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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่อง	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	
ส่งคำโต้แย้งของจำเลย	(พันตำรวจโท	ทักษิณ	ชินวัตร	ที่	๑		
และคุณหญิงพจมาน	ชินวัตร	ที่	๒)	เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ	
พิจารณาวินิจฉัยว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย	
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔		
มาตรา	๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	
และมาตรา	๕๐	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 มาตรา	 ๓	 และมาตรา	 ๓๘	
วรรคหนึ่ง	 และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๖	มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	
มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓	หรือไม่

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป

	 สำนักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือ	ลงวันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๑	ส่งความเห็นของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	และข้อโต้แย้งของจำเลย	(พันตำรวจโท	ทักษิณ		
ชินวัตร	ที่	๑	และคุณหญิงพจมาน		ชินวัตร	ที่	๒)	ในคดีหมายเลขดำที่	อม.๑/๒๕๕๐	หมายเลขแดงที่	
อม.	๑/๒๕๕๐	เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๑	ว่า	พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๔	 มาตรา	
๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	 
มาตรา	๒๙	และมาตรา	๕๐	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	
พุทธศักราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓	และมาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖	 มาตรา	 ๒๗	 มาตรา	 ๒๘	 มาตรา	 ๒๙	 
มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓	หรือไม่	โดยมีข้อเท็จจริง	สรุปได้ดังนี้

โดย	นางสุวิมล		แจ้งสว่าง	
	 นิติกร	สำนักกฎหมาย

๙๑



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 อัยการสูงสุด	เป็นโจทก์	ฟ้องพันตำรวจโท	ทักษิณ		ชินวัตร	ที่	๑	และคุณหญิงพจมาน		ชินวัตร	 
ที่	๒	เป็นจำเลย	ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ฐานความผิดเป็น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ 
หรือดำเนินคดี	และเป็นเจ้าพนักงานและผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการ	 
เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น	เป็นเจ้าพนักงานและ 
ผูส้นบัสนนุเจา้พนกังาน	ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ	เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ห้นึง่ 
ผูใ้ด	ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ	โดยจำเลยที ่๑ ในขณะดำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตร ี
ซึง่เปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงและเปน็เจา้พนกังานตามกฎหมาย เปน็ผูใ้หค้ำยนิยอมแกจ่ำเลย 
ที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่สมรสในการเสนอราคาประมูลซื้อที่ดิน ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และทำสัญญาซื้อขาย 
ทีด่นิ โฉนดเลขที ่๒๒๙๘, ๒๒๙๙, ๒๓๐๐ และ ๒๓๐๑ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 
เนื้อที่ ๓๓ – ๐ – ๗๘.๙ ไร่ จำนวนเงิน ๗๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่รอการขายของ 
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ อันเป็นการเข้าไปมีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
เนื่องด้วยกิจการนั้น และเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่กำกับ หรือดูแล การบริหารกิจการของกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการยินยอมให้จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็น 
คู่สมรสเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูฯ	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ	 (คตส.)	 ได้ดำเนินการตรวจสอบและมีมติว่าข้อกล่าวหา 
มีมูลความผิดตามมาตรา	๙	(๑)	และ	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๔๒	และใหส้ง่เรือ่งใหอ้ยัการสงูสดุ	เพือ่ยืน่คำรอ้งตอ่ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๙	โดยกล่าวหา	
พันตำรวจโท	 ทักษิณ	ชินวัตร	 อดีตนายกรัฐมนตรี	 จำเลยที่	 ๑	 และคุณหญิงพจมาน	ชินวัตร	 จำเลย 
ที่	๒	ว่าร่วมกันกระทำการอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔,	มาตรา	๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒
	 พันตำรวจโท	ทักษิณ	ชินวัตร	จำเลยที่	๑	และคุณหญิงพจมาน	ชินวัตร	จำเลยที่	๒	ยื่นคำ 
ให้การต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ปฏิเสธฟ้องของโจทก์ทุกฐาน 
ความผิดที่ปรากฏในคำฟ้อง	และยื่นคำโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะใช้บังคับแก่คดีน้ี	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	ขอให้ส่งศาล 
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย
	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	พิจารณาแล้วจึงให้ส่งไปให้ศาล 
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๔	 มาตรา	 ๑๐๐	 และมาตรา	 ๑๒๒	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	และมาตรา	๕๐	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓	และมาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	 
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และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖	 มาตรา	 ๒๗	
มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓	หรือไม่

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น

  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องน้ีไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๑	หรือไม่
	 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า	จำเลยในฐานะผู้ร้องโต้แย้งว่า	 พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔	มาตรา	๑๐๐	
และมาตรา	๑๒๒	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙ 
และมาตรา	๕๐	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๔๙ 
มาตรา	๓	และมาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๖	มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓	
โดยบทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะใช้บังคับแก่คดี ประกอบกับยังไม่มีคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
ให้รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

