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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

นางอรพินท มั่นศิลป

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอัน
เปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ผูรองยื่นคําร องวา ผูคัดคานเปนสมาชิกวุฒิสภาเปน ผูดํารงตํา แหนงทาง
การเมือง มีหนาที่ตองยื่นบั ญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่
ยัง ไม บรรลุ นิติ ภาวะตอ ผูร อง ตามรัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น กรณี เ ข า รั บ ตํ า แหน ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาต อ ผู ร อ งภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกํ าหนด ตอ มาปรากฏขาวในมติช นออนไลนวา เมื่อวัน ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยผูคัดคานเด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๐๘๙/๒๕๕๑

(อม.๔๒)

-๒ที่บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด เปนโจทกยื่นฟองผูคัดคานกับพวกใหลมละลายตาม
มูลหนี้ ๑๘๗,๙๐๖,๔๕๙.๔๙ บาท ครั้นเมื่ อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานมี
หนั งสือ ถึงผูรองขออนุ ญาตแจงบัญชีทรั พย สิน และหนี้สิ นเพิ่ม เติม วา มีความคลาดเคลื่ อน
ในการรวบรวมเอกสาร ขออนุ ญาตเสนอบัญชีทรัพ ยสินและหนี้สินเพิ่มเติมอีกหนึ่ งรายการ
เปนภาระหนี้สิ นตามคําสั่ง หรือคํ าพิพากษาของศาลประมาณ ๑๘๐ ลานบาท ซึ่งผู คัดคาน
เปนผูค้ําประกันการชําระหนี้ของลูกหนี้จึงตองรวมรับผิดกับลูกหนี้ตอเจาหนี้ โดยจะรวบรวม
หลักฐานสงใหภายหลัง ตอมาผูคัดคานสงเอกสารภาระหนี้สิน คือ สําเนาคําสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาดของศาลล มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๐๘๙/๒๕๕๑ และสําเนาสัญญา
ประนีป ระนอมยอมความของศาลจั ง หวั ด นครสวรรค คดีห มายเลขดํ า ที่ ๑๓๙๒/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ พรอ มทั้งชี้ แจงวา ผูคัดคานไมอาจทราบไดวาจํานวนหนี้สิน
ดังกลาวเปนหนี้สินจริง เพราะอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล คดียังไมถึงที่สุด ผูรอง
ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ไปยั ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และให ผู คั ด ค า นชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง เป น
ลายลักษณอักษรกับใหผูคัดคานชี้แจงเพิ่มเติมดวยวาจา หลังจากนั้น ผูรองไดพิจารณาและ
มีมติเปนเอกฉันทวาคําชี้แจงของผูคัดคานรับฟงไมได การที่ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรั พย สินและหนี้สิ นและเอกสารประกอบตอ ผูรองในตํ าแหนงสมาชิกวุฒิส ภากรณี เขารับ
ตําแหนง โดยไมไดแสดงรายการหนี้สินของตนที่มีตอธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ตามคํ า พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นครสวรรค เมื่ อ วั น ที่ ๘ ธั น วาคม ๒๕๔๘ จํ า นวน
๑๗๑,๘๙๘,๓๔๕.๐๗ บาท เปนการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้ สินและ

(อม.๔๒)

-๓เอกสารประกอบดวยขอความอันเปน เท็จหรือปกปดข อเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ จึงเสนอ
คํ า ร อ งคดี นี้ ข อให ศ าลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งวิ นิ จ ฉั ย ว า
ผูคัด คานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้ สินและเอกสารประกอบดวยขอความ
อัน เปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบกรณีไ มไดแสดงรายการหนี้สินของ
ตนเองในบัญ ชีแสดงรายการทรั พยสินและหนี้สินที่ผูมีหนาที่ตองแสดงตอ ผูรองกรณีเ ขารับ
ตําแหนง และเปน ผูตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือดํารงตําแหนงใดในพรรค
การเมืองเปนเวลาหาป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วินิจฉั ย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ และลงโทษผูคัดคาน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานและแกไขคําคัด คานว า ผูคัดคานไมไดจงใจยื่นบัญ ชี
แสดงรายการทรัพย สินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปด
ขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ เนื่องจากรายการหนี้สินดังกลาวเปนหนี้ของบริษัทดารลิงตั น
จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจของนายอํานาจ ศิริชัย อดีตคูสมรสของผูคัดคานและผูคัดคานเพียงแต
ลงนามในสัญญาค้ําประกันที่บริษัทดารลิงตัน จํ ากัด กูยื มเงินจากธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) ตอ มาผู คั ดค า นทราบว าธนาคารเจ าหนี้ ไ ด ฟ องบริษั ท ดาร ลิง ตั น จํ ากั ด และ
ผูค้ําประกั นทุ ก คนตอศาลจังหวัดนครสวรรค แตห ลังจากนั้นบริ ษัทดารลิงตั น จํากัด กั บ

