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คดีหมายเลขดําที่ อม. ๗๐/๒๕๕๘
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๗/๒๕๕๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
นางศมานันท เหลาวณิชวิศิษฏ

ผูคัดคาน

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผูรองยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ ผูคัดคานไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒ และเขารับตําแหนง เมื่อวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เทศบาลเมืองราชบุรี มีรายไดในป ๒๕๕๓ จํานวน ๘๖๐,๑๒๙,๘๖๙.๒๗ บาท
ไมต่ํากวาเกณฑรายไดที่ผูรองประกาศกําหนด เรื่อง กําหนดเกณฑรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนเกณฑรายไดที่ผูคัดคานมีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินของตน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมเอกสารประกอบตอผูรองภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลา ๑ ป ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
และประกาศผูรอง เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น
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และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู คัด คา นยื่ น บัญ ชีแ สดงรายการทรั พย สิ น และหนี้ สิ น
และเอกสารประกอบ กรณี เ ข า รั บ ตํ า แหน ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ ซึ่ ง ล ว งเลยเวลา
ที่กฎหมายกําหนด ผูรองมีมติใหตรวจสอบทรัพยสินที่ผูคัดคานไดแสดงไว ผลการตรวจสอบปรากฏวา
ผูคัด คานไมแ สดงรายการทรัพยสิน ตอผูรองหลายรายการ และจงใจยื่นบัญ ชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบตอผูรอง ดังนี้
เงินฝากในธนาคารพาณิชยของผูคัดคาน ๓ บัญชี เปนเงิน ๑๖๗,๔๑๙ บาท และของ นายวิชัย เหลาวณิชวิศิษฏ
คูสมรส ๑๓ บัญชี เปนเงิน ๖๓๐,๘๗๓.๒๙ บาท หุนในธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ของผูคัดคาน
จํานวน ๑,๓๗๐ หุน มูลคาหุนละ ๑๐ บาท เปนเงิน ๑๓,๗๐๐ บาท ที่ดินของผูคัดคาน ๑๙ แปลง
เนื้อที่ ๑๒ ไร ๘๒.๓ ตารางวา และที่ดินของคูสมรส ๓๗ แปลง เนื้อที่ ๕๑ ไร ๑ งาน ๒๖.๙ ตารางวา
ตอมาผูคัดคานพนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และเขารับตําแหนง
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศกรรมการสรรหาแตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
ที่ ๑/๒๕๕๘ ขอให ศ าลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งวิ นิ จ ฉั ย ว า ผู คั ด ค า น
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ กรณีเขารับตําแหนง ใหผูคัดคานพนจากตําแหนงในวันที่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย และหามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนบั แตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ กับใหลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙
ผูคัดคานใหการปฏิเสธ แตกอนไตสวนพยาน ผูคัดคานขอถอนคําใหการเดิมและใหการใหม
เปนรับสารภาพ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสอบถามผูรองและผูคัดคานแลว เห็นวา
คดีวินิจฉัยไดโดยไมจําตองไตสวนพยานหลักฐานอีกตอไป
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พิเคราะหคํารอง เอกสารประกอบคํารอง คําใหการของผูคัดคาน และเอกสารในสํานวนแลว
ขอเท็จจริงรับฟงไดในเบื้องตนวา ผูคัดคานไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เขารับตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรเี มื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ระหวางดํารงตําแหนง
คือเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เทศบาลเมืองราชบุรีโดยผูคัดคานซื้อที่ดินเพื่อใชเปนที่กําจัดขยะเปนเงิน
๓๐,๘๒๗,๐๐๐ บาท ตอมามีการกลาวหาวาผูคัดคานกับพวกทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดิน ดังกลาว
ผูรองตรวจสอบ ผูคัดคานพนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แตจากการตรวจสอบของผูรอง
