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ผูรอง

นายปุระพัฒน วิเศษจินดาวัฒนา

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ผูร องยื่น คําร องวา ผูคั ดคานเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร เปน ผูดํารงตํา แหนงทาง
การเมือ ง มี หน าที่ยื่ นบั ญชีแ สดงรายการทรัพ ยสิ นและหนี้ สิน ของตน คูส มรส และบุตรที่ยั งไม บรรลุ
นิติ ภาวะตอผูรอ ง ตามรัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๙, ๒๖๐
และพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญว าด วยการป องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๒ และ ๓๓ โดยผู คัดคานยื่น บัญชีแสดงรายการทรัพย สิน และหนี้สิน กรณีเ ขารับตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอผูรองเมื่อวัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูรองตรวจสอบความถูกตองและ
ความมี อ ยู จ ริ ง ของทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ นแล ว ปรากฏว า ผู คั ด ค า นไม ไ ด แ สดงหนี้ สิ น เงิ น กู ยื ม จาก
นายสมเกียรติ พรอํานวย จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสัญญากูยืมเงินลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ ซึ่ งต อมาเมื่อผูคัด คานถู กนายสมเกียรติ ฟองต อศาลจังหวั ด นครราชสีมา เรียกเงินกูยืมคืน
ผูคัดค านไดชําระหนี้ เงินกู ยืมดัง กลาวคืน ภายหลังจากที่ไดยื่นบั ญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน

(อม.๔๒)

-๒ตอผูรองแลว อันเปนการไมแสดงรายการหนี้สินที่มีห ลักฐานเปน หนังสือ เป นการจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจง
ใหทราบ จึงมีมติและยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวา
ผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผูคัดคานพนจากตําแหนง กับหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรื อดํ ารงตํ าแหน งใดในพรรคการเมื องเป นเวลาหา ปนั บแตวั นที่ ศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของผู ดํา รง
ตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓
และลงโทษตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาด วยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙
ผูคัดค านใหการปฏิเสธ และยื่นคํา คัด คานกั บแกไ ขคําคัด คานว า ผูคั ดค านไม ได จงใจ
ยื่นบัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรื อปกป ด
ขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ เพราะสัญญากูยืมเงินลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไมมีมูลหนี้ตอกัน
แต ทํ า สั ญ ญากู ยื ม เงิ น กั น เพื่ อ เป น เงื่ อ นไขหรื อ หลั ก เกณฑ ใ นการที่ ผู คั ด ค า นลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน พรรคเพื่อแผนดิน และยังเปนขอผูกมัดเพื่อมิใหผูคัดคานยายไป
สังกัดพรรคการเมืองอื่นหลังจากที่ไดรับเลือกตั้งแลว เงินจํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ที่มีการชําระใหแก
นายสมเกียรติ พรอํานวย เปนเงินที่บริษัทพัฒน พร็อพเพอรตี้ แอนด คอนส จํากัด ชําระเพื่อการไถถอน
จํานองที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๒๗๘๓ ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผูดํา รงตําแหนง ทางการเมืองไต สวนพยานหลักฐานและ
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูรองแลว ขอเท็จจริงรับฟง
เปนยุติวา ผูคัดคานดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน พรรคเพื่อแผนดิน เปนผูดํารง

(อม.๔๒)

-๓ตํา แหนงทางการเมืองอันเปน เจา หนาที่ข องรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญวาด วยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
และยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คู สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะพร อ ม
เอกสารประกอบตอผูรองในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูคัดคานไมไดแสดงรายการหนี้สินตามสัญญา
กูยืมเงิน ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ถูกนายสมเกียรติ พรอํานวย ฟองตอศาลจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ ใหผูคัดคานชําระเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย ตามคดีหมายเลขดําที่
๓๗/๒๕๕๒ ไวในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานดังกลาว ตอมาวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๒ นายสมเกียรติยื่นคํารองขอถอนฟอง ศาลจังหวัดนครราชสีมาอนุญาตและจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ
ปญหาตองวินิจฉัยมี วา การไมแ สดงรายการหนี้สินสัญ ญากูยืม เงินดั งกลาวในบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน เปนการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวยขอความ
อันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบหรือไม เห็นวา ผูคัดคานรับวาไดทําสัญญากูยืมเงิน
นายสมเกียรติ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญากูยืมเงินลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เอกสารหมาย
ร. ๑๐ จริง แตอางเหตุที่ไมไดแสดงรายการหนี้สินเงินกูดังกลาววา ไมมีมูลหนี้ตอกัน เนื่องจากทําสัญญา
กูยื มเงินกัน เพื่อ เปนเงื่อนไขหรื อหลัก เกณฑ ในการที่ผู คัดคานลงสมัครรับเลือ กตั้ งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรแบบสั ด สว น พรรคเพื่ อแผ น ดิ น และยัง เป นขอ ผูกมั ด เพื่ อมิใ หผูคั ด ค านย ายไปสัง กัด พรรค
การเมืองอื่น หลั งจากที่ไ ดรั บเลือกตั้ ง แตในชั้ นที่ผูรองตรวจสอบความถู กตอ งและความมีอ ยูจริง ของ
ทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานนั้น ผูคัดคานใหการวา ผูคัดคานไดชําระหนี้ใหแกนายสมเกียรติแลว
กอนที่จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กลับตอสูในชั้นนี้วา สัญญากูยืมเงินไมมีมูลหนี้ตอกัน
เพราะเป น สั ญ ญากู ยื ม เงิ น ที่ มี เ งื่ อ นไขหรื อ หลั ก เกณฑ ใ นการที่ ผู คั ด ค า นลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง

(อม.๔๒)

