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คําวินิจฉัยท่ี  ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕๗/๒๕๕๕ 

 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๔๕  (๑)  วา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   มีปญหาเกี่ยวกับ 

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม 

ผูตรวจการแผนดิน  ผูรอง  เสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๔๕  (๑)  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ  สรุปไดวา 

ผูรองไดรับหนังสือรองเรียนจากนายวิศิษฎ  เลาหพูนรังษี  นางนิภาพัฒน  โรมรัตนพันธ  และ 

นายทัน  เทียนสุวรรณ  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  วา  เมื่อวันท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔  บริษัท  อารียา   

พรอพเพอรตี้  จํากัด  (มหาชน)  ซึ่งมีนายวิศิษฎ  เลาหพูนรังษี  ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 

และกรรมการผูจัดการ  นางนิภาพัฒน  โรมรัตนพันธ  และนายทัน  เทียนสุวรรณ  ดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหารในขณะนั้น  ไดถูกเจาพนักงานทําการคนเพ่ือยึด  อายัดเครื่องคอมพิวเตอร  แผนซีดี   

หรือส่ิงของอื่นท่ีเกี่ยวของ  ที่มีการติดตั้งหรือบันทึกขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม   

และบันทึกการตรวจคน  ยึด  อายัดของกลางและรายงานการตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของบริษัท   

ตอมาไดมีการรองทุกขเกี่ยวกบัการละเมิดลิขสิทธิ ์ และมีหมายเรียกผูตองหาจากกองบังคับการปราบปราม 

การกระทําความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมายังบริษัท  และกรรมการบริษัททุกคนในฐานะผูตองหา   

จากกรณีดังกลาว  ผูรองเรียนเห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ซึ่งบัญญัติวา   
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“ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้น 

เปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา 

โดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย”  เปนบทบัญญัติที่สันนิษฐานวาผูรองเรียนซึ่งเปนกรรมการของ 

บริษัท  อารียา  พรอพเพอรตี้  จํากัด  (มหาชน)  มีความผิด  โดยผูกลาวหาไมจําตองพิสูจนหรือแสดงหลักฐาน 

ใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของผูรองเรียนกอน  แตกลับนําการกระทําความผิดของบริษัท 

มาเปนขอสันนิษฐานใหผูรองเรยีนมคีวามผิดและตองรับโทษทางอาญา  เปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ 

มายังกรรมการหรือผูจัดการที่ตองพิสูจนวาไมไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐาน 

ความผิดของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข  ซึ่งเปนการบัญญัติกฎหมาย 

ที่ทําใหกรรมการหรือผูจัดการถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  เชน  ถูกหมายเรียก  และอาจถูกจับกุม  คุมขัง   

ตองขอประกันตัว  โดยไมมีพยานหลักฐานในเบื้องตนวากรรมการหรือผูจัดการไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใด 

อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา  อีกทั้งบทบัญญัติดังกลาวยังขัดตอหลักนิติธรรม  และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ผูรองเรียนจึงสงเรื่องใหผูรองเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๔๕  (๑)   

ผูรองเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เปนบทบัญญัติที่มุงคุมครองสิทธิของผูตองหา 

หรือจําเลยในคดีอาญา  โดยตองสันนษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวาจะพิสูจนไดวา 

บุคคลนั้นไดกระทําความผิดจริง  ถือเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา   

โดยใหโจทกมีหนาที่นําสืบใหศาลเห็นวาจําเลยเปนผูกระทําความผิด  สวนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

มาตรา  ๗๔  เปนการสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลโดยใหถือวา 

กรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวา 

การกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม  ซึ่งมีผลวาเมื่อโจทกสามารถนําสืบ 

ใหเห็นถึงขอเท็จจริงอันเปนเงื่อนไขของขอสันนิษฐานวาบุคคลนั้นเปนกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคล 

ท่ีกระทําความผิดแลว  ก็จะทําใหไดรับการสันนิษฐานวากรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น 

เปนผูรวมกระทําความผิดดวย  อันเปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐาน 

ใหกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญา  เปนการผลักภาระการพิสูจนใหแกกรรมการ 

หรือผูจัดการของนิติบุคคลในการที่จะตองนําเสนอพยานหลักฐานเพ่ือหักลางขอสันนิษฐาน  นอกจากนั้น   
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บทบัญญัติดังกลาวยังสงผลใหกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย 

โดยไมจําตองมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวากรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น 

ไดรวมกระทําความผิดกับนิติบุคคลนั้นหรือไม  กรณีมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ผูรองจึงเสนอเรื่องพรอมความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา   

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม   

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณา 

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๒๔๕  (๑)  หรือไม  เห็นวา  ประเด็นตามคํารองเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดิน 

ไดเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

มาตรา  ๗๔   มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม  กรณี 

จึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๔๕  (๑)  ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา 

และการทําคําวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๑๗  (๑๘)  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

มาตรา  ๗๔  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๓  วาดวยสิทธิ 

และเสรีภาพของชนชาวไทย  สวนท่ี  ๔  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  โดยวรรคสอง  บัญญัติวา  ในคดีอาญา   

ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด  เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสิทธิ 

ของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวา 

จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด  ซึ่งขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรอืจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์   

(presumption  of  innocence)  ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสองนี้  เปนขอสันนิษฐาน 

อันมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน  ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  (Universal  

Declaration  of  Human  Rights)  ขอ  ๑๑  ที่วา  บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญา  มีสิทธิท่ีจะไดรับ 

การสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์  จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย   

และผูนั้นไดรับหลักประกันทั้งหลายท่ีจําเปนในการตอสูคดี  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมือง  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights)  ขอ  ๑๔.๒  ที่วา   



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญา  ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจน 

ตามกฎหมายไดวามีความผิด  อันถือเปนหลักการพ้ืนฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา   

บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญา  เพ่ือเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับ 

ความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนท่ีจะไมถูกลงโทษทางอาญา  จนกวาจะมีพยานหลักฐาน 

มาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด  และเปนหลักการที่สําคญัประการหนึ่งของหลักนติธิรรม  (The  Rule   

of  Law)  ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศ   

สําหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพ่ือให 

ความคุมครองผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและศีลธรรม  ซึ่งบุคคลผูสรางสรรคพึงไดรับจากผลงานสรางสรรค 

อันเกิดจากการเปนผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งขึ้น  จึงตองมีมาตรการคุมครอง 

ดานลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การคา  และ 

อุตสาหกรรมของประเทศและระหวางประเทศ  และเพ่ือสงเสริมใหมีการสรางสรรคงานในดานวรรณกรรม   

ศิลปกรรม  และงานดานอื่น ๆ  รวมท้ังมีบทกําหนดโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัต ิ

ที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดไว  และสําหรับกรณีนิติบุคคลกระทําความผิดมีบทบัญญัติใหกรรมการ 

หรือผูจัดการเปนตัวการรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลตามมาตรา  ๗๔  ท่ีบัญญัติวา  ในกรณีท่ีนิติบุคคล 

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการหรอืผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิด 

กับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

เห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  มีวัตถุประสงคใหดําเนินคดีแกกรรมการ 

หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคล  โดยใหถือวาเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลดวย  จึงเปนขอสันนิษฐาน 

ตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลย  โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทํา 

หรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน  เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไข 

ของการสันนิษฐานให จําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา  เนื่องจากการสันนิษฐานวา   

ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ก็ใหกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิด 

กับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิด 

ของนิติบุคคลดังกลาว  โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการหรือผูจัดการทุกคน 

ของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร  คงพิสูจนแตเพียงวา 
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นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และจําเลยเปนกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น 

เทานั้น  กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวแตแรกแลววา  กรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้น 

ไดกระทําความผิดรวมกับนิติบุคคลดวย  อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการ 

หรือผูจัดการทุกคนของนิตบิุคคลนัน้  บทบัญญัติมาตราดงักลาวจึงเปนการสันนษิฐานความผิดของผูตองหา 

หรือจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข  มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริง 

