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“ศรีสุวรรณ” มั่นใจหลักฐานแนน ป.ป.ช. สามารถไตสวนเอาผิดผูท่ีเกี่ยวของประมลู ปราปา EEC ได อธิบดีธนารักษ เผยรอดูคํา

รอง“ศรีสุวรรณ” ยันมีหนาท่ีตองช้ีแจงขอสงสัย ไมฟนธงมีผลตอการลงนามเอกชนรายใหม ยํ้ายึดคําตัดสินศาล
ปกครองเปนหลัก 
 วันนี้ (22 พ.ย.) โครงการคัดเลือกเอกชนในการจัดใหเชา/บริหารระบบทอสงน้ําสายหลักในภาคตะวันออก 

กรมธนารักษ คัดเลือกผูชนะการประมูลเปนเอกชนรายใหม หลังจากท่ี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาค

ตะวันออก หรือ EAST WATER (อิสท วอเตอร) ผูไดรับสัมปทานรายเดิม จะสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาวันท่ี 31 ธ.ค. 67 

ทําใหอิสท วอเตอร ยื่นฟองคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของกรมธนารักษ ตอศาลปกครองกลาง และนายศรีสุวรรณ 

จรรยา นายกสมาคมพิทักษรัฐธรรมนูญ บอกวา การประมูลครั้งนี้มีขอพิรุธท่ีการยกเลิกและคัดเลือกเอกชนรายใหม ซ่ึง

ใหผลประโยชนตอบแทนท่ีนอยกวาบริษัท อิสท วอเตอร จึงเปนขอพิรุธ ท่ีสลับซับซอน และตองการให ป.ป.ช.

ตรวจสอบ 

 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมพิทักษรัฐธรรมนูญ ใหสัมภาษณวา เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญของธุรกิจเอกชน 

และเก่ียวพันกับผลประโยชนของรัฐ เรื่องท่ีมีการสิ้นสุดสัญญากิจการขนสงน้ําในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ขนสงน้ําผาน

ระบบทอเพ่ือไปบริการใหกับนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกหลายแหงตั้งแตชลบุรี ระยอง ประเด็นคือ

โครงการนี้รัฐบาลไดใหเอกชนทํามาเกือบ 30 ป และจะหมดอายุสัญญาสัปทานในป 2565-2566 เม่ือจะหมดอายุ

สัญญาในปหนาปรากฏวาทางราชการโดยเจาของพ้ืนท่ีคือกรมธนารักษ เปดประมูลใหม มีเอกชนท่ีสนใจเขามารวม

ประมูล 2-3 บริษัท รวมท้ังรายเดิมก็คือ บริษัท อิสท วอเตอร 

 การเปดประมูลครั้งนี้ ปรากฏวารอบแรก อิสท วอเตอร ก็ชนะประมูลอีกเชนเดิม เพราะใหผลประโยชนตอบ

แทนตอรัฐคอนขางสูงกวา แตเปนท่ีนาแปลกใจท่ีกรมธนารักษ บอกวา ไมพอใจ ก็เลยยกเลิกประมูล แลวเปดประมูล

ใหม ปรากฏวาครั้งหลัง อิสท วอเตอร ไมไดรับการประกาศใหเปนผูชนะ แตมีเอกชนอีกรายหนึ่ง เทาท่ีทราบมีการ

เตรียมบริษัทนี้กันของหลายๆคน ของผูมีอํานาจ เรื่องนี้ทางบริษัทท่ีเขาเคยชนะประมูลก็คือ อิสท วอเตอร ก็นําเรื่องนี้

ไปฟองตอศาลปกครอง ขณะนี้เรื่องอยูในการพิจารณาของศาลปกครอง แตวาเรื่องนี้ทางกรมธนารักษ ก็หยุดเรื่องนี้ไว

กอน รอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา เปนท่ีถูกตอง 

 ผมเรียนวาเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีมีขอพิรุธ เม่ือธนารักษ เปดประมูลแลวมีเอกชนเขามาเสนอราคาประมูลถูกตอง 

แลวก็ใหผลประโยชนตอภาครัฐคอนขางจะสูง แลวทําไมมีการยกเลิกการประมูล แลวก็ไปเปดประมูลใหม แลวก็ได

บริษัทใหมเขามา พอบริษัทใหมท่ีเขามาเปนไปตามท่ีตนเองตองการ แลวผลประโยชนท่ีจะกลับคืนใหกับภาครัฐ เม่ือ

เทียบกับบริษัท อิสท วอเตอร กลับนอยกวา ก็เปนเรื่องท่ีมีขอพิรุธ สลับซับซอน ก็เลยจําเปนท่ีจะตองไปยื่นให ป.ป.ช. 

