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ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

นายสมบัติ อุทัยสาง

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

จงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบด ว ยข อ ความ
อันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ผูร องยื่นคํ าร องวา เมื่ อวัน ที่ ๑๑ กุม ภาพันธ ๒๕๔๓ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๔๔

และวั นที่ ๒๙ ตุล าคม ๒๕๔๕ ผูคัด คานดํ ารงตํ าแหน งประธานกรรมการองคก ารโทรศัพ ทแหง
ประเทศไทย รัฐ มนตรี ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และที่ป รึกษารั ฐมนตรี วาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลําดับ มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้ สินของตน คู สมรส และบุ ตรที่ยั งไมบ รรลุนิ ติภ าวะ พร อมเอกสารประกอบ ตอ ผูรอ งภายใน
๓๐ วัน นับแตวันเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และเมื่อพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลา ๑ ป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

(อม.๔๒)

-๒มาตรา ๓๒, ๓๓ ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรอง
ทุกตําแหนงดัง กลาว ทั้งกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลว
เปนเวลา ๑ ป รวม ๓ ตําแหนง แตคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคาน
ตรวจสอบความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานแลว ปรากฏวาผูคัดคานไมไดแสดง
บัญชีเงินฝากของตนหรือคูสมรสคือนางสุจิวรรณ อุทัยสาง ภริยา ที่อยูในชื่อของบุตร หรือที่คูสมรส
มีชื่อรวมกับบุตร จํานวน ๙ บัญชี โดยยอดเงินในบัญชีเงินฝากที่ไมไดแสดงดังกลาว เฉพาะใน
กรณีที่ผูคัดคานพนจากตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารมาแล ว เป น เวลา ๑ ป เป น เงิ น รวม ๑๐๖,๒๖๕,๙๑๐.๙๒ บาท ผู คั ด ค า นชี้ แ จงต อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานวา เงินในบัญชีเงินฝากทั้ง ๙ บัญชี
เปนของบุตรของผู คัดคาน ๓ คน ที่บรรลุ นิติภ าวะแลว เหตุที่มีชื่อนางสุจิวรรณมี ชื่อรวมเปน
เจาของบัญชีดวยเนื่องจากบุตรแตละคนจะปลูกสรางบานของตน จึงตองการใหนางสุจิวรรณชวย
ดําเนินการเกี่ ยวกับปลูกสรา ง คณะอนุก รรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานได
พิจ ารณาคําใหก ารของผู คัดคานและนางสุจิวรรณประกอบพยานหลั กฐานตาง ๆ แลวเห็นวา
คําใหการขัดแยงตอพยานหลักฐาน และขาดเหตุผลสนับสนุนใหนาเชื่อถือ เชื่อวาเงินในบัญชีเงินฝาก
ทั้งหมดเปนของผูคัดคาน การที่ผูคัดคานไมแสดงบัญชีเงินฝากของตนหรือคูสมรสทั้ง ๙ บัญชี
ดังกลาว เพื่อปกปดจํานวนทรั พยสินที่แทจริงของตน โดยผูร องมีมติเห็นชอบตามนั้น ขอให
วินิจ ฉัยวา ผูคัด คา นจงใจยื่นบั ญชีแสดงรายการทรั พย สิน และหนี้ สิน และเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปน เท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ ควรแจงใหท ราบ โดยไมไดแสดงรายการทรัพยสิน

(อม.๔๒)

-๓ของตนเองและคู สมรสที่อยู ในชื่อของบุตร หรือที่คูสมรสมีชื่อรวมกับบุตร ในบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน กรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปน
เวลา ๑ ป รวม ๓ ตําแหนง จํานวน ๙ บัญชี กับหามมิใหผูคัดคานดํารงตําแหนงทางการเมืองเปน
เวลา ๕ ป นับแตวันที่ มีคําวินิจ ฉัย ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวา ดวยการปองกั น
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๓ และใหลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา ผูคัดคานและนางสุจิวรรณ อุทัยสาง ภริยา มีทรัพยสิน
ที่เปนเงินสดประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยูแลวในป ๒๕๓๓ ขณะนั้นผูคัดคานดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข ซึ่งเปนตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. ไมไดกําหนดใหเปนตําแหนง
ที่ตองแสดงบั ญชี ทรั พย สิน และหนี้สิ น ผูคั ดคานและนางสุจิ วรรณเห็น สมควรยกเงิ นใหบุ ตรสาว
๒ คน ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว คือนางสาวบุรณี และนางสาววิชรญา อุทัยสาง คนละ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนหลัก ประกั นทุนการศึก ษาในตางประเทศและเปนทุนสําหรับปลูกบานของบุตรเมื่อ มี
ครอบครัว เมื่อ บุตรสาวทั้ง สองไดรับ แล ว ไดมอบเช็คคื นให นางสุจิวรรณ เพื่อใหนางสุจิ วรรณ
บริหารจัดการเงินดังกลาวตามแตจะเห็นสมควรเพื่อใหมีดอกผล เพราะขณะนั้นบุตรสาวทั้ง ๒ คน
ยังอยู ระหวางศึก ษาและยั งไมมี ความจําเปน ตอ งใชเงิน จึงถือวาเงินดั งกลาวเปน ของบุต รแลว
จากนั้นผูคัดคานไดเปลี่ยนแนวการลงทุนดวยการไปซื้อหุนของโรงพยาบาลเสนาเวชการ จํานวน
รอยละ ๖๐ ของหุนทั้ งหมด คิดเปนเงินทั้ งสิ้น ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปน เหตุใหการแสดงบัญชี

(อม.๔๒)

