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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๘/๒๕๕๕
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๔ (๑) หรือไม
ความเห็น
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ เปนบทบัญญัติคุมครองใหบุคคลมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและการแขง ขัน โดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัด เสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิไ ด
เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย เฉพาะเพื่ อ การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดไว คื อ
เพื่ อ ประโยชน ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ การคุ ม ครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน ทั้งนี้
การตรากฎหมายที่ใหอํานาจจํากัดเสรีภาพตามมาตรา ๔๓ ดังกลาว ยังมีหลักประกันวาจะตองเปนไป
ตามหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๒๙ ดวย สวนมาตรา ๘๔ (๑)
เปนบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิก
และละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
สําหรับพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณดังปรากฏตามหมายเหตุ
ในการประกาศใช คือ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุย
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เปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงขึน้ และปจจุบันนี้มีการสั่งปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนาย
และผสมเพื่อจําหนายแกเกษตรกรในปริมาณมากขึ้นทุกป แตปรากฏวาปุยเคมีที่จําหนายในทองตลาดนั้น
มักจะมีปุยเคมีปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ทั้งน้ําหนักปุยเคมีก็นอยกวาที่แจงไวในฉลาก
ปริมาณธาตุอาหารพืชไมถูกตองครบถวนตามขอความที่แจงไวในฉลาก เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกร
และหวังผลกําไรเกินควร โดยไมคํานึงถึงความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนการเสียหาย
แกนโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาลอีกดวย สมควรมีกฎหมายวาดวยปุยเพื่อควบคุมการผลิต
การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริตรวมทั้งควบคุมการผลิตปุยอินทรียดวย
เพื่อรักษาผลประโยชนของเกษตรกรตามสมควร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ซึ่งตอมาในป ๒๕๕๐
ไดแ กไ ขเพิ่ม เติมพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยปรับ ปรุง การควบคุม ปุยและบทกําหนดโทษ
รวมทั้งบทบัญญัตอิ ื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการใชปุยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนของเกษตรกร
และภาคการเกษตร เนื่องจากกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบันมุงควบคุมปุยเคมีเปนหลักโดยมิไดมีบทบัญญัติ
ควบคุมปุยชีวภาพและปุยอินทรียที่ชัดเจน เปนเหตุใหมีปุยชีวภาพและปุยอินทรียที่ไมไดคุณภาพออกสูทองตลาด
ประกอบกั บ อั ต ราโทษที่กํ า หนดไว เ ดิ ม ไม ส อดคล อ งกั บ สภาพเศรษฐกิจ และคา เงิ น ที่เ ปลี่ ย นแปลงไป
และเพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบดวยบทบัญญัติที่สําคัญ
ไดแก บทนิยามเกี่ยวกับปุย บทบัญญัติวาดวยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย เชน
มาตรา ๑๒ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานปุย เวนแตไดรับใบอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ บทบัญญัติวาดวยหนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย บทบัญญัติวาดวยการควบคุมปุย
เชน มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุย ที่มีลักษณะปุยปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน
ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ ปุยที่ตองขึ้นทะเบียน แตมิไดขนึ้ ทะเบียนไว
ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน และปุยที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด บทบัญญัติ
วาดวยการประกาศ การขึ้นทะเบียน และการโฆษณาเกี่ยวกับปุย บทบัญญัติวาดวยการพักใชใบอนุญาต
และการเพิกถอนใบอนุญาต และบทกําหนดโทษ เชน มาตรา ๖๗ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการฝาฝน
การควบคุมปุยเคมีตามมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) โดยมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัตวิ า ผูใดขาย
หรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป
และปรับตั้งแตสี่ห มื่นบาทถึงสองแสนบาท และวรรคสอง บัญญัติวา ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง
กระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐานปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษ
เกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท
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เมื่อพิจารณาเจตนารมณของกฎหมายและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๖๗ แลวเห็นวา กฎหมายฉบับ นี้มีวัตถุป ระสงคในการควบคุมปุยเปน หลักเพื่อใหเกษตรกร
ซึ่งเปนผูใชปุยไดรับปุยที่มีคุณภาพ ไมถูกเอาเปรียบในฐานะผูบริโภค และเพื่อใหการควบคุมปุยไมวาการผลิต
ขาย นําเขา และสงออก บรรลุเจตนารมณของกฎหมายที่วาเพื่อคุมครองเกษตรกรซึ่ง เปนผูบริโภค
และการที่เกษตรกรไดปุยที่มีคุณภาพทําใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอันสงผลดีตอเศรษฐกิจ
ของประเทศอีกดวย จึงตองกําหนดอัตราโทษไวใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและคาเงิน
ที่เปลี่ย นแปลงไป พระราชบัญ ญัติปุ ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ จึง เปน เพี ยงบทบั ญ ญัติ วา ดว ย
บทลงโทษผูกระทําการฝาฝนตามมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการควบคุมปุย
ที่บัญญัติหามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุย ที่มีลักษณะปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยที่รัฐมนตรี
สั่งเพิกถอนทะเบียน และปุยที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยใหตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท แตถาผูกระทําการนั้นกระทําโดยไมรูวา
เปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด ตองระวางโทษปรับ ตั้ง แตสี่พัน บาทถึงสี่ห มื่น บาท ถือไดวาบทบัญ ญัติม าตรา ๖๗
เปนบทบัญญัติที่ทําใหการควบคุมปุยเคมีเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบทกําหนดโทษ
บัญญัติไวเฉพาะ เมื่อมีการฝาฝนการควบคุมปุยตามมาตรา ๓๐ ลักษณะอื่นดวย เพื่อใหการควบคุมปุย
เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแลวเห็นวา
แมรฐั ธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ที่รับรองเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ แตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวก็มิไดรับรองโดยเด็ดขาด แตใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพไดภายใตเงื่อนไขอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว คือ เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด
หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน และเมื่อพิจารณาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๖๗ ที่เปนการลงโทษผูฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ซึ่งเปนมาตรการ
ทําใหการควบคุมปุยเคมีบรรลุผล เพื่อคุมครองผูบริโภคซึ่งเปนเกษตรกร และเมื่อเกษตรกรไดประโยชน
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จากการใชปุยเคมีทําใหเกิดผลผลิตที่ดีอันกอใหเกิดประโยชนในการรักษาเศรษฐกิจของประเทศ แลวเห็นวา
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๔๓ รัฐธรรมนูญบัญญัติใหเสรีภาพของบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดได
โดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย เฉพาะตามที่ กํ า หนดไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรานั้ น ๆ
ยอมหมายความวา แมบุค คลจะมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๓ ก็ตองอยูในกรอบ
ของรัฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย พระราชบัญ ญัติปุ ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ จึ ง เปน บทบั ญ ญั ติ
เปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวแลววากระทําได กลาวคือ เปนบทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพ
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว ซึ่งในกรณีนี้คือ
เพื่อคุมครองผูบริโภคและการรักษาเศรษฐกิจของประเทศ และกระทําเทาที่จําเปนเพื่อใหการควบคุมปุยเคมี
อันเปนวัตถุประสงคของกฎหมายบรรลุผล อีกทั้งเปนบทบัญญัติที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมาย
ใหใชบัง คับ แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง และไมกระทบกระเทือน
ตอสาระสําคัญของเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวในมาตรา ๔๓ ทั้งไมไดเปนการขัดตอแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐดานเศรษฐกิจในสวนที่วาดวยการยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจ
ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจตามที่อางแตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ ไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๔ (๑)
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

