
 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกระทบตอ 
รางกฎหมายแมบทวาดวยการประกันภัย 

 
        

       สายกฎหมาย 
สํานักงาน คปภ.  

1. บทนํา 
 

สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ไดมีนโยบายปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการกํากับดูแลตาม
หลักเกณฑสากล ( ICP) ซ่ึงกําหนดโดย IAIS รวมท้ังปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปแนวทาง
เดียวกันกับการกํากับดูแลสถาบันการเงินอ่ืนๆ จึงไดรวมมือกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย สํานักงาน
คณะกรรมกรรมการกฤษฎีกา แกไขกฎหมายดังกลาว ซ่ึงหลักการสําคัญประการหนึ่งท่ีไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมในรางกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย คือ การเพ่ิมบทกําหนดโทษ
สําหรับกรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติใหครอบคลุมถึงกรณีท่ีบริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ดังกลาว              
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม              
โดยบัญญัติกฎหมายในเรื่องดังกลาวไววา “ในกรณีท่ีบริษัทใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
กรรมการผูมีอํานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษาของบริษัท หรือบุคคลใดซ่ึงตองรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของบริษัทนั้นดวย ” 
บทบัญญัติดังกลาวจึงมีลักษณะเปนบทสันนิษฐานใหบุคคลเหลานั้นตองรับผิดตามนิติบุคคล เวนแต
พิสูจนไดวาตนไมเก่ียวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ซ่ึงหลักการดังกลาวจะเปน
ประโยชนแกหนวยงานกํากับในการลงโทษผูบริหารท่ีมีสวนในการกอใหบริษัทกระทําผิดโดยตรงโดย
ไมตองมีภาระการพิสูจนถึงความรับผิดของบุคคลดังกลาว เพียงแตพิสูจนความรับผิดของบริษัทเทานั้น   
อยางไรก็ดี การเพ่ิมหลักการดังกลาวในกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยโดย
การรางบทบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ท้ังนี้ โดยการ
เทียบเคียงตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12/2555 ซ่ึงวินิจฉัยให บทบัญญัติกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ท่ีมีขอกําหนดในลักษณะเดียวกัน ขัดหรือแยง
ตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ในบทความนี้จึงขอนําเสนอขอพิจารณาเก่ียวกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 
12/2555 วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอรางกฎหมายแมบทวาดวยการ
ประกันชีวิตและวินาศภัยเฉพาะสวนท่ีสันนิษฐานใหผูบริหารซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของ           
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษอาญารวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล จากการมีคําวินิจฉัยดังกลาว 
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2. คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12/25550

1 
 

2.1 ขอเท็จจริง 
 
พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมยไดยื่นฟองบริษัทเอเชี่ยน เจมส จํากัด วา กระทําผิดตอ

พระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  มาตรา 54 ท่ีบัญญัติวา “ในกรณีท่ีผูกระทํา
ความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ” และ
ใหกรรมการผูจัดการของบริษัท เอเชียน  ฯ รวมรับผิดดวย แตกรรมการผูจัดการของบริษัทดังกลาว 
โตแยงวาบทบัญญัติมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติขายตรงฯ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 
วรรคสอง มาตรา 40(5) ประกอบมาตรา 30 คดีนี้จึงนี้ประเด็นวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  มาตรา 54 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง มาตรา 40 
(5) ประกอบมาตรา 30 หรือไม  

 
2.2 ขอกฎหมาย 
 
มาตรา 6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย

สูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 
บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได” 

มาตรา 39 วรรค 2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา  “ในคดีอาญา 
ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” 

มาตรา 54  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  บัญญัติวา 
“ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของ   
นิติบุคคลนั้น” 

 
2.3 คําวินิจฉัย 
 
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยตุลาการเสียงขางมากเห็นวา มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติ

ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เฉพาะในสวนท่ีสันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของ
จําเลย โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน 
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เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอ่ืนมาเปนเง่ือนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและ
ตองรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานวา ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับ           
นิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเก่ียวของกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และ
จําเลยเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลเทานั้น 
กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นไดกระทําความผิดดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความ
บริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ท้ังหมดทุกคน บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลย             
ในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเง่ือนไข มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงท่ีเปนองคประกอบ
ความผิดเพียงบางขอหลังจากท่ีโจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งท่ีเก่ียวของกับ
ความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนํา
บุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและจําเลย ซ่ึงทําใหบุคคลดังกลาวอาจ
ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควร              
ในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเก่ียวกับความผิดตามท่ีถูกกลาวหา 
บทบัญญัติมาตราดังกลาวในสวนท่ีสันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไมปรากฏวา
ผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเก่ียวกับความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรม
และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง  เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 
กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราอ่ืนๆ 
หรือไม อีกตอไป 

 
3. ผลกระทบจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  จากผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12/2555 กอใหเกิดผลหลายประการ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีพิสูจนไดความวานิติบุคคลมีความรับผิดตามพระราชบัญญัติดังกลาว และ
ศาลพิพากษาใหนิติบุคคลนั้นตองรับโทษแลว การท่ีจะเอาผิดกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ซ่ึงตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น จะตองพิสูจนวาบุคคลเหลานั้นมีสวนกอใหเกิด
ความผิดดวย กฎหมายจึงไมสามารถเอาผิดและลงโทษบุคคลเหลานั้นตามนิติบุคคลไดทันที  

(2) โจทกมีภาระการพิสูจนความรับผิดของบุคคลดังกลาว จากเดิมท่ีมีภาระการ
พิสูจนแตความรับผิดของบริษัทเพียงประการเดียว  

(3) แมคําวินิจฉัยดังกลาวจะผูกพันศาลและทุกองคกรแตเฉพาะประเด็นท่ีวา มาตรา 
54 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม         
ไมมีผลผูกพันถึงกฎหมายอ่ืนท่ีบัญญัติขอกําหนดในลักษณะเดียวกันวาขัดหรือแยงตอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญดวย และศาลรัฐธรรมนูญไมไดมีอํานาจแกไขกฎหมาย  เพียงแตชี้ใหเห็นถึงคําวินิจฉัยของ
ศาลตอกรณีดังกลาวเทานั้น  แตผลของคําวินิจฉัยดังกลาว อาจสงผลใหเปนบรรทัดฐานในการวินิจฉัย
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วาบทบัญญัติกฎหมายอ่ืนท่ีมีถอยคําในลักษณะเดียวกันเปนจํานวนสองรอยกวาฉบับ เชน มาตรา 139 
แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 135 แหงพระราชบัญญัติซ้ือขาย
ลวงหนา พ.ศ. 2546 มาตรา 300 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญตามไปดวย และสงผลใหผูปฏิบัติตองปรับแกกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติใหสอดคลอง กับ
แนวคําวินิจฉัยดังกลาวตอไป ซ่ึงอาจรวมถึงตองแกรางกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตและการประกัน
วินาศภัยดวยในเรื่องดังกลาวท่ีมีเจตนารมณในการเอาผิดกรรมการหรือผูบริหารซ่ึงมีสวนเก่ียวของหรือ
ตัวการหลักในการกระทําผิดของนิติบุคคลและสงผลใหผูเอาประกันภัยเสียหายเปนวงกวาง 

