของบรษิทัทีป่รกึษา ก าหนดทีต่ัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีที่
เหมาะสม โดยยดึถอืหลกัการกระจายใหร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีอยู่ใกลก้บัพืน้ทีบ่รกิาร ซึง่
ได้ก าหนดทางเลือกพื้นที่เหมาะสมรวม 13   ทางเลือก แต่ตามที่ คพ. ได้ท าการ
ก่อสรา้งจรงินัน้ มไิดท้ าตามหลกัการดงัดล่าว โดยเลอืกใชพ้ืน้ทีค่ลองด่านในบรเิวณที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์วิทยา ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่บริการประมาณ 25 
กิโลเมตร ท าให้ต้องสิ้นเปลืองแนวท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3,000 มม. ยาว
ประมาณ 30.5 กม. เป็นเงนิประมาณ 5.4 พนัล้านบาท โดยไม่ได้รบัประโยชน์ใด
เพิม่เตมิอกีทัง้จะต้องเสยีค่าสบูส่งน ้าเสยีจ านวน 150,000 ลบ.ม.ต่อว ั(จากตะวนัตก
ของแม่น ้าเจา้พระยา) ไปยงัโรงบ าบดัต าบลคลองด่านตลอดเวลา 

3. เมื่อสญัญาเริม่ด าเนินการไประยะเวลาหนึ่ง (ก่อน 20 ก.พ. 41) ท าให้ทราบแล้วว่า
จะต้องก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีเป็นระบบ EAAS ซึง่ใชท้ีด่นิเพยีงประมาณ 600 ไร่ 
แต่ คพ.ไม่ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะเจรจาแกไ้ขสญัญา ลดพืน้ทีท่ีด่นิทีจ่ะตอ้งจดัซือ้ เพื่อ
รกัษาผลประโยชน์ให้กบัทางราชการ ซึ่งหากด าเนินการได้ส าเร็จเฉพาะส่วนนี้ จะ
ประหยดัเงนิไดก้ว่าหนึ่งพนัลา้นบาท 

เรือ่งราคาค่าก่อสรา้ง 
1. ค่าก่อสร้างระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ตามสญัญา ขนาด 525,000 ลบ.ม./วนั ของ
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โครงการน้ี เป็นเงนิ 22,949,984,020 บาท ประกอบดว้ย 
- ค่าทีด่นิ จ านวนเงนิ 2,200,000,000 บาท รอ้ยละ 10   
- ค่าก่อสร้างระบบท่อระบบท่อรบัน ้าเสยี (ระบบรวบรวมน ้าเสยี) จ านวนเงิน  

14,131,947,517 บาท รอ้ยละ 62   
- ค่าก่อสรา้งโรงบ าบดัน ้าเสยี 525,000 ลบ.ม./วนั จ านวนเงนิ 3,512,459,437  บาท 

รอ้ยละ 15 
- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ก่อนด าเนินการ  จ านวนเงนิ  478,705,000  บาท รอ้ยละ 2    
- ค่าก่อสรา้งท่อสง่น ้าเสยีทีบ่ าบดัแลว้สูท่ะเล จ านวนเงนิ  911,740,066  บาท  รอ้ย

ละ 4   
- ค่าทดสอบเดนิระบบและบ ารุงรกัษา 3 ปีแรก  จ านวนเงนิ   1,715,132,000 ลา้น

บาท  รอ้ยละ 7   
รวม 6 รายการเป็นเงินทัง้ส้ิน  จ านวนเงิน    22,947,984,020 บาท รอ้ยละ 100   
2. จากการตรวจสอบ หากด าเนินการตามแผนงานโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

และกรมโยธาธกิาร ซึง่สามารถประกวดราคาการก่อสรา้งระบบบ าบดัไดต้ัง้แต่ พ.ศ.
2538 และก าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ไม่เกนิ พ.ศ. 2541 โครงการก่อสรา้งทัง้หมดมขีอบเขต
และระยะเวลาของโครงการใกล้เคียงกับโครงการนี้ กล่าวคือ บ าบัดน ้าสียรวมได ้
460,000 ลบ.ม./วนั โดยท าการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีจ านวน 4 แห่งจะสิน้เงนิค่า
ก่อสรา้ง (รวมค่าจดัหาทีด่นิ) เป็นเงนิประมาณ 1,113,076  บาท   

จากการท่ี คพ. ไม่ได้ปฏิบติัตามมติ ครม. วนัท่ี 17   ตลุาคม 2538   ซ่ึงก าหนดให้รวม
แผนงานโครงการฯ ของกรมโยธาธิการและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในลกัษณะ
ผสมผสาน เป็นพืน้ฐานในการออกแบบเพื่อให้ได้รปูแบบท่ีดี ท่ีมีค่าใช้จ่ายต า่สุด แต่
มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ปรบัไม่ให้โรงบ าบดัน ้าเสียมีขนาดใหญ่เกินไปเพียงแห่ง
เดียว ท าให้รฐัต้องสูญเสียเงินเพ่ิมขึน้มากกว่าหมื่นล้านบาท 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า แม้โครงการนี้จะตรวจสอบพบข้อบกพร่อง และ
ขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้หลายประการกต็าม แต่เนื่องจากทีป่รกึษาควบคุมการก่อสรา้งได้
ออกหนังสอืรบัรอง การขอเบกิเงนิ ณ วนัที ่28 กพ. 2545 แล้วทัง้สิน้รอ้ยละ 92.44 
เป็นเงนิ 21,215,855,780 บาท หากชะลอหรอืหยุดโครงการจะเกดิผลเสยีมากกว่าผลด ี
และผูร้บัจา้งอาจฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายได ้จึงเหน็ควรให้ คพ. ด าเนินการต่อเน่ือง
จนแล้วเสรจ็ แล้วจึงตรวจสอบติดตามผลการใช้งานของระบบทัง้หมดอีกครัง้ว่า
จะด าเนินการได้ตมท่ีสญัญาหรอไม่ 

2. เหน็ควรแต่งตัง้คณะกรรมการระดบัชาติขึ้นใหม่อีกคณะหน่ึง ให้มีอ านาจหน้าท่ี
ตรวจสอบ ก ากบั ดแูล คพ. เฉพาะในการบริหารโครงการน้ี และสามารถสัง่การ
ให้ คพ. ด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเป็นส าคัญ 
รวมทัง้การท าความเขา้ใจกบัประชาชนในพืน้ทีจ่นเป็นทีย่อมรบัได้ 

3. ให ้คพ. จดัท า EIA โดยครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการตามขอ้ 2 เหน็ชอบ 
4. ให ้คพ. ท าการศึกษาเพื่อพิจารณาการลงทุนการจดัการ น าน ้าท้ิงกลบัมาใช้ใหม่ 

(RECYCLE / REUSE WATER) โดยไม่ใหม้กีารปล่อยน ้าทีผ่่านการบ าบดัแลว้ระบาย
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น ้าทิง้ลงทะเล 

5. ให้ คณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 และ คพ. ท าการเจรจาปรับแผนค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบระบบ และเดนิระบบ ช่วง 3 ปี ทีก่ าหนดไวเ้ป็นเงนิ 1.75 พนัลา้นบาท ตามที่
ปรากฏในสญัญาของโครงการ ซึ่งสูงผดิปกติเพื่อน าไปสู่การแก้ไขสญัญา เพื่อลดค่า
ทดสอบระบบและเดนิระบบ 

6. ให้ คณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 และ คพ. ศึกษาทางเลือกในการปรบัปรุงโรง
บ าบดัน ้าเสียและระบบท่อเดิมให้เหมาะสมกบัสภาพตามความจ าเป็น เช่น กรณี
ยา้ยโรงงานบ าบดัจากคลองด่านไปก่อสรา้งในพืน้ทีใ่หมท่ีเ่หมาะสมตามหลกัวชิาการ ที่
สามารถลดผลกระทบสิง่แวดล้อมและวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน ทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมให้มากที่สุด เช่น ท าการก่อสร้างเฉพาะโรงบ าบัดน ้าเสียใหม่
บรเิวณพืน้ทีบ่างป ู1 แห่ง และฝ ัง่ตะวนัตกอกี 1 แห่งตามการศกึษาของ Montgomery 
& Watson เป็นต้น เพื่อเลอืกใช้โรงบ าบดัเดมิที่ก่อสร้างไว้แล้ว (คลองด่าน) หาก
ค านวนค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหมาะสมคุ้มค่ามากกว่า (ส าหรบัโรงบ าบดัเดมิบนพื้นที ่
1,900 ไร่นัน้ ให้พจิารณาใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เหมาะสมต่อไป)  อนึ่ง เนื่องจาก
ประชาชนไม่พอใจและต่อตา้นการก่อสรา้งโรงบ าบดัน ้าเสยี ณ บรเิวณต าบลคลองด่าน 
เพราะไปกระทบกับวิถีการด ารงชีวิต โดยเฉพาะการประกอบอาชีพของเขาแต่
ประชาชนมิได้ต่อต้านหรือห้ามการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียดังกล่าว ดงันัน้ ใน
ระหว่างที่โครงการนี้ ก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็ ต้องให้ วว.  โดย คพ. ในฐานะเจ้าของ
โครงการผู้ทราบเรื่องราวเป็นอย่างดีพยายามอย่างดีท่ีสุดท่ีจะต้องช้ีแจงท า
ความเข้าใจกับประชาชนผู้ร้องเรียนคดัค้านให้ได้ หรือจนกว่าประชาชนจะ
ยอมรบั 
 

7 พ.ค. 45 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่องโครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ (บ่อ
บ าบดัน ้าเสยี คลองด่าน) 27 รบัทราบตามที่นายกรฐัมนตรีรายงานความคืบหน้าการด า เนิน
โครงการจดัการน ้าเสยี เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ (บ่อบ าบดัน ้าเสยี คลองด่าน) 
ว่ามคีวามคบืหน้าไปมาก แต่มปีระเดน็ปญัหาในดา้นผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการทีจ่ะตอ้ง
พจิารณาใหร้อบคอบ เช่น การระบายน ้าเสยีของโครงการลงสู่ทะเลจะส่งผลกระทบต่อสภาพ
นิเวศน์วทิยาของทะเลบรเิวณนัน้ซึง่เป็นแหล่งสตัวน์ ้าหรอืไม่ ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการไม่
มเีครื่องกรองสารโลหะหนัก น ้าทีผ่่านการบ าบดัและปล่อยลงสู่ทะเลจะก่อใหเ้กดิปญัหาเพยีงใด
หรอืไม่ ส่วนบ่อเกบ็กากของเสยีจากการบ าบดัจะก่อใหเ้กดิปญัหาดา้นกลิน่กบัชุมชนในละแวก
ใกลเ้คยีงและการดงึน ้าเสยีเขา้มาสู่โรงงานบ าบดัจะก่อใหเ้กดิปญัหาน ้าเน่าเหมน็หรอืไม่ โดยจะ
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของ
กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มต่อไป 

24 ก.ย. 45 
 

คณะรฐัมนตรีมมีติเรื่องขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพนัขา้มปีงบประมาณของการว่าจ้างแบบเหมา
รวม (Turn Key) เพื่อการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุม
มลพิษ  จังหวัดสมุทรปราการฝ ัง่ตะวันออกและฝ ัง่ตะวันตก 28  โดยอนุมัติให้
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผกูพนัขา้มปีงบประมาณของการวา่จา้งแบบเหมา

                                                           
27 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
28 เพ่ิงอา้ง 
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รวม (Turn Key) เพื่อการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุม
มลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ ฝ ัง่ตะวนัออกและฝ ัง่ตะวนัตก จากเดมิปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 – 
2545 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 – 2549 เพื่อใหก้ารก่อสร้างแลว้เสรจ็และสามารถใช้
ปฏบิตังิานได้ โดยใหเ้บกิจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 – 2545 
จ านวน 9,194,800,000 บาท และผกูพนังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 
2549 จ านวน 4,421,096,414 บาท ตามความเหน็ของส านกังบประมาณ 

1 ต.ค. 45 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่อง โครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ (ปญัหา
การขาดแคลนงบประมาณของกจิกรรมการว่าจา้งแบบเหมารวม เพื่อการออกแบบก่อสรา้งระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ) 29  ดงันี้ 
1. รบัทราบตามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ เสนอใหม้กีารแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการใชเ้งนิและ

ปญัหาการขาดแคลนงบประมาณโครงการจัดการน ้ าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
สมุทรปราการ (กจิกรรมว่าจา้งแบบเหมารวมเพื่อการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสียเขตควบคุมมลพิษจงัหวดัสมุทรปราการ ) ตามที่ได้หารือกบัส านัก
งบประมาณและส านักบรหิารหนี้สาธารณะแล้ว โดยขออนุมตัิวงเงนิทีย่งัคงมปีญัหาขาด
แคลนใน พ.ศ. 2545 อยู่ 1,116 ลา้นบาท โดยพจิารณาจากเงนิ 3 แหล่ง คอื งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2545 : งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น 
และ/หรอืงบกระตุ้นเศรษฐกจิทีร่ฐับาลจดัไว้ 58,000 ลา้นบาท และ/หรอืเงนิกูเ้พื่อปรบั
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ (SAL) และ/หรอืพจิารณางบประมาณสว่นอื่นตามทีเ่หน็สมควร 

2. เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2546 ส าหรบัโครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดั
สมุทรปราการ สว่นทีข่าดแลว้ ท าใหไ้ม่ตอ้งใชเ้งนิจาก 3 แหล่งทีเ่สนอตามขอ้ 1 

2 ต.ค. 45 รฐับาลได้ปรบัปรุงโครงสร้างกระทรวงต่างๆ ตามพระราชบญัญติั ปรบัปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 30  โดยมีการแบ่งแยกเป็น “กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี”  
และ “กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” (มาตรา 5) 

3 ต.ค. 45 พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ปรบั ครม.31 
- นายวิษณุ เครอืงาม  เป็นรองนายกรฐัมนตรี 
- รอ้ยต ารวจเอก ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์  เป็น  รมว. กระทรวงยุติธรรม 
- นายสุวจัน์ ลิปตพลัลภ  เป็น รมว.กระทรวงแรงงาน 
- นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรกัษ์  เป็น  รมว. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
โดยมีนายศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบูรณ์  เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2543-2545) 
และนายอภิชยั  ชวเจริญพนัธ ์เป็นอธิบดีกรมควบคมุมลพิษ (พ.ศ. 2546-2549) 

16 ม.ค. 46   กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 3 ฉบบั  คอื 
1. ค าสัง่ที่ 9/2546 แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารสญัญา

โครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ32  
                                                           
29 เพ่ิงอา้ง 
30 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 99 ก ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2545 
31 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 94 ง ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2545 
32 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 2 
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2. ค าสัง่ที ่10/2546 แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ กรณีทีม่กีารกล่าวหาว่ามกีาร

ทุจรติและกระท าผดิกฎหมายในโครงการฯ โดยมพีลต ารวจโท นพดล สมบูรณ์ทรพัย ์
เป็นประธานกรรมการฯ33 

3. ค าสัง่ที่ 11/2546 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการ
ด าเนินโครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ34  คณะกรรมการ
ชุดนี้มอี านาจหน้าที่ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและเสนอแนะความเหมาะสมของการ
ด าเนินการโครงการฯ  ว่ามคีวามเหมาะสมทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มหรอืไม่
เพยีงใด และมคีวามเหมาะสมที่จะด าเนินการต่อไปหรอืไม่ มทีางเลอืกที่จะด าเนินการ
ต่อไปอย่างไร และแต่ละทางเลอืกมขีอ้ดขีอ้เสยีอย่างไรบา้ง โดยค านึงถงึประโยชน์ของรฐั
และประชาชนเป็นส าคญั และให้น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รายงานต่อ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ เพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไป 

24 ก.พ. 46   คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารสญัญาโครงการจดัการน ้าเสียเขต
ควบคมุมลพิษ จงัหวดัสมุทรปราการ รายงานผลการตรวจสอบ สรุปไดว้่า 35    
1. ควรให้ คพ. ในฐานะคู่สญัญามหีนังสอืแจ้งไปยงัคู่สญัญาฝ่ายรบัจ้างว่า เนื่องจากปรากฏ

ขอ้เทจ็จรงิขึน้โดยการกล่าวอา้งของคณะกรรมการฯ ทีต่รวจสอบขอ้เทจ็จรงิว่า 
 ขณะท าสญัญาไม่ม ีNWWI (บรษิทั นอรท์เวสตฯ์) เป็นส่วนหนึ่งของกจิการร่วมคา้ของ

คู่สญัญาฝา่ยรบัจา้ง เพราะไดถ้อนตวัไปก่อนแลว้ และ 
 ทางราชการส าคญัผดิในสาระส าคญัแห่งสญัญา คอื คุณสมบตัขิองคู่สญัญาฝ่ายรบัจา้ง

ว่ามผีูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น คอื NWWI เป็น Operator อยู่ดว้ยตัง้แต่ท าสญัญา แต่
ความจรงิไม่ม ีเพราะไดถ้อนตวัออกไปก่อน  

ดว้ยเหตุผลและหลกัฐานความไม่สมบูรณ์แห่งสญัญา สญัญาทีท่ าไวจ้งึเป็นโมฆะมาแต่แรก 
และเพื่อความเป็นธรรมกบัทุกฝา่ย คพ. จงึเชญิคู่สญัญาฝา่ยผูร้บัจา้งมาชีแ้จงแสดงหลกัฐาน 
รวมถงึการเจรจาตกลงต่างๆ ทีช่อบดว้ยกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของทางราชการโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคญั และใหคู้่สญัญาทัง้สองฝ่ายหยุดด าเนินการ
การก่อสรา้ง การเบกิจ่าย หรอืการปฏบิตัใิดๆ ตามสญัญาไวก้่อนจนกว่าจะไดข้อ้ยุตใินเรื่อง
นี้แลว้ 

2. เมื่อแจ้งสญัญาเป็นโมฆะกรรมแล้ว จงึแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาหาขอ้สรุประหว่าง 
คพ. กบักจิการร่วมคา้ในประเดน็ต่างๆ เช่น การก่อสรา้งทีด่ าเนินการไปแลว้มคีวามถูกต้อง
และสมประโยชน์ต่อทางราชการอย่างไร ค่าจ้างที่ได้รบัไปถูกต้องและเหมาะสมกบัการ
ก่อสร้างอย่างไร โดยค านึงถึงความสุจริตของทุกฝ่าย เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการต้องมี
องคป์ระกอบและอ านาจทีเ่หมาะสมดว้ย 

3. การเจรจาหรือเรียกร้องใดๆ ที่ด าเนินการระหว่างคู่ส ัญญาโดยเฉพาะการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจ านวน 6,000 กว่าล้านบาทของฝ่ายผู้ร ับจ้างนัน้ ทางราชการไม่ควรต้อง

                                                           
33 ค าพิพากษา คดีหมายเลขด าท่ี  254/2547  คดีหมายเลขแดงท่ี 3501/2552  คดีอาญา ศาลแขวงดุสิต ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกายน 2552 
หนา้ 24 
34 ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ (ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง คร้ังท่ี 2) รายงานสรุปส าหรับผูบ้ริหาร  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โครงการก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด าเนินโครงการออกแบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย
เขตควบคุมมลพิษจงัหวดัสมุทรปราการ มิถุนายน 2548 
35 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 3 
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รบัผดิชอบชดใชใ้ดๆ ทัง้สิน้ โดยควรใหฝ้า่ยผูร้บัจา้งถอนเรื่องการยื่นเรยีกรอ้งเคลม (Claim) 
ฉบบัลงวนัที ่5 พฤศจกิายน 2544 ออกไปทัง้หมดก่อนเขา้เจรจาใดๆ ตามขอ้ 2 

นายประพฒัน์ ปัญญาชาติรกัษ์ รมว. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มี
ข้อสัง่การท้ายหนังสือ เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2546 ว่า “เหน็ชอบตามเสนอ/มอบกรม
ควบคมุมลพิษด าเนินการด่วน” 

28 ก.พ. 46   คพ. แจ้งผูร้บัเหมาเรือ่งสญัญาเป็นโมฆะ  
นายอภิชยั ชวเจรญิพนัธุ์ รองเลขาธกิารส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ ไดม้หีนงัสอื ที ่ทส 0301/1330 ลงวนัที ่
28 กุมภาพนัธ ์254636 
 แจ้งใหก้จิการร่วมค้าฯ ยุตกิารก่อสรา้งใดๆ ในโครงการโดยสิน้เชงิ เพราะสญัญาตกเป็น

โมฆะ ไม่มผีลในทางกฎหมายเสยีเปล่าตัง้แต่ต้นเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษได้ท านิติ
กรรมโดยส าคญัผดิในตวับุคคลซึง่เป็นสาระส าคญัแห่งนิตกิรรม 

 ขณะที ่คพ.มหีนังสอืแจ้งให้กจิการร่วมค้าฯ ยุตกิารก่อสรา้งดงักล่าวขา้งต้น โครงการได้
ด าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 98 และได้เบกิจ่ายเงนิค่าจ้างไปแล้วเป็นเงนิจ านวน 
17,045,889,431.40 บาท และเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั จ านวน 121,343,887.19 เหรยีญ
สหรฐัฯ หรอืประมาณรอ้ยละ 90 

7 ม.ีค. 46 คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการด าเนินโครงการจดัการ
น ้าเสียเขตควบคุมมลพิษจงัหวดัสมุทรปราการ37 ได้จดัท า “รายงานสรุปผลการพจิารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการด าเนินการโครงการจดัการน ้า
เสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ” 
โดยคณะกรรมการฯ น าเสนอ 4   แนวทางคือ 

 ทางเลอืกที ่1   ใหม้กีารด าเนินโครงการฯ ใหแ้ลว้เสรจ็ และเดนิระบบตามแผนงานเดมิ 
 ทางเลอืกที ่2    ใหม้กีารด าเนินโครงการฯ ใหแ้ลว้เสรจ็ และเดนิระบบโดยไม่ปล่อยน ้าทิง้

ลงทะเล 
 ทางเลือกท่ี 3     ยกเลิกระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการฯ โดยให้มีการก่อสร้าง

ระบบบ าบดัน ้าเสียแห่งใหม่ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ จากโครงข่ายท่อ
รวบรวมน ้าเสียเดิม 

 ทางเลือกท่ี 4     ยกเลิกการด าเนินโครงการฯ ทัง้หมด และท าการปรบัปรงุส่วน
ของระบบบ าบดัและท่อรวบรวมน ้าท้ิงไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

อย่างไรกต็าม ทางเลอืกขา้งตน้น้ีเป็นเพยีงการประเมนิความเป็นไปไดใ้นเบือ้งต้นยงัไม่
เพยีงพอต่อการตดัสนิใจของกระทรวงฯ ว่าจะมทีางเลอืกในการด าเนินโครงการนี่ใหเ้หมาะสม
ที่สุดอย่างไร จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีารศกึษาเพื่อวเิคราะห์และประเมนิในรายละเอยีด
เพิ่มเติมในประเด็นทางด้านการออกแบบ เทคนิคฝวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคม และ
สิง่แวดลอ้ม  
          คพ. จงึไดว้่าจา้งให้กลุ่มบรษิัททีป่รกึษา ประกอบด้วย บรษิัท แบลค็ แอนด ์วชิช์ ไทย 
อนิฟราสทรคัเจอร ์จ ากดั  บรษิทั แบลค็ แอนดว์ชิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั โปรเกรส 

                                                           
36 เพ่ิงอา้ง 
37 ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์(ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง คร้ังท่ี 2) รายงานสรุปส าหรับผูบ้ริหาร  (อา้งแลว้) 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ากดั ท าการศกึษา วเิคราะห ์และประเมนิ ใหไ้ด้มาซึง่ทางเลอืกที่
เหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตักิาร 

17 ม.ีค. 46   กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
(ค าสัง่ที ่10/2546)  กรณีทีว่่ามกีารกล่าวหาว่ามกีารทุจรติและกระท าผดิกฎหมายในโครงการ ฯ 
โดยมพีลต ารวจโท นพดล สมบรูณ์ทรพัย ์เป็นประธานกรรมการฯ  
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิรายงานผลการสอบสวน ดงันี้ 
เหน็ว่า จากข้อมูลและหลกัฐานน่าเช่ือว่า มีการกระท าความผิดอาญาฐานร่วมกนัฉ้อโกง
เก่ียวกบัการซ้ือขายท่ีดินของโครงการฯ  
คณะกรรมการฯ จึงเสนอความเห็นให้ คพ. ในฐานะผู้เสียหายเป็นโจทก์ร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด38 

18 ม.ีค. 46 คพ. แจ้งความร้องทุกขพ์นักงานสอบสวนกองปราบปรามให้ด าเนินคดีกบัผู้กระท า
ความผิด ในการจดัซ้ือท่ีดินในโครงการฯ ในความผิดฐานฉ้อโกงซ้ือขายท่ีดิน  ตาม
ความเหน็ของคณะกรรมการฯ โดยระบุพฤติการณ์การกระท าความผดิของจ าเลยที ่1 , ที ่12 
และที ่16 รวมทัง้บุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง39 

จ าเลยที ่1  NVPSKG Joint Venture   
จ าเลยที ่12  บรษิทั คลองด่านมารนี แอนด ์ฟิชเชอรี ่จ ากดั    
จ าเลยที ่16  บรษิทั ปาลบ์ชี ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
 

2 เม.ย. 46 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ได้รับแต่งตัง้เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และเป็นผู้แทนกรม
ควบคุมมลพษิในการด าเนินการต่างๆ40  

3 เม.ย. 46   ส านักนายกรฐัมนตรีมีค าสัง่ท่ี 95/2546 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวน
กรณีการทุจริตโครงการฯ  
โดยมพีลต ารวจโท นพดล สมบูรณ์ทรพัย ์เป็นประธานกรรมการฯ  แต่ต่อมาได้เปลีย่นใหใ้ห้
นายมานิตย ์สธุาพร เป็นประธานกรรมการ41 

9  พ.ค.  46 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค าสัง่ที่ 10/2546) แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเทจ็จริง  ม ีพล.ต.ท. นพดล สมบรูณ์ทรพัย ์เป็นประธานกรรมการ  

ผลการสอบสวนพบว่า นอกจากในเรือ่งการฉ้อโกงซ้ือขายท่ีดินแล้ว ยงัพบว่าหลงัจาก 
คพ. ตกลงท าสญัญาว่าจ้างแล้ว บริษทั นอรท์เวสตฯ์ ไม่ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาของ 
คพ. และได้แจ้งในภายหลงัว่า ไม่ได้มีส่วนรู้เหน็ หรือยินยอมใดๆ กบัการท่ีกลุ่มกิจการ
ร่วมค้าฯ NVPSKG เข้าท าสญัญากบั คพ. เพราะบรษิัท นอร์ทเวสต์ฯ ไดแ้จ้งยกเลกิหนังสอื

                                                           
38 ค าพิพากษา คดีหมายเลขด าท่ี  254/2547  คดีหมายเลขแดงท่ี 3501/2552  คดีอาญา ศาลแขวงดุสิต ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกายน 2552 
หนา้ 24-25 
39 ค าพิพากษา คดีหมายเลขด าท่ี  254/2547  คดีหมายเลขแดงท่ี 3501/2552  คดีอาญา ศาลแขวงดุสิต ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกายน 2552 
หนา้ 31 
40 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 12 
41 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 28 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
มอบอ านาจฉบบัลงวนัที ่7 ตุลาคม 2539 แก่บรษิทัวจิติรภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั ไปแลว้  ตัง้แต่
เริม่ท าสญัญา42 

13 พ.ค. 46   คพ. แจ้งความร้องทุกขก์บัพนักงานสอบสวนกองปราบปรามให้ด าเนินคดีกบั NVPSKG 
Joint Venture43 ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทั วจิติรภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั  (VCC), บรษิทั ประยูร
วศิวก์ารช่าง จ ากดั  (PEC), บรษิทั สีแ่สงการโยธา (1979) จ ากดั (SSKY), บรษิทั กรุงธนเอนยิ
เนียร ์จ ากดั (KTE) และ บรษิทั เกตเวยด์เิวลลอปเมนท ์จ ากดั (GDC) 

13 พ.ค. 46 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่องการขออนุมตัเิปลีย่นแปลงงบกลาง รายการส ารองรายจ่ายกรณีฉุกเฉิน
หรอืจ าเป็น งบรายจ่ายอื่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมาเป็นรายการเงนิราชการลบั 
เพื่อใชจ้่ายในภารกจิการสบืสวนสอบสวนขอ้เทจ็จรงิกรณีขอ้ทุจรติโครงการจดัการน ้าเสยี  เขต
ควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ44 อนุมตัเิงนิจ านวน 3,000,000 บาท เป็นรายการเงนิ
ราชการลบั เพื่อภารกจิการสบืสวนสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ กรณีการทุจรติโครงการจดัการน ้าเสยี
เขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ โดยใหอ้ธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษมอี านาจในการเบกิ
จ่ายเงนิดงักล่าวได ้ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรฯ  