(อม.๔๒)

-๔ธนาคารทหารไทย จํากั ด (มหาชน) เจาหนี้ส ามารถตกลงเกี่ยวกับแนวทางการชําระหนี้
กันได จึง ทําสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษาตามยอม ผู คัดคานจึง เชื่ อวา
นายอํานาจ ศิริชัย อดีตคูสมรส และกรรมการบริษัทดารลิงตัน จํากัด จะตองรับผิดชอบใน
หนี้ ดังกลาวโดยผู คัดคานไมมีภ าระผูกพัน เกี่ยวกับหนี้ สินของบริ ษัทดารลิง ตัน จํากั ด อีก
ครั้นเมื่อตนป ๒๕๕๑ ผูคัด คานไดทราบวาบริษัทบริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด ซึ่งรับโอน
สิ น ทรั พ ย แ ละสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งของบริ ษั ท ดาร ลิ ง ตั น จํ า กั ด จากธนาคารทหารไทย จํ า กั ด
(มหาชน) ไดฟองบริษัทดารลิงตัน จํากัด และผูคัดคานกับพวกใหเปนบุคคลลมละลายและได
ทราบดวยวา ศาลจังหวัดนครสวรรคมีคําสั่งยกคํารองที่บริษั ทบริหารสิน ทรัพยพญาไท
จํากัด ขอสวมสิทธิเปนเจาหนี้ แทนธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) ผูคัดคานจึ งเขาใจ
โดยสุ จ ริ ต ตามคํ า สั่ ง ศาลจั ง หวั ด นครสวรรค ดั ง กล า วว า ผู คั ด ค า นมิ ไ ด เ ป น ลู ก หนี้ ข อง
บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย พ ญาไท จํ า กั ด จนกระทั่ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๒
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดและการลมละลายของผูคัดคาน
แล ว นอกจากนี้ผู คัด คานเขารับตําแหน งสมาชิกวุฒิสภาเปนสมัยแรกไมมีประสบการณ
ในการยื่นบั ญชี แสดงรายการทรั พยสิ นและหนี้สิ นมากอ น แบบฟอร มในสว นที่เ กี่ย วกั บ
รายการแสดงหนี้สินหนา ๔ ไมไดระบุใหกรอกรายการเกี่ยวกับภาระค้ําประกัน ทั้งผูคัดคาน
ขอคําปรึก ษาจากเพื่อนสมาชิ กวุฒิสภาที่เคยยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินไดรับ คําแนะนําวา
ภาระค้ํ า ประกั น ไม ใ ช ร ายการหนี้ สิ น ที่ จ ะต อ งยื่ น ครั้ น วั น ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑

(อม.๔๒)

