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ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
นายยงยุทธ ติยะไพรัช

ผูคัดคาน

เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ผูรองยื่นคํารองวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๙
และ ๒๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔, ๓๒ และ ๓๓ บัญญัติใหรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอผูรองภายในสามสิบวัน ทุกครั้งเมื่อเขารับตําแหนง เมื่อพนจากตําแหนงและเมื่อพนจากตําแหนงมาแลว
เป น เวลาหนึ่ ง ป โดยการยื่ นบั ญ ชี แ สดงรายการทรัพ ย สิ น และหนี้ สิน ให ยื่ นพร อ มเอกสารประกอบ
ซึ่ง เป นหลั ก ฐานที่พิ สูจ น ค วามมี อ ยูจ ริง ของทรัพ ย สินและหนี้ สิ น รวมทั้ ง สํา เนาแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปที่ผานมา โดยจะตองลงลายมือ ชื่อ รับรองความถูกตองกํากับไว
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ในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวยผูคัดคานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในรัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เป น นายกรั ฐ มนตรี ได ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ในตํ า แหน ง ดั ง กล า วต อ ผู ร อ ง
ในแต ล ะตํ า แหนง ตามวาระรวม ๕ ครั้ ง กล า วคื อ กรณี เข า รับ ตํ าแหน ง รัฐ มนตรี วา การกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๔๘ กรณี พ น จากตํ า แหน ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ กรณีพนจาก
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาแลว เปนเวลา ๑ ป เมื่อวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ กรณีเขารับตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
และกรณีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูรองไดตรวจสอบ
ความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานแลว พบวาผูคัดคานแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ โดยผูคัดคาน
แสดงรายการในบัญชีทั้งหาครั้งวามีเงินใหกูยืมจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกิดจากการขายหุนของ
ผูคัดคานใน บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด จํานวน ๒๔,๕๐๐ หุน หมายเลขหุน ๑ - ๑๘๖๐๐ และ
๒๐๐๐๑ - ๒๕๙๐๐ ใหแกพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ยุววรรณ ซึ่งเปนนองภรรยาของผูคัดคานเปนเงิน
๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสัญญาซื้อขายหุน ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ
ชํ า ระเงิ น ให แ ก ผู คั ด ค า นแล ว ๘๕๐,๐๐๐ บาท ส ว นค า หุ น ที่ เ หลื อ จํ า นวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ไดทําหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ ใหแกผูคัดคานไว
โดยผูคัดคานและพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ไมไดมีเจตนาที่จะซื้อขายหุนกันจริง เหตุที่ผูคัดคานทําสัญญา
ซื้อขายหุนบริษัทดังกลาว เพราะจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ
ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี แตเนื่องจากผูคัดคานถือหุนในบริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด เกินกวารอยละหา
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทนั้น ขัดตอพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของ
รัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ จึงทําการโอนหุนในบริษัทดังกลาวใหพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ซึ่งเปน
น อ งภริ ย าถื อ หุ น แทน ผู ร อ งจึ ง มี ม ติ ว า ผู คั ด ค า นจงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น
และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหเสนอเรื่องตอ
ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ขอให วิ นิ จ ฉั ย ว า ผู คั ด ค า นในตํ า แหน ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ในกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และพนจากตําแหนง
ดังกลาวมาแลวเปนเวลาหนึ่งป และเปนผูตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใด
ในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ และขอให ล งโทษ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑๙
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา มติของผูรองที่วินิจฉัยวาผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ใหดําเนินคดีอาญากับผูคัดคานไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากหางหุนสวนหรือบริษัทเมื่อจดทะเบียนแลว
จะมีสถานะเปนนิติบุคคลตางหากจากผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนขอความที่แจงไวในทะเบียนถือวาเปน
ขอความที่ถูกตอง และการจดแจงทางทะเบียนเปนอํานาจหนาที่ของกรรมการผูมีอํานาจที่จะดําเนินการ
กรณี ข องผู คั ด ค า นซึ่ ง เคยถื อ หุ น ในบริ ษั ท มิ ติ ฟู ด โปรดั ค ส จํ า กั ด เมื่ อ ผู คั ด ค า นได ข ายหุ น ให กั บ
พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ยุววรรณ และบริษัทไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยถูกตอง ถือวาผูคัดคาน
ไดโอนหุนของผูคัดคานในบริษัทไปแลว สัญญาซื้อขายหุนบริษัทดังกลาวของผูคัดคานและหนังสือ
รับสภาพหนี้ระหวางผูคัดคานกับ พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ มิใชนิติกรรมอําพราง เพราะคูสัญญามีเจตนา
ซื้อขายหุนกันและมีหนี้สินระหวางกันจริง บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ณ บานเลขที่ ๘๑ หมูที่ ๗ ตําบลสันทราย
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบงออกเปน ๒๐,๐๐๐ หุน
มูลคาหุนละ ๑๐๐ บาท มีผูคัดคานและนางจม แซเตีย เปนกรรมการ โดยผูคัดคานถือหุนจํานวน
๑๘,๖๐๐ หุน และมีผูคัดคานกับนางจมเปนกรรมการมีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ
บริษัทกระทําการแทนบริษัท ตอมาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๑ บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู คั ด ค า นได ถื อ หุ น เพิ่ ม อี ก ๕,๙๐๐ หุ น รวมแล ว ผู คั ด ค า นถื อ หุ น ทั้ ง สิ้ น
๒๔,๕๐๐ หุน เปนเงิน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท โดยผูคัดคานไดออกจากการเปนกรรมการบริษัท และมี
นายยอดชาย อํามาตยมณี เขาเปนกรรมการแทน นับแตจดทะเบียนกอตั้งเปนตนมา บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด
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ได ประกอบกิ จการนํ าสิ นค าทางเกษตรมาแปรรู ปเป นผลไม กระป องต อเนื่ องตลอดมาจนถึ งป ๒๕๔๐
จึงหยุดดําเนินกิจการ และตอมาในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ ผูคัดคานขายหุนทั้งหมดในบริษัทดังกลาว
ใหแก พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ซึ่งมีฐานะและทรัพยสินเพียงพอสามารถซื้อหุนจํานวน ๒๔,๕๐๐ หุน
จากผูคัดคานเปนเงิน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท ได พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ รับราชการตํารวจตั้งแตป ๒๕๓๔
มาถึงปจจุบัน และสมรสแลวกับ รอยตํารวจเอก (หญิง) กําไลภรณ บุคคลทั้งสองเปนขาราชการตํารวจ
มีสิทธิรวมกันกูเงินจากหนวยงานตนสังกัด และในขณะซื้อขายหุนนั้น รอยตํารวจเอก (หญิง) กําไลภรณ
มีเงินออมเปนเงินฝากในสถาบันการเงินหลายลานบาท ทั้งพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ มีทรัพยสินสวนตัวมากมาย
ทั้งเงินสด เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน หุนในสหกรณออมทรัพยตํารวจและที่ดินอีกหลายแปลง
ตอมาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ไดชําระหนี้คาซื้อหุนใหผูคัดคานเพิ่มเติมอีก
๘๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้บริษัทยังมีทรัพยสินเปนเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานที่ยังมี
มูลคานาสนใจ โดยบริษัท มิติฟูด (๒๐๐๓) จํากัด เคยมาประกอบกิจการผลิตผลไมกระปองในสถานที่ตั้ง
ของบริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด และใชเครื่องจักร อุปกรณสํานักงานของบริษัทดวยตั้งแตป ๒๕๔๖
จนถึงป ๒๕๔๘ เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานของบริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด
จึงยังคงสภาพสามารถใชงานไดและมีมูลคาอยู ดังนั้น การรับฟงพยานหลักฐานในชั้นไตสวนของผูรอง
จึงไมชอบดวยเหตุผลและขอเท็จจริง เพราะพยานบางปากไมไดรูเห็นเกี่ยวของกับการบริหารงานใน
บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด อยางแทจริง ทั้งรายงานความเห็นผูสอบบัญชีของบริษัทและแบบแสดง
รายการภาษีเงินได (ภ.ง.ด. ๕๐) ก็ไมถูกตอง เนื่องจากจัดทําจากขอเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน ความจริง
ผูคัดคานไดทําการขายหุนไปแลวโดยสุจริต และในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินนั้น
ผูคัดคานก็ไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวยความเปนจริง มิไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ในกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในตําแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และในกรณีเขารับตําแหนง และพนจากตําแหนง
ในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอกลาวหา ขอใหยกคํารอง
พิเคราะหคํารอง คําคัดคาน เอกสารประกอบคํารองและคําคัดคานแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดวา
ผูคัดคานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดยื่นบัญชีแสดงรายการ
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ทรัพยสินและหนี้สินในตําแหนงดังกลาวตอผูรองในแตละตําแหนงตามวาระรวม ๕ ครั้ง คือ กรณีเขารับ
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘
กรณี พนจากตํ า แหนงรั ฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม เมื่อ วั นที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ กรณีพนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาแลวเปนเวลา ๑ ป เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ กรณีเขารับตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ และกรณีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูรองตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานแลว
พบว า ผู คั ด ค า นแสดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ด ว ยข อ ความอั น เป น เท็ จ หรื อ ปกป ด ข อ เท็ จ จริ ง
ที่ควรแจงใหทราบโดยผูคัดคานแสดงรายการในบัญชีทั้งหาครั้งวามีเงินใหกูยืมจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งเกิดจากการขายหุนของผูคัดคานในบริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด จํานวน ๒๔,๕๐๐ หุน หมายเลขหุน
๑ - ๑๘๖๐๐ และ ๒๐๐๐๑ - ๒๕๙๐๐ ใหแก พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ยุววรรณ นองภริยาของผูคัดคานเปนเงิน
๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยพันตํารวจ โทนัฏฐวุฒิ
ชําระเงินใหแกผูคัดคานแลวเปนจํานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท สวนคาหุนที่เหลือจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ทําหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ ใหแกผูคัดคานไว โดยผูคัดคาน
โอนหุนดังกลาวใหแก พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ กอนที่เขารับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนเวลา ๔ วัน คงมีปญหาตองวินิจฉัยแตเพียงวา ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบหรือไม เห็นวาตามสัญญาซื้อขายหุนในบริษัทจํากัด เอกสารหมาย ร. ๒ ขอ ๒
ระบุวา ในวันทําสัญญานี้ ผูซื้อไดชําระเงินใหแกผูขายเปนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท สวนเงินที่เหลืออีก
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผูซื้อจะชําระใหแกผูขายในวันที่ผูขายไดดําเนินการจดแจงลงในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด และไดดําเนินการยื่นสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ บริษัท มิติฟูดโปรดัคส
จํากัด ตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดเชียงรายเรียบรอยแลว และขอ ๔ หากผูซื้อปฏิบัติผิดสัญญา
ไมชําระเงินคาหุนสวนที่เหลือใหผูซื้อ (ที่ถูกนาจะเปนผูขาย) ผูขาย (ที่ถูกนาจะเปนผูซื้อ) ตกลงโอนหุน
ที่ซื้อขายทั้งหมดคืนใหแกผูขาย และยินยอมใหผูขายริบเงินที่ไดชําระเงินไปแลวตามขอ ๑ ไดทันที...
