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ปญหาวา นิติบุคคลจะตองรับผิดทางอาญาเพียงใดหรือไมนั้น แตเดิม
มา นักนิติศาสตรมีความเห็นแตกตางกันเปน 2 ฝาย ฝายหนึ่งเห็นวาควรตองรับผิด อีกฝาย
หนึ่งเห็นวาไมควรตองรับผิด เหตุผลโดยละเอียด ทานศาสตราจารยจติ ติ ติงศภัทยิ  ได
อธิบายไวแลวในหนังสือคําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอนที่ 1 ซึ่งจัดพิมพโดย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา สําหรับกฎหมายอังกฤษนั้น แตเดิมมาถือ
วา นิติบุคคลไมตองรับผิดทางอาญา หากมีการกระทําผิดทางอาญาโดยเจาหนาที่หรือ
คนงานของนิติบุคคล ผูซึ่งกระทําไปตามคําสั่งของนิติบุคคล เฉพาะเจาหนาทีห่ รือคนงาน
ผูกระทําความผิดเทานั้นที่ตอ งรับผิด นิติบุคคลหาตองรับผิดดวยไม ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผล
ที่วา คดีอาญาจําเลยจะตองปรากฏตัวตอหนาศาล จะใหผูอื่นมาแทนมิได ตอมาก็มเี หตุผล
สนับสนุนความเห็นนี้อกี วา นิติบุคคลไมมีตัวตน ไมมเี จตนา ฉะนัน้ จึงจะมีเจตนาทําผิด
อาญามิได หรือหากจะฟงวามีเจตนาไดโดยถือเอาเจตนาของผูแทนของนิติบุคคลเปนเจตนา
ของนิติบุคคล เจตนาเชนวานั้นก็จะตองอยูในขอบวัตถุที่ประสงคของนิติบุคคล แตการ
กระทําผิดทางอาญายอมอยูน อกขอบวัตถุที่ประสงคของนิติบุคคลอยางแนนอน และยังมี
เหตุผลสนับสนุนตอไปอีกวา นิติบุคคลไมมีตัวตน ฉะนัน้ จะถูกลงโทษไดอยางไร
เมื่อบานเมืองเจริญขึ้น กิจการคาและพาณิชยไดดําเนินโดยนิติบุคคลมาก
ขึ้น นักนิติศาสตรสวนใหญจึงมีความเห็นวา หากยังคงใหนิติบุคคลไมตองรับผิดทางอาญา
แลวจะเปนผลเสียหายตอบานเมืองและประชาชนอยางมาก จึงไดเปลี่ยนความเห็นเปนวา
นิติบุคคลอาจตองรับผิดทางอาญาในคดีประเภททีก่ ฎหมายบัญญัติวา การละเวนกระทําการ
เปนความผิดทางอาญา (nonfeasant) คดีแรกที่นติ ิบุคคลตองรับผิดทางอาญาในความผิด
ดังกลาว คือ คดี R.v. Birmingham and Gloucester Ry. Co. (1840) ซึ่งเปนความผิดฐาน
ละเลยการซอมแซมทางหลวง ตอมาความเห็นก็กาวหนาตอไปโดยยอมรับวา แมความผิดที่
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เกิดจากการกระทํา (misfeasant) ไมใชเพียงแตความผิดประเภทละเวนกระทํา นิตบิ ุคคลก็
อาจรับผิดทางอาญาได คดีทวี่ ินิจฉัยดังกลาวไดแกคดี R.v. The Great North of England Ry.
