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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
นายพูนทรัพย บุญอภัย

ผูคัดคาน

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยวา ผูคัดคานเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจาก
ตําแหนง รองนายกองคการบริห ารสว นตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัด อุด รธานี หามมิให
ผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป นับแตวันที่
พนจากตําแหนง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔, ๑๑๙
ผูคัดคานใหการรับสารภาพ
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พิเคราะหคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําใหการของผูคัดคานแลว เห็นวา คดีวินิจฉัยได
โดยไม จํ าต องเรี ยกพยานมาไต สวน ข อเท็ จจริ งรั บฟ งได ว า ผู คั ดค านได รั บแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน ง
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
และพนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองกรณีเขารับตําแหนงภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด และยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรั พย สิ นและหนี้ สิ นและเอกสารประกอบต อผู ร องกรณี พ นจากตํ าแหน งมาแล วเป นเวลาหนึ่ งป เมื่ อวั นที่
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่ งพ นเวลาที่ กฎหมายกํ าหนดแล ว ๑๐๓ วั น และอยู ระหว างผู ร องตรวจสอบ
แตผูคัดคานไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองกรณีพนจากตําแหนง
ผูรองมีหนังสือแจงใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบกรณีดังกลาวตอผูรองแลว แตผูคัดคานเพิกเฉย
มีปญหาตองวินิจฉัยวา ผูคัดคานจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดกรณีพนจากตําแหนง หรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ (๗) กําหนดใหผูบริหาร
ทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และผูรองออกประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหาร
ทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔ (๗) (ข) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตอผูรอง ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขณะผูคัดคานดํารงตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหลัก แมตอมาผูรอ งออกประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แตประกาศ
ดังกลาวยั งคงกํ าหนดให รองนายกองคการบริ หารส วนตําบลเป นผู ดํารงตํ าแหน งทางการเมื อง ผู คัดค าน
จึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
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ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอผูรองภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง วันพนจาก
ตําแหนง และวันที่พนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ผูคัดคานเคยยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองกรณีเขารับตําแหนง ยอมทราบวาตนมีหนาที่ตอง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด แตผูคัดคาน
กลับไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดกรณีพนจากตําแหนง
ผูรองมีหนังสือแจงใหผูคัดคานชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองแลว แตผูคัดคานเพิกเฉย พฤติการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูคัดคานไมใสใจ
ตอการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
ซึ่งเปนหนาที่สําคัญของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ตองปฏิบัติ อันเปนมาตรการในการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อใหเกิดการตรวจสอบผูใชอํานาจรัฐ จึงฟงไดวา ผูคัดคาน
จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
กรณีพนจากตําแหนง มีผลหามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
เป นเวลาห าป นั บแต วั นที่ พ นจากตํ าแหน ง ตามพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วยการป องกั น
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง นอกจากนี้ ผูคัดคานเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ การกระทําของผูคัดคานจึงเปนความผิดฐานเปนเจาหนาที่ของรัฐจงใจไมยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑๙ ดวย
พิพากษาวา นายพูนทรัพย บุญอภัย ผูคัดคาน จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ หามมิใหผูคัดคานดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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ซึ่งเปนวันที่ผูคัดคานพนจากตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ จําคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท
ผูคัดคานใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวาผูคัดคานเคยไดรับโทษ
จําคุกมากอน โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.
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