ไดทําการไตสวนสอบสวน วากรณีนี้มีการเอ้ือประโยชนกันหรือมีการทุจริตกันหรือไม สวนหลักฐานท่ีจะยื่น ป.ป.ช. นาย

ศรีสุวรรณ บอกวา หลักฐานมีแลว อยูใน TOR การประมูลท้ังหมด แลวก็การประกาศเสนอราคาของคูตอสูผูท่ีเสนอ

ราคา ท้ังอิสท วอเตอร ท้ังรายอีก 2 ราย เพ่ือเปรียบเทียบราคากัน เพ่ือใหเห็นชัดเจนวาใครเปนใหผลประโยชนกับรัฐ

มากกวากัน 

 



“ในสัญญาทุกสัญญา TOR ปกติจะเขียนไวในขอหนึ่งวาคณะกรรมการมีอํานาจในการท่ีจะยกเลิกการเปดประมูลนั้นได 

แตอยูๆ จะมายกเลิกมันตองมีเหตุผลอธิบายมากพอสมควร ประเด็นสัญญาท่ีเขายกเลิกคือเรื่องของความชํานาญ หรือ

ประสบการณในการท่ีจะทําโครงการนี้ใหสําเร็จ ผมก็แปลกใจวาโครงการนี้ อิสท วอเตอร ทํามาแลว 30 ป แลวพอมา

เปดประมูลรอบใหม กลับมาอางวาบริษัทเดิมอาจจะไมมีความรูความสามารถท่ีจะดําเนินกิจการนี้ได มันก็เปนเรื่องพิรุธ

แลวก็แปลกพอสมควร เพราะโครงการนี้เปนโครงการท่ี อิสท วอเตอร ท่ีเปนบริษัทเดิมไดดําเนินการอยูแลว มี

ประสบการณอยูแลว ดังนั้น จะมาอางวาอาจจะไมมีประสบการณมากเพียงพอท่ีจะผลักดันหรือดําเนินโครงการนี้ได 

เปนเรื่องท่ีผิดปกติ” 

 ถามวาหลักฐานแนนหนามากแคไหน นายศรีสุวรรณ บอกวา หลักฐานแนนหนามากพอสมควร เรามีความ

เชื่อม่ันวาเรื่องนี้ ป.ป.ช.นาจะสามารถดําเนินการไตสวน สอบสวนไดอยางรวดเร็วในการท่ีจะพิจารณาเอาผิดบุคคลตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้โดยตรง ท้ังกรมธนารักษ บุคคลซ่ึงกรมธนารักษ แตงตั้งใหมาเปนคณะกรรมการจัดการประมูล

โครงการนี้ ตามความผิดพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทุจริตประกอบ พ.ร.บ.การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

กฎหมายฮ้ัว โดยมีโทษสูง มีท้ังโทษปรับ และโทษจํา คราวๆ อาจไมต่ํากวา 10 ป 

 ดานนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ ใหสัมภาษณ กรณีนายศรีสุวรรณ จะยื่นให ป.ป.ช.ตรวจสอบวา 

ไมทราบวายื่นใหตรวจสอบในประเด็นใด ตองรอใหยื่นกอน เรามีหนาท่ีทําคําชี้แจงขอเท็จจริง ความจริงสวนตัวเพ่ิงเขา

มาทําหนาท่ีหลังการประมูลจบสิ้นไปแลว 

 ผูสื่อขาวถามวา การยื่นป.ป.ช.มีผลทําใหการเซ็นสัญญากับเอกชนรายใหมหรือไม อธิบดีกรมธนารักษ บอกวา 

ยังไมทราบวาเรื่องท่ียื่นป.ป.ช.มีมูลตามท่ีกลาวอางหรือไม แตถาเปนตามท่ีกลาวอางก็มีผล แตมีคดีความอยูในศาล