ที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากท่ีโจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 

ที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถกูกลาวหา  และยังขัดกับหลักนิตธิรรมขอที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระ 

การพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด  นอกจากนี้  บทบัญญัติ 

มาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย   

ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  เชน  การถูกจับกุม  หรือถูกคุมขัง  โดยไมมี 

พยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับ 

ความผิดตามที่ถูกกลาวหา  บทบัญญตัิมาตราดงักลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาหรือจําเลย 

โดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดนั้น   

จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๖  คน  คือ  นายวสันต  สรอยพิสุทธิ์   

นายจรัญ  ภักดีธนากุล  นายเฉลิมพล  เอกอุรุ  นายชัช  ชลวร  นายนุรักษ  มาประณีต  และนายบุญสง   

กุลบุปผา  วินิจฉัยวา   พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการ 

หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  โดยไมปรากฏวามีสวนเกี่ยวของ 

อยางใดอยางหนึ่งกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๓  คน  คือ  นายจรูญ  อินทจาร  นายสุพจน  ไขมุกด   

และนายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี  วินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ไมขัด 

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   

เฉพาะในสวนท่ีสันนิษฐานใหกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น   

โดยไมปรากฏวามีสวนเกี่ยวของอยางใดอยางหนึ่งกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  มีปญหาเกี่ยวกับ 
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ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เปนอันใชบังคับมิได 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖ 

นายวสันต  สรอยพิสุทธิ ์ ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

นายจรัญ  ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายจรูญ  อนิทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายเฉลิมพล  เอกอรุ ุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายชัช  ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายนุรกัษ  มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายบุญสง  กุลบปุผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายสุพจน  ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายอุดมศักดิ์  นติิมนตร ี ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายวสันต  สรอยพิสทุธิ์  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕๗/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

ประเด็นวินิจฉัย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม 

ความเห็น 

พิจารณาแลว  เห็นวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙   

วรรคสอง  บัญญัติวา  “ในคดีอาญา  ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด”  การที่ 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  บัญญัติวา  “ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น   

เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนติิบคุคลนั้นไดกระทําโดยตนมไิดรูเห็นหรือยินยอมดวย”  เปนการบัญญัตใิห 

กรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลตองรวมรับผิดในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ๆ  ดวย   

เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับการกระทําของนิติบุคคลนั้น  เปนขอสันนิษฐาน 

ตามกฎหมายที่เปนผลใหผลักภาระการพิสูจนไปยังกรรมการหรือผูจัดการของนติิบคุคล  แมขอสันนิษฐานดงักลาว 

จะมีลักษณะเปนขอสันนิษฐานไมเด็ดขาดก็ตาม  แตตามหลักกฎหมายทั่วไปทางอาญามีเจตนารมณ 

ที่จะรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา  จึงตองมี 

ขอสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นไมมีความผิด  อันสอดคลองกับหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

ขององคการสหประชาชาติ  ทําใหมีการกําหนดหลักเกณฑไววา  ในคดีอาญาโจทกมีภาระการพิสูจน 

ถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบแหงความผิด  ศาลจึงจะลงโทษจําเลยได  โดยจําเลย 

อาจนําพยานหลักฐานมาพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนหรือไมก็ได  การท่ีใหจําเลยตองพิสูจนความบริสุทธิ์ 

ของตนเองเพ่ือใหพนผิด  นับวาเปนผลรายแกจําเลย  วิธีการเชนนี้ขัดตอหลักกฎหมายท่ัวไปทางอาญาดังกลาว   

ทําใหโจทกมีภาระการพิสูจนแตเพียงวาจําเลยเปนกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลท่ีกระทําความผิดเทานั้น   
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ซึ่งแทบไมมีขอโตเถียงในขอเท็จจริงดังกลาวเนื่องจากมีการจดทะเบียนไวตอทางการแลว  แทนท่ีโจทก 

จะตองนําสืบพิสูจนดวยวาจําเลยคนใดมีสวนรวมกระทําความผิดอยางไร  ซึ่งไมนาจะมีความยากลําบาก 

ในการแสวงหาพยานหลักฐานแตอยางใด  การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาวยอมขัดตอสิทธิ 

และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญดวย  เพราะในการถูกดําเนินคดีอาญา  อยางนอยก็ตองหาหลักทรัพย 

มาประกันตัวทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและในชั้นพิจารณา  และยังตองหาทนายความมาชวยแกตาง 

เพ่ือใหพนจากขอสันนิษฐานตามกฎหมายซึ่งตองเสียคาใชจายอีกไมนอย  ทั้งการที่กฎหมายตั้งขอสันนิษฐานไวเชนนี้ 

ยอมทําใหพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการดําเนินคดีแกบุคคลเหลานี้ในแบบเหมาหมด  คือสอบสวน 

เพียงใหปรากฏวาผูตองหาเปนกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งกระทําความผิดเทานั้น  แลวฟอง 

ตอศาลทั้งหมด  ปลอยใหจําเลยไปหาพยานหลักฐานมานําสืบหักลางขอสันนิษฐานของกฎหมายเพ่ือใหพนผิด   

หากหาพยานหลักฐานไมไดก็ตองรับโทษ  การท่ีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   

บัญญัติใหกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคล  เวนแตจะพิสูจนไดวา 

ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับการกระทําของนิติบุคคลนั้น  จึงเปนการสันนิษฐานไวแตแรกแลววา 

กรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลไดกระทําความผิดรวมกับนิติบุคคลนั้นดวย  ซึ่งการออกพระราชบัญญัติ 

ประเภทนี้  ก็มักจะใชเหตุผลทํานองเดียวกันวา  พยานหลักฐานตาง ๆ  จะอยูกับฝายจําเลยเปนสวนใหญ   

จึงผลักภาระไปใหจําเลยเปนฝายพิสูจนตนเองใหพนผิด  โดยอางวาจําเลยเปนฝายรูขอเท็จจริงมากกวา   

ทั้งยังอางวาการกระทําดังกลาวสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ  การคา  และอุตสาหกรรมของประเทศ 

และระหวางประเทศ  ซึ่งเปนเหตุผลท่ัวไปที่รัฐใชเปนขออางในการออกกฎหมายที่มีลักษณะเชนนี้   

การผลักภาระการพิสูจนความผิดในคดีอาญาไปใหจําเลย  นอกจากจะเปนการขัดตอหลักกฎหมายทั่วไป 

ทางอาญาดังกลาวแลว  ยังขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ท่ีใหสันนิษฐานไวกอนวา 

ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดอีกดวย 

ดวยเหตุดังกลาวมา  จึงมีความเห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

 

นายวสันต  สรอยพิสุทธิ ์

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายจรัญ  ภักดีธนากลุ  ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕๗/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

ประเด็นวินิจฉัย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม 

ความเห็น 

พิจารณาแลวเห็นวา  ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์  (Presumption   

of  Innocence)  เปนขอสันนิษฐานที่ถูกกําหนดขึ้นโดยผลของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  อันมีที่มาจาก 

หลักสิทธิมนุษยชน  ซึ่งถือเปนหลักการพ้ืนฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา  บุคคลทุกคน 

มิใชผูกระทําผิดทางอาญา  เพ่ือเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิด 

ทางอาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนท่ีจะไมถูกลงโทษทางอาญา  จนกวาจะมีพยานหลักฐาน 

มาพิสูจนหักลางไดวาบุคคลนั้นเปนผูกระทําผิดจริง  โดยปราศจากขอสงสัยตามสมควร  นอกจากนี้ 

หลักการของขอสันนิษฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกลาวยังเปนหลักสําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม   

(The  Rule  of  Law)  ท่ีไดรับการยอมรับท้ังในนานาอารยประเทศและในระดับระหวางประเทศ   

ดังปรากฏจาก  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ  ค.ศ.  ๑๙๔๘  (Universal   

Declaration  of  Human  Rights)  ขอ  ๑๑  (๑)  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมืองแหงสหประชาชาติ  ค.ศ.  ๑๙๖๖  (International  Covenant  on  Civil  and   

