เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

คําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๕๕

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๘/๒๕๕๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
เรื่อง พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๘๔ (๑) หรือไม
ศาลจัง หวัด ชุม พรสงคําโตแยงของจําเลย (นายศุภชัย สุระชิต) ในคดีอาญาหมายเลขดําที่
๙๕๐/๒๕๕๓ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ขอเท็จจริง
ตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร เปนโจทกยื่นฟองจําเลยตอศาลจังหวัดชุมพร ความผิดฐานขายปุยเคมี
ซึ่งเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน โดยกลาวอางวา ปุยเคมีที่จําเลยขายหรือมีไวเพื่อขายเปนปุยเคมีที่ผลิตขึ้น
โดยมีปริมาณธาตุอาหารต่ํากวาธาตุอาหารหลักที่ขึ้นทะเบียนไวหรือต่ํากวาเกณฑของปุยเคมีมาตรฐาน
หรือต่ํากวาที่ระบุรับรองไวในฉลาก อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓
มาตรา ๓๐ (๒) มาตรา ๓๓ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๒/๖ จําเลยใหการปฏิเสธและโตแยงวา
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมี
โดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแต
สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และวรรคสอง ที่บัญญัติวา ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวา
เปนปุยเคมีผิดมาตรฐานปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท ขัดตอประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ที่วางหลักใหบุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา และเปนบทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพ
ของบุค คลในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเปนบทบัญ ญัติที่ต ราขึ้น เพื่อควบคุมมิใหผูป ระกอบอาชีพ
คา ขายปุย เคมี ส ามารถค าขายได โ ดยปกติสุ ข ซึ่ ง ผู ป ระกอบอาชี พ คา ขายปุย เคมี เ ชน เดี ย วกับ จํ า เลย
ตองตกอยูในความเสี่ยงที่จะตองถูกดําเนินคดีอาญาอยูตลอดเวลาโดยไมอาจยกเรื่องเจตนาในการกระทํา
ความผิดอาญาขึ้นโตแยงได นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวก็มิไดเปนไปเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ การคุ ม ครองประชาชนในด า นสาธารณู ป โภค
การรั กษาความสงบเรี ย บรอ ยหรือ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน การจั ด ระเบี ยบการประกอบอาชี พ
การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน
หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๓ และไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งในขณะที่ตรากฎหมายก็ไมมีความจําเปน
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
ซึ่งขัดตอแนวนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๑)
ศาลจั ง หวั ด ชุ ม พรเห็ น ว า คํ า โต แ ย ง ของจํ า เลยเป น กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๑
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว จึงใหสงเรื่องตามทางการ
เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไว
พิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา ตามคํารองมีประเด็นโตแยงวา
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๔ (๑)
หรือไม ซึ่งศาลจังหวัดชุมพรจะใชบ ทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบัง คับแกคดีและยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึ่ง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ในประเด็นที่โตแยงวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติ
ของรัฐ ธรรมนูญหรือไม เห็น วา การโตแ ยงวาบทบัญ ญัติแ หงกฎหมายใดขัด หรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ
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ผูรองจะตองแสดงขอโตแยง และมีคําขอที่ระบุความประสงคจะใหศาลรัฐ ธรรมนูญดําเนินการอยางใด
พรอมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจง หากคําโตแยงไมระบุเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจง ยอมไมเปนไปตาม
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔)
เมื่อพิจารณาคําโตแยงของจําเลยแลว ปรากฏวา จําเลยโตแยงเพียงวา พระราชบัญญัตปิ ุย พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ที่บัญญัติใหจําเลยตองรับผิดแมไมรูวาปุยเคมีที่ขายนั้นเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน
หรื อไม เปน บทบัญ ญัติ ที่ขั ด ต อหลัก ความรับ ผิด ทางอาญาและขั ด ต อเสรี ภาพในการประกอบอาชี พ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ รวมทั้งขัดตอแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานเศรษฐกิจ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๔ (๑) สวนมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง จําเลยมิไดระบุรายละเอียดในการโตแยงพรอมเหตุผล
สนับสนุนโดยชัดแจง ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมรับวินิจฉัยในประเด็นนี้
คงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยเพียงวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๔ (๑) หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ บัญญัติอยูในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ส ว นที่ ๖ สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพในการประกอบอาชีพ โดยมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ ง
บัญญัติใหการรับรองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
ทําใหประชาชนมีหลักประกันที่จะเลือกประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพไดอยางเสรี โดยที่ไมมีใครมาบังคับ
ไม ถู ก กี ด กั น โอกาสในการประกอบกิ จ การหรื อ ประกอบอาชี พ แข ง ขั น กั บ ผู ป ระกอบกิ จ การรายอื่ น
เพื่อใหเกิดการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม มาตรา ๔๓ วรรคสอง เปนบทบัญญัติใหจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
นอกจากนี้กฎหมายที่จํากัดเสรีภาพดังกลาวตองกระทําเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพในการประกอบอาชีพนั้นมิได และตองเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมาย
ให ใช บั งคั บแก กรณี ใดกรณี หนึ่ งหรื อแก บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งเป นการเจาะจง อั นเป นหลั กเกณฑ ที่ สํ าคั ญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๑) เปนบทบัญญัติในหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สวนที่ ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ เปนบทบัญญัติที่กาํ หนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
โดยสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนา
เศรษฐกิ จ อย า งยั่ ง ยื น โดยต อ งยกเลิ ก และละเว น การตรากฎหมายและกฎเกณฑ ที่ ค วบคุ ม ธุ ร กิ จ
ซึ่ง มีบ ทบัญ ญัติที่ไ มสอดคลองกับ ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมป ระกอบกิจการที่มีลักษณะ
เป น การแข ง ขั น กั บ เอกชน เว น แต มี ค วามจํ า เป น เพื่ อ ประโยชน ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ
รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูป โภค รัฐ ธรรมนูญ มาตรานี้อยูในหมวดวาดว ย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐซึ่งเปนการกําหนดเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ เปนแนวทาง
ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได ทั้งนี้ กอนที่รัฐบาลจะเขาบริหารประเทศจะตองแถลงนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ตอรัฐสภา และตองจัดทํารายงานแถลงผลการดําเนินงานตลอดจนปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ตอรัฐสภา
ปละหนึ่งครั้งเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภามีโอกาสซักถามหรือเสนอแนะการบริหารราชการแผนดิน
ตอรัฐบาลได
สําหรับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อควบคุม
การผลิ ต การขาย และการนํ า หรื อ สั่ ง ปุ ยเคมี เ ข า มาในราชอาณาจั ก รให เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต รวมทั้ ง
ควบคุมการผลิตปุยอินทรีย เพื่อรักษาประโยชนของเกษตรกร เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม
เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น และปจจุบันนี้
มีการสั่งปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแกเกษตรกรในปริมาณมากขึ้นทุกป
แตปรากฏวาปุย เคมีที่จําหนายในทองตลาดนั้น มักจะมีปุยเคมีปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ
ทั้งน้ําหนักปุยเคมีก็นอยกวาที่แจงไวในฉลาก ปริมาณธาตุอาหารพืชไมถูกตองครบถวนตามขอความ
ที่แจงไวในฉลาก เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไรเกินควรโดยไมคํานึงถึงความเสียหาย
แกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนการเสียหายแกนโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาล
ทั้งนี้ การควบคุมดังกลาวซึ่งรวมถึงปุยชีวภาพและปุยอินทรียที่ไมไดคุณภาพดวย จึงมีบทกําหนดความผิด
และโทษทางอาญาไวเพื่อใหรัฐใชเปนเครื่องมือในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพของผูประกอบการคาปุย
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มิใหกระทําการโดยหวังผลกําไรเกินควร และคุมครองผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหไดใชปุยที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน และมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบอาชีพคาขายปุย
พระราชบั ญ ญั ติ ปุ ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ เป น บทบั ญ ญั ติ อ ยู ใ นหมวด ๙ ว า ด ว ย
บทกําหนดโทษ โดยมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐
(๒) (๖) หรือ (๗) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
และวรรคสอง บัญ ญัติวา ถาผูกระทํ าการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูว าเปน ปุยเคมี ผิด มาตรฐาน
ปุ ย ที่ รั ฐ มนตรี สั่ ง เพิ ก ถอนทะเบี ย น หรื อ ปุ ย เคมี ที่ มี ส ารเป น พิ ษ เกิ น กว า ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนด
ตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท บทบัญญัติมาตรานี้เปนบทกําหนดโทษสําหรับผูขาย