Co. (1846) ซึ่งเปนความผิดฐานกีดขวางทางหลวง หลังจากคดีทั้งสองนี้แลว ฝายนิติ
บัญญัติของอังกฤษก็ไดรับรองความเห็นดังกลาวโดยไดออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งคือ
Interpretation Act, 1889 บัญญัติวาในการตีความกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับความรับผิดทาง
อาญา คําวา “บุคคล” หากไมมีขอความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่นในกฎหมายนัน้ ๆ แลว
ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลดวย ตอมาก็ไดมกี ารวางหลักไวในคดี Mousell Brothers v. London
and North Western Ry. Co. (1917) วาในคดีอาญาที่บุคคลธรรมดาอาจตองรับผิดในการกระทํา
ของผูอื่นได เชน เปนผูจา งวานใช นิตบิ ุคคลก็อาจตองรับผิดในกรณีดังกลาวไดเชนกัน
คดีนี้เปนกรณีที่ลูกจางของบริษัทจําเลยแจงเท็จในการบรรทุกสินคาเพื่อหลีกเลี่ยงการเสีย
คาธรรมเนียม ถือวาบริษัทจําเลยตองรับผิดดวย จากหลักที่วินจิ ฉัยในคดีนี้ จึงมีคดีตอมาวา
นิติบุคคลตองรับผิดทางอาญาในคดีหมิ่นประมาท
เพราะคดีหมิ่นประมาทนั้นบุคคล
ธรรมดาก็ตองรับผิดในการกระทําของผูอื่นที่ตนจาง วาน ใชได คดีนคี้ ือ Triplex Safety
Glass Co. Ltd. v. Lancegaye Safety Glass Ltd. (1939)
แตอยางไรก็ตามแมนิติบุคคลอาจตองรับผิดทางอาญา แตเนื่องจากนิติ
บุคคลไมมีตวั ตน ฉะนั้นโทษที่จะลงแกนติ ิบุคคลได จึงมีเฉพาะโทษปรับเทานั้น ความผิด
ใดที่มีโทษเฉพาะจําคุกหรือประหารชีวิต ยอมจะใหนิติบุคคลรับผิดมิได หรือความผิด
บางอยางที่มีโทษปรับ แตถาเปนความผิดเกี่ยวกับการใชกําลัง เชน ทํารายรางกาย นิติบุคคล
ก็ยอมจะไมตองรับผิดเชนกัน เพราะขัดกับสภาพของนิตบิ ุคคล กลาวโดยสรุป ตามแนวคํา
พิพากษาของศาลอังกฤษและหลักกฎหมายอังกฤษในปจจุบัน นิติบุคคลยอมมีความผิดทาง
อาญาเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตความผิดซึ่งโดยสภาพจะพึงกระทําไดเฉพาะแต
บุคคลธรรมดาเทานั้น เชนความผิดฐานเบิกความเท็จ และความผิดฐานมีคูสมรสหลายคน
ในขณะเดียวกัน (bigamy) หรือความผิดซึ่งมีโทษเฉพาะจําคุกหรือประหารชีวิต เชน
ความผิดฐานฆาคน ทั้งนี้โดยถือวาการกระทําและเจตนาของผูแทนของนิติบุคคลนั้น เปน
การกระทําและเจตนาของนิติบุคคลดวย
นิติบุคคลอาจตองรับผิดทางอาญาไดในกรณี
สําหรับประเทศไทยนัน้
ดังตอไปนี้
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1. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติโดยตรงใหนิติบคุ คลใดตองรับผิดทางอาญา นิติ
บุคคลนั้นก็ยอมจะตองรับผิดตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว
เชน
ความผิดตาม
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
2. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหนิติบุคคลใดตองรับผิดในการกระทําของผูอื่น
ซึ่งนิติบุคคลจะตองรับผิดชอบ เชน พระราชบัญญัติสมุดเอกสารแลหนังสือพิมพ พ.ศ. 2470
ซึ่งใชอยูในขณะนั้นใหเจาของตองรับผิดในความผิดที่ไดกระทําลงดวยการโฆษณาสมุด
หรือเอกสาร หรือหนังสือพิมพ ฉะนัน้ บริษัทจํากัดนิติบคุ คลซึ่งเปนเจาของหนังสือพิมพ จึง
ตองรับผิดในความผิดฐานหมิ่นประมาทอันเนื่องจากขอความที่ตีพิมพได (คําพิพากษาฎีกา
ที่ 254/2474) หรือตามพระราชบัญญัตกิ ารทําเหมืองแร พ.ศ. 2461 ซึ่งใชอยูในขณะนั้น ผูถือ
ประทานบัตรเหมืองแรยนื่ บัญชีแรไมถูกตอง ก็มีความผิด แมผูถือประทานบัตรนัน้ จะเปน
บริษัทจํากัด ซึ่งเปนนิติบุคคล และแมผจู ัดการของบริษัทจะตองเปนผูทําบัญชีก็ตาม (คํา
พิพากษาฎีกาที่ 185/2489)
3. หากไมมกี ฎหมายบัญญัตโิ ดยตรงใหนิตบิ ุคคลตองรับผิด หรือตองรับ
