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พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
    ศาลจงัหวดัสระแกวและศาลจงัหวดัมนีบรุสีงคําโตแยงของจาํเลยในคดอีาญา เพือ่ขอให
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิิจฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ รวม ๒ คาํรอง  โดยมขีอเทจ็จรงิสรุปไดดงัน้ี
    คาํรองท่ีหนึง่ (เรือ่งพจิารณาที ่๓/๒๕๕๖) พนกังานอยัการจงัหวดัสระแกว เปนโจทก ยืน่ฟอง
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. สระแกว จํากัด โดยนายวัชระ จําปาเทศ จําเลย
ที ่๑  มฐีานะเปนนติบิคุคลตามกฎหมาย นายวชัระ จาํปาเทศ จาํเลยที ่๒ เปนประธานสหกรณ ฯ และนายนวพล
ขอมดาํดิน จาํเลยที ่๓ เปนผูจดัการสหกรณ ฯ เปนคดอีาญาหมายเลขดาํที ่๑๓๒๓/๒๕๕๕ หมายเลขแดง
ที่ ๓๓๗๒/๒๕๕๕ ในความผิดฐานรวมกันขายปุยอินทรียปลอม อันเปนความผิดตอพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘    มาตรา ๓    มาตรา  ๓๐    มาตรา ๓๒/๒ (๕)     มาตรา ๖๕     มาตรา  ๗๒/๔    มาตรา ๗๒/๕  และมาตรา  ๗๒/๖
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น
    คาํรองท่ีสอง (เรือ่งพจิารณาที ่๕/๒๕๕๖) พนักงานอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ (สาํนกังาน
อัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๑๑ สํานักงานคดีอาญา) เปนโจทก ยื่นฟองบริษัท ฟอกซ ฟอรมูเลท จํากัด
โดยนายสุโข สมตระกูล จําเลยที่ ๑ มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และนายสุโข สมตระกูล 
จําเลยที่ ๒ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน ดําเนินกิจการผลิตปุยเคมีเพื่อการคาโดยไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย เปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๒๑๓/๒๕๕๕ ในความผิดฐานรวมกันผลิตปุย
เคมีปลอมเพ่ือการคา โดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองตํากวารอยละสิบตามท่ีขึ้นทะเบียนไวหรือ
ระบุไวในฉลาก อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๒/๕ พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอ่ืน 

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๑๐

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลนิติ

    ตอมาจําเลยตามคํารองท้ังสองใหการปฏิเสธและโตแยงวา พระราชบัญญตัปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒/๕ มีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง กลาวคือ พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิด
ของจําเลย  โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหน่ึงของจําเลยกอน
เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอ่ืนมาเปนเง่ือนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิด
และตองรบัโทษทางอาญา โดยการสันนษิฐานวาถาผูกระทําความผิดเปนนติบิคุคล ก็ใหกรรมการผูจดัการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรวม
รับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลน้ันวามีสวนรวม
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นเทาน้ัน กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลน้ันไดกระทําความผิดดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยัง
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนติบิคุคลน้ันทัง้หมดทุกคน บทบญัญตัมิาตราดงักลาว จงึเปนการสนันษิฐานความผดิของผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข และขัดกับหลักนิติธรรมขอที่วาโจทก
ในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบความผิด
นอกจากนี้ ยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือ
จําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง
โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับความผิดตามท่ีถูกกลาวหา บทบัญญัติมาตราดังกลาวในสวนท่ีสันนิษฐานความผิดอาญา
ของจําเลยจึงขัดกับหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ตามนัย
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ จําเลยตามคํารองทั้งสองจึงขอใหสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา 
๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม
    ศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรีเห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ 
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว จึงสงคําโตแยงของจําเลยตามคํารองทั้งสองเพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
    ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองทั้งสองนี้ ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม 
    พจิารณาแลวเห็นวา ตามคํารองท้ังสองมีประเด็นโตแยงวา พระราชบัญญตัปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๗๒/๕ ขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรอืไม 
ซึ่งศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรีจะนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดี 
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีจึงตองดวย
รฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพจิารณาและการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองทั้งสองไวพิจารณาวินิจฉัย
และโดยทีค่าํรองทัง้สองมปีระเดน็วนิจิฉยัอยางเดยีวกนัจงึใหรวมพจิารณาและวนิจิฉยัไปในคราวเดยีวกัน