13 ม.ิย. 46   กรมที่ดินมีค าสัง่แต่งตัง้กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการออกโฉนดที่ดินบริเวณ
โครงการฯ   การสอบสวนพบว่า เจา้พนักงานทีด่นิทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการออกโฉนดทีด่นิมี
ความผดิทางวนิัย แต่ไม่พบพยานหลกัฐานทีแ่สดงว่าเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการออกโฉนด
ที่ดินทัง้ 5 แปลงของโครงการนี้ปฏิบตัิหน้าที่โดยมีเจตนาทุจรติ อนัเป็นการกระท าผิดทาง
อาญา45 

8 ก.ค. 46 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่องรายงานการพจิารณาศกึษาและตดิตามตรวจสอบโครงการจดัการน ้าเสยี
เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ46 ดงันี้ 
 รับทราบตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภารายงานผลการพิจารณาศึกษาของ

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาและตดิตามตรวจสอบโครงการจดัการน ้าเสยีเขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย กระทรวงการคลงั กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานอยัการสงูสุด และส านักงบประมาณ รบัไปพจิารณาด าเนินการ 
แลว้แจง้ใหส้ านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรทีราบ เพื่อน าเสนอคณะรฐัมนตรต่ีอไป โดยผล
การพจิารณาศกึษาของคณะกรรมาธกิารฯ สรุปไดว้่า คณะรฐัมนตรมีมีตใิหก้่อสรา้งระบบ
บ าบดัน ้าเสยีตามโครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ   2 ฝ ัง่ 
ไดแ้ก่ ฝ ัง่ตะวนัตกใหก่้อสรา้งทีต่ าบลบางปลากด และฝ ัง่ตะวนัออกใหก่้อสรา้งทีต่ าบลบาง
ปูใหม่ แต่ต่อมามกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมกีารเสนอใหยุ้บรวมระบบบ าบดัน ้าเสีย
จาก 2 ฝ ัง่ ใหเ้หลอืเพยีงฝ ัง่ตะวนัออกเพยีงแห่งเดยีว โดยใชท้ีด่นิบรเิวณต าบลคลองด่าน 
เป็นทีต่ัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการฯ ซึง่บรษิทัทีท่ าการศกึษาความเหมาะสม

                                                           
42 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 30-31 
43 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 32 
44 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
45 ค าพิพากษา คดีหมายเลขด าท่ี  254/2547  คดีหมายเลขแดงท่ี 3501/2552  คดีอาญา ศาลแขวงดุสิต ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกายน 2552 
หนา้ 48 
46 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
ของโครงการฯ ไดร้ายงานไวใ้นผลการศกึษาว่า 

การก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้ าเสยีรวมในพื้นทีด่งักล่าวถอืเป็นทางเลอืกรอง เพราะพื้นที ่
บรเิวณดงักล่าวไม่มโีรงงานอุตสาหกรรม แต่เป็นป่าชายเลนมนี ้ าทะเลท่วมตลอดทัง้ปี 
ซึง่จะท าใหว้งเงนิลงทุนเพิม่ขึ้นสงูมากและไม่คุม้ค่าในเชงิเศรษฐกจิ อกีทัง้การก่อสรา้ง
ยงัมปีระเดน็ปญัหาในด้านต่างๆ ได้แก่  ด้านกฎหมาย ด้านวศิวกรรม และด้าน
สิง่แวดลอ้ม  

คณะกรรมาธกิารฯ มขีอ้สงัเกต ดงันี้ 
1. โครงการน้ีจดัท าขึน้ในปี พ.ศ. 2539 - 2540 รฐัไม่สมควรด าเนินการต่อ 
2. ดา้นวศิวกรรม ดา้นนิเวศวทิยา และดา้นสิง่แวดลอ้ม ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
3. รฐัมไิดค้ านึงถงึการปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
4. การตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั ไม่บงัเกดิผลการปฏบิตัทิีส่มบรูณ์ 
5. โครงการฯ สอ่ไปในทางไม่สจุรติ 
6. การจ้างตามระบบ Turn Key มชี่องว่างในการปฏบิตัิและยากแก่การควบคุม

ตรวจสอบงบ 
11 ส.ค. 46, 
10 ก.ย.46 

คณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนกรณีการทุจริตโครงการฯ มกีารประชุมของ2 ครัง้ 
เมื่อวนัที่ 11 ส.ค. 46 และ 10 ก.ย.46 โดยปรากฏข้อเท็จจรงิว่า ที่ดนิซึ่งใช้ก่อสร้างตาม
โครงการฯ ตามโฉนดทีด่นิเลขที่ 13150, 13817, 15528, 15024 และ 15565 รวมเนื้อที ่
1,936 – 2 – 66 ไร่ เป็นการออกโฉนดโดยมชิอบ คณะกรรมการฯ เหน็ว่า ควรเพกิถอน
โฉนดทีด่นิทัง้ 5 ฉบบั 47 

5 ก.ย. 46 คดีสถาบนัอนุญาโตตลุาการ48 
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากดั ที่ 1 กบัพวกรวม 6 คน ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ

ส านักงานอนุญาโตตุลาการ เป็นขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 50/2546 เรยีกค่าเสยีหายจากกรม
ควบคุมมลพษิจ านวน 21 รายการ คดิเป็นเงนิ จ านวน 4,983,342,383 บาท และเงนิเหรยีญ
สหรฐั จ านวน 31,035,780 เหรยีญสหรฐั (รวมประมาณ 6,200 ลา้นบาทพรอ้มดอกเบีย้) 

แต่ คพ. ปฏิเสธการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

…. ต.ค. 46   คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายกรฐัมนตรมีีค าสัง่แต่งตัง้  ได้รายงานในที่ประชุม
ร่วมกบัรฐัมนตรขีองกระทรวงยตุธิรรมและกระทรวงทรพัยฯ์ ว่า มกีารตรวจสอบพบพฤตกิารณ์
การกระท าผดิทีเ่ชื่อมโยงไปถงึกลุ่มกจิการร่วมคา้ฯ และบรษิทัผูข้ายทีด่นิเกีย่วกบัการฉ้อโกง
ขายที่ดนิให้กบัโครงการ และมลีกัษณะเป็นการแบ่งหน้าที่กนักระท าความผดิ ระหว่างผู้ท า
หน้าที่รวบรวมที่ดนิและยื่นขอออกโฉนดที่ดนิ  ผูห้ลอกลวงขายที่ดนิ และผูท้ าหน้าที่ในการ
เลอืกทีด่นิ และผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งและรู้เหน็ว่าทีด่นิที่หลอกขายนัน้ได้มกีารออกโฉนดที่ดนิมา
โดยมชิอบ49 

13 ต.ค. 46 นายกรฐัมนตรีมคี าสัง่เพิ่มเติม (ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรทีี่ 232/2546 ลงวนัที่ 13 ตุลาคม 

                                                           
47 ค าพิพากษา คดีหมายเลขด าท่ี  254/2547  คดีหมายเลขแดงท่ี 3501/2552  คดีอาญา ศาลแขวงดุสิต ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกายน 2552 
หนา้ 29-30 
48 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 
49 ค าพิพากษา คดีหมายเลขด าท่ี  254/2547  คดีหมายเลขแดงท่ี 3501/2552  คดีอาญา ศาลแขวงดุสิต ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกายน 2552 
หนา้ 34 
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2546)  ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนกรณีการทุจรติโครงการฯ โดยมพีล.ต.ท. 
นพดล สมบรูณ์ทรพัย ์เป็นประธาน 

8 พ.ย. 46 นายกรฐัมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ปรบั ครม.50  โดยม ี
- นายวษิณุ เครอืงาม  เป็นรองนายกรฐัมนตร ี
- ร.ต.อ. ปุระชยั  เป่ียมสมบรูณ์  เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม 
- นายสวุจัน์ ลปิตพลัลภ  พน้จากต าแหน่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน 
- นายประพัฒน์ ปญัญาชาติรักษ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 
(โดย นายอภชิยั  ชวเจรญิพนัธ ์เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ) 

12 พ.ย. 46 ส านักงานอยัการสูงสุดมหีนงัสอืด่วนมาก ที ่อส 0017/18840 ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2546 
แจง้ความเหน็เรื่องการปฏเิสธการเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ51 ของ คพ. ว่า “เหตุผล
ของกรมควบคุมมลพษิทีป่ฏเิสธการเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หนักแน่นเพยีงพอที่
กรมควบคุมมลพษิจะปฏเิสธการเขา้สูก่ระบวนการอนุญาโตตุลาการได้”  

27 พ.ย. 46 ต่อมา ศาลแพ่ง มีค าสัง่แต่งตัง้ให้นายเคียง บุญเพิ่ม เป็นอนุญาโตตุลาการของฝ่ายกรม
ควบคุมมลพษิ เพื่อใหก้ระบวนการพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ52 ด าเนินการไปได ้

2 ธ.ค. 46 คพ. ยงัคงปฏิเสธการเข้าสู่ขบวนการอนุญาโตตลุาการ53  
โดยนายอภชิยั ชวเจรญิพนัธ ์อธบิดกีรมควบคุมมลพษิ มหีนงัสอื ที ่สท 0301/6949 ลงวนัที ่2 
ธันวาคม 2546 แจ้งสถาบันอนุญาโตตุลาการว่า กรมควบคุมมลพิษขอปฏิเสธการเข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และปฏิเสธที่จะยื่นค าคดัค้านค าเสนอข้อพิพาท  และอ้าง
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดว่า เหตุผลของการปฏิเสธไม่เข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของ คพ. มคีวามหนกัแน่นเพยีงพอ 

30 ธ.ค. 46   
 

คณะรฐัมนตรีมีมติ (ลบั) เรื่อง สรุปความคืบหน้ากรณีการกระท าผิดเก่ียวกบัโครงการ
จดัการน ้าเสียเขตควบคมุมลพิษ จงัหวดัสมุทรปราการ54 เหน็ชอบให้ คพ. เป็นโจทก์ใน
ฐานะผูเ้สยีหายฟ้องรอ้งด าเนินคดกีบักลุ่มกจิการร่วมคา้ฯ และผูเ้กีย่วขอ้งรวม 19 ราย55 

13 ม.ค. 47  
 

คดีอาญาศาลแขวงดสิุต (คดหีมายเลข 254/2547) 
คพ. ฟ้องกลุ่มผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการและบรษิทัเอกชนผูข้ายทีด่นิรวม 19 ราย ในขอ้หา

ร่วมกนัฉ้อโกงให ้คพ. ซือ้ทีด่นิและจดัท าสญัญาโครงการ  
 ศาลไต่สวนมลูฟ้องแลว้เหน็ว่าคดมีมีลูเฉพาะจ าเลยที ่2 ถงึที ่19  ใหป้ระทบัรบัฟ้อง  
 จ าเลยที ่1  ใหย้กฟ้อง 

                                                           
50 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 129 ง ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2546 
51 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 4 
52 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 4 
53 เพ่ิงอา้ง 
54 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
55 ค าพิพากษา คดีหมายเลขด าท่ี  254/2547  คดีหมายเลขแดงท่ี 3501/2552  คดีอาญา ศาลแขวงดุสิต ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกายน 2552 
หนา้ 41 
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จ าเลยที่ 1  NVPSKG Joint Venture  เป็นการตกลงท าสญัญาร่วมกนัในลกัษณะหุน้ส่วนสามญั รวม 5 

บรษิทั โดยการตกลงท าสญัญาในลกัษณะหุน้สว่นสามญั  
ม ี4 บรษิทั ทีถ่อืหุน้รอ้ยละ 22.5 ไดแ้ก่  

 บรษิทั วจิติรภณัฑก่์อสรา้ง จ ากดั  (VCC)  
 บรษิทั ประยรูวศิวก์ารช่าง จ ากดั  (PEC)  
 บรษิทั สีแ่สงการโยธา (1979) จ ากดั (SSKY)  
 บรษิทั กรงุธนเอนยเินียร ์จ ากดั (KTE)  

ม ี1 คอื บรษิทั เกตเวยด์เิวลลอปเมนท ์จ ากดั (GDC) ถอืหุน้รอ้ยละ 10 

จ าเลยที ่2  บรษิทั วจิติรภณัฑก่์อสรา้ง จ ากดั  (VCC)       จ าเลยที ่3  นายพษิณุ ชวนะนันท์ 
จ าเลยที ่4  บรษิทั ประยรูวศิวก์ารช่าง จ ากดั  (PEC)        จ าเลยที ่5  นายสงัวรณ์  ลปิตพลัลภ 
จ าเลยที ่6  บรษิทั สีแ่สงการโยธา (1979) จ ากดั (SSKY)   จ าเลยที ่7  นายสโิรจน์ วงศส์โิรจน์กุล 
จ าเลยที ่8  บรษิทั กรงุธนเอนยเินียร ์จ ากดั (KTE)           จ าเลยที ่9  นายนิพนธ ์โกศยัพลกุล 
จ าเลยที ่10  บรษิทั เกตเวยด์เิวลลอปเมนท ์จ ากดั (GDC)  จ าเลยที ่11  นายรอยอศิราพร ชุตาภา 
จ าเลยที ่12  บรษิทั คลองด่านมารนีแอนดฟิ์ชเชอรี ่จ ากดั   จ าเลยที ่13  นายชาล ีชุตาภา 
                                                                         จ าเลยที ่14  นายประพาส ตรรีะสงกราณต์ 
                                                                         จ าเลยที ่15  นายชยณฐั โอสถานุเคราะห์ 
จ าเลยที ่16  บรษิทั ปาลบ์ชี ดเิวลลอปเมน้ท์ จ ากดั           จ าเลยที ่17  นางบุญศร ีป่ินขยนั 
                                                                         จ าเลยที ่18  นายกว๊อกวา โอเยง 
                                                                         จ าเลยที ่19  นายวฒันา อศัวเหม 

22 ม.ค. 47 คพ. แจ้งพนักงานสอบสวน ขอให้ยุติการสอบสวนเนื่องจากได้ฟ้องคดเีอง  แต่ไม่ถอนค าร้อง
ทุกขเ์นื่องจากต้องการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานไว้เพื่อรอศาลมหีมายเรยีก
เอกสารเป็นพยานหลกัฐานในคดี56 

3 ม.ีค. 47 อธิบดีกรมท่ีดิน ได้มคี าสัง่เพกิถอนโฉนดที่ดนิจ านวน 4 ฉบบั คอื โฉนดที่ดนิ เลขที่ 15024, 
13150, 13817 และ 15565 

9 ม.ีค. 47 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องสรุปผลการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปญัหาโครงการจัดการน ้าเสียเขต
ควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ57 ดงันี้ 
1. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสรุปผลกา ร

ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปญัหาโครงการจัดการน ้าเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยไดแ้จง้ความรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองปราบปราม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ด าเนินคดีอาญา กิจการร่วมค้า NVPSKG บริษทัปาลม์
บีช ดิเวลลอปเมนท์ จ ากดั และบริษทัคลองด่านมารีน แอนฟิชเชอรร่ี์ จ ากดั ฐาน
รว่มกนัฉ้อโกงการจดัซ้ือท่ีดินในโครงการจดัการน ้าเสีย เขตควบคมุมลพิษ จงัหวดั
สมุทรปราการ และให้ด าเนินคดีอาญากิจการรว่มค้า NVPSKG กรณีท่ีมีการถอนตวั
ของบริษัท นอรธ์เวสต์ วอเตอร ์ อินเตอรเ์นชัน่แนล และได้แจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองปราบปราม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ด าเนิน
คดีอาญา บริษัทปาลม์บีช ดิเวลลอปเมนท์ จ ากดั ในความผิดฐานแจ้งให้เจ้า
พนักงานผู้กระท าการตามหน้าท่ีจดข้อความอนัเป็นเทจ็ลงในเอกสารมหาชนหรือ

                                                           
56 เพ่ิงอา้ง. หนา้ 42 
57 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
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เอกสารราชการ และความผิดฐานใช้เอกสารอนัเกิดจากการกระท าความผิด
ดงักล่าว และด าเนินคดีอาญากบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดและปฏิบติัหน้าท่ีโดย
ทุจริต และไดด้ าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2546 โดยด าเนินการ
ยื่นฟ้องคดอีาญา กจิการร่วมคา้ NVPSKG กบัพวกในขอ้หาฉ้อโกง  

ในส่วนของกลุ่มธนาคารผู้ค ้าประกนัได้ด าเนินการฟ้องคดีแพ่งกบักลุ่มธนาคารผู้ค า้
ประกนัต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เรยีกใหช้ าระหนี้ตามหนงัสอืสญัญาค ้าประกนั และไดข้อให้
พนักงานอยัการด าเนินการฟ้องคดีแพ่งกบักิจการร่วมค้า NVPSKG เพื่อเรียกร้อง
เงินค่าจ้างและเงินอ่ืนๆ ท่ีได้จ่ายไปคืนมาตามมูลหน้ีเรื่องลาภมิควรได้ นอกจากนี้ 
ไดม้กีารเพกิถอนโฉนดทีด่นิ จ านวน 4 โฉนดทัง้แปลง ประกอบดว้ย โฉนดทีด่นิเลขที ่
15024 โฉนดทีด่นิเลขที ่13150 โฉนดทีด่นิเลขที ่13817 และโฉนดทีด่นิเลขที ่15528  

ในการนี้ ไดว้่าจา้งทีป่รกึษากฎหมายเพื่อปฏบิตังิานสนับสนุนการตรวจสอบและสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัระเบยีบและขอ้กฎหมาย และว่าจา้งกลุ่มทีป่รกึษาเพื่อ
ประเมนิความเหมาะสมของการด าเนินโครงการฯ เพื่อวเิคราะหแ์ละจดัท าทางเลอืกในการ
แกไ้ขปญัหา รวมทัง้ไดใ้หส้ถาบนัวชิาการศกึษาวเิคราะหท์างสงัคม และการมสีว่นร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินโครงการฯ ก าหนดแลว้เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายน 2547 

2. ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รบัผิดชอบ ดแูลติดตามการด าเนินการ
ในคดีต่าง ๆ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม และสว่นราชการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

10 ม.ีค. 47 นายกรฐัมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ปรบั ครม.58 
- นายวษิณุ เครอืงาม  เป็น รองนายกรฐัมนตร ี
- ร.ต.อ. ปุระชยั  เป่ียมสมบรูณ์  เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม 
- นายสุวทิย์ คุณกิตติ  เป็นรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

(แทนนายประพฒัน์ ปญัญาชาตริกัษ์) 
(โดย นายอภชิยั  ชวเจรญิพนัธ ์เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ) 

1 ก.ค. 47 นายกรฐัมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ปรบั ครม.59  
- นายวษิณุ เครอืงาม  เป็นรองนายกรฐัมนตร ี
- นายสุวจัน์ ลิปตพลัลภ  เป็นรองนายกรฐัมนตรี 
- ร.ต.อ. ปุระชยั  เป่ียมสมบรูณ์  เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม 
- นายสวุทิย ์คุณกติต ิ เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
- นายอภชิยั  ชวเจรญิพนัธ ์เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ (พ.ศ. 2546-2549) 

27 ก.ค. 47 
 

คณะรฐัมนตรีมีมติเรื่องรายงานผลการด าเนินการต่อกรณีการออกเอกสารสทิธิที่ดิน60 โดย
รบัทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (กรมทีด่นิ) รายงานผลการด าเนินการต่อกรณีการออก
เอกสารสทิธทิีด่นิสรุปได ้ดงันี้    

                                                           
58 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวนัท่ี 10 มีนาคม 2547 
59 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 72 ง ลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 
60 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
การออกเอกสารสิทธิท่ีดิน จงัหวดัสมุทรปราการ กรณีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่
โครงการจัดการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพิษต าบลคลองด่าน  อ าเภอบางบ่อ จงัหวัด
สมุทรปราการ พบว่ามกีารออกโฉนดทีด่นิจ านวน 1 แปลง ทีช่อบดว้ยกฎหมาย สว่นทีเ่หลอื 
4 แปลง เป็นการออกโฉนดทีท่บัซอ้นคลองสาธารณประโยชน์บางส่วน จงึไดม้คี าสัง่เพกิ
ถอนทีด่นิกล่าวแลว้ 

5 ต.ค. 47 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องสรุปผลการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปญัหาโครงการจัดการน ้าเสียเขต
ควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ61  โดยรบัทราบตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปญัหาโครงการจดัการน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดั
สมุทรปราการ ระหว่างวนัที ่10 มนีาคม - 30 กนัยายน 2547 ผลการด าเนินงานเป็นดงันี้ 

1. มอบหมายใหก้รมควบคุมมลพษิด าเนินการยื่นฟ้องคดอีาญากจิการร่วมคา้ NVPSKG 
กบัพวกในขอ้หาฉ้อโกง ขณะน้ีคดดีงักล่าวอยู่ระหว่างการไต่สวนมลูฟ้องของศาล 

2. มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษมีหนังสือเพื่อปรึกษาคดีเกี่ยวกับการด าเนินคดี
ขา้ราชการประจ าหรอือดตีขา้ราชการประจ าไปยงัส านกังานอยัการสงูสุด ซึง่ส านักงาน
อยัการสูงสุดแจง้ว่า พนักงานอยัการไม่อาจเขา้ร่วมให้ค าปรกึษาได้ เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจในการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอยัการเมื่อได้รบั
ส านวนการสบืสวนในเรื่องเดยีวกนั กรมควบคุมมลพษิจงึต้องด าเนินการยื่นฟ้องคดี
ดงักล่าวเอง 

3. ส านักงานอยัการสูงสุดไดม้อบหมายพนักงานอยัการยื่นฟ้องกจิการร่วมคา้ฯ ต่อศาล
แพ่งเรื่องนิตกิรรมเป็นโมฆะเพื่อเรยีกเงนิคนืตามหลกักฎหมายเรื่องลาภมคิวรได้ มี
จ านวนทุนทรพัย์ 17,045,889,431.40 บาท และ 121,343,887.19 เหรยีญสหรฐั โดย
ศาลแพ่งไดม้คี าสัง่ใหจ้ าหน่ายคดตีามค ารอ้งของกจิการร่วมคา้ฯ พนกังานอยัการไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าสัง่ศาลดงักล่าวแลว้ปจัจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ 

4. มอบหมายใหก้รมควบคุมมลพษิฟ้องคดแีพ่งกบักลุ่มธนาคารผูค้ ้าประกนัต่อศาลแพ่ง
เรยีกใหช้ าระหนี้ตามหนังสอืสญัญาค ้าประกนั จ านวน 2,203,408,730.50 บาท และ 
19,794,781.16 เหรยีญสหรฐั ขณะนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลแพ่ง 

5. กจิการร่วมค้าฯ ได้ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้กรมควบคุมมลพิษแต่งตัง้
อนุญาโตตุลาการฝ่ายกรมควบคุมมลพษิซึง่กรมควบคุมมลพษิไดย้ื่นค าคดัคา้นต่อค า
รอ้งดงักล่าวแลว้ 

6. มอบหมายใหก้รมควบคุมมลพษิว่าจ้างกลุ่มทีป่รกึษาปฏิบตังิานส ารวจและตรวจสอบ
การออกแบบ และการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ตรวจสอบสภาพ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้วเิคราะหแ์ละจดัท าทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหา
การด าเนินโครงการออกแบบรวมก่อสรา้งฯ โดยกลุ่มทีป่รกึษา ฯ ไดป้ระชาสมัพนัธ ์
เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้ง และน ากระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชนมา
ใชใ้นการพจิารณาทางเลอืกทีเ่หมาะสม โดยน าขอ้มูลมาประกอบการพจิารณา และ
จดัท าแผนปฏบิตักิารส าหรบัการด าเนินการตามทางเลอืกดงักล่าว ทัง้นี้กลุ่มทีป่รกึษาฯ 
มกี าหนดทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 2547 

11 ม.ีค. 48 นายกรฐัมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ปรบั ครม.62  

                                                           
61 เพ่ิงอา้ง 
62 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 22 ง ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2548 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
- นายวษิณุ เครอืงาม  เป็น   รองนายกรฐัมนตร ี
- นายสุวจัน์ ลิปตพลัลภ  เป็น  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
- นายยงยุทธ ติยะไพรชั  เป็นรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
(โดย นายอภชิยั  ชวเจรญิพนัธ ์เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ) 

18 เม.ย. 48 คดีอนุญาโตตลุาการ:  
ส านักงานอยัการสูงสุด ยื่นค าคดัค้าน/ข้อเรียกรอ้งแย้ง63  

คพ. มอบอ านาจให้พนักงานอยัการเป็นผู้ด าเนินการและเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 
อยัการสูงสุด ยื่นค าคดัคา้น/ขอ้เรยีกร้องแยง้ สาระส าคญัในการคดัค้าน คอืสญัญาจ้างเลขที ่
75/2540 ลงวนัที ่20 สงิหาคม 2540 เป็นโมฆะ ไม่มีผลเสียเปล่ามาตัง้แต่ต้น เพราะกรม
ควบคุมมลพษิไดท้ านิตกิรรมโดยส าคญัผดิในตวับุคคลซึง่เป็นคู่กรณีแห่งนิตกิรรม และส าคญัผดิ
ว่าทีด่นิทีผู่เ้สนอขอ้พพิาทที่ 1 ถงึ ที ่5 น ามาใชด้ าเนินโครงการเป็นทีด่นิที่ออกโฉนดโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย พร้อมทัง้เรียกร้องแย้งให้ผู้เสนอขอ้พพิาทที่ 1 ถึง ที่ 5 คืนเงินให้กรมควบคุม
มลพษิจ านวน 17,045,889,431.40 บาท และเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั 121,343,887.19 เหรยีญ 
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2546 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช าระเงนิ และใหผู้เ้สนอขอ้พพิาทที ่1 ถึง ที ่5 ช าระเงนิจ านวน 4,852,220,000 บาท พรอ้ม
ดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดงักล่าว นับแต่วนัยื่นข้อเรียกร้องแย้งเป็นต้น
จนกว่าจะช าระเสรจ็แก่คู่กรณี 

20 ม.ิย. 48 คณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนกรณีการทุจริตโครงการจดัการน ้าเสียเขตควบคมุ
มลพิษ จงัหวดัสมุทรปราการ ตามค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี 95/2546 ลงวนัท่ี 3 
เมษายน 2546 และเพ่ิมเติมค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี 232/2546   ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 
2546 ไดร้ายงานผลการตรวจสอบและสอบสวน64 ดงันี้ 

กรณีทุจริตเก่ียวกบัการออกโฉนดท่ีดิน 

กลุ่มขา้ราชการการเมอืง พบว่ามขีา้ราชการการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ ดงันี้ 
 นายวฒันา อศัวเหม ขณะด ารงต าแหน่ง รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตัง้แต่ 4 สงิหาคม 2531 ถงึ 23 กุมภาพนัธ ์2534  นายวฒันา อศัวเหม ไดส้นับสนุน
เจา้พนักงานปฏบิตัหิน้าที่โดยมชิอบ ท าใหร้ฐัไดร้บัความเสยีหายเรื่องทีด่นิ เป็นเงนิ 
1,900 ลา้นบาท 

 นายย่ิงพนัธ ์มานะสิการ ขณะด ารงต าแหน่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2538  ไดด้ าเนินการโดยใชอ้ านาจหน้าทีข่องตน อนัเป็นการเอือ้
ประโยชน์ให้แก่ผู้รบัเหมา โดยเป็นผูเ้สนอเพิ่มวงเงนิงบประมาณใหสู้งขึน้ จากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวธิกีารก่อสรา้ง และเป็นผูล้งนามอนุมตัจิดัจา้งโครงการจดัการ
น ้าเสยีในรูปแบบการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสยีเพยีงแห่งเดยีวทีฝ่ ัง่ตะวนัออกเมื่อ
วนัที ่8 สงิหาคม 2540 

 นายสุวจัน์ ลิปตพลัลภ  ขณะด ารงต าแหน่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 
เมื่อ 17 ธนัวาคม 2537 ถงึ 13 กรกฎาคม 2538 ไดใ้ชอ้ านาจหน้าทีใ่นฐานะรฐัมนตรี

                                                           
63 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 4 
64 กระทรวงยติุธรรม ท่ี ยธ 0201(1)/306 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2548 ถึงประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ วฒิุสภา หนา้ 4-14 
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และคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตเิป็นผูร้เิริม่ผลกัดนัโครงการฯ ใหเ้ปลีย่นแปลง
ไปจากมติคณะรฐัมนตรีเดิม โดยเสนอให้รวมเอาแผนงานโครงการของกระทรวง
อุตสาหกรรมและมหาดไทยมารวมกนั แลว้ด าเนินการใหม้กีารก่อสรา้งแบบจา้งเหมา
รวมและให้ผูก้่อสรา้งเป็นผู้จดัซือ้ทีด่นิเพื่อหลกีเลี่ยงการปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมฯ ในการจดัหาที่ดนิเพื่อการก่อสร้างโครงการฯ และ
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร้บัเหมาสามารถเสนอทีด่นิของบรษิทัคลองด่านฯ ส าหรบัใช้
ในโครงการ 

กลุ่มขา้ราชการ พบว่ามกีารด าเนินงานของขา้ราชการทีม่พีฤตกิารณ์มชิอบ ดงันี้ 
 นายปกิต กิระวานิช เมื่อครัง้เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ ไม่ปฏบิตัติามมติ ครม. 