แตขอเท็จจริงปรากฏวาหลังจากวันทําสัญญาแลว ผูคัดคานไดโอนหุนและจดแจงลงในสมุดทะเบียน
ผูถือหุนของบริษัทและยื่นสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดเชียงรายแลว
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ตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แต พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ไมไดชําระคาหุนสวนที่เหลือแกผูคัดคาน
แตอยางใด ซึ่งถือวาเปนการผิดสัญญาขอ ๔ ดังกลาวแลว แตผูคัดคานก็มิไดดําเนินการใด จนกระทั่ง
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ จึงไดทําหนังสือรับสภาพหนี้ เอกสารหมาย ร. ๓
มอบไวแกผูคัดคาน โดยตกลงวาจะชําระคืนเงินคาหุนที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยใหเรียบรอยภายในวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๕๐ แตเมื่อถึงกําหนด พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ก็หาไดชําระหนี้แกผูคัดคานไม เพิ่งมีการชําระ
แกผูคัดคานเพียงบางสวนจํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ
ก็มิไดเปนผูชําระหนี้ดวยตนเอง แตมี รอยตํารวจเอก (หญิง) กําไลภรณ ยุววรรณ ภริยาของพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ
เปนผูโอนเงินไปชําระแกผูคัดคานแทน ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย ค. ๙ ซึ่งเปนการชําระเมื่อพนกําหนด
ชําระตามหนังสือรับสภาพหนี้ถึง ๓ ป แตผูคัดคานก็หาไดบังคับตามสัญญาแกพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ
แตอยางใด ซึ่งถาความจริงเปนดังผูคัดคานกลาวอางวาที่ไมทวงถามบังคับตามสัญญาแก พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ
เพราะเปนนองภริยาแลว ผูคัดคานก็ไมจําเปนตองให พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ทําหนังสือรับสภาพหนี้
เอกสารหมาย ร. ๓ อีก ขออางของผูคัดคานจึงไมมีน้ําหนักรับฟง และเมื่อตรวจดูงบดุล งบกําไรขาดทุน
และแบบนําสงงบการเงินของบริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด ที่ยื่นตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ระหวางป ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๘ เอกสารหมาย ร.๖ จะเห็นไดวามีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเพียงเล็กนอย
ซึ่งเปน คา ใช จา ยในการขายและบริห ารเทา นั้น และมี แต สินทรัพ ยห มุน เวี ยนประเภทเงิน สด ไม มี
สินทรัพยถาวรแตอยางใด ทั้งในแบบนําสงงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในป ๒๕๔๖
และ ๒๕๔๗ ตามเอกสารหมาย ร. ๖ แผนที่ ๑๓๕ และ ๑๔๑ ผูสอบบัญชีระบุในรายงานที่เสนอผูถือหุนวา
นับตั้งแตวันจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
เปนเวลา ๑๗ ปเศษ และ ๑๘ ปเศษตามลําดับ บริษัทไมไดประกอบกิจการคาแตอยางใด และแผนที่ ๑๔๘
ผูสอบบัญชีรายงานผูถือหุนวาไดรับแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘) และไมอาจใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจตอยอดเงินสดคงเหลือได
อยางไรก็ตามปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๗
ระบุวา บริษัทไมไดดําเนินกิจการแตอยางใด ซึ่งสอดคลองกับแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล ภ.ง.ด. ๕๐ ของ บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด ที่ยื่นตอกรมสรรพากร
ตั้งแตป ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๘ เอกสารหมาย ร. ๗ ซึ่งแจงขอมูลเชนเดียวกันวาบริษัทไมไดประกอบกิจการ
สวนที่ผูคัดคานอางวาไดใหบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด มาประเมินมูลคาทรัพยสิน
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ของ บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด แลวมีมูลคาตลาดเทากับ ๒,๒๔๐,๘๐๐ บาท นั้น นายกิตติคุณ
ศิริ ไ ชยยากุ ล กรรมการรองผู จั ด การของ บริ ษั ท เดอะแวลู เ อชั่ น แอนด คอนซั ล แทนท ส จํ า กั ด
ก็ไมสามารถยืนยันวา ทรัพยสินที่ประเมินเปนทรัพยสินของ บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด ทั้งตามบันทึก
รายการตอทายสัญญาที่คูกรณีไดแจงความไวเปนหลักฐานตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอแมจัน
ซึ่งนายสมเกียรติ เดชรักษาวัฒนา และ ดร.สิงห ตั้งเจริญชัยชนะ ลงชื่อไวในฐานะคูสัญญานั้น ก็มิได
มีสวนเกี่ยวพันกับ บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด ประกอบกับในรายงานประจําวันแจงไวเปนหลักฐาน
ระบุวาผูแจงขอใหพนักงานสอบสวนไปรวมตรวจสอบทรัพยสินของบริษัท มิติฟูด (๒๐๐๓) จํากัด
ซึ่งเปนคนละนิติบุคคลกับ บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด จึงฟงไมไดวาทรัพยสินที่มีการประเมินดังกลาว
เปนทรัพยสินของบริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด ตามที่ผูคัดคานกลาวอาง ทั้งเมื่อตรวจสอบสถานะทางการเงิน
ของบริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด พบวาบริษัทเคยเปดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) สาขาเชียงราย เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๒ บัญชีเลขที่ ๕๐๗-๓๐๒๑๘๑-๕ ตามคําขอ
เปดบัญชีเอกสารหมาย ร. ๘ แตบัญชีเงินฝากนี้ไดปดแลว เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เปนเวลากวา
๗ ป แลว และไมพบวาบริษัทไดเปดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่นในจังหวัดเชียงรายอีก ซึ่งแสดงใหเห็นวา
บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด ไมมีผลประกอบการหรือรายไดอันใดที่นาสนใจให พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ
ยอมลงทุนซื้อหุนมูลคาสูงถึง ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท จากผูคัดคาน ยิ่งพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิใหถอยคําตอ
ผูรองวาหลังจากทําสัญญาแลว พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ไมไดเขาไปยุงเกี่ยวหรือเขาไปบริหารกิจการหรือ
ทําธุรกิจในบริษัทแตเปนเพียงผูถือหุน และไมทราบวาบริษัทจะมีกําไรหรือผลประกอบการเพียงใด
ทั้งไมทราบดวยวาบริษัทมีผูใดเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูถือหุนตามเอกสารหมาย ร. ๑๓ ซึ่งเปน
เรื่องผิดปกติวิสัยของผูลงทุนเขาซื้อกิจการโดยซื้อหุนถึง ๒๔,๕๐๐ หุน ซึ่งมีสัดสวนหุนรอยละ ๗๐
ของหุนทั้งหมดของบริษัทเปนอยางยิ่ง ยิ่งกวานั้นปรากฏวาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหุน
จากผูคัดคานเปน พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แลว ตอมาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘
หางไปเพียง ๑ เดือนเศษ ภายหลังจากผูคัดคานรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแลว มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหุนจาก พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ กลับมาเปนชื่อของ
ผูคัดคานอีก แมนายยอดชาย อํามาตยมณี กรรมการผูมีอํานาจของ บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด
จะอางวาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะ นายยอดชาย ไมไดแจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหุนดังกลาวให
บริษัท ฐิติพัฒนการบัญชี จํากัด ซึ่งรับจางทําบัญชีงบดุลและงบการเงินให บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด
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ทราบ บริษัท ฐิติพัฒนการบัญชี จํากัด จึงไดคัดลอกบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด
ในป ๒๕๔๖ แลวนําไปให นายยอดชาย ลงลายมือชื่อโดย นายยอดชาย ไมไดตรวจสอบความถูกตองกอน
และไดยื่นตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดเชียงรายเรื่อยมา จนกระทั่งตนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐
นายยอดชาย จึงทราบขอผิดพลาดดังกลาว และไดทําการแกไขบัญชีรายชื่อผูถือหุนใหถูกตองตามความเปนจริง
ก็ตาม แตเมื่อตรวจดูสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนเอกสารหมาย ร. ๔ แผนที่ ๑๑๗ ที่เสนอพรอมรายงาน
การประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แลว นอกจากมีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผูถือหุนจากผูคัดคานเปน พันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ ตามที่ผูคัดคานกลาวอางแลวยังมีการเปลี่ยนแปลง
การถือหุนของ นางพิมทอง ยุววรรณ ในลําดับที่ ๗ หมายเลขหุน ๑๙๖๐๑ ถึง ๑๙๘๐๐ และหมายเลข ๓๔๗๐๑
ถึง ๓๔๘๕๐ เปนของ นางฉวีวรรณ ประมวลทรัพย และหุนของ นางฉวีวรรณ ประมวลทรัพย ในลําดับที่ ๘
หมายเลขหุน ๑๙๘๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐ และหมายเลข ๓๔๘๕๑ ถึง ๓๕๐๐๐ มาเปนของ นายยอดชาย
อํามาตยมณี ดวย แมตามสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน ตามเอกสารหมาย ร. ๔ แผนที่ ๑๑๙ ที่เสนอพรอม
รายงานการประชุมสามัญ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ จะมีรายชื่อผูถือหุนเชนเดียวกับสําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุนของป ๒๕๔๖ ดังที่ นายยอดชาย อางแกตัวก็ตาม แตตามสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน
เอกสารหมาย ร. ๔ แผนที่ ๑๒๐ ที่เสนอพรอมรายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๔๙ ปรากฏวามีขอมูลไมตรงกับที่ บริษัท ฐิติพัฒน การบัญชี จํากัด ไดยื่นในป ๒๕๔๘
ตามที่ผูคัดคานอาง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขใบหุนของผูถือหุนทั้งหมด และยังมีชื่อผูคัดคาน
เปนผูถือหุน กับมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขใบหุนจากหมายเลข ๑ ถึง ๑๘๖๐๐ และหมายเลข ๒๐๐๐๑
ถึง ๒๕๙๐๐ เปนหมายเลข ๐๐๐๐๑ ถึง ๒๔๕๐๐... นางพิมทอง ยุววรรณ จากหมายเลข ๑๙๖๐๑
ถึ ง ๑๙๘๐๐ และหมายเลข ๓๔๗๐๑ ถึ ง ๓๔๘๕๐ เป น หมายเลข ๓๔๓๐๑ ถึ ง ๓๔๖๕๐
และนางฉวีวรรณ ประมวลทรัพย จากหมายเลข ๑๙๘๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐ และหมายเลข ๓๔๘๕๑
ถึง ๓๕๐๐๐ เปนหมายเลข ๓๔๖๕๑ ถึง ๓๕๐๐๐ แตไมมีชื่อของนายยอดชายเปนผูถือหุนดังที่ปรากฏ
ในสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน เอกสารหมาย ร. ๔ แผนที่ ๑๑๗ ลําดับที่ ๘ ซึ่งเปนลําดับสุดทายของ
บัญชีรายชื่ อ ผูถือหุน จึงเปนไปไมไดที่ นายยอดชาย ซึ่ งมีสวนได เสียเปนผู ถือ หุนคนหนึ่งจะยอม
ลงลายมือชื่อโดยไมตรวจสอบใหรอบคอบเสียกอนและไมรูเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหมายเลขใบหุน
ดังกลาว ประกอบกับสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่เสนอพรอมรายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน เอกสารหมาย ร. ๑๔ แผนที่ ๒๖๑ ที่นายยอดชาย
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ยื่นตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดเชียงราย เพื่อแกไขรายชื่อผูถือหุนใหถูกตองตามความเปนจริงนั้น
กลั บ ระบุ ว า การโอนหุ น ของผู คั ด ค า นมี ก ารลงทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ในวั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๐
เชนเดียวกับกรณีของนายยอดชายจึงขัดแยงกับคําใหการของนายยอดชายและสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน
เอกสารหมาย ร. ๔ แผนที่ ๑๑๗ ที่ระบุวา มีการลงทะเบียนผูถือหุน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘
โดยเฉพาะในบัญชีรายชื่อผูถือหุน เอกสารหมาย ร. ๑๔ แผนที่ ๒๖๑ กลับระบุหมายเลขใบหุนเดิม
กอนที่มีการเปลี่ยนในป ๒๕๔๙ คําใหการของนายยอดชายจึงเปนพิรุธ นาเชื่อวาเปนการใหการเพื่อ
ชวยเหลือผูคัดคานเทานั้น จากเหตุผลดังวินิจฉัยมาขางตน ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวาการทําสัญญาซื้อขายหุน
บริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด ระหวางผูคัดคานกับพันตํารวจโท นัฎฐวุฒิเปนเจตนาลวง ซึ่งทําขึ้นเพียง
เพื่อใหพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิเปนผูถือหุนแทนผูคัดคานเทานั้น แตมิไดมีเจตนาที่จะซื้อขายกันจริง
ทั้งนี้เพื่อใหผูคัดคานมีคุณสมบัติที่ไมตองหามใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๙ และพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวน
และหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ ที่หามรัฐมนตรีถือหุนในบริษัทจํากัด เกินรอยละหา
ของหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทนั้น เมื่อผูคัดคานยังถือหุนในบริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํากัด
จํานวน ๒๔,๕๐๐ หุน คิดเปนรอยละ ๗๐ ของหุนทั้งหมดของบริษัท และพันตํารวจโท นัฏฐวุฒิ
ไมไดเปนหนี้คาซื้อหุนจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท จากผูคัดคาน การที่ผูคัดคานแสดงรายการทรัพยสิน
ตอ ผูรอ งโดยไมแจงรายการหุนของบริษั ท มิติ ฟูดโปรดัคส จํากัด ที่ผูคั ดคา นถือ อยู และแจงวา มี
เงินใหกูยืม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปนการจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ
ดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ในกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง
และพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง และเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙
จึงพิพากษาวา ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ
ตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ และเปนผูตองหามมิให
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลฎีกา
แผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง และมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ให จํ า คุ ก ๒ เดื อ น
ปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวาผูคัดคานเคยตองโทษจําคุกมากอนโทษจําคุกใหรอการลงโทษไว
มีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากไมชําระคาปรับใหจัดการตามมาตรา ๒๙
และ ๓๐
นายศิริชัย จิระบุญศรี
นางเปรมใจ กิติคุณไพโรจน
นายสมศักดิ์ ตันติภิรมย
นายณรงคพล ทองจีน
นางอัปษร หิรัญบูรณะ
นายมนูพงศ รุจิกัณหะ
นายสมศักดิ์ อเนกพุฒิ
นายชัยวุฒิ โลหชิตรานนท
นายกีรติ กาญจนรินทร
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คดีหมายเลขดําที่ อม. ๓/๒๕๕๒
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๘/๒๕๕๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
นายสมบัติ อุทัยสาง

ผูคัดคาน

เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ผูรองยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๔๔ และวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ผูคัดคานดํารงตําแหนงประธานกรรมการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามลําดับ มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ พร อ มเอกสารประกอบ ต อ ผู ร อ งภายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น
เขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และเมื่อพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลา ๑ ป ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒, ๓๓
ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบตอผูรองทุกตําแหนงดังกลาว
ทั้งกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลา ๑ ป รวม ๓ ตําแหนง
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แตคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานตรวจสอบความมีอยูจริงของทรัพยสิน
และหนี้ สิ น ของผู คั ด ค า นแล ว ปรากฏว า ผู คั ด ค า นไม ไ ด แ สดงบั ญ ชี เ งิ น ฝากของตนหรื อ คู ส มรสคื อ
นางสุจิวรรณ อุทัยสาง ภริยา ที่อยูในชื่อของบุตร หรือที่คูสมรสมีชื่อรวมกับบุตร จํานวน ๙ บัญชี
โดยยอดเงิ น ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ไ ม ไ ด แ สดงดั ง กล า ว เฉพาะในกรณี ที่ ผู คั ด ค า นพ น จากตํ า แหน ง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาแลวเปนเวลา ๑ ป เปนเงินรวม
๑๐๖,๒๖๕,๙๑๐.๙๒ บาท ผูคัดคานชี้แจงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของ
ผูคัดคานวา เงินในบัญชีเงินฝากทั้ง ๙ บัญชี เปนของบุตรของผูคัดคาน ๓ คน ที่บรรลุนิติภาวะแลว
เหตุที่มีชื่อนางสุจิวรรณมีชื่อรวมเปนเจาของบัญชีดวยเนื่องจากบุตรแตละคนจะปลูกสรางบานของตน
จึงตองการใหนางสุจิวรรณชวยดําเนินการเกี่ยวกับปลูกสราง คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินของผูคัดคานไดพิจารณาคําใหการของผูคัดคานและนางสุจิวรรณประกอบพยานหลักฐานตาง ๆ
แล ว เห็ น ว า คํ า ให ก ารขั ด แย ง ต อ พยานหลั ก ฐาน และขาดเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ให น า เชื่ อ ถื อ เชื่ อ ว า
เงินในบัญชีเงินฝากทั้งหมดเปนของผูคัดคาน การที่ผูคัดคานไมแสดงบัญชีเงินฝากของตนหรือคูสมรสทั้ง ๙ บัญชี
ดังกลาว เพื่อปกปดจํานวนทรัพยสินที่แทจริงของตน โดยผูรองมีมติเห็นชอบตามนั้น ขอใหวินิจฉัยวา
ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ โดยไมไดแสดงรายการทรัพยสินของตนเองและคูสมรสที่อยู
ในชื่อของบุตร หรือที่คูสมรสมีชื่อรวมกับบุตร ในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กรณีเขารับตําแหนง
พนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลา ๑ ป รวม ๓ ตําแหนง จํานวน ๙ บัญชี
กับหามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา ๕ ป นับแตวันที่มีคําวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ และให ล งโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา ผูคัดคานและนางสุจิวรรณ อุทัยสาง ภริยา มีทรัพยสินที่เปนเงินสด
ประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู แ ล ว ในป ๒๕๓๓ ขณะนั้ น ผู คั ด ค า นดํ า รงตํ า แหน ง อธิ บ ดี
กรมไปรษณียโทรเลข ซึ่งเปนตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. ไมไดกําหนดใหเปนตําแหนงที่ตอง
แสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ผูคัดคานและนางสุจิวรรณเห็นสมควรยกเงินใหบุตรสาว ๒ คน
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว คือนางสาวบุรณี และนางสาววิชรญา อุทัยสาง คนละ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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เพื่อเปนหลักประกันทุนการศึกษาในตางประเทศและเปนทุนสําหรับปลูกบานของบุตรเมื่อมีครอบครัว
เมื่อบุตรสาวทั้งสองไดรับแลว ไดมอบเช็คคืนใหนางสุจิวรรณ เพื่อใหนางสุจิวรรณบริหารจัดการเงิน
ดังกลาวตามแตจะเห็นสมควรเพื่อใหมีดอกผล เพราะขณะนั้นบุตรสาวทั้ง ๒ คน ยังอยูระหวางศึกษา
และยังไมมีความจําเปนตองใชเงิน จึงถือวาเงินดังกลาวเปนของบุตรแลวจากนั้นผูคัดคานไดเปลี่ยนแนว
การลงทุนดวยการไปซื้อหุนของโรงพยาบาลเสนาเวชการ จํานวนรอยละ ๖๐ ของหุนทั้งหมด คิดเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปนเหตุใหการแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินครั้งแรกในชีวิต
ขาราชการพลเรือนตอคณะกรรมการ ป.ป.ป. ของผูคัดคานในขณะเขารับตําแหนงอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๓๕ ผู คั ด ค า นมี เ งิ น สดอยู เ พี ย ง ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปลายป ๒๕๓๗
เงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่บุตรสาวทั้ง ๒ คน ฝากใหบริหารจัดการ เพิ่มสูงขึ้นเปนเงินรวมประมาณ
๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานและนางสุจิวรรณแบงเงินออกเปน ๓ สวนเทา ๆ กัน สวนละประมาณ
๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวแบงใหบุตรสาวทั้ง ๒ คน รวมทั้งนายพิทย อุทัยสาง บุตรชาย คนละ ๑ สวน
ป ๒๕๔๐ บุตรทั้งสามประสงคจะขอเงินดังกลาวคืน เพื่อฝากเปดบัญชีของตนเอง นางสุจิวรรณ ทยอยคืนให
ตามจังหวะเวลาของการถอนเงินฝากในบัญชีตาง ๆ ของธนาคารอื่น หรือรอการไถถอนพันธบัตรรัฐบาล
หรือลูกหนี้ที่กูเงินครบกําหนด ซึ่งอาจจะชาบางเร็วบาง ไมเฉพาะเจาะจง โดยฝากเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของบุ ต รทั้ ง สามที่ ธ นาคารอาคารสงเคราะห สาขาคอนแวนต ๓ บั ญ ชี ตามที่ ป รากฏในคํ า ร อ ง
ส ว นเหตุ ที่ น างสาววชิ ร ญาขอให น างสุ จิ ว รรณมี ชื่ อ ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากเลขที่ ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๔-๓
เพิ่มขึ้นอีก ๑ คน เพราะนางสาววชิรญาจะสมรส หากใหมารดามีสวนเปนเจาของบัญชีและมีอํานาจ
ในการสั่งจายเงินในบัญชีดวยนาจะเปนการดีกวา สําหรับบัญชีเลขที่ ๐๑๕-๒๑-๑๐๒๑๖-๑ นายพิทย
ขอใหนางสุจิวรรณลงชื่อรวมในบัญชีเงินฝากตั้งแตวันที่เริ่มเปดบัญชี เพราะนายพิทยกําลังเตรียมตัว
จะไปเรียนตางประเทศเปนเวลานาน จะไมสามารถทําธุรกรรมใด ๆ การใหนางสุจิวรรณมีชื่ออยูในบัญชีดวย
เพื่อความสะดวกในการทําธุรกรรมตาง ๆ กับธนาคาร ตอมานางสุจิวรรณใหรางวัลที่นายพิทยเรียนจบปริญญาโท
ดวยการโอนเงินเขาบัญชีของนายพิทยอีก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ป ๒๕๔๓ บุตรทั้งสามจะปลูกบาน
ของตนเองในที่ ดินที่ผูคัดคานซื้ อให ซึ่งตองใชเวลาเตรียมการหลายปแตบุตรทั้งสามไมมีเวลาวางพอ
ที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบงานเตรี ย มการปลู ก บ า นด ว ยตนเองได อี ก ทั้ ง ไม คุ น เคยและขาดประสบการณ
จึงตัดสินใจมอบงานเตรียมการปลูกบานทั้งหมดใหนางสุจิวรรณเปนผูรับผิดชอบแทน และเปนเหตุให
ตองโอนเงินในบัญชีเงินฝากทั้ง ๓ บัญชี ที่สาขาคอนแวนต ไปฝากที่สาขาพุทธมณฑล ซึ่งอยูใกล
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กับบานของนางสุจิวรรณ และขอใหนางสุจิวรรณมีชื่อรวมในบัญชีเงินฝากที่ขอเปดใหมทั้ง ๖ บัญชี
โดยบัญชีออมทรัพยพิเศษจํานวน ๓ บัญชี สะดวกที่จะเบิกจายในงานเตรียมการปลูกบานยิ่งกวาบัญชีเดิม
ซึ่งเปนประเภทประจํา ๒๔ เดือน ป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ เริ่มมีงานกอสรางบานของบุตรทั้งสาม และ
มี ก ารจ า ยเงิ น เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มงานก อ สร า ง รวมทั้ ง จ า ยเงิ น มั ด จํ า ในสั ญ ญาต า ง ๆ นางสุ จิ ว รรณ
จะสํารองจายเงินของตนเองไปกอนแลวไปหักกลบลบหนี้กับบุตรภายหลัง เห็นไดจากบัญชีที่สาขา
พุทธมณฑล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีเงินรวม ๑๐๔,๕๔๙,๙๐๔.๐๕ บาท เปรียบเทียบกับ
ยอดรวมของบัญชีที่สาขาคอนแวนตในป ๒๕๔๓ แลว ลดลงจากเดิมเปนเงิน ๕,๕๖๗,๗๘๙.๖๕ บาท
การใหนางสุจิวรรณมีชื่อรวมในบัญชีเงินฝากจึงมีเจตนาเพื่อใหงานของบุตรดําเนินตอไปได ซึ่งเปน
การชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในครอบครัวประสามารดากับบุตร ตามลักษณะของสังคมไทย
เทานั้น ความเห็นของผูรองวาเงินที่นางสุจิวรรณมอบใหนางบุรณี กาญจนถวัลย และนางวิชรญา เพิ่มภูศรี
(เปลี่ยนคํานําหนาและชื่อสกุลหลังจากสมรส) เปนเช็คคนละ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตนางสุจิวรรณ
จําธนาคารที่ออกเช็คไมได ไมนาเชื่อถือผิดวิสัยของบุคคลทั่วไปนั้น เปนเพราะระหวางป ๒๕๒๑ - ๒๕๓๓
นางสุจิวรรณเปนนักธุรกิจซื้อขายที่ดินที่มีเงินผานมือหลายรอยลานบาท ตองออกเช็คอยูตลอดเวลา
นับรอย ๆ ฉบับ เปนเช็คหลายธนาคาร สําหรับบุตรสาว ๒ คน เหตุที่จําไมไดเพราะเปนนักศึกษา
สนใจจํานวนเงินมากกวาจะสนใจวาเปนเช็คของธนาคารใด สวนที่ผูรองมีความเห็นวานายพิทยไดรับเงิน
จากนางสุจิ วรรณมากกว าบุตรคนอื่น ๆ นั้ น เปนเงิน ที่ผูคั ดค านและนางสุจิ ว รรณมอบใหต า งหาก
จากสวนที่เปนของนายพิทย เพื่อใหขยายตอเติมบานที่นายพิทยกําลังจะกอสราง เปนการเตรียมการลวงหนา
สําหรับผูคัดคานและนางสุจิวรรณจะยายไปอยูกับนายพิทย สวนกรณีที่ผูคัดคานมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น
๔๓,๙๘๖,๐๐๐ บาท ในระยะเวลา ๔ ป ๖ เดื อ น ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๓๖ ถึ ง วั น ที่
๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ นั้น เงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไดมาจากการขายหุนโรงพยาบาลเสนาเวชการ
อีก ๒๘,๙๘๖,๐๐๐ บาท เปน เงิ น ฝากกั บ หลั ก ทรัพ ย ที่ ผู คั ดค า นยั งเหลื อ เก็ บ อยูบ างส ว น ดอกเบี้ ย
เงินเดือน และเบี้ยประชุม เปนตน
พิเคราะหคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําคัดคาน เอกสารประกอบคําคัดคาน รวมทั้ง
พยานหลักฐานที่ไตสวนแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงเปนยุติวา ผูคัดคานเคยดํารงตําแหนง ๓ ตําแหนง
ที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
พรอมเอกสารประกอบตอผูรอง ปรากฏวาผูคัดคานไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
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และเอกสารประกอบตอผูรองทุกตําแหนงดังกลาว รวม ๙ ครั้ง คือ ตําแหนงประธานกรรมการ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย กรณีเขารับตําแหนง ยื่นเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๓ กรณีพนจากตําแหนง
ยื่นเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ กรณีพนจากตําแหนงมาแลว ๑ ป ยื่นเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๕
ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย กรณีเขารับตําแหนง ยื่นเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔
กรณีพนจากตําแหนง ยื่นเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ กรณีพนจากตําแหนงมาแลว ๑ ป ยื่นเมื่อวันที่ ๓
ตุลาคม ๒๕๔๖ และตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรณีเขารับตําแหนง ยื่นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กรณีพนจากตําแหนง ยื่นเมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๖ กรณี พ น จากตํ า แหน ง มาแล ว ๑ ป ยื่ น เมื่ อ วั น ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๗
โดยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ผูคัดคานแสดงตอผูรอง ทั้ง ๙ ครั้ง ผูคัดคานไมไดแสดง
รายการทรัพยสินอันไดแกเงินซึ่งอยูในบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห ที่มีชื่อบุตรเปนเจาของ
และที่มีชื่อนางสุจิวรรณกับบุตรรวมกันเปนเจาของ รวม ๙ บัญชี อันมีรายละเอียดดังนี้
๑. บัญชีเงินฝากที่มีชื่อนางบุรณี กาญจนถวัลย บุตร เปนเจาของบัญชี และบัญชีเงินฝากที่มีชื่อ
นางสุจิวรรณรวมกับนางบุรณี เปนเจาของบัญชี
๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ นางบุรณีเปดบัญชีเงินฝากประจํากับสาขาคอนแวนต
เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๖๖๑๕-๓ ฝากดวยเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานพระปนเกลา ของนางสุจิวรรณ
จํานวน ๓ ฉบับ เลขที่ ๘๗๕๕๔๖๔ จํานวนเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เลขที่ ๙๕๖๑๓๖๗ จํานวนเงิน
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเลขที่ ๐๙๕๗๗๔๔ จํานวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตอมาในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ ไดถอนเงินตนพรอมดอกเบี้ยรวมเปนเงิน ๓๕,๘๓๓,๑๐๗.๐๘ บาท
ปดบัญชีนี้ แลวโอนไปฝากเปดบัญชีที่สาขาพุทธมณฑล ตาม ๑.๒ และ ๑.๓
๑.๒ บัญชีเงินฝากประจําเลขที่ ๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๓๖-๒ ชื่อบัญชีนางบุรณี กาญจนถวัลย
และ/หรือนางสุจิวรรณ อุทัยสาง จํานวนเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยระบุคนหนึ่งคนใดมีอํานาจสั่งจาย
และปดบัญชีได และมีเงื่อนไขใหโอนดอกเบี้ยเขาฝากในบัญชีเงินฝากตาม ๑.๓
๑.๓ บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขที่ ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๔๖-๘ ชื่อบัญชีนางบุรณี กาญจนถวัลย
และ/หรือนางสุจิวรรณ อุทัยสาง จํานวนเงิน ๘๓๔,๑๐๗.๐๘ บาท โดยระบุเงื่อนไขการสั่งจายใหคนใด
คนหนึ่งสั่งจายและปดบัญชีได
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๒. บัญชีเงินฝากที่มีชื่อนางสุจิวรรณรวมกับนางสาววชิรญา อุทัยสาง บุตรเปนเจาของบัญชี
๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ นางสาววชิรญาเปดบัญชีเงินฝากประจํากับสาขาคอนแวนต
เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๔-๓ ฝากดวยเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน เลขที่ ๔๑๔-๒๔๔๙
จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอมาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ นางสาววชิรญาไดแจงการเปลี่ยนแปลง
ผูมีอํานาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจายโดยเพิ่มผูมีอํานาจลงนามและสั่งจายอีก ๑ คน คือ นางสุจิวรรณ
ตอมาวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ นางสุจิวรรณนําเงินเขาฝากเพิ่มในบัญชีนี้จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ ไดโอนเงินจากบัญชีนี้จํานวน ๑๙,๔๒๔,๐๖๔.๐๗ บาท ไปฝากเขาบัญชี
ตาม ๒.๒ ส ว นบั ญ ชี นี้ ถู ก ถอนเงิ น เพื่ อ ป ด บั ญ ชี เ มื่ อ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จํ า นวนเงิ น
๑๕,๘๔๗,๐๓๙.๙๘ บาท
๒.๒ สาขาพุ ท ธมณฑล บั ญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า เลขที่ ๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๑๕-๐ ชื่ อ บั ญ ชี
นางสาววชิรญา อุทัยสาง หรือนางสุจิวรรณ อุทัยสาง โดยโอนเงินจากบัญชีตาม ๒.๑ ฝากรวมกับเช็ค
จํานวน ๕๗๕,๙๓๕.๙๓ บาท รวมเปนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ ในวันเดียวกับที่เปดบัญชีเงินฝากตาม ๒.๒ บุคคลทั้งสองยังไดเปดบัญชีออมทรัพย
ที่สาขาพุทธมณฑล เลขที่ ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๓๑-๑ โดยมีเงื่อนไขเพื่อรับโอนดอกเบี้ยจากบัญชีตาม ๒.๒
๓. บัญชีเงินฝากที่มีชื่อนางสุจิวรรณรวมกับนายพิทย อุทัยสาง บุตร เปนเจาของบัญชี
๓.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ นายพิทย และนางสุจิวรรณเปดบัญชีเงินฝากประจํา
ที่สาขาคอนแวนต เลขที่ ๐๑๕-๒๑-๑๐๒๑๖-๑ ชื่อบัญชีนายพิทย อุทัยสาง หรือนางสุจิวรรณ อุทัยสาง
ดวยเงินสดจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตอมาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๑ นางสุจิวรรณโอนเงินจากสาขาคอนแวนต
บัญชีเลขที่ ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๓-๕ ชื่อบัญชีนางสุจิวรรณ อุทัยสาง จํานวน ๑๗,๑๘๐,๒๓๙.๒๔ บาท
เข า ฝากบั ญ ชี นี้ และบั ญ ชี นี้ ถูก ถอนเงิ น เพื่ อ ป ด บั ญ ชี เ มื่ อ วัน ที่ ๑๒ กั นยายน ๒๕๔๓ จํ า นวนเงิ น
๒๙๖,๙๖๘.๔๖ บาท
๓.๒ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ นายพิทย และนางสุจิวรรณ เปดบัญชีเงินฝากประจํา
ที่ ส าขาพุ ท ธมณฑล เลขที่ ๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๐๖-๑ จํ า นวนเงิ น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเงิ น ฝาก
เปดบัญชีสวนหนึ่งจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนมาจากบัญชีตาม ๓.๑ และอีกสวนหนึ่งฝากดวยเช็ค
ธนาคารกสิกรไทย สาขายอยถนนสิรินธร เลขที่ ๙๖๕-๔๑๘-๗ จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอมาวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ ไดโอนเงินเขาฝากเพิ่มเติมในบัญชีนี้อีกจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสวนหนึ่ง
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เปนเงินโอน จํานวน ๑๙,๗๘๒,๔๒๙.๖๖ บาท และอีกสวนหนึ่งเปนเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน
เลขที่ ๓๘๗๕๒๙๖ จํานวนเงิน ๒๑๗,๕๗๐.๓๔ บาท
๓.๓ ในวันเดียวกับที่เปดบัญชีเงินฝากตาม ๓.๒ บุคคลทั้งสองยังไดเปดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยที่สาขาพุทธมณฑล เลขที่ ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๒๐-๖ ชื่อบัญชีนายพิทย อุทัยสาง หรือนางสุจิวรรณ
อุทัยสาง จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อรับโอนดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากตาม ๓.๒
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผูรองประชุมและมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินของผูคัดคาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคาน
ตอมาวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมของผูรองมีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานวา ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน และเอกสารประกอบตอผูรองทุกตําแหนงดังกลาว ทั้งกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลา ๑ ป โดยไมไดแสดงบัญชีเงินฝากของตนหรือคูสมรสที่อยู
ในชื่อของบุตร หรือที่คสู มรสมีชื่อรวมกับบุตร จํานวน ๙ บัญชี เพื่อปกปดจํานวนทรัพยสินที่แทจริงของตน
เปนการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
พิเคราะหแลวเห็นสมควรวินิจฉัยเปนประการแรกวา ผูรองมีอํานาจเสนอเรื่องในสวนที่เกี่ยวกับ
ผูคัดคานดํารงตําแหนงประธานกรรมการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยใหศาลนี้วินิจฉัยหรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยตอไป
สวนมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา บทบัญญัติมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ บัญญัติวา
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เจาหนาที่ของรัฐ ใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ
ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจ
หรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปน
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การจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ เมื่อองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
เปนรัฐวิสาหกิจซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗
และผูคัดคานเริ่มดํารงตําแหนงประธานกรรมการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ ๒๕๔๓ พนจากตําแหนงในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ อันเปนการดํารงตําแหนงในระหวาง
ที่พระราชบัญญัติดังกลาวยังมีผลใชบังคับ ผูคัดคานจึงเปนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนเจาหนาที่
ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหนํามาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดใหผูรองเสนอเรื่องใหศาลนี้วินิจฉัยกรณีผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ มาใชกับเจาหนาที่ของรัฐตามที่ผูรองกําหนดโดยอนุโลม แตปรากฏวาเมื่อวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๒ ผูรองไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ ที่เปน
ผูบริหารระดับสูงซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ใหหมายความรวมถึงกรรมการของรัฐวิสาหกิจ มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมเอกสารประกอบตอผูรอง
และใหเจาหนาที่ของรัฐเปนตําแหนงที่ตองเสนอเรื่องใหศาลนี้วินิจฉัย ทั้งนี้ใหประกาศดังกลาวใชบังคับ
ยอนหลังไปนับแตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชบังคับ คือวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๐ เชนนี้เห็นวา ในขณะที่ผูรองยื่นคํารองตอศาลในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ผูรองยังไมไดประกาศกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐเปนตําแหนงที่ตองเสนอเรื่องใหศาลนี้วินิจฉัย ดังนั้น
ผูรองจึงไมมีอํานาจยื่นคํารองในสวนที่เกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐ แมตอมาในระหวางพิจารณาคดี ผูรอง
ไดประกาศกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐที่เปนผูบริหารระดับสูง ซึ่งหมายความรวมถึงกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
เปนตําแหนงที่ตองเสนอเรื่องใหศาลนี้วินิจฉัย ทั้งยังกําหนดใหมีผลบังคับใชยอนไปตั้งแตวันกอนผูรอง
ยื่นคํารอง ก็มิทําใหผูรองกลับมีอํานาจเสนอเรื่องในสวนที่เกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวใหศาลนี้
วินิจฉัยได ศาลไมรับคํารองในสวนนี้ไวพิจารณา สําหรับที่ผูคัดคานดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ยอมเปนรัฐมนตรีอันอยูในคําจํากัดความของคําวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๔ (๒) สวนตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น
ย อ มเป น ข า ราชการการเมื อ งอื่ น อั น อยู ใ นคํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว า ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ (๑๐)
ดังนั้น ผูคัดคานจึงมีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมเอกสารประกอบ ตอผูรองภายใน ๓๐ วัน นับแตวันเขารับตําแหนง
พนจากตําแหนง และเมื่อพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลา ๑ ป ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๓๒ และ ๓๓
ปญหาตองวินิจฉัยตอมามีวา เงินในบัญชีเงินฝากที่ผูคัดคานไมไดแสดงทั้ง ๙ บัญชีขางตน เปนของผูคัดคาน
และนางสุ จิ ว รรณหรื อ ไม ในการวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาข อ นี้ จํ า ต อ งพิ จ ารณาให ไ ด ค วามก อ นว า ผู คั ด ค า น
และ/หรือนางสุจิวรรณ อุทัยสาง ภริยาของผูคัดคาน เปนเจาของเงินในบัญชีเงินฝากที่ผูคัดคานไมได
แสดงใหปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ยื่นตอผูรองหรือไม เห็นวา บัญชีเงินฝาก
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาคอนแวนต และสาขาพุทธมณฑลทั้ง ๙ บัญชีที่กลาวมาขางตน มีการเคลื่อนไหว
ทางบัญชีที่สัมพันธกัน โดยในสวนของนางบุรณีและนางสุจิวรรณปรากฏจากเอกสารหมาย ร. ๒๒ ร. ๒๓
และ ร. ๒๕ ว า เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๔๐ นางบุ ร ณี ไ ด เ ป ดบั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ส าขาคอนแวนต
เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๖๖๑๕-๓ ฝากดวยเช็คของนางสุจิวรรณ ๓ ฉบับ เปนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และป ด บั ญ ชี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๔๓ แล ว นํ า เงิ น จากการป ด บั ญ ชี นี้ ไ ปเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ที่สาขาพุทธมณฑล เลขที่บัญชี ๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๓๖-๒ จํานวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเลขที่บัญชี
๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๔๖-๘ จํานวน ๘๓๔,๑๐๗.๐๘ บาท ในสวนของนางสาววชิรญาและนางสุจิวรรณ
ปรากฏจากเอกสารหมาย ร. ๒๐ ร. ๒๑ และ ร. ๒๔ วาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ นางสาววชิรญา
ไดเปดบัญชีเงินฝากที่สาขาคอนแวนต เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๔-๓ ฝากดวยเช็คของนางสุจิวรรณ
เปนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนางสุจิวรรณนําเงินเขาฝากเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓
อีกจํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอมาวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ ไดถอนเงินจากบัญชีนี้จํานวน
๑๙,๔๒๔,๐๖๔.๐๗ บาท แลวนําไปเขาฝากเปดบัญชีที่สาขาพุทธมณฑล เลขที่บัญชี ๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๑๕-๐
รวมกับเช็คจํานวนเงิน ๕๗๕,๙๓๕.๙๓ บาท รวมเปนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในวันเดียวกันนั้น
ยังเปดบัญชีเงินฝากที่สาขาเดียวกัน เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๓๑-๑ สวนบัญชีเงินฝากที่สาขาคอนแวนต
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เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๔-๓ ไดปดบัญชีไปเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยนางสุจิวรรณ
เปนผูเบิกถอนเงินไปจํานวน ๑๕,๘๔๗,๐๓๙.๙๘ บาท และในสวนของนายพิทยและนางสุจิวรรณ
ปรากฏจากเอกสารหมาย ร. ๑๘ ร. ๑๙ ร. ๒๖ และ ค. ๒๒ ประกอบขอเท็จจริงจากการตรวจสอบ
ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ตามเอกสารหมาย ร. ๒ ว า เมื่ อ วั น ที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๔๑ บุคคลทั้งสองไดเปดบัญชีเงินฝากที่สาขาคอนแวนต เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๑๐๒๑๖-๑
เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท กอนที่นางสุจิวรรณจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๓-๕
