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Abstract

There are so many copyright infringement types currently, which the wrongdoer

could be an individual or a juristic person, because to manage a business presently it

has been managed by juristic person frequently and something of the sort is perhaps

guilt. This has led to economic damage which affects society exceedingly, especially the

economic crime cases which in these cases the evidence that relates to the wrongdoers

is in the wrongdoer’s possession. This is difficult for the state to collect the evidence to

prove their guilt. This is the cause to define measure and to legislate the law with the

hypothesis in criminal guilt for directors, managers and representative of the juristic

person and to solve the problems for litigation utility in the process of judgment.

The findings are as follows: Thailand has many laws which have hypothesis in

criminal guilt for directors, managers and representative of a company, which have

legislated in act and economic law. The economic crime cases have led to economic

damage which affects society. A company and their executives are involved in guilt like

this, therefore to protect this type of guilt, there is a necessity to legislate law with

hypothesis that the executives in the company have to take responsibility together with

a company, but to legislate law in this way we should have the limit that it will not lead



to effect an individuals liberty and rights in criminal cases. This will not contrast to the

presumption of the innocence principle. The constitution of the kingdom of Thailand

B.E.2550 is legislated and affirmed in the aforesaid principle in article 39 paragraphs 2

as follows “The suspect or the accused in a criminal case shall be presumed innocent.”

However, although the hypothesis legislation has led to some problems about

the effect in the defendant’s individual liberty and rights, but there is the necessity for

hypothesis legislation because it is very effective to enforce in intellectual property. The

legislation in this way should be an essential circumstance or the law which is about

economic and international trade should legislate in the law that the evidence is in the

wrongdoer’s possession. The individual who has been specified in the hypothesis must

be the person that has responsibility and executive power in juristic person directly.
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���̧É�1

บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

�́��»�́��µ¦ �¦ ³�°��»¦ �·�®¦ º° �µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·�¤�̧µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Â¨ ³ ¡ �́�µÅ�° ¥nµ�

¦ ª�Á¦ Èª��µ��̧É° �̧��µ¦�ÎµÁ�·��»¦�·�Á�È��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦ Ã�¥�»��̈�¦ ¦ ¤�µ®¦ º° �̈»n¤�»��̈�̧É¤�̧µ¦

รวมตวัเป็นกลุ่มทางการคา้มขีนาดไม่ใหญ่มาก Å�oÁ�̈ Ȩ́¥�¤µÁ�È��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦ �°��̈»n¤�»��̈

��µ�Ä®�n�ª nµÁ�·¤Á�È�° ¥nµ�¤µ��́Ê��̧ÊÁ�ºÉ°��µ��µ¦�¥µ¥�́ª�µ�Á«¦ ¬��·��́Ê�£µ¥Ä�Â¨ ³ ¦ ³ ®ª nµ�

ประเทศหรอืเศรษฐกจิของโลกปจัจบุนัไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็ Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦�°� �°�Ä®o�́��́�

 £µ¡  �́�¤Â¨ ³Á«¦ ¬��·��°��¦ ³Á�«�Á¤ ºÉ°  �́�¤¥° ¤¦ �́Ä�การดําเนินกจิการในรปูแบบดงักล่าว

�¹�¤�̧µ¦ ° ° ���®¤µ¥Á¡ ºÉ° ¦ �́¦ ° ��µ¦ �ÎµÁ�·��·��µ¦ �́��̈nµª Ã�¥�º° Á�È��»��̈�µ¤��®¤µ¥

เช่นเดยีวกบับุคคลธรรมดา�̧ÉÁ¦ ¥̧�ª nµ��·�·�»��̈�° ¥nµ�Å¦�È�µ¤ นิตบุิคคลกม็ลีกัษณะเฉพาะหลาย

อย่างแตกต่างจากบุคคลธรรมดา �ÎµÄ®o�o° �¤�̧�®¤µ¥�́��́�·�̧ÉÄ�o�́��́�Â�n�µ¦ �n° �́Ê�การ

�ÎµÁ�·��·��µ¦ �Â¨ ³�µ¦  ·Ê� »��°��·�·�»��̈�¦ ª ¤�́Ê� ·��·�®�oµ�̧É�และความรบัผดิของนิตบุิคคล

Â���nµ��µ�®¨ �́��®¤µ¥�̧ÉÄ��́��́�Â�n�»��̈�¦ ¦ ¤�µ

ในการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ปจัจุบนัมกัจะกระทําในรูปของนิติบุคคล โดยการแสดง

เจตนาและกระทําการต่างๆผ่านทางผู้แทนของนิตบุิคคลเสมอ Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��È

¥n° ¤Á�È��̧ÉÁ�oµÄ�Å�oª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́¥n° ¤�o°�¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È��®¦ º° ¤ ̧ nª�Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê�

�oª ¥��¹��̈nµª Å�oª nµÂ�o�̧É�¦ ·�Â¨ oª�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈�́Ê�Á�·��ากการกระทําของบุคคลธรรมดา

�́É�Á°��(any crime committed in corporate name must be committed a person)1 ใน

��³Á�̧¥ª �́��µ¦ �ÎµÁ�·��µ¦ ®¦ º° �¦ ³�°��»¦ �·�Ä�¦ ¼��°��·�·�»��̈�́Ê�อาจส่งผลต่อสงัคมส่วน

Ä®�nÅ�oÁ®¤ º°��́�Â¨ ³®µ��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�n°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Ä�Ç��¹Ê�¥n° ¤Á�È��¦ ¦ ¤�µ�̧É�nµ�ª µ¤

เส¥ี®µ¥�̧É�·�·�»��̈Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�¹Ê� nª�Ä®�nÂ¨ oª ¤ Á̧�È��Îµ�ª�¤µ��ª nµ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧É�»��̈

�¦ ¦ ¤�µÁ�È��¼o�¦ ³�ÎµÂ¨ ³�°��µ��¼oÁ ¥̧®µ¥Ã�¥�¦��̧ÉÅ�o¦ �́�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�°��·�·