หรือนําเขาปุยเคมีที่กระทําการฝาฝนเงื่อนไขที่กฎหมายประสงคจะควบคุมการขายหรือนําเขาปุยเคมี
ผิดมาตรฐาน ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง เปนบทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําความผิดที่กระทําโดยเจตนาซึ่งเปนไป
ตามหลักความรับผิดทางอาญาโดยทั่วไป สวนในวรรคสองเปนบทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําความผิด
ที่ไมมีเจตนา ซึ่งตามหลักการปองกันสังคมอาจมีขอยกเวนหลักที่วาตองมีเจตนาในการกระทําความผิดไว
อีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากการกระทําโดยประมาท กลาวคือ บุคคลอาจตองรับผิดในทางอาญา
ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไ วโ ดยชัด แจง ใหตองรับ ผิ ด แมไ ดกระทําโดยไมมีเจตนา หรือหลักความผิ ด
ที่ไมตองมีเจตนา ทั้งนี้ เนื่องจากการพิสูจนเจตนาในการกระทําที่เปนภัยตอสังคมบางอยางไมอาจกระทําได
โดยงาย จําเปนที่จะตองบังคับใหบุคคลตองรับผิดในการกระทําของตนอยางเด็ดขาดหากการกระทํานั้น
อาจกระทบกระเทือนความปลอดภัยของประชาชน โดยกําหนดโทษทางอาญาเพื่อใหเกิดความระมัดระวัง
การกระทําของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งโทษที่กําหนดไวในกรณีนี้มักจะเปนโทษที่เบากวากรณีการกระทําผิด
โดยมีเจตนา ดังนั้น พระราชบัญ ญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จึงเปนบทบัญญัติ
ที่เปนไปตามขอยกเวนของหลักความรับผิดในทางอาญา อันเปนไปตามหลักนิติธรรมและหลักความไดสัดสวน
พอควรตามความจําเปนแกกรณี
ในประเด็นที่วา พระราชบัญญัติปยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๓ หรื อ ไม นั้ น เห็ น ว า พระราชบั ญ ญั ติ ปุ ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ว า ด ว ยโทษของการฝ า ฝ น บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ซึ่ ง เป น มาตรการที่ กํ า หนดขึ้ น
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เพื่อใหผูประกอบอาชีพคาขายปุยตองใชความระมัดระวังตามมาตรฐานที่ผูประกอบอาชีพดังกลาวจะพึงมี
ดวยการตรวจสอบปุยเสียกอนที่จะขายใหกับเกษตรกร เพื่อทําใหการควบคุมการขายหรือนําเขาปุยเคมี
บรรลุผลตามเจตนารมณของกฎหมาย แมจะเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
ของบุคคลตามที่รบั รองไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง อยูบางก็ตาม แตเปนการจํากัดเสรีภาพ
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ วรรคสอง บัญญัติใหกระทําได
กลาวคือ เปนการจํากัดเสรีภาพเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคซึ่งเปนเกษตรกร เพื่อจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพของผูประกอบอาชีพคาขายปุย และเพื่อรักษาไวซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้งเปนบทบัญญัติที่เปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว โดยเปนการจํากัดเสรีภาพ
เพียงเทาที่จําเปน และมิไดมีเนื้อหากระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพของบุคคล เนื่องจากมิไดหามผูประกอบอาชีพคาขายปุยมิใหประกอบอาชีพโดยเด็ดขาด
แต ใ ห ป ระกอบอาชี พ ด ว ยความระมั ด ระวั ง ไม นํ า ปุ ย ที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐานมาจํ า หน า ยให แ ก เ กษตรกร
ทั้งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ดังนั้น พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓
สวนประเด็นที่วา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๑) หรือไม นั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๑) เปนบทบัญญัติ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานเศรษฐกิจ ซึ่ง เปนเจตจํานงใหรัฐบาลดําเนินการตรากฎหมาย
และกํ า หนดนโยบายในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ให ส อดคล อ งกั บ แนวนโยบายพื้ น ฐานดั ง กล า ว
ภายใตการควบคุมตรวจสอบของรัฐสภา และเปนแนวทางดําเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยใหรัฐยกเลิกหรือละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลอง
กับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม มิใชเปนบทบัญญัติ
ที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง สวนพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗
วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่มุงคุมครองผูบริโภคซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมมิใหถูกเอาเปรียบโดยไมเปนธรรม
อันเปนความจําเปนที่รัฐตองควบคุมธุรกิจการคาปุยที่สอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจอยางยิ่ง
อีกทั้งบทบัญญัติดังกลาวมิไดเปนอุปสรรคหรือขัดขวางตอการดําเนินการตามนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐ
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ที่มุงสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน จึงไมใชกรณีที่พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จะขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๑) ได
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗
วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๔ (๑)
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

