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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๕๖
เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙
วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม
ความเห็น
ศาลมีคําสั่งใหรวมการพิจารณาเรื่องทั้งสองเขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการพิจารณา
และวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๕) เปนบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่รับรองใหบุคคล
เสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุค คลเพราะเหตุแ ห ง ความแตกตางในเรื่ องถิ่น กําเนิ ด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุข ภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรา ๓๙ วรรคสอง บัญญัติรับรองไววา ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลย
ไมมีความผิด และมาตรา ๔๐ (๕) บัญญัติรับรองใหบุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยผูเสียหาย
ผู ต อ งหา จํ า เลย และพยานในคดี อ าญา มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ความคุ ม ครองและความช ว ยเหลื อ ที่ จํ า เป น
และเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทนคาทดแทนและคาใชจายที่จําเปนใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สําหรับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มีเหตุผลในการประกาศใช คือ เนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพื่อชว ยเพิ่ม
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ผลผลิตใหสูงขึ้น และปจจุบัน นี้มีการสั่ง ปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแก
เกษตรกรในปริมาณมากขึ้นทุกป แตปรากฏวาปุยเคมีที่จําหนายในทองตลาดนั้น มักจะมีปุยเคมีปลอม
ปุยเคมีผิ ด มาตรฐาน ปุย เคมี เสื่ อมคุ ณภาพ ทั้ง น้ํา หนัก ปุย เคมี ก็น อยกวาที่ แ จ ง ไว ในฉลาก ปริ มาณ
ธาตุอาหารพืชไมถูกตองครบถวนตามขอความที่แจงไวในฉลาก เปน การเอาเปรียบแกเกษตรกรและ
หวังผลกําไรเกินควร โดยไมคํานึงถึงความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนการเสียหาย
แกนโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาลอีกดวย จึงจําเปนตองมีกฎหมายวาดวยปุยเพื่อควบคุมการผลิต
การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริตรวมทั้งควบคุมการผลิต
ปุยอินทรียดวย เพื่อรักษาผลประโยชนของเกษตรกรตามสมควร พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติกําหนดประเภทของปุยไว คือ ปุยเคมี ปุยชีวภาพ ปุยอินทรีย และ
ปุย อิน ทรีย เ คมี กํ า หนดให ผูที่ จ ะผลิ ต เพื่ อการค า ขาย นํ าเข า สง ออก หรือ นํ าผ า นปุ ย ตอ งได รั บ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๑๒) ผูฝาฝน มีความผิดและมีโทษจําคุกไมเกิน หาปหรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๕๗)
(๒) กําหนดหนาที่ของผูรับใบอนุญาต ซึ่งไดแก ผูรับใบอนุญาตผลิตปุย ผูรับใบอนุญาตขาย
ผูรับใบอนุญาตนําเขาปุย จะตองจัดใหมีปายไวในที่เปดเผยแสดงวา เปนสถานที่ประกอบกิจการนั้น ๆ
จัดใหมีหรือรักษาฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยซึ่งมีการรับรองความถูกตองของขอความ
ในฉลากโดยในฉลากตองแสดงชือ่ ทางการคา เครื่องหมายการคา ปริมาณธาตุอาหารรับรอง น้ําหนักสุทธิ
หรือขนาดบรรจุของปุย ชื่อทางเคมีและปริมาณของสารเปนพิษที่อยูในปุยโดยเฉพาะปุยเคมี จัดใหมี
เอกสารกํากับปุยตามที่ขึ้นทะเบียนไว รวมทั้งจัดใหมีคําชี้แจง วิธีใช และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษา
ไวในเอกสารกํากับ ปุยในกรณีที่ปุยมีสารเปนพิษผสมอยูดว ย เปน ตน (มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๑
มาตรา ๒๑/๒ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓)
(๓) กําหนดหามมิใหผูใดผลิต เพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยปลอม ปุยเคมีผิด มาตรฐาน
ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑ หรือปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ ปุยที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิได
ขึ้นทะเบียนไว ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน และปุยที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด (มาตรา ๓๐) กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจประกาศใน
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ราชกิจจานุเบกษาในเรื่องตาง ๆ เพื่อประโยชนในการผลิต การขายปุย โดยเฉพาะการกําหนดปริมาณขั้นสูง