�»��̈Â¨ oª� �́�¤¥n° ¤Å�o¦ �́�̈�¦ ³���n°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�́Ê�Á�n�Á�̧¥ª �́�

1 พชัราวลยั สุขคุม้, ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท (นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะ

นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย,์ 2549), Śš.
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�́��́Ê��Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦ ¥�́¥ Ế���oองกนั บรรเทา ตลอดจนแก้ไขการกระทําผดิของนิตบุิคคล 

�¹�¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É�³�o°��Îµ®���ª µ¤¦ �́�·�Â¨ ³�Îµ®��Ã�¬�°��·�·�»��̈�́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�

° µ�µÄ®o¤�̧¦ ³  ·��·£ µ¡ �Â¨ ³ Á¡ ºÉ° ¤ ·Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�n° Á�oµ�°� ·��·Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ

และสงัคมส่วนรวม ตลอดจนความเสยีหายต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศหรอือย่างน้อยให้

ไดร้บัผลกระทบจากการกระทําใดๆ �°��·�·�»��̈�o° ¥�̧É »�2

�́��»�́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·� ·��·Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÄ��¦ ³ Á�«Å�¥�̧É¤°̧ ¥¼nÁ�È��Îµ�ª�¤µ�Â¨ ³

¤ ¦̧ ¼�Â���µ¦�¦ ³�Îµ�·�®¨ µ�®¨ µ¥Å¤nª nµ�³Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·� ·��·Ä�Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦ �oµ� ·��·�́�¦�

Â¨ ³Ã�¥Á�¡ µ³�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��¹É��ª µ¤Á�oµÄ��°����́Éª ๆ ไป �́Ê�° µ�¤°�ª nµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·� ·��·

Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÃ�¥Á�¡ µ³ Á¦ ºÉ° �̈·� ·��·Í�́Ê�Á�È��µ¦ �¦ ³�ÎµÃ�¥¤�̧»��̈Ä��»��̈®�¹É�

�¦ ³�Îµ�·�Ä�¦ ¼�Â���°��µ¦ ��Îµ�ÎÊµ��́�Â�̈���Îµ ·��oµ¨ °�Á̈ ¥̧�Â���Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ ����

หรอืโดยการนําแผ่��̧�̧Á¡ ¨ �Â�n��̧�̧Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r�̧É̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í° ° ��Îµ®�nµ¥Ä®oÂ�n

�¦ ³�µ�����́Éª ๆ Å���µ¤ �µ��̧É�nµ�Ç�Á�n��¤Ã̧¦ ��µ���µ�Ä®�n�̧É�̈ ·� ·��oµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í���

Â�n�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í° �̧¦ ¼�Â��®�¹É��º° Á�È��µ¦�¦ ³�ÎµÃ�¥°��r�¦ �̧ÉÁ�È��·�·�»��̈�®¦ º°�¦ ·¬ �́�¹É�

ถอืเป็นการละเมดิขนาดใหญ่และไดส้รา้งความเสยีหายใหก้บัเจา้ของ ·��·ÍÁ�È��Îµ�ª�¤®µ«µ¨ จงึ

Á�È�Á®�»Ä®o�µ¦ �¦ ³�Îµ�·�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÃ�¥�·�·�»��̈�́Ê�¤Â̧�ª Ã�o¤�̧É�³�¥µ¥�́ª  ¼��¹Ê�Á¦ ºÉ° ¥Ç�

จนถงึเป็นอาชญากรรมทางทรพัยส์นิทางปญัญาในรปูแบบเป็นองคก์ร และอาจพฒันากลายเป็น

�ª µ¤�·��̧É¤�̧̈�¦ ³���n°�ª µ¤ ��Á¦ ¥̧�¦ o° ¥Â¨ ³ « ¸̈ �¦ ¦ ¤° �́�̧�°��¦ ³�µ��Ä��̧É »��Á�ºÉ°��µ�

 ·��·Ä�̈ ·� ·��·Í�́��»�́�¤�̧»��nµÂ¨ ³ Äหผ้ลตอบแทนต่อผูก้ระทําละเมดิสูง �°��µ��́Ê�Á��Ã�Ã̈ ¥¸

Ä��́��»�́�¥�́Á° ºÊ° ° Îµ�ª ¥�n°�µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��¹É���̧�̧ÉÁ�·��¹Ê��́Ê�° µ�Á�È���̧�̧É�n°�ª µ¤

เสยีหายทางสภµ¡ �»¦ �·�®¦ º° ° µ�Á�È�Ä�¦ ¼��°�°��r�¦ ° µ��µ�¦ ¦ ¤�oµ¤�µ�·��¹É� n��̈�¦ ³���n°

ประเทศโดยรวมทาํใหไ้มส่ามารนําตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษได้

���́��́�·��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³ ¡ µ�·�¥r�Îµ®��Ä®o�·�·�»��̈¤̧ �µ�³Á�È��»��̈° �̧��®�¹É�

�̧É��®¤µ¥ ¤¤�·�¹Ê�¤µ¤̧ ·��·®�oµ�̧Éและความรบัผดิตามกฎหมายเช่นเดยีวกบับุคคลธรรมดา3

Â�nÁ�ºÉ°��µ��·�·�»��̈Å¤n µ¤µ¦ �Â ��Á���µ° °�¤µÅ�o�oª ¥��Á°�° ¥nµ�Â�o�¦ ·��¹��Îµ�o°�¤�̧»��̈

�¦ ¦ ¤�µ�¦ ³�Îµ�µ¦ Â��Á�È��¼oÂ���·�·�»��̈��oª ¥Á®�»�̧ÊÁ°��ÎµÄ®o�ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈Â¨ ³

2 วรรณี ปิยะอารธีรรม, ความรบัผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา (นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2549), 1.
3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66, 67
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ผูแ้ทนนิตบุิคคลในทางแพ่งแยกจากกนัความรบัผดิโดยมากจงึตกอยู่แก่นิตบุิคคล เป็นเหตุให้