ผูรองมีมติชี้มูลความผิดวาผูคัดคานกับพวกมีมูลความผิดในเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินดังกลาว
สงเรื่ องให พนักงานอั ยการดําเนิ น คดีอ าญาดว ย ครั้ง ที่ ๒ ผู คัด คา นไดรั บ เลือ กตั้ง ใหดํา รงตํา แหน ง
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินกรณีเขารับตําแหนงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
โดยรายการที่เปนปญหาคดีนี้คือ เงินฝาก เงินลงทุน และที่ดิน กรณีเงินฝาก แสดงรายการของผูคัดคาน ๗ บัญชี
จํานวน ๓๔๓,๙๓๐.๘๙ บาท ของคูสมรส ๓ บัญชี จํานวน ๑๘,๘๑๕.๑๘ บาท กรณีเงินลงทุน
ผูคัดคานไมไดยื่นวาผูคัดคานมีเงินลงทุน สวนที่ดิน แสดงรายการของผูคัดคาน ๔๐ แปลง มูลคารวม
๑๖๑,๗๘๖,๗๕๐ บาท ของคูสมรส ๕๒ แปลง มูลคารวม ๑๕๒,๔๖๕,๒๗๒ บาท ผูคัดคานและคูสมรส
มีทรัพยสินรวม ๓๔๐,๖๑๔,๗๖๘.๐๗ บาท มีหนี้สินรวม ๕๐,๙๒๖,๖๖๒.๒๐ บาท มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน
๒๘๙,๖๘๘,๑๐๕.๘๗ บาท ตามสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเอกสาร ร.๖ ตอมาป ๒๕๕๕
พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีเปนโจทกฟองคดีอาญา ตอศาลจังหวัดราชบุรี โดยฟองผูคัดคานกับพวกอีก ๘ คน
รวมเปน ๙ คน เรื่ อ ง ความผิ ด ตอ ตํา แหนง หนา ที่ร าชการ อัน เป น การฟ องเกี่ ยวกั บ เรื่อ งที่ ผูร อ ง
ชี้มูลความผิดไวดังกลาว ตามคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๗๘/๒๕๕๕ ของศาลจังหวัดราชบุรี สวนผูรองนั้น
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติวา เนื่องจากผูรองชี้มูลความผิดดังกลาวไว ทั้งการยื่นบัญชี
ในการเขารับตําแหนงครั้งที่ ๒ นี้ ผูคัดคานไมแนบสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ในรอบปภาษีที่ผานมา โดยชี้แจงวาไมมีรายได จึงใหตรวจสอบเชิงลึกใหแนชัดวาทรัพยสินที่แสดงรายการไวนี้
มีความเกี่ยวของสัมพันธกันกับทรัพยสินที่ไดมาจากการทุจริตหรือไม หรือมีที่มาจากทรัพยสินดังกลาว
หรือไมประการใด และกรณีที่ชี้แจงวาไมมีรายไดเปนความจริงหรือไม ตอมาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ศาลจังหวัดราชบุรีมีคําพิพากษาคดีอาญาดังกลาววา ผูคัดคานมีความผิดฐานรวมกันเปนเจาพนักงาน
มีหนาที่ซื้อทรัพยใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกเทศบาลตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๓ จําคุกผูคัดคาน ๖ ป สวนอีก ๘ คนที่ถูกฟองก็ถูกศาลพิพากษา
จํา คุ กทุ ก คน ตามคดี อาญาหมายเลขแดงที่ ๑๔๐๒/๒๕๕๖ ผูคั ด ค านกั บ พวกอุ ทธรณ ฝ า ยผู ร อ ง
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โดย นางสาวจุฑารัตน เหลืองเพิ่มสกุล เจาพนักงานตรวจสอบทรัพยสินชํานาญการ กับพวก ดําเนินการ
ตรวจสอบพบวา ผูคัดคานไมไดแสดงรายการทรัพยสิน ดังนี้ กรณีเงินฝากของผูคัดคานไมไดแสดงรายการ
๒๕ บัญชี จํานวน ๕๒๑,๑๖๐.๙๓ บาท ของคูสมรส ๓๕ บัญชี จํานวน ๗๘๙,๓๖๕.๗๒ บาท
กรณีเงินลงทุนของผูคัดคานไมไดแสดงรายการ หุนในธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มูลคาหุนละ
๑๐ บาท จํานวน ๑,๓๗๐ หุน แตอยางใด สวนกรณีที่ดินของผูคัดคานไมไดแสดงรายการ ๑๙ แปลง
เนื้ อที่ ๑๒ ไร ๘๒.๓ ไร ของคู สมรส ๓๗ แปลง เนื้อ ที่ ๕๑ ไร ๑ งาน ๒๖.๙ ตารางวา
นางสาวจุฑารัต น มีห นังสือใหผูคัด คานชี้แจงขอเท็จจริง ผูคัด คานมีหนัง สือชี้แจงขอเท็จจริง ลงวัน ที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารหมาย ร.๒๐ โดยมีเอกสารประกอบตามเอกสารหมาย ร.๒๑
ถึง ร.๑๐๖ สําหรับคดีอาญาที่ผูคัดคานกับพวกอุทธรณดังกลาว ตอมาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดราชบุรีอานคําพิพากษาคดีอาญาของศาลอุทธรณภาค ๗ โดยศาลอุทธรณภาค ๗ พิพากษายืน
ผูคัดคานกับพวกฎีกา คดีอยูระหวางพิจารณาของศาลฎีกา ผูคัดคานครบวาระตําแหนงนายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรีวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงพนจากตําแหนงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ แตตอมาวันที่
๑๒ กุมภาพัน ธ ๒๕๕๘ ผูคัด คานเขารับตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีอีกครั้ง หนึ่ง ตามคําสั่ง
หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ แ ละประกาศกรรมการสรรหาแต ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
และผูบริหารทองถิ่นดังกลาวในคํารองแลว ตอมา นางสาวจุฑารัตน นํารายงานผลการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินของผูคัดคานและทําบันทึกเสนอเรื่องไปยังผูรองตามเอกสารหมาย ร.๑๑๐ ผูรองประชุมเมื่อ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติเปนเอกฉันทวา ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบ กรณีเขารับตําแหนง ตอผูรอง ดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ โดยตามหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของผูคัดคานเอกสารหมาย ร.๒๐ รายงานผลการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานเอกสารหมาย ร.๑๑๐ และมติของผูรองดังกลาว มีใจความดังตอไปนี้
๑. เงินฝากในธนาคารพาณิชยของผูคัดคานที่ไมไดแสดงรายการ ๒๕ บัญชีนั้นมีอยู ๓ บัญชี
เปนเงิน ๑๖๗,๔๑๙ บาท ที่ผูรองเห็นวาเปนการปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ คือ
๑.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสามแยกวังมะนาว บัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพยเลขที่ ๕๖๗ - ๐ - ๑๙๗๐๗ - ๗ จํานวน ๒,๘๙๔.๘๓ บาท ผูคัด คานชี้แ จงวาหลงลืม
ผูรองตรวจสอบพบวา เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เคลื่อนไหวครั้งสุดทายกอนยื่นบัญชี
เมื่อวั น ที่ ๒๕ มีน าคม ๒๕๕๓ และภายหลั งการยื่น บั ญ ชีแ ล ว มีร ายการฝากเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
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๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศรีสุริยวงศ บัญชีเงิ นฝาก
กระแสรายวันเลขที่ ๗๓๖ - ๖ - ๐๑๐๓๙ - ๑ จํานวน ๑๖๔,๔๙๕.๗๙ บาท ผูคัดคานชี้แจงวาเรงรีบ
และไมไดตรวจสอบรายละเอียดทรัพยสินใหชัดเจนกอนยื่นบัญชี ผูรองตรวจสอบแลวพบวา เปดบัญชี
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ มีร ายการเคลื่อนไหวทางการเงินเกือบทุกเดือน มีการทําธุร กรรม
ในชวงระยะเวลากอนและหลังการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และผูคัดคานยื่นเอกสารเพิ่มเติม
เขามาภายหลังจากที่ผูรองมีหนังสือขอใหชี้แจงในเรื่องดังกลาวแลว
๑.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศรีสุริยวงศ บัญชีเงินฝากออมทรัพย
เลขที่ ๗๓๖ - ๑ - ๓๔๘๕๗ - ๒ จํานวน ๒๘.๓๘ บาท ผูคัดคานชี้แจงวาเรงรีบและไมไดตรวจสอบรายละเอียด
ทรัพยสินใหชัดเจนกอนยื่นบัญชี ผูรองตรวจสอบแลวพบวา เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๗
มีรายการเคลื่อนไหวทางการเงินโดยเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีรายการโอนเงินเขาบัญชี ๖๔,๗๕๐ บาท
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีรายการโอนเงินเขา ๕๕,๕๐๐ บาท และวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
มีรายการโอนเงินไปยังบัญชีของผูคัดคานตาม ๑.๒ และผูคัดคานยื่นเอกสารเพิ่มเติมเขามาภายหลัง
จากที่ผูรองมีหนังสือขอใหชี้แจงในเรื่องดังกลาวแลว
๒. เงินฝากในธนาคารพาณิชยของ นายวิชัย เหลาวณิชวิศิษฏ คูสมรส ที่ไมไดแสดงรายการ
๓๕ บัญชีนั้นมีอยู ๑๓ บัญชีเปนเงิน ๖๓๐,๘๗๓.๒๙ บาท ที่ผูรองเห็นวาเปนการปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ คือ
๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานควาย บัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพยเลขที่ ๐๒๑ - ๐ - ๑๘๑๙๖ - ๒ จํานวนเงิน ๗,๗๐๒.๐๖ บาท ผูคัดคานชี้แจงวาหลงลืม
ผูรองตรวจสอบแลวพบวา เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เคลื่อนไหวครั้งสุดทายกอนการยื่นบัญชี
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ภายหลังการยื่นบัญชีมีรายการถอนเงินจากบัญชีทั้งหมด จํานวน
๗,๕๒๑.๑๓ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และผูคัดคานยื่นเอกสารเพิ่มเติมเขามาภายหลัง
จากที่ผูรองมีหนังสือขอใหชี้แจงในเรื่องดังกลาวแลว
๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนประดิพัทธ บัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพยเลขที่ ๑๑๓ - ๔ - ๘๗๖๓๑ - ๕ จํานวนเงิน ๒,๙๓๑.๔๔ บาท ผูคัดคานชี้แจงวาหลงลืม
ผูรองตรวจสอบแลวพบวา เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ตอมาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓
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มีรายการถอนเงิน ๒๕๐,๔๐๙.๕๗ บาท เดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีรายการฝากเงิน ๑๓๗,๗๕๕.๙๒ บาท
และรายการถอนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท และผูคัดคานยื่นเอกสารเพิ่มเติมเขามาภายหลังจากที่ผูรอง
มีหนังสือขอใหชี้แจงในเรื่องดังกลาวแลว
๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสามแยกวังมะนาว บัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพยเลขที่ ๕๖๗ - ๐ - ๑๙๕๖๔ - ๒ จํานวนเงิน ๕,๑๓๙.๘๑ บาท ผูคัดคานชี้แจงวาหลงลืม
ผูรองตรวจสอบแลวพบวา เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตอมาในเดือนเมษายน ๒๕๕๓
มีรายการถอนเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ มีรายการถอนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มีรายการถอนเงิน ๔,๙๕๒.๖๒ บาทและเดือนเมษายน ๒๕๕๔ มีรายการฝาก
และถอนในวันเดียวกัน ๕๐,๐๐๐ บาท และผูคัดคานยื่นเอกสารเพิ่มเติมเขามาภายหลังจากที่ผูรอง
มีหนังสือขอใหชี้แจงในเรื่องดังกลาวแลว
๒.๔ บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานควาย บัญชีเงินฝาก
ออมทรั พ ย เ ลขที่ ๑๙๓ - ๒ - ๑๙๐๘๔ - ๔ จํ า นวนเงิ น ๑,๙๒๔.๓๘ บาท เป ด บั ญ ชี เ มื่ อ วั น ที่
๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผูคัดคานชี้แจงวาหลงลืม ผูรองตรวจสอบแลวพบวาเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
มีรายการถอนเงินจากบัญชีนี้ทั้งหมด ๑,๔๘๕ บาท และผูคัดคานยื่นเอกสารเพิ่มเติมเขามาภายหลัง
จากที่ผูรองมีหนังสือขอใหชี้แจงในเรื่องดังกลาวแลว
๒.๕ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ บัญชีเงินฝากออมทรัพย
เลขที่ ๐๕๐ - ๐ - ๐๗๖๒๑ - ๙ จํานวน ๕,๔๐๖.๘๗ บาท ผูคัดคานชี้แจงวา เปนบัญชีที่เปดอยูในกรุงเทพมหานคร
จึง เก็บ สมุด บัญ ชีเงิน ฝากไวที่ บานพัก ในกรุง เทพมหานคร และในระหว างรวบรวมเอกสารที่ บานพั ก
จังหวัดราชบุรีนั้นไมพบสมุดบัญชีดังกลาว ผูรองตรวจสอบแลวพบวา เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีรายการถอนเงินออกจากบัญชี ๑๐,๐๐๐ บาท และเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีรายการฝากเงิน ๒,๒๒๒,๒๑๐ บาท และมีร ายการถอนเงิน ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท และผูคัด คาน
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเขามาภายหลังจากที่ผูรองมีหนังสือขอใหชี้แจงในเรื่องดังกลาวแลว
๒.๖ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพ ยเลขที่ ๐๙๕ - ๒ - ๔๗๒๙๒ - ๗ จํ านวนเงิน ๔๗๓,๖๖๓.๒๙ บาท ผูคัด คานชี้แ จงว า
เป น บั ญ ชี ที่ เ ป ด อยู ใ นกรุ ง เทพมหานครจึ ง เก็ บ สมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากไว ที่ บ า นพั ก ในกรุ ง เทพมหานคร
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และในระหวางรวบรวมเอกสารที่อยูในบานพักจังหวัดราชบุรีนั้นไมพบสมุดบัญชีดังกลาว ผูรองตรวจสอบแลวพบวา
เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีการทําธุรกรรมในชวงระยะเวลากอนและหลังการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินโดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีรายการฝาก
และถอนเงินเดือนละหลายครั้ง และผูคัดคานยื่นเอกสารเพิ่มเติมเขามาภายหลังจากที่ผูรองมีหนังสือขอใหชี้แจง
ในเรื่องดังกลาวแลว
๒.๗ บัญ ชีเ งิ น ฝากธนาคารไทยพาณิช ย จํา กั ด (มหาชน) สาขาบิ๊ก ซี สะพานควาย
บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขที่ ๐๓๓ - ๒๘๑๒๖๔ - ๔ จํานวนเงิน ๑๑๘,๐๐๑.๑๗ บาท ผูคัดคานชี้แจงวา
เป น บั ญ ชี ที่ เ ป ด อยู ใ นกรุ ง เทพมหานครจึ ง เก็ บ สมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากไว ที่ บ า นพั ก ในกรุ ง เทพมหานคร