Political  Rights)  ขอ  ๑๔-๒  เปนตน 

หลักการของขอสันนิษฐานตามกฎหมายวา  ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์นี้   

ประเทศไทยไดรับรองใหปรากฏไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๔๙๒  และ 

ในรัฐธรรมนูญฉบับตอมาทุกฉบับจนถึงฉบับปจจุบันซึ่งไดรับรองหลักการดังกลาวไวในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง   

หมวด  ๓  วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  สวนที่  ๔  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  โดยบัญญัติวา   



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

“ในคดีอาญา  ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด”  อันมีเจตนารมณเพ่ือรับรอง 

และคุมครองสิทธแิละเสรีภาพพ้ืนฐานของบคุคลซึง่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญามิใหตองตกอยูในฐานะ 

เปนผูกระทําความผิดกอนท่ีจะไดรับการพิสูจนความผิดจากโจทก 

สําหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มีเจตนารมณเพ่ือใหความคุมครองปองกันผลประโยชน 

ทั้งทางเศรษฐกิจและศีลธรรม  ซึ่งบุคคลพึงไดรับจากการสรางสรรคผลงานอันเกิดจากการเปนผูคิดคนลงมือทํา 

หรือเปนผูกอใหเกิดการสรางสรรคผลงานนั้นดวยการใชสติปญญา  ความรูความสามารถ  และความวิริยะ 

อุตสาหะของตน  เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การคา  และอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ 

และระหวางประเทศ  และเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคผลงานในสาขาตาง ๆ  ใหมีประโยชน 

มีคุณคาและแพรหลายมากย่ิงขึ้น  อันเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ  ท้ังดานเศรษฐกิจ   

สังคม  และเทคโนโลยี  โดยบทบัญญัติมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติความรับผิดของนิติบุคคล 

และผูบริหารนิติบุคคลไว  เพ่ือลงโทษผูบริหารนิติบุคคลทุกคนในกรณีที่นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด   

โดยใหถือวาเปนตัวการรวมกระทําความผิดกับนิติบุคคลดวย  โดยมาตรา  ๗๔ บัญญัติวา  “ในกรณีท่ีนิติบุคคล 

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปน 

ผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น 

หรือยินยอมดวย” 

กรณีปญหาวาบทบัญญัติมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม  เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง   

มีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา  โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา 

หรือจําเลยไมมีความผิด  จนกวาโจทกจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานดังกลาวได   

อันเปนหลักการพ้ืนฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาที่เปนสวนหนึ่งของหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

ดังที่กลาวไวขางตน  เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  จะเห็นไดวา   

บทบัญญัติดังกลาวเปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลย   

โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอนเลย   

แตกลับนําเอาการกระทําของผูอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยตองรับผิดและรับโทษทางอาญา   

โดยบทบัญญัติมาตรา  ๗๔  วางขอสันนิษฐานวา  ถานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   

ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแต 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

จะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  กลาวคือโจทก 

ไมจําตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลวามีสวนรวม 

ในการกระทําความผิดกับนิติบุคคลแตอยางใด  คงพิสูจนเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   

และจําเลยเปนกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลดังกลาวเทานั้น  ซึ่งไมเกี่ยวกับการกระทําหรือเจตนา 

ของกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลที่กระทําความผิดแตอยางใด  กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวกอนวา   

กรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนติิบคุคลนัน้ไดกระทําความผิดดวย  อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจน 

ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้นท้ังหมดทุกคน  บทบัญญัติดังกลาวจึงถือเปน 

การสันนิษฐานความผิดของจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข  มิใชสันนิษฐาน 

ขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําบางอยาง 

บางประการอันเกี่ยวกับความผิดตามท่ีจําเลยถูกกลาวหาแลวเทานั้น  จึงขัดตอหลัก  Presumption  of   

Innocence  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เพราะมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ไดวางหลักไววา   

ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาทุกคนเปนผูบริสุทธิ์  จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาบุคคลเหลานั้น 

ไดกระทําผิดตามกฎหมาย  ท้ังยังเปนการขัดตอหลักการพ้ืนฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาและหลักนติธิรรม   

ซึ่งมีหลักการวา  ในคดีอาญาโจทกมีภาระตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลย  เพ่ือใหไดมา 

ซึ่งขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลยโดยปราศจากขอสงสัยตามสมควร  โดยจําเลย 

ไมจําเปนตองนําพยานหลักฐานมาพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน  ดังนั้น  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

มาตรา  ๗๔  ในสวนที่สันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลยโดยไมปรากฏวาจําเลยไดกระทําการใด 

เกี่ยวกับความผิดนั้นดวยเลย  คงอาศัยเพียงสถานะของจําเลยเทานั้นเปนเงื่อนไขแหงขอสันนิษฐาน   

จึงเปนการสันนิษฐานที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เปนอันใชบังคับมิได 

ตามมาตรา  ๖ 

ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงเห็นวาบทบัญญัติมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลยโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไขขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖ 

 

นายจรัญ  ภักดีธนากุล 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายจรูญ  อินทจาร  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕๗/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

ประเด็นวินิจฉัย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙   

วรรคสอง  หรือไม   

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ  มีดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

มาตรา  ๓๙  บุคคลไมตองรับโทษอาญา  เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลา 

ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว  และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไว 

ในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 

ในคดีอาญา  ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 

กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด  จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น 

เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา  ๑๗๔  กอนนําพยานเขาสืบ  โจทกมีอํานาจเปดคดีเพ่ือใหศาลทราบคดีโจทก  คือแถลงถึง 

ลักษณะของฟอง  อีกทั้งพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบเพ่ือพิสูจนความผิดของจําเลย  เสร็จแลวใหโจทก 

นําพยานเขาสืบ 

เมื่อสืบพยานโจทกแลว  จําเลยมีอํานาจเปดคดีเพ่ือใหศาลทราบคดีจําเลย  โดยแถลงขอเท็จจริง 

หรือขอกฎหมายซึ่งตั้งใจอางอิง  ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ  เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ 

เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว  โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวยปาก  หรือหนังสือ 

หรือทั้งสองอยาง 

ในระหวางพิจารณา  ถาศาลเห็นวาไมจําเปนตองสืบพยานหรือทําการอะไรอีก  จะส่ังงดพยาน 

หรือการนั้นเสียก็ได 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา  ๒๒๗  ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท้ังปวง  อยาพิพากษาลงโทษ 

จนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําผิดนั้น 

เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม  ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

มาตรา  ๗๔  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการ 

หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา 

ของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

ความเห็น 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙   เปนบทบัญญัติในหมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพ 

ของชนชาวไทย  สวนที่  ๔  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  โดยมีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคล 

ที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา  มิใหตองรับโทษหนักกวาท่ีบัญญัติไวในกฎหมายท่ีใชอยูในขณะท่ีบุคคลนั้น 

กระทําความผิด  โดยการหามนําบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีโทษทางอาญาไปลงโทษหรือเพ่ิมโทษยอนหลัง 

แกการกระทําที่มีอยูกอนบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ  และตราบเทาที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยในคดอีาญาไมเปนผูที่กระทาํความผิด  ดังนั้น  จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น 

เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได  บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับปวงชนชาวไทย   

นอกเหนือจากมีสิทธิในฐานะผูตองหาหรือจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผูกระทําความผิดอาญาเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย  บุคคลทุกคน 

ยอมไดรับความคุมครองไมวาจะเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือไมก็ตาม   

สําหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความคุมครองปกปองผลประโยชน 

ทางเศรษฐกิจ  ที่ผูสรางสรรคพึงไดรับจากผลงานอันเกิดจากการเปนผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรค 

อยางใดอยางหนึ่งขึ้น  โดยมีการปรับปรุงมาตรการคุมครองดานลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือรองรับ 

สถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีไดเปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจ  การคา  และอุตสาหกรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ  และเพ่ือสงเสริมใหมี 