17 ตุลาคม 2538 มกีารกระท าทีส่อ่เจตนาและปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย
มชิอบ เพื่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่
โดยทุจรติ 

 นายศิริธญัญ ์ไพโรจน์บริบูรณ์ เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งรองอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ 
มหีน้าทีค่วบคุมก ากบัดูแลกองจดัการคุณภาพน ้า ไม่ไดด้ าเนินการตามมติ ครม. 17 
ตุลาคม 2538 ส่อเจตนาร่วมกนัเป็นเจา้พนักงานปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่
โดยมชิอบ เพื่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผู้หนึ่งผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิ
หน้าทีโ่ดยทุจรติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,157 

 นางยุวรี อินนา ผูไ้ดร้บัมอบหมายจากนายปกติ กริะวานิช อธบิดกีรมควบคุมมลพษิ 
และนายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ร ับผิดชอบ
โครงการฯ ตามสายงานบงัคับบญัชา ในขณะนัน้นางยุวรี อินนา ด ารงต าแหน่ง
หวัหน้าฝา่ยน ้าทิง้ฯ และต่อมารกัษาการผูอ้ านวยการกองจดัการคุณภาพน ้า ซึง่เป็น
เจา้ของเรื่องโครงการ มกีารด าเนินการไม่เป็นไปตามมต ิครม. 17 ตุลาคม 2538 อนั
สอ่เจตนาทุจรติ 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ปรากฏรายชื่อตามรายงานผลการ
พจิารณาประกวดราคาคอื นายศริิธญัญ์ ไพโรจน์บรบิูรณ์ ประธานกรรมการ นาย
แคล้ว ทองสม นายสมทิธิ ์ปาลวฒัน์วไิชย นายณรงค์ แก้วเศวตพนัธุ์ นายชนินทร ์
ทองธรรมชาต ิและนายชานัน ตริณะรตัน์ กรรมการ ทุกคนมหีน้าทีร่่วมกนัพจิารณา
ผลการประกวดราคา จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยถอืปฏบิตัติาม 
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะในการเปลีย่นแปลงสาระส าคญั
อนัเป็นที่มาของการรวมฝ ัง่ การพิจารณาต่อรองราคา รวมถึงเรื่องที่ดินที่จะใช้ใน
โครงการ คณะกรรมการจะต้องร่วมกนัด าเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  
จากการสอบสวนปรากฎว่าขอ้เทจ็จรงิในหลายประการว่าไม่ได้รกัษาผลประโยชน์
ของทางราชการ ท าใหร้าชการไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง ซึง่ไดช้ีป้ระเดน็ไวใ้น
สว่นของนายศริธิญัญ ไพโรจน์บรบิรูณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการาตรวจการจ้าง ปรากฎรายชื่อตามรายงานคอื นายปราการ บุญ
ช่วยดี ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  นางยุวรี อินนา นายวศว ศะศิสมิต นาย
สุทศัน์ วภิากุล นางกลัยาณี แสงชูโต นายอนุพนัธ์ อฐิรตัน์ และน.ส.ณิชานันท ์ทอง
นาค กรรมการ ทุกคนมหีน้าที่ตรวจการจ้าง จะต้องปฏบิตัิตามระเบยีบกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง  
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
จากการสอบสวนพบข้อเท็จจริงว่ามีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตคือ  ไม่มีการ
ตรวจสอบเนื้อที่ดินให้แน่ชัด ไม่มีการตรวจสภาพให้ชัดเจน เนื่องจากไม่มีการ
ด าเนินการรงัวดัสอบเขตที่ดิน ท าให้ไม่ทราบว่าซื้อที่ดินครบจ านวนหรือไม่ เมื่อ
รวมกนัออกตรวจสภาพทีด่นิ พบสภาพเป็นครองสาธารณะ พืน้ทีบ่างส่วนรถยนต์ไม่
สามารถเขา้ไปได้ คณะกรรมการไม่เคยด าเนินการเพื่อขอให้รงัวดัก่อนที่จะท าการ
ตรวจรบั เหตุผลทีก่ล่าวอา้งในหลายประการของคณะกรรมการ ไม่อยู่ในวสิยัทีจ่ะท า
ได้ เพราะหากอ้างเหตุผล เช่น คณะกรรมการเชื่อในเอกสารโฉนดที่ดินของทาง
ราชการ หรอืหากที่ดนิไม่ครบตามจ านวน เจา้ของทีด่นิยนิยอมมอบทีด่นิส่วนทีข่าด
ให้ครบตามจ านวน หากที่ดนิเกนิจ านวนเจ้าของที่ดนิไม่คดิราคาที่ดนิในส่วนทีเ่กนิ
เพิม่ กไ็ม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัการจา้ง 

กลุ่มเอกชนผูส้นบัสนุนเจา้พนกังาน  
 บริษัทคลองด่านมารีน แอนดฟิ์ชเชอรร่ี์ จ ากดั ได้ท าสญัญาซื้อที่ดนิจากบริษัท 

ปาลม์บีช ดิเวลลอ็ปเม้นท ์จ ากดั ส าหรบัใชใ้นโครงการ โดยไม่ไดม้กีารช าระราคา
กนัจรงิเพื่อป ัน่ราคาทีด่นิใหส้งูขึน้แลว้น ามาขายใหก้บัทางราชการทัง้ทีส่ภาพทีด่นิไม่
สมบรูณ์โดยมเีจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 กลุ่มกิจการรว่มค้า NVPSKG ประกอบด้วย  
- บรษิทั วจิติรภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั 
- บรษิทัประยรูวศิรการช่าง จ ากดั 
- บรษิทั สีแ่สงการโยธา จ ากดั 
- บรษิทั กรุงธนเอน็จเินียริง่ จ ากดั และ 
- บรษิทั เกตุเว ดเิวลล๊อปเมน้ จ ากดั 

ไดปิ้ดบงัขอ้เทจ็จรงิกรณี บรษิทั นอรธ์เวสตฯ์ ซึง่เป็นผูเ้ชยีวชาญดา้นการบ าบดัน ้าเสยีได้
ถอนตวัจากโครงการก่อนท าสญัญา นอกจากนี้ยงัมีหนังสอืถึงกรมควบคุมมลพษิเพื่อขอให้
เจ้าของที่ดินโอนขายที่ดินให้กบัทางราชการโดยตรงเพื่อแลกเปลี่ยนกับการก่อสร้างงาน
โครงการอื่น ท าใหร้ฐัเสยีประโยชน์ในเรื่องภาษ ี

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  มีดงัน้ี 65 

1) กลุ่มข้าราชการการเมือง  
นายวฒันา อศัวเหม มพีฤตกิารณ์สนับสนุนเจ้าพนักงานในการออกโฉนด

ท่ีดิน คณะพนักงานสอบสวน ได้สรุปรายงานเสนอเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาตไิปส่วนหนึ่งแลว้ ส่วนกรณีมสี่วนทุจรติกบัโครงการ
จดัการน ้าเสยีมพียานหลกัฐานที่เชื่อมโยงได้ว่าเกี่ยวข้องกบัการทุจริตโครงการมา
ตลอด 

นายย่ิงพนัธ์ มานะสิการ  มพียานหลกัฐานทีน่่าเชื่อไดว้่า ไดด้ าเนินการโดยใช้
อ านาจหน้าที่ของตน เอื้อประโยชน์แก่ผู้ร ับเหมา โดยเป็นผู้เสนอเพิ่มวงเงิน
งบประมาณให้สงูขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวธิกีารก่อสรา้ง และเป็นผู้ลงนาม
อนุมตัิจดัจ้างโครงการจดัการน ้าเสยีในรูปแบบการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสยีเพยีง

                                                           
65 กระทรวงยติุธรรม ท่ี ยธ 0201(1)/306 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2548 ถึงประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ วฒิุสภา หนา้ 15-17 
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แห่งเดยีวทีฝ่ ัง่ตะวนัออก  

นายสุวจัน์ ลิปตพลัลภ ในฐานะรฐัมนตรแีละคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
เป็นผู้รเิริม่ผลกัดนัให้เปลี่ยนแปลงโครงการจากมติ ครม. เดมิ โดยรวมเอาแผนงาน
โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมและมหาดไทยมารวมกนั แลว้ด าเนินการใหม้กีาร
ก่อสรา้งแบบจา้งเหมารวมและใหผู้ก้่อสรา้งเป็นผูจ้ดัซือ้ทีด่นิ เพื่อหลกีเลีย่งการปฏบิตัิ
ตาม พ.ร.บ.สง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มฯ  เป็นพฤตกิารณ์ทีไ่ม่ชอบโดยการ
ผลักดันหรือให้ความสะดวกโครงการฯ ให้มีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่กลุ่มผูร้บัเหมา ซึง่มบีรษิทัเครอืญาติของตนไดร้บัประโยชน์ 

สรปุ: การกระท าของนายยิง่พนัธ ์มานะสกิาร  และนายสุวจัน์ ลปิตพลัลภ  เป็นเจา้พนักงาน
ปฏบิตัหิน้าทีท่ าใหร้ฐัเสยีหาย อนัเป็นการกระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157  ส าหรบันายวฒันา อศัวเหม มพีฤตกิารณ์เขา้ข่ายสนับสนุนเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ประกอบมาตรา 157 เหน็ควรส่งเรื่องให้
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
 

2) กลุ่มข้าราชการประจ าท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิด  ประกอบด้วย นาย
ปกติ กริะวานิช, นายศริธิญัญ ์ไพโรจน์บรบิรูณ์, นางยุวร ีอนินา 

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจการ
จา้ง ที่ตรวจรบัที่ดนิ ไดร้่วมกนัเป็นเจา้พนักงานปฏบิตัิหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่
โดยมชิอบ เพื่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้ปฏบิตัหิน้าที่
โดยทุจรติ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,157 เหน็ควรส่งเรื่องใหเ้ลขาธกิาร
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไปเช่นเดยีวกนั 

3) กลุ่มเอกชนผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ประกอบด้วย บรษิทัคลองด่านมารนี แอนด์
ฟิชเชอร์รี ่จ ากดั  บรษิทั ปาล์มบชี ดเิวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั และกลุ่มกจิการร่วมค้า มี
หลกัฐานน่าเชื่อว่าร่วมกระท าผิดเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานให้กระท าผดิ อนัเป็น
ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86,157  โดยเป็นการร่วมกระท าผดิกบัผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงและเจา้หน้ทีข่องรฐั 

2 ส.ค. 48 นายกรฐัมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ปรบั ครม.66  
- นายวษิณุ เครอืงาม  เป็นรองนายกรฐัมนตร ี
- นายสุวจัน์ ลิปตพลัลภ  พ้นจากต าแหน่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดย

แต่งตัง้ให้เป็นรองนายกรฐัมนตรี 
- นายยงยุทธ ตยิะไพรชั  เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(โดย นายอภชิยั ชวเจรญิพนัธ ์เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ) 

1 ม.ีค. 49 
 

คดีอนุญาโตตลุาการ (ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่50/2546)67   
คณะอนุญาโตตุลาการพจิารณาขอ้พพิาทระหว่าง บรษิทั วจิติรภณัฑก์่อสร้าง จ ากดั ที ่1 กบั

                                                           
66 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 57 ง ลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2548 
67 รายงานการประคร้ังท่ี 6 สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 50/2546 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
พวกรวม 6 คน เป็นผูเ้รยีกรอ้ง และกรมควบคุมมลพษิ เป็นผูค้ดัคา้น 

คณะอนุญาโตตุลาการประกอบดว้ย นายวฑิรูย ์ตัง้ตรงจติต ์ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 
นายเสถยีร วงศว์เิชยีรและนายเคยีง บุญเพิม่ อนุญาโตตุลาการ 

ประธารคณะอนุญาโตตุลาการไดส้อบถามและท าการไกล่เกลีย่คู่พพิาททัง้สองฝ่ายเพื่อยุติ
ขอ้พพิาทดงักล่าวตามความประสงค์ของคู่พพิาท ในการนี้คู่พพิาทมคีวามเหน็ร่วมกนัในการ
เจรจาประนีประนอมขอ้พพิาทเพื่อยุตขิอ้พพิาทนี้ ทัง้นี้ผูเ้รยีกรอ้งได้แถลงขอ้เสนอต่อผูค้ดัคา้น
ดงันี้ 

1. ผู้เรียกร้องยินยอมให้ผู้คดัค้านใช้ระบบบ าบดัน ้าเสยีที่ก่อสร้างมาแล้วทัง้หมดโดยมี
เงื่อนไข 

2. งานสว่นทีเ่หลอืหรอืงานทีจ่ะท าเพิม่เตมิขึน้มาตามโครงการทีร่ฐับาลตัง้ไวค้อืเอาน ้าเสยี
ที่บ าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ ในการนี้จะให้ทางกิจการร่วมค้าเข้าร่วมประมูลเพื่อ
ด าเนินการดงักล่าวดว้ยหรดืจะตัง้ขอ้จ ากดัว่าไม่ใหเ้ขา้ร่วมประมูลดว้ยกไ็ด ้เพื่อใหง้าน
ท าเสรจ็ลุล่วงไป 

3. หน้ีที่ยงัค้างช าระ ใหต้ัง้คณะกรรมการประนีประนอม โดยให้แต่ละฝ่ายแต่งตัง้มาเพื่อ
ร่วมพจิารณาเรื่องดงักล่าว 

4. เมื่อการก่อสรา้งเสรจ็แลว้การเดนิระบบตามสญัญา การเดนิระบบต่อไปโดยจะประมูล
ใหม่หรอืจะใหผู้เ้รยีกรอ้งด าเนินการต่อไปกไ็ด ้

5. เมื่อมีการเข้าไปด าเนินการแล้วการบ าบดัน ้าเสยีจะต้องได้คุณภาพมาตรฐานตามที่
ก าหนดไว้ตัง้แต่ต้น ถ้าไม่ได้ ผู้เรยีกร้องยนิดอีอกค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามขอ้ตกลงทีต่กลงกนัไวต้ามสญัญา และยนิดยีกเงื่อนไขการค ้าประกนัการท างานใน
ส่วนเดนิและบ ารุงรกัษาระบบตามเงื่อนไขของสญัญา ค ้าประกนัต่อไปจนกว่าจะเสรจ็
สิน้ภารกจิ 

6. เงนิสว่นทีย่งัคา้งช าระจะไดต้กลงกนัโดยท าสญัญาประนีประนอม 
7. ที่ดินที่พิพาทซึ่งผู้เรียกร้องจะต้องจดัหามา ถ้าเป็นทางสาธารณะ กรมที่ดินจะออก

กฎหมายยอมใหใ้ชป้ระโยชน์ไดใ้นทนัท ี
8. ผูเ้รยีกร้องเสนอให้ผูค้ดัค้านคนืหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารใหแ้ก่ผู้เรยีกรอ้ง โดยผู้

เรยีกรอ้งจะน าหลกัประกนัอื่นทีผู่ค้ดัคา้นพอใจมาเป็นหลกัประกนัแทน 
ผูค้ดัคา้นแถลงว่าจะรบัขอ้เสนอดงักล่าวไปเสนอผู้มอี านาจตดัสนิใจเพื่อตัง้คณะกรรมการ

ประนีประนอมขอ้พพิาทของแต่ละฝา่ยเพื่อเขา้ร่วมเจรจาตกลงกนัภายใต้ขอ้พพิาทน้ี ณ สถาบนั
อนุญาโตตุลาการ ส านกัระงบัขอ้พพิาท 

ทัง้น้ี ขอใหฝ้า่ยผูค้ดัคา้นเชญิอธบิดกีรมควบคุมมลพษิมาร่วมตดัสนิใจในการประนีประนอม 
เพื่อท าใหเ้กดิผลในทางตกลงกนั 

18 เม.ย. 49 ความเหน็ของส านักงานคดีแพ่ง ส านักงานอยัการสูงสุดในคดีอนุญาโตตลุาการ68 
คพ. ไดม้หีนังสอืด่วนทีสุ่ด ที่ ทส 0301/2829 ลงวนัที ่28 มนีาคม 2549 ขอใหพ้นักงาน

อยัการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกบัผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเจรจา
ประนีประนอมตามแนวทางที่ผู้เรยีกร้องเสนอรวมทัง้ขอ้เสนอแนะหรอืข้อสงัเกตต่างๆ  ที่ควร
พจิารณาเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาตต่ิอไป 

                                                           
68 หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี อส(สฝพ.7)0004/240 จากส านกังานคดีแพง่ ส านกังานอยัการสูงสุด ถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ขอ้เสนอ
ขอเจรจาประนีประนอมขอ้พิพาท ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2549 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
ส านกังานคดแีพ่ง ส านักงานอยัการสงูสุดพจิารณาแลว้เหน็ว่า การเจรจาประนีประนอมขอ้

พพิาท หากตกลงกนัไดจ้ะมผีลท าให้คดต่ีางๆ ในส่วนแพ่งที่พพิาทกนัอยู่ระหว่างกรมควบคุม
มลพษิกบักจิการร่วมคา้ NVPSKG และผูค้ ้าประกนัตอ้งยุตลิง โดยกรมควบคุมมลพษิจะสามารถ
เขา้ไปใช้ประโยชน์ในโครงการแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี เขตควบคุม
มลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ ตามวตัถุประสงคเ์ดมิของสญัญาโครงการดงักล่าวได้ อย่างไรก็
ตาม ส านกังานคดแีพ่ง ส านกังานอยัการสงูสดุ ใหข้อ้สงัเกตในเบือ้งตน้ดงันี้ 
1. หากไม่มกีารเจรจาประนีประนอมข้อพพิาท หรอืการเจรจาประนีประนอมข้อพิพาทไม่

สามารถตกลงกนัได ้การด าเนินคดต่ีางๆ ต่อไปไม่ว่าแพห้รอืชนะ กรมควบคุมมลพษิกอ็าจ
ต้องรบัเอาโครงการดงักล่าวนี้ไวเ้ป็นของตน กล่าวคอืหากกรมควบคุมมลพษิแพค้ด ีกรม
ควบคุมมลพษิกต็้องรบัเอาโครงการดงักล่าวไว ้หรอืหากกรมควบคุมมลพษิเป็นฝ่ายชนะ
คด ีกรณีกอ็าจเกดิเป็นปญัหาขึน้ไดใ้นชัน้บงัคบัคดอีกีว่ากลุ่มกจิการร่วมคา้ จะมทีรพัยส์นิ
เพยีงพอใหก้รมควบคุมมลพษิบงัคบัช าระหนี้ไดใ้นเวลาอนัควรหรอืไม่ ในทีสุ่ดกรมควบคุม
มลพษิกต็อ้งบงัคบัคดเีอากบัโครงการดงักล่าวอกี ดงันัน้หากกรมควบคุมมลพษิและรฐับาล
ยงัคงมนีโยบายที่จะน าโครงการดงักล่าวกลบัมาใช้ประโยชน์ในการบ าบดัน ้าเสยีในเขต
ควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ การเจรจาประนีประนอมขอ้พพิาทกเ็ป็นวธิกีารทาง
กฎหมายที่จะท าให้นโยบายดงักล่าวบรรลุผลได้ ทัง้นี้ความเสื่อมสภาพของทรพัย์สินใน
โครงการดังกล่าว เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องพิจารณาด้วย กล่าวคือ หากการเจรจา
ประนีประนอมข้อพิพาทกันได้ กรมควบคุมมลพิษก็จะได้ใช้ทรัพย์สินในขณะที่ยังไม่
เสือ่มสภาพมากนกัย่อมเป็นประโยชน์มากกว่าการสูค้ดกีนัต่อไปจนสิง่ก่อสรา้งเสื่อมสภาพ
ไม่สามารถใชง้านไดห้รอืไม่มรีาคา 

2. กรณีพิพาทตามโครงการดงักล่าวมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรม
ควบคุมมลพิษ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรมที่ดิน กรมทางหลวง การเจรจา
ประนีประนอมขอ้พพิาทจงึยงัมปีญัหาอกีหลายประการ เช่น เรื่องที่ดนิ เรื่องงบประมาณ 
เรื่องเงินค ้าประกันสญัญา เรื่องการกระท าผิดที่เป็นคดีอาญา เรื่องของมวลชนในเขต
จงัหวดัสมุทรปราการทีม่ปีญัหาคดัคา้นโครงการน้ีอยู่แต่เดมิ และเรื่องของคณะกรรมธกิาร
วุฒสิภาที่ติดตามปญัหาน้ีอยู่ด้วย ฉะนัน้ ผู้ที่จะพจิารณาตกลงใจว่าจะประนีประนอมขอ้
พพิาทเรื่องนี้จงึควรเป็นรฐับาล เพื่อจะไดท้ราบนโยบายที่แน่นอนและชดัเจนว่าจะเขา้ร่วม
เจรจาประนีประนอมขอ้พพิาทหรอืไม่ ทัง้นี้เพื่อมใิหก้ารเจรจาในประเดน็รายละเอยีดต่างๆ 
ต้องด าเนินการไปโดยเปล่าประโยชน์  ส่วนประเดน็ขอ้เสนอของผู้เรยีกร้องทีเ่สนอขอ
ประนีประนอมมานัน้ เป็นรายละเอยีดทีจ่ะต้องพจิารณาในภายหลงัเมื่อรฐับาลไดเ้หน็ชอบ
ใหม้กีารเจรจาประนีประนอมแลว้ 

9 ต.ค. 49 รฐับาลของนายกรฐัมนตรี พล.อ. สุรยุทธ ์จลุานนท ์69 
- นายชาญชยั ลขิติจติถะ  เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม 
- นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  เป็นรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 
(นายอภิชยั  ชวเจรญิพันธ ์เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ ต่อด้วย ดร.สุพฒัน์  หวงัวงศ์วฒันา 
เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ (พ.ศ. 2549-2554)) 

14 ม.ิย. 50 คณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงขา่วสรุปผลการสอบสวน70ว่า ในช่วงปี พ.ศ.2531-2534 นาย

                                                           
69 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 106 ง ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2549 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
วฒันา อศัวเหม ขณะด ารงต าแหน่งรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไดด้ าเนินการกวา้น
ซือ้ทีด่นิจากชาวบา้นบรเิวณต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใชอ้ านาจ
บงัคบัขม่ขนืใจหรอืจงูใจใหร้าษฎรขายทีด่นิให้ และบบีบงัคบัใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการ
ออกเอกสารสทิธทิีด่นิทีไ่ดก้วา้นซือ้ไวใ้นนามบรษิทั ปาลม์บชี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั เป็นเหตุให้
เจา้หน้าทีก่รมทีด่นิ และผูป้กครองทอ้งทีจ่ าต้องออกโฉนดทีด่นิให้ รวม 5 แปลง ประกอบดว้ย 
โฉนดทีด่นิเลขที่ 13150, 13817, 15024, 15528 และเลขที ่15565 รวมเนื้อทีป่ระมาณ 1,700 
ไร ่  

มกีารรวบรวมทีด่นิและมกีารออกโฉนดโดยมชิอบดว้ยประมวลกฎหมายที่ดนิ มาตรา 59 
และกฎกระทรวงฉบบัที ่5 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ.2497 ขอ้ 8   ดงันี้ 

1. มกีารออกโฉนดทีด่นิในทีส่งวนหวงหา้ม“ทีเ่ทขยะมูลฝอย” อนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผ่นดนิ 

2. มกีารออกโฉนดทีด่นิทบัคลองสาธารณประโยชน์ 
3. มกีารน าหลกัฐานส าหรบัทีด่นิแปลงอื่นมาอา้งออกโฉนดทีด่นิ 
4. มกีารน าหลกัฐานส าหรบัทีด่นิแปลงอื่นทีไ่ดอ้อกโฉนดทีด่นิแลว้มาอา้งออกซ ้าอกี 
ต่อมาไดม้กีารขายทีด่นิทัง้ 5 แปลง คพ. เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งบ่อบ าบดัน ้าเสยีคลองด่าน 

ในวงเงนิทีส่งูถงึ 1,900 ลา้นบาท  
ต่อมากรมทีด่นิไดเ้พกิถอนโฉนดทีด่นิเลขที่ 13150, 13817, 15024, 15528 รวม 4 แปลง 

เนื่องจากมกีารออกโฉนดทบัคลองสาธารณประโยชน์ และมกีารน าหลกัฐานส าหรบัทีด่นิแปลง
อื่นมาอา้งออกโฉนดทีด่นิอนัเป็นเหตุใหท้างราชการไดร้บัความเสยีหาย 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาแลว้มมีตชิีมู้ลความผดิทางวนิัยและทางอาญาเจา้หน้าที่
ของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. นายวฒันา อศัวเหม  มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 
157 ประกอบมาตรา 84 

2. เจา้หน้าทีก่รมทีด่นิ และเจา้หน้าทีก่รมการปกครองทีม่มีูลเป็นความผดิทางวนิัยอย่าง
ร้ายแรง และเป็นความผดิทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 157
ประกอบดว้ย 
2.1 นายสมมาตร ดลมินทร ์ เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดั

สมุทรปราการ สาขาบางพล ี
2.2 นายชวณัฐ โฉมจงัหวดั เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งนายช่างรงัวดั 6 ท าหน้าที่

หวัหน้าฝา่ยรงัวดั ส านกังานทีด่นิจงัหวดัสมุทรปราการ สาขาบางพล ี
2.3 นายอริยะ สุกวรรณรตัน์ เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งนายช่างรงัวดั 5 ท าหน้าที่

หวัหน้างานรงัวดั ส านกังานทีด่นิจงัหวดัสมุทรปราการ สาขาบางพล ี
2.4 นายพรชยั ดิสกลุ เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งนายช่างรงัวดั 4 ส านกังานทีด่นิจงัหวดั

สมุทรปราการ สาขาบางพล ี
2.5 นายคมชิต วิชญะเดชา เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่รหิารงานทีด่นิ 6 ท า

หน้าทีห่วัหน้าฝา่ยทะเบยีน ส านกังานทีด่นิจงัหวดัสมุทรปราการ สาขาบางพล ี

                                                                                                                                                                         
70 ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช., วนัท่ี 14 มิถุนายน 2550, อา้งจาก: 
https://www.nacc.go.th/more_news.php?offset=200&cid=4&filename=info 
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2.6 นายวิชยั ฉ่างทองค า เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งนักวชิาการทีด่นิ 5 ท าหน้าที่

หวัหน้างานหนงัสอืส าคญั ส านกังานทีด่นิจงัหวดัสมุทรปราการ สาขาบางพล ี
2.7 นายเกรียงศกัด์ิ ตณัฑะตะนัย เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งปลดัอ าเภอบางบ่อ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 
2.8 นายณรงค ์ยอดศิรจินดา เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งก านันต าบลคลองด่าน อ าเภอ

บางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ  

นอกจากนี้ ยงัไดช้ี้มูลความผดิทางวนิัยอย่างร้ายแรงกบัเจ้าหน้าที่กรมทีด่นิอกี  3 ราย 
ประกอบดว้ย นายไพศาล กาญจนประพนัธ์ เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดั
สมุทรปราการ สาขาบางพล ีนายสมชยั แตงน้อย เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งนายช่างรงัวดั 6 ท า
หน้าที่หวัหน้าฝ่ายรงัวดั และนายวรีะวงศ์ สุวรรณวณิช เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บรหิารงานทีด่นิ 6 ท าหน้าทีห่วัหน้าฝ่ายทะเบยีน ส านักงานทีด่นิจงัหวดัสมุทรปราการ สาขา
บางพล ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตใิหส้่งรายงาน เอกสาร และความเหน็ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ
พจิารณาโทษทางวนิัย และส่งไปยงัอยัการสงูสุดเพื่อฟ้องคดต่ีอศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง และใหก้รมทีด่นิเพกิถอนโฉนดทีด่นิเลขที ่15565 ทีอ่อกโดยมชิอบ 
ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ และใหเ้พิม่เตมิเงื่อนไขในการเพกิถอนโฉนดทีด่นิ 
จ านวน 4 แปลงทีก่รมทีด่นิไดเ้พกิถอนไปแลว้ว่าเป็นการออกในพืน้ทีส่งวนหวงหา้ม  “ทีเ่ทขยะ
มูลฝอย” อนัเป็นสาธารณะสมบตัิของแผ่นดนิประเภทเพื่อใชป้ระโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ
ดว้ย 

6 ก.พ. 51 รฐับาลของนายกรฐัมนตรีนายสมคัร สุนทรเวช71 
- นายสมพงษ์ อมรววิฒัน์  เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม 
- นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 
(โดย ดร.สพุฒัน์  หวงัวงศว์ฒันา เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ, พ.ศ. 2549-2554) 