อยางไรก็ดี ตุลาการเสียงขางนอย นักกฎหมายบางสวน เห็นวา  บทบัญญัติมาตรา 
54 แหงพระราชบัญญัติขายตรง ฯ หรือบทบัญญัติตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีขอความกําหนดใหผูบริหารรับ
ผิดทางอาญารวมกับนิติบุคคลกรณีพิสูจนไดวานิติบุคคลกระทําความผิดโดยไมตองพิสูจนความรับผิด
ของกรรมการไมขัดหรือแยงตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุผลท่ีวา พระราชบัญญัติขายตรง ฯ หรือ
กฎหมายวาดวยการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยรวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีมีการบัญญัติบทกําหนด
โทษผูกระทําความผิดอาญาเก่ียวกับเศรษฐกิจและการกอความเสียหาย ทางเศรษฐกิจแกประชาชนหรือ
ท่ีเรียกวา คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตางเปนกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือควบคุมหรือกํากับผูประกอบ
ธุรกิจท่ีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก และมีเจตนารมณเพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทําท่ี
เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กลาวคือ เพ่ือปกปองหรือคุมครองประชาชนท่ัวไปในฐานะผูบริโภคซ่ึง
อาจตกอยูในฐานะเสียเปรียบและกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม เนื่องจาก
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมักเกิดจากผูมีความรูเฉพาะดาน หรือจําเปนตองใชเทคนิคระดับสูง เชน 
ความรูดานการประกันภัย หรือความรูทางการเงิน ท่ียากตอการท่ีผูบริโภคจะทําความเขาใจ และยาก
แกการตรวจสอบสอบโดยเจาหนาท่ี และหากมีการกระทําผิดกฎหมาย ก็อาจเปนอันตรายตอความ
ผาสุกและสวัสดิการของประชาชน ทําลายการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติได จึงไดมีการ
พัฒนากลไกทางกฎหมาย เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน มาตรการเพ่ิม
ผูมีสิทธิฟองคดีอาญา โดยการใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภคแทนผูเสียหายได มาตรการผลักภาระการพิสูจนใหแกผูถูกกลาวหา รวมท้ังมาตรการ
กําหนดใหผูบริหารรับผิดทางอาญารวมกับนิติบุคคล ดวยเหตุท่ีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอาจกระทํา
โดยบุคคลหรือนิติบุคคลก็ไดและแนวโนมในอนาคตจะเปนไปในทางท่ีกระทําผิดโดยนิติบุคคลมาก
ยิ่งข้ึน เพราะการกระทําผิดประเภทนี้จะตองกระทําในรูปของบริษัทหรือหางหุนสวนจํากัดเพ่ือ            
การติดตอทําธุรกิจกัน การท่ีนิติบุคคลกระทําผิดอาญาแลวลงโทษทางอาญาเฉพาะนิติบุคคลนั้น         
ยอมไมเปนการพอเพียง เพราะนิติบุคคลมีขอจํากัดในการรับโทษทางอาญากลาวคือ ลงโทษไดเฉพาะ
โทษเก่ียวกับทรัพยสินเทานั้น หรือลงโทษไดเฉพาะโทษปรับหรือโทษริบทรัพยสินเทานั้น  