การสรางสรรคงานในดานวรรณกรรม  ศิลปกรรม  และงานดานอื่น ๆ  โดยไดบัญญัติบทกําหนดโทษ 

กรณีนิติบุคคลกระทําความผิดไวในมาตรา  ๗๔  วา  “ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแต 

จะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย”  บทบัญญัตินี้ 

มีเจตนารมณใหดาํเนินคดีเพ่ือลงโทษกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลที่นิติบุคคลนั้นกระทําความผิดดวย   

โดยใหถือวาผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลเปนตัวการดวยกันตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๘๓   

พิจารณาแลว  เห็นวา  การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.  ๒๕๓๗  นั้น   

เปนการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  เปนการทําลายขวัญและกําลังใจของผูสรางสรรคงานท่ีคิดคน 

หรือสรางสรรคผลงานใหม ๆ  ดังนั้น  บทสันนิษฐานความรับผิดของจําเลยในคดีอาญายอมมีสวนสําคัญ 

ในการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม  ไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือแยงชิงเอาผลงานของผูอื่น 

มาเปนของตนเอง  โดยเฉพาะอยางย่ิงในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ซึ่งอาชญากรรมประเภทนี้ 

มีลักษณะพิเศษกวาอาชญากรรมทั่วไป  กลาวคือ  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเปนอาชญากรรม 

ท่ีหาพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของจําเลยคอนขางยาก  เนื่องจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

ของจําเลยจะอยูในความรูเหน็ของจําเลยเปนสวนใหญ  จึงจําเปนตองมีขอสันนิษฐานความรับผิดของจําเลย 

เปนเครื่องมือผอนภาระของฝายโจทกในการพิสูจนความผิดของจําเลย  และพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

มาตรา  ๗๔  นั้น  เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใหสันนิษฐานไวกอนวากรรมการหรือผูจัดการทุกคน 

ของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคล 

สามารถพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  ยอมแสดงใหเห็นวา 

ขอสันนิษฐานความรับผิดของผูแทนนิติบุคคลดังกลาวไมใชบทสันนิษฐานเด็ดขาด  แตเปนเพียง 

ขอสันนิษฐานเบื้องตนที่สามารถพิสูจนหักลางได  โดยกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้นจะตองนําสืบ 

หรือมีภาระในการพิสูจนวามิไดรู เห็นหรือยินยอมดวยในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น   

ซึ่งเหมือนกับคดีอาญาโดยท่ัวไปท่ีจําเลยหรือผูตองหาจะตองนําสืบพิสูจนวาตนเองมิไดกระทําความผิด   

มิไดเปนบทสันนิษฐานความผิดของผูแทนนิติบุคคลโดยเด็ดขาดตั้งแตแรกเริ่มคดี  หากแตโจทกจะตองพิสูจน 

ใหเขาเงื่อนไขที่จะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานในเบื้องตนวานิติบุคคลดังกลาวเปนผูกระทําความผิดเสียกอน   

หลังจากนั้นฝายจําเลยจึงมีภาระการพิสูจน  ซึ่งเปนเรื่องที่กฎหมายบัญญัติใหเปนคุณแกผูตองหาหรือจําเลย   

และในระหวางการพิจารณาคดีผูตองหาหรือจําเลยยังคงเปนผูบริสุทธิ์จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาวา 

จําเลยกระทําความผิดตามกฎหมาย 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

เนื่องจากนิติบุคคลเปนบุคคลท่ีสมมุติขึ้นเพ่ือใหมีสถานะทางกฎหมาย  นิติบุคคลไมสามารถ 

ที่จะทําการใด ๆ  ไดดวยตนเอง  ตองใหบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลเปนผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทน 

ดําเนินการตาง ๆ  แทนนิติบุคคลนั้น  และดวยเหตุท่ีนิติบุคคลไมอาจท่ีจะกระทําความผิดอาญาไดดวยตนเอง   

แตกระทําความผิดโดยเกิดขึ้นจากการกระทําของผูบริหารของนิติบุคคลนั้น  ฝายนิติบัญญัติจึงบัญญัติ 

ขอสันนิษฐานใหผูบริหารของนิติบุคคลมีความผิดและตองรับโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นในการกระทํา 

ความผิดอาญา  ซึ่งมิใชการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอันจะขัดหรือแยงตอหลักความเสมอภาค 

ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  และผูเสียหาย  ผูตองหา  จําเลย  หรือพยานในคดียังคงไดรับความคุมครอง 

และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมตามรัฐธรรมนญูและกฎหมายอยางเทาเทียมกันจึงไมขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง   

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   

ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙ วรรคสอง 

 

นายจรูญ  อนิทจาร 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายเฉลิมพล  เอกอุร ุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕๗/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

ประเด็นวินิจฉัย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม 

ความเห็น 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  บัญญัติวา   

“ในคดีอาญา  ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด”  บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณ 

ที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลย  มิใหตองตกอยูในฐานะเปนผูกระทําความผิด 

กอนที่ศาลจะพิพากษาวามีความผิด  โดยวางขอสันนิษฐานในคดีอาญาไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด   

ขอสันนิษฐานดังกลาว  เรียกกันวา  ขอสันนิษฐานความบริสุทธิ์  (presumption  of  innocence)  ของจําเลย 

ในคดีอาญา  ซึ่งเปนหลักการที่นานาประเทศลวนยึดถือ  ทั้งเปนหลักสิทธิมนุษยชนที่มีการระบุไวในปฏิญญาสากล 

วาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)  ขอ  ๑๑  (๑)  วา   

“ทุกคนท่ีถูกกลาวหาวาทําผิดทางอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวา 

มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย  ซึ่งตนไดรับหลักประกันบรรดาที่จําเปนสําหรับการตอสูคดี”   

และในขอ  ๑๔.๒  ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International   

Covenant  on  Civil  and  Political  Rights - ICCPR)  ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีวา  “บุคคลทุกคน 

ซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญา  ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวา 

มีความผิด” 

สวนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความคุมครองปองกันผลประโยชน 

ทั้งทางเศรษฐกิจและศีลธรรม  ซึ่งผูสรางสรรคพึงไดรับจากผลงานสรางสรรคอันเกิดจากการเปนผูทํา 

หรือกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งขึ้น  จึงมีการปรับปรุงมาตรการคุมครองดานลิขสิทธิ์ 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับสถานการณท้ังภายในและภายนอกประเทศ   

โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การคา  และอุตสาหกรรมของประเทศ 

และระหวางประเทศและเพ่ือสงเสริมใหมีการสรางสรรคงานในดานวรรณกรรม  ศิลปกรรม  และงานดานอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของมากย่ิงขึ้น 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มีบทบัญญัติกําหนดโทษสําหรับการกระทําความผิดไวดวย   

และสําหรับกรณีนิติบุคคลกระทําความผิด  มาตรา  ๗๔  บัญญัติวา  “ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น   

เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย”  พิจารณาแลว 

เห็นวา  ในสวนที่บทบัญญัตินี้กําหนดใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิด 

กับนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิด  เปนการวางขอสันนิษฐานไวกอนวา  ถานิติบุคคลกระทําความผิด   

บุคคลเหลานี้ก็เปนผูรวมกระทําผิดดวย  เปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลยโดยโจทกไมจําตองพิสูจน 

ใหเห็นถึงการกระทําหรอืเจตนาของจําเลยวารวมกระทําความผิดกับนิติบุคคลอยางไร  คงพิสูจนแตเพียงวา 

นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิี ้ และจําเลยเปนกรรมการหรือผูจัดการของนิตบิุคคลเทานัน้   

ภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ตกเปนของจําเลยที่จะตองพิสูจนวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา 

โดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  บทบัญญัติมาตรานี้เปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาหรือจําเลย 

ในคดีอาญา  โดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข  จึงเปนการตรงกันขามกับหลักขอสันนิษฐาน 

ความบริสุทธิ์ของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา  ที่ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 

ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

จึงเห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหถือวา 

กรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  โดยไมปรากฏวา 

มีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  มีปญหาความชอบ 

ดวยรัฐธรรมนูญ  เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

 

