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(อม.๓๐)
คําพิพากษา

คดีหมายเลขดําที่ อม. ๑/๒๕๕๖
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๖/๒๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร

ผูคัดคาน

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรองยื่นคํารองวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๙
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๔ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙
ซึ่งบัญญัติวา เจาหนาที่ของรัฐประเภทผูดํารงตําแหนงระดับสูง มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมเอกสารประกอบตอผูรองภายในสามสิบวัน
ทุกครั้งที่เขารับตําแหนง ทุกสามปที่อยูในตําแหนง เมื่อพนจากตําแหนงและเมื่อพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป ผูคัดคานเขารับตําแหนงกรรมการองคการคลังสินคา ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และพนจากตําแหนง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ จึงมีหนาที่
ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองภายในสามสิบวันเมื่อเขารับตําแหนง
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เมื่อพนจากตําแหนง และเมื่อพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินตอผูรองกรณีเขารับตําแหนงแลว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ กรณีพนจากตําแหนง
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒
ผูรองตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินตามที่ผูคัดคานแสดงไวในบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินแลว ปรากฏวาผูคัดคานไมแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตนและคูสมรส
ในกรณีเขารับตําแหนงคือ เงินฝากธนาคาร ๑๖ บัญชีเปนเงิน ๒,๘๔๒,๘๘๔.๗๗ บาท เงินลงทุนมูลคา
๙,๙๑๓,๔๐๕.๖๔ บาท ที่ดินจํานวน ๔ แปลง มูลคา ๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพยสินที่ไมแสดงจํานวน
๑๓,๓๗๔,๒๙๐.๔๑ บาท และเงินกูยืม จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพนจากตําแหนง คือ
เงินฝากธนาคาร ๑๕ บัญชี เปนเงิน ๑,๙๒๙,๓๓๐.๘๙ บาท เงินลงทุนมูลคา ๘,๕๔๐,๖๒๙ บาท
ที่ดินจํานวน ๔ แปลง มูลคา ๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพยสินที่ไมแสดงจํานวน ๑๑,๐๘๗,๙๕๙.๘๙ บาท
และเงินกูยืมจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปคือ เงินฝากธนาคาร
๑๓ บัญชี เปนเงิน ๓๙๓,๔๑๗.๑๔ บาท เงินลงทุนมูลคา ๑,๖๒๙,๖๐๐ บาท ที่ดินจํานวน ๔ แปลง
มูลคา ๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพยสินที่ไมแสดงจํานวน ๒,๖๔๑,๐๑๗.๑๔ บาท และเงินกูยืม จํานวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏรายละเอียดดังนี้ (๑) เงินฝากธนาคารของตนเอง ในกรณีเขารับตําแหนง
จํานวน ๙ บัญชี เปนเงิน ๒,๘๓๖,๕๔๙.๔๐ บาท กรณีพนจากตําแหนง จํานวน ๘ บัญชี เปนเงิน
๑,๙๑๗,๕๓๕.๙๓ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป จํานวน ๕ บัญชี เปนเงิน
๓๗๗,๒๖๐.๕๗ บาท ไดแก (๑.๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี ๐๗๙-๑-๓๙๒๗๖-๙ ในกรณีเขารับตําแหนง เปนเงิน ๒๔.๔๒ บาท (๑.๒) บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดชอุดม เลขที่บัญชี ๓๖๖-๒-๑๕๒๔๕-๔ ในกรณีเขารับตําแหนง
เปนเงิน ๔,๑๑๗.๖๕ บาท กรณีพนจากตําแหนงเปนเงิน ๕,๐๐๘.๘๘ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๑.๐๐ บาท (๑.๓) บัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๒-๓๓๗๑๖-๓ ในกรณีเขารับตําแหนง เปนเงิน ๓๐,๕๕๖.๕๗ บาท
และกรณีพนจากตําแหนงเปนเงิน ๒.๓๘ บาท (๑.๔) บัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) สาขาถนนทหาร อุดรธานี เลขที่บัญชี ๗๒๑-๒๑๗๔๑๓-๔ ในกรณีเขารับตําแหนง เปนเงิน
๓๒๑,๓๔๗.๔๔ บาท และกรณีพนจากตําแหนงเปนเงิน ๑๓.๔๗ บาท (๑.๕) บัญชีเงินฝากเดินสะพัด
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ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนทหาร อุดรธานี เลขที่บัญชี ๗๒๑-๓๐๐๕๙๒-๒ ในกรณี
เขารับตําแหนง เปนเงิน ๑๐.๑๖ บาท และกรณีพนจากตําแหนงเปนเงิน ๑๐.๑๖ บาท (๑.๖) บัญชี
เงินฝากออมทรัพยธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) สาขาสนามเสือปา เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๓๓๗๐๘-๐
ในกรณีเขารับตําแหนง เปนเงิน ๔๕,๐๔๒.๙๙ บาท กรณีพนจากตําแหนงเปนเงิน ๕๐,๘๐๘.๔๑ บาท
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๘,๖๘๔.๕๒ บาท (๑.๗) บัญชีเงินฝากประจํา
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๕๖๐-๕ ในกรณีเขารับตําแหนง
เปนเงิน ๓๓๘,๘๑๕.๔๐ บาท กรณีพนจากตําแหนง เปนเงิน ๓๔๗,๓๔๙.๖๕ บาท และกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๓๕๓,๙๖๐.๘๓ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๕๖๐-๕/๐๑
ในกรณีเขารับตําแหนงเปนเงิน ๑๒๐,๙๗๔.๒๔ บาท กรณีพนจากตําแหนง เปนเงิน ๑๒๔,๐๒๑.๐๑ บาท
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๑๒๖,๓๘๒.๐๒ บาท เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๕๖๐-๕/๐๒
ในกรณีเขารับตําแหนงเปนเงิน ๔,๘๒๖.๓๔ บาท กรณีพนจากตําแหนง เปนเงิน ๔,๙๔๗.๙๒ บาท
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๕,๐๔๒.๐๗ บาท เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๕๖๐-๕/๐๓
ในกรณีเขารับตําแหนงเปนเงิน ๒๑๓,๐๑๔.๘๒ บาท กรณีพนจากตําแหนง เปนเงิน ๒๑๘,๓๘๐.๗๒ บาท
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๒๒๒,๕๓๖.๗๔ บาท (๑.๘) บัญชีเงินฝากประจํา
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ ในกรณีเขารับตําแหนง
เป น เงิน ๒,๐๙๕,๙๕๙.๑๕ บาท กรณี พน จากตํ าแหน ง เปน เงิ น ๑,๕๑๓,๖๖๗.๓๖ บาท และ
กรณีพน จากตํา แหนง มาแลว เปน เวลาหนึ่ง ป เปน เงิน ๑๓,๙๓๘.๖๐ บาท โดยมีร ายละเอียดดัง นี้
เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ ในกรณีเขารับตําแหนงเปนเงิน ๘๔,๓๓๗.๗๖ บาท กรณีพนจากตําแหนง
เปนเงิน ๘๖,๔๑๔.๒๙ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๑๓,๙๓๘.๖๐ บาท
เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ ในกรณีเขารับตําแหนงเปนเงิน ๕๒๔,๔๗๕.๒๔ บาท และกรณี
พนจากตําแหนง เปนเงิน ๓๔,๑๑๗.๖๓ บาท เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ ในกรณีเขารับตําแหนง
เป น เงิ น ๑,๔๘๗,๑๔๖.๑๕ บาท และกรณี พ น จากตํ า แหน ง เป น เงิ น ๑,๓๙๓,๑๓๕.๔๔ บาท
(๑.๙) บัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขารอยเอ็ด เลขที่บัญชี ๔๑๑-๑-๑๕๔๙๒-๑
ในกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน
๖๗๕.๖๒ บาท (๒) เงินฝากธนาคารของนางณัฐณิชาช หรือกรุณาภรณ เพิ่มทองอินทร คูสมรส
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ในกรณีเขารับตําแหนง จํานวน ๗ บัญชี เปนเงิน ๖,๓๓๕.๓๗ บาท กรณีพนจากตําแหนง จํานวน ๗ บัญชี
เปน เงิน ๑๑,๗๙๔.๙๖ บาท และกรณีพน จากตํ าแหนงมาแลว เป น เวลาหนึ่ง ป จํ านวน ๘ บัญ ชี
เปนเงิน ๑๖,๑๕๖.๕๗ บาท ดังนี้ (๒.๑) บัญชีเงินฝากสะสมทรัพยธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)
สาขาอุรุพงษ เลขที่บัญชี ๑๔๙-๐-๘๓๖๘๗-๙ ในกรณีเขารับตําแหนง เปนเงิน ๑,๒๙๒.๓๘ บาท
กรณีพนจากตําแหนง เปนเงิน ๑,๑๕๑.๖๓ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่ง ป
เปนเงิน ๑,๐๐๙.๙๘ บาท (๒.๒) บัญชีเงินฝากสะสมทรัพยธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี ๒๕๖-๔-๓๓๒๙๓-๖ ในกรณีเขารับตําแหนง เปนเงิน ๔๙๐.๑๒ บาท กรณีพนจากตําแหนง
เปนเงิน ๒๙๒.๙๗ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลว เปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๙๔.๓๗ บาท
(๒.๓) บัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) สาขายอย ปตท.ถนนลาดปลาเคา
เลขที่บัญชี ๕๔๘-๑-๐๑๔๖๗-๕ ในกรณีพนจากตําแหนง เปนเงิน ๙๘๒.๘๒ บาท และกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๗๘๙.๑๙ บาท (๒.๔) บัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา (อุดรธานี) เลขที่บัญชี ๘๕๙-๒๐๑๐๕๒-๗ ในกรณีเขารับตําแหนง
เปนเงิน ๓๙.๒๔ บาท (๒.๕) บัญชีเงินฝากประจําธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๐๔๕๐๙-๖ ในกรณีเขารับตําแหนง เปนเงิน ๘๐๔.๘๗ บาท กรณีพนจากตําแหนง
เปนเงิน ๘๓๒.๒๓ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๘๔๘.๑๕ บาท
(๒.๖) บัญชีเงินฝากประจําธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๐๔๕๑๐-๔