-๔รายการทรั พย สิน และหนี้สิ นครั้ง แรกในชีวิต ขาราชการพลเรื อนตอ คณะกรรมการ ป.ป.ป. ของ
ผูคัดคานในขณะเขารับตําแหนงอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๕ ผูคัดคาน
มีเงินสดอยูเพียง ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปลายป ๒๕๓๗ เงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่บุต รสาวทั้ง ๒ คน
ฝากใหบริหารจัดการ เพิ่มสูงขึ้นเปนเงินรวมประมาณ ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานและนางสุจิวรรณ
แบงเงินออกเปน ๓ สวนเทาๆ กัน สวนละประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวแบงให บุตรสาวทั้ง
๒ คน รวมทั้งนายพิทย อุทัยสาง บุตรชาย คนละ ๑ สวน ป ๒๕๔๐ บุตรทั้งสามประสงคจะขอเงิน
ดังกลาวคืน เพื่อฝากเปดบัญชีของตนเอง นางสุจิวรรณทยอยคืนใหตามจังหวะเวลาของการถอน
เงินฝากในบัญชีตางๆ ของธนาคารอื่น หรือรอการไถถอนพันธบัตรรัฐบาล หรือลูกหนี้ที่กูเงินครบ
กําหนด ซึ่งอาจจะชาบางเร็วบาง ไมเฉพาะเจาะจง โดยฝากเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุตรทั้งสาม
ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาคอนแวนต ๓ บัญชี ตามที่ปรากฏในคํารอง สวนเหตุที่นางสาว
วชิรญาขอใหน างสุจิ วรรณมีชื่อในบัญชีเงิน ฝากเลขที่ ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๔-๓ เพิ่มขึ้ นอีก ๑ คน
เพราะนางสาววชิร ญาจะสมรส หากใหมารดามี สวนเปนเจาของบัญ ชีและมีอํ านาจในการสั่ ง
จายเงินในบัญชีดวยนาจะเปนการดีกวา สําหรับบัญชีเลขที่ ๐๑๕-๒๑-๑๐๒๑๖-๑ นายพิทยขอให
นางสุจิวรรณลงชื่อรวมในบัญชีเงินฝากตั้งแตวันที่เริ่มเปดบัญชี เพราะนายพิทยกําลังเตรียมตัวจะ
ไปเรียนตางประเทศเปนเวลานาน จะไมสามารถทําธุรกรรมใดๆ การใหนางสุจิวรรณมีชื่ออยูใ น
บัญ ชีด วยเพื่ อความสะดวกในการทําธุรกรรมตางๆ กั บธนาคาร ตอ มานางสุ จิว รรณใหร างวัลที่
นายพิทยเรียบจบปริญญาโท ดวยการโอนเงินเขาบัญชีของนายพิทยอีก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ป ๒๕๔๓
บุต รทั้ งสามจะปลู กบา นของตนเองในที่ดิ นที่ ผูคัด คา นซื้ อให ซึ่ง ตอ งใชเวลาเตรี ยมการหลายป

(อม.๔๒)

-๕แตบุต รทั้งสามไมมีเวลาว างพอที่จ ะรับผิ ดชอบงานเตรียมการปลูก บานดวยตนเองได อีกทั้งไม
คุนเคยและขาดประสบการณ จึงตัดสินใจมอบงานเตรียมการปลูกบานทั้งหมดใหนางสุจิวรรณเปน
ผูรับผิดชอบแทน และเปนเหตุใหตองโอนเงินในบัญชีเงินฝากทั้ง ๓ บัญชี ที่สาขาคอนแวนต ไปฝาก
ที่สาขาพุทธมณฑล ซึ่งอยูใกลกับบานของนางสุจิวรรณ และขอใหนางสุจิวรรณมีชื่อ รวมในบัญชี
เงินฝากที่ขอเปดใหมทั้ง ๖ บัญชี โดยบัญชีออมทรัพยพิเศษจํานวน ๓ บัญชี สะดวกที่จะเบิกจาย
ในงานเตรียมการปลูกบานยิ่งกวาบัญชีเดิมซึ่งเปนประเภทประจํา ๒๔ เดือน ป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘
เริ่มมีงานกอสรางบานของบุตรทั้งสาม และมีการจายเงินเกี่ยวกับการเตรียมงานกอสราง รวมทั้ง
จา ยเงิน มัด จํา ในสัญ ญาตางๆ นางสุ จิวรรณจะสํารองจ ายเงิน ของตนเองไปก อนแล วไปหั กกลบ
ลบหนี้กับบุตรภายหลัง เห็นไดจากบัญชีที่สาขาพุทธมณฑล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีเงิน
รวม ๑๐๔,๕๔๙,๙๐๔.๐๕ บาท เปรียบเทียบกับยอดรวมของบัญชีที่สาขาคอนแวนตในป ๒๕๔๓ แลว
ลดลงจากเดิมเปนเงิน ๕,๕๖๗,๗๘๙.๖๕ บาท การใหนางสุจิวรรณมีชื่อรวมในบัญชี เงินฝากจึง มี
เจตนาเพื่อใหงานของบุตรดําเนินตอไปได ซึ่งเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในครอบครัว
ประสามารดากับบุตร ตามลักษณะของสังคมไทยเทานั้น ความเห็นของผูรองวาเงินที่นางสุจิวรรณ
มอบใหนางบุรณี กาญจนถวัลย และนางวิชรญา เพิ่มภูศรี (เปลี่ยนคํานําหนาและชื่อสกุลหลังจาก
สมรส) เปนเช็คคนละ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตนางสุจิวรรณจําธนาคารที่ออกเช็คไมได ไมนาเชื่อถือ
ผิดวิสัยของบุคคลทั่วไปนั้น เปนเพราะระหวางป ๒๕๒๑ – ๒๕๓๓ นางสุจิวรรณเปนนักธุรกิจซื้อ
ขายที่ดิ นที่ มีเงินผ านมือ หลายรอ ยลานบาท ตอ งออกเช็ค อยูตลอดเวลานับร อยๆฉบับ เปนเช็ ค
หลายธนาคาร สําหรับบุตรสาว ๒ คน เหตุที่จําไมไดเพราะเปนนักศึกษา สนใจจํานวนเงินมากกวา

(อม.๔๒)

-๖จะสนใจวาเปนเช็คของธนาคารใด สวนที่ผูรองมีความเห็นวานายพิทยไดรับเงินจากนางสุจิวรรณ
มากกวาบุตรคนอื่นๆ นั้น เปนเงินที่ผูคัดคานและนางสุจิวรรณมอบใหตางหากจากสวนที่เปนของ
นายพิทย เพื่อใหข ยายตอ เติม บา นที่น ายพิทยกํา ลังจะก อสร าง เป นการเตรี ยมการลวงหน า
สําหรับผู คัดคานและนางสุจิวรรณจะยายไปอยูกับนายพิทย สวนกรณีที่ผูคัดคานมีทรัพยสิน
เพิ่ม ขึ้น ๔๓,๙๘๖,๐๐๐ บาท ในระยะเวลา ๔ ป ๖ เดือน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ถึง วันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ นั้น เงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไดมาจากการขายหุนโรงพยาบาลเสนาเวชการ
อีก ๒๘,๙๘๖,๐๐๐ บาท เปนเงินฝากกับหลักทรัพยที่ผูคัดคานยังเหลือเก็บอยูบางสวน ดอกเบี้ย
เงินเดือน และเบี้ยประชุม เปนตน
พิเคราะหคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําคัดคาน เอกสารประกอบคําคัดคาน
รวมทั้งพยานหลักฐานที่ไตสวนแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงเปนยุติวา ผูคัดคานเคยดํารงตําแหนง
๓ ตําแหนง ที่มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมเอกสารประกอบตอผูรอง ปรากฏวาผูคัดคานไดยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองทุกตําแหนงดังกลาว รวม ๙ ครั้ง คือ ตําแหน ง
ประธานกรรมการองค ก ารโทรศั พ ท แ ห ง ประเทศไทย กรณี เ ข า รั บ ตํ า แหน ง ยื่ น เมื่ อ วั น ที่ ๙
มีนาคม ๒๕๔๓ กรณีพนจากตําแหนง ยื่ นเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ กรณีพนจากตําแหนง
มาแลว ๑ ป ยื่นเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
กรณีเ ขา รับ ตําแหนง ยื่นเมื่อ วันที่ ๑๔ มีน าคม ๒๕๔๔ กรณี พนจากตําแหนง ยื่นเมื่อ วัน ที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๔๕ กรณีพนจากตําแหนงมาแลว ๑ ป ยื่นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ และตําแหนงที่