ปกครองแลว เราถือศาลเปนหลัก คําตัดสินศาลปกครอง คือจุดสําคัญท่ีสุด ศาลตัดสินออกมาอยางไรก็ตองเปนไป

ตามนั้น 

 เม่ือถามวา เรื่องเกิดกอนมาเปนอธิบดีกรมธนารักษ แตตองมาตามแกปญหา นายประภาศ กลาววา ในฐานะ

ผูบริหารองคกร มีหนาท่ีแกปญหาใหองคกร 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



"ศรีสุวรรณ"จอยื่น ป.ป.ช.สอบการประมูลประปา EEC มีกลิ่นตุ 
Web Site โพสตทูเดย 

วันท่ี 22 พ.ย. 2564 เวลา 16:41 น. 

 

 
 
"ศรีสุวรรณ"เตรียมย่ืนป.ป.ช.ตรวจสอบการประมูลโครงประปา EEC หลังพบพิรุธเอ้ือบริษัทใหมท่ีประมูลงานได 
อธิบดีธนารักษพรอมช้ีแจงยํ้ายึดคําตัดสินศาลปกครองเปนหลัก 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมพิทักษรัฐธรรมนูญ เปดเผยวา โครงการคัดเลือกเอกชนในการจัดใหเชา/

บริหารระบบทอสงน้ําสายหลักในภาคตะวันออก ( EEC) ท่ีกรมธนารักษคัดเลือกผูชนะการประมูลเปนเอกชนรายใหม 

หลังจากท่ี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก หรือ EAST WATER (อิสท วอเตอร) ผูไดรับสัมปทานราย

เดิม จะสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาวันท่ี 31 ธ.ค. 67 ทําใหอิสท วอเตอร ยื่นฟองคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของกรมธนารักษ 

ตอศาลปกครองกลาง ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญของธุรกิจเอกชนและเก่ียวพันกับผลประโยชนของรัฐ เรื่องท่ีมีการ

สิ้นสุดสัญญากิจการขนสงน้ําในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ขนสงน้ําผานระบบทอเพ่ือไปบริการใหกับนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกหลายแหงต้ังแต จ.ชลบุรี ระยอง ประเด็นคือโครงการนี้รัฐบาลไดใหเอกชนทํามาเกือบ 30 ป และจะ

หมดอายุสัญญาสัปทานในป 2565-2566 เม่ือจะหมดอายุสัญญาในปหนาปรากฏวาทางราชการโดยเจาของพ้ืนท่ีคือ

กรมธนารักษเปดประมูลใหม มีเอกชนท่ีสนใจเขามารวมประมูล 2-3 บริษัท รวมท้ังรายเดิมก็คือ บริษัท อิสท วอเตอร 

นายศรีสุวรรณ กลาววา การเปดประมูลครั้งนี้ ปรากฏวารอบแรก อิสท วอเตอรชนะประมูลอีกเชนเดิม เพราะให

ผลประโยชนตอบแทนตอรัฐคอนขางสูงกวา แตเปนท่ีนาแปลกใจท่ีกรมธนารักษ บอกวา ไมพอใจเลยยกเลิกประมูลแลว 



เปดประมูลใหม ปรากฏวาครั้งหลัง อิสท วอเตอร ไมไดรับการประกาศใหเปนผูชนะ แตมีเอกชนอีกรายหนึ่งเทาท่ีทราบมี

การเตรียมบริษัทนี้ของผูมีอํานาจ ทางบริษัทท่ีเขาเคยชนะประมูลคือ อิสท วอเตอร ก็นําเรื่องนี้ไปฟองตอศาลปกครอง 

ขณะนี้เรื่องอยูในการพิจารณาของศาลปกครอง แตทางกรมธนารักษก็หยุดเรื่องนี้ไวกอนรอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา 

อยางไรก็ตาม เรื่องนี้มีขอพิรุธ เม่ือธนารักษเปดประมูลแลวมีเอกชนเขามาเสนอราคาประมูลถูกตอง ใหผลประโยชนตอ

ภาครัฐคอนขางสูง แลวทําไมมีการยกเลิกการประมูล เพ่ือเปดประมูลใหม พอบริษัทใหมท่ีเขามาก็เปนไปตามท่ีตนเอง