ในกรณีเขารับตําแหนง เปน เงิน ๖๑๔.๗๔ บาท กรณีพน จากตําแหนง เปนเงิน ๖๓๕.๖๔ บาท
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๖๔๗.๗๙ บาท (๒.๗) บัญชีเงินฝากประจํา
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานีเลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๐๔๕๑๒-๐ ในกรณีเขารับตําแหนง
เปนเงิน ๕๘๓.๙๘ บาท กรณีพนจากตําแหนง เปนเงิน ๖๐๓.๘๔ บาท และกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๖๑๕.๓๙ บาท (๒.๘) บัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาถนนพรหมราช อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๕๑๓-๒-๐๓๖๖๓-๒ ในกรณีเขารับตําแหนง
เปนเงิน ๒,๕๑๐.๐๔ บาท กรณีพนจากตําแหนง เปนเงิน ๗,๒๙๕.๘๓ บาท และกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๗,๑๔๙.๙๕ บาท (๒.๙) บัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาสนามเสือปาเลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
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เปนเงิน ๕,๐๐๑.๗๕ บาท (๓) เงินลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ของตนเองในกรณีเขารับตําแหนง จํานวน ๔๓ หลักทรัพย มูลคา ๘,๓๑๒,๖๐๕.๖๔ บาท และ
กรณีพนจากตําแหนง จํานวน ๓๗ หลักทรัพย มูลคา ๖,๙๒๕,๔๒๙ บาท (๔) เงินลงทุนในสหกรณออมทรัพย
หนว ยบัญ ชาการทหารพัฒ นาจํากัด ของตนเอง ในกรณีเขารับ ตําแหนง มูลคา ๑๐๐,๘๐๐ บาท
กรณีพนจากตําแหนง มูลคา ๑๑๕,๒๐๐ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป มูลคา
๑๒๙,๖๐๐ บาท (๕) เงินลงทุนในหางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคูสมรส ในกรณี
เข า รับ ตํ า แหน ง กรณีพ น จากตํ า แหน ง และกรณีพ น จากตํ า แหน ง มาแลว เป น เวลาหนึ่ ง ป เปน เงิ น
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๖) ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๗๗๒ ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๗๔.๗ ตารางวา ของตนเอง ในกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป มูลคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท (๗) ที่ดินในตําบลแสนสุข (ธาตุ)
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๓ แปลง ของคูสมรส มูลคารวม ๓๖๘,๐๐๐ บาท
ในกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ดังนี้
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ เนื้อที่ ๒๗ ตารางวา, น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๒๖ เนื้อที่ ๒๗ ตารางวา
และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ เนื้อที่ ๕๐ ตารางวา (๘) เงินกูยืมจากหางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ
สหกิจ ๑๙๙๗ ของคูสมรส ในกรณี เขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผูรองมีมติวา ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ กรณีเขารับตําแหนง รวมทรัพยสิน
๑๒,๖๒๗,๓๖๔.๗๙ บาท รวมหนี้สิ น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณี พ น จากตํ าแหนง รวมทรั พย สิ น
๑๐,๖๗๒,๒๙๖.๓๖ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
รวมทรัพยสิน ๒,๒๖๖,๕๔๐.๓๕ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ดังตอไปนี้ (๑) บัญชีเงินฝากประจําธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ชื่อบัญชี
พลโท เสถียร เพิ่มทองอินทร ในกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และพนจากตําแหนงมาแลว
เปน เวลาหนึ่ง ป เลขที่บัญ ชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และ
เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ (รายการตามขอ ๑.๘) (๒) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน)
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สาขาสนามเสือปา เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ ชื่อบัญชี นางณัฐณิชาช เพิ่มทองอินทร ในกรณี
พนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป จํานวน ๕,๐๐๑.๗๕ บาท (รายการตามขอ ๒.๙) (๓) รายการเงินลงทุน
ในหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของ พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร ในกรณีเขารับตําแหนง
จํานวน ๔๓ แหง มูลคา ๘,๓๑๒,๖๐๕.๖๔ บาท และกรณีพนจากตําแหนง จํานวน ๓๗ แหง
มู ล ค า ๖,๙๒๕,๔๒๙ บาท (รายการตามข อ ๓) (๔) รายการเงิ น ลงทุ น ในสหกรณ อ อมทรั พ ย
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด ของพลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร ในกรณีเขารับตําแหนง เปนเงิน
๑๐๐,๘๐๐ บาท กรณีพนจากตําแหนง เปนเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท (รายการตามขอ ๔) (๕) รายการเงินลงทุนในหางหุนสวนจํากัด
กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคูสมรส ในกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รายการตามขอ ๕) (๖) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๗๒
ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ของพลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร
มูลคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป (รายการตามขอ ๖) (๗) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ ตําบลแสนสุข (ธาตุ)
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของคูสมรส มูลคารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเขารับตําแหนง
กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป (รายการตามขอ ๗) (๘) ที่ดิน
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ ตําบลแสนสุข (ธาตุ) อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของคูสมรส
มูลคา ๑๖๘,๐๐๐ บาท ในกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป (รายการตามขอ ๗) และ (๙) รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเปนหนังสือกับหางหุนสวนจํากัด
กรุ ณ าภรณ สหกิ จ ๑๙๙๗ ของคู ส มรส จํ า นวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณี เ ข า รั บ ตํ า แหน ง
กรณี พ น จากตํ า แหน ง และกรณี พ น จากตํ า แหน ง มาแล ว เป น เวลาหนึ่ ง ป (รายการตามข อ ๘)
สวนรายการเงินฝากบัญชีอื่นของผูคัดคาน เนื่องจากเปนเงินฝากที่มีจํานวนไมมากนัก ประกอบกับคําชี้แจง
ของผู คั ด ค า นในกรณี ที่ มิ ไ ดแ สดงรายการเงิน ฝากเหล า นี้ มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอที่ จ ะรั บ ฟง ได เชื่ อ ได ว า
ผูคัดคานมิไดจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน โดยจงใจปกปดรายการเงิน ฝากเหลานี้
โดยที่การจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรื อ ปกปด ข อ เท็จ จริ ง ที่ค วรแจง ให ท ราบ สํ าหรั บ กรณี เ ข า รับ ตํ า แหนง กรรมการองค ก ารคลั ง สิ น ค า
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ไดขาดอายุความในการดําเนินคดีแลว ผูรองจึงเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง วินิจฉัยวาผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในตําแหนงกรรมการองคการคลังสินคา ตามรายการทรัพยสินและหนี้สินขางตน
และใหวินิจฉัยวาผูคัดคาน เปนผูตองหามมิใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐเปนเวลาหาป นับแตวันที่
พนจากตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ กับใหลงโทษ ผูคัดคาน ฐานเปนเจาหนาที่รัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิ น และเอกสารประกอบด ว ยข อความอั น เปน เท็จ หรื อปกปด ข อเท็จจริง ที่ ควรแจง ใหท ราบ
ตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑๙ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
ผูคัดคานใหการปฏิเสธ
ทางไตสวนพยานหลักฐานจากการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง และสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง ของสํานักงาน ป.ป.ช. ขอเท็จจริงฟงไดเปน ยุติวา
ผูคัดคานเปนกรรมการองคการคลังสินคา ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพาณิชย เขาดํารงตําแหนง
ดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรอง
กรณีเขารับตําแหนงแลวเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ผูคัดคานพนจากตําแหนงดังกลาวดวยการลาออก
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ และยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองกรณีพนจากตําแหนง
เมื่อวัน ที่ ๑๔ มีน าคม ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ไดยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน ตอผูรอง
กรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ผูรองพิจารณาแลวเห็นวา
ผูคัดคานไมแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน และคูสมรสในกรณีเขารับตําแหนงคือ เงินฝาก
ธนาคาร ๑๖ บัญชี เปนเงิน ๒,๘๔๒,๘๘๔.๗๗ บาท เงินลงทุนมูลคา ๙,๙๑๓,๔๐๕.๖๔ บาท ที่ดิน
จํานวน ๔ แปลง มูลคา ๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพยสินที่ไมแสดงจํานวน ๑๓,๓๗๔,๒๙๐.๔๑ บาท
และเงินกูยืม จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพนจากตําแหนง คือ เงินฝากธนาคาร ๑๕ บัญชี
เปนเงิน ๑,๙๒๙,๓๓๐.๘๙ บาท เงินลงทุนมูลคา ๘,๕๔๐,๖๒๙ บาท ที่ดินจํานวน ๔ แปลง มูลคา
๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพยสิน ที่ไ มแ สดงจํานวน ๑๑,๐๘๗,๙๕๙.๘๙ บาท และเงิน กูยืม จํานวน
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๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปคือ เงินฝากธนาคาร ๑๓ บัญชี
เปนเงิน ๓๙๓,๔๑๗.๑๔ บาท เงินลงทุนมูลคา ๑,๖๒๙,๖๐๐ บาท ที่ดินจํานวน ๔ แปลง มูลคา
๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพยสิน ที่ไ มแ สดงจํานวน ๒,๖๔๑,๐๑๗.๑๔ บาท และเงิน กูยืม จํานวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูรองมีหนังสือแจงใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริงกรณีไมแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สิน ดัง กลาว และผูคัด คานมีห นัง สือชี้แ จงขอเท็จจริงแลว ตอมาผูรองพิจารณาผลการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคาน และมีมติวา ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ กรณีเขารับตําแหนง
รวมทรัพยสิน ๑๒,๖๒๗,๓๖๔.๗๙ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีพนจากตําแหนง รวมทรัพยสิน
๑๐,๖๗๒,๒๙๖.๓๖ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลา
หนึ่งป รวมทรัพยสิน ๒,๒๖๖,๕๔๐.๓๕ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในรายการทรัพยสิน
และหนี้สินดังตอไปนี้ (๑) บัญชีเงินฝากประจําธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี พลโท เสถียร เพิ่มทองอินทร ในกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และ
เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ (๒) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
สนามเสือปา เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ ชื่อบัญชี นางณัฐณิชาช เพิ่มทองอินทร ในกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป จํานวน ๕,๐๐๑.๗๕ บาท (๓) รายการเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยของผูคัดคาน ในกรณีเขารับตําแหนง จํานวน ๔๓ แหง มูลคา ๘,๓๑๒,๖๐๕.๖๔ บาท
และกรณีพนจากตําแหนง จํานวน ๓๗ แหง มูลคา ๖,๙๒๕,๔๒๙ บาท (๔) รายการเงินลงทุน
ในสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด ของผูคัดคาน ในกรณีเขารับตําแหนง เปนเงิน
๑๐๐,๘๐๐ บาท กรณีพนจากตําแหนง เปนเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท และกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป เปนเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท (๕) รายการเงินลงทุนในหางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ
๑๙๙๗ ของคูสมรส ในกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปน เวลาหนึ่ง ป จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๖) ที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๗๗๒ ตําบลขามใหญ
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ของผูคัดคาน มูลคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเขารับตําแหนง
กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป (๗) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑
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และเลขที่ ๑๕๒๖ ตําบลแสนสุข (ธาตุ) อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของคูสมรส มูลคารวม
๒๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลา
หนึ่งป (๘) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ ตําบลแสนสุข (ธาตุ) อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ของคูสมรส มูลคา ๑๖๘,๐๐๐ บาท ในกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป และ (๙) รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเปนหนังสือกับ หางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ
สหกิจ ๑๙๙๗ ของคูสมรส จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป สวนรายการเงินฝากบัญชีอื่นของผูคัดคาน เนื่องจาก
เปน เงินฝากที่มีจํานวนไมมากนัก ประกอบกับคําชี้แ จงของผูคัดคาน มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได
เชื่อไดวา ผูคัดคานมิไดจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน โดยปกปดรายการเงินฝากเหลานี้
แตเนื่องจากการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ กรณีเขารับตําแหนงกรรมการองคการคลังสินคา ไดขาดอายุความ
ในการดําเนินคดีแลว ผูรองจึงเสนอเรื่องให ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วินิจฉัยวาผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความ
อันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริง ที่ควรแจงใหทราบ เฉพาะกรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในตําแหนงกรรมการองคการคลังสินคา
ปญหาที่ตองวินิจฉัยประการที่หนึ่งมีวา คํารองของผูรองขาดอายุความหรือไม องคคณะผูพิพากษา
มีมติเปนเอกฉันทวา ความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ มีอายุความหาป ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ (๔) และในการฟองคดี ตองฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาล
อายุความจึงจะหยุดนับ หากยังไมไดตัวผูกระทําความผิดมาอยูในอํานาจศาล แมจะยื่นฟองแลวอายุความ
ก็ไมหยุดนับยังคงเดินอยูตอไป ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๑/๒๕๕๒ ระหวาง อัยการสูงสุด โจทก นายชวณัฐหรือสุขุม โฉมจังหวัด
กับพวก จําเลย สวนการเริ่มนับอายุความ องคคณะผูพิพากษามีมติดวยเสียงขางมากวา เริ่มนับตั้งแต
วันที่ยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตามนัยคําพิพากษา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
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ทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๕๓ ระหวาง คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ผูรอง นายพีระพงศ อิศรภักดี ผูคัดคาน ดังนั้น กรณีที่ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรั พย สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบ ด วยข อความอั นเป นเท็ จหรื อปกป ดข อเท็ จจริ ง
ที่ควรแจงใหทราบ กรณีพนจากตําแหนงกรรมการองคการคลังสินคานั้น ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ จะครบกําหนดอายุความ ในวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๖ แมผูรองจะยื่น คํารองขอใหวินิจฉัยการตรวจสอบทรัพยสินเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๕๖ แตผูคัดคานมาศาลและยื่นคํารองขอใหปลอยตัวชั่วคราว เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงถือวา
ผูคัดคานอยูในอํานาจศาล ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คํารองในสวนนี้ขาดอายุความแลว สวนกรณีที่
ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริง ที่ค วรแจงใหทราบ กรณีพน จากตําแหนง มาแลวเปนเวลาหนึ่งปนั้น ผูคัดคาน
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรอง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จะครบกําหนดอายุความ
ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ คํารองสวนนี้จึงไมขาดอายุความ
ปญหาที่ตองวินิจฉัยประการที่สองมีวา ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรอง ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ กรณีพนจาก
ตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปหรือไมเห็นวา องคการคลังสินคาเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพาณิชย
ซึ่ง พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยการปองกัน และปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ บัญญัติให กรรมการของรัฐ วิสาหกิจเปน
