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เรื่อง     พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยง
       ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
 ศาลฎีกาสงคำโตแยงของจำเลยท่ี ๒ (นายพิธาน  เชี่ยวหัตถพงษ) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมี 
ขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

 พนกังานอยัการจงัหวัดบรีุรมัย ไดยืน่ฟองบรษัิทเอเซีย่น เจมส จำกดั จำเลยที ่๑ และนายพธิาน
เชี่ยวหัตถพงษ จำเลยที่ ๒ ตอศาลจังหวัดบุรีรัมย ในฐานความผิดตอพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยจำเลยท่ี ๒ ซึง่เปนผูประกอบธุรกจิขายตรงไดดำเนินการในลักษณะท่ีเปนการ
ชกัชวนใหบคุคลเขารวมเปนเครอืขายโดยสมคัรเปนสมาชกิผูจำหนายอสิระและซือ้สนิคาของจำเลยที ่๑
และตกลงวาจะใหผลประโยชนตอบแทนเปนจำนวนเงนิหากสมาชกิดงักลาวหาสมาชกิผูจำหนายอสิระ
มาเพิ่มเพื่อซื้อสินคา ซึ่งจำนวนเงินดังกลาวจะเพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ  เมื่อสมาชิกผูจำหนายอิสระสามารถหา
สมาชกิเพิม่ขึน้เปนชัน้ ๆ  ไป อนัเปนการตกลงใหผลประโยชนตอบแทนจากการหาผูเปนสมาชกิเขารวม
เครือขายซึ่งคำนวณจากจำนวนผูเขารวมเครือขายที่เพิ่มขึ้นอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ขอใหลงโทษ
จำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ มาตรา ๑๙
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๔

 ศาลจงัหวดับรุรีมัยพพิากษาวา จำเลยทัง้สองมคีวามผดิตามพระราชบญัญติัขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๔ จำเลยท่ี ๑ ลงโทษปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จำเลยที่ ๒ ลงโทษจำคุก ๕ ป จำเลยทั้งสองอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายืน จำเลยทั้งสอง
ฎีกาคัดคานคำพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๓ คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา

สสรรุปปคคำำพพิิพพาากษาขขอองงศศาาลล แแลละะผผลลกกาารรววิินนิิจฉััยปปญญหหาาขขออกกฎหมายที่น

เร่ือง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ ศ ๒๕๔๕ มาตง

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๒/๒๕๕๕

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๑๑๔ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 ตอมาจำเลยท่ี ๒ ยื่นคำรองตอศาลฎีกา โตแยงวาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทำความผิดซึ่งตองรับโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ กลาวคือ ในกรณีท่ีโจทกนำสืบไดความวา
นิติบุคคลซ่ึงเปนจำเลยท่ี ๑ กระทำความผิดตามกฎหมายดังกลาว และศาลพิพากษาใหนิติบุคคลน้ัน
รับโทษแลว กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลน้ัน
ตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย โดยโจทกไมตองนำสืบวาจำเลยท่ี ๒ 
ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการไดรวมกระทำความผิดดวยหรือไม กฎหมายดังกลาวไดบัญญัติใหกรรมการ
ผูจดัการหรอืผูจดัการตองรับผดิโดยทนัทีและผลกัภาระใหจำเลยที ่๒ นำสบืตอสูวามไิดมสีวนในการ
กระทำความผดิของนติบิคุคลซึง่เปนการปฏเิสธหรอืตัดอำนาจของศาลในการรบัฟงพยานหลกัฐาน
ของโจทกท่ีนำสืบมาในทางท่ีเปนคุณประโยชนตอกรรมการผูจัดการ และผูจัดการ นอกจากน้ี 
นิติบุคคลยังไดรับสิทธิจากบทบัญญัติดังกลาวในการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์
แตกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการ ซึ่งเปนจำเลยท่ี ๒ ไมไดรับสิทธินี้ แตกลับถูกกฎหมายใหตอง
รบัผดิตามนติบิคุคล เวนแตจะพสิจูนไดวาไมมสีวนในการกระทำความผดิน้ันดวย บทบญัญตัดิงักลาว
ไมไดคุมครองจำเลยท่ี ๒ ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการ ภายใตหลักที่วา “ในคดีอาญาตองสันนิษฐาน
ไวกอนวาจำเลยเปนผูบริสุทธิ์”

 ศาลฎีกามีคำสั่งใหสงความเห็นและขอโตแยงของจำเลยที่ ๒ ตามทางการเพ่ือใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑

วรรคหน่ึง หรือไม
 พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นตามคำรองมีขอโตแยงวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕)
ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม ซึ่งศาลฎีกาจะนำบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดีและ
ยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติน้ีมากอน  กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕)
ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม
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 พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๕) 
เปนบทบญัญตัใินหมวด ๓ วาดวยสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย สวนที ่๔ สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม 
โดยมาตรา ๓๙ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลย
ไมมีความผิด เปนบทบัญญัติที่มุงคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิดจนกวาจะมีคำพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทำความผิด
ซึ่งขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) 
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสองน้ี เปนขอสันนิษฐานอันมีท่ีมาจากหลักสิทธิมนุษยชน
ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ขอ ๑๑ ที่วา “บุคคลซ่ึงถูกกลาวหาวามีความผิดอาญา มีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา
บริสุทธ์ิ จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย และผูนั้นไดรับ
หลักประกันทั้งหลายท่ีจำเปนในการตอสูคดี” อันถือเปนหลักการพ้ืนฐานของระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทำความผิดอาญา เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาท่ีรัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษ
ทางอาญาจนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทำความผิด และเปนหลักการท่ีสำคัญ
ประการหน่ึงของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศและ
ระดับระหวางประเทศ อันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal
Declaration of Human Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก
มีพันธกรณีอยูดวย

