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คดีหมายเลขดําที่ อม. ๑๒๓/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๙/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูร อ ง

ระหวาง
นายครชัย เครือตาแกว

ผูถ กู กลาวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด และมีพฤติการณ
อันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น กรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป
ในการดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโพน อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร
หามมิใหผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป
นับ แตวัน ที่พนจากตําแหนง กับลงโทษตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔, ๑๑๙
ผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ
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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
ใหดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโพน อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ และพน จากตําแหนงเมื่อวัน ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๖ ผูถูกกลาวหายื่นบัญ ชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองกรณีเขารับตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนง
แตไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปน เวลาหนึ่ง ป ผูรองมีห นัง สือแจงใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมยื่น บัญ ชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองแลว แตผูถูกกลาวหาเพิกเฉย
มีปญหาตองวินิจฉัยเสียกอนวา ในระหวางการพิจารณาคดีนี้ มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับแลว
ตั้งแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติดังกลาวใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม นั้น
คดีนี้จะใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม บังคับไดหรือไม องคคณะผูพิพากษามีมติเสียงขางมากวา เนื่องจากมีบทเฉพาะกาล
ตามมาตรา ๑๙๒ วรรคทาย ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติวา เพื่อประโยชนในการพิจารณาและพิพากษาของศาล สําหรับคดีที่ยื่นฟอง
หรือยื่นคํารองตอศาลไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหถือวาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
ยังมีผลใชบังคับอยูจนกวาคดีจะถึงที่สุด และมาตรา ๑๙๙ บัญญัติวา การดําเนินคดีที่ดําเนินการ
กับผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ในฐานะ
ที่เ ป น ผู ดํ ารงตํา แหน ง ทางการเมื อ ง ที่ ดํา เนิน การอยูใ นศาลแล ว ให ศาลที่รั บ ไว พิ จารณามี อํา นาจ
ดําเนินการตอไปจนกวาคดีจะถึงที่สุด โดยใหถือเสมือนวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ยังมีผลใชบังคับอยู ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๗ บัญญัติวา บทบัญญัติในภาค ๑ แหงประมวลกฎหมายนี้ ใหใชในกรณีแหงความผิด
ตามกฎหมายอื่นดวย เวนแตกฎหมายนั้น ๆ จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ดังนั้น จึงใหใชพระราชบัญญั ติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
บังคับแกคดีนี้
มีปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา ผูถูกกลาวหาจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป หรือไม
เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ บัญญัติวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หมายความวา ... (๗) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น
และผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสว นทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
โดยประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา และผูร อ งออกประกาศคณะกรรมการปอ งกัน และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๔ (๗) (ข) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรอง ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขณะผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโพน
แมตอมาผูรองออกประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนง
ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แกไขเพิ่มเติมประกาศฉบับเดิม
แตประกาศฉบับใหมยังคงกําหนดใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผู ถู ก กล า วหาจึ ง เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง และเป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มีหนาที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอผูรองภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง วันพนจากตําแหนง และวันที่พนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ผูถูกกลาวหาเคยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองกรณีเขารับตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงยอมทราบวาตนมีหนาที่ตองยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด แตผูถูกกลาวหา
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กลับไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดกรณีพนจากตําแหนง
มาแลวเปนเวลาหนึ่งป ผูรองมีหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนีส้ ินและเอกสารประกอบตอผูรอ งแลว 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
อันเปนมาตรการในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อใหเกิดการตรวจสอบ
ผูใชอํานาจรัฐ จึงฟงไดวา ผูถูกกลาวหาจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตอผูรองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป มีผลหามมิใหผูถูกกลาวหา
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๔ วรรคสอง นอกจากนี้ การกระทําของผูถูกกลาวหายังเปนความผิดฐานเปนเจาหนาที่ของรัฐ
จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ดวย
พิพากษาวา นายครชัย เครือตาแกว ผูถูกกลาวหาจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป ในการดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโพน อําเภอโพนนาแกว
จังหวัดสกลนคร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ห ามมิ ให ผู ถู กกล าวหาดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
หรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนบั แตวนั ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนวันที่ผูถูกกลาวหา
พนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ จําคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท
ผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ เปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวาผูถูกกลาวหา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เคยไดรับโทษจําคุกมากอน โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.
นายวรงคพร จิระภาค
นายพันธุเลิศ บุญเลี้ยง

นายปกิต สุวรรณพรหมา

นายประมวล สุขสมพร

นายนิรัตน จันทพัฒน

นายชาติชาย กริชชาญชัย

นายประเสริฐ นิชโรจน

นางสาวเสาวลักษณ จิระรัตนานนท

นายประยูร ณ ระนอง

