เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

(อม.๓๐)
คําพิพากษา

คดีหมายเลขดําที่ อม. ๑๑/๒๕๖๓
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๕/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

ระหวาง
นายจรัส ไชยยา

ผูถกู กลาวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น
กรณีพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ขอใหเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกกลาวหา กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗, ๑๘๘
ผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ
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พิเคราะหคํารองประกอบเอกสารทายคํารองและคําใหการของผูถูกกลาวหาแลว ขอเท็จจริง
รับฟงเปนยุติไดวา ผูถูกกลาวหาไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ และพนจากตําแหนงดวยการลาออกวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
ตอมาผูถูกกลาวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองกรณีพนจาก
ตําแหนงดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยไมแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน จํานวน
๑๒ รายการ ไดแ ก ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๓๐๑ จํานวน ๑ รายการ มูลคา ๓๖๐,๐๐๐ บาท
โรงเรื อ นและสิ่ ง ปลู ก สร า งเลขที่ ๒๖๒/๒ บนที่ ดิ น โฉนดเลขที่ ๓๔๕๖๓ จํ า นวน ๑ รายการ
มูลคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางเลขที่ ๒๖๒ บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๔๕๕
จํานวน ๑ รายการ มูลคา ๕๐,๐๐๐ บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอาคารพาณิชย ๒ ชั้น จํานวน
๔ รายการ ไดแก โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอาคารพาณิชยเลขที่ ๒๙๙/๑ บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๔๕๖,
๓๔๒๒๘, ๒๑๓๐๒ และ ๒๑๓๐๓ ตามลําดับ มูลคารายการละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
อาคารพาณิชย ๓ ชั้น จํานวน ๔ รายการ ไดแก โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอาคารพาณิชยเลขที่ ๓๐๐/๒,
๓๐๐/๓, ๓๐๐/๔ และ ๓๐๐/๕ บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๐๓๔๙, ๔๐๓๕๐, ๔๐๓๕๑ และ ๔๐๓๕๒
ตามลําดับ มูลคารายการละ ๙๐๐,๐๐๐ บาท และโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางตลาดกาดเมืองแกน
จํานวน ๑ รายการ มูลคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมมูลคาทรัพยสินทุกรายการเปนเงิน จํานวน ๙,๓๑๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งทรัพยสินทุกรายการดังกลาวตั้งอยูที่ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผูรองพิจารณาแลว
มีมติเปนเอกฉันทวา ผูถูกกลาวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวา
มีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินนั้น
มีปญหาตองวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบกรณีพนจากตําแหนง
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาตามคํารองหรือไม เห็นวา เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกกลาวหา
ดํารงตําแหนงนายกเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเปนเจาหนาที่
ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๔ ผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงดวยการลาออกจากเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ และมีหนาที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอผูรองภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่บังคับใชในขณะนัน้ แตผูถูกกลาวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนีส้ ินและเอกสารประกอบตอผูร อ ง
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยใหยกเลิก
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒
แตพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๘๘ วรรคหนึ่ง ยังคงบัญญัติใหผูถูกกลาวหามีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
เมื่อผูถูกกลาวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองกรณีพนจากตําแหนง
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จึงถือวาผูถูกกลาวหากระทําความผิด
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มีผลใชบัง คับ เมื่อผูถูกกลาวหายื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน ไมถูกตอ ง ไดแ ก ที่ดิ น
และโรงเรื อ นซึ่ ง เป น อาคารพาณิ ช ย แ ละตลาดที่ ป ลู ก สร า งโดยแบ ง แยกจากที่ ดิ น แปลงเดี ย วกั น
จํานวน ๑๒ รายการ รวมมูลคาทรัพยสินเปนเงิน จํานวน ๙,๓๑๐,๐๐๐ บาท ดังกลาวขางตน
ซึ่งเปนทรัพยสินที่มีมูลคาคอนขางสูงและลวนเปนทรัพยสินที่ผูถูกกลาวหาไดมาในระหวางดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้งสิ้น ผูถูกกลาวหายอมรูถึงการมีอยูของทรัพยสินดังกลาวนั้นเปนอยางดี
ทั้งนี้ การยื่น บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองเปนหนาที่สําคัญ
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ตองปฏิบัติ อันเปนมาตรการในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อใหเกิดการตรวจสอบผูใชอํานาจรัฐ ประกอบกับผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ
พฤติการณมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูถูกกลาวหามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น จึงฟงไดวา
ผูถูกกลาวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบกรณีพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา มีผลใหผูถูกกลาวหา
ตองถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และการกระทํา
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ของผูถูกกลาวหายังเปนความผิดฐานเปนเจาหนาที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบกรณีพนจาก
ตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๖๗ ดวย
พิพากษาวา นายจรัส ไชยยา ผูถูกกลาวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
กรณี พ น จากตํ า แหน ง นายกเทศมนตรี เ มื อ งเมื อ งแกนพั ฒ นา อํ า เภอแม แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกกลาวหาตลอดไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๖๗ จําคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ
เปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘
กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวาผูถูกกลาวหาเคยไดรับโทษจําคุกมากอน
โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไมชําระคาปรับ
ใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.
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