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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๕๖
เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย มีประเด็นวินิจฉัยตามคํารองทัง้ สอง ดังนี้
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙
วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม
ความเห็น
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
เปน บทบัญญัติอยูในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สว นที่ ๒ ความเสมอภาค
ที่บัญญัติใหบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิง
มีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
รัฐ ธรรมนูญ จะกระทํามิได มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปน บทบัญ ญัติในหมวด ๓ สว นที่ ๔ สิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม บัญญัติวา ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
บทมาตรานี้เปนการบัญญัติเพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผูกระทําความผิดอาญาที่เปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย บุคคลทุกคนยอมไดรับความคุมครองไมวาจะเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือไมก็ตาม
หลักการนี้มีความสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดว ยสิทธิมนุษยชนแหง สหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๘
มาตรา ๑๑ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแหงสหประชาชาติ
ค.ศ. ๑๙๖๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ สวนรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๐ (๕) บัญญัติใหประชาชน
ยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมวา ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับ
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ความคุมครองและความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจาย
ที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สําหรับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือ
บํารุงดินเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น และปจจุบันนี้มีการสั่งปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนายและผสม
เพื่อจําหนายแกเกษตรกรในปริมาณมากขึ้นทุกป แตปรากฏวาปุยเคมีที่จําหนายในทองตลาดนั้นมักจะมี
ปุยเคมีปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ทั้งน้ําหนักปุยเคมีก็นอยกวาที่แจงไวในฉลาก
ปริมาณธาตุอาหารพืชไมถูกตองครบถวนตามขอความที่แจงไวในฉลาก เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกร
และหวัง ผลกํา ไรเกิ น ควรโดยไมคํ านึง ถึง ความเสียหายแกผูป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม และยั งเป น
การเสียหายแกนโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาลอีกดวย สมควรมีกฎหมายวาดวยปุยเพื่อควบคุม
การผลิต การขายและการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริต รวมทั้งควบคุม
การผลิตปุยอินทรียดวย เพื่อรักษาผลประโยชนของเกษตรกรตามสมควร นอกจากนี้ในปจจุบันการใชปุย
ของเกษตรกรมีม ากขึ้น มี การสง เสริม ใหใ ชอิ น ทรียวั ต ถุ ต ลอดจนนํ าเทคโนโลยี ทางชีว ภาพเข ามาใช
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มคุณคาของธาตุอาหารพืชมากขึ้น การมุงควบคุมปุยเคมี
เปนหลักโดยมิไดมีการควบคุมปุยชีวภาพและปุยอินทรียใหชัดเจนเปนเหตุใหมีปุยชีวภาพและปุยอินทรีย
ที่ไมไดคุณภาพออกสูทองตลาด ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมปุยและการใชปุยที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรักษาไว
ซึ่งประโยชนของเกษตรกรและภาคการเกษตร
พระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติหลักการที่สําคัญ เชน ใหมีคณะกรรมการปุยเพื่อกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตปุย การนําเขาปุย การสงออกปุย การตรวจสอบปุย
การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย การควบคุมปุย เปนตน
ซึ่งหลักการตาง ๆ เหลานี้เปนหลักการที่มีทั้งบทบัญญัติที่กฎหมายหาม บทบัญญัติที่กฎหมายบังคับ