เจาหนาที่ของรัฐประเภทผูดํารงตําแหนงระดับสูง มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และเอกสารประกอบตอผูรองภายในสามสิบวัน ทุกครั้ง
ที่เขารับ ตําแหนง ทุกสามปที่อยูในตํา แหนง เมื่อพน จากตําแหนง และเมื่อพน จากตําแหนงมาแลว
เปน เวลาหนึ่งป ผูคัด คานเขารับตําแหนง กรรมการองคการคลังสินคา ตั้งแตวัน ที่ ๒๗ กุมภาพัน ธ
๒๕๕๐ จึงเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ และเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามบทนิยามศัพทในมาตรา
ดังกลาว ซึ่งใหหมายความรวมถึง กรรมการรัฐวิสาหกิจดว ย ผูคัด คานจึง มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอผูรอง
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ภายในกําหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ ซึ่งใชบังคับในขณะที่ผูคัดคาน
ดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจอยู ทั้งนี้ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ
ที่ยื่นตอผูรองตองตรงกับความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดวย กรณีที่ผูรองกลาวหาวาผูคัดคานจงใจ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบตอผูรอง ดวยขอความอันเปนเท็จ หรือ
ปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ เห็นควรพิจารณารายการทรัพยสินและหนี้สินตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารทหารไทย สาขาอุ บ ลราชธานี ประเภทฝากประจํ า ชื่ อ บั ญ ชี
พลโท เสถียร เพิ่มทองอินทร เลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑, เลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และ
เลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน พิจารณาแลวเห็นวา บัญชีเงินฝากดังกลาว
มีรายการเคลื่อนไหวอยูในชวงที่ผูคัดคานมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กรณีเขารับตําแหนง
พนจากตําแหนง และพนจากตําแหนงครบหนึ่งป กรรมการองคการคลังสินคา และมียอดเงินคงเหลือ
ในบัญชีเปนจํานวนมากในชวงดังกลาว การที่ผูคัดคานอางวาไมเคยเก็บรวบรวมรายการทรัพยสินหรือ
ไม เ คยจั ด ทํ าทะเบี ย นทรั พย สิ น และมี บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารอื่น ที่ อ ยู ใ นความดู แ ลของตน ในฐานะ
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสหกรณฯ ประธานนักเรียนเตรียมทหารรุนที่ ๑๑ และประธานรุนอื่น ๆ
อีกหลายรุน ทําใหเกิดความสับสนและไมสามารถจดจําไดทั้งหมดนั้น เปนเหตุผลสวนตัวที่ไมอาจกลาวอาง
เพื่อจะไมปฏิบัติตามกฎหมายได คํากลาวอางดังกลาวจึงไมมีเหตุผลใหรับฟงได
ผูคัดคานตอสูในชั้นไตสวนทํานองเดียวกับที่เคยชี้แจงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมวา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ สํานักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือดวน ที่
ปช ๐๐๐๘/๐๐๓๐ ขอใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริง เอกสารหมาย ร.๖๑ โดยระบุเลขที่บัญชีในเอกสาร
ประกอบหนังสือตอมาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ผูคัดคานรีบทําหนังสือเพื่อสอบถามไปยังธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. แจงใหผูรองทราบคือ เลขที่บัญชี
๓๐๕-๓-๓๒๖๖๗-๙/๑๑, ๓๐๕-๓-๓๒๖๖๗-๙/๑๒ และ ๓๐๕-๓-๓๒๖๖๗-๙/๑๓ จากการตรวจสอบ
ไมพบขอมูลวาผูคัดคานเปนเจาของบัญชีเงินฝากเลขที่ดังกลาว แตพบวา ผูคัดคานมีบัญชีเงินฝากประเภทประจํา
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี บัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑, ๓๐๕-๓๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ ซึ่งผูคัดคานไดทําการเปดบัญชีไวนานแลวกลาวคือ
ผูคัดคานยื่นคําขอใชบริการเงินฝาก เงินฝากประเภทประจํา เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ ชื่อบัญชี
พันเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร ตั้งแตวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตามเอกสารหมาย ค.๒ แผนที่ ๕
ถึงหนาที่ ๘ กอนหนานี้สํานักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือ ลับ ดวน ที่ ปช ๐๐๑๐/๐๐๕๖ ลงวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๕๔ ขอใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริง เอกสารหมาย ร.๕๖ โดยระบุเลขที่บัญชีในเอกสาร
ประกอบหนัง สือ เปนบัญ ชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๖๗-๙ เชนเดียวกันการระบุเลขบัญชีดังกลาวทําให
ผูคัดคานสับสนและเขาใจผิด
เห็ น ว า บั ญ ชี เ งิ น ฝากเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ ของผู คั ด ค า นเป น บั ญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า
เจาหนาที่ธนาคารจึงแยกเปนบัญชียอย เลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑, เลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒
และเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ เพื่อความสะดวกในการถอนเงิน บัญชีที่เกี่ยวของกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป คือ บัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓๓๒๖๕๗-๙/๑๑ เทานั้น แมจํานวนเงินในบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ มีเพียง ๑๓,๙๓๘.๖๐ บาท
แตการที่บัญชีดังกลาวเปนบัญชียอยของบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ และผูคัดคานควรจะทราบถึง
การมีอยูของบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ ซึ่งเปนบัญชีหลัก เนื่องจากชวงเวลาระหวางที่ผูคัดคาน
พนจากตําแหนงจนถึงพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ผูคัดคานถอนเงินจากบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ จนบัญชีทั้งสองปดไปแลว จึงนาเชื่อวาผูคัดคานรูถึง
ความมีอยูของยอดเงินในบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ ที่เหลืออยูดวย ที่ผูคัดคานอางวาสับสนใน
เลขที่บัญชีนั้น เปนเพียงการระบุเลขบัญชีผิดพลาดของเจาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ช. เพราะตามหนังสือ
ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ เอกสารหมาย ร.๒๕ ระบุเลขบัญชี
๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ ถูกตองแลว และความผิดพลาดดังกลาว ผูคัดคานสามารถทราบตรวจพบไดโดยงาย
สวนที่ผูคัดคานอางวาผูคัดคานและคูสมรสมีทรัพยสินจํานวนมาก ไมเคยเก็บรวบรวมรายการทรัพยสิน
หรือไมเคยจัดทําทะเบียนทรัพยสิน หรือผูคัดคานมีบัญชีเงินฝากอยูในความดูแลจํานวนมาก ยังไมถือวา
เปนเหตุผลที่สมควรเพียงพอ องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติเปนเอกฉันทวา ขอตอสูของผูคัดคานในกรณีนี้
รับฟงไมได
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(๒) บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือปา ประเภทออมทรัพย เลขที่ ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗
ชื่อบัญชี นางณัฐณิชาช เพิ่มทองอินทร ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป จํานวน ๕,๐๐๑.๗๕ บาท
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินเห็นวา จากการตรวจสอบปรากฏวา นางณัฐณิชาช
เปดบัญชีเงินฝาก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ กอนที่ผูคัดคาน
จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กรณีพนจากตําแหนงกรรมการองคการคลังสินคาครบหนึ่งป
(ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒) เพียง ๑ วัน มีการทํารายการ
โอนเงินจํานวน ๖,๒๖๖.๗๑ บาท เขาบัญชีเงินฝากดังกลาว จึงเห็นวา วันที่เปดบัญชีเงินฝากจนถึงวันที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีระยะเวลาหางกันเพียง ๓ เดือน อีกทั้งกอนที่จะยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเพียง ๑ วัน ยังปรากฏวามีรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากดังกลาว
นาเชื่อวาผูคัดคานรูหรือควรจะรูว าคูส มรสของตนมีบัญชีเงินฝากดังกลาวอยูในขณะที่ตนเองมีหนาที่ตองยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน นอกจากนี้แบบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน (แบบเดิม)
ไมไดมีการระบุไวในรายการเงินฝากวาใหแสดงรายการเงินฝากคงเหลือเฉพาะที่เกินกวา ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป และผูคัดคานเคยยื่นบัญ ชีเงินฝากซึ่ง มียอดคงเหลือไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งของตนและ
คูสมรสรวม ๓ บัญชีไวในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินกรณีพนจากตําแหนงกรรมการองคการ