และในระหว า งรวบรวมเอกสารที่ อ ยู ใ นบ า นพั ก จั ง หวั ด ราชบุ รี นั้ น ไม พ บสมุ ด บั ญ ชี ดั ง กล า ว
ผูรองตรวจสอบแลวพบวา เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตอมามีการทําธุรกรรมในชวงระยะเวลา
ก อ นและหลั ง การยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น โดยในเดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๓
ถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีรายการฝากและถอนเงินเดือนละหลายครั้ง และผูคัดคานยื่นเอกสารเพิ่มเติม
เขามาภายหลังจากที่ผูรองมีหนังสือขอใหชี้แจงในเรื่องดังกลาวแลว
๒.๘ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย ๖ บัญชี
ที่ ผู คั ด ค า นชี้ แ จงว า ตรวจสอบกั บ ธนาคารแล ว แจ ง ว า ไม พ บบั ญ ชี ดั ง กล า วที่ ธ นาคารแต อ ย า งใด
ผูรองตรวจสอบพบวาเปนบัญชีปดแลว แตปดหลังจากที่ไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตอผูรองแลว ๕ บัญชี และปดหลังเขารับตําแหนงแตกอนที่ไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
๑ บัญชี ดังนี้
๒.๘.๑ สาขาประดิ พั ท ธ บั ญ ชี เ ลขที่ ๐๕๐ - ๐ - ๐๗๘๐๖ - ๘ จํ า นวนเงิ น
๑๓,๑๑๙.๘๘ บาท เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ปดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๒.๘.๒ สาขาสมุทรสงคราม บัญ ชีเลขที่ ๗๐๙ - ๐ - ๐๗๙๕๑ - ๑ จํานวนเงิน
๒,๑๒๒.๒๗ บาท เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ ปดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๒.๘.๓ สาขาศรีสุริยวงศ บัญชีเลขที่ ๗๓๖ - ๐ - ๑๙๕๙๑ - ๘ จํานวนเงิน ๒๐๑.๕๔ บาท
เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ปดบัญชีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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๒.๘.๔ สาขากาญจนบุรี บัญชีเลขที่ ๗๑๓ - ๑ - ๖๓๐๓๒ - ๒ จํานวนเงิน ๔๙๗.๓๖ บาท
เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ ปดบัญชีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕
๒.๘.๕ สาขาปากทอ บัญชีเลขที่ ๗๒๑ - ๐ - ๑๕๒๐๑ - ๖ จํานวนเงิน ๑๖๓.๒๒ บาท
เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ปดบัญชีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
๒.๘.๖ สาขาหัวหิน บัญชีเลขที่ ๗๒๒ - ๑ - ๒๙๖๔๙ - ๙ จํานวนเงิน ๐ บาท
เปดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ ปดบัญชีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕
๓. เงินลงทุนที่เปนหุนในธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ของผูคัดคาน จํานวน ๑,๓๗๐ หุน
มูลคาหุน ละ ๑๐ บาท เปน เงิน ๑๓,๗๐๐ บาท ผูคัด คานชี้แ จงวาไมทราบวาถือหุน นี้อยู ผูรอง
ตรวจสอบแลวพบวา ผูคัดคานไดกรรมสิทธิ์เนือ่ งจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวใหกลุมผูถือหุนเดิม
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ ตอมาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ มีการออกใบหุนใหมเนื่องจากใบหุนสูญหาย
๔. ที่ดิน ที่ไ มไ ดแ สดงรายการและผูรองเห็น วาเปน การปกปด ขอเท็จจริงที่ควรแจง ใหทราบ
มีที่ดิน ของผูคั ด คาน ๑๙ แปลง เนื้ อที่ ๑๒ ไร ๘๒.๓ ตารางวา และของคู สมรส ๓๗ แปลง
เนื้อที่ ๕๑ ไร ๑ งาน ๒๖.๙ ตารางวา คือ
๔.๑ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๕๙๙ ถึง ๑๐๖๐๕ อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ๗ แปลง
เนื้อที่รวม ๑ ไร ๑๑ ตารางวา ผูคัดคานชี้แจงวา จดทะเบียนจํานองธนาคาร ตนฉบับโฉนดที่ดิน
อยูที่ธนาคารหาสําเนาไมพบ ผูรองตรวจสอบแลวพบวา มีการนําที่ดินไปจดทะเบียนจํานองประกันเงินกูยืม
ของหางหุนสวนจํากัดเพชรสมุทร (๑๙๗๐) ไวตอธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ๓ ครั้ง
เมื่อวัน ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ วัน ที่ ๒๐ กัน ยายน ๒๕๕๔ และวัน ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
อันเปนชวงระยะเวลากอนและภายหลังการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
