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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล 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
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ข อ สั น นิ ษ ฐานว า ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยในคดี อ าญาเป น ผู บ ริ สุ ท ธิ์
(Presumption of Innocence) เปนขอสันนิษฐานที่ถูกกําหนดขึ้นโดยผลของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อันมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา
บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําผิด ทางอาญา เพื่อเปน หลักประกัน แหง สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของบุคคล
เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญา จนกวาจะมี
พยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาบุคคลนั้นเปนผูกระทําผิดจริง โดยปราศจากเหตุอันควรสงสัย นอกจากนี้
หลักการของขอสันนิษฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกลาวยังเปนหลักสําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม
(The Rule of Law) ที่ไดรับการยอมรับทั้งในนานาอารยประเทศและในระดับระหวางประเทศ
ดัง ปรากฏจาก ปฏิ ญ ญาสากลว าด ว ยสิ ท ธิม นุ ษยชนแห ง สหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๘ (Universal
Declaration of Human Rights) ขอ ๑๑ (๑) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองแหงสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๖๖ (International Covenant on Civil and Political Rights)
ขอ ๑๔-๒ เปนตน
หลักการของขอสันนิษฐานตามกฎหมายวา ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปน ผูบ ริสุทธิ์นี้
ประเทศไทยไดรับ รองใหปรากฏไวในรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และ
ในรัฐธรรมนูญฉบับตอมาทุกฉบับจนถึงฉบับปจจุบันซึ่งไดรับรองหลักการดังกลาวไวในมาตรา ๓๙ วรรคสอง
หมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติวา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

“ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” อันมีเจตนารมณเพื่อรับรองและ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญามิใหตองตกอยูใน
ฐานะเปนผูกระทําความผิดกอนที่จะไดรับการพิสูจนความผิดจากโจทก และกลับตองเปนฝายพิสูจน
ความบริสุทธิ์ของตนเอง
สําหรับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มีเจตนารมณเพื่อควบคุมการประกอบกิจการ
สถานบันเทิงเริงรมยบางประเภทซึ่งอาจดําเนินการไปในทางกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน มีการจัดการแสดงในสถานบริการนั้น ๆ อยางไมเหมาะสม อันเปนเหตุ
ใหเยาวชนเอาเยี่ยงอยางจนประพฤติตัว เสื่อมทรามลง ดังนั้น จึงเปนการสมควรที่จะตองมีกฎหมาย
ควบคุมการประกอบกิจการสถานบริการนั้น ๆ รวมทั้งการแสดงดังกลาวดวย ทั้งนี้ เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบ
เรี ย บร อ ย ศีล ธรรม วั ฒ นธรรม และประเพณี อั น ดี ข องประเทศชาติใ ห ดํา รงอยู ต อไป บทบั ญ ญั ติ
มาตรา ๒๘/๔ แห ง พระราชบัญ ญัติ นี้ไ ดบั ญ ญั ติความรับ ผิด ของนิ ติบุ คคลและผู บ ริ ห ารนิ ติบุ คคลไว
เพื่อลงโทษผูบริหารนิติบุคคลทุกคนในกรณีที่นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด โดยมาตรา ๒๘/๔ บัญญัติวา
“ในกรณีที่ผูกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น”
กรณีป ญ หาว าบทบัญ ญัติ ม าตรา ๒๘/๔ แหงพระราชบัญ ญั ติสถานบริ การ พ.ศ. ๒๕๐๙
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา
หรือจํ าเลยไมมีค วามผิ ด จนกวา โจทก จะมีพ ยานหลักฐานมาพิ สูจนหั กลางขอสัน นิษฐานดังกลาวได
อันเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาที่เปนสวนหนึ่งของหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ดังที่กลาวไวขางตน เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ จะเห็นไดวา
บทบัญญัติดังกลาวเปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลย
โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอนเลย แตกลับนําเอา
การกระทําของผูอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยตองรับผิดและรับโทษทางอาญา โดยบทบัญญัติ
มาตรา ๒๘/๔ วางขอสันนิษฐานวา ถาผูที่กระทําความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นรวมรับผิดกับนิติบุคคลดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
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ตนไม ไ ด มีส ว นรู เ ห็ น เป น ใจในการกระทํา ความผิ ด ของนิ ติ บุค คลนั้ น กล า วคื อ โจทก ไ ม จํ าต อ งพิ สู จ น
ถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
แตอยางใด คงพิสูจนเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการ
ผูจัดการ หรือเปนบุคคลซึ่งรับผิด ชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาวเทานั้น ซึ่งไมเกี่ยวกับ
การกระทําหรือเจตนาของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ที่กระทําความผิดแตอยางใด กรณีจึง เปนการสันนิษฐานไวกอนวา กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ซึ่ง รั บ ผิด ชอบในการดํ าเนิน งานของนิ ติบุค คลนั้ น ไดกระทํา ความผิด ดว ย อัน มี ผลเปน การผลักภาระ
การพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ทั้งหมดทุกคน บทบัญ ญัติดังกลาวจึง ถือเปน การสันนิษฐานความผิดของจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัย
สถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข มิใชสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจาก
ที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําบางอยางบางประการอันเกี่ยวกับความผิดตามที่จําเลยถูกกลาวหาแลว
เทานั้น จึงขัดตอหลัก Presumption of Innocence ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
เพราะมาตรา ๓๙ วรรคสอง ไดวางหลักไววา ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาทุกคนเปนผูบ ริสุทธิ์
จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาบุคคลเหลานั้นไดกระทําความผิดตามกฎหมาย ทั้งยังเปนการขัดตอ
หลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาและหลักนิติธรรม ซึ่งมีหลักการวา ในคดีอาญาโจทก
มีภาระตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลย โดยจําเลยไมจําเปนตองนําพยานหลักฐาน
มาพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน ดังนั้น พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ ในสวนที่
สันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลยโดยไมปรากฏวาจําเลยไดกระทําการใดเกี่ยวกับความผิดนั้นดวยเลย
คงอาศัยเพียงสถานะของจําเลยเทานั้นเปนเงื่อนไขแหงขอสันนิษฐาน จึงเปนการสันนิษฐานที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๓ วรรคสอง เปนอันใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖
ดวยเหตุผลดัง กลาว จึงเห็นวาบทบัญ ญัติม าตรา ๒๘/๔ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ. ๒๕๐๙ เฉพาะในส ว นที่ สัน นิษฐานความผิด ทางอาญาของจํ าเลยโดยอาศัย สถานะของบุ คคล
เปนเงื่อนไขขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๓ วรรคสอง เปนอันใชบังคับ
มิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
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