Á�·��n°�ª nµ�Ä®o�¼o�¦ ·®µ¦ �°��·�·�»��̈�̧ÉÅ¤n »�¦ ·�Ä�o�¦ ³ Ã¥��r�°��·�·�»��̈�̧É��Å�o�́��́Ê��¹Ê�¤µ

�¦ ³�°��»¦�·��̧ÉÁ° µÁ�¦ ¥̧��¦ ³�µ��Â¨ ³ Ã¥��ª µ¤¦ �́�·�Ä®oÂ�n�·�·�»��̈ Ã�¥�̧É�¼o�¦ ·®µ¦ �°�นิติ

บุคคลไม่ต้องร่วมรบัผดิดว้ย ตวัอย่างเช่น กรรมการบรษิทักระทําการแทนบรษิทัทําสญัญากู้ยมื

เงนิจากธนาคาร �¼o�̧É�o°�¦ �́�·��µ¤ �́�µ�¼o¥º¤Á�·��́��̈nµª�º°�¦ ·¬ �́®µ��¦ ·¬ �́�·��́��Îµ¦ ³ ®�̧Ê

บรษิทัยอ่มถูกฟ้องรอ้งและถูกบงัคบัคดี Â�nÅ¤n µ¤µ¦ ��́��́��Îµ¦ ³ ®�̧Ê�µ��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�¹É�Á�È�

ผูก้ระทาํการแทนบรษิทัได้ จงึเป็นช่องทางใหผู้แ้ทนนิตบุิคคลยกัยา้ยถ่ายเททรพัยส์นิของบรษิทั

¤µÁ�È��°���Á¡ ºÉ° ®¨ �̧Á̈ Ȩ́¥��ª µ¤¦ �́�·�Ä���̧Â¡ n��́��̈nµª

Ä���³ Á�̧¥ ª �́��µ¦ �̧É�³�ÎµÁ�·���̧° µ�µ�́��¼o�¦ ·®µ¦ �° ��·�·�»��̈�Å¤nª nµ�³ Á�È�

กรรมการ หรอืผูจ้ดัการมกัจะกระทําไดย้าก Á�ºÉ°��µ��ª µ¤�·��̧ÉÁ�̧É¥ª �́�Á«¦ ¬��·�พยานส่วน

Ä®�n¤�́° ¥¼nÄ��ª µ¤¦ ¼oÁ®È��°��¼o�ÎµÁ�·��µ¦�·��µ¦ Á®¨ nµ�́Ê� �µ¦ �̧É¦ �́�́��́�·��®¤µ¥Ä�̈�́¬�³

สนันิษฐานใหผู้ด้ําเนินกจิการของนิตบุิคคลต้องรบัผดิไวก่้อน �¹É��»��̈Á®¨ nµ�́Ê�¤ ·Å�oÁ�È��¼ö�¤º°

กระทําความผิด ��®¤µ¥Á®¨ nµ�̧Ê¤�́�³ �́��́�·Ä�̈ �́¬�³ �̧Éª nµ“Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ

ความผดิใหถ้อืว่า กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูแ้ทนนิตบุิคคล ®¦ º°�¼o�¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°�

นิตบุิคคลมคีวามผดิดว้ย Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê�” และ

Ã�¬  Îµ®¦ �́�ª µ¤�·�Á®¨ nµ�́Ê�กฎหมายไ�o�Îµ®��Åª o�́Ê�Ã�¬�Îµ�»�Â¨ ³�¦ �́�¹É�° µ�Á�·��́�®µÅ�o

ª nµÁ�È��µ¦ Ä�o��®¤µ¥�̧É° µ��ÎµÄ®o�¦ ³���¦ ³ Á�º°� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡  nª��»��̈ �°��µ��̧Ê

กฎหมายบางฉบบัยงัมบีทบาทในการส่งเสรมิการประกอบธุรกจิหรอืการลงทุน Á¤ ºÉ°�Îµ®��Ä®o

กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูแ้ทนนิตบุิคคลรบัผดิแลว้ กอ็าจเก�ิ�́�®µÄ��µ¦ �́� ·�Ä��̧É�³�¦ ³�°�

ธุรกจิได้

�µ��́�®µ�́��̈nµª�oµ��o�Á�oµ�°� ·��·Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÄ�̈ ·� ·��·Í�° µ��³Á�È�

�»��̈�¦ ¦ ¤�µ®¦ º° �·�·�»��̈�ÈÅ�oÂ¨ oª Â�n�¦ �̧��Ã�¥�́¥Á�̧¥ª �́��¼o�¼�¢o°�ª nµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�È° µ�

เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลได้ �¦ �̧�̧ÊÁ¤ ºÉ°�¼o�¦ ³�Îµ�·�̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��·�·�»��̈Á�oµ�°�

 ·��·�³ Á¦ ¥̧�¦ o° ��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�µ��·�·�»��̈®¦ º° �¦ ¦ ¤�µ¦ �¹É�Á�Èนตัวแทนของนิติบุคคลได้

อย่างไร Â¨ ³�·�·�»��̈®¦ º°�¦ ¦ ¤�µ¦ �³ ¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ�̈³Á¤ ·� ·��·�n° Á�oµ�° �̈·� ·��·Í¤µ��o° ¥

เพียงใด จงึจําเป็นจะต้องศึกษาการกระทําผิดของนิติบุคคลและกรรมการ �¹É��ºอว่าเป็นการ

กระทําละเมดิขนาดใหญ่ Â¨ ³ Á�È��µ¦ �¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ° Â ª�®µ�ÎµÅ¦ Ä��µ��µ¦ �oµ โดยจะต้องศกึษา
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Â�ª®¨ �́Á���r�ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �µ¤��®¤µ¥�́Éª Å�Â¨ ³�ª µ¤¦ �́�·��µ¤

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·ÍÄ��¦ ³Á�«Å�¥��

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายล�ิ ·��·Í�°��¦ ³ Á�«Å�¥Å�o�Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·��°��·�·