 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๕) เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของผูเสียหาย ผูตองหา 
จำเลย และพยานในคดีอาญา ใหไดรับความคุมครอง และความชวยเหลือที่จำเปนและเหมาะสม
จากรัฐโดยคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จำเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

 สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย สวนที่ ๒ ความเสมอภาค โดยรับรองใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลเพราะเหตุที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว จะกระทำมิได

 สำหรับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนกฎหมายท่ีตราข้ึน
โดยมีเจตนารมณเพือ่คุมครองผูบริโภคจากการเสนอขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภคโดยตรง ณ ทีอ่ยู
อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผูบริโภคหรือของบุคคลอื่น หรือสถานที่อื่นที่ไมใชสถานที่ประกอบ
การคาเปนปกติธุระ โดยผานผูจำหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง ทำใหผูบริโภคตกอยูในสภาวการณ
ที่ไมอาจตัดสินใจตกลงซ้ือสินคาหรือรับบริการไดอยางอิสระและรอบคอบ นอกจากนี้ ยังมี
การประกอบธุรกิจจำหนายสินคาหรือบริการในลักษณะของการส่ือสารขอมูลเพื่อเสนอขายสินคา
หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค ซึ่งสินคาหรือบริการดังกลาวอาจไมตรงกับคำกลาวอางตามที่
ไดโฆษณาไว อีกทั้งการทำตลาดขายตรงและตลาดแบบตรงในปจจุบันไดมีการใชวิธีการชักชวน
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๑๑๖ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

และจัดใหประชาชนท่ัวไปเขารวมเปนเครือขายในธุรกิจดังกลาว โดยตกลงจะใหผลประโยชน
ตอบแทนจากการหาผูเขารวมเครือขายดังกลาวซ่ึงคำนวณจากจำนวนผูเขารวมเครือขายท่ีเพ่ิมข้ึน
อันมีลักษณะเปนการหลอกลวงประชาชน ทำใหประชาชนโดยท่ัวไปในฐานะผูบริโภคตกอยูใน
ฐานะที่เสียเปรียบและกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม จึงมีบทกำหนดโทษ
ในมาตรา ๕๔ ซึ่งบัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทำความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้
เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
นติบิคุคลนัน้ ตองรบัโทษตามทีก่ฎหมายกำหนดไวสำหรบัความผดินัน้ ๆ  ดวย เวนแตจะพสิจูนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

 เห็นวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนขอสันนิษฐาน
ตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจำเลย โดยโจทกไมจำตองพิสูจนใหเห็นถึงการ
กระทำหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจำเลยกอน เปนการนำการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
มาเปนเง่ือนไขของการสันนิษฐานใหจำเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เนื่องจาก
การสันนิษฐานวา ถาผูกระทำความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทำ
ความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทำความผิดของนิติบุคคล
ดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทำหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลน้ันวามีสวนรวมเก่ียวของกับการกระทำ
ความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
และจำเลยเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล
เทานั้น กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นไดกระทำความผิดดวย อันมีผลเปนการผลัก
ภาระการพิสูจนความบริสุทธ์ิไปยังกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ และบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐาน
ความผิดของผูตองหาและจำเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเง่ือนไข มิใช
การสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากท่ีโจทกไดพิสูจนใหเห็น
ถึงการกระทำอยางหนึ่งที่ เ ก่ียวของกับความผิดท่ีจำเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลัก
นิติธรรมขอที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทำความผิดของจำเลยใหครบ
องคประกอบของความผิด นอกจากน้ี บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนำบุคคลเขาสูกระบวน
การดำเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและจำเลย ซึ่งทำใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบ้ืองตนวาบุคคลน้ัน
ไดกระทำการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา บทบัญญัติมาตราดังกลาว
ในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจำเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจำเลยได
กระทำการหรือมีเจตนาประการใดเก่ียวกับความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
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๑๑๗

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕ จุลนิติ

 ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๕ คน คือ นายวสันต  สรอยพิสุทธิ์ 
นายจรัญ  ภักดีธนากุล นายเฉลิมพล  เอกอุรุ นายชัช  ชลวร และนายบุญสง  กุลบุปผา วินิจฉัยวา 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐาน
ใหบรรดากรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล
นั้นตองรับโทษทางอาญารวมกับนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีสวนเกี่ยวของอยางใดอยางหนึ่งกับ
การกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง

 สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ คน คือ นายจรูญ  อินทจาร นายนุรักษ  มาประณีต
นายสุพจน  ไขมุกด และนายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา
๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนท่ีสนันษิฐานใหกรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรือบคุคลใด
ซึง่รบัผิดชอบในการดำเนินงานของนิตบิคุคลน้ัน ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเก่ียวกับการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลน้ัน ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ กรณีจึงไมจำตองวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไม อีกตอไป
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