๔.๒ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๗๒๓๑ ถึง ๓๗๒๓๘ อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ๘ แปลง
เนื้อที่รวม ๓ ไร ๒ งาน ๘๒ ตารางวา ผูคัดคานแจงวาเปนโฉนดที่ดินที่แยกออกมาจากโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๓๓๐ ตําบลดอนทราย อํา เภอปากท อ จั ง หวัด ราชบุรี ซึ่งแสดงไว ในบั ญ ชีแ สดงรายการ
ทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น แล ว ผู ร อ งตรวจสอบแล ว พบว า มี ก ารจดทะเบี ย นแบ ง แยกที่ ดิ น เมื่ อ วั น ที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผูคัดคานแสดงสําเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๓๐ เพียงแปลงเดียว และมีการนําโฉนดที่ดิน
ที่จดทะเบียนแบงแยกแลวไปจดทะเบียนจํานองเปนประกันเงินกูแกบริษัทผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
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๔.๓ ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๓๑๐๔ อํ าเภอปากทอ จัง หวัด ราชบุ รี ผูคัด ค านและคู สมรส
ถือกรรมสิทธิ์รวมกัน เนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๔๓ ตารางวา ผูคัดคานชี้แจงวาซื้อที่ดินแปลงนี้มาเมื่อวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๔ แลว นําไปจดทะเบียนจํานองธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวัน ที่
๗ ตุลาคม ๒๕๓๖ ตอมาธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ขายหนี้เสียรายนี้แกบริษัทบริหารสินทรัพย
พญาไท จํากัด เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ และบริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด ขายตอ
แกบริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ โดยในขณะหวงเวลาดังกลาว
ผูคัดคานอยูในขายลูกหนี้ประเภทหนี้ที่ไมกอเกิดรายได (NPL) และที่ดินแปลงนี้ตกอยูภายใตสินทรัพย
ของลูกหนี้ป ระเภทดัง กลาว จึง ไมสามารถดําเนิน การใด ๆ เกี่ยวกับ ที่ดิน แปลงนี้ไ ด เมื่อไดรับ แจ ง
จากบริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด วามีการขายทรัพยสิน NPL ผูคัดคานและคูสมรส
จึงไปซื้อที่ดินแปลงนี้ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ภายหลังจากที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินแลว ผูรองตรวจสอบแลวพบวา ในสารบัญจดทะเบียนทายโฉนดที่ดิน ผูคัดคานและคูสมรส
นําที่ดิน แปลงนี้ไปจํานองธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวัน ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๖ แลว
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โอนสิทธิการรับจํานองไปยังบริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ และบริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด โอนสิทธิการรับจํานองตอไปยัง
บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ และในที่สุดผูคัดคาน
และคูสมรสไถถอนจํานองเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
๔.๔ ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๓๙๙๙ อํ าเภอปากทอ จัง หวัด ราชบุ รี ผูคัด ค านและคู สมรส
ถือกรรมสิทธิ์รวมกัน เนื้อที่ ๓ ไร ๓ งาน ๙๘ ตารางวา ผูคัด คานชี้แจงวา จดทะเบียนจํานอง
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ ตนฉบับโฉนดที่ดินอยูที่ธนาคาร
หาสําเนาไมพบ จึงทําใหหลงลืม และที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๗๒๐ และ ๑๗๗๒๑ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ผูคัดคานถือกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นรวม ๘ คน เนื้อที่ ๑๖ ไร ๑ งาน ๒๓ ตารางวา
ผูคัดคานชี้แจงวาตนฉบับโฉนดอยูกับ นายพิทักษ ดีทายาท เจาของรวม ผูคัดคานหาสําเนาไมพบ
จึงทําใหหลงลืม
๔.๕ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๓๖๒, ๒๒๖๔๔, ๑๗๗๒๘, ๑๘๑๒๗, ๑๘๕๕๒, ๑๘๕๕๕,
๑๘๕๕๗, ๑๙๓๔๐, ๑๙๓๔๒, ๒๑๖๑๔, ๒๒๖๖๐ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑ แปลง เนื้อที่รวม ๓ ไร ๓ งาน ๖๗.๙ ตารางวา ผูคัดคานชี้แจงวาที่ดินมีสภาพเปนถนนทางเขา