10 ม.ีค. 51 
 

(คดีอนุญาโตตลุาการ) 
กจิการร่วมคา้ NVPSKG ส่งหนังสอื VCB-311-08 ถงึนางอนงค์วรรณ เทพสุทนิ รมว. 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ เกีย่วกบัการเจรจาเพื่อยุตขิอ้พพิาทในชัน้การพจิารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการ โดยเสนอแนวทางในการยุตขิอ้พพิาท ดงันี้ 

1. ผู้เรียกร้องยินยอมให้ผู้คดัค้านใช้ระบบบ าบดัน ้าเสยีที่ก่อสร้างมาแล้วทัง้หมดโดยมี
เงื่อนไข 

2. งานสว่นทีเ่หลอืหรอืงานทีจ่ะท าเพิม่เตมิขึน้มาตามโครงการทีร่ฐับาลตัง้ไวค้อืเอาน ้าเสยี
ที่บ าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ ในการนี้จะให้ทางกิจการร่วมค้าเข้าร่วมประมูลเพื่อ
ด าเนินการดงักล่าวดว้ยหรดืจะตัง้ขอ้จ ากดัว่าไม่ใหเ้ขา้ร่วมประมูลดว้ยกไ็ด ้เพื่อใหง้าน
ท าเสรจ็ลุล่วงไป 

3. หน้ีที่ยงัค้างช าระ ใหต้ัง้คณะกรรมการประนีประนอม โดยให้แต่ละฝ่ายแต่งตัง้มาเพื่อ
ร่วมพจิารณาเรื่องดงักล่าว 

4. เมื่อการก่อสรา้งเสรจ็แลว้การเดนิระบบตามสญัญา การเดนิระบบต่อไปโดยจะประมูล
ใหม่หรอืจะใหผู้เ้รยีกรอ้งด าเนินการต่อไปกไ็ด ้
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5. เมื่อมีการเข้าไปด าเนินการแล้วการบ าบดัน ้าเสยีจะต้องได้คุณภาพมาตรฐานตามที่

ก าหนดไว้ตัง้แต่ต้น ถ้าไม่ได้ ผู้เรยีกร้องยนิดอีอกค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามขอ้ตกลงทีต่กลงกนัไวต้ามสญัญา และยนิดยีกเงื่อนไขการค ้าประกนัการท างานใน
ส่วนเดนิและบ ารุงรกัษาระบบตามเงื่อนไขของสญัญา ค ้าประกนัต่อไปจนกว่าจะเสรจ็
สิน้ภารกจิ 

6. เงนิสว่นทีย่งัคา้งช าระจะไดต้กลงกนัโดยท าสญัญาประนีประนอม 
7. ที่ดินที่พิพาทซึ่งผู้เรียกร้องจะต้องจดัหามา ถ้าเป็นทางสาธารณะ กรมที่ดินจะออก

กฎหมายยอมใหใ้ชป้ระโยชน์ไดใ้นทนัท ี
8. ผูเ้รยีกร้องเสนอให้ผูค้ดัค้านคนืหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารใหแ้ก่ผู้เรยีกรอ้ง โดยผู้

เรยีกรอ้งจะน าหลกัประกนัอื่นทีผู่ค้ดัคา้นพอใจมาเป็นหลกัประกนัแทน 

ผูแ้ทน คพ. เคยแถลงต่อคณะอนุญาโตตุลาการว่าเหน็ชอบกบัแนวทาง 8 ขอ้นี้ ว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการเพราะจะสามารถน าระบบทีไ่ดท้ าการก่อสรา้งจนเกอืบเสรจ็สมบูรณ์มา
ใชด้ าเนินการบ าบดัน ้าเสยีทีก่ าลงัเป็นปญัหาใหญ่ของ จ. สมุทรปราการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สว่นรวม แต่จะด าเนินการตามขอ้เสนอดงักล่าวได ้จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิหรอืสัง่การจาก
ผูม้อี านาจเสยีก่อน  

กจิการร่วมค่า ฯ  จงึมหีนงัสอื รมว. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ เพื่อพจิารณาสัง่การไป
ยงั คพ. ให้ด าเนินการ และเสนอให้กรมควบคุมมลพษิคนืต้นฉบบัค ้าประกนัของธนาคารโดย
กจิการร่วมคา้จะน าเงนิสดหรอืพนัธบตัรรฐับาลมาวางไวเ้ป็นประกนัแทนนัน้ ซึง่เรื่องนี้อธบิดกีรม
ควบคุมมลพิษสามารถกระท าได้โดยเห็นว่าไม่ขดัต่อระเบยีบการจดัซื้อจดัจ้าง และชี้ว่าการ
ปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไป ท าให้กจิการร่วมค้าฯ ได้รบัความเสยีหายมากยิง่ขึน้ เพราะจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอืค ้าประกนัให้แก่ธนาคารเป็นเงินปีละกว่า 26,000,000 
บาท นอกจากนี้การที่กิจการร่วมค้าฯ น าเงนิสดหรอืพนัธบตัรมาค ้าประกนัแทนนัน้ ย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ เน่ืองจากค่าธรรมเนียมหนังสอืค ้าประกนัดงักล่าว กจิการร่วมคา้ฯ ได้
เรยีกรอ้งเป็นค่าเสยีหายจากกรมควบคุมมลพษิดว้ยแลว้ หากมกีารด าเนินการเปลีย่นหนังสอืค ้า
ประกนัเป็นเงนิสดหรอืพนัธบตัร จะท าใหค้่าเสยีหายส่วนนี้ยุตลิงและเป็นการลดความเสยีหาย
ของกจิการร่วมคา้ฯ ดว้ย  

17 ม.ีค. 51 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมคี าสัง่ ที่ 65/2551 ลงวนัที่ 17 มนีาคม 2551 
แต่งตัง้ คณะกรรมการพจิารณาแกไ้ขปญัหาโครงการออกแบบรวบรวมก่อสรา้ง ระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสยี เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ 

9 ก.ค. 51 คดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง72 (คดหีมายเลขด าที่ อม. 
2/2551) (คดหีมายเลขแดงที ่อม. 2/2551)  

คดรีะหว่าง อยัการสูงสุด  โจทก์ และ นายวฒันา อศัวเหม  จ าเลย เรื่องความผดิต่อ
ต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

ศาลพพิากษา ว่าจ าเลยมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ให้ลงโทษ
จ าคุกจ าเลย 10 ปี รบิพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองค าจ านวน 1 องค์ของกลาง ส่วนทีโ่จทก์
ขอใหน้บัโทษจ าเลยในคดนีี้ต่อกบัโทษของจ าเลยที ่11 ในคดอีาญาหมายเลขด าที ่อ.4502/2549 
ของศาลอาญานัน้ เนื่องจากยงัไม่ปรากฎว่าศาลไดม้คี าพพิากษาคดดีงักล่าว ค าขอส่วนนี้จงึให้
ยกเสยี 
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นายวฒันา อศัวเหม ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าตดัสนิของศาล 

28 ก.ค. 51 คณะกรรมการพจิารณาแกไ้ขปญัหาโครงการออกแบบรวบรวมก่อสรา้ง ระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสยี เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ  มบีนัทกึขอ้ความถงึรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่องรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการพจิารณา
แกไ้ขปญัหา โครงการฯ 

คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาโครงการฯ มีความเหน็สรุปได้ว่า กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มควรขออนุมตัใินหลกัการจากคณะรฐัมนตรเีพื่อให ้คพ. เขา้สู่
กระบวนการเจรจาตามขอ้เสนอของกจิการร่วมคา้ NVPSKG ตามค าแนะน าของส านักงานคดี
แพ่ง ส านกังานอยัการสงูสดุทีม่หีนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที ่อส(สฝพ.7) 0004/240 ถงึอธบิดกีรมควบคุม
มลพษิ เรื่องขอ้เสนอขอเจรจาประนีประนอมขอ้พพิาท ลงวนัที ่18 เมษายน 2549 

2 ก.ย. 51 ความเหน็ของส านักงบประมาณต่อการเจรจาตามข้อเสนอของกิจการรว่มค้าฯ 
ส านกังบประมาณมหีนงัสอืถงึเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี เรื่องขออนุมตัใินหลกัการเพื่อเจรจา

ไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาทในการด าเนินโครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้า
เสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยแจง้ว่า หากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมและรัฐบาลยังคงมีนโยบายที่จะน าโครงการดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ 
คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาเห็นชอบในหลักการและมอบหมายกรมควบคุมมลพิษและ
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการเจรจาไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาท  

ส านกังบประมาณมขีอ้สงัเกตว่า ขอ้เสนอ 8 ขอ้ ของกจิการร่วมคา้ฯ ทีแ่ถลงต่อกรมควบคุม
มลพษิ ในคราวประชุมคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2549  ไดแ้สดงใหเ้หน็อย่าง
ชดัเจนว่า การด าเนินการเหล่านัน้จะเป็นการรกัษาประโยชน์ใหแ้ก่ทางราชการหรอืไม่ เพยีงใด 
นอกจากนี้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ ควรพจิารณาถงึประเดน็ความรบัผดิชอบต่อการใช้
จ่ายงบประมาณแผ่นดินและการปฏบิตัิตามสญัญา ซึ่งอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของส่วนราชการทีจ่ะต้องใชจ้่ายงบประมาณที่ไดร้บัการจดัสรรใหเ้กดิความคุม้ค่าใน
การบรหิารราชการแผ่นดนิ และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมตคิณะรฐัมนตรี
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อมใิหเ้กดิความสิน้เปลอืงสญูเปล่าในการใชจ้่ายเงนิงบประมาณแผ่นดนิดว้ย 

9 ก.ย. 51 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิรื่องการขออนุมตัใินหลกัการเพื่อเจรจาไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาทในการด าเนิน
โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุมมลพิษ จงัหวดั
สมุทรปราการ73  โดยมมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหม้กีารเจรจาไกล่เกลีย่เพื่อระงบัขอ้พพิาทในการ
ด าเนินโครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดั
สมุทรปราการ ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ เสนอ และใหด้ าเนินการต่อไป ดงันี้ 

1. การพจิารณาขอ้เสนอของกลุ่มกจิการร่วมคา้ ใหพ้จิารณาอย่างรอบคอบเท่าทีจ่ าเป็นจะ
ยอมรบัได้ เพื่อใหโ้ครงการเสรจ็สิน้ และต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่
ท าใหร้ฐัตอ้งเสยีเปรยีบหรอืเสยีหาย 

2. ในการเจรจาเพื่อยุตขิอ้พพิาทจะตอ้งใหก้ลุ่มกจิการร่วมคา้ NVPSKG จดัหาบรษิทัร่วม
ลงทุนทีม่ปีระสบการณ์ และมคีวามเชีย่วชาญในการจดัระบบบ าบดัน ้าเสยี ซึง่สามารถ
ด าเนินการไดต่้อเนื่องกบังานโครงการทีค่า้งอยู่ในขณะนี้ และด าเนินการระบบบ าบดั
น ้ าเสียได้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ 

                                                           
73 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
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3. การด าเนินการระบบบ าบดัน ้าเสยีตามโครงการฯ ตอ้งมกีารวางระบบป้องกนัผลกระทบ

ทีจ่ะเกดิกบัระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในบรเิวณใกลเ้คยีง รวมทัง้
วางมาตรการแกไ้ขปญัหามใิหป้ระชาชนตอ้งเดอืดรอ้น 

11 ก.ย. 51 นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนามในค าสัง่กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ที่ 279/2551 ลงวนัที่ 11 กนัยายน 2551  เรื่องแต่งตัง้
คณะกรรมการการเจรจาไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในการด าเนินโครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเจรจากบักจิการร่วมคา้ 
NVPSKG และใหร้ายงานผลการด าเนินงานต่อรฐัมนตรภีายใน 60 วนั74 

17 ก.ย. 51 ส านกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีหีนังสอืถงึรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม75  เรื่อง ขออนุมตัิในหลกัการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการด าเนิน
โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน ้าเสยี เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่9 กนัายน 2551 

24 ก.ย. 51 รฐับาลของนายกรฐัมนตรีนายสมชาย วงศส์วสัด์ิ76 
- นายสมศกัดิ ์เกยีรตสิรุนนท ์ เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม 
- นางอนงคว์รรณ เทพสทุนิ  เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(โดย ม ีดร.สพุฒัน์  หวงัวงศว์ฒันา เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ) 

7 พ.ย. 51 กรมควบคุมมลพิษ โดย คณะกรรมการการเจรจาไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท ท าบนัทกึขอ้ความ ถึง 
รมว. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการเจรจา
ไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในการด าเนินโครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี 
เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ77 ว่ามกีารแบ่งกลุ่มขอ้เสนอของกจิการร่วมคา้ฯ ทัง้ 8 
ขอ้ ออกเป็น 3 กลุ่มในการเจรจากบักจิการร่วมคา้ฯ ดงันี้ 

กลุ่มที ่1  การน าสิง่ก่อสรา้งไปใชป้ระโยชน์และการเดนิระบบ ไดแ้ก่ ขอ้เสนอขอ้ที ่1 ขอ้ที ่
2 ขอ้ 4 และขอ้ที ่5 

กลุ่มที ่2  การช าระหนี้และการคนืหลกัประกนั ไดแ้ก่ ขอ้เสนอขอ้ที ่3 ขอ้ที ่6 และขอ้ที ่8 
กลุ่มที ่3  สถานะของทีด่นิโครงการ ไดแ้ก่ ขอ้เสนอขอ้ที ่7 

การเจรจาไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทมจีุดมุ่งหมาย คอืเพื่อใหร้ฐับาลสามารถน าระบบรวบรวมและ
บ าบดัน ้าเสยีทีไ่ดก้่อสรา้งแลว้ไปใชป้ระโยชน์ 

แต่กจิการร่วมค้าฯ ยนืยนัขอ้เสนอ 8 ขอ้ตามเดมิ และเหน็ว่า ขอ้เสนอกลุ่มที่ 1  การน า
สิง่ก่อสรา้งไปใชป้ระโยชน์และการเดนิระบบ (ขอ้เสนอขอ้ที ่1 ขอ้ที ่2 ขอ้ 4 และขอ้ที ่ 5) ไม่มี
ประเดน็ต้องหารืออกี เนื่องจากเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของกจิการร่วมค้าฯ แต่ทัง้สองฝ่าย
หารอืรายละเอยีดเพิม่เติมในขอ้เสนอกลุ่มที ่2  การช าระเงนิหนี้และการคนืหลกัประกนั ไดแ้ก่ 
ขอ้เสนอขอ้ที ่3 ขอ้ที ่6 และขอ้ที ่8 

                                                           
74 บนัทึกขอ้ความท่ี 0301/331 ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2551 กรมควบคุมมลพิษ (คณะกรรมการเจรจาไกล่เกล่ีย) ถึง รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หนา้ 4 
75 หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/13651 ลงวนัท่ี 17 กนัายน 2551  ส านกัเลขาการคณะรัฐมนตรี ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาตและส่ิงแวดลอ้ม 
76 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 156 ง ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2551 
77 บนัทึกขอ้ความท่ี 0301/331 ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2551 กรมควบคุมมลพิษ(คณะกรรมการเจรจาไกล่เกล่ีย) ถึง รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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14 พ.ย. 51 กรมควบคุมมลพษิ มหีนังสอืด่วนที่สุด ถึง อยัการสูงสุด เรื่อง หารือการด าเนินการตามมติ

คณะรฐัมนตรี78  เรื่องขออนุมตัิในหลกัการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงบัข้อพิพาทในการด าเนิน
โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ ตามมต ิครม. 9 กนัยายน 2551 ในประเดน็ต่อไปนี้ 

1. ผลการเจรจาไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทของคณะกรรมการฯ จะท าใหร้ฐัต้องเสยีเปรยีบ หรอื
เสยีหายหรอืไม่ อย่างไร กล่าวคอื 
1.1 เสยีเปรยีบหรอืเสยีหายต่อการด าเนินคดแีพ่งทีก่รมควบคุมมลพษิเป็นคู่กรณีทัง้ใน

ส่วนทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลและคณะอนุญาโตตุลาการ คดอีาญาทีอ่ยู่
ระหว่างการพจิารณาของศาลแขวงดุสติ (หมายเลขด าที่ 254/2547) และคดแีพ่ง
ต่อเนื่องคดอีาญา(ถ้าม)ี เช่น การเรยีกร้องค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสิง่ก่อสร้าง และ
อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ทีไ่ดร้บัความเสยีหายในช่วงที่
มกีารบอกเลกิสญัญา (ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา) เป็นตน้ 

1.2 เสยีเปรียบหรือเสยีหายต่อคดอีื่นที่เกี่ยวข้องกบัโครงการออกแบบรวมก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ เช่น 
คดอีาญาที่เกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิเป็นตน้ 

2. สญัญาจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้าง (Turn Key) ของสญัญาฯ (สญัญาจ้างเลขที ่
75/2540 ลงวนัที ่20 สงิหาคม 2540) เป็นสญัญาจา้งเหมา (Lump Sum Contract) 
แบบยอดรวมเงนิค่าจา้งของโครงการฯ ทัง้หมด หรอืเป็นสญัญาจ้างเหมาตามใบแจ้ง
ราคาและปรมิาณงาน (Bill of Quantity : BoQ) หรอืมลีกัษณะเป็นอย่างไร ทัง้นี้ เพื่อ
เป็นหลกัในการหาขอ้ยุติตามความเหน็ของคณะกรรมการฯ ที่ว่า “อาจจะต้องมีการ
พจิารณาเบกิจ่ายใหก้ลุ่มกจิการร่วมคา้ฯ ไดเ้ป็นจ านวนเงนิ 2,957,294,864 บาท และ 
25,392,695 เหรยีญสหรฐั” 

3. นอกจากประเดน็ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 หากส านกังานอยัการสงูสดุมปีระเดน็ขอ้กฎหมาย
อย่างไรที่จะไม่ท าให้รฐัต้องเสยีเปรียบหรือเสยีหาย หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ 
โปรดใหค้ าแนะน าดว้ย 

ทัง้นี้ กรมควบคุมมลพิษได้มอบหมายให้นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ นิติกร 7ว และ
นางสาวพรวภิา คลงัสนิ นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม 7ว เป็นผูป้ระสานงาน 

24 พ.ย. 51 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ ส่งหนังสอืถงึ เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเรื่อง ผลการเจรจาไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาทในการด าเนินโครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขต
ควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ79   และแจง้ว่ากรมควบคุมมลพษิไดข้อหารอือยัการสงูสุด 
เมื่อวนัที ่14   พฤศจกิายน 2551 ซึง่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของส านกัอยัการสงูสดุ  

21 ธ.ค. 51 รฐับาลของนายกรฐัมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ80 
- นายพรีะพนัธุ ์สาลรีฐัวภิาค  เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม 
- นายสวุทิย ์คุณกติ ิ เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(โดย ดร.สพุฒัน์  หวงัวงศว์ฒันา เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ) 

                                                           
78 หนงัสือลบัมาก ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0301/336 ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 กรมควบคุมมลพิษ ถึง อยัการสูงสุด  
79 หนงัสือ ท่ี ทส 0301/2708 ลงวนัท่ี 24  พฤศจิกายน 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
80 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 191 ง ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2551 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
25 ก.พ. 52 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง81 (คดีหมายเลขด าที่ อม. 

2/2551) (คดหีมายเลขแดงที ่อม. 2/2551) 
คดรีะหว่าง อยัการสูงสุด  โจทก ์นายวฒันา อศัวเหม  จ าเลย เรื่องความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ 
ค าพิพากษาอทุธรณ์: มคี าสัง่ไม่รบัอุทธรณ์ของจ าเลยไวพ้จิารณา 

9 ก.ย. 52 ค าพิพากษา คดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(คดหีมายเลขด าที ่อม. 18/2551) (คดหีมายเลขแดงที ่อม. 11/2552) 
คดรีะหว่าง  อยัการสูงสุด  โจทก ์นายชวณฐั หรอืสขุมุ โฉมจงัหวดั, นายอรยิะ สุกวรรณรตัน์, 
นายพรชยั ดสิกุล, นายศุภโชค หรอืวชิยั ฉ่างทองค า, นายเกรยีงศกัดิ ์ตณัฑะตะนยั, นายณรงค ์
ยอดศริจนิดา82  จ าเลย  
เรื่องความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

ศาลมีการวินิจฉัย ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่  จึงต้องพิจารณาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคหน่ึง บญัญตัิว่า ในคดอีาญา ถ้ามไิด้ฟ้องและได้ตวัผู้กระท า
ความผดิมายงัศาลภายในก าหนดดงัต่อไปนี้ นับแต่วนัทีก่ระท าความผดิเป็นอนัขาดอายุความ 
ฯลฯ  

อน่ึง การที่จะวินิจฉัยปญัหาเรื่องอายุความดงักล่าว จ าต้องพิจารณาก่อนว่า วนักระท า
ความผิดของจ าเลย คือ วนัใด แม้ว่าโจทก์จะฟ้องว่าจ าเลยร่วมกบัพวกกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการก็ตาม แต่เมื่อจ าเลยกับพวกเป็นเจ้าหน้าที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน 
ลกัษณะการกระท าในหน้าที่ก็ต่างกนั ทัง้กระบวนการในการออกโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานก็
ด าเนินการเป็นขัน้เป็นตอนตามล าดบัชัน้ และเมื่อเจา้พนักงานผู้ใดปฏบิตัหิน้าทีใ่นส่วนของตน
แลว้ การกระท าของตนย่อมเสรจ็สิน้ลงแต่เพยีงนัน้ ดงันัน้การกระท าของเจา้พนักงานแต่ละคน
ย่อมแยกต่างหากจากกนั จงึถอืว่าวนักระท าความผดิของจ าเลยกบัพวกแต่ละคนย่อมแตกต่าง
กนัดว้ย 

เมื่อจ าเลยด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 6 ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานทีด่นิจงัหวดัสมุทรปราการ สาขาบางพล ีแมว้นักระท าความผดิของจ าเลยต้องนับแต่
วันที่จ าเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ตาม แต่ปรากฎว่าจ าเลยเข้ามอบตัวต่อศาลวันที่ 16 
กุมภาพนัธ ์2552  ฉะนัน้ หากจะนับระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่30 ธนัวาคม 2536 อนัเป็นวนัที่นาย
สมมาตร ออกโฉนดที่ดนิฉบบัสุดทา้ย กถ็อืว่าไดต้วัจ าเลยมาศาลเมื่อล่วงพน้ก าหนดระยะเวลา
สบิห้าปีนับแต่วนัที่จ าเลยกระท าความผิดแล้ว ทัง้การฟ้อง หมายถึง การฟ้องคดีต่อศาลที่มี
อ านาจพจิารณาพพิากษาเท่านัน้ หาไดร้วมถงึศาลอื่นซึ่งไม่มอี านาจพจิารณาพพิากษาคดดีว้ย
ไม่  

ดงันัน้ แมพ้นกังานอยัการจะไดฟ้้องจ าเลยต่อศาลอาญามาก่อน กห็ามผีลท าใหก้ารนบัอายุ
ความในคดนีี้เปลีย่นแปลงไปไม่ องคค์ณะผูพ้พิากษาจงึมมีตเิป็นเอกฉันทว์่า เมื่อโจทกฟ้์องแต่
ไม่ได้ตัวจ าเลยมาศาลจนล่วงพ้นก าหนดระยะเวลาสิบห้าปีแล้ว คดีจึงขาดอายุความ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(2) สทิธิน าคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงบัไป ตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 39(6) ประกอบ พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง พ.ศ.2542 มาตรา 18 วรรคสอง 

                                                           
81 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนท่ี 26 ก ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2552 
82 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนท่ี 90 ก ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 หนา้ 1-11 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
และไม่จ าเป็นตอ้งวนิิจฉยัประเดน็ขอ้อื่นตามขอ้ต่อสูข้องจ าเลยอกีต่อไป 

พิพากษา  ยกฟ้อง 

9 ก.ย. 52 ค าพิพากษา  คดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(คดหีมายเลขด าที ่อม. 19/2551) (คดหีมายเลขแดงที ่อม. 12/2552) 
คดรีะหว่าง  อยัการสูงสุด  โจทก ์นายสมมาตร  ดลมินทร ์83  จ าเลย  
เรื่องความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

องคค์ณะผูพ้พิากษามมีตเิป็นเอกฉนัทว์่า แม้โจทกฟ้์องจ าเลยภายในก าหนดอายุความ 
แต่เมื่อยงัไม่ได้ตวัจ าเลยมาศาลจนล่วงพ้นก าหนดเวลา 15 ปี นับแต่วนักระท าความผิด
แล้ว คดีจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(2)  สทิธนิ าคดอีาญามา
ฟ้องโจทก์ย่อมระงบัไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 39(6) ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง พ.ศ. 2542 มาตรา 18 วรรคสอง 

พิพากษา   ยกฟ้อง  
 

9 ก.ย. 52 ค าพิพากษา  คดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(คดหีมายเลขด าที ่อม. 20/2551) (คดหีมายเลขแดงที ่อม. 13/2552) 
คดรีะหว่าง  อยัการสูงสุด  โจทก ์นายคมชิต วิชญะเดชา84 จ าเลย  
เรื่อง ความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

องค์คณะผู้พิพากษา มมีติเป็นเอกฉันท์ว่า แม้โจทก์ฟ้องจ าเลยภายในก าหนดอายุ
ความ แต่เมื่อยงัไม่ได้ตวัจ าเลยมาศาลจนล่วงพ้นก าหนดเวลา 15 ปีนับแต่วนักระท า
ความผิดแล้ว คดีจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(2) สทิธนิ า
คดอีาญามาฟ้องโจทกย์่อมระงบัไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 39(6) 
ประกอบพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง พ.ศ.2542 มาตรา 18 วรรคสอง 

พิพากษา   ยกฟ้อง 
 

18 เม.ย. 57 กรมควบคุมมลพษิ มหีนังสอืค าสัง่ ที ่121/2557 ลงวนัที ่18 เมษายน 2557 เรื่อง ใหช้ดใชค้่า
สนิไหมทดแทน ถงึเจา้พนักงานของส านักงานทีด่นิจงัหวดัสมุทรปราการ สาขาบางพล ีและเจา้
พนักงานฝ่ายปกครองที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกโฉนดที่ดนิตามค าพพิากษาของศาลฎีกาแผนก
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง คดหีมายเลขคดดี าที ่อม.2/2550  คดหีมายเลขคดี
แดงที ่อม.2/2551  ดงันามต่อไปนี้  

1. นายสมมาตร ดลมนิทร ์เจา้พนกังานของส านกังานทีด่นิจงัหวดัสมุทรปราการ สาขาบาง
พล ี

2. นายชวณฐั โฉมจงัหวดั  ต าแหน่งช่างรงัวดั 6 ท าหน้าทีห่วัหน้าฝา่ยรงัวดั 
3. นายอรยิะ สกุวรรณรตัน์  ต าแหน่งช่างรงัวดั 5  ท าหน้าทีห่วัหน้างานรงัวดั 
4. นายพรชยั ดสิกุล  ต าแหน่งช่างรงัวดั 4  

                                                           
83 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนท่ี 90 ก ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552  หนา้ 12-17 
84 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนท่ี 90 ก ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552  หนา้ 12-17 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
5. นายคมชติ วชิญะเดชา  ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่รหิารงานที่ดนิ 6 ท าหน้าที่หวัหน้าฝ่าย

ทะเบยีน 
6. นายวชิยั ฉ่างทองค า ต าแหน่งนักวชิาการทีด่นิ 5 ท าหน้าที่หวัหน้างานหนังสอืส าคญั 

ส านกังานทีด่นิจงัหวดัสมุทรปราการ 
7. นายเกรยีงศกัดิ ์ตณัฑะตะนยั ต าแหน่งปลดัอ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
8. นายณรงค์ ยอดศิรจินดา ต าแหน่งก านันต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ 

โดยแจ้งให้เจ้าพนักงานของส านักงานที่ดนิจงัหวดัสมุทรปราการ สาขาบางพล ีและเจ้า
พนกังานฝา่ยปกครองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกโฉนดทีด่นิ รบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะ
ส่วนของตนในอตัราร้อยละ 20 ของความเสยีหาย จ านวน 912,000,000 บาท คดิเป็นเงิน
จ านวน 182,400,000  บาท โดยใหร้บัผดิคนละสว่นเท่าๆ กนั 

 
3 พ.ย. 52 
 

คณะรฐัมนตรมีมีต ิเรื่อง การด าเนินการโครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ85 ดงันี้ 
1. เห็นชอบในหลกัการให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมด าเนินการศึกษา

ส ารวจเพื่อประเมนิสภาพเชงิวศิวกรรม ความเสยีหาย และมูลค่าของความเสยีหายของ
สิง่ก่อสร้างภายใต้โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี  เขต
ควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ และน าผลการด าเนินการดงักล่าว ไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบในการพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐสภาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี เขตควบคุมมลพษิ จงัหวดั
สมุทรปราการต่อไป ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสนอ 