(อม.๔๒)

-๗ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรณีเขารับตําแหนง ยื่นเมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กรณีพนจากตําแหนง ยื่นเมื่อวันที่ ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กรณี
พนจากตําแหนงมาแลว ๑ ป ยื่นเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ผูคัดคานแสดงตอผูร อง ทั้ง ๙ ครั้ง ผูคัดคานไมได แสดงรายการทรัพยสินอันได แก
เงินซึ่งอยูในบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห ที่มีชื่อบุตรเปนเจาของ และที่มีชื่อนางสุจิวรรณ
กับบุตรรวมกันเปนเจาของ รวม ๙ บัญชี อันมีรายละเอียดดังนี้
๑. บัญชีเงินฝากที่มีชื่อนางบุรณี กาญจนถวัลย บุตร เปนเจาของบัญชี และบัญชี
เงินฝากที่มีชื่อนางสุจิวรรณรวมกับนางบุรณี เปนเจาของบัญชี
๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ นางบุรณีเปด บัญชีเงินฝากประจํากับ
สาขาคอนแวนต เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๖๖๑๕-๓ ฝากดวยเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพาน
พระปนเกลา ของนางสุจิวรรณ จํานวน ๓ ฉบับ เลขที่ ๘๗๕๕๔๖๔ จํานวนเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เลขที่ ๙๕๖๑๓๖๗ จํ า นวนเงิ น ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเลขที่ ๐๙๕๗๗๔๔ จํ า นวนเงิ น
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอ มาในวัน ที่ ๑๘ ตุล าคม ๒๕๔๓ ไดถ อนเงิน ตน
พรอมดอกเบี้ยรวมเปนเงิน ๓๕,๘๓๓,๑๐๗.๐๘ บาท ปดบัญชีนี้ แลวโอนไปฝากเปดบัญชีที่สาขา
พุทธมณฑล ตาม ๑.๒ และ ๑.๓
๑.๒ บัญชีเงินฝากประจําเลขที่ ๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๓๖-๒ ชื่อบัญชีนางบุรณี
กาญจนถวัลย และ/หรือ นางสุจิวรรณ อุทัยสาง จํานวนเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยระบุคนหนึ่ง
คนใดมีอํานาจสั่งจายและปดบัญชีได และมีเงื่อนไขใหโอนดอกเบี้ยเขาฝากในบัญชีเงินฝากตาม ๑.๓

(อม.๔๒)

-๘๑.๓ บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขที่ ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๔๖-๘ ชื่อบัญชีนางบุรณี
กาญจนถวัลย และ/หรือ นางสุ จิวรรณ อุทั ยสาง จํานวนเงิน ๘๓๔,๑๐๗.๐๘ บาท โดยระบุ
เงื่อนไขการสั่งจายใหคนใดคนหนึ่งสั่งจายและปดบัญชีได
๒. บัญ ชีเ งิน ฝากที่ มีชื่ อนางสุ จิว รรณร วมกับ นางสาววชิร ญา อุทั ยสาง บุ ต ร
เปนเจาของบัญชี
๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ นางสาววชิรญาเปดบัญชีเงินฝาก
ประจํากับสาขาคอนแวนต เลขที่บั ญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๔-๓ ฝากดวยเช็คธนาคารกสิกรไทย
สาขาบางยี่ขั น เลขที่ ๔๑๔-๒๔๔๙ จํ านวนเงิ น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอ มาวัน ที่ ๑๐ มิ ถุน ายน
๒๕๔๑ นางสาววชิรญาไดแจงการเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจายโดยเพิ่มผูมี
อํานาจลงนามและสั่งจายอีก ๑ คน คือ นางสุจิวรรณ ตอมาวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ นางสุจิวรรณ
นําเงินเขาฝากเพิ่ม ในบัญชีนี้จํ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในวันที่ ๑๒ กั นยายน ๒๕๔๓ ได
โอนเงินจากบัญชี นี้จํานวน ๑๙,๔๒๔,๐๖๔.๐๗ บาท ไปฝากเข าบัญชีตาม ๒.๒ สวนบัญชีนี้ถู ก
ถอนเงินเพื่อปดบัญชีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จํานวนเงิน ๑๕,๘๔๗,๐๓๙.๙๘ บาท
๒.๒ สาขาพุทธมณฑล บัญชีเงินฝากประจําเลขที่ ๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๑๕-๐
ชื่อบัญชีนางสาววชิรญา อุ ทัยสาง หรือนางสุจิวรรณ อุทัยสาง โดยโอนเงินจากบัญชีตาม ๒.๑
ฝากรวมกับเช็คจํานวน ๕๗๕,๙๓๕.๙๓ บาท รวมเปนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ ในวันเดียวกับที่เปดบัญชีเงินฝากตาม ๒.๒ บุคคลทั้งสองยังไดเปด

(อม.๔๒)

-๙บัญ ชีอ อมทรั พย ที่ส าขาพุ ทธมณฑล เลขที่ ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๓๑-๑ โดยมีเ งื่อ นไขเพื่อ รับ โอน
ดอกเบี้ยจากบัญชีตาม ๒.๒
๓. บัญชีเงินฝากที่มีชื่ อนางสุจิวรรณร วมกับนายพิท ย อุทั ยสาง บุต ร

เปน

เจาของบัญชี
๓.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ นายพิทย และนางสุจิวรรณเปดบัญชี
เงินฝากประจําที่ สาขาคอนแวนต เลขที่ ๐๑๕-๒๑-๑๐๒๑๖-๑ ชื่อบัญชีนายพิทย อุทัยสาง หรือ
นางสุจิวรรณ อุทัยสาง ดวยเงินสดจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตอมาวันที่ ๑๒ มิถุ นายน ๒๕๔๑
นางสุจิวรรณโอนเงินจากสาขาคอนแวนต บัญชีเลขที่ ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๓-๕ ชื่อบัญชีนางสุจิวรรณ
อุทัย สาง จํานวน ๑๗,๑๘๐,๒๓๙.๒๔ บาท เขาฝากบั ญชีนี้ และบัญ ชีนี้ถูกถอนเงินเพื่อ ปดบั ญชี
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ จํานวนเงิน ๒๙๖,๙๖๘.๔๖ บาท
๓.๒ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ นายพิทย และนางสุจิวรรณ เปดบัญชีเงินฝาก
ประจําที่สาขาพุทธมณฑล เลขที่ ๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๐๖-๑ จํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเงินฝาก
เปด บัญชีสวนหนึ่งจํ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนมาจากบัญชีตาม ๓.๑ และอีกสวนหนึ่งฝาก
ดวยเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขายอยถนนสิรินธร เลขที่ ๙๖๕-๔๑๘-๗ จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตอมาวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ ไดโอนเงินเขาฝากเพิ่มเติมในบัญชีนี้อีกจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยสว นหนึ่ง เปน เงินโอน จํานวน ๑๙,๗๘๒,๔๒๙.๖๖ บาท และอี กสว นหนึ่ง เปน เช็คธนาคาร
กสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน เลขที่ ๓๘๗๕๒๙๖ จํานวนเงิน ๒๑๗,๕๗๐.๓๔ บาท

