
   

   
 

“DSI ชี้แจงกรณีประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ ากัด ร้องเรียนกล่าวหา
กรณีด าเนินคดีอาญาและอายัดเงินของสหกรณจ์นเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย” 

 
ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญว่า ในวันดังกล่าว 

นายส ารวย วงษ์สนอง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ ากัด ได้น าคณะเดินทางไปยัง
ศูนย์บริการประชาชน ส านักนายกรัฐมนตรี และยื่นหนังสือ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กราบเรียน 
นายกรัฐมนตรี เพ่ือขอทราบผลการร้องเรียน กรณีที่ตนได้ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกกรมสอบสวน
คดีพิเศษ อายัดเงินค่าอาหารดิบส าหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นเงินที่สหกรณ์ต้องน าไปช าระหนี้ให้กับตัวแทน
สหกรณ์ทั้งที่ยังไม่ท าการสืบสวนและแจ้งข้อกล่าวหากับสหกรณ์ รวมทั้งอ้างถึงกรณีที่สหกรณ์ได้ยื่นฟ้อง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่าศาลรับฟ้องแล้ว   
เป็นเหตุให้หมดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และประเด็นอื่นๆ นั้น 

เพ่ือให้สาธารณชนทราบและเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอชี้แจง
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. เรื่องนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนตุลาคม 255๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนว่า ในโครงการจัดซื้ออาหารดิบส าหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังในเรือนจ าต่างๆ ของกรมราชทัณฑ์ ไม่สุจริต 
ไม่โปร่งใส ทั้งการจัดซื้ออาหารดิบเข้าเรือนจ ายังเป็นช่องทางในการลักลอบน าสิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติด 
และสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจ า เนื่องจากกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเสนอขายสินค้าหรือบริการแก่รัฐ     
ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ทีอ่าจเป็น
คดีพิเศษ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีค าสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น โดยเป็น
ส านวนตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 233/2558 อยู่ในความรับผิดชอบของส านักคดีอาญาพิเศษ 2 และต่อมา
การตรวจสอบข้อเท็จจริงพบมูลความผิดเพียงพอกล่าวหาและด าเนินคดีพิเศษ จึงรับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 
122/2559 

2. จากการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พบว่าการจัดซื้ออาหารดิบส าหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าต่างๆ ของกรมราชทัณฑ์นั้น ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 เห็นชอบให้
สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการจ าหน่ายข้าวสารและเครื่องบริโภคตามนโยบาย
รัฐบาล มีสาระส าคัญตอนหนึ่งว่า หากส่วนราชการประสงค์จะซื้อสินค้าประเภทเครื่องบริโภคจาก องค์การ
คลังสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย องค์การผลิตอาหารส าเร็จรูป 
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด หรือสถาบันเกษตรกรที่อยู่  
ในพื้นที่ใกล้ที่สุด ให้แจ้งหน่วยงานและหรือสถาบันเกษตรกรดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 3 ราย เพ่ือมาเสนอราคา
และให้ซื้อจากรายที่เสนอราคาต่ าสุดโดยวิธี  “กรณีพิเศษ” และต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่          
25 พฤศจิกายน 2553 ให้สิทธิพิเศษ (๑) องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. (๒) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
หรือ อตก. (๓) องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (๔) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด และ 
(๕) สถาบันเกษตรกร ในการจ าหน่ายข้าวสาร เครื่องอุปโภคและบริโภค  
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 -๒- 
กรณีดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐที่มุ่งช่วยเกษตรกรในการขายสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่

รัฐโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากสถาบันเกษตรกรเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรโดยตรง 
ส่วนองค์การต่างๆ ก็จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้ว แต่เพ่ือให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุดจึงให้กลุ่มผู้มีสิทธิ
แข่งขันราคากันเองอีกชั้นหนึ่ง 

เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส านักคดีอาญาพิเศษ 2 เข้าท าการสอบสวนเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน ปรากฏข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าสหกรณ์วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้ใช้สิทธิในฐานะ
สถาบันเกษตรกรเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอาหารดิบส าหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังในเรือนจ าด้วยวิธีกรณีพิเศษ 
หลายพื้นที่ และพบว่าสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์มิได้ด าเนินกิจการเกี่ยวกับอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง
และเครื่องปรุง) และมีพฤติการณ์บางประการที่อาจเข้าข่ายความผิดในการตกลงร่วมกันในการเสนอราคา
เพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม และมีเงินที่ได้จากการกระท าความผิดเกิดขึ้น จึงได้อายัดเงินดังกล่าวไว้ และมีการเรียกผู้เกี่ยวข้อง
มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ส่วนเอกสารที่ผู้ร้องยื่นต่อกรมเพ่ือขอความเป็นธรรมก็มีการมอบให้คณะพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษรับไว้ประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วยแล้ว 

3. ประเด็นเกี่ยวกับการอายัดเงินของสหกรณ์นั้น ผู้บริหารสหกรณ์ได้เข้าพบผู้บริหารกรมสอบสวน
คดีพิเศษเม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือรับฟังค าชี้แจงแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อายัด 
โดยผู้บริหารสหกรณ์เข้าใจและยอมรับในเหตุผลที่มีการด าเนินคดีอาญาและการอายัดเงินในส่วนการจัดหา
อาหารดิบของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แต่ขัดข้องในกรณีที่ถูกอายัดเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
จ านวน 200 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ได้ด าเนินคดีกับสหกรณ์ในเรื่อง
ดังกล่าว เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ไม่ร้องทุกข์ด าเนินคดีกับสหกรณ์ ซึ่งในส่วนนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มี
ค าสั่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ท้ายบันทึกรายงานผลการประชุมร่วมกับตัวแทนสหกรณ์ ให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษที่ด าเนินการ รายงานข้อเท็จจริง และประสานงานกับฝ่ายกฎหมายของกรมราชทัณฑ์แล้ว 

4. ส าหรับประเด็นที่ระบุว่าสหกรณ์ได้ยื่นฟ้องผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และอ้างว่าศาลรับฟ้องแล้วเป็นเหตุให้หมดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่    
โดยมีภาพรายงานกระบวนพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ฉบับลงวันที่             
20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ ากัด ฟ้องผู้บริหารและคณะพนักงานสอบสวน   
คดีพิเศษที่ด าเนินคดีในเรื่องนี้ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้น ปรากฏ
เพียงว่าศาลรับค าฟ้องไว้และก าหนดให้นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพ่ือพิจารณาว่าฟ้องของ
โจทก์มีมูลพอที่จะรับไว้พิจารณาคดีหรือไม่เท่านั้น ซึ่งเป็นกระบวนการปกติ ไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้อง    
เป็นผู้กระท าความผิดตามที่ผู้ร้องเข้าใจและเห็นว่าหมดความชอบธรรม ไม่เช่นนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐด าเนินคดี
อาญากับผู้ใด ผู้นั้นก็ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐต่อศาลและท าให้หมดความชอบธรรมทุกกรณี ก็จะเกิดความเสียหาย
ต่อราชการ อย่างไรก็ตาม ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่จะแถลงหรือแสดงข้อเท็จจริงให้ศาลทราบถึง      
การปฏิบัติหน้าที่ และเป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาและให้ความเป็นธรรมต่อไป จึงชี้แจงมาเพ่ือทราบ/ 

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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