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	 อัยการสูงสุด		 โจทก์
ระหว่าง	 	
	 พันตำรวจโท	ทักษิณ		ชินวัตร	 ที่	๑	
	 คุณหญิงพจมาน		ชินวัตร	ที่	๒	 จำเลย

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป

	 คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มี 
ประกาศกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรี	เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ 
เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ	 ดูแล	 ควบคุม	 ตรวจสอบ	 หรือดำเนินคดี	อันเป็นการต้องห้ามตาม 
มาตรา	๑๐๐	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	จำเลยทั้งสองเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วย 
กฎหมาย	จำเลยที่	๑	ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	ตั้งแต่วันที่	๙	กุมภาพันธ์	๒๕๔๔	ถึงวันที่	 
๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล	ควบคุมหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 
พ.ศ.	๒๕๔๕	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งโดย 
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๕	มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน	
และปราบปรามการทุจริต	ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

เรื่อง	
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	 เมื่อวันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๓๘	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซื้อที่ดิน
ของบริษัทเงินทุน	เอราวัณทรัสต์	จำกัด	จำนวน	๒	แปลง	แปลงที่หนึ่ง	อยู่ติดศูนย์วัฒนธรรม	รวม	๑๘	
โฉนด	 ในราคา	๒,๗๔๙,๐๔๐,๐๐๐	บาท	และแปลงที่สอง	อยู่ติดถนนเทียมร่วมมิตร	 รวม	๑๓	 โฉนด	
ในราคา	๒,๑๔๐,๓๕๗,๕๐๐	บาท	ต่อมาได้ดำเนินการรังวัดที่ดินแปลงที่สอง	ทั้ง	๑๓	 โฉนด	 โดยแบ่ง 
หักส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์ออก	 กับรวมและแบ่งแยกโฉนดใหม่เป็น	 ๔	 โฉนด	 คือ	 โฉนดเลขที่	
๒๒๙๘,		๒๒๙๙,	๒๓๐๐	และ	๒๓๐๑	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	เหลือเนื้อที่รวม  
๓๓	ไร	่ ๗๘.๙	ตารางวา	และประกาศขายทีด่นิโดยวธิปีระกวดราคาและไมก่ำหนดราคาขัน้ตำ่	ผูเ้ขา้รว่ม 
ประกวดราคาต้องวางเงินมัดจำเพื่อการยื่นซองประกวดราคา	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ภายในวันที่	 
๑๕	 ธันวาคม	 ๒๕๔๖	 ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ	 ๔	 ราย	 แต่ยื่นซองเสนอราคา	 ๓	 ราย	 คือ	 บริษัทแลนด์	
แอนด	์เฮา้ส	์จำกดั	(มหาชน)	โดยนายวรีะพงษ	์	มทุานนท	์ผูร้บัมอบอำนาจ	เสนอราคา	๗๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
บาท	บริษัทโนเบิลดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	(มหาชน)	โดยนายกีรติ		คตะสุข	ผู้รับมอบอำนาจ	เสนอราคา	
๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และจำเลยที่	๒	โดยนายสมบูรณ์	คุปติมนัส	ผู้รับมอบอำนาจ	เสนอราคา					 
๗๗๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ซึ่งเป็นราคาสูงสุด	คณะกรรมการจัดการกองทุนได้ประชุมและอนุมัติให้ 
จำเลยที่	๒	เป็นผู้ชนะการประกวดราคา	จำเลยที่	๒	ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวกับ 
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๔๖	และชำระค่าที่ดิน 
ครบถ้วนในเวลาต่อมาก่อนที่จะทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกันในวันที่ 	 
๓๐	ธันวาคม	๒๕๔๖	โดยจำเลยที่	๑	ลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมแก่จำเลยที่	๒	 
ในการทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าว	พร้อมมอบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ประเภทข้าราชการการเมือง	ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	ประกอบการทำสัญญาด้วย
 หลังจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยึดอำนาจปกครองจากรัฐบาลที่จำเลยที่	๑	ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว	คณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับท่ี	๓๐	เร่ือง	การตรวจสอบการกระทำ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	 โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่รัฐมีอำนาจตรวจสอบการปฏิบัติราชการใด	ๆ 	ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าจะมีการดำเนินการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	หรือมีการกระทำท่ีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ต่อมานายวีระ	สมความคิด	ได้กล่าวโทษจำเลยทั้งสองต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อ 
ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐว่าการท่ีจำเลยท่ี	๒	เป็นผู้ซ้ือท่ีดินจากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา 
ระบบสถาบันการเงิน	 โดยจำเลยที่	๑	รู้เห็นยินยอมดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐	(๑)	ซ่ึงมีโทษ 
ตามมาตรา	 ๑๒๒	 ต่อมาวันที่	 ๑๖	 มกราคม	 ๒๕๕๐	 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน 
การเงิน	 มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐกล่าว 
โทษจำเลยทั้งสองฐานเป็นตัวการ	 ผู้ใช้	 และผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดอาญา	 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อ 
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ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงว่า	การกระทำของจำเลยท้ังสองเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐	(๑)	และเป็น 
ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นหรือไม่
 คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า	การกระทำของจำเลยท้ังสองน่าจะเป็นความผิด 
อาญาที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	จึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่รัฐส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง	คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบด้วยและส่งสำนวนการตรวจสอบไต่สวนให้อัยการสูงสุดพิจารณา 
และฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 กรณีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย	ดังนี้
 ประเด็นท่ี ๑ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี ๓๐ เร่ือง การตรวจสอบการกระทำท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ข้อ ๒ และข้อ ๕ กับบทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ 
และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่	นั้น	
	 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่	๕/๒๕๕๑	ว่า	ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับท่ี	๓๐	เร่ือง	การตรวจสอบการกระทำท่ีก่อให้ 
เกิดความเสียหายแก่รัฐ	ลงวันท่ี	๓๐	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๔๙	มิได้มีบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ไม่ว่าจะเป็นบทมาตราใด	และมีคำวินิจฉัย 
ที่	 ๑๑/๒๕๕๑	 ว่าบทบัญญัติมาตรา	๔	มาตรา	๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒	แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	
หลักนิติรัฐ	และหลักธรรมาภิบาล	อันเป็นหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
มาตรา	๒๖,	๒๗,	๒๘,	๒๙,	๓๙	และ	๔๓	ซ่ึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวใช้ได้ในคดี 
ท้ังปวง	 เป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันศาล	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	
มาตรา	๒๑๑	วรรคสาม	และมาตรา	๒๑๖	วรรคห้า
 ประเด็นที่ ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ถูกยกเลิกไปโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ หรือไม่
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	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 เห็นว่า	 ในการทำปฏิวัติรัฐประหาร	
เมื่อวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขได้ออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๓	มีใจความสำคัญว่า	ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	
สิ้นสุดลง	วุฒิสภา	สภาผู้แทนราษฎร	คณะรัฐมนตรีและศาลรัฐธรรมนูญ	สิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญ	
ส่วนศาลท้ังหลาย	นอกจากศาลรัฐธรรมนูญคงมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย 
แสดงว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยึดอำนาจ 
นิติบัญญัติและอำนาจบริหารมารวมไว้ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ส่วนอำนาจตุลาการยังคงให้ศาลยุติธรรมใช้อำนาจพิจารณาพิพากษา 
อรรถคดีตามบทกฎหมายต่อไป	แสดงให้เห็นว่า	บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง	ๆ 	ซึ่งได้ตราขึ้น 
และมีผลใช้บังคับอยู่แล้วในขณะที่มีการยึดอำนาจนั้นหาได้ถูกยกเลิกไปด้วยแต่ประการใดไม่	ดังนั้น 
แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมีการตราขึ้นใช้บังคับโดยชอบแล้วพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมมีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติทั่วไป กล่าวคือ หากไม่ขัด 
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วย่อมมีความสมบูรณ์ 
และดำรงคงความเป็นกฎหมายอยู่ในตัวเอง สามารถนำไปใช้บังคับแก่กรณีต่าง ๆ  ได้โดยหาจำต้องอาศัย 
ความดำรงคงอยู่ของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ 
		 เมื่อประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข	 ฉบับที่ ๓	ไม่ได้บัญญัติให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 
๒๕๔๐	สิน้สดุไปพรอ้มกบัรฐัธรรมนญูดว้ย	การสิน้สดุของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๔๐	จึงไม่มีผลทำให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสิ้นผลไปด้วยแต่อย่างใด
  ประเด็นที่ ๓ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐมีอำนาจ 
สอบสวนและดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองหรือไม ่และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ หรือไม่
	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	เห็นว่า	สถานะและอำนาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐย่อมเป็นไปตามประกาศ 
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๓๐	
เรื่อง	การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็น 
การเฉพาะ	แม้จะไม่ใช่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็สามารถ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ 
ที่กำหนดโดยตัวบทกฎหมายดังกล่าวได้	
  ส่วนการตรวจสอบเพ่ือดำเนินคดีน้ีเป็นไปโดยชอบหรือไม่น้ัน	ปรากฏจากคำฟ้องของโจทก์ว่า 
เป็นการตรวจสอบในกรณีกล่าวหาจำเลยที่	๑	ในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 
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คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง             
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐

เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย	กับจำเลยท่ี	๒	ในฐานะคู่สมรสของจำเลยที่	๑	ว่าร่วมกันกระทำความผิด 
ด้วยการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาจะซ้ือจะขาย	และสัญญาซ้ือขายท่ีดินท่ีทำกับกองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่จำเลยที่	๑	
มีอำนาจกำกับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	หรือดำเนินคดี	อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๑๐๐	(๑)	
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	 
ซ่ึงเป็นบทบัญญัติเพ่ือการป้องปรามการกระทำของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้แสวงหาประโยชน์จาก 
หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในอำนาจกำกับ	ดูแล	ของตน	อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ของตนและของรัฐ	นอกจากนี้จำเลยที่	๑	ในฐานะเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่จัดการ	หรือดูแลกิจการ 
การบรหิารทรพัยส์ินของกองทนุเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ	ซึง่เป็นหน่วยงานของรฐั	
ได้เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น	และปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน	 หรือผู้หนึ่งผู้ใด	 หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยการให้ความยินยอมแก่ 
จำเลยที่	 ๒	 ในการเสนอราคาประมูลซื้อที่ดิน	 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	 และทำสัญญาซื้อขายที่ดิน 
ดังกล่าวกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	และจำเลยที่	๒	 เป็นผู้สนับสนุนการ
กระทำความผิดของจำเลยที่	๑	
		 หลังจากกระทรวงการคลังได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่รัฐแล้ว	ได้มีหนังสือถึงกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อพิจารณา	 
คณะกรรมการจัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทโดยฝ่าฝืนข้อห้าม 
ในเรื่องคุณสมบัติของจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐	 (๑)	อาจเป็นผลให้สัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นโมฆะ 
และทำให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้รับความเสียหาย	จึงมีมติให้ยื่น 
คำรอ้งกลา่วโทษจำเลยท้ังสองต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	ท่ีจำเลย 
ท้ังสองอา้งวา่กองทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิไมไ่ดร้บัความเสยีหาย โดยอาศยั 
สมมุติฐานท่ีว่ามีการขายท่ีดินพิพาทโดยเปิดเผยและได้ราคาสูงกว่าราคาประเมินซ่ึงเป็นคนละ 
กรณีกัน เพราะการจะรับฟังตามข้ออ้างของจำเลยท้ังสองได้ต้องได้ความว่าสัญญาซ้ือขายท่ีดิน 
พิพาทเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่าน้ัน แต่กรณีน้ีข้อต้องห้ามในคุณสมบัติของจำเลย 
ทั้งสองในการเป็นคู่สัญญาอาจเป็นผลให้สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆะได้ เนื่องจาก 
วัตถุประสงค์ของสัญญาเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และต้องมีการคืนทรัพย์สินแก่กัน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๗๒ ซึ่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟู 
และพฒันาระบบสถาบนัการเงนิยอ่มไดร้บัความเสยีหายเพราะตอ้งนำทีด่นิพพิาทออกจำหนา่ยใหม ่
และตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการนีเ้พิม่ขึน้ กองทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิจงึเปน็  
ผู้เสียหายโดยตรง และมีสิทธิย่ืนคำร้องกล่าวหาจำเลยท้ังสองต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๙	 (๒)	 และมาตรา	 ๖๖	 ประกอบประกาศคณะปฏิรูป 