-๕ทนายความแนะนํ า ว า ผู คั ด ค า นจะต อ งยื่ น ภาระค้ํ า ประกั น ในรายการแสดงหนี้ สิ น ด ว ย
ผูคัดคานจึงทําหนังสือขออนุญาตแจงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินเพิ่มเติม ขอใหยกคํารอง
ทางไตสวนพยานหลักฐานจากการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ประกอบรายงานผลการตรวจสอบบั ญ ชี แ สดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินของนางอรพินท มั่นศิลป สมาชิกวุฒิสภา ขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุ ติ
วา เมื่อป ๒๕๔๑ บริษัทดารลิงตัน จํากัด ทําสัญญากูยืมเงิน กูเบิกเงินเกินบัญชี สินเชื่อ
ตามตั๋ว สัญ ญาใชเงิน รับรองตั๋ว แลกเงินและอาวัลตั๋ว เงิน จากธนาคารทหารไทย จํากั ด
(มหาชน) สาขาถนนเอเชี ย-นครสวรรค โดยมีผูคัดคาน นายอํานาจ ศิริชัย อดีตคูสมรส
ของผูคัด คา น และนายนพพร กล่ํา เขียว เปนผูค้ํา ประกัน ตอ มาบริ ษัท ดารลิง ตัน จํากั ด
และผูคัดคานกับพวกเพิกเฉยไมชําระหนี้ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จึงฟองบริษัท
ดารลิงตัน จํากัด และผูคัดคานกับพวกเปนจําเลยตอศาลจังหวัดนครสวรรค ระหวางพิจารณา
คูความสามารถตกลงกันไดและทําสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับลงวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๔๘ ครั้นวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทําสัญญา
โอนสินทรัพ ยและสิท ธิเรียกรองรายบริษัทดาร ลิงตัน จํากัด กับพวก ให แกบริษัทบริหาร
สินทรัพยพ ญาไท จํา กั ด หลั งจากนั้น บริษัทบริ หารสินทรั พยพญาไท จํากัด ยื่นคํารอ ง
ขอสวมสิ ทธิ เปน เจา หนี้ แทนโจทก ศาลจังหวัด นครสวรรคมีคํ าสั่งยกคํารอ ง ตอ มาบริ ษัท
บริห ารสินทรัพ ยพญาไท จํ ากั ด ฟอ งบริ ษัท ดารลิง ตัน จํา กัด และผูคัด คา นกับ พวกต อ
ศาลลมละลายกลาง จนกระทั่งวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่ง

(อม.๔๒)

-๖พิทักษทรัพยบริษัทดารลิงตัน จํากัด และผูคัดคานกับพวกเด็ดขาด ในป ๒๕๕๑ ผูคัดคาน
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรคและไดรับการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ไดประกาศรับรองผูคัดคานเปนสมาชิกวุฒิสภา ครั้นวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๑ ผูคัด คา นเขาปฏิญ าณตนตอ ที่ป ระชุมวุ ฒิส ภา และวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
ผูคัด คานยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินกรณีเข ารับตําแหนงสมาชิก วุฒิสภาตอ
ผูร อง ตอ มาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูคัด คานมี หนั งสือ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๑ ถึง ผูรองขออนุญาตแจงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินเพิ่มเติ มโดยอางวา การยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผู คัดคานมีความคลาดเคลื่อนในการรวบรวมเอกสาร
ทํา ใหเ อกสารบกพรอ ง ขอเสนอบั ญชีทรั พย สิน และหนี้สิ นเพิ่ม เติม อีก ๑ รายการ ซึ่ง เปน
หนี้ สินตามคํ าสั่ งหรื อคํ าพิพ ากษาประมาณ ๑๘๐ ลานบาท โดยผูคัด คานเปน ผูค้ําประกัน
ในหนี้ดังกลาว วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานมีหนังสือขอสงเอกสารภาระหนี้สิน
เพิ่มเติม
คดี มีป ญหาตองวินิจ ฉัย วา การที่ผู คัด คานยื่ นบั ญชีแ สดงรายการทรัพย สิน
และหนี้สิ นและเอกสารประกอบตอ ผูรอ งโดยไมไ ดระบุวาเปน ลูกหนี้ ตามคํา พิพ ากษาตาม
สัญ ญาประนี ประนอมยอมความของศาลจังหวัดนครสวรรค เปนการจงใจยื่นบั ญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบอันเปนเท็จ หรือไม
พิเคราะหแ ลวเห็นว า ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ บัญ ญัติว า “ผูดํารงตํา แหนง ทางการเมือ งผูใดจงใจไมยื่ นบั ญชีแสดง

(อม.๔๒)

