เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

(อม.๓๐)
คําพิพากษา

คดีหมายเลขดําที่ อม. ๘/๒๕๖๔
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๖ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
นายสมควร นามนตรี

ผูถกู กลาวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น
กรณีพนจากตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบลชลบถวิบลู ย อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ใหเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกกลาวหา กับลงโทษฐานผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ และ ๑๖๗
ผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

พิเคราะหคํารอง ประกอบเอกสารทายคํารอง และคําใหการของผูถูกกลาวหาแลว ขอเท็จจริง
รับฟงไดวา ผูถูกกลาวหาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบลชลบถวิบูลย อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และพนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
ตอมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผูถูกกลาวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตอผูรองกรณีพนจากตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบลชลบถวิบูลย โดยไมแสดงรายการทรัพยสิน
คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๙ และเลขที่ ๖๙๐ ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ซึ่งปรากฏชื่อ
นางกาญจนา นามนตรี คูสมรสผูถูกกลาวหาเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ปญหาตองวินิจฉัยมีวา ผูถูกกลาวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตอผูรอ งดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบกรณีพนจากตําแหนงหรือไม
เห็นวา ผูรองขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชภายหลังกระทําความผิดและมีผลใหใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดยพระราชบัญญัติดังกลาวใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชภายหลังการกระทําความผิดยังคงบัญญัติใหการกระทําตามคํารอง
เป น ความผิ ด อยู แ ละมี ร ะวางโทษเท า เดิ ม จึ ง ตอ งใช ก ฎหมายที่ ใ ช ใ นขณะกระทํ า ผิ ด บั ง คั บ แก ค ดี นี้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ สําหรับมาตรการบังคับทางการเมืองตามพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ ไมเปนคุณ
จึงตองใชพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๔ บังคับแกคดีนี้ เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
ตําบลชลบถวิบูลย อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน จึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มีหนาที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะตอผูรองภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง วันพนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
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ราชกิจจานุเบกษา
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ผูถูกกลาวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองกรณีพนจากตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
ตําบลชลบถวิบูลยดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ โดยไมแสดงรายการ
ทรัพยสิน คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๙ และเลขที่ ๖๙๐ ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน
ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของคูสมรสผูถูกกลาวหา การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเปนหนาที่สําคัญ
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ตองปฏิบัติ อันเปนมาตรการในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อใหเกิดการตรวจสอบผูใชอํานาจรัฐ ประกอบกับผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ
พฤติการณมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูถูกกลาวหามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินนั้น จึงฟงไดวาผูถูกกลาวหา
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบกรณีพนจากตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตาํ บลชลบถวิบูลย มีผลหามมิใหผูถูกกลาวหา
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันพนจากตําแหนง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๔ วรรคสอง และการกระทําของผูถูกกลาวหายังเปน ความผิด ฐานเปน เจาหนาที่ของรัฐ
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบกรณีพนจากตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบลชลบถวิบูลยดวย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑๙ ดวย
พิพากษาวา นายสมควร นามนตรี ผูถูกกลาวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบกรณีพนจาก
ตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบลชลบถวิบูลย อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
หามมิใหผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป
นับแตวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ซึ่งเปนวันที่พนจากตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง กับมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

มาตรา ๑๑๙ จํ า คุ ก ๒ เดื อ น และปรั บ ๘,๐๐๐ บาท ผู ถู ก กล า วหาให ก ารรั บ สารภาพ
เปน ประโยชนแ กการพิ จารณา มี เหตุ บ รรเทาโทษ ลดโทษให กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวา ผูถูกกลาวหาเคยไดรับโทษจําคุกมากอน
โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไมชําระคาปรับ
ใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.
นายเกียรติพงศ อมาตยกุล
นายประทีป อาววิจิตรกุล

นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ

นายวิทยา ยิ่งวิริยะ

นายภัฏ วิภูมิรพี

นายวิชัย ชางหัวหนา

นายชูดิษฐ ตันทวีวงศ

นายชัยยุทธ ศรีจํานงค

นายธีระพงศ จิระภาค