นายเฉลิมพล  เอกอรุ ุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายชัช  ชลวร  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕๗/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

ประเด็นวินิจฉัย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม 

ความเห็น 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่  ๑๒/๒๕๕๕   กรณีพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง   

พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๕๔  ซึ่งบัญญัติวา  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 

เปนนิติบุคคล  ใหกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น   

ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น  ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวน 

ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  บทบัญญัติมาตรา  ๕๔  ขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เนื่องจากพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

มาตรา  ๕๔  เปนขอสันนิษฐานความรับผิดอาญาของบุคคล  โดยกําหนดใหรับผิดจากสถานะของบุคคล 

ที่มีตําแหนงเกี่ยวของกับนิติบุคคลไมตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่ง 

ของกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นกอน   

และเปนการกําหนดใหรับโทษเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของบุคคลอื่นซึ่งหมายถึงนิติบุคคล 

ที่กระทําความผิด  

สําหรับประเด็นในคดีนี้  พิจารณาแลว  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   

บัญญัติวา  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้  ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคน 

ของนิติบุคคลนั้น  เปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้น 

ไดกระทําโดยตนมิไดรูเหน็หรือยินยอมดวย  มาตรา ๗๔ เปนบทบัญญตัิที่กาํหนดใหกรรมการหรือผูจัดการทุกคน 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ของนิติบุคคลเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคล  เมื่อมีกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   

ซึ่งหมายความวา  หากนิติบุคคลกระทําความผิดและรับโทษทางอาญาใหสันนิษฐานวากรรมการหรือ 

ผูจัดการทุกคนไดรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลดวย  ซึ่งหมายถึงตองรับโทษทางอาญาเชนเดียวกันกับนิติบุคคลนั้น   

ดังนี้  พระราชบญัญัตลิิขสิทธิ ์ พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหบุคคลตองรับผิดอาญา 

จากการกระทําความผิดของบุคคลอื่น  อันเนื่องมาจากสถานะของบุคคล  โดยไมปรากฏวามีการกระทํา 

หรือมีเจตนารวมกระทําผิดกบันติิบคุคล  แมวาความในตอนทายของพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

มาตรา  ๗๔  ที่บัญญัติใหกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลไมเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคล   

หากพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําของนิติบุคคลนั้นก็ตาม  แตก็เปนการผลักภาระการพิสูจน 

โดยนําบุคคลเขาสูกระบวนพิจารณาทางอาญาในลักษณะของการสันนิษฐานวาเปนผูมีความผิด  ดังนั้น   

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  จึงเปนบทบัญญัติที่มีหลักการกําหนดความรับผิดทางอาญา 

ของบุคคลทํานองเดียวกันกบักรณีของบทบญัญตัิพระราชบัญญตัิขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

มาตรา  ๕๔  และเปนบทบัญญัติที่มีการสันนิษฐานไวกอนวากรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลมีความผิด 

ซึ่งขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

 

นายชัช  ชลวร 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายนุรักษ  มาประณีต  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕๗/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

ประเด็นวินิจฉัย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม 

ความเห็น 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  บัญญัติวา  “ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น   

เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย” 

สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  บัญญัติวา   

“ในคดีอาญา  ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” 

เห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  บัญญัติกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําความผิด   

ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําความผิดกับนิติบุคคลนั้น   

เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  คําวา   

“ใหถือวา”  กรรมการหรอืผูจัดการทุกคนของนิตบิุคคลนัน้เปนผูรวมกระทําผิดกับนติิบคุคลนั้น  เปนขอสันนิษฐาน 

ตามกฎหมายในทางที่เปนโทษแกจําเลยมีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลย  โดยโจทกไมตองพิสูจนถึง 

การกระทําหรือเจตนาของกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับ 

การกระทําความผิดของนิติบุคคล  คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดเทานั้น  เปนการสันนิษฐานไว 

ในเบื้องตนเลยวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นไดกระทําความผิดดวย  แลวผลักภาระ 

ในการพิสูจนไปใหผูตองหาหรือจําเลย  วามิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ที่ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
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ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงมีความเห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

 

นายนุรกัษ  มาประณีต 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายบุญสง  กุลบุปผา  ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕๗/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

ประเด็นวินิจฉัย 

พระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙   

วรรคสอง  หรือไม 

ความเห็น 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๓   

วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  สวนที่  ๔  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  โดยวรรคหนึ่งใหการรับรองวา   

บุคคลไมตองรับโทษอาญา  เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิด 

และกําหนดโทษไว  และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาที่ 

กระทําความผิดมิได  วรรคสองรับรองวา  ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด   

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เปนบทบัญญัติท่ีมุงคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย 

ในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา 

เปนผูกระทําความผิด  เพ่ือเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา 

ท่ีรัฐใหการรับรองแกบุคคลท่ีจะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวา 

เปนผูกระทําความผิดและเปนหลักการท่ีสําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม 

สําหรับพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ ์ พ.ศ.  ๒๕๓๗  ตราขึ้นใชบังคับโดยยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   

พ.ศ.  ๒๕๒๑  และมีการปรับปรุงมาตรการคุมครองดานลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นเพ่ือรองรับ 

การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  การคา  และอุตสาหกรรมของประเทศและระหวางประเทศและ 

เพ่ือสงเสริมใหมีการสรางสรรคงานในดานวรรณกรรม  ศิลปกรรมและงานดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของมากย่ิงขึ้น   

โดยมีสาระสําคัญสรุปได  คือ  กําหนดความหมายของคําวา  “ผูสรางสรรค”  หมายความวา  ผูทําหรือ 
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ผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึง่ที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  คําวา  “ลิขสิทธิ์”   

หมายความวา  สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดทําขึ้น   

โดยหมวด  ๑  วาดวยลิขสิทธิ์  กําหนดใหงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก  งานสรางสรรค 

ประเภทวรรณกรรรม  นาฏกรรม  ศิลปกรรม  ดนตรีกรรม  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร  ส่ิงบันทึกเสียง   

งานแพรเสียงแพรภาพ  หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปศาสตร 

ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด  กําหนดการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์   

การคุมครองลิขสิทธิ์  อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์  กําหนดการละเมิดลิขสิทธิ์  ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์   

หมวด  ๒  วาดวยสิทธิของนักแสดง  หมวด  ๓  วาดวยการใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ  หมวด  ๔   

วาดวยคณะกรรมการลิขสิทธิ์  หมวด  ๕  วาดวยลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหวางประเทศ  หมวด  ๖   

วาดวยคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง  หมวด  ๗  วาดวยพนักงานเจาหนาท่ี  และหมวด  ๘   

วาดวยบทกําหนดโทษ  ซึ่งมีบทบัญญัติกําหนดการกระทําท่ีเปนความผิดและมีโทษทางอาญา  กลาวคือ   

การกระทําที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทําซ้ําหรือดัดแปลง  การเผยแพรตอสาธารณชน  ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ 

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาต  (มาตรา  ๒๗)  หรือการกระทําท่ีถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ซึ่งกระทําตอโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร  หรือส่ิงบันทึกเสียง  (มาตรา  ๒๘)  หรือกระทําตองานแพรเสียงแพรภาพ   

(มาตรา  ๒๙)  หรือกระทําตอโปรแกรมคอมพิวเตอร  (มาตรา  ๓๐)  หรือละเมิดสิทธิของนักแสดง   

(มาตรา  ๕๒)  เปนตน 

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ท่ีบัญญัติวา  “ในกรณีที่นิติบุคคล 

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวม 

กระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น 

หรือยินยอมดวย”  แลว  เห็นวา  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๘  วาดวยบทกําหนดโทษโดยกําหนดใหกรรมการ 

หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลในกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับการกระทําของนิติบุคคลนั้น   

การบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้ก็เนื่องมาจากเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นแลวนิติบุคคลยอมมีสิทธิ 

และหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายภายในขอบแหงอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือ 

กําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง  แตการดําเนินการใด ๆ  ของนิติบุคคลและความประสงค 
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ของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคล  ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาในตําแหนงกรรมการ  ผูจัดการ 

หรือตําแหนงอื่น ๆ  ตามประเภทของนิติบุคคลนั้น ๆ อยางไรก็ตาม  บทบัญญัติดังกลาวเปนขอสันนิษฐาน 

ตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นและ 

เปนการผลักภาระการพิสูจนโตแยงหรือหักลางขอสันนิษฐานนั้นไปใหกรรมการหรือผูจัดการทุกคนโดยโจทก 

เพียงแตนําสืบวานิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เทานั้น  จึงยอม 

กระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ที่บัญญัติไววา  “ในคดีอาญา  ตองสันนิษฐานไวกอนวา 

ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด”  ซึ่งเปนหลักการท่ีใหความคุมครองบุคคลท่ีถูกดําเนินคดีโดยเจาหนาท่ีของรัฐ 

และในกระบวนพิจารณาของศาลและโดยผลของหลักการดังกลาวในคดีอาญา  โจทกจึงมีภาระตองนําสืบ 

การกระทําของจําเลยใหครบทุกองคประกอบแหงความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือเมื่อโจทกกลาวหาวา 

จําเลยกระทําความผิด  โจทกตองสืบพิสูจนใหสมฟองหรือเปนหนาท่ีของโจทกตองนําพยานเขาสืบ 

เพ่ือพิสูจนความผิดตามฟองกอนเสมอไป  และกรณีที่โจทกตองนําสืบวามีกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษ 

ตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล  โจทกตองมีพยานหลักฐานซึ่งอยางนอยตองทราบวากรรมการ 

หรือผูจัดการผูใดเปนผูกระทําการนั้น ๆ  เปนรายบุคคลอยูแลว  การที่กฎหมายกําหนดขอสันนิษฐาน 

ใหกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้นดวย  ยอมมี 

ผลกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง   

ตอกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น  ซึ่งมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําผิดของนิติบุคคล   

และแมวาบทบญัญตัิของกฎหมายจะกําหนดใหมีการพิสูจนวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยในการกระทําความผิด 

ของนิติบุคคลนัน้ก็ตาม  แตก็เปนบทบัญญัติท่ีเปนการผลักภาระใหผูตองหาหรือจําเลยเกินกวาความจําเปน 

ทั้ง ๆ  ที่ภาระการพิสูจนความผิดเชนนี้ตองเปนของโจทก  นอกจากนี้ขอสันนิษฐานตามกฎหมายดังกลาว 

ยอมมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลเพราะอาจถูกจับกุม   

ตองเสียเวลาและทรัพยสินเพ่ือการประกันตัว  และแมจะพิสูจนในภายหลังไดวามิไดรูเห็นหรือยินยอม 

ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นก็ตาม  แตสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลนั้น 

ก็ไดถูกลวงละเมิดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวแลว  ดังนั้น  จึงเห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิด 
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กับนิติบุคคลนั้นโดยไมปรากฏวามกีารกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกีย่วกับการกระทําความผิดของนติิบคุคลนั้น 

มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญเพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   

ในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น 

โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญเพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

 

นายบุญสง  กุลบปุผา 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายสุพจน  ไขมุกด  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕๗/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

ประเด็นวินิจฉัย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม 

ความเห็น 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  เปนบทบัญญัติอยูในหมวด  ๓  วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย   

สวนท่ี  ๔  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  บัญญัติวา  “ในคดีอาญา 

ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด”  บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสิทธิ 

ของบุคคลที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา  มิใหตองรับโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในกฎหมายที่ใชอยู 

ในขณะที่บุคคลนั้นกระทําความผิด  และตราบเทาที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด  ตองสันนิษฐานไวกอนวา 

ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาไมเปนผูกระทําความผิด  ดังนั้น  จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนผูกระทําผิดมิได   

ซึ่งเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผูกระทําความผิดอาญา  และเปนสิทธิพ้ืนฐานที่บุคคลทุกคน 

ยอมไดรับความคุมครอง  หลักการดังกลาวสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ   

ค.ศ.  ๑๙๔๘  ขอ  ๑๑  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแหงสหประชาชาติ   

ค.ศ.  ๑๙๖๖  ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕ 

สําหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ตราขึ้นเนื่องจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๒๑   

ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว  ดังนั้น  บทบัญญัติตาง ๆ  จึงไมสอดคลองกับสถานการณท้ังภายใน 

และภายนอกประเทศท่ีไดเปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การคา 

และอุตสาหกรรมของประเทศและระหวางประเทศ  สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงมาตรการคุมครอง 

ดานลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาวและเพ่ือสงเสริมใหมีการสรางสรรคงาน 
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ในดานวรรณกรรม  ศิลปกรรม  และงานดานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของมากย่ิงขึ้น  รวมท้ังมีบทกําหนดโทษหากฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์กําหนดไว  ทั้งนี้  มาตรา  ๗๔  ซึ่งเปนบทบัญญัต ิ

ในหมวด  ๘  บทกําหนดโทษ  บัญญัติวา  “ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   

ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแต 

จะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย” 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  แลวเห็นวา   

เปนบทบัญญัติถึงกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิด  ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้น 

เปนผูรวมกระทาํผิดกบันติิบคุคลดวย  ทั้งนี้  มีขอยกเวนที่กรรมการหรือผูจัดการทุกคนจะไมตองรวมรับผิด 

กับนิติบุคคลหากสามารถพิสูจนไดวา  ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยในการกระทําของนิติบุคคลท่ีถูกกลาวหาวา 

ไดกระทําความผิดนั้น   

บทบัญญัติดังกลาวเปนการกําหนดตัวบุคคลผูที่จะตองรับผิดในทางอาญารวมกับนิติบุคคล   

เนื่องจากนิติบุคคลเปนบุคคลสมมุติขึ้นตามกฎหมาย  นิติบุคคลจะไมสามารถกระทําการใด ๆ  ไดดวย 

ตัวของนิติบุคคลเอง  หรือไมสามารถที่จะกอใหเกิดนิติสัมพันธกับบุคคลภายนอกไดเลย  หากปราศจาก 

บุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น   

ซึ่งอาจไดแกกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคล  โดยหลักการบุคคลท่ีศาลจะพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิด 

ศาลจะตองมีการนําสืบพยานหลักฐานใหส้ินสงสัยในเหตุ  ๒  ประการคือ  ประการแรก  มีการกระทํา 

ที่กฎหมายบัญญัติเปนความผิดขึ้นจริงหรือไม  และประการที่สอง  จําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น 

จริงหรือไม  ท้ังนี้  ตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๒๒๗  บัญญัติไว  นอกจากนี้   

มาตรา  ๑๗๔  ยังไดบัญญัติถึงการสืบพยานหลักฐานในความผิดทางอาญาวา  กอนนําพยานเขาสืบ   

โจทกมีอํานาจเปดคดีเพ่ือใหศาลทราบคดีโจทก  คือแถลงถึงลักษณะของฟองอีกทั้งพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบ 

เพ่ือพิสูจนความผิดของจําเลย  เสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ  และเมื่อสืบพยานโจทกเสร็จแลว   

จําเลยมีอํานาจเปดคดีเพ่ือใหศาลทราบคดีจําเลย  โดยแถลงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายซึ่งตั้งใจอางอิง   

ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ  เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ  นอกจากนี้  หากโจทกประสงค 

ที่จะใหศาลยุติธรรมพิพากษาลงโทษกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลใหรับผิดรวมกับนิติบุคคล   

โจทกก็จะตองบรรยายฟองใหเห็นถึงพฤติการณของกรรมการหรือผูจัดการที่ไดรวมกันกระทําความผิด   
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ซึ่งจะตองมีคํารองทุกขกลาวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษา 

ลงโทษกรรมการหรือผูจัดการที่เปนตัวการดวย  ดังคําพิพากษาศาลฎีกาที่  ๕๔๑๐/๒๕๔๖  ท่ีสรุปความไดวา   

