เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๓/๒๕๕๓
วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๐ (๕)
หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง บัญญัติวา ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา
หรือจําเลยไมมีความผิด ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน รวมทั้งการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
อยางไรก็ตาม มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบตั ิโดยไมเปนธรรม และมาตรา ๔๐ (๕) บัญญัติวา
ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง และความชวยเหลือ
ที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ส ว นพระราชบั ญ ญั ติ ข ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ บั ญ ญั ติ ว า
ในกรณีที่ผูก ระทํา ความผิด ซึ่ง ตองรั บ โทษตามพระราชบัญ ญั ตินี้เป น นิติบุ คคล ใหก รรมการผูจั ด การ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ตราขึ้นโดยมีเหตุผลวา เนื่องจาก
การประกอบธุรกิจจําหนายสินคาหรือบริการในปจจุบันไดใชวิธีการทําตลาดในลักษณะที่เขาถึงผูบริโภค
โดยการเสนอขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัย หรือสถานที่ทํางานของผูบริโภค
หรื อ ของบุ ค คลอื่ น หรื อ สถานที่ อื่ น ที่ ไ ม ใ ช ส ถานที่ ป ระกอบการค า เป น ปกติ ธุ ร ะโดยการอธิ บ าย
หรือการสาธิตสินคาผานผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง การเสนอขายสินคาหรือบริการในลักษณะดังกลาว
ทําใหผูบริโภคอยูในสภาวการณที่ไมอาจตัดสินใจตกลงซื้อสินคาหรือรับบริการไดอยางอิสระและรอบคอบ
นอกจากนี้ ยังมีการประกอบธุรกิจจําหนายสินคาหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพื่อเสนอขายสินคา
หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค เชน โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมุงหวังใหผูบริโภค
ซึ่งอยูหางโดยระยะทางแสดงเจตนาตอบกลับเพื่อซื้อสินคาหรือบริการดังกลาวนั้น ซึ่งในกรณีนี้สินคา
หรือบริการดังกลาวอาจไมตรงกับคํากลาวอางตามที่ไดโฆษณาไว อีกทั้งการทําตลาดขายตรงและตลาดแบบตรง
ในปจจุบัน ไดมีการใชวิธีการชักชวนและจัด ใหป ระชาชนทั่ว ไปเขารว มเปน เครือขายในธุร กิจดัง กลา ว
โดยตกลงจะใหผลประโยชนต อบแทนจากการหาผูเขารวมเครือขายดัง กลาว ซึ่งคํานวณจากจํานวน
ผูเขารวมเครือขายที่เพิ่มขึ้น อันมีลักษณะเปนการหลอกลวงประชาชน การทําตลาดสินคาหรือบริการ
ในลักษณะของการขายแบบเชิงรุกดังกลาว ทําใหประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผูบริโภคตกอยูในฐานะ
ที่เสียเปรียบและกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม
เมื่ อ พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง จากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น แล ว จะเห็ น ได ว า ป จ จุ บั น
มีการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงในหลากหลายรูปแบบ และการประกอบธุรกิจเหลานั้น
สามารถเขาถึงประชาชนไดโดยตรง ซึ่งยากตอการควบคุมมาตรการดานการเอารัดเอาเปรียบประชาชน
ผูบริโภค หากปลอยปละละเลยอาจกอใหเกิดผลรายแรงแกสังคมและทางเศรษฐกิจมากขึ้น รูปแบบ
การดําเนิน กิจการในลักษณะนี้สวนใหญจะดําเนินกิจการในรูปแบบของนิติบุคคล และหากนิติบุคคล
กระทําความผิด การที่จะลงโทษปรับนิติบุคคลเพียงประการเดียวอาจไมไดผลในการระงับ หรือยับยั้ง
การกระทําความผิดดังกลาว ทั้งยังเปนเหตุใหเกิดชองวางใหผูบริหารของนิติบุคคลที่ไมสุจริตใชประโยชน
ของนิติบุคคลที่ตนไดจัดตั้งขึ้นมาประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบประชาชนและโยนความรับผิดใหแกนิติบุคคล
โดยที่ ผู บ ริ ห ารของนิ ติ บุ ค คลไม ต อ งร ว มรั บ ผิ ด ด ว ย เนื่ อ งจากถื อ ว า เป น การกระทํ า ของนิ ติ บุ ค คล
และมี ค วามสามารถทางการเงิ น ในการชํ า ระค า ปรับ ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งมี ม าตรการนํ า ตั ว ผู ดํ า เนิ น การ
