เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๖๕

เรื่องพิจารณาที่ ๑๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ศาลแขวงพระนครเหนือ
ระหวาง
-

ผูรอง
ผูถูกรอง

เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
ศาลแขวงพระนครเหนือสงคําโตแยงของจําเลย (นายดาวดิน ชาวหินฟา) ในคดีอาญาหมายเลขดําที่
อ ๑๒๕๗/๒๕๖๔ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ ๓๙๒/๒๕๖๕ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ ขอเท็จจริงตามหนังสือสงคําโตแยงของจําเลยและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวง ๑ เปนโจทก ยื่นฟอง นายดาวดิน ชาวหินฟา
เปนจําเลย ตอศาลแขวงพระนครเหนือ ความผิดฐานแตงกายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวาเปนภิกษุ
สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเชนวานั้น
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ จําเลยแตงกาย
เปนภิกษุในพุทธศาสนาโดยมิชอบ ปรากฏตัวตอประชาชนบริเวณดานหนาอาคารศาลอาญา เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาจําเลยเปนภิกษุในพุทธศาสนา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ระหวางการพิจารณาคดีของศาลแขวงพระนครเหนือ จําเลยโตแยงวา ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๐๘ ที่บัญญัติใหการแตงกายเลียนแบบพระสงฆเปนความผิดและมีโทษจําคุก กระทบตอเสรีภาพ
ในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของพระสงฆในพุทธศาสนานิกายอื่นตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๑ และการแตงกายเลียนแบบพระสงฆไมใชการกระทําที่รายแรงหรือกระทบกระเทือนความสงบสุข
ของบานเมือง เปนการกําหนดความผิดอาญาที่ไมสอดคลองกับหลักภยันตราย (the principle of harm)
ขัดตอหลักนิติธรรม ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังเปนบทบัญญัติ
ที่ เ พิ่ ม ภาระหรื อ จํ า กั ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพของบุ ค คลเกิ น สมควรแก เ หตุ ขั ด ต อ หลั ก ความได สั ด ส ว น
เนื่องจากมีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่บรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายโดยการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนนอยกวา คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ ความผิดฐานฉอโกง เปนความผิด
อันยอมความได เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายจากการหลอกลวงโดยตรง
หรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๓ กําหนดความผิดผูแตงกายเปนพระสงฆโดยไมมสี ิทธิ
อัตราโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กําหนดอัตราโทษนอยกวาและกําหนดองคประกอบ
ความผิดแคบกวา ไมสอดคลองกับหลักความเหมาะสมและหลักความจําเปน อีกทั้งการกําหนดโทษจําคุก
ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ จํากัดเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔
และเสรีภาพในการพัฒนาบุคลิกภาพอันเปนเสรีภาพทั่วไปตามมาตรา ๒๕ ทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตองเสียไปมากกวาประโยชนสาธารณะที่ไดรับ ไมสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ขอใหศาลแขวงพระนครเหนือ
สงคําโตแยงดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ศาลแขวงพระนครเหนื อเห็ น วา จํา เลยโตแ ยงว าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ซึ่ง ศาลจะใชบ ทบัญ ญัติแ หง กฎหมายดังกลาวบัง คับแกคดี
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ จึงสงคําโตแยงดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง
ประเด็น พิจารณาเบื้องตน มีวา ศาลรัฐ ธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือสงคําโตแยง ของจําเลย
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา ศาลแขวงพระนครเหนือ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

สงคําโตแยงของจําเลยเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติที่ศาลแขวงพระนครเหนือ
จะใชบังคับแกคดี เมื่อจําเลยโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง จึงมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําโตแยงของจําเลยและเอกสารประกอบแลวเห็นวา คดีเปนปญหาขอกฎหมาย
และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได จึงไมทําการไตสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธพี ิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง กําหนดประเด็นที่ตองพิจารณา
วินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว
กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิตธิ รรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ
และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพไวดวย” วรรคสอง บัญญัติวา “กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป
ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง”
ประมวลกฎหมายอาญามีเจตนารมณควบคุมพฤติกรรมบุคคลในสังคม คุมครองความปลอดภัย
