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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล 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
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ข อ สั น นิ ษ ฐานว า ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยในคดี อ าญาเป น ผู บ ริ สุ ท ธิ์
(presumption of innocence) เปน ขอสัน นิษฐานที่ถูกกําหนดขึ้นโดยผลของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อันมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา
บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําผิด ทางอาญา เพื่อเปน หลักประกัน แหง สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของบุคคล
เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางอาญาที่ รั ฐ ให ก ารรั บ รองแก บุ ค คลทุ ก คนที่ จ ะไม ถู ก ลงโทษทางอาญา
จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาบุคคลนั้นเปนผูกระทําผิดจริง โดยปราศจากเหตุอันควรสงสัย
นอกจากนี้หลักการของขอสันนิษฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกลาวยังเปนหลักสําคัญประการหนึ่ง
ของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ไดรับ การยอมรับทั้งในนานาอารยประเทศและในระดับ
ระหวางประเทศ ดังปรากฏจาก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๘
(Universal Declaration of Human Rights) ข อ ๑๑ (๑) และกติก าระหวา งประเทศวา ด ว ย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแหงสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๖๖ (International Covenant on
Civil and Political Rights) ขอ ๑๔ - ๒ เปนตน
หลักการของขอสันนิษฐานตามกฎหมายวา ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปน ผูบ ริสุทธิ์นี้
ประเทศไทยไดรับ รองใหปรากฏไวในรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๔๙๒ และ
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ในรัฐธรรมนูญฉบับตอมาทุกฉบับจนถึงฉบับปจจุบันซึ่งไดรับรองหลักการดังกลาวไวในมาตรา ๓๙ วรรคสอง
หมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติวา
“ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” อันมีเจตนารมณเพื่อรับรองและ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญามิใหตองตกอยูในฐานะ
เปนผูกระทําความผิดกอนที่จะไดรับการพิสูจนความผิดจากโจทก และกลับตองเปนฝายพิสูจนความบริสุทธิ์
ของตนเอง
สําหรับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อควบคุมการผลิต
การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริต รวมทั้งสงเสริมภาคเกษตรกรรม
ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน อันเปนการรักษาไวซึ่งผลประโยชนสวนรวมของประเทศไทยทางดานเกษตรกรรม
โดยกําหนดการกระทําที่เปนความผิดและโทษทางอาญาเอาไว เพื่อใหรัฐใชบทบัญญัติแหงกฎหมายเปนเครื่องมือ
ในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพของผูประกอบการคาขายปุยมิใหกระทําการโดยหวังผลกําไรเกินควร
และคุมครองผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหไดใชปยุ ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผูประกอบอาชีพคาขายปุย โดยบทบัญญัติมาตรา ๗๒/๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติความรับผิด
ของนิติบุคคลและผูบริหารนิติบุคคลไว เพื่อลงโทษผูบริหารนิติบุคคลทุกคนในกรณีที่นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด
โดยใหถือวาเปนตัวการรวมกระทําความผิดกับนิติบุคคลดวย โดยมาตรา ๗๒/๕ บัญญัติวา “ในกรณีที่
ผูกระทําความผิด ซึ่งตองรับ โทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล เวน แตกรณีต ามมาตรา ๗๒/๒
ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบคุ คล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น
ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสว น
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น”
กรณีปญหาวาบทบัญญัติมาตรา ๗๒/๕ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มีเจตนารมณ
เพื่อคุมครองสิทธิของผูตอ งหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตอ งหาหรือจําเลยไมมีความผิด
จนกวาโจทกจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานดังกลาวได อันเปนหลักการพื้นฐานของ
ระบบงานยุติธ รรมทางอาญาที่ เปน สว นหนึ่งของหลักนิติธ รรมและสิท ธิม นุษยชนดังที่กลาวไวขางต น
เมื่อ พิจารณาพระราชบั ญญัติ ปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ จะเห็ น ได วา บทบัญ ญัติ ดังกลา ว
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เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลย โดยโจทกไมจําตองพิสูจน
ใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอนเลย แตกลับนําเอาการกระทําของผูอื่น
มาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยตองรับผิดและรับโทษทางอาญา โดยบทบัญญัติมาตรา ๗๒/๕
วางขอสัน นิษฐานวา ถาผูที่กระทําความผิด เปน นิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัด การ หุนสว นผูจัด การ
ผูแ ทนนิติ บุค คล หรื อผูซึ่ ง รับ ผิด ชอบในการดํ าเนิน การของนิ ติบุ คคลนั้น ร ว มรั บ ผิ ด กับ นิติบุ คคลดว ย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น กลาวคือโจทก
ไมจําตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือ
ผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลวามีสวนรวมในการกระทําความผิดกับนิติบุคคลแตอยางใด
คงพิสูจนเ พียงวานิติ บุค คลกระทําความผิ ด ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ และจําเลยเป น กรรมการผูจัด การ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลดังกลาวเทานั้น
ซึ่งไมเกี่ยวกับการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ หุน สวนผูจัด การ ผูแทนนิติบุคคล หรื อ
ผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ ุคคลที่กระทําความผิดแตอยางใด กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวกอนวา
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น
ได ก ระทํ า ความผิ ด ด ว ย อั น มี ผ ลเป น การผลัก ภาระการพิ สู จ น ค วามบริ สุ ท ธิ์ ไ ปยั ง กรรมการผู จั ด การ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วจึ ง ถื อ เป น การสั น นิ ษ ฐานความผิด ของผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยในคดี อ าญาโดยอาศั ย
สถานะของบุ ค คลเป น เงื่ อ นไข มิ ใ ช สั น นิ ษ ฐานข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป น องค ป ระกอบความผิ ด เพี ย งบางข อ
หลัง จากที่โจทกไ ดพิสูจนใหเห็นถึง การกระทําบางอยางบางประการอันเกี่ยวกับ ความผิดตามที่จําเลย
ถูกกลาวหาแลวเทานั้น จึงขัดตอหลัก presumption of innocence ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙
วรรคสอง ซึ่งไดวางหลักไววา ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาทุกคนเปนผูบริสุทธิ์ จนกวาจะมีคําพิพากษา
ถึง ที่สุด ว าบุคคลเหลานั้ น ไดกระทําความผิด ตามกฎหมาย ทั้ งยัง เปน การขัด ตอหลัก การพื้น ฐานของ
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาและหลักนิติธรรม ซึ่งมีหลักการวา ในคดีอาญาโจทกมีภาระตองพิสูจนใหเห็นถึง
การกระทําความผิดของจําเลยกอน โดยจําเลยไมจําเปนตองนําพยานหลักฐานมาพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน
ดังนั้น พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ในสวนที่สันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลย
โดยไมปรากฏวาจําเลยไดกระทําการใดเกี่ยวกับความผิดนั้นดวยเลย คงอาศัยเพียงสถานะของจําเลยเทานั้น
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เปนเงื่อนไขแหงขอสันนิษฐาน จึงเปนการสันนิษฐานที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
และมาตรา ๓ วรรคสอง เปนอันใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวาบทบัญญัติมาตรา ๗๒/๕ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลยโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไขขัดแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๓ วรรคสอง เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