ของสารเปนพิษที่ใหมีในปุย (มาตรา ๓๔)
(๔) มีบทกําหนดโทษในกรณีที่มีผูฝาฝนบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
เมื่ อ พิ จ ารณาพระราชบั ญ ญั ติ ปุ ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ที่ บั ญ ญั ติ ว า “ในกรณี
ที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล เวนแตกรณีตามมาตรา ๗๒/๒
ใหกรรมการผูจัด การ หุน สว นผูจัด การ ผูแ ทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับ ผิด ชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น” แลว เห็นวา เปนบทกําหนดโทษโดยเหตุผลของ
การบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้ก็เนื่องมาจาก เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นแลวนิติบุคคลยอมมี
สิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายภายในขอบแหงอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติ
หรือกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับหรือตราสารจั ดตั้ง แตการดําเนิน การใด ๆ ของนิติบุคคลและ
ความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคลซึ่ง เปน บุคคลธรรมดาในตําแหนง
กรรมการ ผูจัดการหรือตําแหนงอื่น ๆ ตามประเภทของนิติบุคคลนั้น ๆ อยางไรก็ตาม บทบัญญัติ
ดังกลาวเปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของกรรมการผูจัดการ หุนสวน
ผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นและเปนการผลักภาระ
การพิสูจนโตแยงหรือหักลางขอสันนิษฐานนั้นไปใหบุคคลดังกลาว โดยโจทกเพียงแตนําสืบวานิติบุคคล
เปน ผูก ระทํ าความผิด ซึ่ง ต องรับ โทษตามพระราชบั ญ ญัติ นี้เ ทานั้ น จึง ยอ มกระทบกระเทือนตอ สิท ธิ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “ในคดีอาญา
ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” ซึ่ง เปนหลักการที่ใหความคุมครองบุคคล
ที่ถูกดําเนินคดีโดยเจาหนาที่ของรัฐและในกระบวนพิจารณาของศาลและโดยผลของหลักการดังกลาว
ในคดีอาญา โจทกจึงมีภาระตองนําสืบการกระทําของจําเลยใหครบทุกองคประกอบแหงความผิดตามที่
กฎหมายบัญญัติไวหรือเมื่อโจทกกลาวหาวาจําเลยกระทําความผิด โจทกตองสืบใหสมฟองหรือเปนหนาที่
ของโจทกตองนําพยานเขาสืบเพื่อพิสูจนความผิดตามฟองกอนเสมอไปและกรณีที่โจทกตองนําสืบวามีกรณี
ที่ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล โจทกตองมีพยานหลักฐานซึ่งอยางนอยตองทราบวา
กรรมการผู จั ด การคนใด หุ น ส ว นผู จั ด การคนใด ผู แ ทนนิ ติ บุ ค คลคนใด หรื อ บุ ค คลคนใดคนหนึ่ ง
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ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นเปนผูกระทําการอันเปนความผิดนั้น การที่กฎหมาย
กําหนดขอสันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดของนิติบุคคลนั้นดว ย
ยอมมีผลกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙
วรรคสอง ตอกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําผิดของนิติบุคคล และแมวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จะกําหนดใหมีการพิสูจนวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นก็ตาม แตก็เปนบทบัญญัติ
ที่เปน การผลักภาระใหผูตองหาหรือจําเลยทั้ง ๆ ที่ภาระการพิสูจนค วามผิด เชนนี้ตองเปน ของโจทก
นอกจากนี้ ขอสันนิษฐานตามกฎหมายดังกลาวยอมมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และรางกายของบุคคลเพราะอาจถูกจับกุม ตองเสียเวลา ตองเปนภาระจัดหาทรัพยสินเพื่อการประกันตัว
และแมจะพิสูจนภายหลังไดวามิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นก็ตามแตสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิต และรางกายของบุคคลนั้น ก็ไดถูกลว งละเมิด โดยบทบัญ ญัติแ หงกฎหมายดังกลาวแลว ดัง นั้น
จึงเห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิด ของนิติบุคคลนั้น โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนา
ประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙
วรรคสอง และไมจําตองวินิจฉัยตามคําขออื่นอีก เพราะไมทําใหผลของคําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
ในส ว นที่ สั น นิ ษ ฐานให ก รรมการผู จั ด การ หุ น ส ว นผู จั ด การ ผู แ ทนนิ ติ บุ ค คล หรื อ ผู ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ
ในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดของนิติบุคคลนั้น
โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอัน เกี่ยวกับ การกระทําความผิด ของนิติบุคคลนั้น
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

