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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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 มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๓๙ บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น
บั ญ ญั ติ เ ป น ความผิ ด และกํ า หนดโทษไว และโทษที่ จ ะลงแก บุ ค คลนั้ น จะหนั ก กว า โทษที่ กํ า หนดไว
ในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
ก อ นมี คํ า พิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด แสดงว า บุ ค คลใดได ก ระทํ า ความผิ ด จะปฏิ บั ติ ต อ บุ ค คลนั้ น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
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มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕)
ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง และ
ความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สว นคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ฯลฯ
ฯลฯ
พระราชบัญ ญัติ ปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก ไ ขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญญั ติปุ ย (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๗๒/๕ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล
เวนแตกรณีตามมาตรา ๗๒/๒ ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
ความเห็น
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ เป น บทบัญ ญัติ ใ นหมวด ๓ สิ ทธิ แ ละเสรีภ าพของชนชาวไทย
สวนที่ ๑ บททั่วไป สวนที่ ๒ ความเสมอภาค โดยวรรคหนึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยโดยใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
สวนวรรคสอง บัญญัติวา “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน” วรรคสาม บัญญัติวา “การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุข ภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได”
และวรรคสี่ บัญญัติวา “มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
บทบัญญัติดังกลาวเปนการรับรองใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เท า เที ย มกั น ชายและหญิ ง มี สิ ท ธิ เ ท า เที ย มกั น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เ ป น ธรรมต อ บุ ค คลเพราะ
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เหตุที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวจะกระทํามิได และสําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ นั้น เปนบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยมาตรา ๓๙
มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา มิใหตองรับโทษ
หนักกวาที่บัญ ญัติไ วในกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่บุคคลนั้นกระทําความผิด โดยการหามนําบทบัญ ญัติ
แหง กฎหมายที่ มีโ ทษทางอาญาไปลงโทษหรือ เพิ่ ม โทษย อนหลั ง แก การกระทํ าที่ มีอ ยูกอ นบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ และตราบเทาที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดตองสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ดังนั้นจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนผูกระทําความผิดมิได บุคคลดังกลาว
ยอมมีสิทธิแ ละเสรีภาพเชน เดียวกับ ปวงชนชาวไทยนอกเหนือจากมีสิทธิในฐานะผูตองหาหรือจําเลย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผูกระทําความผิดอาญา
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย บุคคลทุกคนยอมไดรับความคุมครองไมวาจะเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย
หรือไมก็ตาม สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๕) เปนบทบัญญัติในเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่กลาวถึง
การรับรองสิทธิของผูเสียหาย ผูตองหาจําเลย และพยานในคดีอาญา ใหไดรับความคุมครอง และ
ความชว ยเหลื อ ที่จํ าเปน และเหมาะสมจากรั ฐ โดยคา ตอบแทน ค าทดแทนและคา ใชจ ายที่จํ าเป น
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สําหรับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อควบคุม
การผลิต การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริต รวมทั้งควบคุม
การผลิตปุยอินทรีย เพื่อรักษาประโยชนของเกษตรกร เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม
เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น และปจจุบันนี้
มีการสั่งปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแกเ กษตรกรในปริมาณมากขึ้นทุกป
แตปรากฏวาปุย เคมีที่จําหนายในทองตลาดนั้น มักจะมีปุยเคมีปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ
ทั้งน้ําหนักปุยเคมีก็นอยกวาที่แจงไวในฉลาก ปริมาณธาตุอาหารพืชไมถูกตองครบถวนตามขอความ