รักษาความสงบสุขของสมาชิกในสังคม รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงของสังคม กําหนดลักษณะการกระทํา
ที่เปนอันตรายตอความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
ใหเปนความผิดและกําหนดโทษทางอาญา เพื่อใหรัฐใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาเปนเครื่องมือ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม คุมครองสังคมและผูรับผลกระทบจากการกระทําความผิดอาญาดังกลาว
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ บัญญัติวา “ผูใดแตงกายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวา
เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเชนวานั้น
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” มีวัตถุประสงค
เพื่อคุมครองความบริสุทธิ์ของศาสนา เนื่องจากศาสนาเปนหลักคําสอนหรือแนวคิดอันเปนแบบแผนความเชื่อ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ที่สงผลโดยตรงตอความมั่นคงทางจิตใจของมนุษยและเปนแบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยกําหนด
ใหผูศรัทธาในศาสนาดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของแตละศาสนา ศาสนาจึงเกี่ยวของกับหลักศีลธรรม
หรื อ จริ ย ธรรมอั น เป น กรอบปฏิ บั ติ ใ ห บุ ค คลยึ ด มั่ น ในการดํ า รงชี วิ ต ตามครรลองแห ง ความสงบสุ ข
เพื่อนําพาไปสูความประพฤติอันดีงามและจิตใจผองใสในการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม ผูศรัทธาในศาสนาตาง ๆ
จะศึกษาหลักคําสอนของศาสนาที่ตนเองศรัทธาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีภิกษุ สามเณร
นักพรตหรือนักบวชในแตละศาสนาเปนผูนําทางจิตวิญญาณทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมและอบรมสั่งสอน
ศาสนิกชนตามหลักคําสอนของศาสนา รวมทั้งครองตนเปนแบบอยางการดําเนินชีวิตแกศาสนิกชนที่นับถือศาสนานั้น
สถานะและบทบาทผูนําทางศาสนายอมไดรับการเคารพและยอมรับจากศาสนิกชนที่นับถือศาสนาและบุคคลทั่วไป
การแตงกายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงออกมาภายนอกเพื่อใหสามารถระบุสถานะ บทบาทและอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับศาสนกิจของผูแตงกายหรือใชเครื่องหมายนั้นแตกตางจากศาสนิกชนทั่วไป การกําหนดใหการแตงกาย
เลียนแบบภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชเปนความผิดและมีโทษทางอาญา เพราะบุคคลเหลานี้
เปน ผูนําความคิด ศีลธรรม และการปฏิบัติดีป ฏิบัติชอบใหแ กศาสนิกชน การแตงกายเลียนแบบ
โดยเจตนาเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลที่มีสถานะเชนวานั้น ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกศาสนา
และบุคคลที่แตงกายเลียนแบบอาจแอบอางสถานะดังกลาวเพื่อกระทําการโดยมิชอบหรือแสวงหาประโยชน
ทางใดทางหนึ่งอันกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยแกบานเมือง
ขอโตแยงของจําเลยที่วา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ เปนบทบัญญัตทิ ี่กระทบตอเสรีภาพ
ในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมของพระสงฆในพุทธศาสนานิกายอื่น การแตงกายเลียนแบบพระสงฆ
ไมใชการกระทําที่รายแรงหรือกระทบกระเทือนความสงบสุขของบานเมือง เปนการกําหนดความผิดอาญา
ที่ไมสอดคลองกับหลักภยันตราย ขัดตอหลักนิติธรรม เห็นวา หลักภยันตรายเปนหลักการหนึ่งที่รัฐ
นํามาใชจํากัดเสรีภาพการกระทําของบุคคลเฉพาะกรณีเพื่อปองกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแกสังคมและบุคคล
การบัญญัติหามมิใหผูใดแตงกายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวาเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
ในศาสนาใดโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ เปนมาตรการปองกันมิใหบุคคลแตงกาย
เลียนแบบภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชโดยมีเจตนาใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลที่มีสถานะเชนวานั้น
หากรัฐปลอยใหบุคคลใดกระทํา ยอมกระทบโดยตรงตอความบริสุทธิข์ องศาสนา เนื่องจากผูกระทําการดังกลาว
ประพฤติเสื่อมเสีย ไมอยูในครรลองคลองธรรมของศาสนา เชน หลอกลวงประชาชนบริจาคทรัพยแกตน
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ประพฤติปฏิบัติที่เปนขอหามตามหลักศาสนา ประพฤติมิชอบในทางอื่น อันทําใหศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาศาสนา
เพราะเขาใจผิดวาเปนการกระทําของภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนา เฉพาะอยางยิ่ง
หากยินยอมใหบุคคลประพฤติเชนนั้นจนประชาชนหลงเชื่อมากขึ้น จะเปนอันตรายรายแรงตอสังคมและศาสนา
จากการบิดเบือนคําสอนตามหลักศาสนาใหเปนไปตามที่บุคคลนั้นตองการ อันนํามาซึ่งความแตกแยก
ในบรรดาผูนับถือศาสนาและความแตกแยกในสังคม พฤติการณดังกลาวเปนการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมาย
อันสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การบัญญัติใหการกระทําดังกลาว
เปนความผิดและมีโทษทางอาญาจึงกระทําได สอดคลองกับหลักภยันตราย และเปนไปตามหลักนิติธรรม
สว นข อโต แ ยง ของจํ าเลยที่วา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ ไมส อดคล องกั บ