(อม.๔๒)

- ๑๐ ๓.๓ ในวันเดียวกับที่เปดบัญชีเงินฝากตาม ๓.๒ บุคคลทั้งสองยังไดเปด
บัญ ชีเงินฝากออมทรัพย ที่สาขาพุท ธมณฑล เลขที่ ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๒๐-๖ ชื่อบัญ ชีนายพิทย
อุทัยสาง หรือนางสุจิวรรณ อุทัยสาง จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อรับโอนดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก
ตาม ๓.๒
วั น ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู ร อ งประชุ ม และมี ม ติ แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผู คัดคาน เพื่อตรวจสอบความถูก ตองและความมีอยูจริงของ
ทรัพยสินและหนี้สินของผู คัดคาน ตอมาวันที่ ๑๓ พฤศจิก ายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมของผูรองมีมติ
เป นเอกฉันท เห็น ชอบตามความเห็น ของคณะอนุก รรมการตรวจสอบทรัพ ยสินและหนี้สินของ
ผูคัดคานวา ผูคัดคานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองทุก
ตําแหนงดังกลาว ทั้งกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และกรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปน
เวลา ๑ ป โดยไมไดแสดงบัญชีเงินฝากของตนหรือคูสมรสที่อยูในชื่อของบุตร หรือที่คูสมรสมีชื่อ
รวมกั บบุตร จํานวน ๙ บัญชี เพื่อปกปดจํานวนทรัพยสินที่แทจริงของตน เปนการจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย สินและหนี้สิ นและเอกสารประกอบดวยขอความอัน เปน เท็ จ หรือปกป ด
ขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
พิเคราะหแลวเห็นสมควรวินิจฉัยเปนประการแรกวา ผูรองมีอํานาจเสนอเรื่องใน
สว นที่ เกี่ยวกั บผูคัด คานดํ ารงตําแหนง ประธานกรรมการองคก ารโทรศัพทแ หง ประเทศไทยให
ศาลนี้วินิจฉัยหรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓
วรรคหนึ่ง บั ญญัติวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

(อม.๔๒)

- ๑๑ หนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองวิ นิจ ฉัย ตอไป สวนมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญ ญัติวา บทบัญญัติ
มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ ง ให ใ ช บั ง คั บ กั บ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตามที่ ค ณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ บัญ ญัติวา ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เจาหนาที่ของรัฐ ใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใ ชอํานาจทางปกครองของรัฐ ในการดํ าเนิ นการอยา งใดอยางหนึ่ง ตามกฎหมาย ไมวาจะ
เปนการจัด ตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ เมื่อองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๔๙๗ และผูคัดคานเริ่มดํารงตําแหนงประธานกรรมการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ตั้งแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ พนจากตําแหนงในวัน ที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ อันเปนการ
ดํารงตําแหนงในระหวางที่พระราชบัญญัติดังกลาวยังมีผลใชบังคับ ผูคัดคานจึงเปนกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหนํามาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดให
ผูรองเสนอเรื่องใหศาลนี้วินิจฉัยกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการ

(อม.๔๒)

- ๑๒ ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบดวยขอความอั นเปน เท็จ หรือปกปดขอเท็จ จริงที่ควรแจงให ทราบ มาใชกับ
เจาหนาที่ของรัฐตามที่ผูรองกําหนดโดยอนุโลม แตปรากฏวาเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ผูรอง
ไดล งประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหตําแหนงเจ าหนาที่ข องรัฐ ที่เปนผูบริหารระดับสูง
ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ให หมายความรวมถึงกรรมการของรัฐ วิสาหกิจ มีห นาที่ ตองยื่นบัญ ชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมเอกสารประกอบตอผูรอง
และใหเจาหนาที่ของรัฐเปนตําแหนงที่ตองเสนอเรื่องใหศาลนี้วินิจฉัย ทั้งนี้ใหประกาศดังกลาวใช
บัง คับ ยอนหลั งไปนับ แต วันที่ รัฐ ธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พุท ธศั กราช ๒๕๕๐ใชบัง คับ
คื อ วั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๐ เช น นี้ เ ห็ น ว า ในขณะที่ ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลในวั น ที่ ๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ผูร องยัง ไม ได ประกาศกํา หนดให เจ าหนาที่ข องรัฐ เป นตําแหน งที่ ตอ งเสนอ
เรื่องใหศาลนี้วินิจฉัย ดังนั้น ผูรองจึงไมมีอํานาจยื่นคํารองในสวนที่เกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐ แมตอมา
ในระหวางพิ จารณาคดี ผูรองได ประกาศกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐที่เ ปนผูบ ริหารระดับ สูง ซึ่ ง
หมายความรวมถึงกรรมการของรัฐวิสาหกิจ เปนตําแหนงที่ตองเสนอเรื่องใหศาลนี้วินิจฉัย ทั้งยัง
กําหนดใหมี ผลบัง คับใช ยอนไปตั้งแตวันก อนผูร องยื่น คํารอ ง ก็มิ ทําให ผูรองกลับมี อํานาจเสนอ
เรื่องในสวนที่เกี่ ยวกับเจ าหนาที่ของรัฐดังกลาวใหศาลนี้วินิจฉั ยได ศาลไมรับคําร องในสวนนี้ไว
พิจารณา สําหรับที่ผูคัดคานดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ยอมเปนรัฐมนตรี
อัน อยูในคํ าจํากั ดความของคําวาผู ดํารงตํา แหนงทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติป ระกอบ

(อม.๔๒)