-๔สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน พรรคเพื่อแผนดิน และเพื่อเปนขอผูกมัดเพื่อมิใหผูคัดคานยายไป
สัง กัด พรรคการเมืองอื่น หลังจากที่ไ ด รับเลือกตั้ ง นอกจากนี้ที่ในคดี ที่นายสมเกียรติ ฟองผูคัด คาน
เรียกเงินกูยืม ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยดังกลาวตอศาลจังหวัดนครราชสีมานั้น ผูคัดคานยื่นคําใหการ
ตอ สูคดีต ามคํ าใหก ารลงวั นที่ ๕ กุม ภาพัน ธ ๒๕๕๒ เอกสารหมาย ร.๑๒ ว ามีการรับ เงิ นตามสัญญา
กูยืมเงินกันจริง แตอางวาเปนจํานวนเพียง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และยังปรากฏวาระหวางการพิจารณาคดี
ผู คั ด ค า นได ข อประนี ป ระนอมและยอมชํ า ระหนี้ ใ ห แ ก น ายสมเกี ย รติ ด ว ยแคชเชี ย ร เ ช็ ค ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขายอยเทสโกโลตัส นครราชสีมา เลขที่ ๔๓๓๐๘๓๙ และ ๔๓๓๐๘๔๐
ลงวั นที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จํานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามลําดั บ
นายสมเกียรติ จึ งยื่น คําร องขอถอนฟ อง ศาลจัง หวั ด นครราชสีม ามีคํ าสั่ งอนุ ญาตและจํา หนา ยคดี
เมื่อวั นที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ สอดรับกั บคําใหก ารที่ผูคัดคานใหไวต อผูรองว า ผูคัดคานได ชําระหนี้
ใหแกนายสมเกียรติแลว หากผูคัดคานไมไดเปนหนี้ตามที่นายสมเกียรติฟองรองตอศาล ก็ไมนาที่ผูคัดคาน
จะชําระหนี้ใหแกนายสมเกียรติ ทั้งในวันที่นายสมเกียรติยื่นคํารองขอถอนฟองปรากฏวา มีการแทงเพิกถอน
สัญญากูยืมเงินไวดวย โดยมีขอความตรงตามคําใหการของนายวิทยา เอมราช ทนายความของนายสมเกียรติ
ผูแทงเพิกถอนสัญญากูยืมเงินที่ใหการเพิ่มเติมตอผูรองในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ตามเอกสารหมาย
ร.๓๓ วา “ไดรับชําระเงินเปน แคชเชียรเช็คธนาคารไทยพาณิชย เปนจํา นวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ และ
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีหมายเลขดําที่ ๓๗/๒๕๕๒ ศาลจั งหวัดนครราชสีม า” ที่ผู คัดคานอางว า
เงินจํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามแคชเชียรเช็คที่มีการชําระใหแกนายสมเกียรติดังกลาวเปนเงินที่
บริษัทพัฒน พร็อพเพอรตี้ แอนด คอนส จํากัด ชําระเพื่อการไถถอนจํานองที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๒๗๘๓
ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา นั้น จึงขัดตอการแทงเพิกถอนสัญญากูยืมเงินลงวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และไมปรากฏหลักฐานการไถถอนจํานองแตอยางใด ขออางของผูคัดคานไมวา

(อม.๔๒)

-๕การได ชํ า ระหนี้ ใ ห แ ก น ายสมเกี ย รติ ก อ นยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ นในวั นที่ ๑๘
กุมภาพั นธ ๒๕๕๑ แล ว หรื อสัญญากูยื มเงิน ไม มีมู ลหนี้ต อกัน จึ งไมมี น้ํา หนั ก ขอเท็จจริ งรั บฟ งไดว า
ในวันเขารับตําแหนงและขณะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ผูคัดคานมีหนี้สินตามสัญญา
กูยืม เงิน ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิก ายน ๒๕๕๐ ดังนั้น ในการเขารับตํา แหนงสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ของผูคั ดค าน ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานตองแสดงรายการหนี้สินที่มี อยูตามสัญญากูยืมเงิน
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตอผูรอง ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕๙, ๒๖๐ และ ๒๖๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และ ๓๓ การที่ ผู คั ด ค า นไม แ สดงรายการหนี้ สิ น เงิ น กู ยื ม
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป นการจงใจยื่นบัญ ชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้ สินและเอกสารประกอบ
ดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติเปนเอกฉันทวา
ผูคัดคานจงใจยื่ นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบประกอบดว ยขอความ
อันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ตามคํารองของผูรอง
อนึ่ ง ที่ผูรองมีคําขอใหผูคัด คานพน จากตําแหนงนั้น เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม เปนเหตุใหผูคัดคานพนจากตําแหนงดังกลาวแลว
พิพากษาวา นายปุระพัฒน วิเศษจินดาวัฒนา ผูคัดค าน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสิน และหนี้สิ นและเอกสารประกอบด วยขอความอันเป นเท็จ หรื อปกปด ขอเท็จ จริ งที่ควรแจ ง
ใหทราบ จึงห ามมิใหผูคัด คานดํ ารงตําแหน งทางการเมืองหรือตําแหนง ใดในพรรคการเมืองเปน เวลา
๕ ป นับแตวัน ที่ศ าลฎี กาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวิ นิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจัก รไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง และผูคัดคานมีความผิดตาม

(อม.๔๒)

-๖พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๑๑๙ ลงโทษจําคุก ๒ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท โทษจําคุกใหรอการลงโทษไว ๑ ป ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไมชําระค าปรั บใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐
คําขออื่นใหยก.
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(นายธนฤกษ นิติเศรณี)

(นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล)

(นายวิรุฬห แสงเทียน)
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