หลักความจําเปนตามหลักความไดสัดสวนเนื่องจากมีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ ความผิดฐานฉอโกง
หรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๓ อันเปนมาตรการที่บรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย
โดยการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนนอยกวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ ที่เพิ่มภาระ
หรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ นั้น เห็นวา ความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๔๑ มุงคุมครองความเสียหายในทางทรัพยสินของผูอื่นที่เกิดจากการหลอกลวงโดยเฉพาะ
สว นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ มุง คุ ม ครองศาสนา ศาสนิ กชนและบุ คคลทั่ว ไปจาก
การกระทําการอันมิชอบหรือเพื่อแสวงหาประโยชนในประการอื่น ๆ ที่มิใชเพื่อใหไดไปซึ่งทรัพยสิน
ความผิด ทางอาญาทั้ง สองฐานมีเจตนารมณการคุมครองที่แ ตกตางกัน ไมอาจนําความผิด และโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญาดังกลาวใชบังคับแทน สําหรับพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๓
มุงใชบังคับแกการปกครองคณะสงฆไทยเทานั้น อีกทั้งการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหบทบัญญัติที่กาํ หนดความผิดอาญาผูที่ตอ งปาราชิกแลวไมละการแตงกาย
อยางเพศบรรพชิต ดังที่จําเลยกลาวอางถูกยกเลิก ดัง นั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘
เปนมาตรการที่พอเหมาะพอควรตามความจําเปน และไดสัดสวนกับความรายแรงแหงการกระทําความผิด
สอดคลองกับหลักความไดสัดสวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
สําหรับขอโตแยงของจําเลยที่วา การกําหนดโทษจําคุกในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๐๘ จํากัดเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา กระทบตอเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการพัฒนาบุคลิกภาพอันเปนเสรีภาพทั่วไป ไมไดสัดสว น
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กับประโยชนสาธารณะที่ไดรับ ไมสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ และเพิ่มภาระ
หรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เห็นวา รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๑ บัญญัติรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาของบุคคลไวโดยบริบูรณ แตเสรีภาพในการปฏิบัติ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน รวมถึงการแตงกายตามหลักศาสนา เปนเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวโดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ
และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘
คุมครองศาสนิกชนสวนใหญมิใหเขาใจผิดหลงเชื่อบุคคลที่แตงกายเลียนแบบภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช
มิไดมีผลกระทบตอเสรีภาพของศาสนิกชนผูปฏิบัติศาสนกิจโดยทั่วไป ศาสนิกชนยังมีเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาไดอยางบริบูรณ และมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนได
ตราบเทาที่ไมเปนปฏิปกษตอเงื่อนไขของการใชเสรีภาพดังกลาว รวมถึงเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติ
ตามความเชื่อของตนที่ไมยึดโยงอยูกับศาสนาใดดวย หากบุคคลดังกลาวตองการเปนภิกษุ สามเณร
นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักของศาสนานั้น ประกอบกับเมื่อพิจารณา
การกําหนดอัตราโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ เปนการกําหนดอัตราโทษตามความรายแรง
ของการกระทําความผิด และกําหนดอัตราโทษขั้นสูงโดยไมไดกําหนดอัตราโทษขั้นต่ํา ศาลสามารถใชดุลพินิจ
ในการกําหนดโทษนอยกวาอัต ราโทษขั้น สูง ตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหสอดคลองกับ ความจําเปน
และความเหมาะสมแกพฤติการณแหงคดีในแตละกรณี และศาลสามารถใชดุลพินิจลดโทษเมื่อมีเหตุบรรเทาโทษ
แมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ จํากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตรางกายของบุคคลอยูบาง
แตเปนไปอยางสมเหตุสมผลเพื่อคุมครองความบริสุทธิ์ของศาสนา ไดสัดสวนและมีความสมดุลระหวาง
ประโยชนสวนรวมที่จะไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนจะตองสูญเสียไปอันเนื่องมาจาก
กฎหมายนั้น มีความเหมาะสม ไดสัดสวนกับความรายแรงแหงการกระทําความผิด ไมขัดตอหลักนิติธรรม
ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ ไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นายวรวิทย กังศศิเทียม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนครินทร เมฆไตรรัตน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิรุฬห แสงเทียน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิรนิติ หะวานนท
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนภดล เทพพิทักษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบรรจงศักดิ์ วงศปราชญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

