


รฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย



รัฐมนตรีคนเล้ียงลิง
จากค าพูดของ ร.อ. ธรรมนัส พรมเผ่า



“ ผมก็เป็นคนคัดคนเข้ามา เพราะมีคน
เสนอเข้ามา แต่ท้ังหมดได้ผ่านกลไกการ
ตรวจสอบคณุสมบติั ซึ่งจบลงแค่น้ัน ผม
จบแล้ว ”

พล.อ. ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา กล่าวถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
เคยการต้องโทษจ าคุกในคดีเก่ียวกับยาเสพติดท่ีประเทศออสเตรเลีย
วนัท่ี 12 กันยายน 2562

รัฐมนตรีคนน้ี นายกฯ คัดมาเองกับมือ
จากค าพูดของ พล.อ. ประยุทธ์เอง
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255125522554

ปลดราชการ 
ครัง้ท่ี 1

กลบัเขา้รบัราชการ
ในกองทัพเรอื

ติดคกุท่ี
ออสเตรเลยี

พ.ร.บ.ลา้งมลทิน 
ครัง้ท่ี 1

ฆาตรกรรม
(คดี “ผู้กองตุ๋ย”)

ถอดยศ 
ครัง้ท่ี 2

พ.ร.บ.ลา้งมลทิน
ครัง้ท่ี 2

คดีท ารา้ย
รา่งกาย

ท ารา้ย
ม๊อบคลองเตย

เผาไลท่ี่

2562

เป็นรฐัมนตรี
ในรฐับาล พล.อ. ประยุทธ์

ปลดราชการ ครัง้ที่ 2
และ ถอดยศ ครัง้ที ่1

คดีความต่าง ๆ ของธรรมนัส พรหมเผ่า (เท่าท่ีรวบรวมได้)

เส้นทางชวิีต...
กว่าจะเป็นรฐัมนตรปีระเทศไทย



วุฒิการศึกษาสวยหรู
จากท่ีธรรมนัสเขียนใบสมัคร ส.ส.
(แบบ ส.ส. 4/6) 

ปรญิญาเอก ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์ 

จาก California University



จบด๊อกเตอร.์..
จาก California University

ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา
ปรญิญาเอกจาก 
California University



California University 
ท่ีจรงิจดทะเบียนเป็นโรงเรยีน

ท่ีมา: National Center for
Education  Statistics, US

ได้รบัใบอนุญาตเป็นโรงเรยีน
จดทะเบียนในชื่อ

California University FCE

ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา
ปรญิญาเอกจาก 
California University

แสดงการจดทะเบยีนเปน็
โรงเรยีนมัธยมปลาย 
(Grade 9-12)



เคยได้รับค าเตือนจากรฐับาลสหรัฐ
เรื่องอะไรไปดูกัน....

Luis Amorsolo
เจา้ของ California University 



CUFCE ไม่เคยได้รบัอนุญาตให้จดัการศึกษาแบบ
อุดมศึกษา ไม่เคยจดทะเบียน หรอือยู่ระหวา่งรอ
การอนุมัติใด ๆ จากส านักงาน

เตือนจากรัฐบาลสหรัฐ (1)

ประเด็นท่ี 1 :
ไม่ได้รบัอนุญาตให้จดั
การศึกษาระดับอุดมศึกษา



ประเด็นท่ี 2 :
การแอบอา้งใชค้ าว่า 
”university” 

เตือนจากรัฐบาลสหรัฐ (2)

CUFCE ใชค้ าวา่ "มหาวทิยาลัย” ในชื่อสถาบันตัวเองโดยไม่ได้รบั
อนุมัติจากส านักงาน และไม่ได้ให้วุฒิการศึกษาระดับปรญิญา 
จงึไม่เป็นมหาวทิยาลัย ท าให้เกิดการเข้าใจผิด



ประเด็นท่ี 3 :
เว็บไซต์ CUFCE ไม่แสดง
ข้อมูลท่ีต้องแสดงตามกฎหมาย 

เตือนจากรัฐบาลสหรัฐ (3)

ประเด็นท่ี 4 :
แอบอา้งความข้องเก่ียวกับหน่วยงานการศึกษา



และยังท าธุรกิจเทียบวุฒิการศึกษา

ภาพจาก Google Map



Calamus International University
คือชื่อมหาวิทยาลัยท่ีธรรมนัสเรยีนจบมา



ประเทศวานูอาตู

ประเทศวานูอาตูอยู่ท่ีไหน ???