บุคคลไวโ้ดยบญัญตัใินมาตรา มาตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«��2537 บญัญตัวิ่า “ใน

�¦ �̧�̧É�·�·�»��̈Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤®¦ º° �¼o�́��µ¦ �»���

�°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·ดก�ั�·�·�»��̈�́Ê��Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼จน์ไดว้่าการกระทําของ

�·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�oª ¥” �¹É�Á�È�®¨ �́Á���r�̧É��®¤µ¥�Îµ®��

ข้อสนันิษฐานไว้ กรณีเช่น�̧ÊÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í�¹��ÎµÁ�È��o°�¢o°��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �°��·�·

�»��̈�oª ¥��¤·�³ �́Ê��«µ¨ �³ ¨ �Ã�¬�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �° ��·�·�»��̈ �́Ê�Å¤nÅ�oแต่บท

สนันิษฐานตามมาตราดงักล่าวจะนําไปใชบ้งัคบัในคดอีาญาและคดแีพ่งด้วยหรอืไม่ Á�ºÉ°��µ�

การตีความบทบญัญตัิดงักล่าวยงัขาดความชดัเจนโดยมคีวามเห็นแตกต่างกนัไป เพราะคดี

Á�̧É¥ª �́��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ��®¤µ¥¤Á̧���µ¦ ¤�rใหถ้อืว่าเป็นคดÂี¡ n�Â¨ ³��̧° µ�µ�Á¤ ºÉ° ¤�̧µ¦

¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��È¥n° ¤¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��́Ê��µงแพ่งและทางอาญาด้วยเช่นเดยีวกนั 

Â¨ oª Á®�»Ä��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �́Ê��o�Â¨ ³ «µ¨ �̧�µ¥�́¤�̧ª µ¤Á®È�Â���nµ��́������

�́�®µ�́��̈nµª�ÎµÄ®oÁ�·��ª µ¤Å¤nÁ�oµÄ�Á���µ¦ ¤�rÂ¨ ³ ª �́�»�¦ ³  ��r�°���®¤µ¥�¹É��Îµ

ให้�¼o�̧É¤ ̧ nª �Á�̧É¥ª�o° �Ã�¥Á�¡ µ³�¼oÄ�o��®¤µ¥Å¤nª nµ�³ Á�È��¼o¡ ·¡ µ�¬ µ�° ¥́�µ¦ ���µ¥�ª µ¤�

Á�oµ®�oµ�̧É�Îµ¦ ª���́���®¤µ¥��̈°���Á�oµ�° �̈·� ·��·ÍÁ�·��ª µ¤Å¤nÁ�oµÄ���ÎµÄ®o¤�̧µ¦ �̧�ª µ¤Ä�

บทบญัญตัดิงักล่าวผ�ิÁ¡ Ȩ̂¥¦ Å��µ�Á���µ¦ ¤�r�°���®¤µ¥�และอาจทําใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบ

เสยีเปรยีบในผลของคด ี 

�́�®µ° �̧�¦ ³�µ¦ �º° �¦ ³ Á�«Å�¥¤�̧�®¤µ¥®¨ µ¥��́��̧É¦ �́Å�o�́��́�·��®¤µ¥�̧É¤ ¸

ลกัษณะเป็นบทสนันิษฐานความรบัผดิทางอาญาของกรรมการหรอืผู้จดัการ หรอืผู้แทนของนิติ

บุคคลใหเ้ป็นผูร้่วมกระทาํความผดิดว้ย เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่าตนไม่มสี่วนรูเ้หน็หรอืยนิยอมดว้ย

Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈�́Ê���µ¦ �̧É��®¤µ¥��́��nµ�Ç�Å�o�Îµ®���� �́�·¬�µ�Ä®o

�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ ¦ nª ¤ ¦ �́�·��́��·�·�»��̈�oª ¥�́Ê�° µ��³ �́��n° ®¨ �́�µ¦  �́�·¬�µ�Ä�

คดอีาญาตามรฐัธรรมแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 39 วรรคสอง �̧É�́��́�·ª nµ�“ใน

คดอีาญาใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยไมม่คีวามผดิ”

Á�ºÉ°��µ���®¤µ¥�¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ�°�Å�¥Ã�¥Á�¡ µ³ ¨ ·� ·��·ÍÄ®o�ª µ¤�»o¤�¦ °��́Ê�

�µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ��̈nµª�º° Á¤ ºÉ° ¤�̧µ¦ �¦ ³�Îµ�·�̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�กฎหมายใหส้ทิธแิก่เจา้ของ
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ลขิ ·��·ÍÄ��µ¦ ¢o°�¦ o°��́��́���̧Å�o�́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�Ã�¥�¼o�¦� ·��·̈ ·� ·��·Í µ¤µ¦ �Ä�o

¤µ�¦�µ¦ Á¥¥̧ª ¥µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�µ�Â¡ n��®¦ º° Ä�o�¦ ³�ª��µ¦�µ�° µ�µ�Ä��µ¦�ÎµÁ�·���̧Â¡ n��́Ê�

เจ้าของสิทธิสามารถเรยีกร้องให้มีการเยยีวยาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การเรยีก

ค่าเสยีหาย หร°ื Á¦ ¥̧�Ä®o�¼ö³Á¤ ·��¦ ³�Îµ�µ¦ ®¦ º° ¨ ³ Áª o��µ¦�¦ ³�Îµ�Á�n��Ä®o®¥»��¦ ³�Îµ�µ¦ Ä�Ç��̧É

Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��n°  ·��·�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í� Îµ®¦ �́�µ¦ �ÎµÁ�·���̧�µ�° µ�µ�́Ê�Á�È�¤µ�¦�µ¦ �̧É�¼o

ทรงสทิธเิรยีกร้องให้ลงโทษทางอาญาแก่จําเลย เช่น ปรบั ®¦ º° �Îµ�»��Á¡ ºÉ° Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�

