
 

ศาลยกฟ้องคดีเจฉ๊อดฮัว้ประมูลคล่ืนวิทย ุ(ไอเอน็เอน็) 

 

ทนายความ "เจฉ๊อด" เผย คืบหน้า คดีท่ีตกเป็นจ าเลยในการฮัว้ประมูลคล่ืนวิทย ุร่วมกบัทหาร ศาล

พิพากษายกฟ้องไปแล้ว 

 

นายสมหมาย กูท้รพัย ์ทนายความของ นางสายทพิย ์มนตรกุีล ณ อยธุยา ผูบ้รหิารบรษิทั เอไทม ์มเีดยี 

จ ากดั ในเครอืบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) กล่าวถงึความคบืหน้า กรณทีี ่นางสายทพิย ์ตกเป็น

จ าเลยในคด ีรว่มกบัเจา้หน้าทีท่หาร กรมการทหารสื่อสาร ในการแกไ้ขเอกสาร ท าใหช้นะการประกวดราคา

คลื่นวทิย ุFM 94.5 ตัง้แต่ปี 2546 ว่า ในคดีดงักล่าว หลงัจากอยัการพิเศษฝ่ายคดี 5 เป็นโจทกย่ื์นฟ้อง 

นางสายทิพย ์เป็นจ าเลยร่วมกบั พ.อ.ชิษณุ โสพจน์ อดีตนายทหาร กรมทหารส่ือสาร กองทพับก ใน

ฐานะผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการกิจการวิทยกุระจายเสียง กรมการทหารส่ือสาร จ าเลยท่ี 1 และ 

พล.อ.นิพนธ ์ธีระพงษ์ จ าเลยท่ี 2 แล้ว 

 

โดยในคดีน้ี ศาลได้มีค าพิพากษาออกมาแล้วว่า ยกฟ้อง นางสายทิพย ์จ าเลยท่ี 3 และ พล.อ.นิพนธ ์

จ าเลยท่ี 2 ส่วนจ าเลยที ่1 คอื พ.อ.ชษิณุ มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ลงโทษจ าคุก 3 

ปี และปรบั 20,000 บาท พเิคราะหแ์ลว้ปรากฏว่า จ าเลยที ่1 ไมเ่คยไดร้บัโทษจ าคุกมาก่อน สมควรใหจ้ าเลย

ที ่1 มโีอกาสกลบัตวัเป็นพลเมอืงด ีโทษจ าคุกจงึใหร้อการลงโทษก าหนด 3 ปี 

  

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๕ 



อยัการฟ้อง“เจฉ๊อด"ฮัว้ประมลูคล่ืน 94.5  

อยัการฟ้อง“เจฉ๊อด บ๊ิกบอสจีเอม็เอม็ แกรมม่ี”สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีกรมการทหารส่ือสาร ปฏิบติั
หน้าท่ีมิชอบ แก้เอกสารให้ จีเอม็เอม็ ชนะประกวดราคาโฆษณาวิทยเุอฟเอม็คล่ืน 94.5 ทัง้ท่ีไม่มีช่ือ
ประกวดราคาตัง้แต่ต้น ขณะท่ี“เจฉ๊อด”หอบเงินสด 2 แสน ขอประกนัตวั พร้อมให้การปฏิเสธ ศาล
นัดตรวจหลกัฐาน 22 ก.พ. “ เจฉ๊อด” ปัดคดีกระทบภาพลกัษณ์บริษทั  

(22ม.ค.) ศาลอาญา ถ.รชัดาภเิษก เวลา 10.00 น. พนักงานอยัการฝ่ายคดพีเิศษ 5 น านางสายทพิย ์มนตรี
กุล ณ อยธุยา หรอื เจฉ๊อด อาย ุ52 ปี ผูบ้รหิาร เอไทม ์มเีดยีในเครอื จเีอม็เอม็ แกรมมี ่ยื่นฟ้องเป็นจ าเลย 
ในความผดิฐานเป็นผูส้นบัสนุนเจา้พนกังานปฎบิตัหิน้าที ่หรอื ละเวน้การปฎบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ หรอืโดย
ทุจรติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และ 157 

โดยค าฟ้องระบุพฤตกิารณ์ความผดิสรุปว่า เมือ่วนัที ่9 ก.ค.46 กองกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์ กรมการ
ทหารสื่อสาร กองทพับก ไดป้ระกาศประกวดราคา สัง่โฆษณาวทิยกุระจายเสยีงคลื่น เอฟเอม็ 94.5 
เมกะเฮริตซ ์ต่อมาวนัที ่26 ส.ค.46 ซึง่เป็นวนัก าหนดยื่นซองประกวดราคา มผีูย้ ืน่ 2 ราย คอื 1.บรษิทั บรอด
คาสติง้ เน็ทเวอรค์ (ไทยแลนด)์ และ 2.บรษิทัโกลบอล มวิสคิ เทเลวชิัน่จ ากดั 

โดยบรษิทั บรอดคาสติง้ เน็ทเวอรค์ (ไทยแลนด)์ เป็นผูช้นะประกวดราคาดงักล่าว ในราคา 1,235,850 บาท 
ซึง่การประกวดราคานัน้ม ีพ.อ.ชษิณุ โสพจน์ อดตีนายทหารประจ ากรมการทหารสื่อสาร กองทพับก ในฐานะ
ผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีง กรมการทหารสื่อสาร รบัผดิชอบเกีย่วกบัเอกสาร
ต่างๆ และเป็นเจา้ของเรือ่งในการรวบรวมเอกสาร พรอ้มทัง้รา่งหนงัสอืรายงานผลการประกวดราคาคดัเลอืก
ผูส้ ัง่โฆษณา ปี 2547 โดย พ.อ.ชษิณุ ซึง่ถูกโจทก์ยืน่ฟ้องเป็นคดอีาญาหมายเลขด าที ่อ.4695/2552 ของศาล
อาญานัน้ รว่มกบั พล.อ.นิพนธ ์ธรีะพงษ์ ซึง่ยงัไมไ่ดต้วัมาฟ้อง และจ าเลยคด ีกระท าผดิต่อกฎหมาย 