ที่แจงไวในฉลาก เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไรเกินควร โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย
แกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนการเสียหายแกนโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาล
ทั้งนี้ การควบคุมดังกลาวซึ่งรวมถึงปุยชีวภาพและปุยอินทรียที่ไมไดคุณภาพดวย และเพื่อใหรัฐใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพของผูประกอบการคาปุยมิใหกระทําการโดยหวังผลกําไรเกินควร
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และคุมครองผูป ระกอบอาชีพเกษตรกรรมใหไดใชปุยที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มิใหถูกเอาเปรียบจาก
ผูป ระกอบธุร กิจ คาขายปุย เพื่อเป น การยับ ยั้ ง และปราบปรามการกระทํา ความผิด ดั งกลา วให ไ ดผ ล
จึงมีบทกําหนดความผิดและโทษทางอาญาไว ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๒/๕ ในกรณีที่ผูกระทําความผิด
ซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล เวนแตกรณีตามมาตรา ๗๒/๒ ใหกรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น
พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๒/๕
เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ก ฎหมายให สั น นิ ษ ฐานไว ก อ นว า ในกรณี ที่ ผู ก ระทํ า ความผิ ด ซึ่ ง ต อ งรั บ โทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล เวนแตกรณีตามมาตรา ๗๒/๒ ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายซึ่งหักลางไดหรือขอสันนิษฐานไมเด็ดขาด บทบัญญัติดังกลาวมิไดผลักภาระ
การพิสูจนขอสันนิษฐานตามกฎหมายไปใหผูตองหาหรือจําเลยเปนผูพิสูจน เพราะกรณีนี้ไดมีการพิสูจนวา
นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดมาแลว นิติบุคคลเปนนามสมมุติไมมีตัวตน การกระทําใด ๆ ของนิติบุคคล
จะกระทําโดยบุค คลธรรมดาผูซึ่ง เปน ผู มีอํา นาจกระทํา การแทนหรือเป น ตัว แทนของนิติ บุคคลนั้น ๆ
ฉะนั้นเมื่อมีการพิสูจนวานิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดเทากับวาไดมีการพิสูจนแ ลววาเปนการกระทํา
ของบุคคลธรรมดาที่กระทําในนามกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ บุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ๆ แลว กรณีจึงเทากับไดมีการพิสูจนมาแลว หาใชวาเปนการผลักภาระการพิสูจนความผิด
ไปใหผูตองหาหรือจําเลย ในการที่พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ มีบทยกเวนวา
“เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น” ยอมเปนการเปดโอกาสให
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจดั การ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลที่กระทําความผิดนัน้
มีชองทางพิสูจนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์วาตนมิไดมีสวนรวมหรือรูเห็นในการกระทําความผิดของนิติบุคคล
ซึ่งเปนเรื่องที่กฎหมายบัญญัติใหเปนคุณแกผูตองหาหรือจําเลย และในระหวางการพิจารณาคดีผูตองหา
หรือจําเลยยังคงไดรบั ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญตลอดไปวาเปนผูบริสุทธิจ์ นกวาศาลจะมีคําพิพากษาวา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

จําเลยกระทําความผิดตามกฎหมาย เจาหนาที่ของรัฐจะปฏิบัติตอผูตองหาหรือจําเลยเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได เนื่องจากนิติบุคคลเปนบุคคลที่สมมุติขึ้นเพื่อใหมีสถานะทางกฎหมาย นิติบุคคลไมสามารถ
ที่จะทําการใด ๆ ไดดวยตนเอง ตองใหบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลเปนผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทน
ดําเนินการตาง ๆ แทนนิติบุคคลนั้น และดวยเหตุที่นิติบุคคลไมอาจที่จะกระทําความผิดอาญาไดดวยตนเอง
แต ก ระทํ า ความผิ ด โดยผู บ ริ ห ารของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ดั ง นั้ น ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ จึ ง บั ญ ญั ติ ข อ สั น นิ ษ ฐาน
ใหผูบริหารของนิติบุคคลมีความผิดและตองรับโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นในการกระทําความผิดอาญา
โดยมาตรการดังกลาวนี้กําหนดขึ้นก็เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะหรือคุมครองผูบริโภคซึ่งเปนประชาชน
คนสวนใหญของประเทศ มิใชการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอันจะขัดหรือแยงตอหลักความเสมอภาค
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และผู ต อ งหา หรื อ จํ า เลยในคดี ยั ง คงมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ความคุ ม ครอง
ในกระบวนการยุติธรรม เชนเดียวกับบุคคลทั่ว ๆ ไป บทบัญญัติดังกลาว จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐
อาศัยเหตุผลดัง กลาวขางตน จึง เห็นวาพระราชบัญ ญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
ไมขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐
นายจรูญ อินทจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