นอกจากนี้ นิติบุคคลเปนสิ่งท่ีกฎหมายสมมติข้ึน ไมมีตัวตน การกระทํา การแสดง
เจตนาตางๆ  ของนิติบุคคลก็เกิดจากความคิดและกระทําผานกรรมการและผูบริหารท้ังสิ้น การท่ี          
นิติบุคคลกระทําความผิดยอมเกิดข้ึนจากกรรมการท้ังสิ้น กรรมการจึงเปนเพียงบุคคลเดียวท่ีรูถึงการ
กระทําทุกอยางของนิติบุคคล แตตามกฎหมายเดิมมิไดมีการเอาผิดกับกรรมการหรือผูจัดการ              
นิติบุคคล ซ่ึงกระทําการในนามนิติบุคคล อีกท้ังการดําเนินคดีอาญากับนิติบุคคล ประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 ก็ไดหามการจับกุมขังผูแทนนิติบุคคลไวอีกดวย ซ่ึงนับวาเปน
ชองวางกฎหมาย จึงไดกําหนดใหในกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําผิดอาญา ใหผูบริหารตองรับผิดทางอาญา
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รวมกับนิติบุคคลดวย โดยบัญญัติวา ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําผิด บทบัญญัติตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนดไว 
กรรมการหรือผูจัดการของบริษัทนั้น หรือบุคคลใดซ่ึงตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทนั้น 
ตองรับโทษดวย เวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของบริษัทนั้นดวย กลาวคือ
เปนขอสันนิษฐานวามีสวนรวมกระทําความผิด เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดมีสวนในการกระทําผิดกับ  
นิติบุคคล แตในทางปฏิบัติตามกฎหมายอาญา อัยการโจทกก็ตองพิสูจนถึงการกระทําผิดของผูแทน
นิติบุคคลดวย ดังนั้น ในสมัยหนึ่งกรมอัยการ (ในขณะนั้น) จึงมีหนังสือเวียนวา ใหพนักงานอัยการ
พิจารณาพยานหลักฐานดวยวาตามความเปนจริงแลวกรรมการนิติบุคคลไดกระทําผิดใน ลักษณะนี้
หรือไมดวยเพราะการมีชื่อกรรมการดวยนั้น ในทางปฏิบัติอาจไมรูเห็นในการกระทําผิดนั้นๆ  เลยก็ได 
ซ่ึงพนักงานอัยการโจทกจะตองนําสืบใหศาลเห็นวากรรมการแตละคนเขาไปเก่ียวของกับการกระทําผิดนั้น  ๆ
อยางไร  มิฉะนั้น ศาลก็จะตองพิพากษายกฟอง 1

2 อีกท้ัง หากมีการแกไขบทบัญญัติกฎหมายในเรื่อง
ดังกลาวใหเปนไปตามคําวินิจฉัยตามศาลรัฐธรรมนูญ เจตนารมณในการปองกันการกระทําท่ีเปน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็จะยากแกการดําเนินการ และทําใหผูบริหารยามใจในการ กระทําความผิด
เนื่องจากการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนการกระทําความผิดของกรรมการไดยาก  เนื่องจาก
หลักฐานสวนใหญอยูในความครอบครองของผูบริหารเหลานั้น นอกจากนี้  ในตางประเทศ เชน 
ประเทศสิงคโปร ยังบัญญัติหลักเกณฑในลักษณะเดียวกันดวยเห็นวาความจริงบริษัทไมมีตัวตน           
การกระทําตางๆ ของบริษัทก็เกิดจากความคิดและการกระทําของกรรมการและผูบริหารท้ังสิ้น
เชนเดียวกัน 
             ดวยปญหาผลกระทบจากแนววินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังท่ีกลาวมาขางตน สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไดหันกลับมาพิจารณาทบทวนแกไขบทบัญญัติกฎหมายอ่ืนท่ีมีถอยคํา         
ในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติขายตรงซ่ึงมีจํานวนกวาสองรอยฉบับ โดยการตั้งคณะกรรมการ
พิเศษข้ึนมาเพ่ือพิจารณายกรางกฎหมายกลาง ใหมีผลใชบังคับกับกฎหมายทุกฉบับท่ีมีถอยคําใน
ลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติขายตรง ซ่ึงถอยคําจะมีลักษณะเชนใดนั้น ตองรอความชัดเจนตอไป 
  สําหรับรางกฎหมายแมบทวาดวยการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัยฉบับใหม
ซ่ึงประกอบดวยบทบัญญัติกฎหมายท่ีมีถอยคําลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติขายตรงก็ควรนํามา
พิจารณา ปรังปรุงแกไขถอยคําโดยคํานึ่งถึงคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12/2555 ตอไปเชนกัน 
 
4. สรุป 
 

จากผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12/2555 ซ่ึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 ในสวนท่ีสันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ขัดแยงตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ อาจสงผล
กระทบตอรางกฎหมายประกันชีวิตและประกันวินาศภัยซ่ึงบัญญัติขอกําหนดในลักษณะเดียวกันขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามไปดวย และทําใหยากตอการปองกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
ผูบริหารมากข้ึน 

                                                 
2 กุลพล พลวัน, การบริหารกระบวนการยุติธรรม หนา 174 



 

 

๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