ผิดในการกระทําของผูอื่นดังกลาวขางตนแลว นิติบุคคลจะรับผิดทางอาญาก็ตอเมื่อ
ความผิดทางอาญานั้นไดกระทําไปในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น ๆ
และนิติบุคคลไดรับประโยชนจากการกระทํานั้นแลว ทั้งนี้จะเห็นไดจากคําพิพากษาฎีกาที่
1669/2506 และ 584/2508 ซึ่งวินิจฉัยวา บริษัทนิติบุคคลแมไมสามารถกระทําการทุกอยาง
ไดเชนบุคคลธรรมดาก็ตาม แตถาการกระทํานั้นเปนไปตามความประสงคซึ่งไดจดทะเบียนไว
และไดรับประโยชนอันเกิดจาก การกระทํานัน้ แลว ก็ยอมมีเจตนาในการรับผิดทางอาญาได
(ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกาที่ 1669/2506 เปนเรื่องกรรมการผูจัดการของบริษัทจํากัด
ปลอมและใชเอกสารปลอมในการสงแรไปตางประเทศตามวัตถุที่ประสงคของบริษัทจํากัด
และขอเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกาที่ 584/2508 เปนเรื่องปลอมเอกสารในกิจการของนิติ
บุคคล) คําพิพากษาฎีกาที่ 59/2507 นิติบุคคลยอมแสดงความประสงคจากทางผูแทนเมือ่
ผูแทนออกเช็คโดยเจตนาจะมิใหมกี ารใชเงินตามเช็ค นิติบคุ คลนั้นตองรับผิดรวมกับผูแ ทน
ของนิติบุคคลดวย คําพิพากษาฎีกาที่ 1620/2508 พบอาหารกระปองไมบริสุทธิ์ฝาฝน
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2484 ในรานของบริษัทจํากัด บริษัทจํากัดตอง
มีความผิด คําพิพากษาฎีกาที่ 637/2509 บริษัทจํากัดที่ตงั้ ขึ้นเพื่อดําเนินการอันเปนกุศลหรือ

4

สงเคราะหผูถือหุนอันมีลักษณะคลายคลึงกับการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 861 และ 889 จะตองไดรับอนุญาต มิฉะนั้นมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและผาสุกแหงสาธารณชน
พ.ศ. 2471 มาตรา 7 และ 8 แตถาการกระทําความผิดนัน้ มิไดกระทําไปในกิจการที่อยูใน
ขอบวัตถุที่ประสงคของนิติบุคคลแลว แมผูแทนของนิตบิ ุคคลกระทําไป ก็หาทําใหนติ ิ
บุคคลนั้นตองรับผิดดวยไม ผูแทนของนิตบิ ุคคลเทานั้นตองรับผิดทางอาญาเปนสวนตัว
ทั้งนี้ดังที่วนิ ิจฉัยไวในคําพิพากษาฎีกาที่ 1050/2504 วา เมื่อบริษัทจํากัดไมมีวัตถุประสงค
ในการรับประกันภัย แตผจู ัดการไปกระทํากิจการคลายการรับประกันภัย อันเปนความผิดตอ
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและผาสุกแหง
สาธารณชน พ.ศ. 2471 บริษัทจํากัดไมมีความผิด เพราะเปนการนอกวัตถุที่ประสงค
แตผูจัดการทีก่ ระทํามีความผิด
การกระทําผิดทางอาญา ตามปกติผูกระทําจะตองกระทําโดยเจตนา เวน
แตจะไดกระทําโดยประมาท ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหตองรับผิด หรือมีกฎหมายบัญญัตวิ า
ตองรับผิด แมกระทําโดยไมมีเจตนาดังที่บญ
ั ญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59
ดังนั้น เมื่อนิตบิ ุคคลแสดงเจตนาเองมิได จึงตองถือเอาเจตนาของผูแทนของนิติบุคคลซึ่ง
แสดงออกตามอํานาจหนาที่และซึ่งอยูในขอบวัตถุที่ประสงคของนิติบุคคลนั้นดังที่บญ
ั ญัติ
ไวในมาตรา 75 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนเจตนาของนิติบุคคล คํา
พิพากษาฎีกาที่อธิบายเรื่องนี้อยางละเอียดลออคือคําพิพากษาฎีกาที่ 787-788/2506 ซึ่งได
วินิจฉัยวาเจตนาของนิติบุคคลยอมแสดงออกทางผูแทนของนิติบุคคล ตามนัยแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 75 เมื่อผูแทนของนิติบคุ คลแสดงเจตนาอันใดซึ่งอยูใ น
อํานาจหนาทีข่ องผูแทนในทางการของการดําเนินกิจการตามวัตถุที่ประสงคของนิติบุคคล
เจตนานัน้ ก็ผูกพันนิติบุคคล และตองถือวาเปนเจตนาของนิติบุคคลนั้นเอง ฉะนั้นนิตบิ ุคคล
จึงอาจมีเจตนาอันเปนองคประกอบความผิดในทางอาญา และกระทําความซึ่งผูกระทําตอง
มีเจตนา รวมทัง้ ตองรับโทษทางอาญาเทาที่ลักษณะแหงโทษเปดชองใหลงแกนิตบิ ุคคลได
