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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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 และมาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม
ความเห็น
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๕) เปน บทบัญ ญั ติในหมวด ๓
วาดว ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สว นที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธ รรม โดยมาตรา ๓๙
วรรคสอง บั ญ ญั ติ ว า “ในคดี อ าญา ต อ งสั น นิ ษ ฐานไว ก อ นว า ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยไม มี ค วามผิ ด ”
บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐาน
ไว ก อ นว า ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยไม มี ค วามผิ ด จนกว า จะมี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว า เป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด
ซึ่ง ข อ สั น นิ ษฐานว า ผู ตอ งหาหรื อจํ า เลยในคดี อ าญาเปน ผู บ ริ สุ ท ธิ์ (presumption of innocence)
ตามที่บญ
ั ญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง นี้ เปนขอสันนิษฐานอันมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน
ปรากฏอยู ใ นปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ขอ ๑๑ ที่วา “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์
จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย และผูนั้นไดรับหลักประกัน
ทั้งหลายที่จําเปนในการตอสูคดี” อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา
บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญาจนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด
เพื่อเปนหลักประกันแหง สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรอง
แกบุ ค คลทุกคนที่จ ะไม ถูกลงโทษทางอาญาและเปน หลัก การที่สํา คัญ ประการหนึ่ง ของหลัก นิติธ รรม
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(The Rule of Law) ไดรับ การยอมรับ ในนานาอารยประเทศและระดับระหวางประเทศอัน ไดแ ก
ปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal Declaration of Human Rights) และกติ ก า
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกมีพันธกรณีอยูดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๕) เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย
และพยานในคดี อ าญา ให ไ ด รั บ ความคุ ม ครองและความช ว ยเหลื อ ที่ จํ า เป น และเหมาะสมจากรั ฐ
โดยคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๒ ความเสมอภาค โดยรับรองใหบุคคลมีความเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว จะกระทํามิได
สําหรับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มีเจตนารมณในการประกาศใชวา เนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพื่อชวยเพิ่มผลผลิต
ใหสูงขึ้น และปจจุบันนี้มีการสั่งปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแกเกษตรกร
ในปริมาณมากขึ้นทุกป แตปรากฏวาปุยเคมีที่จําหนายในทองตลาดนั้นมักจะมีปุยเคมีปลอม ปุยเคมี
ผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ทั้งน้ําหนักปุยเคมีก็นอยกวาที่แจงไวในฉลาก ปริมาณธาตุอาหารพืช
ไมถูกตองครบถวนตามขอความที่แจงไวในฉลาก เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไรเกินควร
โดยไมคํานึงถึง ความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงเห็นไดวา ปุยถือเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอการเพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกร หากเกษตรกรใชปุยปลอม ปุยผิดมาตรฐาน ปุยเสื่อมคุณภาพ หรือ
ปุยไมมีมาตรฐานไปใชในการเพาะปลูกจะทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตไมเต็มที่ ไมคุมคากับการลงทุน
ตองสูญเสียทั้งเงิน เวลา และเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง เพื่อเปนมาตรการ
ควบคุมการผลิต การขายและการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริต รวมถึง
เปนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพของผูประกอบการเกี่ยวกับปุยเคมี จึงจําเปนที่รัฐจะตองออกกฎหมาย
หรือกฎเกณฑมาควบคุมธุรกิจดังกลาว จึงมีบทกําหนดโทษขึ้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒/๕ (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐) บัญญัติวา “ในกรณี
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ที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล เวนแตกรณีตามมาตรา ๗๒/๒
ใหกรรมการผูจัด การ หุน สว นผูจัด การ ผูแ ทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับ ผิด ชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนิติบุคคลนั้น”
พิจารณาแลว เห็น วา นิติบุคคลเปน บุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้น เพื่อใหมีสถานะทางกฎหมาย
ซึ่งไมสามารถกระทําการใด ๆ ไดดวยตนเอง หรือไมสามารถที่จะกอใหเกิดนิติสัมพันธกับบุคคลภายนอกได
หากปราศจากบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคล ดังนั้น ในทางปฏิบัติการกระทําของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลจึงถือเสมือนเปน
เนื้ อ เดี ย วกั น กั บ การกระทํ า ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ๆ หาได มี ส ถานะในทางนิ ติ ก รรมเป น บุ ค คลสองคน
แยกต า งหากจากกั น ไม นอกจากนี้ ห ากจะมี บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช ก รรมการผู จั ด การ หุ น ส ว นผู จั ด การ
ผูแทนนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นสอดเขามาดําเนินการแทน
นิติบุคคล และนิติบุคคลมิไดใหการรับรองหรือใหสัตยาบันถึงการกระทําดังกลาว กิจการที่ไดกระทําไปนั้น
ก็หาไดมีผลผูกพันกับนิติบุคคลแตอยางใดไม ดวยเหตุที่นิติบุคคลไมอาจที่จะกระทําความผิดอาญาได
ดว ยตนเอง แตเปน การกระทํ าความผิด ที่ เกิด ขึ้น จากการกระทําของผูมี อํานาจกระทําการแทนของ
นิติบุคคลนั้น ฝายนิติบัญญัติจึงตรากฎหมายใหผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลมีความผิดและตองรับโทษ
เชน เดียวกับ นิติบุคคลนั้น ดว ย เพื่อมิใหเปน การผลักความรับ ผิด ไปยังนิติบุคคลแตเพียงผูเดียวโดยที่
ผูกระทําความผิดที่แทจริงคือ กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนิน การของนิติบุค คลไมตองถูกลงโทษในทางอาญาแตอยางใด อัน มีวัต ถุป ระสงคเพื่อเปน
การคุมครองประโยชนของประชาชนสวนใหญหรือประโยชนสาธารณะมิใหถูกละเมิดจากอาชญากรรม
ทางธุรกิจเปนสําคัญ
พระราชบัญ ญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ (แก ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติปุ ย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐) ใชบังคับกับกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคลหรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลทุกนิตบิ ุคคลที่กระทําผิดอาญา มิไดใชบังคับกับกรณีใดกรณีหนึง่
หรือนิติบุคคลใดนิติบุค คลหนึ่ง เปน การเฉพาะ จึงเปน การบัง คับใชกฎหมายที่เสมอภาคเทาเทียมกัน
มิใชการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล อีกทั้งผูตองหา หรือจําเลยในคดีอาญาที่ตองหาวาไดกระทํา
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ความผิดตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐) ก็ยังคงมีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมี
การพิสูจนวา นิติบุคคลที่มีกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นมีความผิด มีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเปดเผย มีสิทธิที่ไดรับ
หลักประกันทั้งหลายที่จําเปนในการตอสูคดี มีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่จะไดรับความคุมครองและ
ความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐไดดังเชนผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานในคดีอาญาอื่น
ทุกประการ
สําหรับในกรณีที่มีการกลาวหาวา นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดนั้น ฝายโจทกจะตองนําสืบ
พิสูจนจากการกระทําของผูที่กระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งก็คือกรรมการผูจัด การ หุน สว นผูจัดการ
ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นนั่นเอง เพราะนิติบุคคลเปนบุคคล
ที่กฎหมายสมมุติขึ้นจึงไมอาจที่จะกระทําการใด ๆ หรือกอใหเกิดนิติสัมพันธใด ๆ กับบุคคลภายนอกได
ดวยตัวของนิติบุคคลเองหากไมมีผูมีอํานาจในการจัดการแทน นอกจากนี้ ในการพิสูจนใหเห็นความผิด
ของนิติบุคคล ฝายโจทกก็ยังตองมีหนาที่นําสืบพิสูจนใหเห็นโดยปราศจากขอสงสัยวา กรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น เปนผูกระทํา
ความผิด และบุคคลดังกลาวกระทําการในฐานะที่เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลนั้น เมื่อโจทกพิสูจนได
ดังกลาวแลวกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้น ก็ยังสามารถนําสืบพิสูจนไดวา ตนมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือมิไดกระทําการ
ในฐานะที่เปนผูแทนของนิติบุคคล หรือมิไดมีสวนรูเห็นหรือใหความยินยอมดวยในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้นได
ดังนั้น เมื่อการกระทําของนิตบิ ุคคลคือการกระทําที่เปนเนื้อเดียวกันกับการกระทําของกรรมการ
ผูจัดการ หุน สว นผูจัดการ ผูแ ทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิด ชอบในการดําเนิน การของนิติบุคคลนั้น
มิไดมีสถานะในทางนิติกรรมเปนบุคคลสองคนแยกตางหากจากกันในทางปฏิบัติ ที่จะขัดกับขอสันนิษฐานที่วา
ตองรับผิดจากการกระทําของบุคคลอื่น ดังที่ไดกลาวไวแลว การที่พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒/๕ (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐) บัญญัติใหในกรณีที่
ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

นิติบุคคล หรือผูซึ่ง รับ ผิด ชอบในการดําเนิน การของนิติบุคคลนั้นตองรับ โทษตามที่บัญ ญัติไ วสําหรับ
ความผิด นั้น ๆ ดว ย จึง หาไดเ ปน ขอ สั น นิษ ฐานเด็ด ขาดที่สั น นิษฐานไว กอนว า กรรมการผูจั ด การ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นมีความผิด
ที่จ ะขัด หรื อแย ง ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และปฏิ ญ ญาสากลว าด ว ยสิท ธิ ม นุษ ยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ขอ ๑๑ แตอยางใด
อาศัยเหตุผลดัง กลาวขางตนจึง เห็น วา พระราชบัญ ญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

