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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 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 หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยวรรคสอง บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญาวา ตราบเทาที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญา ไมเปนผูกระทําความผิด ซึ่งจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนผูกระทําความผิดมิได ขอสันนิษฐานวา
ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยในคดี อ าญาเป น ผู บ ริ สุ ท ธิ์ (presumption of innocence) ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง นี้ มี ที่ ม าจากหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ดั ง ปรากฏอยู ใ นปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขอ ๑๑ (๑) และกติการะหวางประเทศ
วา ด ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International Covenant on Civil and Political
Rights) ข อ ๑๔.๒ ที่ ว า บุ ค คลซึ่ ง ถู กกล า วหาว ามี ค วามผิ ด อาญามี สิ ทธิ ที่ จะได รั บ การสั น นิ ษ ฐาน
ไวกอนวาบริสุทธิ์ จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมาย อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบ
งานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญา และจะไมถูกลงโทษทางอาญา
จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด และหลักดังกลาวนี้เปนหลักการที่สําคัญ
ประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ซึ่งไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศ
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สําหรับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
มีเ หตุ ผลในการประกาศใช สรุ ป ไดว า เนื่อ งจากประเทศไทยเป น ประเทศเกษตรกรรม เกษตรกร
มีความจําเปนตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น และมีการสั่งปุยเคมีจาก
ตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแกเกษตรกรในปริมาณมากขึ้นทุกป แตปรากฏวาปุยเคมี
ที่จําหนายในทองตลาดนั้น มักจะมีปุยเคมีปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ทั้งน้ําหนัก
ปุยเคมีก็นอยกวาที่แจงไวในฉลาก ปริมาณธาตุอาหารพืชไมถูกตองครบถวนตามขอความที่แจงไวในฉลาก
เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไรเกินควร โดยไมคํานึงถึงความเสียหายแกผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และยังเปนการเสี ยหายแกนโยบายการสงเสริม การเกษตรของรัฐบาลอีกดว ย สมควร
มีกฎหมายวาดวยปุยเพื่อควบคุมการผลิต การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักร
ใหเปนไปโดยสุจริตรวมทั้งควบคุมการผลิตปุยอินทรียดวย เพื่อรักษาผลประโยชนของเกษตรกรตามสมควร
และตอมาการใชปุยของเกษตรกรมีมากขึ้น มีการสงเสริมใหใชอินทรียวัตถุตลอดจนนําเทคโนโลยีทางชีวภาพ
เขามาใชเพื่อประโยชนในการปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มคุณคาของธาตุอาหารพืชมากขึ้น แตพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใชบัง คับ อยู มุง ควบคุมปุยเคมีเปนหลักโดยมิไดมีบ ทบัญ ญัติควบคุม ปุยชีว ภาพและ
ปุยอินทรียที่ชัดเจน เปนเหตุใหมีปุยชีวภาพและปุยอินทรียที่ไมไดคุณภาพออกสูทองตลาด ประกอบกับ
อัตราโทษที่กําหนดไวเดิมไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและคาเงินที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุง
การควบคุมปุยและบทกําหนดโทษรวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการใชปุยที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อ รัก ษาไว ซ่ึง ประโยชนข องเกษตรกรและภาคการเกษตร โดยพระราชบั ญ ญั ติปุ ย พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒/๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติวา “ในกรณี
ที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล เวนแตกรณีตามมาตรา ๗๒/๒
ใหกรรมการผูจัด การ หุน สว นผูจัด การ ผูแ ทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับ ผิด ชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น” เปนบทบัญญัติถึงกรณีที่เมื่อนิติบุคคลเปนผูกระทํา
ความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการผูจัด การ หุน สว นผูจัด การ ผูแ ทนนิติบุคคล หรือผูซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ
ดวย เวนแตบุคคลดังที่กลาวขางตน จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
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ทั้งนี้มาตรา ๗๒/๕ นี้ ไมใหใชบังคับกับนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตผูใดผลิต ขาย หรือนําเขาปุย
ภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ เปนบทบัญญัติที่มีความมุงหมายในการลงโทษ
