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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 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 ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐
หรือไม
ความเห็น
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙
วรรคสอง เป น บทบัญ ญั ติอยู ในหมวด ๓ เรื่ องสิ ทธิแ ละเสรี ภาพของชนชาวไทย ส ว นที่ ๔ สิท ธิ
ในกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติคุมครองสิทธิแกประชาชนวา ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด สาระสําคัญของมาตรา ๓๙ วรรคสอง จึงเนนอยูที่การคุมครองผูตองหา
หรือจําเลยโดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาและจําเลยยังไมมีความผิดจนกวาจะไดพิสูจนความผิด
ของผูตองหาและจําเลยใหเปนที่แนชัดเสียกอน
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ตราขึ้นโดยเหตุผลวาการประกอบธุรกิจ
จําหนายสินคาหรือบริการในปจจุบันไดใชวิธีการทําตลาดในลักษณะที่เขาถึงผูบริโภค โดยการเสนอขายสินคา
หรือบริการแกผูบริโภคโดยตรง ผานผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง การเสนอขายสินคาหรือบริการ
ในลักษณะดังกลาวทําใหผูบริโภคไมอาจตัดสินใจตกลงซื้อสินคาหรือรับบริการไดอยางอิสระและรอบคอบ
และยังมีการจําหนายสินคาหรือบริการโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็ก ทรอนิกส ซึ่งในกรณีนี้สินคา
หรื อ บริ ก ารดั ง กล า วอาจไม ต รงกั บ คํ า กล า วอ า งตามที่ ไ ด โ ฆษณาไว อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารใช วิ ธี ก ารชั ก ชวน
และจัดใหประชาชนทั่วไปเขารวมเปนเครือขายในธุรกิจดังกลาว โดยตกลงจะใหผลประโยชนตอบแทน
จากการหาผูเขารวมเครือขายดังกลาวอันมีลักษณะเปนการหลอกลวงประชาชน ทําใหประชาชนโดยทั่วไป
ในฐานะผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบและกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม ฉะนั้น
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รัฐยอมมีอํานาจตราพระราชบัญ ญัติฉบับนี้เพื่อจํากัดการใชสิทธิแ ละเสรีภาพบางประการเทาที่จําเปน
เพื่อคุมครองประโยชนของผูบริโภคและประโยชนสาธารณะได
การที่ พระราชบัญ ญั ติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ บัญ ญัติว า
ในกรณีที่ผูก ระทํา ความผิด ซึ่ง ตองรั บ โทษตามพระราชบัญ ญั ตินี้เป น นิติบุ คคล ใหก รรมการผูจั ด การ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เนื่องเพราะนิติบุคคลนั้นเปนเพียงบุคคลอันกฎหมายสมมุติขึ้นใหมีสิทธิและหนาที่
ตามกฎหมายเชน เดี ยวกับ บุค คลธรรมดา ฉะนั้น การกระทํ าและการแสดงเจตนาใดของนิ ติบุ คคล
จึงจําเปนตองกระทําโดยผูแทนนิติบุคคล นิติบุคคลโดยสภาพไมอาจกระทําความผิดที่มีโทษอาญาไดดวยตนเอง
แตตองอาศัยการกระทําของผูแทนนิติบุคคลที่กระทําในนามของนิติบุคคลทั้งสิ้น ฉะนั้น ความผิดที่นิติบุคคล
กระทําจึงมีที่มาจากผูแทนนิติบุคคลอันเปนบุคคลธรรมดาโดยแทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๗๐ วรรคสอง ความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคล การที่มาตรา ๕๔
บัญญัติใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ตองรับโทษตามทีก่ ฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย อันเปนการสันนิษฐานขอเท็จจริงวาผูนั้น
รูเห็นเกี่ยวของกับการกระทําผิด มิใชเปนการสันนิษฐานความผิดแตอยางใด จึงเปนการบัญญัติที่ชอบแลว
อยางไรก็ดี อาจมีกรณีที่กรรมการบางคนมิไดมีสวนรูเห็นกับการกระทําความผิดนั้นดวย มาตรา ๕๔
จึงไดบัญญัติใหการผอนคลายและใหทางแกไขเยียวยาแกกรรมการผูนั้นที่จะพิสูจนขอเท็จจริงหักลางขอเท็จจริง
ที่กฎหมายสันนิษฐานไวไดวาตนมิไดมสี วนในการกระทําความผิดนั้นดวย ซึ่งหากพิสูจนไดก็ยอมไมเปนความผิด
การบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้จึงมีเหตุผลและชอบธรรมแลว ฉะนั้น เมื่อพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับแกประชาชนทุกคนโดยเทาเทียมกัน
มิไดกระทบตอความเสมอภาคในทางกฎหมาย และมิไดเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม กับทั้งไดบัญญัติ
ถึงการผอนคลายและเยียวยาผลบังคับของมาตรา ๕๔ นี้ไวอยางพอเพียงแลว มาตรา ๕๔ นี้จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๕) เปนบทบัญญัติ
อยูในหมวด ๓ เรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ที่ใหสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมแกประชาชนวา ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับ
ความคุ ม ครอง และความช ว ยเหลื อ ที่ จํ า เป น และเหมาะสมจากรั ฐ ส ว นค า ตอบแทน ค า ทดแทน
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และคาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติอยูในหมวด ๓
เรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๒ ความเสมอภาค บัญญัติถึงความเสมอภาคของบุคคลวา
บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได ซึ่งทั้งสองมาตรานี้มีสาระสําคัญที่กําหนดถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและความเสมอภาค
ของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติคุมครองไวเทานั้น โดยสภาพแลวจึงไมมีเนื้อหาใดที่พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ จะขัดหรือแยงได
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙
วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