Å�o¦ �́Ã�¬�̧ÉÁ®¤µ³  ¤�Á¡ ºÉ° Ä®o�¼o�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅ¤nª nµ�³Á�È��»��̈�¦ ¦ ¤�µ®¦ º°�·�·�»��̈¤�̧ª µ¤

¦ �́�·��n° Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�́Ê�Ä��µ�Â¡ n�Â¨ ³ Ä��µ�° µ�µÁ�n�Á�̧¥ª �́��Â¨ ³ Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�È

 µ¤µ¦ ��ÎµÁ�·�¤µ�¦�µ¦ �́��́��́Ê��µ�Â¡ nงและทางอาญามาบงัใช้บงัคบัคู่กนั Á�ºÉ°��µ� ·��·Ä�

¨ ·� ·��·Í�́��»บนัมคีุณค่าและให้ผลตอบแทนต่อผู้กระทําละเมดิสูง �°��µ��́Ê�Á��Ã�Ã̈ ¥Ä̧�

�́��»�́�¥�́Á° ºÊ° ° Îµ�ª ¥�n°�µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��¹É���̧�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�·�Ã�¥�·�·

�»��̈ �́Ê�° µ�Á�È���̧�̧É�n° �ª µ¤Á ¥̧®µ¥�µ� £ µ¡ �»¦ �·�®¦ º° ° µ�Á�È�Ä�¦ ¼��° �° ��r�¦

° µ��µ�¦ ¦ ¤�oµ¤�µ�·��¹É� n��̈กระทบต่อประเทศโดยรวม

กรณีดงักล่าวข้างต้นนอกจากผู้วจิยัจะทําการศึกษาถึงความรบัผดิของนิติบุคคลและ

กรรมการตามกฎหมายต่างประเทศและประเทศไทย ตลอดถึงความรบัผดิทางอาญาตามข้อ

 �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ¤��®¤µ¥�́Éª Å�Â¨ ³�µ¤��®¤µ¥¨ ·� ·��·ÍÂ¨ oª�³�o°�«¹�¬ µ�¹���

กําหนดโทษของกฎหมาย¨ ·� ·��·Í�°��¦ ³ Á�«Å�¥�oª ¥��º° ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537

�� �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·�Ä��µ�° µ�µ�µ¤���́��́�·�°�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��Á¡ ºÉ° ®µ�o°  ¦ »�ª nµ�·�·

บุคคลและกรรมการจะมคีวามรบัผดิต่อการละเมดิทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมายหรอืไม่

อย่างไร และบทสนันิษฐานความรบัผิดทางอาญาของกร¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��°��·�·�»��̈�́Ê�¤¸

�°�Á��Á¡ ¥̧�Ä��Á¡ ºÉ° ®µ¤µ�¦ �µ¦ Ä®oÁ®¤µ³  ¤Ä��́��»�́�Â¨ ³ Ä�°�µ���̧É�³Ä�ö�Ã�¬�¼o�¦ ³�Îµ

ความผดิควรจะเป็นบทกําหนดโทษประเภทใด และมรีะวางโทษเช่นไรจงึจะเหมาะสมกบัสภาพ

 �́�¤Â¨ ³ Â¨ ³ Á« ¦ ¬��·��°��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ° Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ�·�Å�o®¨ µ��Îµ®¦ º° Å�o¦ �́�µ¦ ¨ �Ã�¬ �̧É

เหมาะสมต่อไป

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา

ř. Á¡ ºÉ° «¹�¬ µ�¹��ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �µ¤

กฎหมายต่างประเทศ
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2. Á¡ ºÉ° «¹�¬µ®¨ �́�ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �n°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�Â¨ ³

วเิคราะหบ์ทบญัญตัขิองขอ้สนันิษฐานตามมาตรา 74 ขอ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537

3. Á¡ ºÉ° «¹�¬µ®¨ �́�ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�n°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°��·�·�»��̈

และกรรมการตามกฎหมายต่างประเทศ  

4. Á¡ ºÉ° «¹�¬ µª ·Á�¦ µ³ ®rÂ�ª�µ��µ¦ ª ·�·��́¥�°�«µ¨ �́Ê��o�Â¨ ³ «µ¨ �̧�µ�Á¡ ºÉ° Ä�oÁ�È�

แนวทางและเสนอแนะในการแกไ้ขปญัญาต่อไป

5. Á¡ ºÉ° «¹�¬µÂ¨ ³ ª ·Á�¦ µ³®r�� �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�µ¤

ขอ้สนันิษฐานขดัหรอืแยง้กบัหลกัสนันิษฐานความรบัผดิทางอาญาของรฐัธรรมนูญหรอืไม่

6. Á¡ ºÉ° «¹�¬µ�¹�Á®�»�̈Ä��µ¦ �́��́�·�o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦

บรษิทั ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปญัญาขอ้สนันิษฐานดงักล่าว

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

«¹�¬ µ���́��́�·��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³��®¤µ¥° µ�µ���®¤µ¥�̧É�́��́�·Á�̧É¥ª �́��o°

 �́�·¬�µ�����́��́�·�°�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��¡ �«�ŚŝŝŘ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 โดยเฉพาะ

���́��́�·�̧É �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �n°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��µ¤¤µ�¦ µ�

74 หลกัความรบัผดิทางอาญาของนิตบุิคคลและกรรมการตามกฎหมายต่างประเทศ รวมถงึคํา

พพิากษาของศาล โดยศึกษาเฉพาะหลกัความรบัผดิของนิติบุคคลและกรรมกµ¦ �Á¡ ºÉ° Ä�oÁ�È�

Â�ª�µ�Ä��µ¦ Â�oÅ��́�®µ��¦ �́�¦ »���¦ �́Ä�o��®¤µ¥¨ ·� ·��·ÍÄ®o¤�̧ª µ¤Á®¤µ³  ¤�́��¦ ³ Á�«

ไทย

�́Ê��̧Ê�¼oÁ�̧¥�Å�o�Îµ�µ¦ «¹�¬µª ·Á�¦ µ³®r�¹�Á®�»�̈Ä��µ¦�Îµ®���� �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·�

�µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�µ¤��®¤µ¥�́Éª Å��Â¨ ³�� �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°�

กรรมการตามมาตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«��2537 ตลอดจนแนวทางการปรบัใช ้

และการตีความบทสนันิษฐานความรบัผดิทางอาญาของกรรมการ ผู้จดัการหรอืผู้แทนของนิติ

�»��̈�Â¨ ³ Á®�»�̈�̧É¦ �́Å�o�́��́�·��®¤µ¥Â¨ ³�Îµ®���o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°�

�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́�Á¡ ºÉ° Á�È�Âนวทางในการปรบัใชแ้ละบงัคบัสทิธ�ิ°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�n° Å�

1.4 สมมติฐานของการศึกษา

���́��́�·�°�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥�¡ �«�ŚŝŝŘ�¤µ�¦ µ�śš�ª ¦ ¦ � ° �

บัญญัติว่า “ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด” แต่
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���́��́�·¤µ�¦ µ�şŜ��°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�Śŝśş�Å�o�́��́�·�� �́�·¬�µ�Åª oª nµ�“ใน

�¦ �̧�̧É�·�·�»��̈Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�»�

���°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��oª ¥ เว้นแต่จะพสิูจน์ได้ว่าการกระทําของนิติ

�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�oª ¥”

�́��́Ê���µ¦ �̧É��®¤µ¥¤�̧o°  �́�·¬�µ�Á�n��̧ÊÁ�nµ�́�ª nµÁ¤ ºÉ°�·�·�»��̈Ä��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�

�µ�° µ�µ��¼o�¦ ·®µ¦ �°��·�·�»��̈�̧É¤ ·Å�o�¦ ³�Îµ�·�®¦ º° ° µจจะไม่รู้เห็นในการกระทําผิดก็ถูก

สนันิษฐานวา่เป็นผูร้ว่มกระทาํผดิกบันิตบุิคคลดว้ย

1.5 คาํถามของการศึกษา

1. �µ¦�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��ªµ¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ®¦ º° Å¤n���

2. บทสนันิษฐานตามมาตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·ÍÁ�È����́��́�·�̧É�Îµ¤µÄ�oÄ�

คดแีพ่งและคดอีาญาดว้ยหรอืไมเ่พราะเหตุใด 

3.บทสันนิษฐานความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบรษิัทตามมาตรา 74 ของ

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 Á�È��� �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧ÉÁ�È��µ�®¦ º° Å¤n�

4. บทสนันิษฐานตามมาตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�́��n° ®¨ �́µ¦  �́�·¬�µ�Ä�

คดอีาญาตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ.2550 หรอืไม่

1.6 วิธีดาํเนินการศึกษา

Ä��µ¦ «¹�¬µ�¦ �̧�́�®µ�̧ÉÅ�o�̈nµª ¤µÂ¨ oª�oµ��o���³Á�È��µ¦ «¹�¬µ�o��ª oµ�o° ¤¼̈Ä��µ�

กฎหมาย ไดแ้ก่บทบญัญตัขิองกฎหมาย กฎหมายรฐัธรรมนูญ แนวความคดิ แนวคําวนิิจฉัยของ

«µ¨ ��Îµ¦ µ�ª µ¦  µ¦ �µ���®¤µ¥�¦ µ¥�µ�ª ·�¥µ�·¡ ��r�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���̈ °���Á���µ¦ ¤�r�°�

ข้อตกลงระหª nµ��¦ ³ Á�«Á�̧É¥ª �́��µ¦ �oµ��TRIP) แนวความคิดความเห็นของนักนิติศาสตร ์  

�ª µ¤Á®È��°��¼o�¦��»�ª »�·��Îµ¤µ¦ ª�¦ ª ¤�¦ ³�°��µ¦ «¹�¬µ�Á¡ ºÉ°�¦ ³ ¤ª ¨ �̈Á�È��o° Á �° Â�³

ต่อไป

1.7 �¦ ³ Ã¥��r�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�µ��µ¦ « ¹�¬µ

ř. Á¡ ºÉ° Ä®o�¦ µ�®¨ �́Á���r�ª µ¤ ¦ �́�·��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈ และ

กรรมการตามกฎหมายต่างประเทศ
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2. Á¡ ºÉ° Ä®o�¦ µ�®¨ �́�ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �n°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�และ

วเิคราะหบ์ทบญัญตัขิองขอ้สนันิษฐานตามมาตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537

3. Á¡ ºÉ° Ä®o�¦ µ��¹�®¨ �́�ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�n°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°��·�·

บุคคลและกรรมการตามกฎหมายต่างประเทศ  

4. Á¡ ºÉ° Ä®o�¦ µ��¹�Â�ª�µ��µ¦ ª ·�·��́¥�°�«µ¨ �́Ê��o�Â¨ ³ «µ¨ �̧�µ�Á¡ ºÉ° Ä�oÁ�È�Â�ª�µ�

และเสนอแนะในการแกไ้ขปญัญาต่อไป

5. Á¡ ºÉ° Ä®o�¦ µ��¹��� �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·��างอาญาของกรรมการบรษิัทตามข้อ

สนันิษฐานขดัหรอืแยง้กบัหลกัสนันิษฐานความรบัผดิทางอาญาของรฐัธรรมนูญหรอืไม่

6. Á¡ ºÉ° Ä®o�¦ µ��¹�Á®�»�̈ Ä��µ¦ �́��́�·�o°  �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�° �

กรรมการบรษิทั ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปญัญาขอ้สนันิษฐานดงักล่าว

7. Á¡ ºÉ° Ä®o�¦ µ�Â�ª�µ��µ¦ ª ·�·��́¥��̧Â¡ n�Â¨ ³��̧° µ�µ�̧ÉÁ�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í

Á�È�Å��µ¤®¨ �́Á���rÂ�n�° �Â¨ ³ �́�Á���° �́�³�ÎµÄ®oÁ�oµ�° � ·��·Å�o¦ �́�ª µ¤�»o¤�¦ ° ��̧É