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
    กรณีมปีระเดน็ทีต่องพจิารณาวนิจิฉยัวา พระราชบัญญตัปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม
    พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนญู มาตรา ๓๙ เปนบทบญัญติัในหมวด ๓ วาดวยสทิธแิละเสรภีาพ
ของชนชาวไทย สวนท่ี ๔ สทิธใินกระบวนการยุตธิรรม โดยวรรคสอง บญัญตัวิา ในคดีอาญาตองสันนษิฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรอืจาํเลยไมมคีวามผดิ เปนบทบญัญติัทีม่เีจตนารมณเพือ่คุมครองสทิธิและเสรภีาพ
พืน้ฐานของบุคคลซ่ึงตกเปนผูตองหาหรือจาํเลยในคดีอาญา มใิหตองตกอยูในฐานะเปนผูกระทําความผิด
กอนทีจ่ะไดรบัการพสิจูนความผดิจากโจทก โดยใหสนันิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจําเลยไมมคีวามผดิ
จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด  ซ่ึงขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
เปนผูบริสุทธิ์ (presumption of innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง นี้
เปนขอสนันษิฐานอนัมทีีม่าจากหลกัสทิธมินุษยชน ดงัปรากฏอยูในปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) ขอ ๑๑ ที่วา บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญามี
สทิธทิีจ่ะไดรับการสนันษิฐานไวกอนวาบรสิทุธิ ์จนกวาจะมกีารพสิจูนวามคีวามผดิตามกฎหมายในการ
พิจารณาโดยเปดเผย และผูน้ันไดรับหลักประกันท้ังหลายท่ีจําเปนในการตอสูคดี ประกอบกับกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political 
Rights) ขอ ๑๔.๒ ที่วา บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบ
งานยุติธรรมทางอาญาสากลท่ีวา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญา เพื่อเปนหลักประกัน
แหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาท่ีรัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนท่ีจะไม
ถูกลงโทษทางอาญา จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด และเปนหลักการ
ที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศ
    สาํหรบัพระราชบญัญัตปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายทีต่ราขึน้โดยมเีจตนารมณเพือ่ควบคุม
การผลิต การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริต รวมทั้งควบคุม
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๑๒