-๗รายการทรัพ ยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือ
ปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหท ราบ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยตอไป
ถาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวาผูดํารง
ตําแหนง ทางการเมือ งผูใ ดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหผูนั้นพนจากตํา แหนง ในวันที่
ศาลฎีก าแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจ ฉัย โดยนําบทบัญ ญัติม าตรา
๙๒ มาใชบัง คับโดยอนุ โ ลม และผูนั้นต องหามมิใ หดํารงตํา แหนง ทางการเมืองหรือดํารง
ตําแหนง ใดในพรรคการเมือ งเป นเวลาห าปนับ แต วัน ที่ศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผูดํา รง
ตํ า แหน ง ทางการเมื อ งวิ นิ จ ฉั ย ด ว ย” เห็ น ว า คํ า ว า “จงใจ” ตามบทบั ญ ญั ติ ข า งต น มี
ความหมายถึงเจตนาตามธรรมดาที่พิจารณาเพียงวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูมีหนาที่
ต อ งยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น และหนี้ สิ น รู ว า ตนมี ท รั พ ย สิ น หรื อ หนี้ สิ น ใดในขณะต อ งยื่ น บั ญ ชี
ทรัพยสินและหนี้สินหรือ ไม ไมจําเปนตองมี เจตนาพิเศษ เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา
ดังกลาวต องการใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยื่นบั ญชีใหถูกตองเทานั้น ซึ่งในกรณีข อง
ผูคัดคาน ศาลจังหวัดนครสวรรคมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่
๘ ธั นวาคม ๒๕๔๘ ใหผู คัดคา นกับพวกร วมกัน ชําระเงินแกธนาคารทหารไทย จํากั ด
(มหาชน) จํานวน ๑๗๑,๘๙๘,๓๔๕.๐๗ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๔ ตอป ของ
ตนเงิน ๑๑๒,๓๘๖,๘๐๑.๗๕ บาท นับถัดจากวันฟอง (วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘) เปนตนไป

(อม.๔๒)

-๘จนกวาจะชําระเสร็จ หนี้ดังกลาวมีจํานวนถึงหนึ่งรอยเจ็ดสิบลานบาทเศษ ซึ่งเปนหนี้จํานวน
มาก และผลของคําพิพากษาตามยอมยอมทําใหผูคัด คานตองเข าไปผู กพันรับผิ ดในฐานะ
ลูก หนี้ โดยตรง ดัง นั้น เมื่ อทนายความไดทํ าสัญญาประนีป ระนอมยอมความกับ ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) แลว จึ งไมมีเหตุผลที่ จะไมแจงเรื่องดัง กลาวให ผูคั ดค านทราบ
และเมื่อ คดี ดัง กลา วไมมี การอุท ธรณ จึงเปนที่สุ ดเมื่อ กํา หนดระยะเวลาอุท ธรณ ไดสิ้นสุด ลง
ประกอบกับหลัง จากที่สํ านักงานคณะกรรมการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห งชาติ
มี ห นั ง สื อ ขอให ผู คั ด ค า นชี้ แ จงเหตุ ผ ลการดํ า เนิ น การไม ถู ก ต อ งครบถ ว นตามกฎหมาย
ผูคัด คา นชี้แจงขอเท็จจริง วา วันที่ ยื่นบั ญชีแสดงรายการทรัพ ยสิน และหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบนั้น ผูคัดคานสับสนเพราะไมแนใจวาควรจะยื่นรายการหนี้สินของเจาหนี้รายใดจึงจะ
ชอบดวยกฎหมายระหวางธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เจาหนี้เดิม หรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยพญาไท จํากัด เจาหนี้รายใหม แสดงวาในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ผูคัดคาน
ยื่นบัญชี แสดงรายการทรั พยสิ นและหนี้ สินและเอกสารประกอบนั้น ผูคัดคานทราบดีแลววา
ตนเองมีห นี้สิน การที่ต อมาในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สํา นักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ของสมาชิกวุฒิสภาตอสาธารณชน และวันที่ ๙ กับ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ปรากฏขาวใน
มติชนออนไลนวา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ของผูคัดคานเด็ดขาด แมตอมาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานจะยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติมหนี้ก็ตาม แตเปนการยื่นเมื่อพน

(อม.๔๒)