- ๑๓ รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ (๒) ส ว น
ตํา แหนง ที่ป รึก ษารั ฐมนตรีว าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารนั้ น ยอมเปน
ขาราชการการเมืองอื่น อันอยู ในคําจํากัดความของคําวาผูดํา รงตําแหนงทางการเมือง ตาม
พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญวาด วยการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๔ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ (๑๐)
ดัง นั้น ผู คัด คานจึ งมี หน าที่ตอ งยื่ นบั ญชี แสดงรายการทรัพย สินและหนี้สินของตน คู สมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภ าวะ พรอมเอกสารประกอบ ตอผูรองภายใน ๓๐ วัน นับแตวันเขารั บ
ตํ า แหน ง พ น จากตํ า แหน ง และเมื่ อ พ น จากตํ า แหน ง ดั ง กล า วมาแล ว เป น เวลา ๑ ป ตาม
พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญวาด วยการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๔, ๓๒ และ ๓๓ ปญหาตองวินิจฉัยตอมามีวา เงินในบัญชีเงินฝากที่ผูคัดคานไมไดแสดง
ทั้ง ๙ บัญชีข างต น เปนของผูคัดคา นและนางสุจิว รรณหรื อไม ในการวินิจฉัยปญหาขอนี้จํ าตอง
พิจารณาใหได ความกอ นวาผูคัดคาน และ/หรือนางสุจิวรรณ อุทัยสาง ภริยาของผูคัดคาน เปน
เจาของเงิ นในบัญชีเ งินฝากที่ผูคัดคานไมได แสดงใหปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพยสิ นและ
หนี้สินที่ยื่นตอผูรองหรือไม เห็นวา บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาคอนแวนต และ
สาขาพุทธมณฑลทั้ง ๙ บัญชีที่กลาวมาขางตน มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่สัมพันธกัน โดยในสวน
ของนางบุรณีและนางสุจิวรรณปรากฏจากเอกสารหมาย ร.๒๒ ร.๒๓ และ ร.๒๕ วาเมื่อวันที่ ๑๓
ตุลาคม ๒๕๔๐ นางบุรณีไดเปดบัญชีเงินฝากที่สาขาคอนแวนต เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๖๖๑๕-๓
ฝากด วยเช็ คของนางสุ จิว รรณ ๓ ฉบั บ เปนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปดบั ญชีเมื่อวันที่ ๑๘

(อม.๔๒)

- ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ แลวนําเงินจากการปดบัญชีนี้ไปเปดบัญชีเงินฝากที่สาขาพุทธมณฑล เลขที่บัญชี
๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๓๖-๒ จํ า นวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเลขที่ บั ญ ชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๔๖-๘
จํา นวน ๘๓๔,๑๐๗.๐๘ บาท ในสว นของนางสาววชิรญาและนางสุจิ วรรณปรากฏจากเอกสาร
หมาย ร.๒๐ ร.๒๑ และ ร.๒๔ วาเมื่อวั นที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ นางสาววชิรญาไดเปดบัญชีเงิน
ฝากที่สาขาคอนแวนต เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๔-๓ ฝากดวยเช็คของนางสุจิวรรณเปนเงิน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนางสุจิ วรรณนําเงินเขาฝากเพิ่มเติมเมื่อวัน ที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ อีก
จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอ มาวั นที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ ไดถอนเงินจากบัญชีนี้จํ านวน
๑๙,๔๒๔,๐๖๔.๐๗ บาท แลวนําไปเขาฝากเปดบัญชีที่สาขาพุทธมณฑล เลขที่บัญชี ๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๑๕-๐
รวมกับเช็คจํานวนเงิน ๕๗๕,๙๓๕.๙๓ บาท รวมเปนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในวันเดียวกัน
นั้นยัง เปดบัญชีเงินฝากที่สาขาเดียวกัน เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๓๑-๑ สวนบัญชีเงินฝากที่
สาขาคอนแวนต เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๔-๓ ไดปดบัญชีไปเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕
โดยนางสุจิวรรณเปนผูเบิกถอนเงินไปจํานวน ๑๕,๘๔๗,๐๓๙.๙๘ บาท และในสวนของนายพิทย
และนางสุจิวรรณปรากฏจากเอกสารหมาย ร.๑๘ ร.๑๙ ร.๒๖ และ ค.๒๒ ประกอบขอเท็จจริงจาก
การตรวจสอบของคณะอนุก รรมการตรวจสอบทรัพ ยสิน และหนี้สิ นตามเอกสารหมาย ร.๒ วา
เมื่อ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ บุคคลทั้งสองไดเปดบัญชีเงินฝากที่สาขาคอนแวนต เลขที่บัญชี
๐๑๕-๒๑-๑๐๒๑๖-๑ เปน เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท กอนที่น างสุจิ วรรณจะโอนเงินจากบัญ ชีเงินฝาก
เลขที่บั ญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๓-๕ ของสาขาเดียวกันเขาฝากในบัญ ชีนี้เ พิ่ม เติม เมื่อ วันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๔๑ เปนเงิน ๑๗,๑๘๐,๒๓๙.๒๔ บาท ตอมาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ จึง โอนเงิน

(อม.๔๒)

- ๑๕ จากบัญชีนี้จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เขาฝากเปดบัญชีเงินฝากที่สาขาพุทธมณฑล เลขที่บัญชี
๐๓๐-๒๑-๐๐๐๖๐๖-๑ โดยนําฝากเพิ่มเติมดวยเช็คอีกจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๔๓ ยังนําเงินเขาฝากเพิ่มเติมอีก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเปนเงินสดจํานวน
๑๙,๗๘๒,๔๒๙.๖๖ บาท และเช็ คของนางสุ จิ วรรณอีก ๒๑๗,๕๗๐.๓๔ บาท นอกจากนี้ ยั ง
เปดบัญชีเงินฝากที่สาขาเดียวกันอีก ๑ บัญชี เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๒๐-๖ ซึ่งจะเห็นไดวา
นางสุจิวรรณมีสวนเกี่ ยวของกั บการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบัญชีเงินฝากดังกลาวตลอดมา
ตั้งแตตน ทั้งยังเปนผูหนึ่งที่มีอํานาจเบิกถอนเงินจากทุกบัญชีเวนแตบัญชีเงินฝากของนางบุรณีที่
สาขาคอนแวนต เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒๑-๐๐๖๖๑๕-๓ และเคยเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่สาขา
พุทธมณฑลในเวลาตอมาหลายครั้ง เชนที่ปรากฏจากเอกสารหมาย ร.๑๘ ร.๒๐ และ ร.๒๒ วา
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ นางสุจิวรรณไดเบิกเงินจากบัญชีเงินฝาก
เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๒๐-๖ จํ านวน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท และจํานวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท
เลขที่บั ญชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๓๑-๑ จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท และจํานวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
และเลขที่บัญชี ๐๓๐-๑๓-๐๐๑๒๔๖-๘ จํานวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท และจํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
ตามลํ า ดับ กั บ ไดค วามอีก ว านางสุ จิ วรรณเคยเบิก ถอนเงิน จากบั ญชี เงิ น ฝากจํา นวนมากถึ ง
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และยังเคยนําเงินจากบัญชีเงินฝากไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจซื้อขาย
ที่ดิ นของนางสุจิวรรณเอง โดยไมป รากฏว าการเบิก ถอนเงินแต ละครั้ง ตองไดรับอนุญ าตจาก
ผูหนึ่ง ผูใด จึงเป นพฤติก ารณที่แสดงใหเห็น วานางสุจิว รรณใชอํา นาจเบิกถอนเงิ นอยา งเป น
เจาของตลอดมา

