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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
นายศิริ เจริญศรี

ผูคัดคาน

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยวา ผูคัดคานจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจาก
ตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในการดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก
อําเภอศี ข รภู มิ จัง หวัด สุ ริน ทร หามมิให ผูคัด คา นดํา รงตํ าแหนงทางการเมืองหรือ ดํารงตํา แหน ง ใด
ในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ กั บ ให ล งโทษ
ตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑๙ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
ผูคัดคานใหการรับสารภาพ
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ศาลฎี กาแผนกคดีอ าญาของผู ดํา รงตํา แหน ง ทางการเมื องสอบถามผู รอ งและผู คัด คา นแล ว
เห็นวา คดีวินิจฉัยไดโดยไมจําตองเรียกพยานมาไตสวน
พิเคราะหคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําใหการของผูคัดคานแลว ขอเท็จจริงรับฟงไดวา
ผูคัดคานไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก อําเภอศีขรภูมิ
จัง หวัด สุริน ทร เมื่อวัน ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และพนจากตําแหนงเนื่องจากนายกองคการบริห าร
สวนตําบลหนองเหล็กถึงคราวออกตามวาระเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองกรณีเขารับตําแหนงแลว แตไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรอง กรณีพนจากตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ผูรอง
มีหนังสือแจงใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบแลว แตผูคัดคานเพิกเฉย
ปญหาที่ตองวินจิ ฉัยมีวา ผูคัดคานจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป หรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ (๗) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และผูชวย
ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งผูรองออกประกาศ
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต แห ง ชาติ เรื่อ ง กํ าหนดตํ า แหน ง ผูบ ริ ห ารทอ งถิ่ น
รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดใหผูที่ดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลตามขอ ๔ (๗) (ข) ของประกาศดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรอง โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๔ เปนตนมา ขณะผูคัดคานดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก ผูคัดคาน
จึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ของตน คูสมรส และบุต รที่ยัง ไมบ รรลุนิติภาวะตอผูรองภายในสามสิบ วัน นับ แตวัน เขารับ ตําแหนง
วัน พน จากตําแหนง และวัน ที่พนจากตําแหนง มาแลว เปน เวลาหนึ่ง ป ตามพระราชบัญญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
ผูคัด คานเคยยื่น บัญชี แ สดงรายการทรัพ ยสิน และหนี้สิน ตอผูร องกรณีเ ขารับ ตําแหนง แลว ผูคัด คา น
ยอมทราบดีวาตนมีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรอง
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ใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด แตผูคัดคานไมยื่น บัญ ชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบ กรณีพนจากตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปจนลวงพน
เวลาตามกฎหมาย ผูรองมีหนังสือแจงเตือนผูคัดคานใหชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบทั้งสองกรณีดังกลาวรวม ๓ ครั้ง แตผูคัดคาน
กลับเพิกเฉยไมชี้แจงเหตุผลอันใดตอผูรอง พฤติการณดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูคัดคานไมใสใจตอหนาที่
อันสําคัญของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่จะตองปฏิบัติในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรอง ซึ่งเปนมาตรการที่กฎหมายบัญญัติเพื่อใหเกิดการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ ของผู ดํ ารงตํ าแหนง ทางการเมื อ ง จึ ง ฟ ง ไดว า ผู คั ด ค า นจงใจไม ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรัพ ย สิ น
และหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงและกรณี
พน จากตําแหนง มาแลว เปน เวลาหนึ่ง ป ในตําแหนง รองนายกองคการบริห ารสว นตําบลหนองเหล็ก
จึงตองหามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป
นับแตวันที่พนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง นอกจากนี้ผูคัดคานเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จึงเปนเจาหนาที่ข องรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ การกระทําของผูคัดคานจึงเปนความผิดฐานเปนเจาหนาที่ของรัฐ
จงใจไม ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบต อ คณะกรรมการป อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ภ ายในเวลาที่ ก ฎหมายกํ า หนด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ดวย
พิพากษาวา นายศิริ เจริญศรี ผูคัดคาน จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงและกรณีพนจาก
ตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในการดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก
อํ า เภอศี ข รภู มิ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ หามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
อันเปนวันที่ผูคัดคานพนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ การกระทํา
ของผูคัดคานเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป ตามประมวล
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กฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จํ า คุ ก กระทงละ ๒ เดื อ น และปรั บ กระทงละ ๘,๐๐๐ บาท
รวม ๒ กระทง เป น จํ า คุ ก ๔ เดื อ น และปรั บ ๑๖,๐๐๐ บาท ผู คั ด ค า นให ก ารรั บ สารภาพ
เปน ประโยชนแ กการพิจารณา มี เหตุบ รรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่ง หนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวาผูคัดคานไดรับโทษจําคุกมากอน
โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากไมชําระ
คาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.
นายสุทธินันท เสียมสกุล
นางสาวปยกุล บุญเพิ่ม

นางวาสนา หงสเจริญ

นายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล

นายธนาพนธ ชวรุง

นายวุฒินัย วงศฟก

นายประทีป อาววิจิตรกุล

นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ

นายสนธิศาสตร เจตนวราพงศ