ตองการ แลวผลประโยชนท่ีจะกลับคืนใหกับภาครัฐเม่ือเทียบกับบริษัท อิสท วอเตอร กลับนอยกวา เปนเรื่องท่ีมีพิรุธ 

สลับซับซอน เลยจําเปนท่ีจะตองไปยื่นให ป.ป.ช.ไดทําการไตสวนสอบสวนวา กรณีนี้มีการเอ้ือประโยชนกันหรือมีการ

ทุจริตกันหรือไม “ในสัญญาทุกสัญญา TOR ปกติจะเขียนไวในขอหนึ่งวา คณะกรรมการมีอํานาจยกเลิกการเปดประมูลนั้น

ได แตอยู ๆ จะมายกเลิกมันตองมีเหตุผลอธิบายมากพอสมควร ประเด็นสัญญาท่ีเขายกเลิกคือ เรื่องของความชํานาญ 

หรือประสบการณในการท่ีจะทําโครงการนี้ใหสําเร็จ ผมก็แปลกใจวา โครงการนี้ อิสท วอเตอรทํามาแลว 30 ป แลวพอมา

เปดประมูลรอบใหม กลับมาอางวา บริษัทเดิมอาจจะไมมีความรูความสามารถจะดําเนินกิจการได มันก็แปลกพอสมควร 

เพราะโครงการนี้เปนโครงการท่ี อิสท วอเตอร บริษัทเดิมไดดําเนินการอยูแลว มีประสบการณอยูแลว ดังนั้น จะมาอางวา

อาจจะไมมีประสบการณมากเพียงพอท่ีจะผลักดันหรือดําเนินโครงการนี้ได เปนเรื่องท่ีผิดปกต”ินายศรีสุวรรณกลาว 

นายศรีสุวรรณ กลาววา ตนมีหลักฐานแนนหนามากพอสมควร จึงมีความเชื่อม่ันวาป.ป.ช.นาจะสามารถดําเนินการไตสวน 

สอบสวนไดอยางรวดเร็วเอาผิดบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้โดยตรง ท้ังกรมธนารักษ บุคคลซ่ึงกรมธนารักษแตงตั้งให

มาเปนคณะกรรมการจดัการประมูลโครงการนี้ ตามความผิด พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทุจริตประกอบ พ.ร.บ.การ

เสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ กฎหมายฮ้ัว โดยมีโทษสูง มีท้ังโทษปรับ และโทษจํา คราวๆ อาจไมต่ํากวา 10 ป 

ดานนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ กลาวกรณีนายศรีสุวรรณจะยื่นให ป.ป.ช.ตรวจสอบวา ไมทราบวายื่นให

ตรวจสอบในประเด็นใด ตองรอใหยื่นกอน เรามีหนาท่ีทําคําชี้แจงขอเท็จจริง ความจริงสวนตัวเพ่ิงเขามาทําหนาท่ีหลังการ

ประมูลจบสิ้นไปแลว อยางไรก็ตามยังไมทราบวาเรื่องท่ีจะยื่นป.ป.ช.มีมูลตามท่ีกลาวอางหรือไม แตถาเปนตามท่ีกลาวอาง

ก็มีผลแตมีคดีความอยูในศาลปกครองแลว เราถือศาลเปนหลัก คําตัดสินศาลปกครอง คือจุดสําคัญท่ีสุด ศาลตัดสินออกมา

อยางไรก็ตองเปนไปตามนั้น ตนก็มีหนาท่ีตองชี้แจงขอสงสัย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"ศรีสุวรรณ"มัน่ใจหลักฐานประมูลประปาEEC ป.ป.ช.เอาผิดได 

ดาน"ประภาศ"พรอมแกปญหาตามศาลตัดสิน 

 

Web Site สยามรัฐ 

 นายศรีสุวรรณ ม่ันใจหลักฐานแนน ป.ป.ช. สามารถไตสวนเอาผิดผูท่ีเก่ียวของประมูล ปราปา EEC ได อธิบดีธนา

รักษ เผยรอดูคํารอง“ศรีสุวรรณ” ยันมีหนาท่ีตองชี้แจงขอสงสัย ไมฟนธงมีผลตอการลงนามเอกชนรายใหม ย้ํายึดคําตัดสิน