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล
ที่นิติ บุคคลนั้ น เป น ผูก ระทําความผิด ตามพระราชบัญ ญัติ นี้ เวน แต บุคคลเหลา นั้น จะพิสู จน ไ ดว าตน
มิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ซึ่งตามหลักของความรับผิดของนิติบุคคล นิติบุคคล
จะสามารถแสดงออกซึ่งความประสงคไดโดยผานทางผูแทนของนิติบุคคลเปนผูกระทําการ ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๐ วรรคสอง และนิติบุคคลจะตองมีความรับผิดตอเมื่อผูแทนของ
นิติบุคคลไดแสดงเจตนาซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ตามวัตถุประสงคของนิติบุคคล และนิติบุคคลไดประโยชน
จากการกระทําดังกลาวนั้น จึงจะถือวา นิติบุคคลไดมีการกระทําอันอาจเกิดความผิดตามกฎหมายได
(ฎีกาที่ ๗๘๗-๗๘๘/๒๕๐๖) อยางไรก็ตาม หลักความรับผิดทางอาญา นั้น ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๙ บัญญัติวา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํา...” ดังนั้น บุคคลไมวา
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะมีความรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อมีการกระทํา ซึ่งรวมถึงการงดเวน
ละเวน เพิกเฉย หรือการไมกระทําในลักษณะอื่น ๆ ดว ย เพราะฉะนั้น การที่กรรมการผูจัด การ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล จะตองรวมรับผิด
ตามที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดดวย ก็ตอเมื่อบุคคลเหลานั้นมีการกระทํา หรืองดเวนกระทําการที่ตน
มีหนาที่ตองปองกันผล หรือควรตองกระทํา ดวย แตพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
ซึ่ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ปุย (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ บั ญ ญั ติ ใ หก รรมการผู จั ด การ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล จะตองรับผิด
รวมกับนิติบุคคลที่เปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยโจทกไมตองพิสูจนใหเห็นวาบุคคล
เหลานั้นซึ่งเปนจําเลยไดมีการกระทําหรือไมกระทําการอันเปนความผิดตามกฎหมายแตอยางใด กอน
มาตรา ๗๒/๕ ดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติที่นาํ การกระทําของนิติบุคคลซึ่งเปนบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของ
การสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือไม
กระทําของจําเลยซึ่งเปนกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบใน
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การดําเนินการของนิตบิ ุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําของนิติบุคคลอยางไร (เชน มีมติรวม
หรือเพิกเฉยไมกระทําหนาที่ของตน เปนตน) คงพิสูจนเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนี้เทานั้น (ตางกับการมีตําแหนงหนาที่ในอั้งยี่หรือซองโจรซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะทําผิดกฎหมาย
อั น เป น ความผิ ด ได เ มื่ อ เข า สู ส ถานะนั้ น (Status Crimes หรื อ State of Affaire) กรณี จึ ง เป น
การสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดํ า เนิ น การของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ได ก ระทํ า ความผิ ด ด ว ย อั น มี ผ ลเป น การผลั ก ภาระการพิ สู จ น
ความบริ สุ ท ธิ์ ไ ปยั ง กรรมการผู จั ด การ หุ น ส ว นผู จั ด การ ผู แ ทนนิ ติ บุ ค คล หรื อ ผู ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบใน
การดําเนินการของนิติบุคคลนั้นหมดทุกคน มาตรา ๗๒/๕ นี้ จึงเปนบทบัญญัติที่สันนิษฐานความผิด
ของผูต อ งหาและจํา เลยในคดี อาญาก อ นที่ จ ะพิ สู จน ถึ ง การกระทํ า หรื อ ไม ก ระทํ าของบุ ค คลเหล า นั้ น
มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึง
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันเกี่ยวของกับความผิดตามที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดตอหลักนิติธรรม
ที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของ
ความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตอง
ตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม
หรือถูกคุมขังโดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการประการใดอันเกีย่ วกับ
ความผิดตามที่ถูกกลาวหา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของกรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล โดยไมปรากฏวา
บุคคลเหลานั้น ไดกระทําการ ละเวนกระทําการ หรือรูเห็นเปน ใจประการใดอัน เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญา
ของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคล โดยไมปรากฏวากรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ไดกระทําการประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น ขัดตอ
หลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