2. อนุมตัคิ่าใชจ้่ายในการศกึษาส ารวจเพื่อประเมนิความเสยีหายดงักล่าว  จ านวน 15 ลา้น
บาท จากงบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น โดยใหก้รมควบคุม
มลพษิขอท าความตกลงในรายละเอยีดกบัส านักงบประมาณต่อไป  ตามความเหน็ของ
ส านกังบประมาณ 

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไป
ด าเนินการดว้ยดงันี้ 
3.1 การด าเนินการระบบบ าบดัน ้าเสยีตามโครงการฯ  ต้องมีการวางระบบป้องกัน

ผลกระทบที่จะเกิดกับระบบนิเวศน์ จึงเห็นควรด าเนินการศึกษาส ารวจเพื่อ
ประเมนิผลกระทบทางดา้นสขุภาพ (Health Impact Assessment : HIA) 

3.2 การประเมินความเสียหายและมูลค่าของความเสียหายของสิ่งก่อสร้างภายใต้
โครงการฯ ควรจ าแนกความเสยีหายออกเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่ ความเสยีหายที่
เกดิขึน้ตามเวลาทีผ่่านไป และความเสยีหายจากการถูกลกัทรพัย ์

                                                           
85 ประมวลขอ้มูลมติคณะรัฐมนตรี (อา้งแลว้) 
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12 พ.ย. 52   คดีอาญาศาลแขวงดสิุต  (คดหีมายเลขด าที ่254/2547) (คดหีมายเลขแดงที ่3501/2552)   

ค าพิพากษาศาลชัน้ต้น   
คดรีะหว่าง  กรมควบคมุมลพิษ    โจทก ์  ฟ้องผูร้บัเหมาและเอกชนผูข้ายทีด่นิ ขอ้หาร่วมกนั
ฉ้อโกง ซือ้ทีด่นิและจดัท าสญัญาโครงการ รวม 19 ราย ประกอบดว้ย 
จ าเลยที ่1  NVPSKG Joint Venture  ประกอบดว้ย 5 บรษิทั ไดแ้ก่  

 บรษิทั วจิติรภณัฑก่์อสรา้ง จ ากดั  (VCC)  
 บรษิทั ประยรูวศิวก์ารช่าง จ ากดั  (PEC)  
 บรษิทั สีแ่สงการโยธา (1979) จ ากดั (SSKY)  
 บรษิทั กรงุธนเอนยเินียร ์จ ากดั (KTE)  
 บรษิทั เกตเวยด์เิวลลอปเมนท ์จ ากดั (GDC)  

จ าเลยที ่2  บรษิทั วจิติรภณัฑก่์อสรา้ง จ ากดั  (VCC)       จ าเลยที ่3  นายพษิณุ ชวนะนันท์ 
จ าเลยที ่4  บรษิทั ประยรูวศิวก์ารช่าง จ ากดั  (PEC)        จ าเลยที ่5  นายสงัวรณ์  ลปิตพลัลภ 
จ าเลยที ่6  บรษิทั สีแ่สงการโยธา (1979) จ ากดั (SSKY)   จ าเลยที ่7  นายสโิรจน์ วงศส์โิรจน์กุล 
จ าเลยที ่8  บรษิทั กรงุธนเอนยเินียร ์จ ากดั (KTE)           จ าเลยที ่9  นายนิพนธ ์โกศยัพลกุล 
จ าเลยที ่10  บรษิทั เกตเวยด์เิวลลอปเมนท ์จ ากดั (GDC)  จ าเลยที ่11  นายรอยอศิราพร ชุตาภา 
จ าเลยที ่12  บรษิทั คลองด่านมารนีแอนดฟิ์ชเชอรี ่จ ากดั   จ าเลยที ่13  นายชาล ีชุตาภา 
                                                                         จ าเลยที ่14  นายประพาส ตรรีะสงกราณต์ 
                                                                         จ าเลยที ่15  นายชยณฐั โอสถานุเคราะห์ 
จ าเลยที ่16  บรษิทั ปาลบ์ชี ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั           จ าเลยที ่17  นางบุญศร ีป่ินขยนั 
                                                                         จ าเลยที ่18  นายกว๊อกวา โอเยง 

                                                                  จ าเลยที ่19  นายวฒันา อศัวเหม 
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 ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องเหน็ว่า คดมีมีูลเฉพาะจ าเลยที ่2 - 19  และใหย้กฟ้องจ าเลยที ่1 

เมื่อวนัที ่13 มกราคม 2547 

พิพากษาว่า จ าเลยที่ 2 ถึงที่ 19 มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 
ประกอบมาตรา 83 สัง่ลงโทษ 

 จ าเลยที ่2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 16  ใหป้รบัคนละ 6,000 บาท  
 จ าเลยที ่3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 และ 19 ใหจ้ าคุกคนละ 3 ปี  

หากจ าเลยที ่2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 16 ไม่ช าระค่าปรบั ใหย้ดึทรพัยส์นิใชแ้ทนค่าปรบั
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2986 

ข้อพิจารณาบางประเดน็ในการวินิจฉัยของศาลเก่ียวกบัคดีน้ี 

1. ปัญหาต้องวินิจฉัยว่า โจทกมี์อ านาจฟ้องคดีจ าเลยท่ี 2 ถึง 19 หรอืไม่ 

  การวนิิจฉยัว่า คดนีี้โจทกเ์ป็นสว่นราชการ มฐีานะเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย ซึง่อา้งว่า 
ได้รบัความเสยีหายจากการกระท าของจ าเลยที ่1 ถงึ 19  โจทก์จงึอยู่ในฐานะผูเ้สยีหาย มี
อ านาจฟ้องคดีได้ ส่วน พ.ร.บ. พนักงานอยัการนัน้เป็นเพียงกฎหมาย ซึ่งก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบของอยัการในฐานะเป็นเจา้พนกังานของรฐัให้ชดัเจนเท่านัน้ หา
ไดต้ดัสทิธขิองผูเ้สยีหายในการทีจ่ะฟ้องคดเีองไม่   

ส่วนการที่คณะรฐัมนตรมีมีติจดัจา้งทนายความเอกชนเป็นผู้ด าเนินคดนีัน้ กเ็ป็นอ านาจ
ทางการบรหิารของฝา่ยบรหิาร ซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบ เมื่อจ าเลยมไิดน้ า
สบืหกัลา้งใหเ้หน็ว่า มตขิองคณะรฐัมนตรดีงักล่าวขดัต่อกฎหมาย หรอืระเบยีบในขอ้ใด หรอื
ฉบบัใด จงึต้องถอืว่ามตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าวชอบแล้ว โจทก์จงึมอี านาจฟ้องคดเีอง โดยไม่
ตอ้งใชพ้นกังานอยัการฟ้องคดแีทน87 

ค าวินิจฉัยของศาล 
 "จ าเลยที ่12, ที่ 13, ที่ 16 และ ที่ 17 น าสบืต่อสูว้่า ตามที่คณะกรรมการสอบสวนมี
ความเหน็ว่า การทุจรติโครงการฯ เป็นการกระท าผดิร่วมกนัของเจา้หน้าทีข่องรฐั โดยมเีอกชน
เป็นผูส้นบัสนุน ซึง่หากเจา้หน้าทีข่องรฐัทุจรติ กไ็ม่เป็นฉ้อโกง เพราะเจา้หน้าทีข่องรฐัไม่ไดถู้ก
หลอกแต่หากเป็นฉ้อโกง เจา้หน้าทีข่องรฐักไ็ม่ทุจรติ จงึไม่น่าเชื่อถอืนัน้  

"เห็นว่า ในความผิดต่อเจ้าพนักงานนัน้ องค์ประกอบความผิดส าคญัประการหนึ่ง คือ
ผูก้ระท าความผดิตอ้งเป็นเจา้พนกังาน ดงันัน้ บุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคล แมจ้ะมสี่วนร่วมใน
การกระท าความผดิ กไ็ม่อาจมคีวามผดิฐานน้ีได ้ศาลจงึพพิากษาลงโทษในฐานะเป็นผูส้นับสนุน
การกระท าความผดิต่อเจา้พนกังานเท่านัน้ 

"สว่นความผดิฐานฉ้อโกงนัน้ แมโ้จทกจ์ะน าสบืพยานหลกัฐานยนืยนัว่าจ าเลยที ่2 ถงึ 19 
มเีจตนาทุจรติหลอกลวงโจทก ์ซึง่ขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏในทางพจิารณาแสดงใหเ้หน็พฤตกิารณ์ที่
ท าใหเ้ชื่อไดว้่า เจา้พนักการของรฐัรู ้หรอืควรรูข้อ้เทจ็จรงิทีจ่ าเลยที่ 2 ถงึ 19 หลอกลวง ซึง่ท า
ใหเ้ขา้ใจไดว้่ามสี่วนเกีย่วขอ้ง รูเ้หน็ และเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่จ าเลยที ่2 ถงึ 19 เช่นเดยีวกบัผล

                                                           
86 ค าพิพากษา คดีหมายเลขด าท่ี  254/2547  คดีหมายเลขแดงท่ี 3501/2552  คดีอาญา ศาลแขวงดุสิต ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกายน 2552 
หนา้ 107 
87 เพ่ิงอา้ง,  หนา้ 68-69 
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ของการสอบสวนของคณะกรรมการ  

"อย่างไรกต็าม แมโ้จทกม์ไิดน้ าสบืพยานหลกัฐานใหเ้หน็ว่า เพราะเหตุใดโจทกจ์งึเลอืกที่
จะแยกฟ้องจ าเลยที ่2 ถงึ 19 ในความผดิฐานฉ้อโกง ออกจากความผดิในการเป็นผูส้นับสนุน
การกระท าความผดิของเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นความผดิทีม่อีตัราโทษต ่ากว่า ทัง้ยงัเป็นความผดิ
อนัยอมความได้ ซึ่งท าให้เกดิขอ้สงสยัอยู่บ้าง แต่ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม กห็าได้ท าให้การ
กระท าทีโ่จทกอ์า้งว่า เป็นความผดิกลบัเป็นเรื่องทีไ่ม่น่าเชื่อถอื 

"หากเจ้าพนักงานของรฐัและผูแ้ทนโจทก์มพีฤติการณ์ทุจรติ โดยไดรู้้ขอ้เทจ็จรงิของการ
หลอกลวง ย่อมท าใหร้ฐัเสยีประโยชน์ ถอืไดว้่า ผลประโยชน์ของผูแ้ทนขดัต่อผลประโยชน์ของ
นิตบิุคคล ไม่ถอืการกระท าของผูแ้ทนเป็นการกระท าของนิตบิุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 74  จะถอืว่าโจทกร์ูข้อ้เทจ็จรงิของการหลอกลวงดว้ยไม่  

"ดงันัน้ การกระท าของจ าเลยที่ 2 ถึง 19 จงึเป็นการหลอกลวงโจทก์ เมื่อโจทก์ในฐานะ
ผูเ้สยีหายมไิดฟ้้องรอ้งคดกีบัเจา้พนกังานมาในคดน้ีี แต่ฟ้องคดเีฉพาะจ าเลยที ่2 ถงึ 19 ซึง่เป็น
นิตบิุคคลและบุคคล จงึสามารถด าเนินคดกีบัจ าเลยที ่2 ถงึ 19 ในฐานฉ้อโกง และศาลพจิารณา
ลงโทษได"้88 

2. ปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทกข์าดอายุความ หรอืไม่ 

"เหน็ว่า  ผูแ้ทนโจทกไ์ดร้บัทราบรายงานผลการสอบสวนเมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2546 ถอื
ว่าโจทกท์ราบเรื่อง และทราบตวัผู้กระท าความผดิในวนัดงักล่าว เมื่อโจทก์ไดแ้จง้ความร้อง
ทุกขใ์นวนัที่ 18 มนีาคม และวนัที่ 13 พฤษภาคม 2546  กรณีจงึเป็นการที่โจทก์ในฐานะ
ผูเ้สยีหายไดแ้จง้ความรอ้งทุกขต่์อพนกังานสอบสวนภายในก าหนดระยะเวลา 3 เดอืน นบัแต่รู้
เรื่องความผดิ และรูต้วัผู้กระท าความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 แลว้ คดีจึง
ไม่ขาดอายุความ89 

"ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของรฐัในการที่จดัการน ้าเสยีของจงัหวดัสมุทรปราการ  แม้ตาม
พฤติการณ์จะปรากฏ ขอ้เทจ็จรงิว่า นายปกติ กริะวานิช อธบิดโีจทก์ในขณะท าสญัญา หรอื
นายศริธิญัญ ์ไพโรจน์บรบิูรณ์ อธบิดโีจทกใ์นเวลาต่อมา ซึง่ถือเป็นผูแ้ทนโจทก ์ไดท้ราบหรอื
ควรไดท้ราบเรื่องการฉ้อโกงในการซือ้ขายทีด่นินบัแต่ปี 2541 ก่อนทีจ่ะรบัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
เน่ืองจากมคีณะกรรมการตรวจรบัแต่ยงัคงรบัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นินัน้ไว ้นอกจากนัน้ในเรื่อง
การฉ้อโกงสญัญาว่าจา้งนัน้ ผูแ้ทนโจทกไ์ดท้ราบ หรอืควรไดท้ราบว่า มกีารถอนหนังสอืมอบ
อ านาจของบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ มาก่อนหน้านัน้แล้ว แต่การที่โจทก์ยังคงให้จ าเลยที่ 1 
ด าเนินการก่อสรา้งตามโครงการฯ โดยไม่มบีรษิทัฯ ทีม่คีวามเชี่ยวชาญเกีย่วกบัการจดัการน ้า
เสยีเขา้มาด าเนินการแทน หรอืเพยีงแต่มีการเร่งรดัให้จ าเลยที่ 1 จดัหาบรษิัทฯ ที่มคีวามรู้
เชีย่วชาญเกี่ยวกบัการจดัการน ้าเสยี มาด าเนินการแทนบรษิทั นอร์ทเวสต์ฯ มไิด้มกีารบอก
เลกิสญัญา พฤตกิารณ์ทีผู่แ้ทนโจทกล์ะเลย หรอืเพกิถอนต่อการควบคุม ดูแล และตรวจสอบ 
ก่อนมกีารโอนทีด่นิทีซ่ือ้ขาย รวมทัง้การก่อสรา้งตามโครงการฯ จนอาจเกดิความเสียหายแก่
โครงการฯ ของโจทก ์ 
 

                                                           
88 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 69-70 
89 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 71-72 
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 "เมื่อพจิารณาถงึภารกจิ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของโจทกใ์นการดูแล และจดัการน ้าเสยีใน

เขตควบคุมมวลพษิแล้ว ผู้แทนโจทก์ต้องตรวจสอบ และควบคุมดูแล ให้การด าเนินการตาม
โครงการฯ ดงักล่าวเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และคุม้ค่ากบัการลงทุนทีใ่ชจ้่ายเงนิงบประมาณ
แผ่นดนิจ านวนมาก  

"แต่ผูแ้ทนโจทกห์าไดก้ระท าการเช่นนัน้ไม่ โดยกระท าการโดยมพีฤตกิารณ์ทีน่่าเชื่อไดว้่า 
ผู้แทนโจทก์ในขณะนัน้เอื้อประโยชน์ให้กบัจ าเลยที่ 1 ถึง 19 ในการซื้อขายที่ดิน และการ
ก่อสรา้งตามโครงการฯ จงึต้องถอืว่า ประโยชน์ไดเ้สยีของนิตบิุคคลขดักบัประโยชน์ไดเ้สยีของ
ผูแ้ทนนิตบิุคคล  

"จะถือว่าความรู้เหน็ของอธิบดีโจทก์ เป็นความรู้เหน็ของโจทก์ ซ่ึงเป็นนิติบุคคล
ไม่ได้ ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 74 อายุความในการ
ฟ้องคดีของโจทก์จึงมิได้เร่ิมนับ หากแต่เร่ิมนับเมื่อผู้แทนโจทกไ็ด้รบัทราบรายงานผล
การตรวจสอบและสอบสวนของคณะกรรมการท่ีมีการแต่งตัง้ขึ้น ดงัน้ี คดีโจทก์จึงไม่
ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 เช่นเดียวกนั"90 

 
3. ปัญหาต้องวินิจฉัย  ประการสุดท้ายมีว่า การกระท าความผิดของจ าเลยท่ี 2 ถึงท่ี 

19 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกนั หรือไม่  โจทกฟ้์องจ าเลยท่ี 1 ถึง 19 ขอให้ลงโทษใน
ความผิดฐานฉ้อโกงเก่ียวกบัการซ้ือขายท่ีดิน  และฟ้องจ าเลยท่ี 1 ถึง 11 ขอให้ลงโทษใน
ความผิดฐานฉ้อโกงเก่ียวกบัสญัญา 

"ศาลเห็นว่า กลุ่มบริษัทจดัหาที่ดิน ซึ่งประกอบ ด้วยบริษัท เหมืองแร่ลานทอง จ ากัด 
บรษิทั นอรท์เทอรน์รซีอส จ ากดั จ าเลยที ่16 จ าเลยที ่12 และบรษิทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ากดั ลว้น
แต่มคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบักลุ่มบรษิทัด าเนินการก่อสรา้ง ซึง่ประกอบดว้ยจ าเลยที ่2, 4, 6, 
8 และ 10 โดยมจี าเลยที ่11 ถอืหุน้ทัง้สองกลุ่ม และเป็นกรรมการบรหิารกลุ่มบรษิทัจดัหาทีด่นิ
หลายบรษิทั ทัง้ผูถ้อืหุน้กลุ่มบรษิทัด าเนินการก่อสรา้งถอืหุน้บรษิทัจดัหาทีด่นิดว้ย   

"แสดงใหเ้หน็ว่า การกระท าของกลุ่มบรษิทัจดัหาทีด่นิ กบักลุ่มบรษิทัด าเนินการก่อสรา้ง
โครงการฯ เป็นการแสวงหาก าไรร่วมกนัโดยบุคคล และบรษิทัผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัอย่าง
ใกลช้ดิ  

"นอกจากนัน้การก าหนดเงื่อนไขในการประมูลงานตามโครงการฯ ให้ผู้ร ับจ้าง เป็นผู้
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีด่นิต่อรองราคา และตรวจสอบทีด่นิ แสดงใหเ้จตนาของการก าหนดเงื่อนไข 
เพื่อใหท้ัง้กลุ่มบรษิทัจดัหาทีด่นิ และกลุ่มบรษิทัก่อสรา้ง ไดร้บัประโยชน์ร่วมกนั หลงัจากโจทก์
ช าระเงนิใหแ้ก่จ าเลยที ่12 แลว้ ปรากฏรายการโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของจ าเลยที ่12 ไปให้
จ าเลยที ่3 และกลุ่มบรษิทัต่าง ๆ  

"การที่จ าเลยที่ 1 ซึ่งประกอบดว้ย จ าเลยที่ 2, 4, 6, 8 และ 10 ซึ่งเป็นนิติบุคคลในกลุ่ม
บรษิทัก่อสร้าง ได้กระท าโดยผูแ้ทน คอื จ าเลยที่ 3, 5, 7, 9 และ 11 โดยจ าเลยที ่2 ตกลงท า
สญัญาในลกัษณะหุน้สว่นสามญั แบ่งสดัสว่นการถอืหุน้ใหจ้ าเลยที ่2, 4, 6, 8 แต่ละบรษิทัถอืหุน้
รอ้ยละ 22.5 สว่นจ าเลยที ่10 ถอืหุน้รอ้ยละ 10 และมกีารประชุมร่วมกนัในการประกอบกจิการ 
จงึถอืว่ามสีว่นรูเ้หน็ และแบ่งปนัประโยชน์ทีไ่ดร้บัร่วมกนั  

                                                           
90 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 73 
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 "สว่นจ าเลยที ่12 และที ่16 ซึง่เป็นนิตบิุคคลในกลุ่มบรษิทัจดัหาทีด่นิ ไดก้ระท าโดยผูแ้ทน 

คอืจ าเลยที ่13, 14, 15, 17, 18, และ 19 ถอืว่ามกีารกระท าร่วมกนั และมคีวามเชื่อมโยงกนัทัง้
กลุ่มบรษิทัผูก้่อสรา้ง และกลุ่มบรษิทัผูจ้ดัหาทีด่นิดงักล่าวแลว้ โดยมจี าเลยที ่11 เป็นผูเ้ชื่อมโยง 
การกระท าของกลุ่มบรษิทัทัง้สองกลุ่มจงึเป็นการกระท าโดยมเีจตนาเดยีวกนั เพื่อใหไ้ดร้บัเงนิทัง้
จากการซือ้ขายที่ดนิ และค่าจ้างในการก่อสร้าง ตามโครงการฯ จึงเป็นความผิดกรรมเดียว 
หาใช่การกระท าความผิดหลายกรรมต่างกนัไม่ 91 

5 ต.ค. 53   คดีอาญาศาลแขวงดสิุต (คดหีมายเลขด าที ่2794/2553)   

ศาลอธุรณ์รบัฟ้องและแก้ค าฟ้องคดีอาญาศาลแขวงดสิุต   
ศาลอุทธรณ์รบัอุทธรณ์ของโจทก์และจ าเลยท่ี 2 - 19 อุทธรณ์ค าพพิากษา ศาลแขวง

ดุสติลงวนัที ่12 พ.ย. 52  
 

12 ม.ค. 54 คดีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ (ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่50/2546, ขอ้พพิาทหมายเลขแดงที ่
2/2554) 

ค าช้ีขาด คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาด ในคดีพิพาทหมายเลขด าท่ี 50/2546 เป็นคดี
พิพาทหมายเลขแดงท่ี 2/255492 

คณะอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาข้อพิพาทเรื่องนี้ และมีค าชี้ขาด ให้ผู้คัดค้าน  (กรม
ควบคุมมลพิษ) ช าระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยตามข้อเรีย กร้องเป็นเงิน 
4,983,342,383 บาท 31,035,780 เหรยีญสหรฐั ใหแ้ก่ผูเ้รยีกร้อง พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 
ต่อปี ของเงนิ 4,424,099,982 บาท และของเงนิ 26,434,636 เหรยีญสหรฐั นับตัง้แต่วนัที ่28 
กุมภาพนัธ ์2546 เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระเสรจ็และคนืหนังสอืค ้าประกนัพรอ้มค่าธรรมเนียม 
และค่าธรรมเนียมแทนผูเ้รยีกเป็นเงนิ 6,000,000 บาท จนกว่าจะคนืหนงัสอืค ้าประกนัใหผู้เ้รยีก
รอ้ง ขอ้เรยีกรอ้งนอกจากนี้ใหย้กและใหย้กขอ้เรยีกรอ้งแยง้ 

 
24 ม.ค. 54 ส านักงานคดีแพ่ง ส านักงานอยัการสูงสุด 93 มหีนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่อส 0006.7/47 ลงวนัที ่

24 มกราคม 2554 
แจ้งผลการวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการให้กรมควบคุมมลพิษทราบ  พร้อมทัง้มี

ความเหน็ว่า ค าชีข้าดของอนุญโตตุลาการไม่ไดว้นิิจฉัยตามประเดน็ขอ้พพิาทตามทีคู่่พพิาทตก
ลงกนั ไม่ได้ระบุเหตุแห่งการวินิจฉัยทัง้ปวงให้ชดัเจน เป็นค าช้ีขาดข้อพิพาทซ่ึงไม่อยู่ใน
ขอบเขตของสญัญาอนุญาโตตลุาการ  

ค าช้ีขาดจึงขดัต่อความสงบหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ซึง่กรมควบคุมมลพษิอาจยื่น
ค ารอ้งต่อศาลทีม่เีขตอ านาจ ขอใหเ้พกิถอนค าชีข้าดไดภ้ายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีร่บัส าเนาค า
ชีข้าดได ้

 
25 ก.พ. 54 กระทรวงการคลงั94   มหีนงัสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0410.2/05930 ลงวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2554  

                                                           
91 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 105-106 
92 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 4 
93 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 5 
94 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 5 



45 
 

วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
แสดงความเหน็ต่อค าวนิิจฉัยของนุญาโตตุลาการ ว่าค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการไม่ได้

ระบุการวินิจฉัยทัง้ปวงให้ชัดเจน เป็นค าชี้ขาดข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการ
อนุญาโตตุลาการได ้ตามกฎหมายการยอมรบัหรอืบงัคบัตามค าชีข้าดนัน้จะขดัต่อความสงบหรอื
ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน อนัมเีหตุทีก่รมควบคุมมลพษิจะคดัคา้นหรอือาจยื่นค ารอ้งต่อศาลที่
มเีขตอ านาจ ขอใหเ้พกิถอนค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ 

8 เม.ย. 54 บริษทั วิจิตรภณัฑก่์อสรา้ง จ ากดั กบัพวกรวม 6 คน95  ยื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลาง เป็น
คดหีมายเลขด าที ่791/2554  เพื่อขอใหศ้าลบงัคบัตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ 

12 เม.ย. 54 พนักงานอยัการ ผู้รบัมอบอ านาจจากกรมควบคุมมลพิษ96 ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง 
เป็นคดหีมายเลขด าที ่809/2554  ขอใหเ้พกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

3 ม.ีค. 54  ค าสัง่อนุญาโตตลุาการ  
มีค าสัง่อนุญาโตตุลาการ ฉบบัลงวนัที่ 3 มีนาคม 2554 แก้ไขข้อความเดิมที่ว่า “เป็นเงิน 
6,000,000 บาท” เปลีย่นเป็น “เป็นเงนิ 6,000,000 บาทต่อปี” 

9 ส.ค. 54 รฐับาลของนายกรฐัมนตรี นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร97 
- นายปรชีา เร่งสมบรูณ์สขุ  เป็น รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
- พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก  เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม 

ในรฐับาลชุดน้ี มอีธบิดกีรมควบคมมลพษิ 3 คนทีอ่ยใูนวาระการท างาน คอื  
1. ดร.สพุฒัน์  หวงัวงศว์ฒันา (พ.ศ. 2549-2554) 
2. ดร.วจิารย ์ สมิาฉายา (พ.ศ. 2554-2555) 
3. นายวเิชยีร  จุ่งรุ่งเรอืง (พ.ศ. 2555-2558) 

8 ธ.ค. 54 คณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวผลการสอบสวน เรื่องการกล่าวหา นายวฒันา อศัวเหม  ขณะ
ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กบัพวก ทุจรติโครงการก่อสร้างระบบ
บ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ (คลองด่าน) ทัง้ผูถู้กกล่าวหา ม ี36 คน 
แยกเป็น 4 กลุ่ม มรีายละเอยีดคอื  
1. กลุ่มผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  3  คน สรปุความว่า  
 พฤตกิารณ์ของ นายวฒันา อศัวเหม มมีูลเป็นความผดิทางอาญา ฐานเป็นเจา้พนักงาน
ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบข่มขนืใจ หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่ง
ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น และฐานเป็นเจา้พนกังานปฏบิตัหิรอืละเวน้การ
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทุจรติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 157  แต่ในขณะนี้
อยู่ระหว่างหลบหนีหมายจบัตามค าพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง ที่ อม.2/2552 คณะกรรมการป.ป.ช. จงึมมีตใิหแ้จ้งขอ้กล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหา
ทราบเพื่อด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิตามระเบยีบต่อไป  

พฤตกิารณ์ของ นายย่ิงพนัธ์  มนะสิการ เป็นความผดิทางอาญาฐานเป็นเจา้พนักงานมี
หน้าทีซ่ือ้ ท า จดัการหรอืรกัษา ทรพัยใ์ดๆ ไดก้ระท าการทุจรติต่อหน้าทีอ่นัเป็นการเสยีหายแก่
รฐั และฐานเป็นเจา้พนกังานปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทุจรติ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 151 และมาตรา 157  แต่เน่ืองจากผูถู้กกล่าวหาไดถ้งึแก่ความตายแลว้ เมื่อวนัที ่

                                                           
95 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 5 
96 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 5 
97 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 
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23 ธนัวาคม 2546 สทิธนิ าคดอีาญามาฟ้องระงบัไปดว้ยความตายของผูก้ระท าผดิตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 39(1)  คณะกรรมการป.ป.ช. จงึมมีตใิหจ้ าหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ 

นายสุวจัน์  ลิปตพลัลภ  คณะกรรมการป.ป.ช. มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หข้อ้กล่าวหาตกไป  
 
2. กลุ่มข้าราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินโครงการ 
 นายปกิต กิระวานิช, นายศิริธญัญ ์ไพโรจน์บริบูณ์,  นางนิศากร  โฆษิตรตัน์, นางยุว
รี อินนา การกระท าของทัง้ 4 คนมมีลูเป็นความผดิทางวนิัยรา้ยแรง และมมีูลเป็นความผดิทาง
อาญา ฐานเป็นเจา้พนกังานมหีน้าทีซ่ือ้ ท า จดัการหรอืรกัษาทรพัยใ์ดๆ ไดก้ระท าการทุจรติต่อ
หน้าที ่อนัเป็นการเสยีหายแก่รฐั และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่
โดยมชิอบ เพื่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผู้หนึ่งผูใ้ด หรอืปฏบิตัิหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่โดย
ทุจรติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157   แต่ทัง้นี้ส าหรบันายปกติ ได้
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนที่จะมีการกล่าวหาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
คณะกรรมการป.ป.ช. จงึไม่อาจสง่เรื่องใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการพจิารณาโทษทางวนิัยต่อไป
ได ้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จงึเหน็ควรด าเนินการดงัต่อไปนี้  
1. ส่งรายงานและเอกสาร พรอ้มทัง้ความเหน็ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพจิารณาโทษทาง

วนิยัตามฐานความผดิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 92  ขา้ราชการ 11 คน ไดแ้ก่ 

นายศริธิญัญ ์ไพโรจน์บรบิรูณ์  นางนิศากร โฆษติรตัน์  นางยุวร ีอนินา  นายสมทิธิ ์
ปาลวฒัน์วไิชย  นายณรงค ์แกว้เศวตพนัธุ ์  นายชนินทร ์ทองธรรมชาต ิ 
นายชานัน ตริณะรตั   นายวศิว ศะศสิมติ  นายสุทศัน์ วภิวกุล  นายอนุพนัธ ์อฐิ
รตัน์ และนางสาวณิชานนัท ์ทองนาค  

2. ส่งรายงาน เอกสารและความเหน็ไปยงัอยัการสงูสุด เพื่อด าเนินคดอีาญาต่อศาลทีม่ี
เขตอ านาจ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ พ.ศ.2542 มาตรา 9798 ไดแ้ก่ 

 นายปกติ กริะวานิช   
 นายศริธิญัญ ์ไพโรจน์บรบิรูณ์  
 นางนิศากร โฆษติรตัน์ และ 
 นางยุวร ีอนินา  

 
9  พ.ย. 55   ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง 

เรื่อง  คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องท่ีมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง  
(ขอให้บงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการ) 

(คดหีมายเลขด าที ่791/2555 คดหีมายเลขแดงที ่18/2555)   
ผู้ร้อง คอื  บรษิทั วจิติรภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั, บรษิทั สีแ่สงการโยธา (1974) จ ากดั, 

                                                           
98 ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2554,  ท่ีมา 
https://www.nacc.go.th/more_news.php?offset=80&cid=4&filename=info 
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บรษิทั ประยรูวศิวก์ารช่าง จ ากดั, บรษิทั เกตเวย ์ดเิวลลอปเมนท ์จ ากดั, บรษิัท สมุทรปราการ 
ออพเปอรเ์รทติง้ จ ากดั   

ผูค้ดัค้าน คอื กรมควบคุมมลพษิ  

(คดหีมายเลขด าที ่809/2555 คดหีมายเลขแดงที ่2090/2555)   
ผูร้อ้ง คอื  กรมควบคุมมลพษิ  
ผูค้ดัค้าน คอื บรษิทั วจิติรภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั, บรษิทั สีแ่สงการโยธา (1974) จ ากดั, 

บรษิทั ประยรูวศิวก์ารช่าง จ ากดั, บรษิทั เกตเวย ์ดเิวลลอปเมนท ์จ ากดั, บรษิทั สมุทรปราการ 
ออพเปอรเ์รทติง้ จ ากดั   

 ศาลปกครองกลาง มคี าพพิากษาใหบ้งัคบัตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ ขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่50/2546 ขอ้พพิาทหมายเลขแดงที ่2/2554 ลงวนัที ่12 มกราคม 2554 
ทัง้นี้ ให้ผู้คัดค้านช าระเงินให้เสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลทัง้หมดแก่ผูร้อ้งทัง้หก และใหย้กค ารอ้งของผูค้ดัคา้น 

 ทัง้นี้ในสว่นของค าสัง่อนุญาโตตุลาการฉบบัลงวนัที ่3 มนีาคม 2554 ซึง่แกไ้ขขอ้ความ
เดมิว่า “เป็นเงนิ 6,000,000 บาท” เปลีย่นเป็น “เป็นเงนิ 6,000,000 บาทต่อปี” จงึชอบ
ดว้ยพระราชบญัญตัอินุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545  

 
การพิจารณาค าร้องนี้ ประกอบด้วย นาย สมภพ ผ่องสว่าง ตุลาการหวัหน้าคณะศาล

ปกครองกลางและตุลาการเจ้าของส านวน, นายศรณัยู  โพธิรชัตางกูร ตุลาการศาลปกครอง
กลาง และนายอาณัติ  สุขปะทิว ตุลาการศาลปกครองกลาง (ตุลาการเสยีงข้างน้อยและมี
ความเหน็แยง้) โดยศาลปกครองกลางมมีต ิ2 ต่อ 1 ใหย้นืค าสัง่ของอนุญาโตตุลาการทีไ่ดช้ีข้าด  
โดยเหน็ว่าค าสัง่ของอนุญาโตตุลาการเป็นค าสัง่ที่ชอบแล้ว ค าสัง่ดงักล่าวมผีลให้กรมควบคุม
มลพษิตอ้งจ่ายค่าเสยีหายใหเ้อกชนรวม 9,000 ลา้นบาท  

ความเหน็แย้งของนายอาณัติ สุขปะทวิ99 ต่อคดหีมายเลขด าที่ 791/2554, คดหีมายเลข
แดงที ่ 18/2554  และคดหีมายเลขด าที ่ 809/2554 

"ขอ้เทจ็จริงรบัฟงัได้ว่า เมื่อผู้ร้องทัง้หกและผู้คดัค้านมขีอ้พพิาทตามสญัญาโครงการ
จดัการน ้าเสยีในเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการฝ ัง่ตะวนัออกและตะวนัตก ตามสญัญา
เลขที ่75/2540 ลงวนัที ่20 สงิหาคม 2540 ทีผู่ร้อ้งทัง้หกและผูค้ดัคา้นเป็นคู่สญัญา   ผูร้อ้งทัง้
หกไดต้ัง้อนุญาโตตุลาการฝา่ยผูร้อ้ง แต่ผูค้ดัคา้นมไิดต้ัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายคา้น เช่นน้ีหากผู้
รอ้งทัง้หกประสงคจ์ะใหม้กีารตัง้อนุโญตุลาการฝ่ายผูค้ดัคา้นผูร้อ้งทัง้หกจะต้องยื่นค ารอ้งทัง้หก
ประสงค์จะใหม้กีารตัง้อนุญาโตตุลาการ ฝ่ายผูค้ดัคา้นผูร้้องทัง้หกจะต้องยื่นค าร้องต่อศาลที่มี
เขตอ านาจใหม้คี าสัง่อนุญาโตตุลาการตามนัยมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบญัญตัิ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 โดยมาตรา 9 บญัญตัวิ่า ให้ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางหรอืศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหหว่หางประเทศภาค หรอืศาล
ทีม่กีารพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการอยู่ในเขตศาล หรอืศาลทีคู่่พพิาทฝา่ยหน่ึงมภีูมลิ าเนาอยู่ใน
เขตศาลหรอืศาลที่มเีขตอ านาจตาม พ.ร.บ.นี้ ประกอบกบักรณีปญัหาการตัง้อนุญาโตตุลาการ

                                                           
99 ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี  791/2554, 809/2554   คดีหมายเลขแดงท่ี 18/2555, 2090/2555  ลงวนัท่ี  9  
พฤศจิกายน 2555 หนา้ 110 
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ฝ่ายผู้คดัค้านเกดิขึน้เมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่งขณะนัน้ พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลปกครองและพจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 บงัคบัใช้แล้ว กรณีจงึมปีญัหาที่จะต้องพจิารณาว่า หากผู้ร้องทัง้หมด
ประสงค์จะใหม้กีารตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คดัค้าน ผูร้้องทัง้หกจะต้องยื่นค าร้องต่อศาลที่มี
เขตอ านาจ หรอือีกนัยหนึ่งคือศาลที่มเีขตอ านาจพิจารณาพพิากษาข้อพิพาทซึ่งได้เสนอต่อ
อนุญาโตตุลาการ โดยศาลดงักล่าวคอืศาลใด 

ตุลาการเสยีงขา้งน้อยเหน็ว่า "ผูค้ดัคา้นเป็นกรมจงึเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา 
3 แห่ง พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลปกครองและพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542 สญัญาโครงการจดัการน ้า
เสยีในเขตควบคุมมลพิษ จงัหวดัสมุทรปราการฝ ัง่ตะวนัออกและตะวนัตก ตามสญัญาเลขที ่
75/2540 ลงวนัที่ 20 สงิหาคม 2540 จงึเป็นสญัญาที่คู่สญัญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็น
หน่วยงานทางปกครองและเป็นสญัญาที่จดัให้มีสิง่สาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสญัญาทางปกครอง 
ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ดงักล่าว ขอ้พพิาทตามสญัญาน้ีหากฟ้องเป็นคดต่ีอศาลทีถ่อืเป็นคดี
พพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(4) แห่ง พ.ร.บ.เดยีวกนั โดยไม่ใช่
คดทีีอ่ยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองสงูสุด ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.จดัตัง้
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 แต่อยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาล
ปกครองชัน้ต้นตามมาตรา 10 แห่ง  พ.ร .บ.ดังกล่าว เมื่อผู้ร้องทัง้หกมีภูมิล าเนาที่
กรุงเทพมหานคร และมลูคดคีอืการท าสญัญาเลขที ่75/2540 ลงวนัที ่20 สงิหาคม 2540 เกดิขึน้
ที่กรุงเทพมหานคร ข้อพิพาทตามสญัญานี้จึงอยู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครองตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 8 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.เดยีวกนั  

"ดงันัน้เมื่อศาลปกครองกลางเป็นศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาพพิากษาข้อพิพาทซึ่งได้
เสนอต่ออนุญาโตตุลาการ หากผูร้อ้งทัง้หกประสงคใ์หม้กีารตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายผูค้ดัคา้น ผู้
ร้องทัง้หกจะต้องยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(6) แห่ง พ.ร.บ.จัดตัง้ศาล
ปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542 

"ฉะนัน้การทีผู่ร้อ้งทัง้หกยื่นค ารอ้งต่อศาลแพ่งใหม้คี าสัง่ตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายผูค้ดัคา้น
จงึเป็นการไม่ชอบ และศาลแพ่งไม่อาจมคี าสัง่ตัง้อนุญาโตตุลาการฝา่ยผูค้ดัคา้นตามค ารอ้งของผู้
รอ้งทัง้หกได ้การทีศ่าลแพ่งมคี าสัง่ตัง้อนุญาโตตุลาการฝา่ยผูค้ดัคา้นตามค ารอ้งของผูร้อ้งทัง้หก
ได ้จึงท าให้องคป์ระกอบของคณะอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไปตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง
(2) แห่ง พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ซึง่ท าใหศ้าลปกครองกลางมอี านาจท าค าสัง่ปฏเิสธ
ไม่รบับงัคบัตามค าชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 50/2546 ขอ้พพิาท
หมายเลขแดงที ่2/2554 ไดต้ามมาตรา 43(5) แห่ง พ.ร.บ.ดงักล่าว อกีทัง้การทีศ่าลแพ่งมคี าสัง่
ตัง้อนุญาโตตุลาการฝา่ยผูค้ดัคา้นตามค ารอ้งของผูร้อ้งทัง้หกหาไดท้ าใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมี
อ านาจชีข้าดขอ้พพิาทนี้ไม่ เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการไม่มอี านาจชีข้าดขอ้พพิาทนี้  

"กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า การยอมรับหรือการบังคับตามค าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่50/2546 ขอ้พพิาทหมายเลขแดงที ่2/2554 จะเป็น
การขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลิธรรมอนัดขีองประชาชน ศาลปกครองกลางจงึมอี านาจเพกิ
ถอนและท าค าสัง่ปฏเิสธการขอบงัคบัตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการดงักล่าวไดต้ามมาตรา 
40 วรรคสาม(2)(ข) และมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.เดยีวกนัตามล าดบั  

"นอกจากนัน้เมื่อพจิารณาค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าวเหน็ไดว้่าค าชีข้าดที่
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นอกเหนือจากค าชีข้าดเกีย่วกบัค่างวดงานที ่55 ที ่56 ที ่57 และ 58 เป็นค าชีข้าดที่มไิด้ระบุ
เหตุผลแห่งการวินิจฉัยทัง้ปวงไว้โดยชัดแจ้งตามนัยมาตรา 37 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 กรณีจงึเหน็ไดอ้ย่างชดัแจง้ว่า การยอมรบัหรอืการบงัคบัตามค าชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 50/2546 ขอ้พพิาทหมายเลขแดงที ่
2/2554 ในส่วนดงักล่าว จะเป็นการขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศีลธรรมอนัดขีองประชาชน 
ศาลปกครองกลางจงึมอี านาจเพกิถอนและท าค าสัง่ปฏเิสธการขอบงัคบัตามค าชีข้าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการในสว่นดงักล่าวไดต้ามมาตรา 40 วรรคสาม(2)(ข) และมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ตามล าดบัเช่นกนั" 

7 ธ.ค. 55 พนกังานอยัการ ส านกังานคดปีกครอง100  
ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อพ.ศ. 2556 เป็น
คดหีมายเลขด าที ่อ.285 – 286/2556 

15 ม.ค. 56 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เสนอขออนุมตังิบ
กลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมศาลในชัน้
อุทธรณ์ของศาลปกครองสงูสดุ (คดปีกครอง คดหีมายเลขด าที ่791/2554, 809/2554 หมายเลข
คดแีดงที ่18/2555, 2090/2555)101  

30 มิ.ย. 56 นายกรฐัมนตรีนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร ปรบั ครม.102  
- นายชยัเกษม นิติสริ ิ เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม แทนพล.ต.อ ประชา พรหม

นอก 
- นายวเิชษฐ ์เกษมทองศร ี เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แทนนายปรชีา เร่งสมบรูณ์สขุ   
      (โดย นายวเิชยีร  จุ่งรุ่งเรอืง เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ) 

19 ก.ค. 56   คดีอาญาศาลแขวงดสิุต  
ข้อหารว่มกนัฉ้อโกง ซ้ือท่ีดินและจดัท าสญัญาโครงการ 
คดรีะหว่าง กรมควบคมุมลพิษ  โจทก ์ ฟ้องผูร้บัเหมาและเอกชนผูข้ายทีด่นิ รวม 19 ราย   
ประกอบดว้ย 

ค าพิพากษาศาลชัน้ต้น เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 
 ลงโทษจ าเลยที ่2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 16 ปรบัคนละ 6,000 บาท  
 ลงโทษจ าเลยที ่3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 และ19 จ าคุกคนละ 3 ปี  
และหากจ าเลยที ่2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 16 ไม่ช าระค่าปรบัใหย้ดึทรพัยส์นิใชแ้ทน
ค่าปรบัตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29103 

ค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2556  พิพากษากลบัให้ยกฟ้อง104 
4 ธ.ค. 56   ศาลฎีกาคดีอาญาศาลแขวงดสิุต 

                                                           
100 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 5 
101 เพ่ิงอา้ง 
102 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
103 ค าพิพากษา คดีหมายเลขด าท่ี  254/2547 คดีหมายเลขแดงท่ี 3501/2552  คดีอาญา ศาลแขวงดุสิต ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 
หนา้ 107 
104 ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขด าท่ี  2794/2553  คดีหมายเลขแดงท่ี 14544/2556  ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2556 หนา้ 66 
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(คดหีมายเลขด าที ่254/2547) (คดหีมายเลขแดงที ่3501/2552) 
ข้อหารว่มกนัฉ้อโกง ซ้ือท่ีดินและจดัท าสญัญาโครงการ 

กรมควบคมุมลพิษไดย้ื่นฎกีาคดัคา้นค าพพิากษาศาลอุธรณ์เมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2556 และ
ไดอ้่านค าพพิากษาเมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2556  

30 ม.ค. 57 กจิการร่วมคา้ NVPSKG มหีนังสอื ที ่VCB NV-378-14 ลงวนัที ่30 มกราคม 2557 ถงึอธบิดี
กรมควบคุมมลพษิ (นายวเิชยีร จุ่งรุ่งเรอืงกจิ) เรื่อง แจง้ใหห้ยุดการกระท าอนัก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายและขอใหป้ฏบิตัติามค าชีข้าดอนุญาโตตุลาการ  

18 เม.ย. 57 กรมควบคุมมลพษิ มหีนงัสอืค าสัง่ รวม 4 ฉบบั ถงึผูม้สีว่นในการทุจรติ เรื่อง ใหช้ดใชค้่าสนิไหม
ทดแทน 
1) หนงัสอืค าสัง่ ที ่117/2557 ลงวนัที ่18 เมษายน 2557 สง่ถงึ 
1. นายปกิต  กิระวานิช ในฐานะอธบิด ีรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนใน

อตัรารอ้ยละ 20 ของความเสยีหายจ านวน 15,200,549,758 บาท และ 121,343,887.19 
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินบาท 3,040,109,951.60 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐ 
24,268,777.438  เหรยีญ 

2. นายศิริธญัญ ์ ไพโรจน์บริบูรณ์  ในฐานะรองอธบิด ีรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะ
ส่วนของตนในอตัราร้อยละ 10 ของความเสยีหายจ านวน 15,200,549,758 บาท และ 
121,343,887.19 เหรียญสหรฐั คดิเป็นเงินบาท 1,520,054,975.80 บาทและเป็นเงิน
เหรยีญสหรฐั 12,134,388.719  เหรยีญ 

3. นางยุวรี อินนา ในฐานะเจา้หน้าทีผู่้รบัผดิชอบโครงการ รบัผดิชดใชค้่าสินไหมทดแทน
เฉพาะส่วนของตนในอตัราร้อยละ 10 ของความเสยีหายจ านวน 15,200,549,758 บาท 
และ 121,343,887.19 เหรยีญสหรฐั  คดิเป็นเงนิบาท 1,520,054,975.80 บาทและเป็นเงนิ
เหรยีญสหรฐั 12,134,388.719  เหรยีญ 
 

18 เม.ย. 57 2) หนงัสอืค าสัง่ ที ่118/2557 ลงวนัที ่18 เมษายน 2557 สง่ถงึ นายวฒันา อศัวเหม  ใหร้บัผดิ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนในอัตราร้อยละ 30 ของความเสียหายจ านวน 
15,200,549,758 บาท และ 121,343,887.19 เหรยีญสหรฐั  คดิเป็นเงนิบาท 4,560,164,927.40 
บาทและเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั 36,403,166.157  เหรยีญ 

18 เม.ย. 57 3) หนงัสอืค าสัง่ ที ่120/2557 ถงึ 
1. นายณรงค ์ยอดศิรจินดา รบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนในอตัรา 

ร้อยละ 5 ของความเสยีหาย จ านวน 15,200,549,758 บาท และ 121,343,887.19 
เหรียญสหรฐั คิดเป็นเงินบาท 760,027,487.90  บาทและเป็นเงินเหรียญสหรัฐ 
6,067,194.359  เหรยีญ 

2. นายชะเอม ปู่ ม้ิม  รบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนในอตัรา รอ้ยละ 5 
ของความเสยีหาย จ านวน 15,200,549,758 บาท และ 121,343,887.19 เหรยีญสหรฐั 
คดิเป็นเงนิบาท 760,027,487.90  บาทและเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั 6,067,194.359  
เหรยีญ 

3. นายบุญลือ โพธ์ิอรณุ  รบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนในอตัรา รอ้ย
ละ 5 ของความเสยีหาย จ านวน 15,200,549,758 บาท และ 121,343,887.19 เหรยีญ
สหรฐั คดิเป็นเงนิบาท 760,027,487.90  บาทและเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั 6,067,194.359  



51 
 

วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
เหรยีญ 

18 เม.ย. 57 4) หนังสอืค าสัง่ ที ่121/2557 ลงวนัที ่18 เมษายน 2557 ถงึเจา้พนักงานของส านักงานทีด่นิ
จงัหวดัสมุทรปราการ สาขาบางพล ีและเจา้พนักงานฝ่ายปกครองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกโฉนด
ทีด่นิ ปรากฏตามค าพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง คดี
หมายเลขคดดี าที่ อม.2/2550  คดหีมายเลขคดแีดงที ่อม.2/2551 ใหร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหม
ทดแทนเฉพาะสว่นของตนในอตัรารอ้ยละ 20 ของความเสยีหายจ านวน 912,000,000 บาท คดิ
เป็นเงนิจ านวน 182,400,000  บาท โดยใหร้บัผดิคนละสว่นเท่าๆ กนั จ านวน 8 คน คอื   

1. นายสมมาตร ดลมนิทร์ เจ้าพนักงานของส านักงานที่ดนิจงัหวดัสมุทรปราการ สาขา
บางพล ี

2. นายชวณฐั โฉมจงัหวดั  ต าแหน่งช่างรงัวดั 6 ท าหน้าทีห่วัหน้าฝา่ยรงัวดั 
3. นายอรยิะ สกุวรรณรตัน์  ต าแหน่งช่างรงัวดั 5  ท าหน้าทีห่วัหน้างานรงัวดั 
4. นายพรชยั ดสิกุล  ต าแหน่งช่างรงัวดั 4  
5. นายคมชติ วชิญะเดชา  ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่รหิารงานที่ดนิ 6 ท าหน้าที่หวัหน้าฝ่าย

ทะเบยีน 
6. นายวชิยั ฉ่างทองค า ต าแหน่งนักวิชาการทีด่นิ 5 ท าหน้าที่หวัหน้างานหนังสอืส าคญั 

ส านกังานทีด่นิจงัหวดัสมุทรปราการ 
7. นายเกรยีงศกัดิ ์ตณัฑะตะนยั ต าแหน่งปลดัอ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
8. นายณรงค์ ยอดศิรจินดา ต าแหน่งก านันต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ 
 

31 ส.ค. 57 รฐับาลของนายกรฐัมนตรีพลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา105 
- นายวษิณุ เครอืงาม  เป็นรองนายกรฐัมนตร ี
- พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 
(โดย นายวเิชยีร  จุ่งรุ่งเรอืง เป็น อธบิดกีรมควบคุมมลพษิ) 

10 ต.ค. 57 คดีสถาบนัอนุญาโตตลุาการ 
เรื่อง คดพีพิาทเกีย่วกบัเรื่องทีม่กีฎหมายก าหนดใหอ้ยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง (อุทธรณ์ค า
พพิากษา) 

(คดหีมายเลขด าที ่อ.285/2566 คดหีมายเลขแดงที ่อ.487/2577) 
ผู้ร้อง คอื บรษิัท วิจติรภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั, บรษิัท สีแ่สงการโยธา (1974) จ ากดั, บรษิัท 
ประยูรวศิวก์ารช่าง จ ากดั, บริษทั เกตเวย ์ดเิวลลอปเมนท ์จ ากดั, บรษิทั สมุทรปราการ ออพ
เปอรเ์รทติง้ จ ากดั 
ผูค้ดัค้าน คอื กรมควบคุมมลพษิ 

(คดหีมายเลขด าที ่อ.286/2566 คดหีมายเลขแดงที ่อ.488/2577) 
ผูร้อ้ง คอื  กรมควบคุมมลพษิ 
ผูค้ดัค้าน คอื บรษิทั วจิติรภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั, บรษิทั สีแ่สงการโยธา (1974) จ ากดั, บรษิทั 
ประยูรวศิวก์ารช่าง จ ากดั, บรษิทั เกตเวย ์ดเิวลลอปเมนท ์จ ากดั, บรษิทั สมุทรปราการ ออพ

                                                           
105 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 164 ง ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 
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เปอรเ์รทติง้ จ ากดั 

ศาลปกครองสูงสุด มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้น และให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลทัง้ในชัน้ปกครองชัน้ต้นและในชัน้อุทธรณ์ ซึง่ช าระไวเ้กนิใหแ้ก่ผูค้ดัคา้นเป็น
เงนิ 5,484,918 บาท106 

28 พ.ย. 57 กรมควบคุมมลพษิมหีนงัสอื ลบั ด่วนทีส่ดุ ที ่ทส 0302/11815 ลงวนัที ่28 พฤศจกิายน 2557107 
ถงึส านักงานคดปีกครอง ส านักงานอยัการสงูสุด เพื่อขอค าแนะน าการปฏบิตัติามค าพพิากษา
ของศาลปกครองสงูสดุ ในฐานะทีพ่นกังานอยัการของส านกังานคดปีกครองเป็นผูร้บัมอบอ านาจ
การต่อสูใ้นคดนีี้ 

2 ธ.ค. 57 กจิการร่วมคา้ NVPSKG  มหีนังสอื ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 2557 แจ้งกรมควบคุมมลพษิ108 ว่า 
หากกรมควบคุมมลพษิสามารถปฏบิตัิตามค าสัง่ของศาลปกครองสงูสุด โดยช าระหนี้ตามค าชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการทัง้หมดแก่กจิการร่วมคา้ฯ ไดภ้ายใน 30 วนั กจิการร่วมคา้ฯ กย็นิดทีี่
จะไม่คดิดอกเบีย้กบักรมควบคุมมลพษิในช่วง 30 วนัดงักล่าว 

3 ธ.ค. 57 กรมควบคุมมลพษิมคี าสัง่ ที ่524/2557 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 และค าสัง่ ที ่549/2557 ลง
วนัที ่18   ธนัวาคม 2557109 เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานเจรจาเพื่อลดจ านวนเงินท่ีต้องช าระ
ตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 487-488/2557) กรณี 
โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมอีธบิดกีรมควบคุมมลพษิ เป็นประธานคณะท างาน และมผีูแ้ทนส านักงาน
งบประมาณ ผู้แทนกรมบญัชกีลาง ผูแ้ทนกรมสรรพากร และเจ้าหน้าทีก่รมควบคุมมลพษิเป็น
คณะท างาน โดยใหค้ณะท างานฯ มอี านาจหน้าทีเ่จรจากบับรษิทั วจิติรภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดักบั
พวก ซึง่เป็นผูร้อ้งในคดดีงักล่าว เกีย่วกบัจ านวนเงนิ 

17 ธ.ค. 57 กรมควบคุมมลพษิ มหีนังสอื ด่วนที่สุด ที ่ทส 0302/12471 ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2557 แจ้ง
กจิการร่วมค้า NVPSKG110  เพื่อขอขยายระยะเวลาการช าระเงนิตามเงื่อนไขหนังสอืที่กจิการ
ร่วมคา้ฯ เสนอเมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2557 จาก 30 วนั ออกไปเป็น 60 วนั 

19 ธ.ค. 57 กจิการร่วมคา้ NVPSKG มหีนงัสอื ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2557 แจง้กรมควบคุมมลพษิ111 ว่าตก
ลงขยายระยะเวลาการช าระเงินตามเงื่อนไขในหนังสือที่กิจการร่วมค้าฯ  เสนอเมื่อวันที่ 2 
ธนัวาคม 2557  ออกไปอกี 60 วนันบัจากวนัทีค่รบก าหนดเดมิ 

19 ธ.ค. 57 ส านักงานคดปีกครอง ส านักงานอยัการสูงสุด มหีนังสอื ที่ อส 0027(อก)/2725 ลงวนัที่ 19 
ธนัวามคม 2557112 ตอบขอ้หารอืของกรมควบคุมมลพษิ สรุปไดด้งันี้ 

กรมควบคุมมลพษิจะต้องปฏบิตัติามค าบงัคบันับแต่วนัทีก่ าหนดในค าพพิากษาของศาล
ปกครองสงูสดุ และกรมควบคุมมลพษิไมม่เีหตุทีจ่ะชะลอการช าระเงนิ โดยอา้งเหตุทีก่รมควบคุม
มลพิษได้ยื่นฟ้องผู้ร้องเป็นจ าเลยในคดีอาญาฐานฉ้อโกงที่ศาลแขวงดุสิต ซึ่งขณะนี้คดีอยู่

                                                           
106 ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี  อ.285-286/2556   คดีหมายเลขแดงท่ี อ.487-488/2557  ลงวนัท่ี  10  ตุลาคม 
2557 หนา้ 95 
107 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 8 
108 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 9 
109 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 11 
110 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 9 
111 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 9 
112 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 8 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
ระหว่างการพจิารณาของศาลฏกีา เพราะคดอีาญาดงักล่าวยงัไม่ถงึทีส่ดุ และยงัไม่มคี าพพิากษา 
ในสว่นแพ่งใหผู้ก้ระท าผดินัน้ชดใชเ้งนิแก่ผูเ้สยีหายจากการกระท าความผดิฐานฉ้อโกง สว่นการ
ขอลดจ านวนเงนิทีต่อ้งช าระตามค าพพิากษาเป็นเรื่อง ทีก่รมควบคุมมลพษิจะตอ้งเจรจาขอผ่อน
ผนักบัผูร้อ้งทัง้หกตามค าพพิากษาก่อนครบก าหนดช าระเงนิตามค าพพิากษาต่อไป 

29 ธ.ค. 57 ส านักบงัคบัคดปีกครอง ส านักงานศาลปกครอง มหีนังสอื ด่วนมาก ที่ ศป 0014/ธ 2398 ลง
วนัที ่29 ธนัวาคม 2557113  ตอบขอ้หารอืของกรมควบคุมมลพษิ สรุปไดด้งันี้ 