คลังสินคาครบหนึ่งปยอมแสดงใหเห็นวา ผูคัดคานเขาใจหลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินเปนอยางดี สวนการที่อางวา แยกกันบริหารจัดการทรัพยสินสวนตัวของตนเองกับ
คูสมรส และไมเคยเก็บรวบรวมรายการทรัพยสินหรือจัดทําทะเบียนทรัพยสินสวนตัวเอาไว เปนเหตุผล
สวนตัวที่ไมอาจกลาวอางเพื่อจะไมปฏิบัติตามกฎหมายได คํากลาวอางดังกลาวจึงไมมีเหตุผลใหรับฟงได
ผูคัดคานตอสูในชั้นไตสวนทํานองเดียวกับที่เคยชี้แจงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมวาผูคัดคานตอสูในชั้นไตสวนวา ผูคัดคานไมเคยลวงรูมากอนวาคูสมรส
มีบัญชีเงินฝากดังกลาว และผูคัดคานรับราชการทหารมีหนาที่และภารกิจมากมาย
เห็นวา จํานวนเงินในบัญชีเลขที่ ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ มีเพียง ๕,๐๐๑.๗๕ บาท ซึ่งเปน
จํานวนเล็กนอย รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนการโอนเงิน (ไมมีสมุด)
จํานวน ๖,๒๖๖.๗๑ บาท เขามาในบัญชี เมื่อเปรียบเทียบกับรายการเคลื่อนไหวทางในบัญชีเงินฝากประจํา
เลขที่ ๐๔๖-๓-๐๒๗๔๖-๖ ของนางณัฐณิชาช ตามใบแจงรายการ เอกสารหมาย ค.๑ ปรากฏวาในวันเดียวกัน
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มีรายการถอนเงินจํานวน ๖,๒๖๖.๗๑ บาท จากบัญชีดังกลาวขอเท็จจริงจึงเปนไปไดตามที่นางณัฐณิชาช
เบิกความวา พยานเปดบัญชีเงินฝากจํานวนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย เลขที่ ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗
เพื่อรองรับดอกเบี้ยจากบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสนามเสือปา ประเภทเงินฝากประจํา
เลขที่ ๐๔๖-๓-๐๒๗๔๖-๖ รายการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนไปตามระบบของธนาคาร
โดยอัตโนมัติ ซึ่งรายการเคลื่อนไหว ในสวนนี้พยานไมทราบมากอน จึงมี เหตุนาเชื่อวานางณัฐณิชาช
จําไมไดวามีบัญชีเลขที่ ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ และไมไดแจงใหผูคัดคานทราบ องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติ
เปนเอกฉันทวา ขอตอสูของ ผูคัดคานในกรณีนี้รับฟงได
(๓) รายการเงิ น ลงทุน ในหลัก ทรัพ ยจ ดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย ข องผูคั ด คา น ในกรณี
พนจากตําแหนง จํานวน ๓๗ แหง มูลคา ๖,๙๒๕,๔๒๙ บาท องคคณะผูพิพากษามีมติ เปนเอกฉันทวา
คํารองของผูรองในกรณีที่ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ กรณีพนจากตําแหนงขาดอายุความแลว
กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยเกี่ยวกับทรัพยสินรายการนี้อีก
(๔) รายการเงินลงทุนในสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด ของผูคัดคาน
ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปเปนเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน เห็นวา ผูคัดคานเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด ตั้งแตวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ และชําระคาหุนโดยการหักจากเงินเดือน
เปนประจําทุกเดือน ตั้งแตป ๒๕๔๙ จนถึงป ๒๕๕๔ หักชําระคาหุนเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท อีกทั้งผูคัดคาน
ยังเปนผูบริหารของสหกรณดังกลาวดวย จึงยอมทราบดีวา ตนมีหุนในสหกรณดังกลาวในขณะที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน แตกลับไมแสดงหุนในสหกรณดังกลาวไวในบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน นอกจากนี้ รายการเงินลงทุนในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไมไดระบุใหแสดง
เงิน ลงทุน เฉพาะที่มีมูลคา ตั้ง แต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้น ไป อีกทั้ง ยัง ปรากฏวาในการยื่น บัญ ชีแ สดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิน กรณี พนจากตําแหนงครบหนึ่งป กรรมการองคการคลังสินคา ผูคัดคาน
แสดงรายการเงินฝากของตนและคูสมรสที่มียอดเงินฝากคงเหลือไมถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และหากมีขอสงสัย
เกี่ยวกับการแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ผูคัดคาน
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สามารถติดตอสอบถามพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ได คํากลาวอางของผูคัดคานจึงไมมีเหตุผล
ใหรับฟงได
ผูคัดคานตอสูในชั้นไตสวนทํานองเดียวกับที่เคยชี้แจงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมวา ผูคัดคานเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
จํ า กั ด มานั บ สิ บ ป แ ล ว ทํ า ให ผู คั ด ค า นหลงลื ม ไปว า มี ร ายการเงิ น ลงทุ น อยู ใ นสหกรณ อ อมทรั พ ย
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด
เห็น วา แมผูคัดคานจะเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยห นว ยบัญ ชาการทหารพัฒนา จํากัด
เปนเวลานาน แตผูคัดคานตองถูกหักเงินเดือนเพื่อชําระคาหุนเปนประจําทุกเดือน และปรากฏขอเท็จจริงวา
ผูคัดคานเคยเปนผูบริหารของสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด นาเชื่อวาผูคัดคาน
ทราบดีวามีรายการเงินลงทุนในสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด และมิไดหลงลืมจริง
ที่ผูคัดคานอางวาไมเขาใจหลักเกณฑและวิธีการในการแสดงรายการหลักทรัพยและหนี้สินโดยเขาใจวา
จะตองแสดงเฉพาะรายการเงินลงทุนที่มีมูลคาตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปนั้น เห็นวา ในบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ เอกสารหมาย ร.๔ ซึ่งผูคัดคานยื่นในกรณีที่พนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในหนาที่ ๔ สวนของรายการทรัพยสิน ซึ่งแยกไวจํานวน ๙ รายการ เฉพาะเงินสด
และทรัพยสินอื่นเทานั้นที่มีขอความตอทายไวชัดเจนวา (เฉพาะกรณีมีเงินสดเกินสองแสนบาท) และ
(ราคาตั้งแตสองแสนบาทขึ้นไป) ตามลําดับ สวนเงินลงทุน ไมมีขอความทํานองเดียวกันนั้น เปนไปไมได
ที่ผูคัดคานจะเขาใจผิด องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติเปนเอกฉันทวา ขอตอสูของผูคัดคานในกรณีนี้รับฟงไมได
(๕) รายการเงินลงทุนในหางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ของคูสมรส ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน เห็นวา ในขณะที่ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน กรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และพนจากตําแหนงกรรมการองคการคลังสินคา
ครบหนึ่งป นั้น หางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ ยังมิได จดทะเบียนเลิกกิจการ คูสมรสของ
ผูคัดคานยังคงมีเงินลงทุนในหางหุนสวน จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และการที่ผูคัดคานระบุไวในบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนีส้ ิน วา นางกรุณาภรณ (คูสมรส) ประกอบธุรกิจเปนหุนสวนผูจัดการของ
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หางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ แสดงใหเห็นวา ผูคัดคานรูวาคูสมรสของตนมีเงินลงทุนใน
หางหุนสวนดังกลาวอยูในขณะที่ตนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูคัดคานตอสูในชั้นไตสวนวา หางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๑ โดยมีนางณัฐณิชาช คูสมรสของผูคัดคานเปนหุนสวนผูจัดการ โดยมีหุนสวน
๒ คน คือ นางณัฐณิชาช และจาสิบเอก จรัมพร ไชยรัตน มีเงินลงทุนคนละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตอจากนั้น หางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ จดทะเบียนเลิกหางหุนสวน เมื่อวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๒ และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เหตุที่ผูคัดคาน
ไมไ ดแ สดงรายการเงิน ลงทุน ของคูสมรสดัง กลา วในบัญ ชีแ สดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน ผูคัด คา น
ขาดความรูทั้งในรูปแบบการดําเนินธุรกิจหางหุนสวนจํากัด ที่คูสมรสของผูคัดคานไดประกอบกิจการอยู
และไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในสวนของคูสมรสอยางเพียงพอ เนื่องจากตางประกอบอาชีพ
แยกจากกัน ผูคัดคานอาศัยเพียงความเขาใจและรับรูวา หางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗
มีคูสมรสเปนหุนสวนผูจัดการ ผูคัดคานไมทราบในรายละเอียดการจัดตั้งวาใครเปนหุนสวน หรือใครไดลงทุน
ในห า งหุน ส ว นจํ ากั ด กรุณ าภรณ สหกิ จ ๑๙๙๗ อย า งไรบ า ง ผู คั ด ค านรู แ ต เ พีย งว า กิ จการของ
หางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ ไมมีรายได และกําลังดําเนินการเพื่อเลิกกิจการ
เห็นวา บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ เอกสารหมาย ร.๒ ถึง ร.๔