ซึ่งทั้งนี้ตองพิจารณาตามลักษณะความผิด พฤติการณแหงการกระทําและอํานาจหนาที่ของ
ผูแทนนิติบุคคลประกอบวัตถุที่ประสงคของนิติบุคคลเปนราย ๆ ไป (ขอเท็จจริงคดีนี้เปน
เรื่องผูจัดการหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลเลียนแบบเครือ่ งหมายการคาของนิติบุคคลอื่น ซึ่ง
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ไดกระทําไปในอํานาจหนาที่ของผูจัดการในทางการคายา อันเปนวัตถุที่ประสงคของหาง
หุนสวนสามัญนิติบุคคล)
ตามแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาว เปนเรื่องความผิดที่กระทําโดยเจตนา
ทั้งสิ้น จึงมีปญหาวา ถาเปนความผิดที่กระทําโดยไมตองมีเจตนาก็ดี ความผิดที่กระทําโดย
ประมาทและมีกฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดก็ดี นิติบุคคลจะตองรับผิดทางอาญาเพียงใด
หรือไม สําหรับความผิดที่กระทําโดยไมตอ งมีเจตนานัน้ หากการกระทํานั้นเปนของ
ผูแทนของนิตบิ ุคคลซึ่งไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ ภายในขอบวัตถุที่ประสงคของนิติบุ
คล และนิติบุคคลไดรับประโยชนจากการกระทํานั้น นิติบคุ คลยอมจะตองรับผิดทางอาญา
สําหรับการกระทํานั้นอยางไมมีปญหา เพราะการกระทําของผูแทนของนิติบุคคลดังกลาว
ยอมถือวาเปนการกระทําและความประสงคของนิติบุคคลตามนัยแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 75 แลว สวนความผิดที่กระทําโดยประมาทนัน้ ความประมาทของ
ผูแทนของนิตบิ ุคคลจะถือวาเปนความประสงคของนิติบุคคลนาจะไมได เพราะการกระทํา
โดยประมาทนั้นมิใชการกระทําโดยเจตนาที่ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล จึงไมอาจ
ถือไดวาเปนความประสงคของนิติบุคคล
มีปญหาตอไปวา
นิตบิ ุคคลจะรับผิดทางอาญาในฐานะเปนผูใชตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ไดหรือไม ปญหานี้อาจตอบไดวา บุคคลธรรมดาตองรับ
ผิดเปนผูใชไดฉันใด นิติบุคคลก็ตองรับผิดเปนผูใชไดฉนั นั้น หากการใชนั้นเปนการกระทํา
ของผูแทนซึ่งไดกระทําไปภายในขอบวัตถุที่ประสงคของนิติบุคคล และนิติบคุ คลไดรับ
ประโยชนจากการกระทํานัน้ ดวยเหตุนี้ จึงมีผูเห็นวา แมแตความผิดฐานเบิกความเท็จ นิติ
บุคคลก็อาจมีความผิดเปนผูใ ชได ถานิติบุคคลไดใชใหผูใดเบิกความเท็จที่เกีย่ วกับวัตถุที่
ประสงคของนิติบุคคล และนิติบุคคลไดรับประโยชนจากการเบิกความเท็จนัน้ แมวานิติ
บุคคลโดยลําพังเอง จะกระทําผิดฐานเบิกความเท็จมิไดเพราะขัดกับสภาพของนิตบิ ุคคลก็
ตาม
แมวานิติบุคคลอาจตองรับผิดทางอาญาดังกลาวมาแลวก็ตาม แตโทษที่ที่
จะแกนิติบุคคลก็มีไดเพียงโทษปรับหรือริบทรัพยเทานัน้
โทษอื่นที่เกี่ยวกับรางกายหรือ
ประหารชีวิต จําคุก และกักขัง หาอาจลงแกนิติบุคคลไดไม ฉะนัน้ ความผิดใดซึ่งมีโทษ
ประหารชีวิต จําคุก หรือกักขังแตอยางเดียวแลว หาอาจฟองนิติบุคคลใหรับผิดในความผิด
นั้นไดไม
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การดําเนินคดีอาญากับนิติบคุ คลนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 7 ใหออกหมายเรียกผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลไปยังพนักงานสอบสวน
หรือศาลแลวแตกรณี หากผูจัดการหรือผูแ ทนของนิติบคุ คลขัดขืนหมายเรียก ผูมีอาํ นาจ
ออกหมายจับของพนักงานสอบสวน หรือศาล จะออกหมายจับผูนั้นใหไปยังพนักงาน
สอบสวนหรือศาลก็ได แตจะขัง จําคุก หรือใชวิธีการปลอยชั่วคราวแกผูจัดการหรือผูแทน
ของนิตบิ ุคคลมิไดเลย และในการฟองนิติบุคคลก็จะตองระบุชื่อนิตบิ ุคคลโดยระบุวาผูใด
เปนผูแทนของนิติบุคคลดวย ทั้งนี้เพื่อจะไดเรียกผูแทนนัน้ ไปศาลไดถกู ตอง

__________________________