๑๐๐
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับท่ี	๓๐	เร่ือง	การตรวจสอบ 
การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	ข้อ	๕	ทั้งตามคำฟ้องของโจทก์เป็นการกล่าวหาว่าจำเลย 
ที่ ๒ เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ ๑ ในการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) และเป็นผู้สนับสนุนในการ 
กระทำความผดิของจำเลยที ่๑ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๗ แมจ้ำเลย 
ที่ ๒ จะไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ีจำเลยท้ังสองกล่าวอ้าง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ได้ตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ 
(๑) และ (๒)
  ประเด็นที่ ๔ จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
หรือไม่
	 ในการวินิจฉัยปัญหานี้	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นสมควร 
วินิจฉัยเป็นประเด็นตามลำดับดังนี้
 ประเด็นที่หนึ่ง	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	
มาตรา	๑๐๐	(๑)	หรือไม่
	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 เห็นว่า	 พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔	ไม่ได้บัญญัติคำจำกัด 
ความของคำว่า	 “หน่วยงานของรัฐ”	 ไว้โดยเฉพาะ	 อย่างไรก็ตามมีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 
เกีย่วกบัการเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั	พ.ศ.	๒๕๔๒	ไดบ้ญัญตันิยิามของคำวา่	“หนว่ยงานของรฐั” 
ไว้ในมาตรา	 ๓	 ว่าหมายความว่า	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 
รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	หรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและ 
ได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ	เมื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงินเป็นหน่วยงานในธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติธนาคาร 
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๒๙ ตรี	 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพในทำนองเดียวกับวัตถุประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย			 
และธนาคารแห่งประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับ
ดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาจัดสรรเงินสำรองส่งสมทบเข้ากองทุนตามจำนวนที่ 
เห็นว่าเหมาะสมเป็นคราว ๆ  ไป กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจึงเป็น 
หน่วยงานของรัฐตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑)
 ประเด็นที่สอง	จำเลยที่	๑	ในฐานะนายกรัฐมนตรี	เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ	ดูแล	
ควบคุม	 ตรวจสอบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐	(๑)	หรือไม่

๑๐๑
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คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง             
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐

	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	เห็นว่า	บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐  
แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีเจตนารมณ์เพื่อป้องปรามการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้แสวงหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
ของรฐัทีอ่ยูใ่นอำนาจกำกบั ดแูล ควบคมุ หรอืตรวจสอบของตน	เพราะการปฏบิตัหินา้ทีห่รอืวนิจิฉยั 
ส่ังการหรืออำนาจท่ีตนมีอยู่เหนือหน่วยงานของรัฐอาจส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจ 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐนั้น	ๆ 	อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ของตนกับผลประโยชน์ของรัฐ	หรือก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้	โดยข้อจำกัดสิทธิตามบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐทุกตำแหน่ง หากแต่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศใน 
ราชกจิจานเุบกษา ซึง่กำหนดหา้มไวเ้ฉพาะตำแหนง่นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรเีทา่นัน้ แสดงใหเ้หน็ 
วา่บทบญัญตันิีม้วีตัถปุระสงคใ์หใ้ชบ้งัคบัแกเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัทีด่ำรงตำแหนง่ในทางบรหิารราชการ 
แผน่ดนิระดบัสงู โดยมไิดจ้ำกดัวา่เจา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้จะตอ้งมอีำนาจกำกบั ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ 
หรอืดำเนนิคดใีนหนว่ยงานของรฐันัน้ ๆ  โดยตรง	ขณะเกดิเหตจุำเลยที	่๑	ดำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตร	ี
จึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔	มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินร่วมกับ 
รัฐมนตรีอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	กฎหมายและนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา	และต้องรับผิดชอบ 
ร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี	 ตามบทบัญญัติมาตรา	 ๒๐๑	 และมาตรา	 ๒๑๑	
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
	 เมื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นหน่วยงานในธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 มาตรา	 ๒๙	
ตรี	 	 จึงเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในสังกัดฝ่ายบริหารเช่นเดียวกัน	 ซึ่งในทางปฏิบัติของการบริหาร 
ราชการแผ่นดินท่ีผ่านมานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเคยใช้อำนาจกำกับดูแลกองทุน 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ตามลำดับช้ันด้วย จำเลยท่ี ๑ จึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม ดูแล กองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  ประเด็นท่ี ๕ การท่ีจำเลยท่ี ๒ เข้าทำสัญญาจะซ้ือจะขายและสัญญาซ้ือขายท่ีดินตามฟ้อง 
จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ดำเนินกิจการ 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๐ (๑) หรือไม่
	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	เห็นว่า	แม้การซื้อทรัพย์พิพาทโดย 
วิธีประกวดราคาจะเป็นการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมและโดยเปิดเผย	แต่การกำหนดวงเงินมัดจำ 
ของผู้เข้าประกวดราคาสูงถึง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ เป็นที่เห็น 
ได้ว่าจะสามารถกีดกันผู้เข้าประมูลให้น้อยลงตามไปด้วย	การที่มีผู้เข้าเสนอราคาประมูลเพียง	 
๓	 ราย	 คือ	 บริษัทแลนด์	 แอนด์	 เฮ้าส์	 จำกัด(มหาชน)	 บริษัทโนเบิลดีเวลลอปเม้นท์	 จำกัด(มหาชน)	
และจำเลยที่	 ๒	 ซึ่งต่างเสนอราคาในราคา	 ๗๓๐,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 และ	