ภาพจาก Google Map



ท่ีอยู่ Calamus University
ท่ีต้ังใน London

ภาพจาก Google Map

27 Old Gloucester Street
London WC1N 3XX, 
United Kingdom



“The Forms of the Local Performance Development 
and Promotion with Image and Identity in Order to 
Increase the Value Added and Value Creation: A Case 
Study of Phayao Province”

รปูแบบของการพัฒนาศักยภาพท้องถ่ินละการส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์รวมถึงอตัลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าเชงิ
สรา้งสรรค์ : กรณีศึกษาจงัหวดัพะเยา

เปิดวิทยานิพนธ์ธรรมนัส



สุขุมพงษ์ ชนวงศ์

ธชพงษ์ ยอดทอง

มีค าส่ังให้ออกจากมหาวทิยาลัยมหิดล 
เน่ืองจากลอกเลียนผลงานวชิาการ 

อรปภา ชุติกรทวศิีลป์

ได้ต าแหน่งวชิาการจาก CUFCE

ได้ต าแหน่งวชิาการจาก CUFCE
ลูกศิษย์สุขุมพงษ์

ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์คือใคร ???



ลอกมาท้ังย่อหน้า
จาก Jannica Nyman นักวิชาการชาวฟนิแลนด์

บทความของธรรมนัส
บทความของ 

Jannica Nyman



https://predatoryjournals.com

วารสารหลอกตบทรพัย์
(predatory journal) 

Predatory Journals 
วารสารทางวชิาการที่ไมม่คีณุภาพ 
และบางครัง้มกีารเรยีกเก็บเงนิเพ่ือ
แลกกับการเผยแพรง่าน



Luis Amorsolo 
เป็นเจา้ของ California University ท่ีโดนเตือนจากรฐับาลสหรฐั
เป็นคนเดียวกับคนท่ีเซน็ต์ใบรบัรองวุฒิใหธ้รรมนัส

Luis Amorsolo
เจา้ของ California University 

Luis Amorsolo
เซน็ต์ใบรบัรองวุฒิให้ธรรมนัส



ค าสารภาพ ในห้องกรรมาธิการ

”ผมไม่มีเวลามาน่ังเรยีน ผมไม่มีเวลาท่ีจะมาตอบค าถาม
อาจารย์ทุกอาทิตย์ แต่อาจารย์ก็พยายามจะเล้าโลมให้เราไป
เรยีนหลักสูตรตรงน้ี โดยความเชื่อมั่นในตัวเพ่ือนมากกวา่ 
ไม่ใชว่า่ผมมีเชื่อมั่นในสถาบนัซึ่งผมไม่รูจ้กั ถึงได้ตัดสินใจ
เรยีนในระบบออนไลน์ของมหาวทิยาลัยดังกล่าว”

ชวเลขค าใหก้ารของ ร.อ. ธรรมนัส ต่อกรรมาธกิาร ปปช.
วนัท่ี 4 ธ.ค. 62



เอกสารการสมัคร ส.ส. ปี 2562
ธรรมนัสยืนยันว่าหลักฐานถกูต้องเป็นจรงิทกุประการ

ร.อ. ธรรมนัสยืนยัน
รบัรองความถูกต้องหลักฐานเป็น

จรงิทุกประการ 

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรบัเลือกต้ัง สส. ปี 2562



รายได้ท่ีย่ืนต่อ ปปช. ส าแดง
รายได้จากการขายสลากกินแบ่งเฉล่ียเดือนละ 3 ล้านบาท 

รายได้งวดละ 1,500,000 บาท !!!
ขายได้เดือนละ 600,000 ใบ ???



ปี 2559

รายได้จากค่านายหน้า
รวม 1,237,113.36 บาท

รายได้จากดอกเบีย้
รวม 3,531,887.08 บาท

รายได้จากค่านายหน้า
รวม 1,237,113.36 บาท

ภงด. 3 ปีย้อนหลัง
ไม่เคยปรากฏรายได้ขายสลากกินแบ่งรฐับาล

ปี 2560 ปี 2561



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปี 2560
มาตรา 101 สมาชกิภาพของ ส.ส. ส้ินสุดเมื่อ

มาตรา 101 สมาชกิภาพของ ส.ส. ส้ินสุดเม่ือ



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปี 2560
มาตรา 170 ของรฐัมนตรี

มาตรา 184 ส.ส. และ ส.ว. ต้อง

มาตรา 170 ความเป็นรฐัมนตรส้ิีนสุดเฉพาะตัว เม่ือ



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปี 2560
มาตรา 184 ส.ส. และ ส.ว. ต้อง

มาตรา 184 ส.ส. และ ส.ว. ต้อง



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปี 2560
มาตรา 187 หา้มรฐัมนตรแีละคู่สมรสถือหุน้ในหา้งหุน้ส่วน



