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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖

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

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง บัญญัติวา
“ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณ
ที่จะคุม ครองสิทธิแ ละเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลย มิใหตองตกอยูในฐานะเปนผูกระทําความผิด
กอนที่ศาลจะพิพากษาวามีความผิด โดยวางขอสันนิษฐานในคดีอาญาไวกอนวาผูตอ งหาหรือจําเลยไมมีความผิด
ขอ สั น นิ ษ ฐานดั ง กล า ว เรี ย กกั น ว า ข อ สั น นิษ ฐานความบริสุ ท ธิ์ (presumption of innocence)
ของจําเลยในคดีอาญา ซึ่งเปนหลักการที่นานาประเทศลวนยึดถือ ทั้งเปนหลักสิทธิมนุษยชนที่มีการระบุไว
ในปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human
Rights) ขอ ๑๑ (๑) วา “ทุกคนที่ถูกกลาวหาวาทําผิดทางอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา
บริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย ซึ่งตนไดรับหลักประกัน
บรรดาที่จําเปนสําหรับการตอสูคดี” และในขอ ๑๔.๒ ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีวา “บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด” อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญา เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญา
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จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่ง
ของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศ
สําหรับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อควบคุมการผลิต
การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริต รวมทั้งควบคุมการผลิตปุยอินทรีย
เพื่อรักษาประโยชนของเกษตรกร เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเปน
ต อ งใช ปุ ย เป น อาหารพื ช หรื อ บํ า รุ ง ดิ น เพื่ อ ช ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ให สู ง ขึ้ น และป จ จุ บั น นี้ มี ก ารสั่ ง ปุ ย เคมี
จากตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแกเกษตรกรในปริมาณมากขึ้นทุกป แตปรากฏวาปุยเคมี
ที่จําหนายในทองตลาดนั้น มักจะมีปุยเคมีปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ทั้งน้ําหนักปุยเคมี
ก็นอยกวาที่แ จง ไวในฉลาก ปริ มาณธาตุอาหารพืชไมถูกตองครบถว นตามขอความที่แ จงไวในฉลาก
เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไรเกินควร โดยไมคํานึงถึงความเสียหายแกผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และยังเปนการเสียหายแกนโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาล ทั้งนี้ การควบคุมดังกลาว
ซึ่งรวมถึงปุยชีวภาพและปุยอินทรียที่ไมไดคุณภาพดวย และเพื่อใหรัฐใชเปนเครื่องมือในการจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ ของผูป ระกอบการคาปุ ยมิ ใหก ระทําการโดยหวั ง ผลกําไรเกิน ควร และคุม ครอง
ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหไดใชปุยที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบอาชีพ
ค า ขายปุ ย จึ ง มี บ ทกํ าหนดความผิ ด และโทษทางอาญาไว ดั ง เช น ในมาตรา ๗๒/๕ ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล เวนแตกรณีตามมาตรา ๗๒/๒
ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น
ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสว น
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เปนขอสันนิษฐาน
ตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลย โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็น
ถึงการกระทํา หรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่น
มาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานวา
ถาผูกระทําความผิด เปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัด การ หุนสว นผูจัดการ ผูแ ทนนิติบุคคล หรือ
ผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจน
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ถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร
คงพิสูจนแ ตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แ ละจําเลยเปนกรรมการผูจัด การ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลเทานั้น กรณีจึงเปน
การสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นไดกระทําความผิดดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์
ไปยังกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลย
ในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิด
เพีย งบางข อหลั ง จากที่ โ จทกไ ดพิ สูจน ใหเ ห็น ถึงการกระทํา อยา งใดอย างหนึ่ง ที่เกี่ ยวของกับ ความผิ ด
ที่ จํ า เลยถู ก กล า วหา และยั ง ขั ด กั บ หลั ก นิ ติ ธ รรมข อ ที่ ว า โจทก ใ นคดี อ าญาต อ งมี ภ าระการพิ สู จ น ถึ ง
การกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาว
ยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาว
อาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขังโดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควร
ในเบื้อ งตน วา บุค คลนั้ น ไดก ระทํ าการหรือ มีเ จตนาประการใดอัน เกี่ ยวกั บ ความผิด ตามที่ ถูกกลา วหา
บทบัญ ญัติม าตราดังกลาวในสว นที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาหรือจําเลยโดยไมปรากฏวา
ผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรม
และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
จึง เห็น วา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในสว นที่สัน นิษฐาน
ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบคุ คล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น
ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
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