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คําพิพากษา

คดีหมายเลขดําที่ อม. ๕/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๕/๒๕๕๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผู้ร้อง

ระหว่าง
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร

ผู้คัดค้าน

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ผู้ร้องยื่นคําร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
พร้ อ มเอกสารประกอบต่ อ ผู้ ร้ อ งภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น เข้ า รั บ ตํ า แหน่ ง พ้ น จากตํ า แหน่ ง และ
พ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๐ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ผู้ คั ด ค้ า นได้ ยื่ น บั ญ ชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตําแหน่ง พ้นจากตําแหน่ง และพ้นจากตําแหน่งมาแล้ว
เป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้คัดค้าน
ปรากฏว่า บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ผู้คัดค้านได้แสดงรายการเงินลงทุนในบริษัทกอบชัย (นครนายก) จํากัด จํานวน ๔๓,๕๐๐ หุ้น มูลค่า
๔๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และบริษัทกอบชัยคอนกรีต จํากัด จํานวน ๑,๐๐๐ หุ้น มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แต่กรณีพ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้คัดค้านไม่แสดงรายการเงินลงทุนดังกล่าว
โดยชี้แจงต่อผู้ร้องว่าได้โอนหุ้นดังกล่าวให้ผู้อื่นถือแทน ผู้ร้องตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้คัดค้านโอนหุ้นในบริษัทกอบชัย (นครนายก) จํากัด จํานวน ๔๓,๕๐๐ หุ้น
ให้นางกอบกาญจน์ วันเพ็ญ ถือครองไว้แทน และเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้คัดค้านโอนหุ้น
ในบริษัทกอบชัยคอนกรีต จํากัด จํานวน ๑,๐๐๐ หุ้น ให้นางสาวสิริกาญจน์ วันเพ็ญ ถือครองไว้แทน
ภายหลังได้มีการโอนหุ้นดังกล่าวกลับมาเป็นของผู้คัดค้านและของภรรยานอกสมรสของผู้คัดค้านแล้ว
โดยไม่มีการทําสัญญาโอนหุ้นและไม่มีการชําระค่าหุ้นระหว่างกัน ผู้ร้องพิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้คัดค้าน
จงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบต่ อ ผู้ ร้ อ งกรณี พ้ น จากตํ า แหน่ ง
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จึงเสนอเรื่องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และห้ามมิให้
ผู้คัดค้านดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง
คือ วั นที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามรั ฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ กับให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙
ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือ ง สอบถามผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้ว
เห็นว่า คดีวินิจฉัยได้โดยไม่จําเป็นต้องเรียกพยานมาไต่สวน
พิเคราะห์คําร้อง เอกสารประกอบคําร้อง และคําให้การของผู้คัดค้านแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รั บ ฟั ง ได้ ว่ า ผู้ คั ด ค้ า นเข้ า รั บ ตํ า แหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร แบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ และพ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้คัดค้านได้ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตําแหน่ง พ้นจากตําแหน่ง และ
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พ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยในส่วนของรายการเงินลงทุน
ผู้คั ด ค้ านได้ ยื่น บั ญ ชีแ สดงรายการทรั พย์ สิ น และหนี้ สิน กรณีเ ข้ า รับ ตํ า แหน่ ง แสดงรายการเงิน ลงทุ น
ในบริษัทกอบชัย (นครนายก) จํากัด จํานวน ๔๓,๕๐๐ หุ้น มูลค่า ๔๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
บริษัทกอบชัยคอนกรีต จํากัด จํานวน ๑,๐๐๐ หุ้น มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่กรณีพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้คัดค้านไม่แสดงรายการเงินลงทุนดังกล่าว ผู้คัดค้านจดทะเบียนสมรส
อยู่กินเป็นสามีภริยากับนางกอบแก้ว ชิระกุล ภายหลังได้จดทะเบียนหย่า แต่ยังคงอยู่กินฉันสามีภริยากัน
ผู้คัดค้านและนางกอบแก้วได้ให้ถ้อยคําต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ร้องว่า ได้โอนหุ้นดังกล่าวให้ผู้อื่นถือครองไว้แทน
ตามสําเนาบันทึกปากคําเอกสารหมาย ร.๙ และ ร.๑๐
มี ปั ญ หาต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผู้ คั ด ค้ า นจงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และ
เอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือไม่ เห็นว่า
ผู้ คั ด ค้ า นเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร จึ ง เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ งยื่ น บั ญ ชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อผู้ร้อง