และออกของที่ดินแปลงอื่น ผูรองตรวจสอบแลวไมปรากฏวามีการจดทะเบียนภาระจํายอมแตอยางใด
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๔.๖ ที่ดิน น.ส. ๓ ก เลขที่ ๙๗๐ อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๕ ไร
๓๐ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๙๔ อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๗๕ ตารางวา
ผูคัดคานชี้แจงวาหาโฉนดที่ดินไมพบ
๔.๗ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๗๘๒ และ ๒๖๗๘๕ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เนื้อที่ ๒ ไร ๒ งาน ๒๒ ตารางวา และเนื้อที่ ๒ ไร ๓ งาน ๕๑ ตารางวา ตามลําดับ คูสมรสไดกรรมสิทธิ์
เมื่อวัน ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ผูคัด คานชี้แ จงวาขณะซื้อขายมอบอํานาจใหหุน สว นไปดําเนิน การ
และโฉนดที่ดินอยูที่ นายสมบัติ ขันธสาคร หุนสวน จึงทําใหหลงลืม ผูรองตรวจสอบแลวไมปรากฏวา
คูสมรสถือกรรมสิทธิ์รวมกับ นายสมบัติ คงมีเพียงชื่อของคูสมรสผูเดียวที่ถือกรรมสิทธิ์รวมกับ นายสมบัติ
๔.๘ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๙๕๓ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่
๑๕ ตารางวา ผูคัดคานชี้แจงวาเดิมที่ดินมีเนื้อที่ ๑๘ ตารางวา ตอมาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๔
มีการแบง แยกกรรมสิทธิ์ในนามเดิมออกเปน ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๖๖๐ จํานวนเนื้อที่ ๓ ตารางวา
ทําใหเหลือที่ดินเพียง ๑๕ ตารางวา และหาโฉนดที่ดินไมพบ
๔.๙ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๗๓๓๘ อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๓ ไร ๔๐ ตารางวา
คูสมรสไดกรรมสิทธิ์มาเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ ผูคัดคานชี้แจงวาที่ดินแปลงนี้ถูกขุดดินขายไป
จนไมมีสภาพเปนที่ดินที่จะใชประโยชนได (ไมมีมูลคา) จึงหลงลืม
๔.๑๐ ที่ ดิ น โฉนดเลขที่ ๕๙๖๖ และเลขที่ ๒๓๐๕๐ อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา และเนื้อที่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา ตามลําดับ
ผูคัดคานชี้แจงวาที่ดินทั้งสองแปลงตกอยูในบังคับภาระจํายอมเรื่องทางเดิน ทางรถยนตและสาธารณูปโภคอื่น ๆ
ของที่ดินแปลงอื่น มีสภาพเปนถนน ทั้งที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๙๖๖ ยังถูกเวนคืนเพื่อสรางถนนสาย ช ๑
และ ช ๒ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามเนื้อที่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่เพียง
๓ ตารางวา ผูรองตรวจพบวามีการจดทะเบียนภาระจํายอมจริง
๔.๑๑ ที่ ดิ น โฉนดเลขที่ ๑๘๙๐๘, ๓๗๒๔๓ ถึ ง ๓๗๒๔๖ และ ๓๗๒๔๘ อํ า เภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๖ แปลง ผูคัดคานชี้แจงวาที่ดินดังกลาวถูกเวนคืนเพื่อสรางถนน
สาย ช ๑ และ ช ๒ ตามโครงการผัง เมือ งรวมเมือ งสมุ ทรสงคราม ผูร องตรวจสอบแลว พบว า
แมที่ดินถูกเวนคืนไปแลว ที่ดินแตละแปลงก็ยังมีเนื้อที่คงเหลือ
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๔.๑๒ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๒๘ และ ๓๙๗๐๕ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เนื้อที่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา และเนื้อที่ ๓๙ ตารางวา ตามลําดับ ผูคัดคานชี้แจงวาที่ดินแปลงนี้
ตกอยูในบังคับภาระจํายอมของที่ดินแปลงอื่น
๔.๑๓ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๖๓๑, ๒๐๓๕๒, ๒๖๒๕๒ ถึง ๒๖๒๕๗ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ๘ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕ ไร ๕๙ ตารางวา ผูคัดคานชี้แจงวาผูคัดคานรวมกันกับ
บุคคลอื่นซื้อที่ดินดังกลาวและตนฉบับโฉนดที่ดินอยูที่ นายสมบัติ ขันธสาคร เจาของรวม จึงทําใหหลงลืม
ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ต อ ผู ร อ งด ว ยข อ ความอั น เป น เท็ จ หรื อ ปกป ด ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ค วรแจ ง ให ท ราบ กรณี เ ข า รั บ ตํ า แหน ง
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๒ ที่เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ หรือไม เห็นวา
