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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๘/๒๕๕๕
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๔ (๑) หรือไม
ความเห็น
พิจารณาแลว เห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๓ เปน บทบัญ ญัติ ที่อยูในหมวด ๓ วาดว ย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยมาตรา ๔๓
วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่คุมครองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม เพื่อใหมีหลักประกันวาประชาชนสามารถเลือกที่จะประกอบกิจการหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง
ไดอยางเสรีเมื่อมีความพรอม และสามารถประกอบกิจการและอาชีพโดยที่ไมมีใครมาบังคับได ทั้งจะไมถูกกีดกัน
ถูกแทรกแซงจากโครงการของรัฐ หรือถูกตัดโอกาสในการประกอบกิจการหรืออาชีพแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น
ไมวาจะโดยทางหนึ่ง ทางใด อยางไรก็ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ก็บัญ ญัติยกเวน ใหจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชนในกรณีตาง ๆ แตทั้งนี้
การจํา กัด เสรีภาพในการประกอบกิจ การหรื อประกอบอาชีพและการแขง ขั น โดยเสรีอย างเป น ธรรม
จะจํากัดไดเพียงเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพนั้นมิได นอกจากนี้
กฎหมายที่ออกมาจํากัดเสรีภาพดัง กลาวตองมีผลใชบัง คับเปนการทั่วไป และไมมุง หมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ เปนบทบัญญัติที่อยูในหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สวนที่ ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยมาตรา ๘๔ บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด
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และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑ
ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการ
ที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
รักษาผลประโยชนส ว นรวม หรื อการจั ด ใหมีส าธารณูป โภค ...” บทบัญ ญัติดั งกลา วมีเ จตนารมณ
มุงที่จะใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได โดยบังคับให
รัฐบาลปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ กลาวคือ กอนที่รัฐบาลจะเขาบริหารประเทศจะตองแถลงนโยบาย
ในการบริหารราชการแผนดินและตรากฎหมายใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ตอรัฐสภา และกําหนดใหรัฐบาลตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตลอดจนปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ
ตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง เพื่อใหสมาชิกรัฐสภามีโอกาสซักถามหรือเสนอแนะได บทบัญญัติมาตรา ๘๔ (๑)
จึงเปนเพียงนโยบายพื้นฐานที่รัฐบาลตองนําไปใชเปนแนวทางดําเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
มิใชเปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง
สําหรับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อควบคุม
และตรวจสอบธุรกิจการผลิต การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริต
รวมทั้งสงเสริมภาคเกษตรกรรมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน อันเปนการรักษาไวซึ่งผลประโยชนสวนรวม
ของประเทศไทยทางดานเกษตรกรรม โดยกําหนดการกระทําที่เปนความผิดและโทษทางอาญาเอาไว
เพื่อใหรัฐใชบทบัญญัติแหงกฎหมายเปนเครื่องมือในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพของผูประกอบการ
คาขายปุยมิใหกระทําการโดยหวังผลกําไรเกินควร และคุมครองผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหไดใชปุย
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบอาชีพคาขายปุย
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ เปน บทบัญ ญัติที่อยูในหมวด ๙ วาดว ย
บทกําหนดโทษ โดยมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐
(๒) (๖) หรือ (๗) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
และวรรคสองบั ญ ญัติ วา “ถา ผูก ระทํ าการตามวรรคหนึ่ง กระทํา โดยไม รูวา เปน ปุยเคมี ผิด มาตรฐาน
ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท” บทบัญ ญัติดัง กลาวมีเจตนารมณมุงที่จะคุมครองผูบริโ ภคซึ่งก็คือ
ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมมิใหถูกหลอกขายปุยปลอม ปุยผิดมาตรฐาน ปุยที่ถูกเพิกถอนทะเบียน
หรือปุยที่มีสารพิษเกินมาตรฐาน
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ปญหาวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓
หรื อ ไม เห็ น ว า มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ ง เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดความผิ ด และโทษทางอาญา
สําหรับการกระทําผิดโดยเจตนา ซึ่งเปนไปตามหลักความรับผิดทางอาญาโดยทั่วไป สวนในวรรคสอง
เปนบทกําหนดโทษสําหรับการกระทําโดยไมมีเจตนา ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง
บัญญัติยกเวนหลักที่วาตองมีเจตนาในการกระทําความผิดไวอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากกระทําโดยประมาท
คื อ “เว น แต ใ นกรณี ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว โ ดยแจ ง ชั ด ให ต อ งรั บ ผิ ด แม ไ ด ก ระทํ า โดยไม มี เ จตนา”
หรือหลักความผิดที่ไมตองมีเจตนา ทั้งนี้ เหตุผลที่อางเพื่อสนับสนุนบทบัญญัติความผิดที่ไมตองมีเจตนา
ไดแก ความยากในการพิสูจนเจตนาในการกระทําความผิดบางอยาง ความจําเปนที่จะตองบังคับใหบุคคล
ตองรับผิดในการกระทําของตนอยางเด็ดขาดในบางกรณีที่อาจกระทบกระเทือนตอประโยชนสาธารณะที่สําคัญ
หรือความปลอดภัยของประชาชน โดยกําหนดโทษทางอาญาเพื่อใหเกิดความระมัดระวังการกระทําของตนยิ่งขึ้น
ซึ่งโทษที่กําหนดไวมักจะเปนโทษที่เบากวากรณีการกระทําผิดโดยมีเจตนา ดังนั้น พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จึงเปนบทบัญญัติที่เปนไปตามขอยกเวนของหลักความรับผิดในทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ ประกอบมาตรา ๑๗ และเป น ไปตามหลั ก นิ ติ ธ รรม
และหลั กความไดสั ด ส ว นพอเหมาะพอควรตามความจํ าเปน แก กรณี และมิไ ด มีเ นื้อ หาอัน เกี่ ยวขอ ง
หรื อ กระทบต อ สาระสํ า คั ญ แห ง เสรี ภ าพของบุ ค คลในการประกอบกิ จ การหรื อ ประกอบอาชี พ
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมตามทีร่ ัฐธรรมนูญไดรับรองไวในมาตรา ๔๓ บทบัญญัติมาตรา ๖๗
แหง พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ คงเปน เพียงบทบัญ ญัติที่วาดว ยผลของการฝาฝน บทบัญ ญั ติ
ของกฎหมายเทานั้น จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓
สําหรับปญหาวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๔ (๑) หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๑) เปนบทบัญญัติที่มุงใหรัฐตองแถลงนโยบาย
ในการบริหารราชการแผนดินและตรากฎหมายใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา
บทบัญญัติมาตรา ๘๔ (๑) จึงเปนเพียงนโยบายพื้นฐานที่รัฐบาลตองนําไปใชเปนแนวทางดําเนินการ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มิใชเปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง
สวนบทบัญญัติมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนบทบัญญัติที่มุงคุมครองผูบริโภค
ซึ่ ง คื อ ผู ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมมิ ใ ห ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บโดยไม เ ป น ธรรม บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว
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มิไดเปนอุป สรรคหรือขัดขวางตอการดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐที่มุงสนับ สนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
อีกทั้งมิไดเปนอุปสรรคหรือขัดขวางตอแนวนโยบายที่ตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑ
ที่ค วบคุ ม ธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ไ ม สอดคล อ งกั บ ความจํ า เป น ทางเศรษฐกิ จ ดั ง นั้ น จึ ง ไม ใ ช ก รณี ที่
บทบัญญัติมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๑)
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวาพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๔ (๑)
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