ของสาขาเดียวกันเขาฝากในบัญชีนี้เพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๑ เปนเงิน ๑๗,๑๘๐,๒๓๙.๒๔ บาท
ตอมาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ จึงโอนเงินจากบัญชีนี้จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เขาฝากเปดบัญชีเงินฝาก
ที่สาขาพุทธมณฑล เลขที่บัญชี ๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๐๖-๑ โดยนําฝากเพิ่มเติมดวยเช็คอีกจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ ยังนําเงินเขาฝากเพิ่มเติมอีก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเปนเงินสด
จํานวน ๑๙,๗๘๒,๔๒๙.๖๖ บาท และเช็คของนางสุจิวรรณอีก ๒๑๗,๕๗๐.๓๔ บาท นอกจากนี้
ยังเปดบัญชีเงินฝากที่สาขาเดียวกันอีก ๑ บัญชี เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๒๐-๖ ซึ่งจะเห็นไดวา
นางสุจิวรรณมีสวนเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบัญชีเงินฝากดังกลาวตลอดมาตั้งแตตน
ทั้งยังเปนผูหนึ่งที่มีอํานาจเบิกถอนเงินจากทุกบัญชีเวนแตบัญชีเงินฝากของนางบุรณีที่สาขาคอนแวนต
เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๖๖๑๕-๓ และเคยเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่สาขาพุทธมณฑลในเวลา
ตอมาหลายครั้ง เชนที่ปรากฏจากเอกสารหมาย ร. ๑๘ ร. ๒๐ และ ร. ๒๒ วาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๕
และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ นางสุจิวรรณไดเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๒๐-๖
จํา นวน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท และจํ า นวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท เลขที่ บั ญ ชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๓๑-๑
จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท และจํานวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท และเลขที่บัญชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๔๖-๘
จํานวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท และจํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ กับไดความอีกวานางสุจิวรรณ
เคยเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากจํานวนมากถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และยังเคยนําเงินจากบัญชีเงินฝาก
ไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจซื้อขายที่ดินของนางสุจิวรรณเอง โดยไมปรากฏวาการเบิกถอนเงิน
แตละครั้งตองไดรับอนุญาตจากผูหนึ่งผูใด จึงเปนพฤติการณที่แสดงใหเห็นวานางสุจิวรรณใชอํานาจ
เบิกถอนเงินอยางเปนเจาของตลอดมา
นอกจากนี้ ขอเท็จจริงที่นางสุจิวรรณมีชื่อเปนผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากรวมกับบุตร
ของนางสุจิวรรณจํานวน ๘ บัญชีนั้น เห็นวา เงื่อนไขการสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย
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ซึ่งลูกคาผูขอเปดบัญชีกําหนดเองวาตองการใหบุคคลใดบางเปนผูที่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
แมกําหนดไว ๒ คน แตหากใชคําวา “หรือ” ไวระหวางชื่อของบุคคล ๒ คน รวมทั้งหากใชคําวา
“มีอํานาจสั่งจายเพิ่มอีกคนหนึ่ง” ตอจากชื่อของบุคคลใดทั้ง ๒ ประการ ยอมมีผลใหผูที่มีชื่อเพียง
คนใดคนหนึ่ง สามารถลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากนั้น ๆ ได ตามแตกรณี โดยผูมีชื่อ
อีกคนไมตองใหความยินยอมหรือรูเห็นแตอยางใดเมื่อบุคคลใดสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ที่ตนมีชื่ออยูในบัญชีนั้นไดตามความประสงคเชนนี้ โดยปกติวิสัยของบุคคลทั่วไป หากตองแสดงทรัพยสิน
ของตน ผูนั้นก็ควรแสดงวาเงินในบัญชีเงินฝากนั้นเปนของตน เพราะตองคํานึงวา การมีสิทธิเต็มที่
ในเงินที่ฝากไว ไมวาจะเบิกถอนหรือโอนเงินไปเพื่อใชจายในการใดก็ไดตามที่ตนตองการ ยอมทําให
บุคคลทั่วไปเขาใจไดวาผูนั้นเปนเจาของเงินที่ฝากไวดวยสามัญสํานึก โดยเฉพาะนางสุจิวรรณซึ่งมีชื่อ
เปนผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากรวมกับบุตรของตนจํานวน ๘ บัญชี และมีอาชีพเปนนักธุรกิจ
ทําธุรกรรมกับธนาคารพาณิชยเปนประจํา ยิ่งควรเขาใจเหตุผลดังกลาวไดเปนอยางดีกวาบุคคลทั่วไป
นอกจากนี้ ที่ผูคัดคานเบิกความวา ขณะผูคัดคานดํารงตําแหนงอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข ซึ่งไมตอง
แสดงบัญชีทรัพยสิน ผูคัดคานคิดวาการเปนขาราชการมีเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผิดปกติ ถาตอไปผูคัดคานรับราชการในตําแหนงที่ตองแสดงรายการทรัพยสินแลว การมีเงินมากมายเหลานี้
ไมเปนผลดีกับตนแน ก็ตองถูกคําครหา ครั้นจะเอาเงินเหลานี้ เวลาตองแสดง ไมแสดงก็ไมไดนั้น
เปนการชี้ใหเห็นวา ผูคัดคานตองการปกปดเงินจํานวนนี้วาเปนของตน เพราะเปนเงินจํานวนมาก
เมื่อผูคัดคานดํารงตําแหนงทางราชการซึ่งมีหนาที่ตองแสดงบัญชีทรัพยสิน แลวแสดงในบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินวาเงินจํานวนนี้เปนของผูคัดคาน อาจทําใหผูคัดคานถูกผูอื่นครหาไดวาเปนเงินที่ไดมา
จํานวนมากเกินกวาที่ควรไดตามอํานาจหนาที่ แตถาผูคัดคานไมแสดงวามีเงินจํานวนนี้ ก็จะเปนความผิด
ดังนั้นผูคัดคานจึงใชวิธีปกปดดวยการใหบุตรเปนผูมีชื่อเปนเจาของบัญชีเงินฝากเงินจํานวนนี้
ที่ ผู คั ด ค า นต อ สู ว า เหตุ ที่ น างสาววชิ ร ญาขอให น างสุ จิ ว รรณมี ชื่ อ ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากเลขที่
๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๔-๓ เพิ่มขึ้นอีก ๑ คน เพราะนางสาววชิรญาจะสมรส หากใหมารดามีสวนเปน
เจาของบัญชีและมีอํานาจในการสั่งจายเงินในบัญชีดวยนาจะเปนการดีกวานั้น เห็นวา การที่บุตรของ
ผูคัดคานจะสมรสและมีครอบครัว แสดงวาบุตรของผูคัดคานยอมมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะตัดสินใจ
ในการใชเงินดังกลาวไดโดยไมจําตองใหมารดาเปนผูชวยเหลือแตอยางใด อีกทั้งหากเปนเงินที่ผูคัดคาน
ใหบุตรไปแลวกอนบุตรสมรสจริง เงินดังกลาวยอมตองตกเปนสินสวนตัวของบุตรที่คูสมรสของบุตร
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มิอาจยุงเกี่ยวหรือนําไปใชจายได จึงไมเปนเหตุที่นางสุจิวรรณตองเปนหวงกังวลในเรื่องนี้ การที่ผูคัดคาน
ใหเหตุผลในการเพิ่มนางสุจิวรรณใหเปนผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีอีกคนหนึ่ งเพราะเกรงว า
จะเกิดความไมแนนอนในชีวิตสมรสของบุตรนั้น ยิ่งกลับทําใหเห็นวา นางสุจิวรรณยังเปนหวงเงิน
จํานวนนี้อยู เพราะตนมีสวนเปนเจาของ มิไดยกใหบุตรไปแลวอยางแทจริง
ที่ผูคัดคานตอสูอีกประการหนึ่งวา เหตุที่นายพิทยขอใหนางสุจิวรรณลงชื่อรวมในบัญชีเงินฝาก
เลขที่ ๐๑๕-๒๑-๑๐๒๑๖-๑ ตั้งแตวันที่เริ่มเปดบัญชี เพราะนายพิทยกําลังเตรียมตัวจะไปเรียนตางประเทศ
เปนเวลานาน จะไมสามารถทําธุรกรรมใด ๆ การใหนางสุจิวรรณมีชื่ออยูในบัญชีดวยเพื่อความสะดวก
ในการทําธุรกรรมตาง ๆ กับธนาคารนั้น เห็นวา หากนายพิทยตองการเงินที่ฝากไวคืนเพื่อนําไปใชเปดบัญชี
เปนของตนเอง และนางสุจิวรรณซึ่งอยูระหวางบริหารจัดการเงินที่นายพิทยฝากไว ทยอยคืนเงินให
นายพิทยนําไปใชเปดบัญชีนี้ ตามขอตอสูของผูคัดคานจริงแสดงวานายพิทยตองการเปนเจาของเงิน
แตผูเดียวโดยไมตองใหนางสุจิวรรณมายุงเกี่ยวหรือบริหารจัดการเงินจํานวนนี้อีก เพราะหากยังตองการให
นางสุจิวรรณบริหารจัดการเงินให ก็หาจําตองขอเงินจํานวนนี้คืนจากนางสุจิวรรณแตอยางใด การที่นายพิทย
ขอคืนเงินแลวนํามาเปดบัญชีเงินฝากของตน แตกลับใหนางสุจิวรรณเบิกถอนหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
เงินในบัญชีดังกลาวในระหวางที่นายพิทยอยูตางประเทศเชนนี้ กลับชี้ใหเห็นวานางสุจิวรรณยังคงความ
เปนเจาของเงินดังกลาว ดังนั้น ขอตอสูของผูคัดคานจึงขัดตอเหตุผล ไมนารับฟง
ที่ผูคัดคานตอสูตอมาวา บุตรทั้งสามจะปลูกบานของตนเองในที่ดินที่ผูคัดคานซื้อใหซึ่งตอง
ใชเวลาเตรียมการหลายป แตบุตรทั้งสามไมมีเวลาวางพอที่จะรับผิดชอบงานเตรียมการปลูกบานดวยตนเองได