๑๐๒
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๗๗๒,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 แต่ก็เห็นได้ว่าจำเลยที่	 ๒	 ซึ่งเสนอราคาสูงสุดก็ตาม	 ก็ยังต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ	
๘๗๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ท่ีต้ังไว้ในการประมูลคร้ังแรก	สำหรับผู้เสนอราคาอีก	๒	ราย	ซ่ึงเสนอราคา 
ต่ำจากราคาที่จำเลยที่	๒	เสนอ	โดยห่างกันประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นลำดับ น่าจะ 
ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญ แม้คณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
จะเห็นว่าราคาที่จำเลยที่ ๒ ประมูลได้เป็นราคาที่เหมาะสมก็ตาม แต่ยังอาจไม่ใช่ราคาสูงสุด 
ท่ีควรจะขายก็ได้ ทั้งเมื่อพิเคราะห์ถึงว่าผู้เข้าประมูลซื้อที่ดินแข่งกับจำเลยที่	๒	ท้ังสองรายเป็นบริษัท 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ต่างก็รู้ว่ากำลังเสนอราคาประมูลแข่งกับภริยาของ 
นายกรัฐมนตรี	น่าเช่ือว่าผู้เข้าประมูลซ้ือท้ังสองรายย่อมต้องรู้ว่าไม่สมควรท่ีจะชนะการประมูลในคร้ังน้ี	
ผลการประมูลจึงออกมาว่าจำเลยที่	 ๒	 เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด	 ดังนั้น จึงเป็นที่เห็นได้ว่ากองทุนเพื่อ 
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไม่สามารถขายที่ดินตามฟ้องทั้งสี่แปลงโดยการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม ทำให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไม่ได้รับประโยชน์ 
จากการขายท่ีดินตามฟ้องท้ังส่ีแปลงได้เท่าท่ีควร การซ้ือขายท่ีดินพิพาทระหว่างจำเลยท่ี ๒ กับ 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินดังกล่าวจึงเป็นเร่ืองผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยชัดแจ้งซึ่งต้องห้ามมิให้กระทำตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
  เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่สมรสของจำเลยที่ ๑	 เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท 
กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	ย่อมถือว่าการเข้าทำสัญญานั้นเป็นการ 
กระทำของจำเลยท่ี ๑ เอง	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐	วรรคสาม	และถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ (๑)	ซึ่งต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๑๒๒	 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒
  ประเด็นที่ ๖ จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) ร่วมกับจำเลยที่ ๑  
หรือไม่ เพียงใด   
	 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา	๑๐๐	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	แล้วจะเห็นได้ว่า	เป็นบทบัญญัติห้ามเด็ดขาดมิให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๐๐	 (๑)	 ถึง	 (๔)	 โดยให้ถือว่าการกระทำของ 
คู่สมรสเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติมาตรา	๑๒๒	ซึ่งเป็น 
บทกำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนมาตรา	๑๐๐	ระบุไว้ชัดเจนว่า	ให้ลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฝ่าฝืน 
มาตรา	๑๐๐	แต่ไม่ได้ระบุให้ลงโทษรวมไปถึงคู่สมรสด้วย	ซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติกำหนดโทษใน 
มาตราอื่น	ๆ 	 ที่ใช้คำว่า	 ให้ลงโทษแก่ผู้ใดที่ฝ่าฝืนโดยไม่ระบุว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 วัตถุประสงค์ 
ของข้อกำหนดห้ามน้ีคงจำกัดเพียงให้ถือว่าการดำเนินกิจการดังกล่าวของคู่สมรสเป็นการดำเนิน 
กิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งแล้วในมาตรา ๑๐๐ วรรคสามเท่านั้น  
หาได้ประสงค์จะลงโทษทางอาญาแก่คู่สมรสด้วยไม่ จำเลยท่ี ๒ จึงไม่มีความผิดและไม่ต้องร่วมรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒ กับจำเลยที่ ๑ ด้วย 