(อม.๔๒)

- ๑๖ นอกจากนี้ ขอเท็จจริงที่นางสุจิวรรณมีชื่อเปนผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงิน
ฝากร วมกั บบุ ตรของนางสุจิ วรรณจํ านวน ๘ บัญ ชีนั้น เห็ นว า เงื่อนไขการสั่ง จายเงิ นจากบัญ ชี
เงินฝากของธนาคารพาณิชย ซึ่งลูกคาผูขอเปดบัญชีกําหนดเองวาตองการใหบุคคลใดบางเปน
ผูที่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก แมกําหนดไว ๒ คน แตหากใชคําวา “หรือ” ไวระหวาง
ชื่อของบุคคล ๒ คน รวมทั้งหากใชคําวา “มีอํานาจสั่งจายเพิ่มอีกคนหนึ่ง” ตอจากชื่อของบุคคลใด
ทั้ง ๒ ประการ ยอมมีผลใหผูที่มีชื่อเพียงคนใดคนหนึ่ง สามารถลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินออกจาก
บัญชีเงินฝากนั้นๆ ได ตามแตกรณี โดยผูมีชื่ออีกคนไมตองใหความยินยอมหรือรูเห็นแตอยางใด
เมื่อบุคคลใดสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่ตนมีชื่ออยูในบัญชีนั้นไดตามความประสงค
เชนนี้ โดยปกติวิสั ยของบุคคลทั่วไป หากตองแสดงทรัพยสินของตน ผู นั้นก็ควรแสดงวาเงินใน
บัญชีเงินฝากนั้นเปนของตน เพราะตองคํานึงวา การมีสิทธิเต็มที่ในเงินที่ฝากไว ไมวาจะเบิกถอน
หรือโอนเงินไปเพื่อใชจายในการใดก็ไดตามที่ตนตองการ ยอมทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจไดวาผูนั้น
เปนเจาของเงินที่ฝากไวดวยสามัญสํานึก โดยเฉพาะนางสุจิวรรณซึ่งมีชื่อเปนผูมีอํานาจเบิกถอน
เงินจากบัญชีเ งินฝากรวมกับบุตรของตนจํานวน ๘ บัญชี และมีอาชีพเปนนักธุรกิจ ทําธุรกรรม
กับ ธนาคารพาณิช ยเ ปน ประจํ า ยิ่ง ควรเขา ใจเหตุผ ลดั งกลา วไดเ ปน อย างดีก วา บุค คลทั่ว ไป
นอกจากนี้ ที่ผูคัดคานเบิกความวา ขณะผูคัดคานดํารงตําแหนงอธิบดีกรมไปรษณียโ ทรเลข ซึ่ง
ไม ตอ งแสดงบัญ ชีทรั พย สิน ผู คัด คา นคิ ดวา การเปน ขาราชการมีเ งิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรื อ
๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผิ ด ปกติ ถ า ต อ ไปผู คั ด ค า นรั บ ราชการในตํ า แหน ง ที่ ต อ งแสดงรายการ
ทรัพยสินแลว การมีเงิ นมากมายเหลานี้ไมเปนผลดีกั บตนแน ก็ตองถูกคําครหา ครั้นจะเอาเงิ น

(อม.๔๒)

- ๑๗ เหลานี้ เวลาตองแสดง ไมแสดงก็ ไ มไ ดนั้น เปนการชี้ใหเห็น วา ผูคัดคานตองการปกปดเงิ น
จํานวนนี้วา เปนของตน เพราะเปนเงินจํานวนมาก เมื่อผูคัดคานดํารงตําแหนงทางราชการซึ่งมี
หน าที่ตอ งแสดงบัญ ชีทรั พย สิน แลว แสดงในบัญ ชีท รัพ ยสินและหนี้สินว าเงินจํ านวนนี้เปนของ
ผูคัดคาน อาจทําใหผูคัดคานถูกผูอื่นครหาไดวาเปนเงินที่ไดมาจํานวนมากเกินกวาที่ควรไดตาม
อํานาจหนาที่ แตถาผูคัดคานไมแสดงวามีเงินจํานวนนี้ ก็จะเปนความผิด ดังนั้นผูคัดคานจึงใชวิธี
ปกปดดวยการใหบุตรเปนผูมีชื่อเปนเจาของบัญชีเงินฝากเงินจํานวนนี้
ที่ผูคัดคานตอสูว า เหตุที่นางสาววชิรญาขอใหน างสุจิวรรณมีชื่อ ในบั ญชีเงินฝาก
เลขที่ ๐๑๕-๒๑-๐๐๓๓๔๔-๓ เพิ่มขึ้นอีก ๑ คน เพราะนางสาววชิรญาจะสมรส หากใหมารดามีสวน
เปนเจาของบัญชีและมีอํานาจในการสั่งจายเงินในบัญชีดวยนาจะเปนการดีกวานั้น เห็นวา การที่
บุตรของผูคัดคานจะสมรสและมีครอบครัว แสดงวาบุตรของผูคัดคานยอมมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะ
ตัดสินใจในการใชเงินดังกลาวไดโดยไมจําตองใหมารดาเปนผูชวยเหลือแตอยางใด อีกทั้งหากเปน
เงินที่ผูคัดคานใหบุตรไปแล วกอนบุตรสมรสจริง เงินดังกลาวยอมตองตกเปนสินสวนตัวของบุตร
ที่คูสมรสของบุต รมิ อาจยุง เกี่ยวหรื อนํ าไปใชจายได จึงไมเ ปน เหตุ ที่นางสุจิ วรรณต องเปน หว ง
กัง วลในเรื่อ งนี้ การที่ ผูคั ดคานให เหตุผลในการเพิ่มนางสุ จิวรรณใหเ ปนผูมีอํานาจเบิกถอนเงิน
จากบัญชีอีกคนหนึ่งเพราะเกรงวาจะเกิดความไมแนนอนในชีวิตสมรสของบุตรนั้น ยิ่งกลับทําให
เห็นวา นางสุจิวรรณยังเปนหวงเงินจํานวนนี้อยู เพราะตนมีสวนเปนเจาของ มิไดยกใหบุตรไปแลว
อยางแทจริง

(อม.๔๒)

