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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
นายชอบดี ไชยฤกษ

ผูคัดคาน

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยวา ผูคัดคานจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจาก
ตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในการดํารงตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปาตุม อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม หามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
เปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ย
การปองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔, ๑๑๙ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๑
ผูคัดคานใหการรับสารภาพ
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พิเคราะหคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําใหการของผูคัดคานแลว เห็นวา คดีวินิจฉัยได
โดยไมจําตองเรียกพยานหลักฐานมาไตสวน ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูคัดคานไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
พนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองกรณีเขารับ ตําแหนง แตไ มยื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผู รองกรณีพน จากตําแหนง และกรณีพน จากตําแหนง มาแลว เปน เวลาหนึ่ง ป
ผูรองมีห นังสือแจงใหผูคัด คานชี้แจงขอเท็จจริง และเหตุผลของการไมยื่น บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองทั้งสองกรณีดังกลาวแลว แตผูคัดคานเพิกเฉย
ปญหาที่ตองวินจิ ฉัยมีวา ผูคัดคานจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป หรือไม เห็นวา ขณะผูคัดคานดํารงตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปาตุม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ (๗) และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนด
ตําแหนงผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔ (๖) (ค) กําหนดให
เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนีส้ ินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะตอผูรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
แต ใ นระหว า งการพิ จ ารณาของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ผู ร อ ง
ออกประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารทองถิ่น
รองผูบ ริห ารทองถิ่น ผูชว ยผูบ ริห ารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น
เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่
๓ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนไป โดยยกเลิกความใน (๕) (๖) และ (๗) ของขอ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต แห ง ชาติ เรื่อ ง กํ าหนดตํ า แหน ง ผูบ ริ ห ารทอ งถิ่ น
รองผูบ ริห ารทองถิ่น ผูชว ยผูบ ริห ารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ และไมกําหนดใหผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาและเลขานุการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล และเลขานุการ
นายกองคการบริห ารสวนตําบลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีหนาที่ตองยื่น บัญชีแ สดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน ตอผูรองอีกตอไป ซึ่งประกาศของผูรองดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจตามความ
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ในมาตรา ๔ (๗) (๘) ประกอบมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับเชนกฎหมาย
จึงทําใหผูคัดคานมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตอผูรอง ตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ อันเปนองคประกอบความผิดตามมาตรา ๓๔
และมาตรา ๑๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งความผิดตามมาตรา ๑๑๙ มีโทษจําคุกและปรับอันเปนโทษทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ กรณีถือวาบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังบัญญัติวาการกระทํา
เชนนั้นไมเปนความผิดตอไป ผูคัดคานซึ่งเปนผูกระทําความผิดนั้นยอมพนจากการเปนผูกระทําความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ วรรคสอง ส ว นความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ ซึ่งมีบทบัญญัติ
หามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจาก
ตํ า แหน ง อั น เป น บทบั ญ ญั ติ จํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลในการดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
เมื่อประกาศของผูรองไมไดกําหนดใหตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลมีหนาที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองแลว กรณีจึงไมอาจบังคับตามบทบัญญัติขอหามในสวนนี้ได
ปญ หานี้แ มผูคัด คานไมยกขึ้น ตอสูแ ตเปน ปญ หาขอกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบรอย ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดาํ รงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจยกขึน้ วินิจฉัยไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๘๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง
พิพากษายกคํารอง.
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