กรมควบคุมมลพษิจะตอ้งถอืปฏบิตัติามค าพพิากษาโดยเคร่งครดั หากมปีญัหาอุปสรรคใน
การปฏบิตัติามค าพพิากษา ผู้ที่ต้องปฏบิตัติามค าพพิากษาสามารถชีแ้จงปญัหาขอ้ขดัขอ้งให้
ศาลทราบได ้ สว่นการพจิารณาทบทวนปรบัลดจ านวนเงนิ กรมควบคุมมลพษิและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งสามารถท าไดภ้ายใต้ค าวนิิจฉัยชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการตามค าพพิากษา แต่
หากการด าเนินการดงักล่าวท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการปฏบิตัติามค าบงัคบั กรมควบคุมมลพษิ
ในฐานะผู้ที่ต้องปฏบิตัิตามค าบงัคบัยงัผูกพนัที่จะต้องรบัผดิในส่วนของดอกเบี้ยตามค าชี้ขาด
ต่อไปจนกว่าจะไดช้ าระหรีค้รบถว้น 

 
13 ก.พ. 58 กรมควบคุมมลพษิ มหีนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่ทส 0302/1383 ลงวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึง

ส านกับงัคบัคดปีกครอง ส านกังานศาลปกครอง114  
เพื่อแจง้ขอ้ขดัขอ้งในการปฏบิตัติามค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสุดไปยงัส านักบงัคบั

คดปีกครอง ส านกังานศาลปกครอง ว่า กรมควบคุมมลพษิไม่สามารถปฏบิตัติามค าพพิากษาได้
ทนัภายในระยะเวลา 90 วนั ตามค าสัง่ของศาลปกครองสงูสุด เพราะจ านวนเงนิทีต่้องช าระตาม
ค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุมมีลูค่า ซึง่กรมควบคุมมลพษิไม่ไดต้ัง้งบประมาณไวส้ าหรบั
การนี้  จงึตอ้งขอใชง้บกลางจากรฐับาล แต่ยงัมีอุปสรรคดา้นงบประมาณและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบั
การเบกิจ่ายเงนิให้เป็นตามกฎ ระเบยีบ และข้อบงัคบัที่ทางราชการก าหนดไว้ ท าให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการพอสมควร ประกอบกบัขณะนี้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม อยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนปรบัลดจ านวนเงนิทีต่อ้งช าระ 
 

31 ม.ีค. 58 กรมควบคุมมลพษิ ยื่นค าแถลง ลงวนัที ่31 มนีาคม 2558 ต่อศาลปกครองกลาง115 
กรมควบคุมมลพษิ แถลงต่อศาลปกครองกลาง เพื่อแจง้ขอขดัขอ้งเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม

ค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุ ในคดหีมายเลขแดงที ่อ.487-488/2557 พรอ้มทัง้ขอใหศ้าล
มคี าสัง่ใหง้ดการบงัคบัคดไีวช้ัว่คราว โดยอา้งเหตุของการฟ้องคดแีพง่เกีย่วเน่ืองกบัคดอีาญา คดี
หมายเลขด าที ่254/2547 

 
 ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ยกของดการบงัคบัคดี116 ของกรมควบคุมมลพษิ ดว้ยเหตุผลว่า 

ศาลจะมคี าสัง่งดการบงัคบัคดตีามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายมาตรา 293 แห่งประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่ง ซึง่น ามาบงัคบัใช้โดยอนุโลมนัน้ ต้องประกอบดว้ยหลกัเกณฑส์องประการ 
คอื  

                                                           
113 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 8 
114 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 9 
115 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 10 
116 เพ่ิงอา้ง. หนา้ 10 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
ประการแรก  ตนไดฟ้้องเจา้หน้ีตามค าพพิากษาเป็นคดเีรื่องอื่นในศาลเดยีวกนั และ  
ประการที่สอง  ถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะคดีจะไม่ต้องมกีารขายทอดตลาด หรือจ าหน่าย
ทรพัยส์นิของตนโดยวธิอีื่น เพราะสามารถจะหกักลบลบหนี้กนัได ้

กรณีน้ีข้อเท็จจริงปรากฎว่า ขอ้พพิาทแห่งคดอียู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครอง  

 การที่ผูค้ดัค้าน (กรมควบคุมมลพษิ) ได้ ยื่นฟ้องรอ้งเป็นคดอีาญาต่อศาลยุติธรรม ใน
ความผดิฐานฉ้อโกง(สญัญา) คดหีมายเลขด าที ่254/2547 มใิช่การฟ้องเป็นคดเีรื่องอื่น
ในศาลเดยีวกนั จงึไม่เขา้หลกัเกณฑ ์ 

 ทัง้นี้การทีผู่ค้ดัคา้น (กรมควบคุมมลพษิ) ยงัไม่มกีารด าเนินการฟ้องคดแีพ่งเกีย่วเน่ือง
กบัคดอีาญา เพื่อขอใหผู้ร้อ้งในคดนีี้ชดใชค้่าเสยีหายอนัเนื่องมาจากการฉ้อโกง ตามทีผู่้
คดัค้านกล่าวอ้าง จึงไม่มีเหตุผลที่ศาลจะมีค าสัง่ให้งดการบงัคบัคดีไว้จนกว่าจะมีค า
พพิากษาของศาลฎกีา ในคดอีาญา คดีหมายเลขด าท่ี 254/2547 

3 ม.ิย. 58 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มหีนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่ทส 0100/2674 ลงวนัที ่3 
มถุินายน 2558 ถงึนายกรฐัมนตรี117  ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนินการในเรื่องการ
เจรจาเพื่อลดจ านวนเงินที่ต้องช าระตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไม่บรรลุผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุม ประกอบกับมีข้อจ ากดัเรื่องระยะเวลาและข้อ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้เพื่อใหก้ารปฏบิตัติามค าพพิากษา รวมทัง้แนวทางการใชป้ระโยชน์
โครงการเป็นไปดว้ยความรอบคอบ รดักุม มปีระสทิธภิาพสงูสดุและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบั
ทางราชการ 
 

17 ม.ิย. 58 ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีมหีนงัสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่นร 0405(ลน)/6585 ลงวนัที ่17 มถุินายน 
2558 ถงึกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม118 แจง้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ ว่า
นายกรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบให้แต่งตัง้คณะกรรมการตามที่ทางกระทรวงเสนอ โดยแต่งตัง้นาย
วษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานคณะท างานเจรจาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึน้กบัทางราชการอนัเนื่องมาจากค าพพิากษาสงูสดุ 

20 ส.ค. 58 รฐับาลของนายกรฐัมนตรีพลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ปรบั ครม.119  
- นายวษิณุ เครอืงาม  เป็นรองนายกรฐัมนตร ี
- พลเอก สุรศักดิ ์กาญจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม แทนพลเอก ดาวพ์งษ์ รตันสวุรรณ 
(โดย ม ีดร.วจิารย ์ สมิาฉายา เป็นอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ จนถงึปจัจุบนั) 

28 ส.ค. 58 
 

นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานคณะท างานเจรจาเพื่อลดผลกระทบทีจ่ะเกดิ
ขึ้นกับทางราชการอันเนื่องมาจากค าพิพากษาสูงสุด มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0405(ลร 
6)/9816 ลงวนัที ่28 สงิหาคม 2558120   
แจง้ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทราบว่า  
 กลุ่มบรษิทัหรอืกจิการร่วมคา้ NVPSKG ไดม้หีนังสอืฉบบัลงวนัที ่11 สงิหาคม 2558 แจง้

                                                           
117 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 12 
118 เพ่ิงอา้ง 
119 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
120 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  (อา้งแลว้) 
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ยนืยนัมายงันายวษิณุ เครอืงาม ว่ายนิดผี่อนปรนเงื่อนไขการช าระหนี้ตามค าพพิากษาของ
ศาลปกครองสงูสดุ ดงันี้ 
 ลดเงนิทีจ่ะช าระตามค าพพิากษาจ านวน 1,000 ลา้นบาท จากยอดหนี้ทีค่ านวนจนถงึ

วนัที ่21 พฤศจกิายน 2557 
 งดคดิดอกเบีย้ผดินัด ตัง้แต่วนัที่คดถีึงที่สุด (วนัที่ 21 พฤศจกิายน 2557) จนถงึวนัที่

ช าระเสรจ็สิน้ 
 รฐัสามารถแบ่งการช าระออกเป็น 3 งวด 

งวดที ่1  จ านวนรอ้ยละ 40 ภายในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2558 
งวดที ่2  จ านวนรอ้ยละ 30 ภายในวนัที ่21 พฤษภาคม 2559 
งวดที ่3  จ านวนรอ้ยละ 30 ภายในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 

 ทั ้งนี้  คณะกรรมการที่พิจ ารณาเรื่ อ งนี้ มีความ เห็น เพิ่ม เติมด้วยว่ า  กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมควรพิจารณาบางประเด็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พจิารณาของคณะรฐัมนตร ีดงันี้ 
(1) เมื่อช าระเงนิแก่กลุ่มกจิการร่วมคา้แลว้ รฐัจะน าโครงการบ าบดัน ้าเสยีคลองด่านมาใช้

ในกจิการใด 
(2) โครงการนี้หยุดชะงกัไปนาน การก่อสรา้งบางส่วนยงัไม่แล้วเสรจ็ (กลุ่มบรษิทัเหน็ว่า

เป็นความรบัผดิชอบของกรมควบคุมมลพษิทีไ่ม่อาจสง่มอบพืน้ทีไ่ด)้ แมแ้ต่ส่วนทีเ่สรจ็
แล้วกเ็สื่อมสภาพไปตามกาลเวลา การไม่ใช้งานและการไม่บ ารุงรกัษา จงึยงัมภีาระ
การซ่อมแซมอีกเป็นจ านวนมาก และควรหาแนวทางการซ่อมแซมตลอดจนเสนอ
วงเงนิทีจ่ะใชด้ว้ย 

(3) ในขณะน้ีมคีดีอาญาที่รฐัโดยอยัการและกรมควบคุมมลพษิฟ้องผู้รบัผดิไปแล้ว กรม
ควบคุมมลพิษจึงควรประสานกับส านักงาน ป.ป.ช. และหาผู้ร ับผิดทางแพ่ง เพื่อ
ฟ้องรอ้งในสว่นทีร่ฐัตอ้งช าระเงนิไปแลว้ดว้ย 

10 พ.ย. 58  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ ทส 0302/3306 ถึง 
เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี เรื่องขออนุมตัิงบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อน าไปช าระใหแ้ก่ผูร้อ้งตามค าพพิากษา ศาลปกครองสงูสุด
(กรณีคลองด่าน)121 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมคีวามเหน็ต่อขอ้เสนอแนะของนายวษิณุ เครอื
งาม รองนายกรฐัมนตร ีในฐานะประธานคณะท างานเจรจาเพื่อลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัทาง
ราชการอนัเนื่องมาจากค าพพิากษาสงูสดุ 3 ประเดน็ใหญ่ ไดแ้ก่ 

ประเดน็ 1 “เมื่อช าระเงินแก่กลุ่มกิจการร่วมค้าแล้ว รฐัจะน าโครงการบ่อบ าบดัน ้าเสีย
คลองด่านมาใช้ในกิจการใด” 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ เหน็ว่า รฐัควรน าโครงการบ่อบ าบดัน ้าเสยีคลองด่านมาใช้ใน
กจิการในด้านต่างๆ โดยต้องค านึงถึงผลที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ด้านสิง่แวดล้อมขัน้พื้นฐาน ด้าน
สงัคม และดา้นการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมกีรอบแนวคดิอย่างน้อย 4 ประเดน็หลกั 
ไดแ้ก่ 

1. ท าใหโ้ครงการฯ เกดิประโยชน์สงูสดุรวมถงึการท าใหเ้กดิมูลค่าเพิม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

                                                           
121 หนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0302/3306  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 หนา้ 20 
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การน าน ้าไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมหรอืภาคเกษตรกรรม(Reclaimed water) 
โดยภาครฐัใชเ้งนิทุนต ่าทีส่ดุ 

2. พยายามไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
3. ไม่ระบายน ้าทิง้ออกสูส่ิง่แวดลอ้ม โดยพยายามน าน ้ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม้ากทีส่ดุ 
4. เป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยในประเด็นนี้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อมได้มอบหมายให้องค์การจัดการน ้าเสียเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะใช้
งบประมาณ 285 ลา้นบาท ระยะเวลาประมาณ 330 วนั 

ประเดน็ 2   “โครงการน้ีหยุดชะงกัไปนาน การก่อสร้างบางส่วนยงัไม่แล้วเสรจ็ (กลุ่ม
บริษทัเหน็ว่าเป็นความรบัผิดชอบของกรมควบคมุมลพิษท่ีไม่อาจส่งมอบพืน้ท่ีได้) แม้แต่
ส่วนท่ีเสรจ็แล้วกเ็ส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา การไม่ใช้งานและการไม่บ ารงุรกัษา จึงยงั
มีภาระการซ่อมแซมอีกเป็นจ านวนมาก และควรหาแนวทางการซ่อมแซมตลอดจน
เสนอวงเงินท่ีจะใช้ด้วย” 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ เหน็ว่า  โครงการคลองด่านเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มี
โครงสร้างและมอีุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการจ านวนมาก ดงันัน้ ในการเสนอแนวทางการ
ซ่อมแซมตลอดจนวงเงนิที่จะใช้นัน้ จ าเป็นจะต้องท าการส ารวจทางเทคนิค การออกแบบและ
ก่อสรา้งโดยท าการส ารวจและวเิคราะหง์านก่อสรา้งดมิและประเมนิค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ 

1. การก่อสรา้งสว่นทีย่งัไม่แลว้เสรจ็ 
2. งานทดสอบระบบเครื่องจกัรกลและอุปกรณ์  
3. งานซ่อมแซมแกไ้ขและปรบัปรุง 
4. งานเปลีย่นทดแทนอุปกรณ์และเครื่องจกัรกล และ 
5. งานปรบัปรุงคุณภาพของระบบเครื่องจกัรและอุปกรณ์รวมทัง้ตอ้งท าการตรวจสอบและ

ประเมนิปรมิาณน ้าเสยีทัง้จากภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมใหม่ เปรยีบเทยีบกบั
ปรมิาณน ้าเสยีทีอ่อกแบบไวแ้ละความเหมาะสมของเทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้าเสยีหรอื
คุณภาพน ้าทิง้ทีจ่ะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  

ในขณะนี้องค์การจดัการน ้าเสยีได่เริ่มด าเนินการส ารวจและเสนอแนวทางการซ่อมแซม
โครงสร้างระบบบ าบดัน ้าเสยีคลองด่านแล้วตัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 2558 โดยมรีะยะเวลา
ด าเนินการ 150 วนั 

ประเดน็ 3   “ในขณะน้ีมีคดีอาญาท่ีรฐัโดยอยัการและกรมควบคมุมลพิษฟ้องผูค้วรรบัผิด
ไปแล้ว กรมควบคมุมลพิษจึงควรประสานกบัส านักงาน ป.ป.ช. และหาผู้รบัผิดทางแพ่ง
เพื่อฟ้องรอ้งในส่วนท่ีรฐัต้องช าระเงินไปแล้วด้วย” 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ ชี้แจงว่า กรมควบคุมมลพิษได้มีการประสานกบัส านักงาน 
ป.ป.ช. มาก่อนหน้านี้แล้ว และเมื่อทราบว่าส านักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งเรื่องให้ส านักงานอยัการ
สงูสดุเพื่อฟ้อง นายปกิต กิระวานิช กบัพวกรวม 3 คน (นายศิริธญัญ ์ไพโรจน์พิบูรณ์ และ
นางยุวรี อินนา) ในความผดิตามมาตรา 151 และมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
และไดม้อบอ านาจใหพ้นักงานอยัการ ยื่นค ารอ้งต่อศาลทีพ่จิารณาคดดีงักล่าว เพื่อขอบงัคบัให้
จ าเลยชดใชค้่าเสยีหายให้แก่กรมควบคุมมลพษิด้วย พนักงานอยัการได้ยื่นค าร้องต่อศาลแล้ว
ทัง้นี้  จ านวนเงินที่เรียกให้จ าเลยทัง้ 3 คนชดใช้ให้แก่กรมควบคุมมลพิษเป็นเงิน จ านวน 
7,124,819,903.20 บาท และเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั 48,537,554.876 เหรยีญ 
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้เสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรีพิจารณา 
ดงัน้ี 

1. อนุมตัใิหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ โดย กรมควบคุมมลพษิ ใชง้บกลางรายการเงนิ
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อน าไปช าระ
ใหแ้ก่ผูร้อ้งตามค าพพิากษาคดหีมายเลขด า ที ่อ. 285-286/2556 คดหีมายเลขแดงที ่อ. 
487- 488/2557 ตามผลการเจรจาซึ่งมนีายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีเป็น
ประธาน ดงันี้ 
(1) งวดที ่1  จ านวนรอ้ยละ 40 ภายในวนัที ่21 พ.ย. 58  เป็นเงนิบาทจ านวน 

3,174,581,566.04 บาท และเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั จ านวน 21,717,855.40 เหรยีญ 
(2) งวดที ่2  จ านวนรอ้ยละ 30 ภายในวนัที ่21 พ.ค. 59 เป็นเงนิบาทจ านวน 

2,380,936,174.53 บาท และเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั จ านวน 16,288,391.55 เหรยีญ 
(3) งวดที ่3  จ านวนรอ้ยละ 30 ภายในวนัที ่21 พ.ย. 59 เป็นเงนิบาทจ านวน 

2,380,936,174.53 บาท และเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั จ านวน 16,288,391.55 เหรยีญ 
(4) ส าหรบัการช าระหนี้เป็นเงนิเหรยีญสหรฐั ใหค้ านวณโดยใชอ้ตัราและเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วนั ก่อนวนัทีท่ าการช าระ 

   และมอบหมายให้องค์การจัดการน ้าเสยี ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสงักัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบโครงการออกแบบรวมก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ (คลองด่าน) ในการ
ด าเนินการตรวจสอบ/วเิคราะห์สภาพงานก่อสรา้ง และองค์ประกอบต่างๆ รวมถึงการประเมนิ
มูลค่าปจัจุบันของโครงการฯ ในสภาพปจัจุบนั และหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อน าโครงการ
ออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัสมุทรปราการ 
มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และคุม้ค่ากบังบประมาณทีล่งทุนไป ยกเวน้การด าเนินคดทีีเ่กีย่วกบั
โครงการฯ ดงักล่าว ยงัเป็นความรบัผดิชอบของกรมควบคุมมลพษิเช่นเดมิ 

17 พ.ย. 58 ส านักงบประมาณ มหีนงัสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่นร 0709/105 ถงึ เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี122  
เรื่อง ขออนุมตัิงบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น งบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อน าไปช าระใหแ้ก่ผูร้อ้งตามค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุ 
 
ส านกังบประมาณไดท้ าความเหน็ตามที ่ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีมหีนงัสอืด่วนทีสุ่ด ที ่นร 
0506/41498 ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 ขอใหส้ านักงบประมาณเสนอความเหน็ในส่วนที่
เกีย่วขอ้งเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตร ีสรุปไดว้่า 

 ส านักงบประมาณมคีวามเหน็ว่า สมควรทีค่ณะรฐัมนตรจีะพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบขอ้เสนอ
ทัง้ 2 ข้อ ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ เสนอ โดยการช าระค่าจ้าง ค่าเสยีหาย รวม
ดอกเบี้ยตามข้อเรียกร้อง พร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมหนังสอืค ้าประกนัดงักล่าว โดย
วงเงนิและเงื่อนไขการช าระหนี้เป็นไปตามทีค่ณะท างานเจรจาเพื่อลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบั
ทางราชการ  

 นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีและประธานคณะกรรมการฯ ไดเ้จรจาต่อรอง

                                                           
122 หนงัสือส านกังบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0709/105  ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558  
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จนถึงที่ สุ ดแล้ว  จ านวนเงินที่ต้ อ งช า ระทั ้ง สิ้น  7,936,453,915.10 บาท  กับ 
54,294,638.50 เหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 1,954,606,986 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน
วนัที่ 11 พฤศจกิายน 2558 เท่ากบั 36.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั) รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 9,891,060,901.10 บาท 

 ส าหรบังบประมาณเพื่อน าไปช าระใหแ้ก่ผูร้อ้งตามค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสุด 
เนื่องจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ โดยกรมควบคุมมลพษิไม่ได้รบัการจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในกรณีดงักล่าว ประกอบกบัเป็นกรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนและเป็นขอ้ผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายตามค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสุด จึงเหน็
ควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง 
รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น จ านวนเงนิทัง้สิน้ 6,923,742,631 
บาท (หกพนัเกา้รอ้ยยีส่บิสามลา้นเจด็แสนสีห่มื่นสองพนัหกรอ้ยสามสบิเอด็บาทถ้วน) 
ปดัเศษ เพื่อช าระค่าจา้ง ค่าเสยีหาย รวมดอกเบีย้ตามขอ้เรยีกรอ้งพรอ้มดอกเบีย้ และ
ค่าธรรมเนียมหนงัสอืค ้าประกนั งวดที ่1 และงวดที ่2 ทีถ่งึก าหนดจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ดงันี้ 

งวดที ่1   ในวงเงนิ 3,174,581,566.04 บาท และ 21,717,855.40 เหรยีญสหรฐั หรอื
เท่ากบั 781,842,794.40 บาท คดิอตัราแลกเปลีย่น 36.00 บาท ต่อ 1 เหรยีญ  

รวมเป็นเงนิ 3,956,424,361 บาท ปดัเศษ 

งวดที ่2  ในวงเงนิ 2,380,936,174.53 บาท และ 16,288,391.55 เหรยีญสหรฐั หรอื
เท่ากบั 586,382,095.80 บาท คดิอตัราแลกเปลีย่น 36.00 บาท ต่อ 1 เหรยีญ  

รวมเป็นเงนิ 2,967,318,270 บาท ปดัเศษ 
โดยในกรณีที่อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลต่างประเทศมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่มี

ผลท าใหว้งเงนิบาทเพิม่ขึน้เกนิกว่าทีไ่ดร้บัอนุมตัไิวข้า้งตน้ โดยวงเงนิสกุลต่างประเทศ
ที่ได้รับความเห็นชอบไม่เปลี่ยนแปลง ก็ให้กรมควบคุมมลพิษขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิม่เตมิในกรณีดงักล่าวได ้ 

งวดที่ 3  ส าหรบัเงินที่ต้องช าระงวดที่ 3 จ านวน 2,380,936,174.53 บาท และ 
16,288,391.55 เหรยีญสหรฐั ใหก้รมควบคุมมลพษิเสนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามขัน้ตอนต่อไป ทัง้นี้ นายกรฐัมนตรีได้
ให้ความเหน็ชอบแล้ว 

ส าหรับความเสียหายและภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น เห็นสมควรที่กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพษิจะเร่งรดัด าเนินการตาม
ขัน้ตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้บุคคลที่รบัผดิชอบหรือ
เกีย่วขอ้งชดใช้ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสุดของทางราชการเป็น
ส าคญั 

17 พ.ย. 58 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เสนอขอมตคิณะรฐัมนตรี เรื่องขออนุมตังิบกลาง 
รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อน าไปช าระใหแ้ก่
ผูร้อ้งตามค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ (กรณีคลองด่าน) 

คณะรฐัมนตรีมีมติ ดงันี้ 
1. อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุม
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มลพิษ) เพื่อน าไปช าระให้แก่ผู้ร้องตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดี
หมายเลขด า ที ่อ. 285-286/2556 คดหีมายเลขแดงที ่อ. 487- 488/2557 ตามผลการ
เจรจาของคณะท างานเจรจาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการอัน
เนื่องมาจากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีรองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณุ 
เครอืงาม) เป็นประธาน เป็นจ านวนเงนิทีต่้องช าระทัง้สิน้ 7,936,453,915.10 บาท กบั 
54,294,638.50ดอลลารส์หรฐั หรอืเท่ากบั 1,954,606,986 บาท (อตัราแลกเปลีย่นวนัที ่
11 พฤศจกิายน 2558 เท่ากบั 36.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั) รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
9,891,060,901.10 บาท ตามความเหน็ของส านกังบประมาณ 

2. มอบหมายให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (องค์การจดัการน ้าเสยี) 
เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้า
เสยีเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมุทรปราการ (คลองด่าน) ในการด าเนินการตรวจสอบ/
วเิคราะหส์ภาพงานก่อสรา้ง และองคป์ระกอบต่าง ๆ รวมถงึการประเมนิมูลค่าปจัจุบนั
ของโครงการฯ ในสภาพปจัจุบนั และหาแนวทางทีเ่หมาะสมเพื่อน าโครงการฯ มาใชใ้ห้
เกดิประโยชน์สงูสุด และคุม้ค่ากบังบประมาณทีล่งทุนไป รวมทัง้ด าเนินการตามขอ้สัง่
การของนายกรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 13 ตุลาคม 2558 ที่ให้พจิารณาศึกษาก าหนดแนว
ทางการใชป้ระโยชน์พืน้ทีก่่อสรา้งโครงการดงักล่าวโดยอาจพจิารณาใหเ้อกชนเขา้ร่วม
ลงทุนเพื่อด าเนินการดว้ย 

3. ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (กรมควบคุมมลพษิ) รบัผดิชอบการ
ด าเนินคดทีีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการฯ ดงักล่าวเช่นเดมิ รวมทัง้ให้เร่งรดัการด า เนินการ
เพื่อใหบุ้คคลทีร่บัผดิชอบหรอืเกีย่วขอ้งชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ โดยต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของทางราชการดว้ย 

21 พ.ย. 58 ค่าโง่คลองด่าน ไหนว่าต่อรองได้123 

วนัที ่20 สงิหาคม 2558 นายวษิณุ เครอืงาม ใหส้มัภาษณ์ว่า เบือ้งตน้การเจรจากบัเอกชน
ไดม้กีารลดค่าเสยีหายทีต่อ้งชดใชไ้ดจ้ านวนมาก วนัน้ีรฐัเสยีดอกเบีย้วนัละประมาณ 2 ลา้นบาท 
ยิง่ด าเนินการชดใช้ค่าเสยีหายล่าช้า กย็ิง่จะเสยีดอกเบี้ยมากขึน้ เพราะเป็นไปตามค าสัง่ศาล
ปกครองสูงสุด ที่ใหร้ฐัชดใช้ค่าเสยีหายภายใน 90 วนันับตัง้แต่วนัที่คดถีงึที่สุด หากยงัช าระ
ไม่ได้กต็้องช าระดอกเบี้ยในส่วนนี้ทุกวนั แต่บรษิัทฯ พร้อมที่จะลดดอกเบี้ยและเงนิต้น ตัง้แต่
วนัทีศ่าลตดัสนิเป็นทีส่ิน้สุด หากรฐับาลยอมท าตามขอ้เรยีกรอ้งของเขา ส่วนค่าเสยีหายรฐับาล
จะตอ้งไปไล่บีก้บัขา้ราชการกบัผูเ้กีย่วขอ้งต่อไป 

อย่างไรกต็าม วนัที่ 17 พฤศจกิายนทีผ่่านมา ทีป่ระชุม ครม.มมีติอนุมตัขิองบประมาณ
กลางส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินงบประมาณปี 2559 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม น าไปช าระหนี้ใหผู้ร้อ้งตามค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสุด กรณีการก่อสรา้งบ่อ
บ าบดัน ้าเสยีคลองด่าน เป็นจ านวน 4,983,342,383 บาท และเป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ จ านวน 
31,035,780 เหรยีญสหรฐัฯ (หรอื 1,114,966,914.01 ลา้นบาท ณ วนัที ่17 พ.ย. 2558) ใหแ้ก่
บริษัทผู้ร้อง พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน 4,424,099,982 บาท และของเงิน 

                                                           
123 Astv Weekend – Manager Online  http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx?NewsID=9580000129097 
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26,434,636 เหรยีญสหรฐัฯ นับตัง้แต่วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2546 และค่าธรรมเนียมแทนผู้
เรยีกรอ้งเป็นเงนิ 6 ลา้นบาทต่อปี โดยใหก้รมควบคุมมลพษิช าระเงนิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั 
นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทัง้ในชัน้ศาลปกครองชัน้ต้นและในชัน้
อุทธรณ์ซึง่ช าระไวเ้กนิใหแ้ก่ผูค้ดัคา้นเป็นเงนิ 5,484,918 บาท รวมแลว้เป็นเงนิทัง้สิน้ประมาณ 
6,170 ลา้นบาท 