ศาลปกครองเปนหลัก โครงการคัดเลือกเอกชนในการจัดใหเชา/บริหารระบบทอสงน้ําสายหลักในภาคตะวันออก กรมธนารักษ 

คัดเลือกผูชนะการประมูลเปนเอกชนรายใหม หลังจากท่ี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก หรือ EAST 

WATER (อิสท วอเตอร) ผูไดรับสัมปทานรายเดิม จะสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาวันท่ี 31 ธ.ค. 67 ทําใหอิสท วอเตอร ยื่นฟอง

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ของกรมธนารักษ ตอศาลปกครองกลาง และนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมพิทักษ

รัฐธรรมนูญ บอกวา การประมูลครั้งนี้มีขอพิรุธท่ีการยกเลิกและคัดเลือกเอกชนรายใหม ซ่ึงใหผลประโยชนตอบแทนท่ีนอย

กวาบริษัท อิสท วอเตอร จึงเปนขอพิรุธ ท่ีสลับซับซอน และตองการให ป.ป.ช.ตรวจสอบ 

 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมพิทักษรัฐธรรมนูญ ใหสัมภาษณวา เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญของธุรกิจเอกชน และ

เก่ียวพันกับผลประโยชนของรัฐ เรื่องท่ีมีการสิ้นสุดสัญญากิจการขนสงน้ําในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ขนสงน้ําผานระบบทอเพ่ือ

ไปบริการใหกับนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกหลายแหงตั้งแตชลบุรี ระยอง ประเด็นคือโครงการนี้รัฐบาลไดให

เอกชนทํามาเกือบ 30 ป และจะหมดอายุสัญญาสัปทานในป 2565-2566 เม่ือจะหมดอายุสัญญาในปหนาปรากฏวาทาง

ราชการโดยเจาของพ้ืนท่ีคือกรมธนารักษ เปดประมูลใหม มีเอกชนท่ีสนใจเขามารวมประมูล 2-3 บริษัท รวมท้ังรายเดิมก็คือ 



บริษัท อิสท วอเตอร การเปดประมูลครั้งนี้  ปรากฏวารอบแรก อิสท วอเตอร ก็ชนะประมูลอีกเชนเดิม เพราะให

ผลประโยชนตอบแทนตอรัฐคอนขางสูงกวา แตเปนท่ีนาแปลกใจท่ีกรมธนารักษ บอกวา ไมพอใจ ก็เลยยกเลิกประมูล แลว

เปดประมูลใหม ปรากฏวาครั้งหลัง อิสท วอเตอร ไมไดรับการประกาศใหเปนผูชนะ แตมีเอกชนอีกรายหนึ่ง เทาท่ีทราบมี

การเตรียมบริษัทนี้กันของหลายๆคน ของผูมีอํานาจ เรื่องนี้ทางบริษัทท่ีเขาเคยชนะประมูลก็คือ อิสท วอเตอร ก็นําเรื่องนี้ไป

ฟองตอศาลปกครอง ขณะนี้เรื่องอยูในการพิจารณาของศาลปกครอง แตวาเรื่องนี้ทางกรมธนารักษ ก็หยุดเรื่องนี้ไวกอน รอ

ใหศาลปกครองมีคําพิพากษา เปนท่ีถูกตอง 

 ผมเรียนวาเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีมีขอพิรุธ เม่ือธนารักษ เปดประมูลแลวมีเอกชนเขามาเสนอราคาประมูลถูกตอง แลวก็

ใหผลประโยชนตอภาครัฐคอนขางจะสูง แลวทําไมมีการยกเลิกการประมูล แลวก็ไปเปดประมูลใหม แลวก็ไดบริษัทใหมเขา

มา พอบริษัทใหมท่ีเขามาเปนไปตามท่ีตนเองตองการ แลวผลประโยชนท่ีจะกลับคืนใหกับภาครัฐ เม่ือเทียบกับบริษัท อิสท 

วอเตอร กลับนอยกวา ก็เปนเรื่องท่ีมีขอพิรุธ สลับซับซอน ก็เลยจําเปนท่ีจะตองไปยื่นให ป.ป.ช. ไดทําการไตสวนสอบสวน 