บรษัิท ตลาดคลองเตย จ ากัด
ต่อสัญญาเชา่ท่ีกับการท่าเรอืแหง่ประเทศไทย 10 ปี

อา้งอิง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



ล าดับการถือหุ้น 
บรษัิท ตลาดคลองเตย จ ากัด 

อา้งอิง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
24 มีนาคม 2562 ได้รบัต าแหน่ง

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร



แบบ บอจ.5 วันท่ี 29 มีนาคม 62 ส าแดงว่า
คู่สมรสถือหุน้ในขณะท่ี ร.อ.ธรรมนัส เป็น ส.ส. แล้ว 

ธรรมนัสเปน็ ส.ส. วนัท่ี 24 มนีาคม 62
คู่สมรสก็ยงัคงถือหุน้ วนัท่ี 29 มนีาคม 62 

อา้งอิง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



แบบ บอจ. 5 หลังจากธรรมนัสเป็นรัฐมนตร ี
ของวิภาดา เมืองโคตร  

วภิาดาซื้อหุน้จ านวน 510,000 หุ้น
ตามมูลค่าเริม่ต้นจ านวน 51 ล้านบาท 

หากวภิาดาซื้อหุน้จ านวน 510,000 หุ้น
ตามมูลค่าตามบญัชก็ีประมาณ 43.67 ล้านบาท 

อา้งอิง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



วิภาดา เมืองโคตร 
ผู้ชว่ยผู้จดัการฝา่ยการเงิน บรษัิท ลีเก้ิล โปรเฟลชัน่แนล จ ากัด  

อา้งองิ : Facebook 
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2562

L.P.
ลีเก้ิลโปรเฟสชัน่แนล



ประภวิษณ์ุ แก้วเกษม ฝ่ายการเงิน 
บรษัิท ตลาดคลองเตย(2551)จ ากัด  

อา้งอิง : Facebook 
วนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562



การเคล่ือนไหว สถานะ ในโซเชยีลมีเดีย
ของ วภิาดา เมอืงโคตร และ ประภวิษณ์ุ แก้วเกษม 

อา้งอิง : Facebook 
วนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563



ท่ีอยู่ตามแบบ บอจ.5
ของวิภาดา เมืองโคตร

อา้งอิง :google map



ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน
ของวิภาดา เมืองโคตร

211 ซอยท้าวสุระ 3 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา



ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน
ของวิภาดา เมืองโคตร

211 ซอยท้าวสุระ 3 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา



การเคล่ือนไหวสถานะ ล่าสุด
ของ วภิาดา เมอืงโคตร และ ประภวิษณ์ุ แก้วเกษม 

อา้งอิง : Facebook 
วนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563



การเคล่ือนไหวสถานะ ล่าสุด
ของ วภิาดา เมอืงโคตร และ ประภวิษณ์ุ แก้วเกษม 

อา้งอิง : Facebook 
วนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563



12 พ.ย. 61 18 ม.ค. 62 29 มี.ค. 62 30 เม.ย. 62 ก.ค. 62 - ปัจจบุนั

ธรรมนัส พรหมเผ่า
330,000 หุ้น (55%)

อรสิรา พรหมเผ่า
510,000 หุ้น (85%)

อรสิรา พรหมเผ่า
510,000 หุ้น (85%)

อรสิรา พรหมเผ่า
510,000 หุ้น (85%)

วภิาดา เมืองโคตร
510,000 หุ้น (85%)

อรสิรา พรหมเผ่า
180,000 หุ้น (30%)

สุชยั พงษ์เพียรชอบ
72,000 หุ้น (12%)

สุชยั พงษ์เพียรชอบ
75,000 หุ้น (12.5%)

สุชยั พงษ์เพียรชอบ
75,000 หุ้น (12.5%)

สุชยั พงษ์เพียรชอบ
75,000 หุ้น (12.5%)

สุชยั พงษ์เพียรชอบ
75,000 หุ้น (12.5%)

สุธี พงษ์เพียรชอบ
18,000 หุ้น (3%)

ชณรรค์ พงษ์เพียรชอบ
15,000 หุ้น (2.5%)

ชณรรค์ พงษ์เพียรชอบ
15,000 หุ้น (2.5%)

ชณรรค์ พงษ์เพียรชอบ
15,000 หุ้น (2.5%)

ชณรรค์ พงษ์เพียรชอบ
15,000 หุ้น (2.5%)

วิภาดา เมืองโคตรซื้อหุ้น 510,000 หุ้น
หลังจากท่ีธรรมนัสเข้ารบัต าแหน่งรฐัมนตรี

ก่อนสมัคร 
ส.ส. 

หลังด ารง
ต าแหน่ง ส.ส. 

หลังเป็น
รฐัมนตรี

ท่ีมา: แบบบอจ. 5 กรมพฒันาธรุกิจการค้า



รฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย


