เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๘ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัยที่ ๒/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๕
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม่
ความเห็น
พิจารณาแล้ ว พระราชบัญ ญัติคุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ บัญ ญัติว่ า
“ในกรณีที่ผู้กระทําความผิด เป็น นิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิด ของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง บัญญัติว่า
“ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด”
จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘
เป็น บทบัญ ญัติสัน นิษฐานความผิด อันจะเป็น การขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
หรือไม่
ในปัญ หาดังกล่าว เห็น ว่า พระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘
เป็น บทมาตราที่กําหนดความผิดของผู้ที่มีหน้าที่กระทําการแทนนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคลกระทําผิด
และการกระทําผิดนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําการ หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการในอํานาจ
หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรานั้ น ๆ ในพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ สั น นิ ษ ฐานไว้ แ ต่ แ รกว่ า
ผู้แทนนิติบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีความผิด ไว้ก่อน โจทก์ยังคงต้องมีหน้าที่พิสูจน์ความผิดของจําเลยว่า

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๘ ก
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๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เป็นผู้กระทําการหรือละเว้นกระทําการอันเป็นความผิดตามบทบัญญัติหรือเงื่อนไขที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กําหนดไว้เพื่อให้ศาลรับฟังเสียก่อน ซึ่งเป็นกรณีที่ตรงกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในคดีอาญา ที่จะสันนิษฐาน
ไว้ ก่อ นว่ า ผู้ต้ องหาหรือ จํ าเลยไม่มี ความผิ ด และฝ่ ายจํ าเลยก็ มีสิ ท ธิ นํ าสื บหั ก ล้า งได้ เช่ น เดี ย วกัน กั บ
คดีอาญาทั่ว ๆ ไป บทบัญ ญัติแ ห่งพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองแรงงานมาตรานี้ จึงไม่มีลักษณะที่มีผ ล
เป็น การสันนิษฐานความผิดของจําเลยโดยโจทก์มิต้องพิสูจน์ถึงการกระทําหรือเจตนาของจําเลยที่เป็น
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล กรณีจึงแตกต่างกับบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ว่า
เป็นการขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ตามคําวินิจฉัย ที่ ๑๒/๒๕๕๕ เนื่องจาก
เป็น บทสัน นิษฐานความผิด ของกรรมการหรือผู้แ ทนของนิติบุคคลทุกคนในกรณีที่นิติบุคคลกระทําผิด
บทกฎหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๑๕๘ จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
อาศัยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
นายวสันต์ สร้อยพิสทุ ธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๘ ก
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัยที่ ๒/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๕
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม่
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง บัญญัติไว้ในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติว่า “ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
หรือจําเลยไม่มีความผิด ” มีเจตนารมณ์เพื่อรับรองและคุ้มครองสิท ธิแ ละเสรีภาพของบุคคลซึ่งตกเป็น
ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญามิให้ต้องอยู่ในฐานะที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทําความผิดก่อนที่จะได้รับ
การพิสูจน์ความผิด บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลไว้เป็นการทั่วไป ไม่จําต้อง
มีเงื่อนไขใด เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาย่อมจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนี้ทัน ที
เป็นบทกฎหมายพื้นฐานซึ่งมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชนที่ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาสากลที่ว่า บุคคลทุกคนมีสิท ธิ ได้รับการสัน นิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุท ธิ์จ นกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ า
มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิด
ทางอาญาที่รัฐให้การรับรองแก่บุคคลทุกคนที่จะไม่ถูกลงโทษทางอาญาจนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจน์
ได้ว่าเป็นผู้กระทําความผิด และยังเป็น หลักการสําคัญประการหนึ่ง ของหลักนิติธ รรมที่มุ่งต้องการให้
ประชาชนในประเทศได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและเป็นธรรม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง โดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการว่าจ้าง การใช้แรงงาน และการจัดสวัสดิการที่จําเป็น
ในการทํางาน เพื่อให้ผู้ทํางานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม รวมทั้ง
มาตรการที่กํ าหนดความสัมพัน ธ์ร ะหว่างนายจ้า ง ลูก จ้าง และองค์ก รให้ต้ องปฏิ บัติต่อ กัน รวมถึ ง
การปฏิบัติต่อรัฐอีกด้วย และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ เห็นได้ว่า ยังประกอบไปด้วย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๘ ก
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๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

บทบัญญัติในส่วนที่เป็นทั้งข้อห้ามและข้อบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ย่อมเป็นความผิดและได้รับโทษตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งมีทั้งบทลงโทษ
ในทางแพ่งและทางอาญา และด้วยเหตุที่เป็นกฎหมายที่มีโทษในทางอาญา การตีความในส่วนที่กําหนด
ความผิดและโทษทางอาญาจึงต้องตีความด้วยความระมัดระวัง จําต้องตีความตามลายลักษณ์อักษรและ
เจตนารมณ์ของกฎหมายไปพร้อม ๆ กันด้วย
สําหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ กําหนดไว้ในหมวด ๑๖
บทกําหนดโทษ บัญญัติว่า “ในกรณีทผี่ ู้กระทําความผิดเป็นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ หรือกระทําการของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระทําของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนิน งานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้น
ต้องรับโทษตามที่บัญ ญัติไว้สําหรับความผิด นั้น ๆ ด้ว ย” บทบัญ ญัติดังกล่าวได้บัญ ญัติให้ผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ที่กระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายนั้น ต้องรับโทษในความผิดเดียวกันกับนิติบุคคลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
สําหรับความผิดนั้นด้วย แม้จะเป็นบทบัญญัติที่เป็น โทษแก่จําเลยในทางอาญา แต่บทบัญ ญัติดังกล่าว
มิใช่บทบัญญัติที่เป็นการวางข้อสันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น เป็นผู้กระทําความผิดมาตั้งแต่แรกเริ่มคดีโดยที่โจทก์ไม่จําต้องพิสูจน์ถึงการกระทําความผิด
แต่เป็นบทกฎหมายที่ถือเอาพฤติกรรมหรือการกระทําของผู้กระทําความผิดเป็นตัวตั้ง กล่าวคือ กรณีที่
จะให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดในกรณีที่นิติบุคคล
เป็นผู้กระทําผิดนี้ โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้นมีส่วนกระทําการ หรืองดเว้นกระทําการตามหน้าที่ทําให้เกิดการกระทําผิดของนิติบุคคลขึ้น
นั่นคือ หากต้องการลงโทษกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลด้วยแล้ว
โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีส่ว นกระทําผิด อยู่ด้วย ไม่ใช่เป็นการผลักภาระการพิสูจน์
ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลที่จะต้องพิสูจน์
ให้ตนเองพ้นผิดแต่อย่างใด
อนึ่ง บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ นี้ เป็นคนละกรณี
กับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัย
ไว้ว่าขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เพราะเป็น บทบัญญัติที่สัน นิษฐานความผิด
ทางอาญาของจําเลยโดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๘ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

อาศัย เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงเห็นว่า พระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๕๘ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