เมื่อไดพิจารณาพฤติการณตามขอเท็จจริงที่รบั ฟงในเบือ้ งตนดังกลาวประกอบกับคําใหการรับสารภาพของผูคัดคาน
ในชั้นพิจารณาของศาลแลว รายการที่ผูคัดคานไมไดยื่นบัญชีแสดงรายการที่เปนเงินฝากมี หลายบัญชี
และที่เปนที่ดินก็มีหลายแปลง ตามคําชี้แจงของผูคัดคานที่ชี้แจงตอผูรอง ยังไมพอใหรับฟงวามีเหตุจําเปน
ที่ทําใหไมสามารถยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินดังกลาวได องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติเปนเอกฉันทวา
ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ เมื่อผูคัดคานเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ การกระทําของผูคัดคานจึงเปนความผิดฐานเปนเจาหนาที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน ดว ยขอ ความอัน เปน เท็ จ หรือปกปด ข อเท็จจริง ที่ควรแจง ใหทราบ ตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ดวย
อนึ่ ง ที่ ผู ร อ งขอให ศ าลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งวิ นิ จ ฉั ย
ใหผู คัด ค านพ น จากตํ าแหนง และหามมิให ผูคั ด คา นดํา รงตํ าแหนง ทางการเมื องหรือดํ ารงตํา แหน ง ใด
ในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย
และผูคัดคานอางวาระยะเวลาหามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
ตองนับตั้งแตวันที่ผูคัดคานพนจากตําแหนงเพราะผูคัดคานพนจากตําแหนงไปกอนที่ผูรองจะตรวจพบ
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การกระทําความผิดนั้น เห็นวา ปรากฏวาผูคัดคานพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ผูรองมีมติวา ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบตอผูรอง เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และแกไขเพิ่มเติมวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งถือวาเปนวันที่ความปรากฏตอผูรอง
ผูคัดคานจึงพนจากตําแหนงไปกอนความปรากฏตอผูรอง ตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง คือนับแตวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ อันเปนวันที่ผคู ัดคานพนจากตําแหนงครั้งที่ ๒ หาใชนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยดังที่ผูรองอางมาไม และเมื่อปรากฏวาผูคัดคานเขารับตําแหนง
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ซึ่งอยูในระยะเวลาตองหาม
ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งเป น เวลาห า ป จ นถึ ง ป จ จุ บั น ผู คั ด ค า นจึ ง ต อ งพ น จากตํ า แหน ง ดั ง กล า ว
ซึ่งดํารงอยูในปจจุบันดวย
พิพากษาวา นางศมานันท เหลาวณิชวิศิษฏ ผูคัดคาน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบตอผูรอง
กรณีเขารับตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๒ ที่เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
ตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ หามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
เป น เวลาห า ป นับ แตวั น ที่ ๒๖ กัน ยายน ๒๕๕๗ อัน เปน วั น ที่ผู คั ด ค า นพน จากตํ าแหน งครั้ งที่ ๒
ตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๔ วรรคสอง ใหผูคัดคานพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีที่ดํารงอยูปจจุบันในวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเปนวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําวินิจฉัย
กับผูคัดคานมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ องคคณะผูพิพากษามีมติเสียงขางมากวา ใหจําคุก ๒ เดือน และปรับ
๑๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานใหการรับสารภาพ เปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๑ เดือน และปรับ ๕,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวา
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ผูคัดคานไดรับโทษจําคุกมากอน โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ คําขออื่นใหยก.
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