วากรณีนี้มีการเอ้ือประโยชนกันหรือมีการทุจริตกันหรือไม 

สวนหลักฐานท่ีจะยื่น ป.ป.ช. นายศรีสุวรรณ บอกวา หลักฐานมีแลว อยูใน TOR การประมูลท้ังหมด แลวก็การประกาศ

เสนอราคาของคูตอสูผูท่ีเสนอราคา ท้ังอิสท วอเตอร ท้ังรายอีก 2 ราย เพ่ือเปรียบเทียบราคากัน เพ่ือใหเห็นชัดเจนวาใคร

เปนใหผลประโยชนกับรัฐมากกวากัน “ในสัญญาทุกสัญญา TOR ปกติจะเขียนไวในขอหนึ่งวาคณะกรรมการมีอํานาจในการ

ท่ีจะยกเลิกการเปดประมูลนั้นได แตอยูๆ จะมายกเลิกมันตองมีเหตุผลอธิบายมากพอสมควร ประเด็นสัญญาท่ีเขายกเลิกคือ

เรื่องของความชํานาญ หรือประสบการณในการท่ีจะทําโครงการนี้ใหสําเร็จ ผมก็แปลกใจวาโครงการนี้ อิสท วอเตอร ทํา

มาแลว 30 ป แลวพอมาเปดประมูลรอบใหม กลับมาอางวาบริษัทเดิมอาจจะไมมีความรูความสามารถท่ีจะดําเนินกิจการนี้ได 

มันก็เปนเรื่องพิรุธแลวก็แปลกพอสมควร เพราะโครงการนี้เปนโครงการท่ี อิสท วอเตอร ท่ีเปนบริษัทเดิมไดดําเนินการอยู

แลว มีประสบการณอยูแลว ดังนั้น จะมาอางวาอาจจะไมมีประสบการณมากเพียงพอท่ีจะผลักดันหรือดําเนินโครงการนี้ได 

เปนเรื่องท่ีผิดปกติ” ถามวาหลักฐานแนนหนามากแคไหน นายศรีสุวรรณ บอกวา หลักฐานแนนหนามากพอสมควร เรามี

ความเชื่อม่ันวาเรื่องนี้ ป.ป.ช.นาจะสามารถดําเนินการไตสวน สอบสวนไดอยางรวดเร็วในการท่ีจะพิจารณาเอาผิดบุคคลตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้โดยตรง ท้ังกรมธนารักษ บุคคลซ่ึงกรมธนารักษ แตงตั้งใหมาเปนคณะกรรมการจัดการประมูล

โครงการนี้ ตามความผิดพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทุจริตประกอบ พ.ร.บ.การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

กฎหมายฮ้ัว โดยมีโทษสูง มีท้ังโทษปรับ และโทษจํา คราวๆ อาจไมต่ํากวา 10 ป 

ดานนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ ใหสัมภาษณ กรณีนายศรีสุวรรณ จะยื่นให ป.ป.ช.ตรวจสอบวา ไมทราบวา

ยื่นใหตรวจสอบในประเด็นใด ตองรอใหยื่นกอน เรามีหนาท่ีทําคําชี้แจงขอเท็จจริง ความจริงสวนตัวเพ่ิงเขามาทําหนาท่ีหลัง

การประมูลจบสิ้นไปแลว ผูสื่อขาวถามวา การยื่นป.ป.ช.มีผลทําใหการเซ็นสัญญากับเอกชนรายใหมหรือไม อธิบดีกรมธนา

รักษ บอกวา ยังไมทราบวาเรื่องท่ียื่นป.ป.ช.มีมูลตามท่ีกลาวอางหรือไม แตถาเปนตามท่ีกลาวอางก็มีผล แตมีคดีความอยูใน

ศาลปกครองแลว เราถือศาลเปนหลัก คําตัดสินศาลปกครอง คือจุดสําคัญท่ีสุด ศาลตัดสินออกมาอยางไรก็ตองเปนไป

ตามนั้น เรื่องเกิดกอนมาเปนอธิบดีกรมธนารักษ แตตองมาตามแกปญหา นายประภาศ กลาววา ในฐานะผูบริหารองคกร มี

หนาท่ีแกปญหาใหองคกร 
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