-๙กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต วั น เข า รั บ ตํ า แหน ง และสํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจ ริต แห งชาติเ ปด เผยบัญ ชีแสดงรายการทรัพ ยสินและหนี้สินของสมาชิ ก
วุฒิสภาตอสาธารณชนแลว ที่ผูคัดคานอางวาไดทําหนังสือขอยื่น บัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
เพิ่ มเติม ตั้ง แต วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นั้น เห็น วา เอกสารดั งกลา วผูคัด คานเปน
ผูจัดทํา จึงเปนเรื่องงายที่จะอา งวันที่ในหนังสือ ยอนหลัง ประกอบกับการยื่นบัญ ชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิ นและเอกสารประกอบของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเรื่อ ง
สําคัญ ตามบทบั ญญั ติในรั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช ๒๕๕๐ วา ดว ย
การตรวจสอบทรัพยสิน หากผู คัดคานจัดทําเอกสารขอยื่ นบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
เพิ่มเติมตั้งแตวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ก็ไมมีเหตุผลใดที่ผูคัดคานจะไมรีบดําเนินการ
ในวันที่ทําหนังสือ เพราะผูคัดคานสามารถสงหนังสือรีบดวนทางโทรสารไดอยูแลว
ที่ผูคัดคานอางเปนขอตอสูประการแรกวา ผูคั ดคานเชื่อมาตลอดวานายอํานาจ
ศิริชัย อดีตคูสมรสและกรรมการบริษัทดารลิงตัน จํากัด จะตองรับผิดชอบในหนี้สินดังกลาว
ผูคัดคานไมมีภ าระผูกพันในส วนที่เ กี่ยวกับหนี้ของบริษั ทดาร ลิง ตัน จํากั ด นั้น จากการ
ไตสวนผูคัดคานยอมรั บวาไดทํา สัญญาค้ํา ประกันให แกบริษัทดารลิง ตัน จํากัด จริง และ
ทราบวา ธนาคารทหารไทย จํากั ด (มหาชน) ได ฟอ งบริษั ทดารลิง ตัน จํา กัด และผูคั ดค าน
กั บ พวกให ร ว มรั บ ผิ ด ตามมู ล หนี้ กู ยื ม และมู ล หนี้ ค้ํ า ประกั น แล ว ต อ มามี ก ารทํ า สั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความโดยบริษัทดารลิงตัน จํากัด และผูคัดคานกับพวกยินยอมชําระหนี้
จํานวนกวา ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) คดีถึงที่สุดแลว

(อม.๔๒)

- ๑๐ ผูคัด คานจึง ตองผู กพันตามภาระหนี้ดัง กลาว จะอางวาผูคัดคานมิได ยุงเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของบริษั ทดารลิงตัน จํากัด หรือทนายความเปนผูไปตกลงทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความโดยผูคัดคานมิไดรับรูหรือรูเห็นหาไดไม สําหรับการหยาขาดจากคูสมรสนั้นมีผล
เพียงทําใหสถานะการเปนสามีภริยาสิ้นสุดลงเทานั้น หามีผลทําใหสัญญาค้ําประกันสิ้นสุดลง
ดวยไม ดังนั้น ขออางของผูคัดคานที่วาไมไดเปนผูกอหนี้ก็ดี หยาขาดจากคู สมรสแลวก็ดี
ไมตองเกี่ยวพันกับหนี้ดังกลาวอีกตอไป ก็เปนความเขาใจของผูคัดคานเอง จึงไมมีเหตุผล
ใหรับฟง
ที่ผูคัดคานอางเปนขอตอสูประการตอมาวา การที่ศาลจั งหวัดนครสวรรคมี
คําสั่งยกคํารองของบริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํ ากัด ที่ขอสวมสิทธิธ นาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) ทําใหผูคัดคานเขาใจและเชื่อโดยสุจริตตามคําสั่งของศาลจังหวัดนครสวรรค
วาบริษัทดาร ลิงตัน จํากั ด และผูค้ํา ประกันมิไ ดเปน ลูกหนี้ บริ ษัทบริหารสิ นทรัพย พญาไท
จํากัด นั้น เห็น วา หากผู คัดคานมีค วามเชื่อเชนนี้ ยอมแสดงวาผูคัดคานตอ งเขาใจวา
ผูคัด คานยัง คงเปนลูก หนี้ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) อยู เพราะเมื่อหนี้ดังกลาวยัง
มิไดมีการชําระยอมไมเป นเหตุใหหนี้ระงับลง จึ งไมมีเหตุผลที่ผูคัดคานจะไมตองแจงบัญชี
แสดงรายการทรั พยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบระบุความเปน ลูกหนี้ของตนตอผู รอง
ขออางของผูคัดคานในขอนี้ไมมีเหตุผลใหรับฟงเชนกัน
ที่ผูคัดคานอางเปนขอตอสูประการตอมาวา ผูคัดคานไมมีประสบการณในการ
ยื่น บัญ ชีแสดงรายการทรั พย สินและหนี้สิ น และไมไ ดเ ขา ฟง คํา แนะนํ าจากคณะกรรมการ