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลนิติ

การผลิตปุยอินทรีย เพื่อสงเสริมภาคเกษตรกรรมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน อันเปนการรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนสวนรวมของประเทศไทยทางดานเกษตรกรรม ประกอบกับเน่ืองจากประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิต
ใหสูงข้ึน และปจจุบันนี้มีการสั่งปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแกเกษตรกร
ในปรมิาณมากขึน้ทกุป แตปรากฏวาปุยเคมทีีจ่าํหนายในทองตลาดนัน้ มกัจะมปีุยเคมปีลอม ปุยเคมี
ผดิมาตรฐาน ปุยเคมเีส่ือมคณุภาพทัง้นาํหนกัปุยเคมกีน็อยกวาทีแ่จงไวในฉลาก ปรมิาณธาตอุาหารพชื
ไมถูกตองครบถวนตามขอความท่ีแจงไวในฉลาก เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไร
เกินควร โดยไมคํานึงถึงความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนการเสียหายแก
นโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาล ท้ังน้ี การควบคุมดังกลาวซ่ึงรวมถึงปุยชีวภาพและปุยอินทรีย
ทีไ่มไดคณุภาพดวย และเพ่ือใหรฐัใชเปนเครือ่งมอืในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพของผูประกอบ
ธรุกจิปุยมใิหกระทาํการโดยหวงัผลกาํไรเกินควร และคุมครองผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหไดใชปุย
ทีม่คีณุภาพไดมาตรฐาน และมิใหถกูเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกจิปุย จงึมบีทกําหนดความผิดและ
โทษทางอาญาไว ดงัเชนในมาตรา ๗๒/๕ ทีว่างขอสนันษิฐานไววา ถาผูกระทาํความผิดเปนนติบิคุคล 
กใ็หกรรมการผูจดัการ หุนสวนผูจดัการ ผูแทนนติบิคุคล หรอืผูซ่ึงรบัผดิชอบในการดาํเนนิการของ
นติบิคุคลนัน้ตองรวมรบัผดิกบันิตบิคุคลผูกระทาํความผดิดวย เวนแตจะพสิจูนไดวาตนไมไดมสีวน
รูเห็นในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว กลาวคือ โจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําใด ๆ
ของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลแตอยางใด คงพิสูจนเพียง
วานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลดังกลาวเทาน้ัน ซึ่งไมเกี่ยวกับการ
กระทําของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลท่ีกระทําความผิดแตอยางใด กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวแตแรกแลววา กรรมการผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา
ความผิดรวมกับนิติบุคคลดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการ
ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น
ทั้งหมดทุกคน ประกอบกับหลักพ้ืนฐานวาดวยความรับผิดทางอาญา นั้น ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๕๙ บัญญัติวา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํา ...” ดังนั้น บุคคลไมวา
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะมีความรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อมีการกระทํา ซึ่งรวมถึงการงดเวน 
ละเวน เพิกเฉย หรือการไมกระทําในลักษณะอื่น ๆ ดวย เพราะฉะนั้น การท่ีกรรมการผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลจะตอง
รวมรับผิดตามที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดดวย ก็ตอเมื่อบุคคลเหลานั้นมีการกระทํา หรือ
งดเวนกระทําการท่ีตนมีหนาที่ตองปองกันผล หรือควรตองกระทําดวย แตพระราชบัญญัติปุย 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บัญญัติใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการ
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๑๑๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

ของนิติบุคคลจะตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลท่ีเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
โดยโจทกไมตองพสิจูนใหเหน็วาบคุคลเหลานัน้ซึง่เปนจาํเลยไดมกีารกระทาํหรอืงดเวน หรอืไมกระทาํ
การอนัเปนความผดิตามกฎหมายแตอยางใดกอน บทบญัญตัมิาตราดงักลาว จงึเปนการสนันษิฐาน
ความผิดของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเง่ือนไข มิใชการสันนิษฐาน
ขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่วาโจทก
ในคดอีาญาตองมีภาระการพิสูจนถงึการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด 
    นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนิน
คดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวา บุคคลนั้น
ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามท่ีถูกกลาวหา พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาหรือจําเลย
โดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๕ คน คือ นายจรัญ ภักดีธนากุล
นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายชัช ชลวร นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายบุญสง กุลบุปผา จึงวินิจฉัยวา 
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ  ดวย โดยไมปรากฎวามีการกระทําหรือมีเจตนาประการใดอันเก่ียวกับ
การกระทาํความผดิของนติบิคุคลนัน้ เปนบทบญัญตัทิีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสอง
    สวนตลุาการศาลรฐัธรรมนญู จาํนวน ๔ คน คอื นายจรญู อนิทจาร นายนรุกัษ มาประณตี 
นายสุพจน ไขมุกด และนายอุดมศักด์ิ นิติมนตรี วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา 
๗๒/๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐
    โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติปุย 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือมีเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน เปนบทบัญญัติที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๓๙ วรรคสอง เปนอนัใชบงัคบัไมไดตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖ ซึง่เมือ่ไดวินจิฉยัดงันีแ้ลว จงึไมจาํตอง
วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราอ่ืน ๆ หรือไม อีกตอไป
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