ใหปฏิบัติและกําหนดโทษไวสําหรับผูที่ฝาฝนไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กรณีเปนบทบัญญัติ
ที่หามมิใหกระทํา เชน มาตรา ๑๒ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย นําเขา สงออก หรือนําผาน
ปุยเคมี เวนแตไดรับใบอนุญาต มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยปลอม
ปุย เคมี ผิ ด มาตรฐาน เป น ต น สว นบทบั ง คับ ใหต อ งปฏิ บั ติ เช น มาตรา ๒๑ กํ าหนดหน าที่ ข อง
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ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยตองปฏิบัติโดยใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาตองจัดใหมีฉลากภาษาไทย
หรือหีบ หอบรรจุปุย เคมีที่ ผลิต ขึ้ น โดยผู รับ ใบอนุญ าตผลิต ปุยเคมีเพื่อการคา รับ รองความถูกต องของ
ขอความในฉลาก และในฉลากตองแสดงปริมาณธาตุอาหารรับรอง เปนตน นอกจากนี้ยังไดกําหนด
ลักษณะของปุ ยปลอม ปุย ผิด มาตรฐาน และปุยต่ํ ากวาเกณฑไ วในมาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๓/๒
อีกดวย
โดยที่ปุย หมายถึง สารอินทรีย อินทรียสังเคราะห อนินทรีย หรือจุลินทรีย ไมวาจะเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติหรือทําขึ้นก็ตาม สําหรับใชเปนธาตุอาหารพืชไดไมวาโดยวิธีใด หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี กายภาพ หรือชีว ภาพในดิน เพื่อบํารุง ความเติบ โตแกพืช เนื่องจากปุยเปน ปจจัยการผลิต
อยางหนึ่งที่จะสงผลตอการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร หากผูประกอบกิจการที่ผลิตหรือขายปุยปลอม
ปุยไมไดมาตรฐาน มีปริมาณธาตุอาหารรับรองต่ํากวาเกณฑที่กําหนด หรือปุยเสื่อมคุณภาพ ยอมทําใหปุย
ที่เปนปจจัยการผลิตไมเปนประโยชนและยังทําใหเกิดความเสียหายตอพืชผล สงผลกระทบตอเกษตรกร
และทํ า ลายความเชื่ อ มั่ น รวมตลอดถึ ง สุ ข ภาพของผู บ ริ โ ภคที่ ไ ม ไ ด บ ริ โ ภคผลิ ต ผลที่ มี คุ ณ ภาพ
พระราชบัญ ญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงกําหนดบทลงโทษผูฝาฝน เพื่อใหความหมายของคําวา “ปุย”
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อบํารุงความเจริญเติบโตแกพืชบรรลุความมุงหมายและเพื่อเปนการรักษาประโยชน
ของเกษตรกรและภาคการเกษตร ทั้งเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในการคุมครองและ
รักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิต
บทกํ า หนดโทษตามมาตรา ๗๒/๕ ที่ บั ญ ญั ติใ ห ใ นกรณี ที่ ผู กระทํ า ความผิ ด ซึ่ ง ต อ งรั บ โทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล เวนแตกรณีตามมาตรา ๗๒/๒ ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
ผูแ ทนนิติบุคคล หรือผูซึ่ง รับ ผิดชอบในการดําเนิน การของนิติบุคคลนั้น ตองรับ โทษตามที่ก ฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้น การที่นิติบุคคลเปนบุคคลสมมุติ ไมมีตัวตน การแสดงเจตนาของนิติบุคคลยอมแสดงออก
โดยทางผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่เปนผูแสดงเจตนาและความประสงคของนิติบุคคล
ผูแทนนิติบุคคลเหลานี้ไดแก ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ และหุนสวนผูจัดการ สําหรับการกระทํา
ความผิดอาญาของนิติบุคคลนั้น เมื่อผูแทนนิติบุคคลแสดงเจตนาอันใดซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของผูแทน
ในทางการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของนิติบุคคล เจตนานั้นยอมผูกพันนิติบุ คคลและตองถือวา
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เปนเจตนาของนิติบุคคลนั้นเอง ฉะนั้น นิติบุคคลจึงอาจมีเจตนาอันเปนองคประกอบความผิดในทาง
อาญาและกระทําความผิดที่ผูกระทําตองมีเจตนา รวมทั้งตองรับโทษทางอาญาเทาที่ลักษณะแหงโทษ
เปด ชอ งใหล งโทษแกนิติบุ ค คลได กรณีเชน นี้ นิติบุค คลจึง รับ ผิด ทางอาญาไดใ น ๓ กรณี คือ (๑)
มีกฎหมายบัญญัติโดยตรงใหนิติบุคคลตองรับผิดทางอาญา (๒) กฎหมายบัญญัติใหนิติบุคคลตองรับผิด
ในการกระทําของผูอื่นซึ่งนิติบุคคลตองรับผิดชอบ (๓) ไมมีกฎหมายบัญญัติโดยตรงใหนิติบุคคลตองรับผิด