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  มีเจตนารมณใหดําเนินคดีเพ่ือลงโทษกรรมการ 

หรือผูจัดการของนิติบุคคลที่นิติบุคคลนั้นกระทําความผิดดวย  โดยใหถือวารวมกระทําผิดกับนิติบุคคล 

เปนตัวการดวยกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๘๓  แตความเปนนิติบุคคลของบริษัทจําเลยท่ี  ๑   

เปนสวนหนึ่งตางหากจากจําเลยที่  ๒  ที่มีฐานะเปนกรรมการ  ประกอบกับความรับผิดในทางอาญา 

เปนเรื่องเฉพาะตัวของผูกระทําผิด  ดังนั้น  เมื่อหนังสือมอบอํานาจใหรองทุกขระบุใหดําเนินคดีแกจําเลยท่ี  ๑   

เทานั้น  จึงไมมีผลที่จะใหถือไดวาโจทกรวมรองทุกขใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีแกจําเลยท่ี  ๒  ดวย   

แมวาในขณะที่ไปรองทุกขโจทกรวมยังไมรูจักชื่อกรรมการของบริษัทจําเลยที่  ๑  วาเปนจําเลยท่ี  ๒  แตก็มีสิทธิ 

ที่จะรองทุกขใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีแกกรรมการของบริษัทจําเลยท่ี  ๑  โดยเพียงแตระบุตําแหนงไวได   

กรณีจึงถือไมไดวาโจทกรวมไดรองทุกขใหดําเนินคดีแกจําเลยที่  ๒  ภายในอายุความแลว 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในคดีอาญามีหลักกฎหมายอยูวา  บุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์จนกวาศาล 

จะมีคําพิพากษาวา  บุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิด  ดังนั้น  เมื่อโจทกฟองกลาวหาวาจําเลยกระทําความผิด   

ถาจําเลยใหการปฏิเสธ  ภาระการพิสูจนยอมตกอยูแกโจทกเสมอ  โจทกจึงมีหนาที่ในการนําพยานหลักฐาน 

เขาสืบกอนเพ่ือใหศาลไดเห็นวา  ในคดีดังกลาวมีการกระทําท่ีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเกิดขึ้นจริง 

และจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น  จะมีขอยกเวนก็เฉพาะกรณีท่ีจําเลยใหการยอมรับตามฟองโจทก 

แตอางเหตุบรรเทาโทษ  เชน  กระทําดวยความจําเปนหรือวิกลจริต  หรือเหตุลดหยอนโทษ  เชน   

กระทําความผิดโดยบนัดาลโทสะ  และกรณีที่กฎหมายสันนิษฐานไวเบื้องตนไวกอนวาจําเลยเปนผูกระทําความผิด   

เชน  พระราชบัญญัติการพนัน  พ.ศ.  ๒๔๗๘  มาตรา  ๖ ท่ีบัญญัติวา  ผูใดอยูในวงการเลนอันขัดตอบท 

แหงพระราชบัญญัตินี้  หรือขัดตอขอความในกฎกระทรวง  หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้   

ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเลนดวย ฯ  ทั้งสองกรณีนี้ภาระการพิสูจนยอมตกอยูแกจําเลย  

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  แลวเห็นวา  บทบัญญัติดังกลาว 

ไมไดเปนบทท่ีสันนิษฐานความผิดของกรรมการหรือผูจัดการทุกคนตั้งแตแรกเริ่มคดี  หากแตเปนบท 

ที่กําหนดไวแตเพียงวา  ใหกรรมการหรือผูจัดการเปนผูรวมกระทําความผิดกับนิติบุคคลนั้น  กลาวคือ   

โจทกยังคงตองมีหนาที่ในการพิสูจนใหศาลไดเห็นวา  นิติบุคคลดังกลาวเปนผูกระทําความผิดเสียกอน   
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ซึ่งในการพิสูจนความผิดของนติิบุคคลนั้น  เนื่องจากนิติบุคคลเปนบุคคลสมมุติขึ้นตามกฎหมายดังท่ีไดกลาวไวแลว   

ดังนั้น  การพิสูจนความผิดของนิติบุคคล  โจทกก็ยอมจะตองพิสูจนจากการส่ังการหรือการกระทําของบุคคลใด   

หรือไมส่ังการหรือไมกระทําการอันเปนหนาท่ีที่ตองกระทําของกรรมการหรือผูจัดการซึ่งรับผิดชอบ 

ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นนั่นเอง  และเมื่อฝายโจทกไดนําพยานหลักฐานเขาสืบใหศาลไดเห็น 

ความผิดเสร็จแลว  ฝายจําเลยคือนิติบุคคล  ซึ่งหมายถึงกรรมการหรือผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 

ในนามของนิติบุคคลนั้น  และกรรมการหรือผูจัดการท่ีถูกฟองคดีใหเปนผูรวมรับผิดกับนิติบุคคล   

ก็สามารถนําพยานหลักฐานเขาสืบพิสูจนเพ่ือใหศาลไดเห็นถึงความบริสุทธิ์ของฝายจําเลยไดอยางเต็มท่ี   

การตอสูคดีของนิติบุคคลจึงเปนการตอสูคดีของกรรมการหรือผูจัดการในฐานะกระทําในนามนิติบุคคล   

และการตอสูคดขีองกรรมการหรือผูจัดการที่ถูกฟองคดใีหรวมรบัผิดกับนติิบคุคลนัน้ไปดวย  หาใชเปนกรณี 

ที่ฝายโจทกจะตองพิสูจนใหเห็นเฉพาะความผิดของนิติบุคคลแตเพียงฝายเดียว  โดยโจทกไมตองนําสืบพิสูจน 

เพ่ือใหศาลเห็นวา  กรรมการหรือผูจัดการไดกระทําความผิดดังกลาวกับนิติบุคคลดวยหรือไม  และ 

ในสวนของกรรมการหรือผูจัดการหากพิสูจนไดวา  ไมไดมีสวนรวมในการกระทําความผิดไมมีสวนรูเห็น 

หรือยินยอมดวยในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  ก็ไมตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลแตอยางใด   

ดังนั้น  การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  บัญญัติถึงกรณีที่นิติบุคคล 

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิี ้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนติิบคุคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิด 

กับนิติบุคคลนั้น  จึงมิใชกรณีที่สันนิษฐานความผิดของกรรมการหรือผูจัดการนั้นไวกอนเพราะคําวา   

“ใหถือวาเปนผูรวมกระทําความผิด”  มิไดหมายถึงวา  “สันนิษฐานวาเปนผูมีความผิดแลว”  ท่ีจะตองถูกปฏิบัติ 

เย่ียงผูกระทําความผิดอันจะเปนการขัดตอหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผูกระทําความผิดอาญา   

และขัดตอสิทธิพ้ืนฐานท่ีบุคคลทุกคนยอมไดรับความคุมครอง  อันจะเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แตอยางใด 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงมีความเห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   

ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

 

นายสุพจน  ไขมุกด 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕๗/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

ประเด็นวินิจฉัย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙ วรรคสอง  หรือไม 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ  มีดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

มาตรา  ๓๙  บุคคลไมตองรับโทษอาญา  เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํานั้น 

บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว  และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมาย 

ที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 

ในคดีอาญา  ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 

กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่ สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด  จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น 

เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

มาตรา  ๗๔  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการ 

หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา 

ของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

ความเห็น 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙   

วรรคสอง  เปนบทบัญญัติที่อยูในหมวด  ๓  เรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  สวนท่ี  ๔  สิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรม  โดยบัญญัติคุมครองสิทธิของประชาชนวา  ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวา   
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ผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์  ยังไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาท่ีถึงท่ีสุดวากระทําความผิด   

สาระสําคัญของมาตรา  ๓๙ วรรคสอง  จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองผูตองหาหรือจําเลยโดยใหสันนิษฐานไวกอนวา 

ผูตองหาและจําเลยยังไมมีความผิดจนกวาจะไดพิสูจนความผิดของผูตองหาและจําเลยใหชัดเจนกอน   