- ๑๘ ที่ผูคัดคานตอสูอีกประการหนึ่งวา เหตุที่นายพิทยขอใหนางสุจิวรรณลงชื่อรวมใน
บัญชีเงินฝากเลขที่ ๐๑๕-๒๑-๑๐๒๑๖-๑ ตั้งแตวันที่เริ่มเปดบัญชี เพราะนายพิทยกําลังเตรียมตัว
จะไปเรียนตางประเทศเปนเวลานาน จะไมสามารถทําธุรกรรมใดๆ การใหนางสุจิวรรณมีชื่ออยูใน
บัญชีดวยเพื่อความสะดวกในการทําธุรกรรมตางๆกับธนาคารนั้น เห็นวา หากนายพิทยตองการ
เงินที่ฝากไวคืนเพื่อนําไปใชเปดบัญชีเปนของตนเอง และนางสุจิวรรณซึ่งอยูระหวางบริหารจัดการเงิน
ที่นายพิท ยฝากไว ทยอยคื นเงินใหน ายพิทยนํ าไปใชเ ปด บัญ ชีนี้ ตามข อต อสู ของผู คัด คานจริง
แสดงวานายพิท ยตองการเปนเจา ของเงินแตผูเดียวโดยไมตอ งใหนางสุ จิว รรณมายุ งเกี่ย วหรื อ
บริหารจั ดการเงิ นจํานวนนี้อี ก เพราะหากยังตอ งการให นางสุ จิวรรณบริหารจัดการเงินให ก็ หา
จําตองขอเงิ นจํ านวนนี้คืนจากนางสุจิวรรณแตอย างใด การที่นายพิทยขอคื นเงิน แลวนํามาเปด
บั ญ ชี เ งิ น ฝากของตน แต ก ลั บ ให น างสุ จิ ว รรณเบิ ก ถอนหรื อ ทํ า ธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ เงิ น ในบั ญ ชี
ดังกลาวในระหวางที่นายพิทยอยูตางประเทศเชนนี้ กลับชี้ใหเห็นวานางสุจิวรรณยังคงความเปน
เจาของเงินดังกลาว ดังนั้น ขอตอสูของผูคัดคานจึงขัดตอเหตุผล ไมนารับฟง
ที่ผูคัดคานตอสูตอมาวา บุตรทั้งสามจะปลูกบานของตนเองในที่ดินที่ผูคัดคานซื้อให
ซึ่งต องใชเวลาเตรีย มการหลายป แตบุตรทั้งสามไมมีเวลาว างพอที่จ ะรับผิดชอบงานเตรี ยมการ
ปลูกบานด วยตนเองได อี กทั้ งไมคุนเคยและขาดประสบการณ จึง ตัด สินใจมอบงานเตรียมการ
ปลูกบานทั้งหมดใหนางสุจิวรรณเปนผูรับผิดชอบแทน และเปนเหตุใหตองโอนเงินในบัญชีเงินฝาก
ทั้ง ๓ บัญ ชี ที่ส าขาคอนแวนต ไปฝากที่สาขาพุทธมณฑล ซึ่ งอยูใ กล กับ บานของนางสุ จิว รรณ
และขอใหน างสุจิว รรณมีชื่อ รวมในบั ญชีเงินฝากที่ ขอเปด ใหมทั้ง ๖ บัญชี โดยเปนบัญชีประเภท

(อม.๔๒)

- ๑๙ ออมทรัพยพิเศษจํ านวน ๓ บัญชี สะดวกที่จะเบิกจายเพื่อเตรีย มปลูกสรางบานยิ่งกวาบัญ ชีเดิม
ซึ่ง เปน ประเภทประจํา ๒๔ เดือน ป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ เริ่ม มีง านกอสรา งบา นของบุตรทั้งสาม
และมีการจายเงินเกี่ยวกับการเตรียมงานกอสราง รวมทั้งจายเงินมัดจําในสัญญาตางๆ นางสุจิวรรณ
จะสํารองจายเงินของตนเองไปกอนแลวไปหักกลบลบหนี้ กับบุตรภายหลังนั้น แมทางไตสวนจะ
ปรากฏวามีการปลูกสรางบานของบุตรทั้งสามจริงก็ตาม แตก็เริ่มปลูกสรางในป ๒๕๔๗ เปนเวลา
หลั ง จากเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ส าขาพุ ท ธมณฑลนานถึ ง เกื อ บ ๔ ป นอกจากนี้ ยั ง ไม ป รากฏ
พยานหลัก ฐานใดที่แสดงวา ในชว งป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ นางสุจิวรรณไดใชจายเงินเกี่ย วกั บการ
ปลูกสรางบานของบุตรทั้งสามไปเพียงใด อยางไรบาง คงไดความแตเพียงวา วันที่ ๔ มิถุนายน
๒๕๔๕ นางสุจิว รรณไดเ บิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของธนาคารอาคารสงเคราะห
สาขาพุทธมณฑล ที่มีชื่อนางสุจิวรรณหรือบุตรเปนผูมีสิทธิเบิกถอนเงินทั้ง ๓ บัญชี รวมเปนเงิ น
๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามคํารองของผูคัดคาน กับมีการเบิกถอนเงินเพียงไมกี่รายการโดยไมปรากฏ
ชัดเจนว าผู ใดเป นผู เบิ กถอนเทา นั้น ส วนที่ผูคัดค านตอ สูแ ละนางสุ จิวรรณเบิกความทํ านองวา
ในการใชเงินปลูกสรางบาน มีทั้งเงินที่เบิกไปจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่สาขาพุทธมณฑล ที่มี
ชื่อนางสุจิวรรณหรือบุตรเปนผูมีสิทธิเบิกถอนเงิน บางครั้งนางสุจิวรรณก็ใชเงินของตนสมทบไปดวย
โดยไมไดทําบัญชี แจกแจงแบงสวนเงินดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษรนั้น เห็นวา พฤติการณ
เชนนี้กลับยิ่งแสดงใหเห็นวาเงินที่อยูในบัญชีออมทรัพยที่สาขาพุทธมณฑล ปะปนรวมอยูกับเงิน
ของนางสุ จิว รรณ เพราะนางสุ จิวรรณสามารถเบิกเงินส วนนี้ไปใชจายรวมกับเงินของตนโดยไม
จําตองทําบัญชีไวเปนหลักฐานใหชัดเจนวาตนไดใชเงินของบุตรไปเพียงใด คงเหลือเพียงใด และ

(อม.๔๒)