ผูคัดคานระบุขอมูลของคูสมรสอยางเดียวกันวา อาชีพ ธุรกิจสวนตัว ตําแหนงหุนสวนผูจัดการ สถานที่ทํางาน
หางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ แสดงวา อาชีพหลักของ นางณัฐณิชาช คือดําเนินกิจการ
ของหางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง และผูคัดคาน
ย อ มต อ งทราบว า นางณั ฐ ณิ ช าช ร ว มลงหุ น ในห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ดั ง กล า วด ว ย จึ ง ได มี ตํ า แหน ง เป น
หุ น ส ว นผู จั ด การที่ ผู คั ด ค า นอ า งว า ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ดั ง กล า วกํ า ลั ง เลิ ก กิ จ การ ปรากฏตามคํ า ขอ
จดทะเบียนเลิกและชําระบัญชี และหนังสือรับรอง เอกสารหมาย ร.๓๘ หนา ๔๑๗ และหนา ๔๑๘ วา
นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๒ ขณะที่ ผู คั ด ค า นยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น
เอกสารหมาย ร.๔ กรณีพนจากตําแหนงเปนเวลาหนึ่งปเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ยังถือไมไดวา
หางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ อยูในขั้นตอนการเลิกกิจการ เพราะ นางณัฐณิชาช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ยังไมไดยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีตอนายทะเบียน หางหุนสวนจํากัดดังกลาวยังคงมีสถานะเปน
นิติบุคคลตามกฎหมาย และมีนางณัฐณิชาชเปนหุนสวนผูจัดการ ขออางของผูคัดคานยิ่งไมสมเหตุสมผล
เมื่ อพิ จารณาว า ผู คัด คา นอ างเหตุ เดี ยวกัน นี้ใ นการไม แ สดงรายการทรัพ ยสิ น ในบั ญ ชี แ สดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน เอกสารหมาย ร.๒ และ ร.๓ ซึ่งเปนเวลากอนหนาที่นางณัฐณิชาชจะยื่นคําขอ
จดทะเบียนและชําระบัญชี ถึง ๒ ป และ ๑ ปตามลําดับ ผูคัดคานไมอาจยกการเลิกกิจการมาเปนเหตุอางได
องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงขางมากวา ขอตอสูของผูคัดคานในกรณีนี้รับฟงไมได
(๖) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๗๒ ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ของผูคัดคาน ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน เห็นวา ผูคัดคานซื้อที่ดินแปลงดังกลาว เมื่อวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ กอนเขารับตําแหนงกรรมการองคการคลังสินคาไมถึง ๔ ป และทําการซื้อที่ดิน
ดังกลาวดวยตนเอง จึงยอมรูวาตนมีที่ดินแปลงดังกลาว อีกทั้งผูคัดคานมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตําบลขามใหญ
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพียงแปลงเดียว จึงไมนาเชื่อวาหลงลืม สวนที่อางวา
พบตนฉบับโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวในขณะทําการขนยายทรัพยสินออกจากบานพักราชการ ซึ่งอยูในพื้นที่
ที่ประกาศใหอพยพจากเหตุอุทกภัยชวงปลายป ๒๕๕๔ นั้น ผูคัดคานมีที่พักอาศัยอยูในพื้นที่เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ดังกลาว ตามประกาศ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหนาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตอมากรุงเทพมหานครมีประกาศ
สถานการณอุทกภัยและแจงเตือนในพื้นที่เขตบางเขน ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามลําดับ โดยใหประชาชน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ขนยายสิ่งของทรัพยสินมีคาขึ้นที่สูงและใหผูที่อาศัย อยูในพื้นที่ที่จะกอใหเกิดอันตราย
ตอชีวิตและทรัพยสินอพยพไปยังศูนยพักพิงที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไวหรือสถานที่ที่มีความปลอดภัย
ตอมาผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในกรณี
เขารับตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม นาเชื่อวา ผูคัดคานขนยายทรัพยสินออกจากบานพักและพบโฉนดที่ดิน
ดังกลาวแลวกอนที่จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กรณีเขารับตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม
การที่ผูคัดคานมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอยื่นเพิ่มเติมที่ดินแปลงดังกลาวภายหลังจากที่
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ไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กรณีเขารับตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหมแลวเปนเวลาถึง
๓ เดือน จึงเห็นวา คําชี้แจงของผูคัดคานไมมีเหตุผลใหรับฟงได
ผูคัดคานตอสูในชั้นไตสวนทํานองเดียวกับที่เคยชี้แจงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมวาเมื่อผูคัดคานตองขนยายทรัพยสินเพื่อปองกันอุทกภัยแลวกวาสถานการณ
จะคลี่คลายเขาสูภาวะปกติเปนเวลาหลายเดือน ผูคัดคานมีเวลาตรวจสอบเพื่อเก็บรวบรวมบรรดาทรัพยสิน
ที่ขนยายก็ลวงเลยมาจนถึงตน ป ๒๕๕๕ สาเหตุที่ผูคัดคานไมไดนํารายการโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๗๒
แสดงในรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น กรณี เ ข า รั บ ตํ า แหน ง ปลั ด กระทรวงกลาโหม เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากผูคัดคานจําไมไดวามีรายการโฉนดที่ดินดังกลาวอยู
เห็นวา สํานักงาน ป.ป.ช. ทราบขอมูลเกี่ยวกับรายการที่ดินดังกลาวเนื่องจากผูคัดคานมีหนังสือ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ กห ๐๒๐๐.๑/๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เอกสารหมาย ร.๕๙
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเพิ่มเติม โดยแจงวาเพิ่งพบโฉนดที่ดินและผูคัดคานเบิกความ
ยืนยันในชั้นไตสวนวา พบโฉนดที่ดินดังกลาวเมื่อตรวจสอบทรัพยสินภายหลังเหตุการณอุทกภัยเขาสูภาวะ
ปกติแลว มิใชชวงที่ขนยายทรัพยสินออกจากบานพักราชการ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสภาพความเปนจริงแลว
ในชว งขนยายทรัพยสิน เพื่ออพยพหนีอุทกภัยโดยเรงดว นนั้น บุคคลผูประสบเหตุมักไมมีเวลาสํารวจ
ทรัพยสินโดยละเอียด จนกวาสถานการณจะคลี่คลายแลว จึงนาเชื่อวาผูคัดคานเพิ่งพบโฉนดที่ดินดังกลาว
หลังจากสถานการณคลี่คลายแลวขนยายทรัพยสินกลับเขาบานพัก สอดคลองกับกรณีที่ผูคัดคานแจงรายการ
ที่ดิน ดัง กลาวในบัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน เพิ่ม เติม กรณีเขารับ ตําแหนงปลัด กระทรวง
กลาโหมดวย ซึ่งหากผูคัดคานจงใจปกปดรายการที่ดนิ ดังกลาว ผูคัดคานก็ไมจําเปนตองแจงใหผูรองทราบ
ในทั้งสองกรณีที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเพิ่มเติม หรือหากผูคัดคานพบโฉนดที่ดินดังกลาว
ตั้งแตตอนขนยายทรัพยสินออกจากบานพักเมื่อเกิดอุทกภัย ผูคัดคานก็คงแจงรายการที่ดินดังกลาวในบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กรณีเขารับตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ แลว พฤติการณจึงเชื่อไดวาผูคัดคานเพิ่งพบโฉนดที่ดินเมื่อตนป ๒๕๕๕ ผูคัดคานจึงไมไดแสดง
รายการโฉนดที่ดินดังกลาว ขอตอสูของผูคัดคานในเรื่องที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๗๒ ตําบลขามใหญ
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีเหตุผลรับฟงได องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงขางมาก
วา ขอตอสูของผูคัดคานในกรณีนี้รับฟงได
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(๗) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ ตําบลแสนสุข (ธาตุ) อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานีของคูสมรส ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน เห็นวา ผูคัดคานแนบเอกสารประกอบสําเนา
รายการที่ ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๒๖ ตําบลสวา ง อํา เภอวาริน ชําราบ จัง หวัด อุบ ลราชธานี
(ปจจุบัน คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๘๔) ของคูสมรสไวในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กรณี
เขารับตําแหนง และตอมามีหนังสือสํานักงานผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ กห ๐๓๐๙/๑๐๗
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ยังไมถูกตอง ในกรณีเขารับตําแหนง
และพนจากตําแหนงกรรมการองคการคลังสินคา โดยแนบสําเนาเอกสารที่ดนิ ดังกลาว ทั้งที่นางณัฐณิชาช
ไดนําที่ดินแปลงดังกลาวไปจดทะเบียนจํานองไวกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือสัญญาจํานองที่ดินของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๔๑ ซึ่งเปนเวลากอนที่มีการจดทะเบียนจํานองที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่
๑๕๒๖ กับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เปนเวลาประมาณ ๖ เดือน ปจจุบันที่ดิน น.ส. ๓ ก.