ซึ่งเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรมที่ประเทศจําเปนตองมีและเปนหลักการพ้ืนฐาน 

ในระบบกฎหมายที่สําคัญที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศและระดับระหวางประเทศ  กลาวคือ   

บุคคลทุกคนไมวาจะอยูในชนช้ันใดยอมเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย  บุคคลท้ังหลายยอมไมตองถูกลงโทษ   

หากไมไดกระทําการอันผิดกฎหมาย  บรรดาการกระทําทั้งหลายทั้งปวงของรัฐบาลและฝายปกครอง 

จะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายเชนกันและจะตองไมกระทําการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของราษฎร 

ตามอําเภอใจ  หากไมมีกฎหมายใหอํานาจ  และเจาพนักงานตามกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน 

มีภาระการพิสูจนวาบุคคลใด ๆ  กระทําความผิดในคดีอาญา 

นอกจากนั้น  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  นี้เปนขอสันนิษฐานท่ีมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน   

ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)   

ขอ  ๑๑  ที่วา  “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญามีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์   

จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย  และผูนั้นไดรับหลักประกันทั้งหลาย 

ที่จําเปนในการตอสูคดี”  อันถือเปนหลักการพ้ืนฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลท่ีวา  บุคคลทุกคน 

มิใชผูกระทําความผิดอาญา  เพ่ือเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา 

ที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวา 

เปนผูกระทําความผิด  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International   

Covenant on Civil and Political Rights)  ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกมีพันธกรณีอยูดวย 

สําหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ตราขึ้นโดยเหตุผลเพ่ือใหการรับรองสิทธิตามธรรมชาติ 

และเปนความชอบธรรมหรือเปนธรรมของเจาของผลงานทางปญญา  โดยเปนการคุมครองเจาของลิขสิทธิ์ 

มิใหถูกละเมิด  เพราะผูสรางสรรคผลงานตาง ๆ  ไดทุมเทในการใชสติปญญา  ความรู  ความสามารถ   

ความชํานาญในการสรางสรรคผลงานออกสูสาธารณชนยอมตองไดรับประโยชนจากส่ิงที่ตนคิดสรางสรรค   

และควรมีสิทธิปองกันผูอื่นจากการนํา ส่ิงที่มีการสรางสรรคนั้นไปใชโดยท่ีเจาของไมไดอนุญาต   

หากตองการจะนําไปใชก็ควรไดรับอนุญาตและจายคาตอบแทนในการใชสิทธิดวย  และในทางเศรษฐกิจนั้น   
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การสรางสรรคงานบางอยางจําเปนตองใชการลงทุนสูง  ดังนั้น  ผูท่ีลงทุนควรจะไดรับประโยชนจากการท่ีตน 

ไดลงทุนสรางสรรคงานนั้น  การสรางสรรคคือการสรางความกาวหนาใหแกสังคม  หากไมมีการคุมครอง 

งานสรางสรรค  ก็เหมือนการทําลายคุณคาของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  ดวยเหตุนี้  การที่บุคคลใด 

นําเอาความคิดของผูประดิษฐไปแสวงหาประโยชน  โดยไมมีอํานาจจึงถือวาเปนการกระทําละเมิดอยางรายแรง   

เทียบไดกับการลักทรัพยของผูอื่น  หรือการเปนโจรสลัด  นอกจากนั้น  การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

กลายเปนประเด็นสําคัญ  ในการติดตอทางการคาระหวางประเทศ  การละเวนเพิกเฉยตอความคุมครอง 

อาจนําไปสูผลกระทบดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติได  อยางไรก็ตาม  การเผยแพรงาน 

ไปสูคนจํานวนมากจะทําใหเกิดความเชื่อมโยงกันไดระหวางชนชั้นในชาติ  ทําใหสังคมมีความมั่นคงย่ิงขึ้น   

ดังนั้น  จึงมีความเห็นวาควรมีการคุมครองสิทธิของเจาของงานในชวงระยะเวลาหนึ่งและหลังจากนั้น 

ควรใหผลงานนั้นตกเปนสมบัติสาธารณะที่สังคมสามารถใชประโยชนจากงานนั้นได 

อยางไรก็ตาม  การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  บัญญัติวาในกรณีท่ี 

นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้น 

เปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา 

โดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยนั้นเปนบทบัญญัติท่ีมีหลักการอันชอบดวยเหตุผล  ดังนี้  

นิติบุคคลเปนเพียงบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นใหมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา   

ฉะนั้น  การกระทําและการแสดงเจตนาใดของนิติบุคคลจึงจําเปนตองกระทําโดยผูแทนนิติบุคคล   

นิติบุคคลโดยสภาพไมอาจกระทําความผิดที่มีโทษอาญาไดดวยตนเอง  แตตองอาศัยการกระทําของผูแทน 

นิติบุคคลท่ีกระทําในนามของนิติบุคคลทั้งส้ิน  ดังนั้น  ความผิดท่ีนิติบุคคลกระทําจึงมีท่ีมาจากผูแทนนิติบุคคล 

อันเปนบุคคลธรรมดา  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๗๐ วรรคสอง  ความประสงค 

ของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคล  และในการท่ีนิติบุคคลตองรับผิดนั้นก็ตองมีการพิสูจน 

โดยฝายโจทกในการพิจารณาคดแีลววามกีารกระทําความผิดของนิติบุคคลซึ่งเปนจําเลยและมีการกระทําความผิด 

โดยกรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลแลว  ดังนั้น  การที่มาตรา  ๗๔   

บัญญัติใหกรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  อันเปน 

การสันนิษฐานขอเท็จจริงวาผูนั้นรูเห็นเกี่ยวของกับการกระทําผิด  มิใชเปนการสันนิษฐานความผิดแตอยางใด   

จึงเปนการบัญญัติที่ชอบแลว 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

อยางไรก็ตาม  กรณีที่กรรมการบางคนมิไดมีสวนรูเห็นกับการกระทําความผิดนั้นดวย  มาตรา  ๗๔   

จึงไดบัญญัติใหการผอนคลายและใหทางแกไขเยียวยาแกกรรมการผูนั้น  ดวยการชี้แจงใหขอมูลกับเจาพนักงาน 

ตามกระบวนการยุติธรรมตั้งแตในชั้นตนกอนถูกกลาวหาได  เพ่ือหักลางขอเท็จจริงที่กฎหมายสันนิษฐานไววา 

ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้นดวย  ซึ่งหากพิสูจนไดก็ยอมไมตองถูกจับกุม  กลาวหา  สอบสวน 

หรือส่ังฟองโดยไมตองไปพิสูจนในช้ันศาลเทานั้น  การบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้จึงมีเหตุผล 

และชอบธรรมแลว  ดังนั้น  เมื่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  เปนบทบัญญัติท่ีใชบังคับ 

แกประชาชนทุกคนโดยเทาเทียมกัน  มิไดกระทบตอความเสมอภาคในทางกฎหมาย  และมิไดเปนการเลือกปฏิบัติ 

โดยไมเปนธรรม  และท้ังไดบัญญัติถึงการผอนคลายและเยียวยาผลบังคับของมาตรานี้ไวอยางพอเพียงแลว   

มาตรา  ๗๔  นี้จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙   

วรรคสอง 

ดังนั้น  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  แลวจะเห็นไดวา 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนที่ เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิแกประชาชนวา  ในคดีอาญา 

ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาที่ถึงท่ีสุดวากระทําความผิด   

ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองผูตองหาหรือจําเลยโดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาและจําเลยยังไมมีความผิด 

จนกวาจะไดพิสูจนความผิดของผูตองหาและจําเลยใหชัดเจนกอน  ในขณะที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  บัญญัติใหกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวา 

กรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวา 

การกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  แตโจทกยังมีหนาท่ีหรือภาระ 

การพิสูจนวานิติบุคคลกระทําความผิดโดยบุคคลเหลานั้นซึ่งเปนกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น   

จึงมีหลักการที่สอดคลองกัน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเห็นวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   

ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙ วรรคสอง   

ไมมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

 

นายอุดมศักดิ์  นติิมนตร ี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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