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและแนวความคดิของกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา ตลอดจนเสนอ

แนวทางในการพิจารณาความรบัผิดของนิติบุคคลและกรรมการ โดยเฉพาะความผิดตาม

��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í



���̧É�2

ความรบัผิดของนิติบคุคลและกรรมการ

ตามกฎหมายต่างประเทศและประเทศไทย

Ä����̧Ê�¼oÁ�̧¥��³ «¹�¬µ�¹���ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈�µ¤��®¤µ¥�nµ�ๆ  ได้แก่ความ

รบัผดิทางแพ่งและทางอาญา Á�ºÉ°��µ�Á�È��ª µ¤Á�ºÉ° ¤Ã¥��́��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·
บุคคลเขา้กบัองคก์ร (Organ) �¼o�¦ ·®µ¦ �µ��°��·�·�»��̈��¹É��·�·�»��̈�È�º°�¦ ·¬ �́ส่วนผู้บรหิาร

งานของบรษิทั หรอืผู้แทนของบรษิทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 70 คอื 

�¦ ¦ ¤�µ¦�°��¦ ·¬�́�́É�Á°��Ã�¥�³«¹�¬µ®¨ �́�ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈�nµ��¦ ³ Á�«Â¨ ³�¦ ³ Á�«
Å�¥�Â�ª�·�Â¨ ³�§¬ �̧Á�̧É¥ª �o° ��́��ª µ¤ ¦ �́ผิดทางอาญาของนิติบุคคล ในประเทศคอม

มอนลอว ์ซวีลิลอว ์และประเทศไทย

ก. ความหมายของนิติบคุคล

�·�·�»��̈Á�È��»��̈�¦ ³Á£�®�¹É�Á�·��¹Ê�Á¡ ¦ µ³ ° µ«¥́° Îµ�µ�Â®n����́��́�·�°���®¤µ¥��

�¹É��nµ��́��»��̈�¦ ¦ ¤ดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 �¹É�Á�·��¹Ê��µ¤
ธรรมชาต ิ�·�·�»��̈Á¤ ºÉ° Å�o�́��́Ê��¹Ê�Ã�¥���́��́�·�°���®¤µ¥Â¨ oª 2 กฎหมายไดร้บัรองสถานะ

�°��·�·�»��̈Á�È��»��̈° �̧�¦ ³ Á£�®�¹É�Â¥��nµ�®µ��µ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�¤̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�nµ�Ç�
�µ¤���́��́�·�́Ê��ª�Â®n���®¤µ¥Ä��°�ª �́�»�¦ ³  ��r��µ¤�o° �́��́��¦ µ µ¦ �́��́Ê��

�µ¦ �̧É�»��̈หลายคนมารวมก�ั�Îµ�·��µ¦ ° �́®�¹É��Á�È�ª ·�̧�̧É�ÎµÁ�È��o°�¤Á̧¡ ºÉ°�ª µ¤ ÎµÁ¦ È�

Ä��·��µ¦ �̧É�»��̈��Á�̧¥ª Å¤n µ¤µ¦ ��ÎµÄ®o ÎµÁ¦ È�Å�o���®¤µ¥�¹�¥° ¤¦ �́Ä®o£µª ³ �̧É¤µ¦ ª ¤�́��́Ê�
¤̧ £ µ¡ �»��̈Â¥��nµ�®µ��µ�Â�n̈³���̧É¤µ¦ ª ¤�́���»��̈�̧É��®¤µ¥�́��́�·Åª o�¹��³ ¤ ̧ £ µ¡

�·�·�»��̈�¹Ê�Å�o3 Â¨ ³ Á�È�Å��µ¤�ª µ¤�¦ ³  ��r�°�¦ �́Á¡ ºÉ° �¦ ³ Ã¥��r�°��»��̈�¦ ¦ ¤�µ4 �¹É�
Ã�¥�́Éª Å�แ¨ oª�·�·�»��̈¥n° ¤¤ ̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�nµ�ๆ  เหมอืนเช่นบุคคลธรรมดา เช่น นิตบุิคคล

สามารถมสีทิธใินทรพัย์สนิสามารถทําสญัญา สามารถฟ้องคด ีและถูกฟ้องคดไีด้เช่นเดยีวกนั 

1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 15
2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 65
3 จติต ิตงิศภทัยิ,์ กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยบคุคล��¡ ·¤¡ r�¦ Ế��̧É�6 (กรุงเทพฯ: สาํนักพมิพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ŚŝŚš��73.
4 อนุมตัิ ใจสมุทร, คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ว่าด้วยบุคคล,

(กรุงเทพฯ: โรงพมิพส์งัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, Śŝřŝ��699��° oµ��¹�Ä���́��³��ºÉ° ª µ�µ��“ปญัหาการปรบั
Ä�o�ª µ¤ ¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��µ¤�¦ ³ ¤ ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³ ¡ µ�·�¥r�°�Å�¥ ” (นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะ
นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2552), 11.
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�́��́Ê���µ¦ Â ��Á���µ®¦ º°�¦ ³�Îµ�µ¦ �nµ�Ç��¹��o°��¦ ³�ÎµÃ�¥�nµ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�¹É�Á¦ ¥̧�ª nµ�

“�¼oÂ���·�·�»��̈�́É�Á°�”5

 ¦ »�Å�oª nµ��·�·�»��̈�È�º°�»��̈�¦ ³ Á£�®�¹É��¹É�Á�·��¹Ê�Ã�¥° µ«¥́° Îµ�µ��°���®¤µ¥ มี

สทิธ ิ®�oµ�̧ÉÂ¨ ³�ª µมรบัผดิเช่นเดยีวกบับุคคลธรรมดา Áª o�Â�n ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�µ��¦ ³�µ¦ �¹É�¤¸
ได้เฉพาะบุคคลธรรมดา และจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามข้อบัญญัติแห่งกฎหมาย และ

