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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๖๔/๒๕๕๕
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบั ญ ญั ติ สถานบริ ก าร พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ ขั ด หรือ แยง ต อ รัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓
วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๔ วาดวยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยวรรคหนึ่ง
ใหการรับรองวา บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น
บัญ ญัติเปน ความผิด และกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น จะหนักกวาโทษที่กําหนดไวใน
กฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได วรรคสองรับรองวา ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่มุง
คุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลที่จะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวาจะมี
พยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิดและเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม
สําหรับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มีเหตุผลในการประกาศใช คือ โดยเหตุที่
ไดมีบุค คลประกอบกิจการสถานบริการบางประเภทซึ่งอาจดําเนิน การไปในทางกระทบกระเทือนตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของประชาชนและจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการนั้น ๆ
ไมเหมาะสมเปนเหตุใหเยาวชนเอาเยี่ยงอยางจนประพฤติตัวเสื่อมทรามลงเปนการสมควรที่จะออกกฎหมาย
ควบคุมสถานบริการนั้น ๆ รวมทั้งการแสดงดว ย ทั้ง นี้เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย ศีลธรรม
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของชาติตอไป พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสําคัญสรุปได คือ กําหนดคําวา
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สถานบริการ หมายถึง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการ โดยหวังประโยชนในทางการคา เชน สถานเตนรํา
รําวง สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว
ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแตสถานที่ที่กฎหมายกําหนดมิใหหมายความรวมถึง หรือสถานที่อื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง เปนตน การจัดตั้งสถานบริการจะตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
หากฝาฝนมีความผิดและมีโทษในทางอาญา กําหนดคุณสมบัติของผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ กําหนด
ขอหามเกี่ยวกับบุคคลที่จะเขาใชบริการ กําหนดเวลาเปดปดของสถานบริการ กําหนดหนาที่ของผูรับ
อนุญาตตั้งสถานบริการในการควบคุมการแสดงมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร กําหนดหลักเกณฑ
ในการสั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปดสถานบริการและมีการกําหนดความผิดและโทษ
ในทางอาญาในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
เมื่อพิจารณาพระราชบัญ ญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ ที่บัญ ญัติวา “ในกรณีที่
ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดํา เนิน งานของนิติบุ คคลนั้ น ต องรั บโทษตามที่บั ญ ญั ติไ วสํา หรั บ ความผิด นั้น ๆ ดว ย เว น แต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น” แลว เห็นวา เปนบทกําหนดโทษ
โดยเหตุผลของการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้ก็เนื่องมาจาก เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นแลว
นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายภายในขอบแหงอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงค
ดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง แตการดําเนินการใด ๆ ของนิติบุคคล
และความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนบุคคลธรรมดาในตําแหนง
กรรมการผูจัดการหรือตําแหนงอื่น ๆ ตามประเภทของนิตบิ ุคคลนั้น ๆ อยางไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาว
เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่ง รับ ผิด ชอบในการดําเนิน งานของนิติบุคคลนั้น และเป น การผลักภาระการพิสูจนโ ตแ ยงหรือหักลาง
ขอสันนิษฐานนั้นไปใหบุคคลดังกลาว โดยโจทกเพียงแตนําสืบวานิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดซึ่งตองรับ
โทษตามพระราชบัญญัตินี้เทานั้น จึงยอมกระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา
หรือจําเลยไมมีความผิด” ซึ่งเปนหลักการที่ใหความคุมครองบุคคลที่ถูกดําเนินคดีโดยเจาหนาที่ของรัฐ
และในกระบวนพิจารณาของศาลและโดยผลของหลักการดังกลาวในคดีอาญา โจทกจึงมีภาระตองนําสืบ
การกระทําของจําเลยใหครบทุกองคประกอบแหงความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือเมื่อโจทกกลาวหาวา
จําเลยกระทําความผิดโจทกตองสืบใหสมฟองหรือเปนหนาที่ของโจทกตองนําพยานเขาสืบเพื่อพิสูจน
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ความผิดตามฟองกอนเสมอไปและกรณีที่โจทกตองนําสืบวามีกรณีที่ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เปนนิติบุคคล โจทกตองมีพยานหลักฐานซึ่งอยางนอยตองทราบวากรรมการผูจัดการคนใดหรือบุคคล
คนใดคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นเปนผูกระทําการอันเปนความผิดนั้น การที่
กฎหมายกําหนดขอสันนิษฐานใหกรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดของนิติบุคคลนั้นดวย ยอมมีผลกระทบกระเทือน
ตอสาระสําคัญแหงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ตอกรรมการ
ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ซึ่งมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําผิด
ของนิติบุคคลและแมวาบทบัญญัติแหงกฎหมายจะกําหนดใหมีการพิสูจนวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น ก็ต าม แตก็เปน บทบัญ ญัติที่เปนการผลัก ภาระใหผูตองหาหรือจําเลยทั้ง ๆ
ที่ภาระการพิสูจนความผิดเชนนี้ตองเปนของโจทก นอกจากนี้ ขอสันนิษฐานตามกฎหมายดังกลาวยอมมี
ผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลเพราะอาจถูกจับกุมตองเสียเวลา
ตองเปนภาระจัดหาทรัพยสินเพื่อการประกันตัวและแมจะพิสูจนภายหลังไดวามิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นก็ตามแตสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลนั้นก็ไดถูกลวงละเมิด
โดยบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวแลว ดังนั้น จึงเห็นวา พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาตรา ๒๘/๔ ในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดของนิติบุคคลนั้น โดยไมปรากฏวาการกระทํา
หรื อ เจตนาประการใดอั น เกี่ ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา
๒๘/๔ ในสวนที่สัน นิษฐานใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง รับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดของนิติบุคคลนั้น โดยไมปรากฏวามีการกระทํา
หรือเจตนาประการใดอั น เกี่ยวกับ การกระทําความผิด ของนิติ บุคคลนั้น ขัด หรือ แยง ต อรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