	 คดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ส่งเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยอาศัยมาตรา	๒๑๑	วรรคหนึ่ง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	บทบัญญัติมาตรา	๔	มาตรา	๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒	แห่งพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ต้องด้วย 
มาตรา	๖	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	หรือไม่	ประเด็นการพิจารณา 
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงจำกัดอยู่เฉพาะการขัดหรือแย้งต่อ	“รัฐธรรมนูญนี้”	ซึ่งหมายถึง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เท่านั้น มิได้รวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ  
ที่ถูกยกเลิกไปก่อนที่คดีจะเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญด้วย 
 ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยจึงมีว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม่
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 พิจารณาแล้วเห็นว่า	เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	 เป็นผลสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติในมาตรา	๓๐๑	 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	โดยบทบัญญัติในมาตรา	
๓๒๙	บัญญัติให้ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ 
แล้วเสร็จในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	ซ่ึงกำหนดสาระสำคัญและวิธีการตรากฎหมายดังกล่าว 
ไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐๒ กไ็ดร้บัรองใหพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไป ดังนั้น จึงไม่จำต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
ที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ วรรคสองอีก	แม้ว่าบท 
บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	จะให้การรับรองและยืนยัน 
ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ในมาตรา	๒๖	มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	และมาตรา	๔๓	ก็ตาม	
แต่บทบัญญัติในมาตรา	๒๙	ก็ได้กำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ว่าการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไวใ้หก้ระทำไดโ้ดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย	ซึง่กระทำเทา่ทีจ่ำเปน็	
มีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป	ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
เป็นการเจาะจง	และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นมิได้	โดย 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ เป็นการอธิบายหรือให้ความหมายของคำต่าง ๆ  ที่ใช้ในพระราชบัญญัติประกอบ 
รฐัธรรมนญูนีใ้หม้คีวามชดัเจนภายในกรอบวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย เชน่ คำวา่ “เจา้หนา้ทีข่องรฐั” 
คำว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” คำว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” เป็นต้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปโดยถูกต้องตรงกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย มาตรา ๑๐๐ 
เป็นบทบัญญัติในหมวด ๙ ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
กำหนดการกระทำอันเป็นความผิด เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นใช้อำนาจหน้าที่ของตน 
ไปในทางอันจะนำมาซ่ึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมโดยวรรคสาม 
ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวด้วย เพื่อให้การ 
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีช่องว่างให้ผู้กระทำผิดหลบเลี่ยงได้	ทั้งนี้เพราะ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ันมีเหตุผลและความชอบธรรมรองรับอยู่แล้ว	เน่ืองจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการกำกับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	หรือดำเนินคดี	พร้อมทั้งคู่สมรสของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นย่อมเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการหรือกระทำการให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย	 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดำรงตำแหน่งในระดับสูงซ่ึงมีอำนาจหน้าท่ีในระบบราชการ 
อยา่งกวา้งขวาง	โดยสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๖๕	
วรรคสาม	 ประกอบมาตรา	 ๒๖๗	 ส่วนมาตรา	 ๑๒๒	 ซึ่งเป็นบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนถือว่าเป็น 
บทบัญญัติที่จำเป็นต้องมีเพื่อทำให้กฎหมายมีสภาพบังคับใช้ได้จริง	และมาตรการบังคับดังกล่าวก็อยู่
ในขอบเขตอันเหมาะสมทางกฎหมาย	โดยวรรคสองยังบัญญัติทางแก้ไขเพื่อความเป็นธรรมไว้ด้วยว่า	 
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หากเจา้หนา้ทีข่องรฐัผูใ้ดพสิจูนไ์ดว้า่ตนมไิดรู้เ้หน็ยนิยอมดว้ยในการทีคู่ส่มรสของตนดำเนนิกจิการตาม
มาตรา	๑๐๐	วรรคหนึ่ง	ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด	
 จึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒ มิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ เพราะมิได้จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกิน 
สมควรและมิได้กระทบต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีมีผลใช้บังคับเป็น 
การท่ัวไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 
มิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เพราะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่ 
จำเลยกระทำการดังท่ีกล่าวหา มิใช่บทบัญญัติท่ีมีผลย้อนหลังไปลงโทษทางอาญาแก่บุคคล กับท้ัง 
ไม่ได้เป็นบทสันนิษฐานความผิด อันจะเป็นภาระให้จำเลยพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเอง แต่โจทก์ 
ยังต้องมีภาระพิสูจน์การกระทำและเจตนาของจำเลยให้ครบองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับ 
ความผิดอาญาทั่ว ๆ  ไปนั่นเอง และมิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ซึ่งมีเจตนารมณ์ 
เพ่ือประกันเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลเพราะมิได้ล่วงละเมิดเสรีภาพในการประกอบ 
อาชีพจนเกินความพอเหมาะพอควรแก่กรณีแต่อย่างใด อีกทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญทั้งสามมาตราดังกล่าวก็สอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ และหลักธรรมาภิบาล 
อันเป็นหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

  โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔	มาตรา	๑๐๐	
และมาตรา	๑๒๒	ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 
มาตรา	๒๖	มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓
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