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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ 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 หรื อแย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง บัญญัติวา
“ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณ
ที่จะคุมครองสิทธิแ ละเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลย มิใหตองตกอยูในฐานะเปนผูกระทําความผิด
กอนที่ศาลจะพิพากษาวามีความผิด โดยวางขอสัน นิษฐานในคดีอาญาไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลย
ไมมีความผิด ขอ สัน นิษ ฐานดั ง กลา ว เรียกกั น วา ขอสั น นิษฐานความบริ สุทธิ์ (presumption of
innocence) ของจําเลยในคดีอาญา ซึ่งเปนหลักการที่นานาประเทศลวนยึดถือ ทั้งเปนหลักสิทธิมนุษยชน
ที่มีการระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of
Human Rights) ขอ ๑๑ (๑) วา “ทุกคนที่ถูกกลาวหาวาทําผิดทางอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐาน
ไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย ซึ่งตนไดรับ
หลักประกันบรรดาที่จําเปนสําหรับการตอสูคดี” และในขอ ๑๔.๒ ของกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีวา “บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด”
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สําหรับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ
เพื่ อ รั ก ษาไว ซ่ึ ง ความสงบเรี ย บร อ ย ศี ล ธรรม วั ฒ นธรรม และประเพณี อัน ดี ข องชาติ จากบุ ค คล
ที่ประกอบกิจการสถานบริการบางประเภทซึ่งอาจดําเนินการไปในทางกระทบกระเทือนตอความสงบ
เรี ยบรอ ยหรื อศี ลธรรมของประชาชน และจั ด ใหมี การแสดงเพื่ อ ความบัน เทิ ง ในสถานบริก ารนั้น ๆ
ไมเหมาะสมเปนเหตุใหเยาวชนเอาเยี่ยงอยางจนประพฤติตัวเสื่อมทรามลง จึงเปนการสมควรที่จะออกกฎหมาย
ควบคุมสถานบริการนั้น ๆ รวมทั้งการแสดงดวย โดยมีบทกําหนดโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดไว และสําหรับกรณีนิติบุคคลกระทําความผิด มีบทบัญญัติ
ใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลเปนตัวการรวมกระทํา
ความผิดกับนิติบุคคลตามมาตรา ๒๘/๔ ที่บัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งไดรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น
พิจารณาแลวเห็นวา ในสวนที่บทบัญญัตนิ ี้กาํ หนดใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เปนการวาง
ขอสันนิษฐานไวกอนวา ถานิติบุคคลกระทําความผิด บุคคลเหลานี้ก็กระทําความผิดดวย เปนการสันนิษฐาน
ความผิดของจําเลยโดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาของจําเลยวารวมกระทํา
ความผิดกับนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และ
จําเลยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นเทานั้น ภาระ
การพิสูจนความบริสุทธิ์ตกเปนของจําเลยที่จะตองพิสูจนวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตน
มิไ ด รูเ ห็น หรือ ยิน ยอมดว ย บทบัญ ญัติม าตรานี้ เป น การสั น นิ ษฐานความผิด ของผูต องหาหรือ จํา เลย
ในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข จึงเปนการตรงกันขามกับหลักขอสันนิษฐานความบริสุทธิ์
ของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ที่ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
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จึงเห็นวา พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐาน
ใหถือวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวม
กระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย โดยไมปรากฏวามี
การกระทํา หรือ เจตนาประการใดอัน เกี่ย วกั บ การกระทํา ความผิ ด ของนิติ บุ คคลนั้ น ขั ด หรื อแยง ต อ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับมิได
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