อีกทั้งไมคุนเคยและขาดประสบการณ จึงตัดสินใจมอบงานเตรียมการปลูกบานทั้งหมดใหนางสุจิวรรณ
เปนผูรับผิดชอบแทน และเปนเหตุใหตองโอนเงินในบัญชีเงินฝากทั้ง ๓ บัญชี ที่สาขาคอนแวนต
ไปฝากที่ส าขาพุ ทธมณฑล ซึ่ ง อยูใ กล กั บบ า นของนางสุ จิว รรณ และขอให น างสุจิ ว รรณมี ชื่ อ ร ว ม
ในบัญชีเงินฝากที่ขอเปดใหมทั้ง ๖ บัญชี โดยเปนบัญชีประเภทออมทรัพยพิเศษจํานวน ๓ บัญชี
สะดวกที่ จ ะเบิ ก จ า ยเพื่ อ เตรี ย มปลู ก สร า งบ า นยิ่ ง กว า บั ญ ชี เ ดิ ม ซึ่ ง เป น ประเภทประจํ า ๒๔ เดื อ น
ป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ เริ่มมีงานกอสรางบานของบุตรทั้งสามและมีการจายเงินเกี่ยวกับการเตรียมงานกอสราง
รวมทั้งจายเงินมัดจําในสัญญาตาง ๆ นางสุจิวรรณจะสํารองจายเงินของตนเองไปกอนแลวไปหักกลบลบหนี้
กับบุตรภายหลังนั้น แมทางไตสวนจะปรากฏวามีการปลูกสรางบานของบุตรทั้งสามจริงก็ตาม แตก็เริ่ม
ปลูกสรางในป ๒๕๔๗ เปนเวลาหลังจากเปดบัญชีเงินฝากที่สาขาพุทธมณฑลนานถึงเกือบ ๔ ป
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นอกจากนี้ยังไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงวา ในชวงป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ นางสุจิวรรณไดใชจายเงิน
เกี่ยวกับการปลูกสรางบานของบุตรทั้งสามไปเพียงใด อยางไรบาง คงไดความแตเพียงวา วันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๔๕ นางสุจิวรรณไดเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของธนาคารอาคารสงเคราะห
สาขาพุทธมณฑล ที่มีชื่อนางสุจิวรรณหรือบุตรเปนผูมีสิทธิเบิกถอนเงินทั้ง ๓ บัญชี รวมเปนเงิน
๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามคํารองของผูคัดคาน กับมีการเบิกถอนเงินเพียงไมกี่รายการโดยไมปรากฏชัดเจนวา
ผูใดเปนผูเบิกถอนเทานั้น สวนที่ผูคัดคานตอสูและนางสุจิวรรณเบิกความทํานองวาในการใชเงินปลูกสรางบาน
มีทั้งเงินที่เบิกไปจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่สาขาพุทธมณฑล ที่มีชื่อนางสุจิวรรณหรือบุตรเปน
ผูมีสิทธิเบิกถอนเงิน บางครั้งนางสุจิวรรณก็ใชเงินของตนสมทบไปดวยโดยไมไดทําบัญชีแจกแจง
แบงสวนเงินดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษรนั้น เห็นวา พฤติการณเชนนี้กลับยิ่งแสดงใหเห็นวาเงิน
ที่อยูในบัญชีออมทรัพยที่สาขาพุทธมณฑล ปะปนรวมอยูกับเงินของนางสุจิวรรณ เพราะนางสุจิวรรณ
สามารถเบิกเงินสวนนี้ไปใชจายรวมกับเงินของตนโดยไมจําตองทําบัญชีไวเปนหลักฐานใหชัดเจนวาตน
ไดใชเงินของบุตรไปเพียงใด คงเหลือเพียงใด และใชไปในกิจการใดบาง สวนที่ผูคัดคานตอสูวา
นางสุจิวรรณทําธุรกิจมานานนั้น ยอมเปนสิ่งที่ทําใหเห็นวานางสุจิวรรณมีโอกาสไดเรียนรูใหเกิด
ประสบการณเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงินการบัญชี ประกอบกับที่นางสุจิวรรณยังมีเงิน
ผานมือเปนหลักรอยลานบาท ทั้งบานของบุตรทั้ง ๓ หลัง ก็มีราคาคาปลูกสรางรวมกันไมต่ํากวา
๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นวา ธุรกิจสวนตัวของนางสุจิวรรณและราคาคาปลูกสรางบานที่มีมูลคาสูง
เช น นี้ ย อ มทํ า ให เ กิ ด เงิ น หมุ น เวี ย นทางบั ญ ชี จํ า นวนมาก โดยปกติ วิ สั ย ของผู ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มี
ประสบการณเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงินการบัญชีแลว หากใชเงินของตนสมทบกับเงิน
ของบุตรสําหรับปลูกสรางบาน ในขณะที่มีเงินหมุนเวียนทางบัญชีของตนจํานวนมาก แลวยังตอง
คิ ด คํ า นวณเพื่ อ หั ก กลบลบหนี้ กั น ภายหลั ง ก็ ค วรต อ งทํ า หลั ก ฐานหรื อ บั ญ ชี แ บ ง แยกประเภทเงิ น ไว
ใหชัดเจนวาเงินสวนใดหรือของผูใดที่ใชสําหรับปลูกสรางบาน หรือใชในการทําธุรกิจ และใชจายไป
กั บ คงเหลื อ เพี ย งใด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความสะดวกและถู ก ต อ งในการคิ ด คํ า นวณเมื่ อ ต อ งหั ก กลบลบหนี้
ในภายหลัง รวมทั้งเพื่อปองกันไมใหบุตรแตละคนไดเปรียบเสียเปรียบกันดวยเหตุใชเงินปลูกสรางบาน
ของแตละคนมากไปหรือนอยไป แตนางสุจิวรรณก็หาไดทําเชนนั้นไม ดวยเหตุเหลานี้จึงเห็นวาขอตอสู
ของผูคัดคานขัดแยงตอเหตุผล ไมนารับฟง ทั้งกลับเปนขอสนับสนุนใหนาเชื่อยิ่งขึ้นวานางสุจิวรรณ
เปนเจาของเงินในบัญชีเงินฝากดังกลาว เชื่อวาเงินในบัญชีเงินฝากทั้ง ๙ บัญชี มิไดเปนของบุตรของ
ผูคัดคานอยางแทจริง
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อยางไรก็ดี ที่ผูรองอางวาเงินในบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาคอนแวนต
รวม ๕ บัญชี ในระหวางป ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ รวมเปนเงิน ๑๑๒,๘๒๐,๗๔๙.๗๗ บาท ซึ่งเมื่อตรวจสอบแลว
นางสุจิวรรณไมไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดในชวงนั้น และผูคัดคานยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
วาภริยาไมมีเงินได จึงสรุปไดวาเงินดังกลาวเปนของผูคัดคานนั้นเห็นวา ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ไดจาก
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดของนางสุจิวรรณและผูคัดคานเปนเพียงการแสดงขอมูลเกี่ยวกับเงินไดตาง ๆ
ของบุคคลทั้งสอง เพื่อคิดคํานวณจํานวนเงินภาษีอากรที่ตองชําระแกกรมสรรพากร ซึ่งบุคคลทั้งสอง
ตางเปนผูใหขอมูลเอง ขอมูลดังกลาวยังไมอาจฟงเปนยุติหรือถือไดวาแทจริงแลวบุคคลทั้งสองมีเงินได
ตามจํานวนนั้นจริงหรือไม เพียงแตหากถูกตรวจสอบพบวาใหขอมูลเปนเท็จ ก็อาจมีโทษหรือถูกบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรเทานั้น การพิจารณาวาแทจริงแลวบุคคลทั้งสองมีเงินไดเพียงใด รวมทั้ง
เงินในบัญชีเงินฝากขางตนเปนของผูคัด คานหรือไม ยอ มตองอาศัยพยานหลักฐานและขอ เท็จจริ ง
ประการอื่น ๆ ประกอบเขาดวยกัน ดังนั้น ดวยขอเท็จจริงที่ไดจากแบบแสดงรายการภาษีเงินไดตามลําพังแลว
ยังไมอาจชี้ชัดไดวาเงินในบัญชีเงินฝากขางตนเปนของผูคัดคานแตผูเดียว เมื่อไดความจากคําคัดคาน
และคําเบิกความของผูคัดคานวา เงินในบัญชีเงินฝากทั้งหมดมีที่มาจากผลกําไรในการประกอบธุรกิจ
ตั้งแตป ๒๕๓๔ เปนเงินประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกไมไดวาเปนสวนของผูคัดคานเทาใด
หรือของนางสุจิวรรณเทาใด ประกอบกับไมปรากฏหลักฐานอื่นใดอีกที่พอบงชี้ไดวาบุคคลทั้งสอง
มีสวนเปนเจาของเงินดังกลาวเพียงใด จึงรับฟงไดเพียงวาผูคัดคานและนางสุจิวรรณรวมกันเปนเจาของเงิน
ดังกลาวเทานั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดเชนนี้เห็นวา ขอตอสูอ่นื ของผูคัดคานยอมไมเปนสาระอันตองวินิจฉัย
อีกตอไป การที่ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบตอผูรอง
โดยไมไดแสดงทรัพยสินอันเปนเงินของตนและคูสมรสซึ่งฝากไวในบัญชีเงินฝากที่อยูในชื่อของบุตร
หรือที่คูสมรสมีชื่อรวมกับบุตร ทําใหบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบที่ผูคัดคาน
ยื่นแสดงตอผูรองนั้นไมถูกตองเพราะมีรายการทรัพยสินของผูคัดคานและคูสมรสที่ขาดหายไปบางสวน
ไมตรงกับจํานวนทรัพยสินที่ผูคัดคานและคูสมรสมีอยูจริง องคคณะผูพิพากษาโดยมติเสียงขางมาก
เห็ น ว า ผู คั ด ค า นจงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบต อ ผู ร อ ง
ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทั้งกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลา ๑ ป
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบตามคํารอง
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พิพากษาวา นายสมบัติ อุทัยสาง ผูคัดคาน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง และมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ลงโทษจําคุก
๒ เดื อ น และปรั บ ๔,๐๐๐ บาท ไม ป รากฏว า ผู คั ด ค า นเคยได รั บ โทษจํ า คุ ก มาก อ น โทษจํ า คุ ก
เห็นสมควรรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากผูคัดคาน
ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และ ๓๐ กับหามมิใหผูคัดคาน
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป นับแตวันที่ศาลฎีกา
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