หรือตองรับ ผิด ในการกระทําของผูอื่น นิติบุค คลตองรับ ผิด ต อเมื่อความผิด อาญานั้น ไดกระทําไปใน
การดําเนินงานตามความประสงคของนิติบุคคลนั้น ๆ และนิติบุคคลไดประโยชนจากการกระทํานั้นแลว
อยางไรก็ต าม กรณีที่นิติบุคคลจะตองรับโทษทางอาญานั้น มิไ ดห มายความวาจะตองรับ โทษทุกกรณี
แตยังคงตองพิจารณาถึงพฤติการณแหงการกระทําและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของดวย
การกระทําผิดอาญาของนิติบุคคล เปนการกระทําความผิดโดยบุคคลที่ใชโอกาสในวิชาชีพของตน
หรื อ ความรู พิ เ ศษเฉพาะด า น และมี ก ารกระทํ า ที่ ซั บ ซ อ นเพื่ อ แสวงหาผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ
การพิ จ ารณาว า ผู จั ด การ กรรมการผู จั ด การ และหุ น ส ว นผู จั ด การ หรื อ ผู แ ทนนิ ติ บุ ค คล หรื อ
ผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ ุคคลตองรับผิดรวมกับนิติบุคคลดวยหรือไมนั้น จึงตองพิจารณาวา
บุคคลดังกลาวมีสวนกอใหนิติบุคคลกระทําผิดหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลเหลานั้นเปนผูควบคุมนิติบุคคลนั้น
โดยตรงและยังมีหนาที่สอดสองดูแลพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงานตาง ๆ ระหวางบรรดา
ผูบริหารนิติบุคคลดวยกัน เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําผิด การกําหนดโทษใหนิติบุคคลตองรับผิดจึงเปน
มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกัน ปราบปราม ยับยั้งมิใหนิติบุคคลกระทําผิด กฎหมายจึงไดบัญญัติ
ใหผูบริหาร ผูแทนนิติบุคคลตองรับผิดดวย ถอยคําที่วา “ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษ
เป น นิ ติ บุ ค คล ให ก รรมการผู 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
การดําเนินการของนิตบิ ุคคลนัน้ ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น” นั้นเปนบทสันนิษฐานในเบื้องตน
ใหผูแทนนิติบุคคลตองรับผิด แตเปนบทสันนิษฐานตามกฎหมายไมเด็ดขาด (rebuttable presumption)
เปนการสันนิษฐานขอเท็จจริงมิใชการสันนิษฐานความผิดที่จําเลยสามารถพิสูจนหักลางได ซึ่งยังคงเปนไป
ตามหลักการทั่วไปของภาระการพิสูจนที่วา คูความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคําคูความของตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ใหคูความฝายนั้นมีภาระการพิสูจนขอเท็จจริงนั้น จําเลยจึงมีสิทธินําสืบหักลางไดเชนเดียวกับคดีอาญา
ทั่ว ๆ ไปและยังคงถือวาเปนผูบริสุทธิ์อยูจนกวาศาลมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิด
พิจารณาแลว เห็น วา กรณีที่ นิติบุ คคลเปน ผู กระทําผิ ด พระราชบั ญ ญัติ ปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
ไดกําหนดตัวบุคคลที่ตองรับโทษไวในมาตรา ๗๒/๕ วา กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติ
บุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเปนการ
สันนิษฐานตามกฎหมายที่ไมเด็ดขาดเปนการสันนิษฐานขอเท็จจริงมิใชการสันนิษฐานความผิด หากบุคคล
ดั ง กล า วสามารถพิ สู จ น หั ก ล า งได ว า ตนมิ ไ ด ก ระทํ า ความผิ ด หรื อ ยิ น ยอมหรื อ มี ส ว นร ว มใน
การกระทําความผิด บุคคลเหลานี้ก็ไมตองรับผิด บทบัญญัตินี้จึงเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพ
ที่บุคคลทุกคนจะไมถูกลงโทษจนกวาจะพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิดที่เปนไปตามหลักนิติธรรมและ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๙ วรรคสอง แลว สวนที่กลาววาเปนการนําการกระทําความผิดของ
บุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการ
ดําเนินคดีอาญาใหตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งทําใหถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น เห็นวา จําเลย
ยังคงมีสิทธิไดรับความคุมครองในกระบวนการยุติธรรมเชนเดียวกับบุคคลทั่ว ๆ ไปและมาตรา ๗๒/๕
ยังเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับทุกนิติบุคคลอยางเทาเทียมกัน มิไดเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตอยางใด
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐
ดว ยเหตุผลดัง กลาวขางตน จึงเห็น วา พระราชบัญ ญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

