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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
นายอํานวย ไพรพฤกษ

ผูคัดคาน

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยวา ผูคัดคานเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจาก
ตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในการดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง หามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารง
ตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔, ๑๑๙
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
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ผูคัดคานใหการรับสารภาพ
พิเคราะหคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําใหการของผูคัดคานแลว เห็นวา คดีวินิจฉัยได
โดยไมจําตองเรียกพยานมาไตสวน ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูคัดคานไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีตํ าบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จัง หวัด พัทลุง เมื่อวัน ที่ ๒ กุ มภาพัน ธ ๒๕๕๕
พนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ผูคัดคานไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงและกรณีพน จาก
ตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตอผูรองทั้ง สองกรณีดัง กลาวเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ และวัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ตามลําดับ ซึ่งพนเวลาที่กฎหมายกําหนดและยื่นเอกสารประกอบไมถูกตองครบถวน ผูรองมีหนังสือ
แจงใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบไมถูกตองครบถวนตามกฎหมายแลว
ปญหาที่ตองวินจิ ฉัยมีวา ผูคัดคานจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป หรือไม เห็นวา ขณะผูคัดคานดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลทามะเดื่อ
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
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเปนผูดํารงตําแหนง ทางการเมือง มีห นาที่ตองยื่นบัญชีแ สดง
รายการทรัพยสินและหนีส้ ินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะตอผูรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
แตในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูรองออกประกาศ
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
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เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เปนตนไป โดยยกเลิกความใน (๕) (๖) และ (๗) ของขอ ๔ ของประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต แห ง ชาติ เรื่ อ ง กํ า หนดตํ าแหน ง ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น รองผู บ ริห ารท อ งถิ่ น
ผูชว ยผูบ ริห ารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น เปน ผูดํ ารงตําแหน ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ และไมกําหนดใหผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล และเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตอผูรองอีกตอไป ซึ่งประกาศของผูรองดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๗) (๘)
ประกอบมาตรา ๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับเชนกฎหมาย จึงทําใหผูคัดคาน
มิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอผูรอง
ตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ อันเปนองคประกอบความผิดตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๑๑๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งความผิดตามมาตรา ๑๑๙ มีโทษจําคุกและปรับอันเปนโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๘ กรณีถือวาบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นไมเปน
ความผิดตอไป ผูคัดคานซึ่งเปนผูกระทําความผิดนั้นยอมพนจากการเปนผูกระทําความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒ วรรคสอง สวนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ ซึ่งมีบทบัญญัติหามมิใหดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง อันเปน
บทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการดํารงตําแหนงทางการเมือง เมื่อประกาศของผูรองไมได
กํา หนดให ตํ าแหน ง ที่ ป รึ กษานายกเทศมนตรี เ ทศบาลตํ า บลมีห น า ที่ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น
และหนี้สินตอผูรองแลว กรณีจึงไมอาจบังคับตามบทบัญญัติขอหามในสวนนี้ได ปญหานี้แมผูคัดคาน
ไม ย กขึ้ น ต อ สู แ ต เ ป น ป ญ หาข อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ความสงบเรี ย บร อ ย ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา ๑๘๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง
พิพากษายกคํารอง.
นายทวีป ตันสวัสดิ์
นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา

นายธราธร ศิลปโอสถ

นายทรงศิลป ธรรมรัตน

นายจักษชัย เยพิทักษ

นายแรงรณ ปริพนธพจนพิสุทธิ์

นายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล

นายอดิเทพ ถิระวัฒน

นายบุญไทย อิศราประทีปรัตน