(อม.๔๒)

- ๑๑ ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นั้น เห็นวา กระบวนการและขั้นตอนในการยื่น
บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบของผู คั ด ค า นเป น ไปตาม
กฎหมาย จึ ง เป น หน า ที่ที่ ผู คั ด คา นจะตอ งศึ ก ษาถึ ง รายละเอี ยดและขั้ นตอนต างๆ เพื่ อ
ดําเนินการตามหนาที่ของตนใหถูกตอง ที่ผูคัดคานอางวาแบบฟอรมในบัญชีไมมีรายการให
กรอกถึงหนี้ค้ําประกัน แตในบัญชีขอ ๓ (หนา ๑๕) มีรายการระบุวา หนี้สินที่มีหลักฐานเปน
หนังสือ และขอ ๔ (หนา ๑๖) ระบุว า หนี้สินอื่น ๆ ย อมมีความหมายรวมถึงหนี้ ค้ําประกั น
ดวยแลว ขออางของผูคัดคานในขอนี้จึงไมมีเหตุผลใหรับฟง
สวนที่ผูคัดคานอางวา ผูคัดคานขอคําปรึกษาจากเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคย
ยื่นบั ญชีแสดงรายการทรั พย สินและหนี้ สิน และเอกสารประกอบไปแลว ไดรับ คํา แนะนํ าว า
ภาระหนี้ค้ําประกั น ไมใชร ายการหนี้สิ นที่จะตองแจ งตอผู รอง โดยนายยุทธนา ยุพฤทธิ์
สมาชิ ก วุ ฒิ สภาจั ง หวั ดยโสธรมาเบิ กความรับ รองวา พยานเป น ผูใ หคํ า แนะนํ า ผูคั ดค า น
ดังกลาว เนื่องจากทราบจากคําชี้แจงของตัวแทนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แห งชาติ เห็นว า แมห ากผูคั ดคานจะได รับ คําแนะนํ าจากนายยุทธนาเชนนั้น ก็ไ ม
ปรากฏว าตั วแทนของผูรองผูนั้น เปน ใครและไดให คําแนะนําดั งกลาวจริง หรือ ไม ทั้ง เมื่อ
คํา นึง วา คํ าแนะนํ าของนายยุท ธนาไม สอดคล องกับ ชื่ อบั ญชี แ สดงรายการทรั พ ยสิ นและ
หนี้สิ น ผู คัด คานก็ ควรที่จ ะสอบถามจากเพื่อนสมาชิกวุ ฒิสภารายอื่น หรือ สอบถามจาก
คณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุจริตแหงชาติโ ดยตรงเพื่อใหไ ดความชัดเจน
กรณีจึงเชื่อวาผู คัดคา นยอมทราบดีถึ งภาระการค้ําประกันซึ่งถื อว าเปนหนี้สินอยางหนึ่ ง

(อม.๔๒)

- ๑๒ ขออางของผู คัด คานขอนี้ ไ มมี น้ําหนักใหรับ ฟงเชนกัน องคค ณะผูพิพากษาโดยมติเ สียง
ข า งมากเห็ น ว า ผู คั ด ค า นจงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น และเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบตามคํารอง
พิพากษาวา นางอรพินท มั่นศิล ป ผูคัดคาน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบต อ ผู ร อ งด ว ยข อ ความอั น เป น เท็ จ หรื อ ปกป ด
ขอเท็จจริงที่ควรแจงให ทราบกรณีเขารับตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง และมี ความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ลงโทษจําคุก ๒ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวาผูคัดคาน
ไดรับโทษจําคุกมากอน โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๕๖ หากผู คัดคานไมชําระคา ปรั บใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙ และ ๓๐ ใหผูคัด คา นพนจากตํา แหนง สมาชิ กวุ ฒิส ภา กับ หา มมิให ผูคั ดคา น
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป นับแตวันที่
ศาลฎี ก าแผนกคดี อาญาของผู ดํา รงตํา แหน งทางการเมื องวิ นิจ ฉัย ตามรั ฐธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง.
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