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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๘/๒๕๕๕
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบั ญ ญั ติ ปุ ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๔ (๑) หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
โดยเปนบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชี พ การคุ มครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรั พยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวั ส ดิ ภ าพของประชาชน หรื อ เพื่ อ ป อ งกั น การผู ก ขาดหรื อ ขจั ด ความไม เ ป น ธรรมในการแข ง ขั น
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ เปนบทบัญญัติในหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๗
แนวนโยบายด า นเศรษฐกิ จ โดยมาตรา ๘๔ (๑) เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดให รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การ
ตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจดวยการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑ
ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการ
ที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
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สําหรับ พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แ กไ ขเพิ่มเติมเปน กฎหมายที่ต ราขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหความคุมครองเกษตรกรซึ่งตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพื่อชวยเพิ่มผลผลิต
ใหสูงขึ้น เนื่องจากปรากฏวาปุยที่จําหนายในทองตลาดมักจะมีปุยปลอม ปุยผิดมาตรฐาน ปุยเสื่อมคุณภาพ
หรือน้ําหนักปุย หรือปริมาณธาตุอาหารพืชมีนอยหรือไมถูกตองครบถวนตามขอความที่แจงไวในฉลาก
ซึ่งเปนการเอาเปรียบแกเกษตรกร และหวังผลกําไรเกินควรโดยไมคํานึงถึงความเสียหายแกผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม พระราชบัญญัติดังกลาวจึงมีบทบัญญัติที่เปนการควบคุม ตรวจสอบ และมีสภาพบังคับ
โดยกําหนดความผิดและโทษเมื่อมีการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดใหผูที่จะผลิตเพื่อการคา
ขาย นําเขา สงออกหรือนําผานปุยตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ กําหนดหนาที่ของผูรับใบอนุญาต
จะตองจัดใหมีปายไวในที่เปดเผยแสดงวาเปนสถานที่ประกอบกิจการนั้น ๆ จัดใหมีหรือรักษาฉลากภาษาไทย
ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุย ซึ่งตองมีการรับรองความถูกตองของขอความในฉลาก โดยในฉลากตองแสดง
ชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา ปริมาณธาตุอาหารรับรอง น้ําหนักสุทธิ หรือขนาดบรรจุของปุย
ชื่อทางเคมีและปริมาณของสารเปนพิษที่อยูในปุย จัดใหมีเอกสารกํากับปุยตามที่ขึ้นทะเบียนไวรวมทั้ง
จัด ให มี คํา ชี้ แ จง วิ ธี ใช และคํ า เตือ น ตลอดจนการเก็บ รั ก ษาไว ใ นเอกสารกํ า กั บ ปุย ในกรณี ที่ ปุ ย มี
สารเปนพิษผสมอยูดวย กําหนดใหมีการควบคุมโดยหามมิใหผูผลิตเพื่อการคา ขายหรือนําเขาซึ่งปุยปลอม
ปุ ย เคมี ผิ ด มาตรฐาน ปุ ย เคมี เ สื่ อ มคุ ณ ภาพ ปุ ย ชี ว ภาพต่ํ า กว า เกณฑ ห รื อ ปุ ย อิ น ทรี ย ต่ํ า กว า เกณฑ
ปุยที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียนไว ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน และปุยที่มีสารเปนพิษ
เกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตและอธิบดี
มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีผูรับใบอนุญ าตไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําผิด
พระราชบัญญัตินี้หลายครั้งหรือครั้งเดียวแตเปนการกระทําผิดรายแรง และมีบทกําหนดโทษในกรณีที่มี
ผูฝาฝนบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ การที่พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาว ก็เพื่อเปนการควบคุม ตรวจสอบ ผูประกอบอาชีพคาขายปุย
มิใหกระทําการโดยหวังผลกําไรเกินควรจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปน
อาชีพหลักที่สําคัญของประชาชนสวนหนึ่งของประเทศไทยและเปนกลุมบุคคลที่อาจถูกเอาเปรียบไดงาย
หากภาครัฐไมเขามาใหความคุมครอง
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การผลิตสินคาและการขายสินคาเปนการประกอบอาชีพของประชาชนอาชีพหนึ่ง ทําใหมีรายได
ในการดํ า รงชี พ การผลิ ต เพื่ อ การค า และการขายปุ ย ก็ เ ป น การประกอบอาชี พ ที่ ส ร า งรายได ใ ห กั บ
ผูประกอบอาชีพดังกลาวเชนเดียวกัน การผลิตเพื่อการคาและการขายปุยจึงเปนการประกอบอาชีพประเภทหนึ่ง
ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหการรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพไวเพียงแตรับรองโดยให
อํานาจรัฐสภาออกกฎหมายจํากัดเสรีภาพไดเฉพาะเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว ซึ่งเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
บัญญัติรับรองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
แตวรรคสองบัญญัติใหจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดเฉพาะเพื่อประโยชนตอสวนรวมในกรณีตาง ๆ ตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรมจึงยอมถูกจํากัดไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อประโยชนตอสวนรวม
ในกรณีตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ผูใดขายหรือ
นําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป
และปรั บ ตั้ ง แต สี่ ห มื่ น บาทถึ ง สองแสนบาท” วรรคสองบั ญ ญั ติ ว า “ถ า ผู ก ระทํ า การตามวรรคหนึ่ ง
กระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษ
เกิน กวาที่รัฐ มนตรีป ระกาศกําหนดตองระวางโทษปรับ ตั้ง แตสี่พัน บาทถึง สี่ห มื่น บาท” แลว เห็น วา
เปน บทบัญญัติแ หงกฎหมายที่กําหนดโทษสําหรับ ผูฝาฝน เงื่อนไขที่กฎหมายประสงคจะควบคุมตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ กลาวคือ หามผูขายหรือนําเขาปุยเคมี
ผิดมาตรฐาน ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนหรือปุยที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ซึ่งปุยลักษณะดังกลาวหากมีการขายใหกับเกษตรกร และเกษตรกรนําไปใชในกระบวนการเกษตรกรรม
ยอมจะกอใหเกิดความเสียหายแกผลผลิตของเกษตรกร การควบคุมและกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนถือเปน
บทบัญญัติที่จําเปนตองมีเพื่อทําใหกฎหมายมีสภาพบังคับใชไดจริงและมาตรการบังคับดังกลาวก็อยูใน
ขอบเขตอันเหมาะสมทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในวรรคสองที่กําหนดใหมีความผิด และมีโทษ
แตโทษนอยกวาวรรคหนึ่งในกรณีที่ไมรูองคประกอบความผิดนั้น ก็เพื่อใหผูขายหรือนําเขาปุยจะตองใช
ความระมัดระวังสําหรับผูที่ประกอบอาชีพเชน นั้นจะพึง มี โดยการตรวจสอบเสียกอนที่จะขายปุยที่มี
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ลักษณะเชนนั้น ใหกับเกษตรกร และเมื่อพิจารณาบทบัญ ญัติดังกลาวแล วจะเห็นไดวาเปนหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขอยางหนึ่ง ที่กฎหมายกําหนดสําหรับ ผู ป ระกอบอาชีพคาขายปุยซึ่ง เป น ผลบังคั บ
ให ผู ป ระกอบอาชี พ การค า ขายปุ ย จะต อ งปฏิ บั ติ ห ากฝ า ฝ น มี ค วามผิ ด และต อ งรั บ โทษตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพการคาขายปุย อยางไรก็ตาม การจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ รัฐธรรมนูญ
ใหอํานาจออกกฎหมายจํากัดได ซึ่งเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๔๓ วรรคสอง ประกอบกับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แลว เห็นวา พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความคุมครองเกษตรกร เนื่องจากปรากฏวาปุยที่จําหนาย
ในท อ งตลาดมั ก จะมี ปุ ย ปลอม ปุ ย ผิ ด มาตรฐาน ปุ ย เสื่ อ มคุ ณ ภาพ หรื อ น้ํ า หนั ก ปุ ย หรื อ ปริ ม าณ
ธาตุอาหารมีนอยหรือไมถูกตองครบถวนตามขอความที่แจงไวในฉลาก ซึ่งเปนการเอาเปรียบแกเกษตรกร
และอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม การตราพระราชบัญญัติดังกลาวจึงเปน
ประโยชนในการคุมครองผูบ ริโ ภคซึ่งเปน เกษตรกร พระราชบัญ ญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗
วรรคสอง จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓
วรรคสอง ดังนั้น แมบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจะจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพการคาขายปุย
แตก็เปนการจํากัด เสรีภาพตามที่รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๓ วรรคสองใหอํานาจกระทําได และเปน
การจํากัดเสรีภาพเทาที่จําเปนโดยเพียงแตควบคุมมิใหคาขายปุยที่มีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ (๒) (๖) และ (๗) เทานั้น โดยตองใชความระมัดระวังสําหรับผูที่ประกอบอาชีพ
เช น นั้ น จะพึ ง มี มิ ไ ด ก ระทบกระเทื อ นสาระสํ า คั ญ แห ง เสรี ภ าพในการประกอบอาชี พ เพราะยั ง
สามารถประกอบอาชีพดังกลาวไดมิไดถูกหามประกอบอาชีพแตอยางใด เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ทัง้ ตามพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นไวดวย พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓
สว นประเด็น ที่วาพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขัด หรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๑) หรือไมนั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๑) เปนบทบัญญัติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ในหมวดวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหง รัฐ ซึ่งเปนบทบัญญัติเพื่อใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและ
กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินอยูในความควบคุมตรวจสอบของรัฐสภา มิใชเปนบทบัญญัติ
ที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ก็มิไดเปนอุปสรรคหรือขัดขวางตอการดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
ของรัฐที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดและสนับสนุนใหมีการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน ไมเปนอุปสรรคหรือขัดขวางตอแนวนโยบายที่ตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมาย
และกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๑)
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๔ (๑)
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