เลขที่ ๒๗๒๖ ยังคงติดภาระจํานองกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เชนเดียวกัน จึงไมเชื่อวา
ผูคัดคานหลงลืม ไมรูวามีที่ดินดังกลาวอยู นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. เคยมีหนังสือแจงใหผูคัดคาน
ดําเนินการกรณียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบไมครบถวนถูกตองหลายครั้ง
ผูคัดคานมีหนังสือขอถายเอกสารบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบที่ไดยื่นไวแลว
หลายครั้งเชนกัน แสดงวาผูคัดคานเขาใจและรูวาตนเองแสดงรายการที่ดินของคูสมรส และรูวาคูสมรส
มีที่ดินดังกลาวอยูแตตนไมไดแสดงไวในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ประกอบกับนางณัฐณิชาช
ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี ตําบลคําขวาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๓ และยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินแลว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔
แสดงวานางณัฐณิชาช รวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายการทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง เพื่อนํามายื่น
แสดงตอผูรองกอนที่ผูคัด คานจะไดยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน กรณีเขารับ ตําแหนง
ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งตองมีการติดตอสื่อสารและขอขอมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
และหนี้สินระหวางกัน คํากลาวอางของผูคัดคานจึงไมมีเหตุผลใหรับฟงได
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ผูคัดคานตอสูในชั้นไตสวนทํานองเดียวกับที่เคยชี้แจงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมวาภาระหนาที่การงานของผูคัดคานและคูสมรสตางกัน ทั้งอาศัยคนละพื้นที่
และมีปญหาครอบครัวระหวางผูคัดคานกับคูสมรส ทําใหผูคัดคานไมทราบขอมูลเกี่ยวกับรายการทรัพยสิน
และหนี้สินของคูสมรส
เห็นวา การที่ผูคัดคานอางเหตุวาตนฉบับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ เก็บรักษา
อยูที่ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ผูรับจํานอง ทําใหผูคัดคานและนางณัฐณิชาช หลงลืมนั้น
เมื่อเทียบเคียงกับกรณีของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๒๖ ตําบลสวาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เอกสารหมาย ร.๒๙ หนาที่ ๓๒๕ และหนาที่ ๓๒๖ นางณัฐณิชาชไดนําที่ดินแปลงดังกลาว
ไปจํานองกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือสัญญา
จํานองเปนประกัน เอกสารหมาย ร.๒๙ หนาที่ ๓๑๙ และหนาที่ ๓๒๐ กอนที่มีการจํานองที่ดิน
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ จึงไมนาเชื่อวาผูคัดคาน
และนางณัฐณิชาชหลงลืมที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ ที่ผูคัดคานอางวาไมเขาใจ
กฎเกณฑและวิธีการในการแสดงรายการทรัพยสินนั้น หากผูคัดคานประสงคจะแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่มีอยูจริงใหครบถวน แตมีขอสงสัย ผูคัดคานสามารถปรึกษา หรือสอบถามจากพนักงาน
เจาหนาที่ของ ป.ป.ช. ได ซึ่งภายหลังปรากฏวาผูคัดคานเคยมอบหมายให พลตรี สมชาย ชัยวณิชยา
ไปพบนางสาวสุวณี คัมมกสิกิจ เจาพนักงานตรวจสอบทรัพยสินเชี่ยวชาญ สํานักตรวจสอบทรัพยสิน
ภาครัฐวิสาหกิจ สํานักงาน ป.ป.ช. หรือผูคัดคานเคยเดินทางไปพบนางสาวสุวณีดวยตนเอง เมื่อวันที่
๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตามบันทึกขอความของนางสาวสุวณี เอกสารหมาย ร.๕๕ ขออางที่วาไมเขาใจ
กฎเกณฑและวิธีการในการแสดงรายการทรัพยสิน จึงรับฟงไมได สวนที่ผูคัดคานอางภาระหนาที่การงาน
การอาศัยอยูคนละแหงกับนางณัฐณิชาช หรือปญหาครอบครัวนั้น ไมถือวาเปนเหตุผลที่สมควรอันจะรับฟง
เปนขอแกตัวได องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยเสียงขางมากวาขอตอสูของผูคัดคานในกรณีนี้รับฟงไมได
(๘) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ ตําบลแสนสุข (ธาตุ) อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ของคูสมรส ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน เห็นวา ในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน การจดทะเบียน
ถือกรรมสิทธิร์ วมกับนางศรีมุกดา และจดทะเบียนจํานองกับนางนงลักษณ นั้น นางณัฐณิชาชไมไดมอบอํานาจ
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ใหกับบุคคลอื่นดําเนินการแทน อีกทั้งจํานองเพียงสามเดือนเปนเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ
๑๕ ตอป ซึ่งมีระยะเวลาจํานองไมนาน ผูรับจํานองยอมตองติดตามทวงถามใหผูจํานองมาไถถอนที่ดิน
และชําระหนี้ตามสัญญา ซึ่งจากฐานะทางการเงินของ นางณัฐณิชาช ก็สามารถที่จะชําระหนี้ดังกลาวได
แตกลับปรากฏวา นางณัฐณิชาชไถถอนที่ดินแปลงดังกลาวภายหลังจากที่สํานักงาน ป.ป.ช. ใหชี้แจง
ขอเท็จจริงกรณีที่ไมแสดงรายการที่ดินแปลงดังกลาว ซึ่งมีระยะเวลาลวงเลยมาถึง ๑๕ ป ประกอบกับ
ผูคัดคานยังชี้แจงวา ที่ดินแปลงดังกลาวนางณัฐณิชาช กับนางศรีมุกดา รวมลงทุนกันซื้อที่ดิน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อขายทํากําไร ยอมตองรูวามีที่ดินแปลงดังกลาวอยู จึงไมเชื่อวาจะหลงลืมที่ดินแปลงดังกลาว
ตามที่กลาวอาง สวนที่กลาวอางวา ไมเขาใจหลักเกณฑและวิธกี ารแสดงรายการทรัพยสินนั้น ผูคัดคานมีหนังสือ
ขอชี้แจงและเพิ่มเติมรายการทรัพยสินหลายครั้ง หากมีปญหาหรือขอสงสัยในเรื่องดังกลาวแลวก็สามารถ
ที่จะติดตอสอบถามพนักงานเจาหนาที่ สํานักงาน ป.ป.ช. ได คํากลาวอางดังกลาวจึงไมมีเหตุผลใหรับฟงได
ผูคัดคานตอสูในชั้นไตสวนทํานองเดียวกับที่เคยชี้แจงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมวาภาระหนาที่การงานของผูคัดคานและคูส มรสตางกัน ทั้งอาศัยคนละพื้นที่
และมีปญหาครอบครัวระหวางผูคัดคานกับคูสมรส ทําใหผูคัดคานไมทราบขอมูลเกี่ยวกับรายการทรัพยสิน
และหนี้สินของคูสมรส
เห็นวา นางณัชณิชาชไมใชเจาของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ ตําบลแสนสุข (ธาตุ)
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี แตเพียงผูเดียว แตเปนเจาของรวมกับนางศรีมุกดา กาญจนีย
และทั้งสองไดนําที่ดินแปลงดังกลาวไปจํานองกับนางนงลักษณ ธนะแพทย ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ไมใชธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน ตั้งแตวนั ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน เอกสารหมาย ร.๔๖
การที่นางณัฐณิชาชปลอยใหที่ดินติดภาระจํานองยาวนานถึง ๑๕ ป นาเชื่อวาเอกสารสิทธิไมไดอยูที่
นางณัฐณิชาชทําใหหลงลืมจริง และถือวามีเหตุสมควรที่ผูคัดคานมิไดแสดงรายการที่ดิน น.ส. ๓ ก.
