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(อม.๓๐)
คําพิพากษา

คดีหมายเลขดําที่ อม. ๗๙/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๘/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูร อ ง

ระหวาง
นายดอรอแม กาซอ

ผูถ กู กลาวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด และมีพฤติการณ
อันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น กรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในการดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลระแวง
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี หามมิใหผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใด
ในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ กับลงโทษฐานเปนเจาหนาที่
ของรัฐจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑๙ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
ผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ
พิเ คราะห คํา รอ ง เอกสารประกอบคํ าร อง และคํา ใหก ารของผูถู ก กล าวหาแลว เห็น ว า
คดีวินิจฉัยไดโ ดยไมจําตองเรียกพยานมาไตสวน ขอเท็จจริง รับ ฟง ไดวา ผูถูกกลาวหาไดรับ แตง ตั้ง
ใหดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลระแวง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ และพนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ผูถูกกลาวหาไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรอง กรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ผูรองมีหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริง
และเหตุผลของการไมยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองแลว
แตผูถูกกลาวหาเพิกเฉย สําหรับกรณีเขารับตําแหนงขาดอายุความทางอาญาแลว
มีปญหาตองวินิจฉัยเสียกอนวา ในระหวางการพิจารณาคดีนี้ มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับแลว
ตั้งแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติดังกลาว ใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม นั้น
คดีนี้จะใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม บังคับไดหรือไม เห็นวา เนื่องจากมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๑๙๒ วรรคทาย
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
บัญญัติวา เพื่อประโยชนในการพิจารณาและพิพากษาของศาล สําหรับ คดีที่ยื่นฟองหรือยื่นคํารอง
ต อ ศาลไว แ ล ว ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ช บั ง คั บ ให ถื อ ว า พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
ยังมีผลใชบังคับอยูจนกวาคดีจะถึงที่สุด และมาตรา ๑๙๙ บัญญัติวา การดําเนินคดีที่ดําเนินการ
กับผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ในฐานะที่เปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ดําเนินการอยูในศาลแลว ใหศาลที่รับไวพิจารณามีอํานาจดําเนินการตอไป
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จนกวาคดีจะถึงที่สุด โดยใหถือเสมือนวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ยังมีผลใชบังคับอยู ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๗ บัญญัติวา บทบัญญัติในภาค ๑ แหงประมวลกฎหมายนี้ ใหใชในกรณีแหงความผิด
ตามกฎหมายอื่นดวย เวนแตกฎหมายนั้น ๆ จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ดังนั้น จึงใหใชพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
บังคับแกคดีนี้
มีปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา ผูถูกกลาวหาจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป หรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ บัญญัติวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หมายความวา ... (๗) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และผูรองออกประกาศ
คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต แหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนง ผูบ ริห ารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔ (๗) (ข) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือง มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรอง ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อันเปนชวงเวลา
ที่ผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลระแวง แมตอมาผูรองออกประกาศ
คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต แหง ชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนง ผูบ ริห ารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แกไขเพิ่มเติมประกาศฉบับเดิม แตประกาศฉบับใหม
ยังคงกําหนดใหรองนายกองคการบริห ารสวนตําบลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูถูกกลาวหา
จึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
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ทรัพยสิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอผูรอง
ภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง วันพนจากตําแหนง และวันที่พนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒
และมาตรา ๓๓ ผูถู ก กล าวหาไม ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ยสิ น และหนี้ สิ น ต อ ผู ร องภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด กรณีเขารับ ตําแหนง กรณีพน จากตําแหนง และกรณีพน จากตําแหนง มาแลว
เปนเวลาหนึ่งป ผูรองมีหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองแลว แตผูถูกกลาวหาเพิกเฉย พฤติการณดังกลาว
มีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูถูกกลาวหามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น ซึ่งการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น เป น หน า ที่ สํ า คั ญ ของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งที่ ต อ งปฏิ บั ติ
อัน เปน มาตรการในการตรวจสอบทรั พยสิน และหนี้สิน ของผูดํา รงตําแหนง ทางการเมือ งเพื่อใหเกิ ด
การตรวจสอบผูใชอํานาจรัฐ จึงฟงไดวา ผูถูกกลาวหาจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีเขารับตําแหนง กรณีพนจากตําแหนง
และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป มีผลหามมิใหผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง
นอกจากนี้ การกระทําของผูถูกกลาวหาซึ่งจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ยังเปนความผิดฐานเปนเจาหนาที่ของรัฐจงใจไมยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
กรณีพนจากตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ดวย
พิพากษาวา นายดอรอแม กาซอ ผูถูกกลาวหาจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีเขารับตําแหนง
กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในการดํารงตําแหนงรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลระแวง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ หามมิให
ผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่
๖ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนวันที่ผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง กับมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑๙ ฐานเปนเจาหนาที่ของรัฐจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนีส้ ินและเอกสารประกอบ
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป การกระทําของผูถูกกลาวหาเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหลงโทษทุกกรรม
เปนกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จําคุกกระทงละ ๒ เดือน และปรับ
กระทงละ ๘,๐๐๐ บาท รวม ๒ กระทง เปนจําคุก ๔ เดือน และปรับ ๑๖,๐๐๐ บาท ผูถูกกลาวหา
ใหการรับสารภาพ เปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวาผูถูกกลาวหาเคยไดรับโทษจําคุกมากอน
โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไมชําระคาปรับ
ใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.
นายธงชัย เสนามนตรี
นายวิชัย เอือ้ อังคณากุล

นางสาวภาวนา สุคนั ธวณิช

นายวันชัย ศศิโรจน

นายบุญไทย อิศราประทีปรัตน

นายชลิต กฐินะสมิต

นายชัยชนะ ตัญจพัฒนกุล

นางเสมอดาว เดชาติวงศ ณ อยุธยา

นายชัยรัตน เบ็ญจะมโน