๑๐๓



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง             
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐

  ประเด็นที่ ๗ จำเลยที่ ๑ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒ 
และมาตรา ๑๕๗ กับจำเลยที่ ๒ เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวหรือไม่
	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	เห็นว่า	เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า	 
จำเลยที่	๑	มีความผิดเพราะถือว่าการดำเนินกิจการประมูลซื้อขายที่ดินพิพาทของจำเลยที่	๒	ในคดีนี้	
เป็นการดำเนินกิจการของจำเลยที่	๑	ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นคู่สมรสของจำเลยที่	๒	
ความผิดของจำเลยที่	 ๑	 จึงหาใช่เพราะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการ	หรือดูแลกิจการใด	 เข้ามีส่วน 
ได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น	ตามบทบัญญัติของประมวล 
กฎหมายอาญา	มาตรา	๑๕๒	หรือเพราะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ	เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	
ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๕๗	ตามข้อกล่าวหา	ลำพังเพียงแต่การที่จำเลย 
ที่ ๑ ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในการที่จำเลยที่ ๒ จะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท หาใช่ 
เป็นการกระทำในหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ไม่ จำเลยที่ ๑ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๗	และเมื่อการกระทำของจำเลยที่	๑	ไม่เป็นความผิดตามประมวล 
กฎหมายอาญา	มาตรา	๑๕๒	และมาตรา	๑๕๗	จำเลยที่	๒	ย่อมไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการ 
กระทำความผิดของจำเลยที่	๑	ตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย
  ประเด็นที่ ๘ ที่ดินพิพาทและเงินที่จำเลยที่ ๒ ชำระค่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์อันพึงริบ 
หรือไม่ 
		 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 เห็นว่า	การที่จำเลยที่ 	๒	 
ร่วมประมูลราคาและทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทและซื้อขายที่ดินพิพาทกับกองทุนเพื่อ 
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินน้ัน	หาได้เป็นความผิดในตัวเองไม่	เหตุท่ีเป็นความผิดสืบเน่ือง 
จากสถานภาพของจำเลยที่	๑	ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ท่ีกฎหมายห้ามมิให้ทำสัญญาหรือมีส่วนได้เสียกับกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ	 เป็นเหตุให้จำเลยที่	๑	มีความผิดและต้องรับโทษตามมาตรา	๑๐๐	 
(๑)	วรรคสาม	และมาตรา	๑๒๒	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ที่ดินพิพาทไม่ใช่ทรัพย์ที่จำเลยทั้งสองได้มาจากการกระทำ 
ความผิดแต่อย่างใด และเงินท่ีจำเลยท่ี ๒ ชำระราคาท่ีดินพิพาทไม่ใช่ทรัพย์ท่ีใช้ในการกระทำ 
ความผิดโดยตรง ที่ดินพิพาทและเงินดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์อันพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา	๓๓	(๑)	และ	(๒)

๑๐๔



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

๓. ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
	 เมื่อพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจำเลยที่	๑	กระทำความผิดดังที่ได้วินิจฉัยมาดังกล่าวข้างต้น	
ซึง่ขณะเกดิเหตจุำเลยที	่๑	ดำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตรไีดร้บัมอบหมายไวว้างใจใหบ้รหิารราชการแผน่ดนิ	
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกท่างราชการและประชาชน	แตจ่ำเลยที	่๑	กลบัฝา่ฝนืบทบญัญตัขิองกฎหมาย	
ทั้งที่จำเลยที่	๑	เป็นหัวหน้ารัฐบาล	ต้องกระทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี	ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นที่ประจักษ์	ประพฤติตนในส่ิงท่ีดีงามตามจริยธรรมของนักการเมือง	ให้เหมาะสมกับท่ีได้รับความ 
ไว้วางใจในตำแหน่งหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้	จึงไม่สมควรรอการลงโทษ
 พิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) วรรคสาม และมาตรา ๑๒๒ 
วรรคหนึ่ง ให้ลงโทษจำคุก ๒ ปี ส่วนความผิดฐานอื่นและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้อง 
โจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒  
 

๑๐๕