เมื่อเข้ารับตําแหน่ง เมื่อพ้นจากตําแหน่ง และเมื่อพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๙ วรรคท้าย บัญญัติ ว่า “การยื่นบัญ ชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รวมถึงทรัพย์สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ที่ ม อบหมายให้ อ ยู่ ใ นความครอบครองหรื อ ดู แ ลของบุ ค คลอื่ น ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มด้ ว ย”
และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๒ วรรคสอง บัญญัติว่า "ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน
ในต่างประเทศและให้รวมถึงทรัพย์สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครอง
หรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย” ข้อเท็จจริงตามบันทึกปากคําของผู้คัดค้าน
เอกสารหมาย ร.๙ ได้ ค วามว่ า ผู้ คั ด ค้ า นจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเคยเข้าดํารงตําแหน่งทางการเมืองหลายสมัย โดยไม่ปรากฏว่า
ในการเข้าดํารงตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่งทางการเมืองก่อนหน้านี้ ผู้คัดค้านเคยยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินผิดพลาดมาก่อน เมื่อเข้ารับตําแหน่งในครั้งนี้ ผู้คัดค้านก็ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อผู้ร้องโดยไม่ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดบกพร่องใด ๆ จึงเชื่อว่า ผู้คัดค้านทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์
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ที่กฎหมายกําหนดในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นอย่างดี ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่า
ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตําแหน่ง ผู้คัดค้านได้แสดงรายการทรัพย์สิน
ในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทกอบชัย (นครนายก) จํากัด และบริษัทกอบชัยคอนกรีต จํากัด ไว้แล้ว
ซึ่งทรัพย์สินในส่วนเงินลงทุนมีเพียง ๒ บริษัท โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอันเป็นอาชีพหลักของผู้คัดค้าน
ผู้คัดค้านย่อมต้องทราบความเป็นไปของหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นอย่างดี ในหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้คัดค้าน
เอกสารหมาย ร.๗ และบันทึกปากคําของผู้คัดค้านเอกสารหมาย ร.๙ ผู้คัดค้านก็ยอมรับว่าการโอนหุ้น
ในบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าวเป็นการโอนให้นางกอบกาญจน์ วันเพ็ญ และนางสาวสิริกาญจน์ วันเพ็ญ
ถือครองไว้แทน ผู้คัดค้านจึงทราบอยู่แล้วว่าขณะผู้คัดค้านพ้นจากตําแหน่ง ผู้คัดค้านมีหุ้นอยู่ในบริษัทกอบชัย
(นครนายก) จํากัด และบริษัทกอบชัยคอนกรีต จํากัด เมื่อผู้คัดค้านไม่ระบุรายการทรัพย์สินดังกล่าวไว้
ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตําแหน่ง องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า
ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และการกระทําของผู้คัดค้านยังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ด้วย
อนึ่ง เมื่อได้ความว่าผู้คัดค้านพ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และผู้ร้อง
มีมติว่าผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรื อ ปกปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ค วรแจ้ ง ให้ ท ราบต่ อ ผู้ ร้ อ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่ ง ถื อ ว่ า
เป็นวันที่ความปรากฏต่อผู้ร้อง จึงเป็นกรณีที่ผู้คัดค้านพ้นจากตําแหน่งก่อนวันที่ความปรากฏต่อผู้ร้อง
องค์คณะผู้พิพากษาฝ่ายข้างมากจึงเห็นว่า ระยะเวลาต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งห้าปีต้องเริ่มนับแต่
วันพ้นจากตําแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๓๔ วรรคสอง อันเป็นวันพ้นตําแหน่งตามความเป็นจริง
พิพากษาว่า นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ผู้คัดค้าน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต่อผู้ร้อง

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๙ ประกอบมาตรา ๒๖๐
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือ ดํารงตําแหน่งใด
ในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง กับมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙
ลงโทษจําคุก ๒ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๑ เดือน
และปรับ ๒,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับโทษจําคุกมาก่อน โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้
มีกําหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากไม่ชําระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐
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