เลขที่ ๑๔๕๗ ตําบลแสนสุข (ธาตุ) อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี องคคณะผูพิพากษา
จึงมีมติเปนเอกฉันทวา ขอตอสูของผูคัดคานในกรณีนี้รับฟงได
(๙) รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเปนหนังสือกับหางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗
ของคูสมรส จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
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คณะอนุ กรรมการตรวจสอบทรัพ ย สิ น และหนี้ สิน เห็น ว า นางณั ฐ ณิ ช าช หุน ส ว นผูจั ด การ
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด กรุ ณ าภรณ สหกิ จ ๑๙๙๗ กู ยื ม เงิ น จากห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ดั ง กล า วจํ า นวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามงบการเงิ น ของห างหุ น ส ว นจํ ากั ด กรุ ณาภรณ สหกิ จ ๑๙๙๗ ที่ ยื่ น ต อ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาในรอบปบัญชี ๒๕๔๙ จนถึงป ๒๕๕๑ ซึ่งนางณัฐณิชาชเปนผูรับรองในงบการเงิน
ของหางหุนสวน ประกอบผูคัดคานระบุไวในบัญชีวา คูสมรสเปนหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด
กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ จึงนาเชื่อวา ผูคัดคานรูวาคูสมรสเปนลูกหนี้เงินกูยืมกับหางหุนสวนจํากัด
กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท การที่ผูคัดคานไมแสดงรายการหนี้สินของคูสมรส
ดังกลาวไวในบัญชี และไมชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกูยืมเงินดังกลาว เปนการจงใจไมแสดงรายการหนี้สิน
ของคูสมรสไวในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผู คั ด ค า นต อ สู ใ นชั้ น ไต ส วนโดยอ า งเหตุ เ ช น เดี ย วกั บ ทรั พ ย สิ น รายการที่ ๕ เงิ น ลงทุ น ใน
หางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ของคูสมรส
เห็นวา เมื่อศาลไดวินิจฉัยไปแลวในกรณีของทรัพยสินรายการที่ ๕ คือเงินลงทุนในหางหุนสวนจํากัด
กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคูสมรสวา ผูคัดคานไมอาจยกการดําเนินการเพื่อเลิกกิจการมาเปนเหตุอางได
ดังนั้น ในกรณีนี้ผูคัดคานไมสามารถยกเหตุการเลิกกิจการมาอางไดเชนเดียวกัน องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติ
ดวยเสียงขางมากวา ขอตอสูของผูคัดคานในกรณีนี้รับฟงไมได
สรุปแลวขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ในกรณีของ (๑) บัญชีเงินฝากประจํา
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ ของผูคัดคาน
(๒) รายการเงินลงทุนในสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด ของผูคัดคาน (๓) รายการ
เงินลงทุนในหางหุนสวนจํากัด กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคูสมรส จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ ตําบลแสนสุข (ธาตุ) อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ของคูสมรส และ (๕) รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเปนหนังสือกับหางหุนสวนจํากัด
กรุณาภรณ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคูสมรส มูลคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท การที่ผูคัดคานเคยยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง และกรณี
พนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป แสดงวาผูคัดคานตระหนักดีวา ตนมีหนาที่ที่จะตองยื่นบัญชีแสดง
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รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกําหนด และผูคัดคานยอมตองทราบวา
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นตองถูกตอง ตรงกับความเปนจริง และ
ครบถวนดวย มิฉะนั้น การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สนิ และเอกสารประกอบจะไมกอใหเกิด
ประโยชนใด ๆ เมื่อสํานักงาน ป.ป.ช. ตรวจพบวาผูคัดคานไมแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน
และคูสมรส ใหครบถวนถูกตองและมีหนังสือแจงใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริง แทนที่ผูคัดคานจะถือเปนโอกาส
ชี้แจงรายการทรัพยสินและหนี้สินใหถูกตองครบถวนเสียในคราวเดียว กลับยังคงแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินไมครบถวน จนสํานักงาน ป.ป.ช. ตองมีหนังสือใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมหลายครั้ง
นอกจากนี้ เหตุผลที่ผูคัดคานยกขึ้นกลาวอางก็ไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติ
เปนเอกฉันทวา ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความ
อันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ในตําแหนงกรรมการองคการคลังสินคา กรณี
พนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป และการกระทําของผูคัดคานยังเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ดวย
อนึ่ง องคคณะผูพิพากษามีมติดวยเสียงขางมากวา เมื่อขอเท็จจริงไดความวา ผูคัดคานพนจาก
การเปนกรรมการองคการคลังสินคาแลว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ จึงเปนกรณีที่ผูคัดคาน
พน จากตําแหนง ที่ผูรองเสนอเรื่องใหวินิจฉัยมาแลว กอนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองวินิจฉัย วันที่พนจากตําแหนงจึงตองถือวันพนจากตําแหนงตามความเปนจริง คือวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ การหามผูคัดคานมิใหดาํ รงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐเปนเวลาหาป จึงตองนับแตวันที่
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับอยูในขณะที่ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ กรณี
ที่พนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปโดยไมใชบทบัญญัติมาตรา ๔๑ ที่แกไขใหมบังคับแกคดีของ
ผูคัดคาน เพราะแมบทบัญญัติมาตรา ๔๑ จะไมมีลักษณะเปนโทษอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๘ แตบทบัญญัตมิ าตรา ๔๑ มีลักษณะเปนมาตรการบังคับตัดสิทธิผูคัดคานไมใหดํารงตําแหนง
เจาหนาที่ของรัฐใด ๆ ไดในชวงเวลาที่ตองหาม ดังนั้นจึงตองใชบทบัญญัติของมาตรา ๔๑ เดิมซึ่งเปนผลดี
แกผูคัดคานมากกวา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

พิพากษาวา พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร ผูคัดคาน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอัน เปน เท็จ หรือปกปด ขอเท็จ จริงที่ควรแจง ใหทราบ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๒๖๓
วรรคหนึ่ ง และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ หามผูคัดคานดํารงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐเปนเวลาหาป นับแตวันที่ ๑๕
กุม ภาพัน ธ ๒๕๕๑ กับ มีความผิด ตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ดว ยการปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ลงโทษจําคุก ๒ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท
ไมปรากฏวาผูคัดคานไดรับโทษจําคุกมากอน โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากไมชําระคาปรับใหจัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐
คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก
นางสาวเพลินจิต ตัง้ พูลสกุล
นายพินิจ สายสอาด

นายอราม แยมสอาด

นายชาติชาย อัครวิบูลย

นายศรีอมั พร ศาลิคุปต

นายปริญญา ดีผดุง

นางสาวบุญมี ฐิตะศิริ

นายประยูร ณ ระนอง

นายทวีป ตันสวัสดิ์