โดยเมือ่วนัที ่1 - 31 ต.ค.46 พ.อ.ชษิณุ อาศยัโอกาสทีเ่ป็นเจา้พนกังานมหีน้าทีร่่างหนงัสอืรายงานและน าส่ง
หนงัสอืรายงานผลการประกวดราคาคดัเลอืกผูส้ ัง่โฆษณาปี 2547 น าส่งเอกสารดงักล่าวต่อ พ.ต.หญงิ ดวงฤด ี
กติตยิทุธโยธนิ เพื่อน าเสนอผูบ้ญัชาการทหารบกและประธานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการ
โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมกองทพับก โดยพ.อ.ชษิณุ ไดแ้กไ้ขขอ้ความในรายงานดงักล่าวเกีย่วกบัใบ
เสนอราคาจากเดมิ 7 บรษิทั เป็น 8 บรษิทั และจ านวนผูย้ ืน่ซองประกวดราคาจาก 2 ราย เป็น 3 ราย โดย
เพิม่ชื่อบรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จ ากดั ( มหาชน) ยืน่ซองประกวดราคาดว้ย 

รวมทัง้แกไ้ขจ านวนเงนิสัง่โฆษณาจากเดมิ 1,155,000 บาท เป็น 1,350,000 บาท จ านวนภาษจีากเดมิ 
80,850 บาท เป็น94,500 บาท และยอดรวมเงนิจากเดมิ 1,235,850 บาทเป็น 1,444,500 บาท นอกจากนี้ยงั
ปลอมตารางแสดงผลการพจิารณาคดัเลอืกผูส้ ัง่โฆษณาจากเดมิเป็นชื่อ “ บรษิทั บรอดคาสติง้ เน็ทเวอรค์ 
(ไทยแลนด)์” เป็น “ บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จ ากดั ( มหาชน)” ชนะประกวดราคา 1,444,500 บาทการกระท า
ดงักล่าว ท าใหผู้อ้ื่นหลงเชื่อว่าเอกสารทีป่ลอมขึน้นัน้เป็นจรงิ ทัง้ทีบ่รษิทั จเีอม็เอม็ ฯ ไมไ่ดเ้ขา้รว่มเสนอราคา
คดัเลอืกเป็นผูส้ ัง่โฆษณาตัง้แต่ตน้ และไมเ่ป็นผูช้นะประกวดราคาแต่อย่างใด 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=คลื่น


ซึง่ท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทพับก กรมการทหารสื่อสาร บรษิทั บรอดคาสติง้ เน็ทเวอรค์ (ไทยแลนด)์ 
และผูอ้ื่นหรอืประชาชนทีเ่กี่ยวขอ้ง เหตุเกดิที ่แขวงนครไชยศร ีเขตดุสติ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 
กทม.ต่อเนื่องกนั ซึง่หลงัเกดิเหตุ วนัที ่23 เม.ย.47 นายอทิธวิฒัน์ เพยีรเลศิ ประธานกรรมการบรษิทั บรอด
คาสติง้ เน็ทเวอรค์ (ไทยแลนด)์ ไดร้อ้งเรยีนต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
(ป.ป.ช.) ซึง่ไต่สวนแลว้มคี าวนิิจฉยัชีม้ลูความผดิ จงึแยกด าเนินคด ียืน่ฟ้อง พ.อ.ชษิณุ ไวก่้อนเป็นคดี
หมายเลขด า อ.4695/2552  

โดยศาลประทบัรบัฟ้องคดไีวเ้ป็นคดหีมายเลขด าที ่อ.237/2553 และอ่านอธบิายค าฟ้องใหจ้ าเลยฟงัแลว้สอบ
ค าใหก้าร จ าเลยยนืกรานปฏเิสธตลอดขอ้กล่าวหา ศาลจงึนดัตรวจสอบพยานหลกัฐานในวนัที ่22 ก.พ.นี้ 
เวลา 09.00 น. 

ภายหลงั นางสายทพิย ์หรอื เจฉ๊อด ไดย้ืน่ค ารอ้งพรอ้มหลกัทรพัย ์เป็นเงนิสด 200,000 บาท ขอประกนัตวั 
ศาลพจิารณาค ารอ้งแลว้ใหป้ล่อยตวัชัว่คราวจ าเลย โดยตรีาคาประกนั 200,000 บาท 

ขณะทีน่างสายทพิย ์กล่าวว่า ตนไมข่อพดูถงึรายละเอยีดเพราะเป็นเรือ่งในส านวนพดูไมไ่ด ้ซึง่การประกวด
ราคาเกดิขึน้มาตัง้แต่ ปี 2546 โดยทีถู่กฟ้อง คงเป็นเพราะมชีื่อตนปรากฏในเอกสาร 

ส่วนการถูกฟ้องคดน้ีีจะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของ บ.แกรมมี ่ฯ หรอืไม ่นางสายทพิย ์กล่าวว่า เป็นปกต ิ
โอกาสแบบน้ีเกดิขึน้ได ้ซึง่สิง่ทีเ่ราท ามาเป็นสิง่ทีพ่สิจูน์ได ้ดงันัน้ถามว่าจะกระทบหรอืไมค่งตอบยาก 

ทีม่า คมชดัลกึออนไลน์  


