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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
นางสาวทิพากร บําเพ็ญศรี

ผูคัดคาน

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยวา ผูคัดคานเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในการดํารงตําแหนงเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี หามมิให
ผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔, ๑๑๙
ผูคัดคานใหการรับสารภาพ
พิเคราะหคํารอง เอกสารประกอบคํารองและคําใหการของผูคัดคานแลว เห็นวา คดีวินิจฉัยได
โดยไมจําตองเรียกพยานมาไตสวน ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูคัดคานไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการ
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นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และพนจากตําแหนงเมื่อวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผูคัดคานยื่นบัญชีทรัพยสินและหนีส้ ินและเอกสารประกอบกรณีเขารับตําแหนงตอผูรอง
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด แตไมยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีพนจากตําแหนง
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ซึ่งกรณีพนจากตําแหนงผูรองไมมีมติชี้มูลความผิดเนื่องจาก
เห็นวาลวงเลยกําหนดอายุความในการดําเนินคดีอาญา ผูรองมีหนังสือแจงใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริง
และเหตุ ผ ลของการไม ยื่ นบั ญชี แสดงรายการทรั พย สิ นและหนี้ สิ นและเอกสารประกอบต อผู ร องแล ว
แตผูคัดคานเพิกเฉย
มีปญหาตองวินิจฉัยวา ผูคั ดคานจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป หรือไม เห็นวา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ (๗)
กําหนดใหผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และผูรองออกประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหาร
ทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดํ ารงตํ าแหน งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข อ ๔ (๓) (ค) กํ าหนดให ผูดํ ารงตํ าแหน งเลขานุ การ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรอง ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา
ผูคัดคานจึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอผูรองภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง
วันที่พนจากตําแหนง และวันที่พนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ผูคัดคานไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
ผูรองมีหนังสือแจงใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองแลว แตผูคัดคานเพิกเฉย พฤติการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูคัดคานไมใสใจ
ตอการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเปน
หนาที่สําคัญของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ตองปฏิบัติโดยเครงครัด อันเปนมาตรการในการตรวจสอบ
ทรัพยสิ นและหนี้สินของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมื องเพื่อใหเกิ ดการตรวจสอบผูใชอํานาจรัฐ จึงฟ งไดว า
ผูคัดคานจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนดกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป มีผลหามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารง
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ตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง
สวนคดีอาญาที่ผูรองขอใหลงโทษผูคัดคานในขอหาเปนเจาหนาที่ของรัฐจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปนั้น องคคณะ
ผูพิพากษามีมติเสียงขางมากวา พระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ระวางโทษจํ าคุ กไม เกินหกเดื อนหรื อปรั บไม เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรื อทั้งจํ าทั้งปรั บ แต พระราชบัญญั ติประกอบรั ฐธรรมนู ญวาด วยการป องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มิไดบัญญัตเิ รือ่ งอายุความไวเปนการเฉพาะ จึงตองนําบทบัญญัติในภาค ๑ แหงประมวลกฎหมาย
อาญามาใชบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗ ดังนั้น ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ จึงมีอายุความหาป
ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดดังกลาวนับแตวันกระทําความผิดเปนอันขาด
อายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ (๔) เมื่อผูคัดคานมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปภายในสามสิบวันนับแตวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งครบกําหนดตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตอผูรองภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ แตผูคัดคานไมยื่นภายในกําหนดเวลาดังกลาว จึงถือวาผูคัดคาน
กระทําความผิดในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ อันเปนวันถัดจากวันที่ครบกําหนดยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรอง แมผูรองยื่นคํารองคดีนี้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
อันเปนการฟองภายในกําหนดอายุความหาปนับแตวันที่ผูคัดคานกระทําความผิดก็ตาม แตเมื่อไมไดตัวผูคัดคาน
มาศาลภายในอายุความดังกลาวนับแตวันที่ผูคัดคานกระทําความผิด คดีในสวนอาญาที่ขอใหลงโทษผูคัดคาน
ในข อหาดั งกล าวจึ งขาดอายุ ความ สิ ทธิ นํ าคดี อาญามาฟ องในข อหานี้ จึ งระงั บไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๖) ปญหาเรื่องอายุความในคดีอาญาเปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน แมผูคัดคานไมไดยกขึ้นตอสู ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยไดเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕
วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง
พิพากษาวา นางสาวทิพากร บําเพ็ญศรี ผูคัดคาน จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
ในการดํ ารงตําแหน งเลขานุ การนายกองคการบริหารส วนจั งหวั ดปทุ มธานี ตามพระราชบั ญญัติ ประกอบ
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รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ หามมิให
ผู คั ดค านดํ ารงตํ าแหน งทางการเมื องหรื อดํ ารงตํ าแหน งใดในพรรคการเมื องเป นเวลาห าป นั บแต วั นที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเปนวันที่ผูคัดคานพนจากตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ขอหาอื่นนอกจากนี้ใหยก.
นายสมจิตร ทองศรี
นายสุรทิน สาเรือง

นายลาชิต ไชยอนงค

นายไมตรี สุเทพากุล

นายวัฒนา วิทยกุล

นายวีรวิทย สายสมบัติ

นางสาวชูชีพ ปณฑะสิริ

นายน้ําเพชร ปานะถึก

นางอารยา วิชิตชลชัย