พล.ต.สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ีแถลงว่า โดยความเร่งด่วน
ของเรื่องนี้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รายงานว่า จะต้องช าระเงนิงวดแรก
ภายในวนัที่ 21 พฤศจกิายนนี้ จงึเสนอเรื่องเขา้มาดงักล่าวเขา้มาเพื่อของบกลาง ครม.จึง
เหน็ชอบตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เสนอใหแ้บ่งจ่าย 3 งวด คอื งวดท่ี 
1 จ่ายร้อยละ 40 เป็นเงนิ 3,174,581,566.04 บาท และเป็นเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ จ านวน 
21,717,855.40 ดอลลาร ์ภายในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2558 งวดท่ี 2 จ่ายรอ้ยละ 30 เป็นเงนิ 
2,380,936,174.53 บาท และเป็นเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 16,288,391.55 ดอลลาร ์ภายในวนัที ่21 
พฤษภาคม 2559 และงวดท่ี 3 ร้อยละ 30 เป็นเงนิ 2,380,936,174.53 บาท และเป็นเงนิ
ดอลลารส์หรฐัฯ 16,288,391.55 ดอลลาร ์ภายในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 ทัง้นี้ การช าระเงนิ
ดอลลารส์หรฐัฯ ใหค้ านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 7 วนั ก่อนวนัทีท่ าการช าระ 

17 ธ.ค. 58 ศาลอาญาอ่านค าพิพากษาคดีทุจริต คลองด่าน124 

ศาลอ่านค าพพิากษาคดทีุจรติคลองด่าน ทีพ่นกังานอยัการฝา่ยคดพีเิศษ 2 เป็นโจทก ์ฟ้อง
นายปกติ กริะวานิช อายุ 79 ปี อดตีอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ, นายศริธิญัญ์ ไพโรจน์พบิูรณ์ 
อายุ 64 ปี อดตีรองอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ และนางยุวร ีอนินา อายุ 54 ปี ผอ.กองจดัการ
คุณภาพน ้า ขณะด ารงต าแหน่งนกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม 7 ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการคดัเลอืก 
ร่วมกนัเป็นจ าเลยที ่1-3 ในความผดิฐานเป็นเจา้หน้าทีม่หีน้าทีจ่ดัซื้อ ท า จดัการรกัษาทรพัย์
ใดๆ, ร่วมกนัใชอ้ านาจในต าแหน่งปฏบิตัหิน้าที ่หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทุจรติ 

อยัการโจทก์   ระบุฟ้องความผดิจ าเลยเมื่อวนัที ่17 ม.ิย.57 ระบุความผดิสรุปว่า เมื่อระหว่าง
วนัที ่14 ม.ิย. 38 - 28 ก.พ.46 นายวฒันา อศัวเหม อดตี รมช.มหาดไทย ไดร้วบรวมเขา้ชื่อซือ้
ทีด่นิจากประชาชนย่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในนามบรษิทั เหมอืงแร่ลานทอง จ ากดั แลว้
ขายใหก้บับรษิทั ปาลม์บชี ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทในเครอืเดยีวกนั  จากนัน้จ าเลย
ทัง้สามซึง่เป็นเจา้พนกังานของรฐั ไดร้่วมกนัเอือ้ประโยชน์ใหใ้ชท้ีด่นิ ของบรษิทั คลองด่านมารนี 
แอนดฟิ์ชเชอรี ่จ ากดั บรษิทัในเครอืการก่อสรา้งโครงการ และเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่กจิการร่วมคา้ 
เอน็วพีเีอสเคจ ี(NVPSKG JOINT VENTURE) ใหไ้ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ท าสญัญาโครงการกบั
กรมควบคุมมลพิษ รวมทัง้ให้ผ่านคุณสมบตัิในการประกวดราคาและเพิม่วงเงินงบประมาณ
ก่อสร้างโครงการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ไม่ต้องเสยี
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายทีด่นิ ท าใหร้ฐัไดร้บัความเสยีหาย มลูค่า 22,949,984,020 บาท 

                                                           
124 ขา่วไทยโพสต ์ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 

http://www.thaipost.net/?q=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%8120%E0%B8%9B%E0%B8%B53%E0%B8%AD%E0
%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A
3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9 
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ศาลพเิคราะหค์ าเบกิความและพยานหลกัฐานทัง้สองฝ่ายทีน่ าสบืหกัลา้งกนัแลว้เหน็ว่า   การที่
จ าเลยทัง้สามซึ่งมหีน้าที่ด าเนินการและรบัผดิชอบโครงการดงักล่าว กลบัปฏบิตัหิน้าที่มชิอบ 
ยนิยอมให้บรษิัท ปาล์มบชีฯ ที่บรษิัท คลองด่านมารนีฯ ถูกเชดิให้ถือกรรมสทิธิแ์ทน ซึ่งไม่มี
คุณสมบตัใินการยื่นซองประกวดราคาไดย้ื่นขอ้เสนอตัง้โรงบ าบดัน ้าเสยี ทัง้ยงัปกปิดรปูแบบการ
ประกวดราคา การจดัซือ้ทีด่นิ ท าใหร้ฐัเสยีเปรยีบ มไิดเ้สนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา เป็นการ
ฝ่าฝืนมติคณะรฐัมนตรีที่ประกวดราคาแบบเหมารวม โดยไม่ด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.วธิกีารงบประมาณ พ.ศ.2502 และระเบยีบการ
ก่อหนี้ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ พ.ศ.2534 

การกระท าของจ าเลยทัง้สาม  เลอืกด าเนินการเกี่ยวกบัโครงการไปในทางที่ขดัต่อระเบยีบ
ราชการ พฤติการณ์ส่อแสดงให้เหน็ถงึการวางแผนและด าเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์นับแต่ให้
ทีด่นิของบรษิทั คลองด่านฯ ไดร้บัคดัเลอืกน ามาใชใ้นโครงการ ร่วมกนัปกปิด และบดิเบอืนสรา้ง
ราคาที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีผลเกี่ยวเนื่องให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจ ี
(NVPSKG JOINT VENTURE) เขา้มาเป็นคู่สญัญาก่อสรา้งโครงการกบักรมควบคุมมลพษิ 
แสดงให้เห็นว่าชดัแจ้งว่า กลุ่มเอกชนร่วมกนับิดเบือนและปกปิดข้อเท็จจริงการเสนอแต่ละ
ขัน้ตอนโดยทุจรติ แลว้เจา้หน้าทีร่ฐั ซึง่มจี าเลยทัง้สามรวมอยู่ดว้ย กบัผูด้ ารงต าแหน่งรฐัมนตรทีี่
มหีน้าทีร่บัผดิชอบเขา้ร่วมมอืกนั เป็นการกระท าโดยทุจรติ และเอือ้ประโยชน์ช่วยเหลอืกนั ท า
ใหโ้ครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี เขตควบคุมมลพษิ จ.สมุทรปราการ ระหว่าง
กรมควบคุมมลพษิกบักจิการร่วมคา้ เอน็วพีเีอสเคจ ีเป็นสญัญาทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

พยานหลักฐานโจทก์จึงรบัฟงัได้ว่า การกระท าของจ าเลยทัง้สามท าให้ราชการได้รบัความ
เสยีหายอย่างรา้ยแรง เป็นเจา้พนักงานปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัิหน้าที่โดยมชิอบ และโดย
ทุจรติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 เป็นกรรมเดยีวผดิกฎหมายหลายบท 
ใหล้งโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 อนัเป็นบทหนกัสดุ จ าคุกจ าเลยทัง้สาม คนละ 
20 ปี 

17 ธ.ค. 58 องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) จดังานเสวนา "คลองด่าน 2 หมื่นลา้น ท าไมต้องเสยีค่า
โง่"  

นายวชิา มหาคุณ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าว
เสวนาตอนหนึ่งว่า อยากให้รฐับาลชะลอการจ่ายเงนิค่าโง่จ านวนกว่า 9,000 ลา้นบาทให้กบั
กจิการร่วมคา้ NVPSKG ไวก้่อน เพื่อรอความชดัเจนในสามประเดน็ คอื  

1. รอค าพพิากษาศาลชัน้ตน้ทีย่งัอยู่ระหว่างการพจิารณาว่า เจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วขอ้งในคดี
ดงักล่าวกระท าผดิหรอืไม่  

2. การพจิารณาความรบัผดิทางละเมดิต่อเจา้หน้าทีท่ีย่งัไม่มคีวามชดัเจน เรื่องอยู่ทีศ่าล
ปกครอง 

3. กรณีที่กรมควบคุมมลพษิฟ้องบรษิัทเอกชนทีห่ลอกน าที่ดนิสาธารณะมาขายให้ เพื่อ
น ามาใชใ้นการด าเนินโครงการ  

ขณะนี้คดอียู่ในชัน้ศาลฎีกา ยงัไม่มคีวามชดัเจนว่า ใครจะชนะคด ีจงึควรรอให้ประเด็น
เหล่านี้ชดัเจนก่อน กระบวนการยงัไม่จบสิน้ การใหจ้่ายเงนิให้บรษิทัเอกชนเป็นเพยีงมต ิครม . 
ไม่ถอืเป็นกฎหมาย สามารถเปลีย่นแปลงได ้

21 ธ.ค. 58 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) แนะรฐัใช้วิธีหกัลบหน้ีจ่ายค่าโง่คลองด่าน 
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วนั/เดือน/ปี เหตกุารณ์ 
เทียบเคียงคดีทางด่วนบางนา125 

นายชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า การที่
อดตีอธบิดกีรมควบคุมมลพษิกบัพวกทุจรติต่อหน้าที่โดยกระท าการอนัเป็นการเอื้อประโยชน์
และช่วยเหลอืกจิการร่วมค้า ใหเ้ป็นผู้รบัจ้างงานก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสยีคลองด่านโดยมชิอบ 
และกจิการร่วมค้า ขาดคุณสมบตัิตาม TOR ของกรมควบคุมมลพิษ เนื่องจากบริษัทนอร์ธ
เวสต์ วอเตอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งมีประสบการณ์ในการก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสยีขอ
ถอนตวัจาก กจิการร่วมคา้ก่อนมกีารลงนามในสญัญาจา้ง ย่อมเขา้ขา่ยการกระท าละเมดิต่อกรม
ควบคุมมลพษิ ท าใหก้รมควบคุมมลพษิเสยีหายอย่างรา้ยแรง 23,700 ลา้นบาท ผูร้่วมคา้ทัง้ 5 
บรษิัท และอธิบดกีรมควบคุมมลพษิกบัพวกจึงต้องร่วมกนัรับผิดชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่กรม
ควบคุมมลพษิ 23,700 ล้านบาท แมศ้าลปกครองสูงสุดจะพพิากษาใหก้รมควบคุมมลพษิจ่าย
ค่าเสยีหายใหผู้ร้่วมคา้ทัง้ 5 บรษิทักว่า 9,000 ลา้นบาท กรมควบคุมมลพษิกข็อหกักลบลบหนี้
ได้ ท าให้ผู้ร่วมค้าทัง้ 5 บรษิัท ต้องจ่ายเงนิให้กรมควบคุมมลพษิ 14,700 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบีย้ แมร้ฐับาลจะตกลงกบัผูร้่วมคา้ทัง้ 5 บรษิทั ขอผ่อนช าระแลว้ รฐับาลกข็อหกัลบกลบ
หน้ีได้ เพราะหน้ีละเมิดผิดนัด ตัง้แต่เวลาท่ีท าละเมิด ฉะนัน้รฐับาลจึงควรพิจารณาให้
ละเอียดรอบคอบในการใช้งบกลางจ่ายเงิน ให้ผูร้ว่มค้าทัง้ 5 บริษทักว่า 9,000 ล้านบาท   

นายชยัสทิธิ ์ยงักล่าวต่อว่า  ก่อนคดคี่าโง่คลองด่าน มคีดคี่าโง่ทางด่วนสายบางนา-บาง
พล-ีสมุทรปราการเกดิขึน้ แมอ้นุญาโตตุลาการจะชีข้าดใหก้ารทางพเิศษแห่งประเทศไทย จ่าย
ค่าเสียหายให้กิจการร่วมค้า บีบีซีดี 6,000 ล้านบาทเศษ แต่ศาลฎีกาก็มีค าพิพากษาที ่
7277/2549 ใหก้ารทางพเิศษแห่งประเทศไทยไม่ต้องจ่ายตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ 
แม้แต่บาทเดยีว เพราะผู้ว่าการทางพเิศษแห่งประเทศไทยท าสญัญากบักจิการร่วมค้าบบีซีดี ี
ผูร้บั จา้งโดยเอือ้ประโยชน์และช่วยเหลอืผูร้บัจา้ง สญัญาจา้งจงึเกดิจากกระท าโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย อนัเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่มีผลผูกพนัการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งคดีค่าโง่คลองด่านนี้ เจ้าหน้าที่ของรฐักเ็อื้อประโยชน์และช่วยเหลือผู้ รบัจ้าง
เช่นเดยีวกนั ผลคดน่ีาจะไม่ต่างกนั คอืรฐัไม่ควรจ่ายค่าโง่เหมอืนกนั แต่เมื่อคดคี่าโง่คลองด่าน 
ศาลปกครองสงูสดุพพิากษาใหจ้่าย รฐับาลกค็วรแกด้ว้ยการขอหกักลบลบหนี้กบัค่าเสยีหายทีผู่้
รบัจา้งตอ้งร่วมรบัผดิชอบ ท าใหร้ฐับาลไม่ตอ้งจ่ายและยงัเรยีกรอ้งใหผู้ร้บัจา้งจ่ายค่าเสยีหายอกี 
14,700 บาท ไดด้ว้ย 

  
 

 

                                                           
125 มติชน ออนไลน์ วนัที่ 21 ธันวาคม 2558 http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1450694273 
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เอกสารประกอบการเสวนาวชิาการ “รว่มหาทางออกกรณคี่าโงค่ลองด่าน-หยดุความเสยีหายของชาต”ิ 
วนัพฤหสับดทีี ่12 พฤษภาคม 2559  

ณ หอ้งประชุมสารนิเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท กรงุเทพฯ 
................................................. 

เปรียบเทียบถ้อยค ำวินิจฉัยประเด็นบริษัท NWWI ถอนตัว 

1.  ค ำพิพำกษำศำลแขวงดุสิต ควำมอำญำ คดีหมำยเลขด ำที่  254/2547 หมำยเลขแดงที่ 

3501/2552 ลงวันที่  12 พฤศจิกำยน 2552 ระหว่ำง กรมควบคุมมลพิษ โจทก์ กับ กิจกำรร่วมค้ำ 

เอ็นวีพีเอสเคจี ที่ 1 กับพวกรวม 19 คน จ ำเลย 

หน้า 99-104 

 “...แม้ตอนบนของหนงัสือบอกเลิกหนงัสือมอบอ านาจฉบบัลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2539 จะระบวุ่าเป็นของ

บริษัท ยูไนเต็ด ยูทิลิตีส์้ ซึ่งจ าเลยท่ี 2 ถึงท่ี 11 อ้างในภายหลงัว่าเป็นคนละนิติบุคคล แต่ในหนงัสือฉบบั

ดงักลา่วก็อ้างถึงปัญหาของบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ และหนงัสือมอบอ านาจของบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ ท่ีจ าเลยท่ี 

2 ใช้อยู่ในขณะนัน้ ทัง้ยงัได้ความด้วยว่าบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท ยไูนเต็ดยทูิลิตีส์้ 

จ ากัด (มหาชน) เม่ือปัญหาท่ีเกิดขึน้ถือเป็นเร่ืองส าคัญอันมีผลต่อการตกลงลงนามในสัญญาตาม

โครงการฯ จ าเลยท่ี 2 โดยจ าเลยท่ี 3 และโจทก์ ก็ควรจะมีการตรวจสอบถึงความถกูต้องแท้จริงของเอกสาร

ดงักล่าวเสียก่อน แตท่ัง้จ าเลยท่ี 2 โดยจ าเลยท่ี 3 และโจทก์ ก็หาได้กระท าไม่ ทัง้ตามหนงัสือมอบอ านาจ

ของนายโรเบิร์ต ฉบบัลงวนัท่ี 7 ตลุาคม 2539 ท่ีมอบอ านาจให้แก่จ าเลยท่ี 2 ก็เป็นการมอบอ านาจก่อนท่ี

นายโรเบิร์ตจะได้รับมอบอ านาจอย่างถูกต้องจากบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2539 และเป็น

การมอบอ านาจให้เป็นตวัแทนในการย่ืนเอกสารการประมลูเท่านัน้ ดงันัน้ การท่ีนายโรเบิร์ตท าหนงัสือมอบ

อ านาจให้จ าเลยท่ี 2 ในขณะท่ีตนเองยงัไม่มีอ านาจนัน้ จึงถือว่าหนังสือมอบอ านาจท่ีนายโรเบิร์ต มอบ

อ านาจให้จ าเลยท่ี 2 นัน้ไมช่อบ...”  

“...หนงัสือโต้ตอบท่ีส่งโดยส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย จอห์นสนั สโต๊คส์แลนด์ มาสเตอร์ กับจ าเลยท่ี 3 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2540 แจ้งขอระงบับอกกล่าวการผิดสญัญาไว้ก่อนตามเอกสารหมาย ล.36 นัน้  เห็น

ว่า แม้หนังสือโต้ตอบดังกล่าว จะมีข้อความในท านองของการเจรจาต่อรอง และก าหนดเง่ือนไข หรือ

ข้อเสนอ แตต่ราบใดท่ียงัไมมี่การตกลงกนัให้แนช่ดั ก็ยงัคงต้องถือวา่ บริษัท นอร์ทเวสต์ฯ มิได้ตกลงยินยอม

เข้าท าสญัญาร่วมกบัจ าเลยท่ี 2 ท่ี 4 ท่ี 6 ท่ี 8 และท่ี 10...” 
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“...เม่ือจ าเลยท่ี 2 เข้าท าสัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จกับโจทก์ ทัง้ท่ีทราบว่าบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ ได้ยกเลิก

หนงัสือมอบอ านาจ ท าให้จ าเลยท่ี 2 ไม่มีอ านาจในการเข้าท าสญัญาในนามของบริษัท นอร์ทเวสต์ฯแล้ว 

รวมทัง้การเปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ช่ือของบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ ทัง้ท่ีบริษัท นอร์ทเวสต์ฯ ไม่ได้เข้ามา

เก่ียวข้องด าเนินการตามโครงการฯ จึงเป็นการทจุริตหลอกลวงโจทก์ ด้วยการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอก

ให้แจ้ง ท าให้โจทก์ตกลงเข้าท าสัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จอันเป็นเอกสารสิทธิกับจ าเลยท่ี 2 จึงเป็นการ

กระท าความผิดฐานฉ้อโกง เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงว่าจ าเลยท่ี 4 ท่ี 6 ท่ี 8 และท่ี 10 ได้มอบอ านาจให้จ าเลย

ท่ี 2 มีอ านาจกระท าการแทน และจ าเลยท่ี 2 ได้มอบอ านาจช่วงให้จ าเลยท่ี 3 มีอ านาจกระท าการแทน จึง

ถือวา่ จ าเลยท่ี 2 ถึงท่ี 11 ได้ร่วมกนักระท าความผิดฐานฉ้อโกง...” 

2.  ค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่  50/2546 หมำยเลขแดงที่ 2/2554 

ลงวันที่  12 มกรำคม 2554 ระหว่ำง บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด ท่ี 1 กับพวกรวม 6 คน ผู้

เรียกร้อง กับ กรมควบคุมมลพษิ ผู้คัดค้ำน 

หน้า 8 

 “...ยังได้ความจากนายวรวิทย์ ชวนะนันท์ พยานผู้ เรียกร้องว่ากิจการร่วมค้า เอ็นจีพีเอสเคจี ตามท่ีผู้

เรียกร้องอ้างนัน้ ผู้ เรียกร้องแจ้งว่า กิจการร่วมค้าท่ีฝ่ายผู้ เรียกร้องกล่าวอ้างถึงนัน้ไม่ได้มีการจดทะเบียนตอ่

กระทรวงพาณิชย์ จึงมีผลเท่ากับตกลงท ากิจการร่วมค้าในลกัษณะห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีมิได้จดทะเบียน 

ตามแนวค าพิพากษาฎีกาท่ี 5633-5638/2548 ระหว่าง บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ผู้

ร้องขอ บริษัท เนาวรัตน์ พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) กบัพวก ผู้ ร้อง ดงันัน้ ข้อท่ีฝ่ายผู้คดัค้านอ้างว่า การท่ีผู้

คดัค้านเข้าท าสญัญาเกิดจากความส าคญัผิดว่ามีบริษัท นอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็น

ผู้ ร่วมในกิจการร่วมค้า และการท่ีบริษัท นอร์ธเวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ถอนตวัไป จึงท าให้ฝ่ายผู้

คดัค้านได้เข้าท าสญัญาโดยส าคญัผิดในตวับคุคลจงึไมเ่กิดขึน้” 

หน้า 9 

“...ส่วนท่ีผู้คดัค้านอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะ โดยไม่ได้อ้างมีเหตุแห่งโมฆะกรรม หรือน าสืบให้เห็นตามท่ี

กลา่วอ้าง รับฟังไมไ่ด้วา่ สญัญาตามท่ีผู้คดัค้านกลา่วอ้างเป็นโมฆะกรรม...” 
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3.  ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง คดีหมำยเลขด ำที่  791/2554, 809/2554 หมำยเลขแดงที่ 

18/2555, 2090/2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2555 ระหว่ำง บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด ที่ 1 

กับพวกรวม 6 คน ผู้ร้อง กับ กรมควบคุมมลพษิ ผู้คัดค้ำน 

 

หน้า 104 

“...มีประเด็นท่ีต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ ร้องทัง้หกมีสิทธิเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการหรือไม ่

เน่ืองจากผู้คดัค้านอ้างว่าสญัญาจ้างด าเนินการสญัญาโครงการจดัการน า้เสียฯ เป็นโมฆะเพราะสญัญา

ดงักล่าวจดัท าขึน้โดยส าคญัผิดในตวับคุคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและส าคญัผิดในตวัทรัพย์สินซึ่งเป็น

วตัถแุหง่นิตกิรรม เห็นวา่ สญัญาเป็นโมฆะหรือไม่นัน้ เป็นประเด็นท่ีผู้คดัค้านยกขึน้มาเพ่ือโต้แย้งค าขอของ

ผู้ ร้องทัง้หกท่ีขอให้ผู้คดัค้านจ่ายเงินคา่จ้างงานตามสญัญาโครงการจดัการน า้เสียฯ อนัเป็นประเด็นพิพาท

ข้อหนึ่งในชัน้อนุญาโตตุลาการ คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีอ านาจในการวินิจฉัยชีข้าดในประเด็นนีไ้ด้ 

ประกอบกบัผู้ เข้าประกวดราคาและจดัท าสญัญาโครงการจดัการน า้เสียพิพาทคือ กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอส

เคจี ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีแยกต่างหากออกมาจากบริษัทผู้ ร้องท่ี 1 ถึงท่ี 5 และบริษัท นอร์ธเวสต์ วอเตอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งหากจะมีการเปล่ียนตวับคุคลภายในกิจการร่วมค้าก็เป็นเร่ืองภายในนิติบคุคล

ดงักลา่ว อีกทัง้ผู้แทนของผู้คดัค้านเองก็รับทราบและอนญุาตให้มีการเปล่ียนตวัดงักล่าวแล้ว ส่วนกรณีท่ีดิน

ท่ีมีการออกโฉนดโดยมิชอบก็เป็นคดีพิพาทเก่ียวกับสญัญาซือ้ขายท่ีดินตามประกาศเชิญชวนผู้สนใจย่ืน

เอกสารแสดงคณุสมบตัิเบือ้งต้นเพ่ือขายท่ีดินให้แก่ผู้ คดัค้านส าหรับใช้ในโครงการออกแบบรวมก่อสร้าง

ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสียเขตควบคมุมลพิษ จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2539 ท่ี

แยกตา่งหากจากสญัญารับจ้างสญัญาโครงการจดัการน า้เสียฯ และคดีเก่ียวกบัการฉ้อโกงท่ีดินดงักล่าว ผู้

คดัค้านก็ได้ด าเนินคดีอาญากบัผู้กระท าผิดท่ีศาลแขวงดสุิตเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 254/2547 หมายเลขแดง

ท่ี 3501/2552 เพ่ือลงโทษฐานฉ้อโกงและเรียกเงินคา่ท่ีดินดงักล่าวคืนแล้ว ซึ่งคดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาชัน้อทุธรณ์...” 

4.  ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขด ำท่ี อ.285-286/2556 หมำยเลขแดงที่  อ.487-

488/2557 ลงวันท่ี 10 ตุลำคม 2557 ระหว่ำง บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 6 

คน ผู้ร้อง กับ กรมควบคุมมลพษิ ผู้คัดค้ำน 
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หน้า 88-89 

“...เม่ือพิจารณาหนงัสือลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2540 ท่ีผู้คดัค้านได้กล่าวอ้างว่าเป็นหนงัสือท่ีบริษัท ยไูนเต็ด 

ยูทิสตี ้จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท นอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด แจ้งกับผู้ ร้องท่ี 1 

ขอให้เพิกถอนหนังสือมอบอ านาจและจะไม่รับผิดใดๆ ต่อผลอันเน่ืองมาจากการใช้หนังสือมอบอ านาจ

ตัง้แตว่นัท่ี 28 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไปแล้ว ปรากฏว่าหนงัสือดงักล่าวมีข้อความท่ีระบตุ่อมาว่า บริษัท

ยงัคงต้องการท่ีจะเข้าร่วมเป็นคูส่ญัญาในโครงการดงักล่าวตอ่ไป โดยต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขบาง

ประการของสญัญา และหากสญัญาได้รับการแก้ไขด้วยความเห็นพ้องต้องกนัแล้ว บริษัทมีความยินดีท่ีจะ

ด าเนินการให้ หนงัสือมอบอ านาจฉบบัดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้หรือจดัให้มีหนงัสือมอบอ านาจใหม่ กรณีจึง

รับฟังได้ว่า ณ วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2540 ยงัไม่มีการเพิกถอนหนงัสือมอบอ านาจของตวัแทนบริษัท นอร์ธ

เวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั...” 

“...บริษัท นอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ยงัคงมีสถานะเป็นคูส่ญัญากบัผู้คดัค้าน 

โดยชอบ...” 

5.  ค ำพิพำกษำของศำลอำญำ คดีหมำยเลขด ำที่ อ.1682/2557 หมำยเลขแดงที่ อ.4149/2558 ลง

วันที่  17 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ระหว่ำง พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โจทก์ กับ นำย

ปกิต กิระวำนิช ที่ 1 นำยศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ท่ี 2 นำงยุวรี อินนำ ที่ 3 จ ำเลย 

หน้า 203 

 “หลังจากนัน้ยังมีการอนุมัติจ้างและการลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจีโดยไม่มี

บริษัทนอร์ทเวสต์ (NWWI) เป็นผู้น าโครงการตามข้อก าหนดการประกวดราคาอนัท าให้สญัญาไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ทัง้ยงัท าการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อสาระส าคญัของสญัญาแตกตา่งไปจากร่างท่ีผ่านการตรวจจาก

ส านกังานอยัการสูงสุด ด าเนินการจดัซือ้ท่ีดินโดยไม่ด าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 จ าเลยท่ี 2 ขณะด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และประธาน

คณะกรรมการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือเป็นผู้ มีสิทธิเข้าประกวดราคา ร่วมกบัจ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 

กระท าการดงักล่าว และจ าเลยท่ี 2 ขณะด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมควบคมุมลพิษ ร่วมกบัจ าเลยท่ี 3 ด าเนิน

โครงการโดยไม่มีบริษัทนอร์ทเวสต์ (NWWI) เป็นคู่สญัญา อีกทัง้ยงัยอมรับให้บริษัทสมุทรปราการออฟ

เปอร์เรทติง้ จ ากัด (ออฟโก้) ซึ่งกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจีท่ีไม่มีคณุสมบตัิอยู่ก่อนแล้วร่วมกันจดัตัง้ขึน้
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เพ่ือการนีเ้ป็นการเฉพาะอนัท าให้บริษัทสมุทรปราการออฟเปอร์เรทติง้ จ ากดั (ออฟโก้) ซึ่งไม่เคยมีผลงาน

และประสบการณ์ในการเดินระบบและซ่อมบ ารุงเข้ามาเป็นคู่สญัญากับกรมควบคมุมลพิษแทนท่ีบริษัท

นอร์ทเวสต์ฯ (NWWI) โดยไมช่อบด้วยกฎหมาย” 

หน้า 207 

“อีกทัง้ข้อเท็จจริงท่ีรับฟังนัน้มีผลท าให้สญัญาโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน า้

เสียเขตควบคมุมลพิษ จังหวดัสมุทรปราการ ฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวนัตก เลขท่ี 75/2540 ระหว่างกรม

ควบคมุมลพิษและกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจีเป็นสญัญาท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายมาแตต้่นอีกด้วย”  

 

หมายเหต ุประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 บญัญตัวิา่ 

 “มาตรา 46 ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจ าต้องถือข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในค าพิพากษาคดีส่วน

อาญา” 
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