- ๒๐ ใชไปในกิจการใดบาง สวนที่ผูคัดคานตอสูวานางสุจิวรรณทําธุรกิจมานานนั้น ยอมเปนสิ่งที่ทําให
เห็นวานางสุจิวรรณมีโอกาสไดเรียนรูใหเกิดประสบการณเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงิน
การบัญชี ประกอบกับที่นางสุจิวรรณยังมีเงินผานมือเปนหลักรอยลานบาท ทั้งบา นของบุตรทั้ง
๓ หลัง ก็มีราคาคาปลูกสรางรวมกันไมต่ํากวา ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นวา ธุรกิจสวนตัวของ
นางสุจิว รรณและราคาคาปลูกสรางบ านที่มีมูลคาสูงเชนนี้ยอมทําใหเกิดเงินหมุนเวียนทางบัญชี
จํานวนมาก โดยปกติวิสัยของผูที่ประกอบธุรกิจที่มี ประสบการณเกี่ยวกับการบริหารจัดการดาน
การเงินการบัญชีแลว หากใชเงินของตนสมทบกับเงินของบุตรสําหรับปลูกสรางบาน ในขณะที่มี
เงินหมุนเวียนทางบัญชีของตนจํานวนมาก แลวยังตองคิดคํานวณเพื่อหักกลบลบหนี้กันภายหลัง
ก็ควรตองทําหลัก ฐานหรือบั ญชีแบงแยกประเภทเงินไวใหชัดเจนวาเงินส วนใดหรือของผูใดที่ใ ช
สําหรับปลูก สร างบา น หรื อใชในการทําธุรกิจ และใชจายไปกับ คงเหลือ เพียงใด ทั้ง นี้เพื่อ ความ
สะดวกและถูกตองในการคิดคํานวณเมื่อตองหักกลบลบหนี้ในภายหลัง รวมทั้งเพื่อปองกันไมใ ห
บุตรแตละคนไดเปรียบเสียเปรียบกันดวยเหตุใชเงินปลูกสรางบานของแตละคนมากไปหรือนอยไป
แตนางสุจิ วรรณก็หาไดทําเชน นั้น ไม ดวยเหตุ เหลา นี้จึ งเห็น วาข อต อสู ของผูคัด คา นขั ดแย งตอ
เหตุผล ไมนารับฟง ทั้งกลั บเปนขอสนับสนุนใหน าเชื่อ ยิ่งขึ้นวานางสุจิ วรรณเปนเจาของเงินใน
บัญชีเงินฝากดังกลาว เชื่อวาเงินในบัญชีเงินฝากทั้ง ๙ บัญชี มิไดเปนของบุตรของผูคัดคานอยาง
แทจริง
อยางไรก็ดี ที่ผูร องอางว าเงินในบัญชีเงินฝากที่ธ นาคารอาคารสงเคราะห สาขา
คอนแวนต รวม ๕ บัญชี ในระหวางป ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ รวมเปนเงิน ๑๑๒,๘๒๐,๗๔๙.๗๗ บาท

(อม.๔๒)

- ๒๑ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแลว นางสุจิวรรณไมไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดในชวงนั้น และผูคัดคาน
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดวาภริยาไมมีเงินได จึงสรุปไดวาเงินดังกลาวเปนของผูคัดคานนั้น
เห็นว า ขอ เท็จจริงตางๆ ที่ ได จากแบบแสดงรายการภาษีเงิ นไดข องนางสุจิว รรณและผูคั ดคาน
เปนเพียงการแสดงขอมูลเกี่ยวกับเงินไดตางๆ ของบุคคลทั้งสอง เพื่อคิดคํานวณจํานวนเงินภาษี
อากรที่ตองชําระแกกรมสรรพากร ซึ่งบุคคลทั้งสองตางเปนผูใหขอมูลเอง ขอมูลดังกลาวยังไมอาจ
ฟงเปนยุติหรือถือไดวาแทจริงแลวบุค คลทั้งสองมีเงินไดตามจํานวนนั้นจริงหรือไม เพียงแตหาก
ถูก ตรวจสอบพบว าใหขอมูล เป นเท็จ ก็อาจมีโ ทษหรื อถู กบังคับตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร
เทา นั้น การพิ จารณาวาแท จริง แล วบุค คลทั้ง สองมีเ งินไดเพีย งใด รวมทั้ งเงินในบั ญชีเงินฝาก
ขา งต นเปน ของผู คัด คา นหรือ ไม ย อมตอ งอาศั ยพยานหลัก ฐานและขอ เท็ จจริง ประการอื่น ๆ
ประกอบเขาดวยกัน ดังนั้น ดวยขอเท็จจริงที่ไดจากแบบแสดงรายการภาษีเงินไดตามลําพังแลว
ยังไมอาจชี้ชัดไดวาเงินในบัญชีเงินฝากขางตนเปนของผูคัดคานแตผูเดียว เมื่อไดความจากคําคัดคาน
และคําเบิกความของผูคัดคานว า เงินในบัญชีเงินฝากทั้ งหมดมีที่มาจากผลกําไรในการประกอบ
ธุรกิจตั้งแตป ๒๕๓๔ เปน เงินประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกไมไดวาเปนสว นของผูคัดคาน
เทาใด หรือของนางสุจิวรรณเทาใด ประกอบกับไมปรากฏหลักฐานอื่นใดอีกที่พอบงชี้ไดวาบุคคล
ทั้ง สองมีสว นเปนเจาของเงินดังกลาวเพียงใด จึงรับฟงไดเพียงวาผูคัดคานและนางสุจิวรรณ
รวมกันเปนเจาของเงินดังกลาวเทานั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดเชนนี้เห็นวา ขอตอสูอื่นของผูคัดคาน
ยอมไมเ ปน สาระอัน ตอ งวินิจฉั ยอีกตอไป การที่ผูคัด คา นยื่ นบั ญชีแสดงรายการทรัพ ยสินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบต อผู รอง โดยไมไดแสดงทรัพยสินอันเปนเงินของตนและคูสมรสซึ่ง

(อม.๔๒)

- ๒๒ ฝากไว ในบั ญชี เ งิน ฝากที่อ ยู ในชื่ อของบุ ตร หรื อ ที่คู ส มรสมี ชื่ อร ว มกั บ บุต ร ทํ าให บัญ ชี แสดง
รายการทรั พย สิน และหนี้สิ นและเอกสารประกอบที่ผู คัด คา นยื่ นแสดงต อผู รอ งนั้ นไมถู กต อ ง
เพราะมีร ายการทรั พ ยสิ น ของผู คั ดค านและคู สมรสที่ ขาดหายไปบางส ว น ไม ต รงกับ จํ านวน
ทรัพยสินที่ผูคัดคานและคูสมรสมีอยูจริง องคคณะผูพิพากษาโดยมติเสียงขางมากเห็นวา ผูคัดคาน
จงใจยื่นบั ญชี แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรอง ตําแหนงรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทั้งกรณีเ ขารั บตําแหนง พนจากตําแหนง และกรณีพนจากตํ าแหนงมาแลวเปน เวลา
๑ ป ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบตามคํารอง
พิพากษาวา นายสมบัติ อุทัยสาง ผูคัดคาน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ตามรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง และมี
ความผิด ตามพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาด วยการปอ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ลงโทษจําคุก ๒ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวาผูคัด คาน
เคยได รับโทษจําคุกมากอน โทษจําคุกเห็นสมควรรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากผูคัด คานไมชําระคาปรับ ใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙ และ ๓๐ กั บห ามมิใ หผูคั ดค านดํา รงตําแหนง ทางการเมือ งหรือ ดํารงตํ าแหน งใดใน
พรรคการเมื อ งเป น เวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ ศ าลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทาง

(อม.๔๒)

- ๒๓ การเมืองวินิจฉั ย ตามรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓
วรรคสอง.
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