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(อม.๓๐)
คําพิพากษา

คดีหมายเลขดําที่ อม. ๒๘๕/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๐๕/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูร อ ง

ระหวาง
นางสาวนิชนันท วังคะฮาต

ผูถ กู กลาวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น
กรณีเขารับตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนงผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ขอใหเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของผูถกู กลาวหาและลงโทษอาญาเฉพาะกรณีพนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๖๗
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
ผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ
พิเ คราะห คํา รอ ง เอกสารประกอบคํ าร อง และคํา ใหก ารของผูถู ก กล าวหาแลว เห็น ว า
คดีวินิจฉัยได โ ดยไมจําตองเรียกพยานมาไตสวน ขอเท็จจริง รับ ฟง ไดวา ผูถูกกลาวหาไดรับ แตง ตั้ง
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ใหดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
และพนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผูถูกกลาวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองกรณีเขารับตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนง โดยแสดงรายการ
ทรัพยสินอันเปนเท็จ ไดแก สัญญากูยืมเงินฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สัญญากูยืมเงินฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญากูยืมเงิน
ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปกปดไมแสดงรายการทรัพยสิน
ของผูถูกกลาวหาและทรัพยสินที่มอบหมายใหอยูในความครอบครอง ดูแล หรืออยูในชื่อของบุคคลอื่น
ไดแก โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๙๑๐๗, ๒๙๑๑๓, ๒๙๕๕๑ ถึง ๒๙๕๕๓, ๒๙๕๕๖, ๒๙๕๕๗ ตําบลพลา
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๔๖๐๙, ๑๗๘๔๗๐, ๑๗๘๔๗๑, ๑๘๐๔๑๗ ถึง ๑๘๐๔๒๒
ตําบลทุง สุข ลา อํา เภอศรีราชา จัง หวัด ชลบุรี โฉนดที่ดิ น เลขที่ ๒๙๑๑๒, ๓๕๔๙๘ ตํา บลพลา
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง และโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๓๔๑๕ ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผูรองมีมติวาผูถูกกลาวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรอง
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบกรณีเขารับตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนง
และมีพฤติการณอนั ควรเชือ่ ไดวา มีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น สําหรับกรณีเขารับตําแหนง
คดีสวนอาญาขาดอายุความแลว ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผูรองจึงยื่นคํารองเปนคดีนี้
ปญหาตองวินิจฉัยประการแรกมีวา ผูถูกกลาวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบกรณีเขารับตําแหนง
และกรณีพนจากตําแหนงหรือไม เห็นวา คดีนี้ผูรองขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๖๗ ซึ่งมีผลใหใชบังคับ
เมื่อวัน ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อัน เปน กฎหมายที่ใชภายหลัง กระทําความผิด โดยมาตรา ๓
ของพระราชบัญญัติดังกลาว ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชภายหลังการกระทําความผิดยังคงบัญญัติ
ใหการกระทําตามคํารองเปนความผิดอยู โดยมีบทกําหนดโทษทางอาญาตามมาตรา ๑๖๗ ระวางโทษ
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จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และกําหนดมาตรการบังคับทางการเมือง
ในมาตรา ๘๑ โดยบัญญัติวา “...ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา ใหผูตองคําพิพากษานั้นพนจากตําแหนง
นับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่ และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาไมเกินสิบปดวยหรือไมก็ได” และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดมีบทกําหนดโทษ
ทางอาญาตามมาตรา ๑๑๙ ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และกําหนดมาตรการบังคับทางการเมืองในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง โดยบัญญัติวา “...หามมิใหผูถูกกลาวหา
ดํารงตําแหนง ทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับ แตวันที่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย...” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนวันที่ความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระยะเวลาหาป
ตามวรรคหนึ่งใหนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนงดังกลาว” ดังนี้ โทษทางอาญาตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง
จึงไมแตกตางกับกฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิด จึงตองใชกฎหมายที่ใชในขณะกระทําผิดบังคับแกคดีนี้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ สําหรับมาตรการบังคับทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๑๔
วรรคสาม มิใชมาตรการบังคับทางการเมืองตามกฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิด จึงตองใชพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ บังคับแกคดีนี้
เพราะหากบังคับใชตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกระทําความผิดยอมเปนการขัดตอหลักนิติธรรม
เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หมายความวา ... (๕) ขาราชการการเมืองอื่น
นอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง...” และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ บัญญัติวา “ขาราชการการเมืองไดแกบุคคล
ซึ่งรับราชการในตําแหนงขาราชการการเมือง ดังตอไปนี้ ... (๑๘) ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง...”
ผู ถู ก กล า วหาจึ ง เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งและเป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มีหนาที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอผูรองภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง วันพนจากตําแหนง และวันที่พนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลาหนึ่งป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ผูถูกกลาวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองกรณีเขารับตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนง โดยแสดงรายการทรัพยสิน
อันเปนเท็จและปกปดไมแสดงรายการทรัพยสินของผูถูกกลาวหาและทรัพยสินที่มอบหมายใหอยูในความครอบครอง
ดูแล หรืออยูในชื่อของบุคคลอื่นหลายรายการ เมื่อผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ พฤติการณดังกลาว
มีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูถูกกลาวหามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น ซึ่งการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเปนหนาที่สําคัญของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ตองปฏิบัติ อันเปนมาตรการ
ในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อใหเกิดการตรวจสอบผูใชอํานาจรัฐ
จึงฟงไดวา ผูถูกกลาวหาจงใจยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรอง
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบกรณีเขารับตําแหนงและกรณีพนจากตําแหนง
มีผลหามมิใหผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป
นับแตวันที่พนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง นอกจากนี้การกระทําของผูถูกกลาวหายังเปนความผิดฐาน
เปน เจาหนาที่ของรัฐ จงใจยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพยสิน และหนี้ สิน และเอกสารประกอบตอ ผูรอ ง
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบกรณีพนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ดวย
พิพากษาวา นางสาวนิชนันท วังคะฮาต ผูถูกกลาวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
กรณี เ ข า รั บ ตํ า แหน ง และกรณี พ น จากตํ า แหน ง ผู ช ว ยเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ หามมิใหผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใด
ในพรรคการเมื อ งเป น เวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ ซึ่ ง เป น วั น ที่ ผู ถู ก กล า วหา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๔ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

พนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ฐานเปนเจาหนาที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบกรณีพนจากตําแหนง จําคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ
เปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘
คงจําคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวาผูถูกกลาวหาเคยไดรับโทษจําคุกมากอน
โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไมชําระคาปรับ
ใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก.
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