ซึ่ง เปน บุค คลธรรมดามาลงโทษร ว มกับ นิติ บุค คลดว ย ประการสํา คัญ ความผิด ทางเศรษฐกิจ เหลา นี้
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๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

มีความซับซอนตางจากความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไป มักจะหาพยานหลักฐานไดยากหรือพยานหลักฐาน
สวนใหญจะอยูในความครอบครองของนิติบุคคล และการแกไขเยียวยาใหผูเสียหายกลับคืนสูฐานะเดิม
ก็ทําไดยาก ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงคที่จะนําตัวบุคคลผูกระทําความผิดมาลงโทษ เพื่อใหผูบริหารของนิติบุคคล
ที่ประกอบธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรงควบคุมดูแลกิจการใหเปนไปโดยมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ
จึงจําเปนตองมีการบัญญัติบทลงโทษแกผูบริหารของนิติบุคคลไวดวย
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติวา
“ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล....” แลวเห็นวา หมายถึง
เปนกรณีที่โจทกไดยื่นฟองนิติบุคคล และศาลไดพิจารณาแลวเห็น วานิติบุคคลเปน ผูกระทําความผิด
ซึ่ง ตองไดรับ โทษ ประกอบกับ คําวา “ให กรรมการผูจัด การ ผูจัด การ หรือบุคคลใดซึ่ง รับ ผิด ชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ....” หมายถึงวา นิติบุคคลซึ่งเปนบุคคลสมมุติตามกฎหมาย
การกระทําใด ๆ ที่จะไปละเมิด ตอกฎหมาย จึงตองกระทําโดยบุคคลธรรมดาผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลนั้น ๆ ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจเรียกชื่อเปน กรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรืออาจเรียกชื่อ
เปนอยางอื่นแตเปนบุคคลซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น สุดแทแตวานิติบุคคลนั้น
จะกําหนดใหผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลใชชื่อเรียกวาอยางไร
พิจารณาแลวเห็นวา เจตนารมณของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๔ หาไดบัญญัติใหกรรมการของนิติบุคคลทุกคนตองมารวมรับผิดกับผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลไม จึงมิใชการสันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําความผิด ที่จะขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ไมเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และไมเกี่ยวของกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผูตองหาหรือจําเลยที่จะมีสิทธิไดรับความคุมครอง
และความช ว ยเหลื อ ที่ จํ า เป น และเหมาะสมจากรั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๐ (๕) นอกจากนี้
ผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติ บุ คคลนั้น ก็ ยั ง สามารถพิสู จ นไ ด วา ตนมิ ไ ด มีส ว นในการกระทํา ความผิ ด ของนิ ติ บุค คลนั้ น ได
จึงถือไดวาไดรับความคุมครองจากกฎหมายโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน ซึ่งมาตรการดังกลาวนี้กําหนดขึ้น
ก็เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะหรือคุมครองผูบริโภคซึ่งเปนประชาชนคนสวนใหญของประเทศ
ดังนั้น การที่พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ บัญญัติวา
ในกรณีที่ผูก ระทํา ความผิด ซึ่ง ตองรั บ โทษตามพระราชบัญ ญั ตินี้เป น นิติบุ คคล ใหก รรมการผูจั ด การ
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ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิด ชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนมิไดมสี วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
จึงชอบดวยรัฐธรรมนูญแลว
อาศัยเหตุดังไดวินจิ ฉัยแลวขางตน จึงมีความเห็นวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๐ (๕)
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