ª �́�»�¦ ³  ��rÄ��µ¦ �́��́Ê��·�·�»��̈

ข.  ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�° ��·�·�»��̈

มาตรา 66 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บญัญตัวิ่า “นิตบุิคคลย่อมมสีทิธแิละ

®�oµ�̧É�µ¤���́��́�·Â®n��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥�̧Ê®¦ º° ��®¤µ¥° ºÉ�£µ¥Ä��°�Â®n�° Îµ�µ�®�oµ�̧É�
®¦ º° ª �́�»�¦ ³  ��r�́�Å�o�́��́�·Åª oÄ���®¤µ¥��o° �́��́��®¦ º° �¦ µ µ¦ �́��́Ê�”6 �µ¦ �̧É��®¤µ¥

�́��́�·¦ �́¦ °� ·��·Â¨ ³®�oµ�̧É�°��·�·�»��̈Åª o�́��̈nµª Á�ºÉ°��µ�ª nµ��·�·�»�คลมคีวามจาํเป็นและมี

�ª µ¤Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦ �Îµ¦ ��̧¡ �°�¤�»¬¥r�́��́Ê�Á¡ ºÉ° Ä®o�µ¦ �ÎµÁ�·��·��µ¦ �°��·�·�»��̈Á�È�Å�
�oª ¥�ª µ¤Á¦ ¥̧�¦ o° ¥Â¨ ³ ¤�̧�Á���r�¹��ÎµÁ�È��o°��Îµ®�� ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�°��·�·�»��̈�¹É�Á�È�

�»��̈ ¤¤�·�¹Ê�Ã�¥��®¤µ¥7 Â¨ ³  ·��·®¦ º° ®�oµ�̧É�°��·�·�»��̈�ÈÅ¤nÁ®¤ º° ��́�บุคคลธรรมดา
�́Ê�®¤���́��́Ê���·�·�»��̈�¹�¤̧ ·��·Â¨ ³®�oµ�̧É�́��n° Å��̧Ê

1) ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

Ã�¥®¨ �́Â¨ oª�·�·�»��̈¥n° ¤¤ ̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�́Éª Å���º°��·�·�»��̈° µ�Á�È�Á�oµ®�̧Ê�Â¨ ³�
®¦ º° �̈¼�®�̧Ê¤ ̧ ·��·Í�º°�¦ ¦ ¤  ·��·ÍÄ��¦ ¡́ ¥r ·��nµ�Ç�¤�̧ª µ¤ µ¤ารถเขา้ทํานิตกิรรมสญัญาต่างๆ 

ภายในขอบวตัถุประสงค์ของนิติบุคคลได้ เป็นโจทก์และเป็นจําเลยในคดแีพ่งและคดอีาญาได ้
Â�n ·��·Â¨ ³ ®�oµ�́��̈nµª �́Ê�¤�̧o°�Îµ�́���º°��³�o°�° ¥¼nÄ��°�ª �́�»�¦ ³  ��r�°���®¤µ¥Á�nµ�́Ê��

Å¤nª nµ�³ Á�È��¦ ³ ¤ ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³ ¡ µ�·�¥r®¦ º° ��®¤µ¥° ºÉ�Ä��ÈÅ�o�Áพราะกฎหมายเป็น

�́ª �Îµ®�� ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�°��·�·�»��̈�¹Ê�Â¨ ³�·�·�»��̈�³�o° ��ÎµÁ�·��µ��µ¤�o°�Îµ�́��̧É
��®¤µ¥Ä®oÅª oÁ�nµ�́Ê��Â¨ ³�·�·�»��̈¥�́¤ ®̧�oµ�̧ÉÂ¨ ³�ª µ¤ ¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³ Ä��µ�° µ�µ�

£µ¥Ä�o���́��́�·�́Ê��ª�Â®n���®¤µ¥Â¨ ³ £ µ¥Ä��°�ª �́�»�¦ ³  ��r�°����́��̧É�Îµ®��Åª oÄ�
กฎหมµ¥��o° �́��́���¦ µ µ¦ �́��́Ê��Â¨ ³�·�·�»��̈�̧ÉÅ�o�ÎµÁ�·�Ã�¥¤�̧���®¤µ¥Á�È��µ¦ ¡ ·Á«¬��È

�³¤�̧o°�Îµ®��Á�̧É¥ª �́� ·��·�®�oµ�̧ÉÂ¨ ³�ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈�́Ê�Ç�Á�È��µ¦ Á�¡ µ³

5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70
6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66
7 �¦ ³  ·��·Í�Ã�ª ·Å̈ �¼̈�คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยนิติบุคคลและความ

รบัผิดทางอาญาของนิติบุคคล, (กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพนิ์ตธิรรม, ŚŝŜš�, 94-97.
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2) £ µ¥Ä��°�° Îµ�µ�®�oµ�̧É®¦ º° ª �́�»�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈�́��̧ÉÅ�o�Îµ®��Åª oÄ�

กฎหมายขอ้บงัคบั ®¦ º°�¦ µ µ¦ �́��́Ê�
�°��µ��·�·�»��̈�³�o°��¦ ³�Îµ£ µ¥Ä��°�Á�� ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�µ¤��®¤µ¥Â¨ oª��·�·

�»��̈¥�́�³�o° ��¦ ³�Îµ£ µ¥Ä��°�Â®n�° Îµ�µ��®�oµ�̧É�®¦ º° ª �́�»�¦ ³  ��r�°����́��̈nµª Å�o
กําหนดไว้ในขอ้บงัคบัหรอืต¦ µ µ¦ �̧É�́Ê��·�·�»��̈�́Ê��¹Ê��วตัถุประสงคข์องนิตบุิคคลสามารถรูไ้ด้

�µ���®¤µ¥Â¨ ³�o° �́��́�®¦ º° �¦ µ µ¦ �́��́Ê��Â¨ ³ ®µ���®¤µ¥Ä��Îµ®��Ä®o�·�·�»��̈

�ÎµÁ�·��µ¦ Å�oÂ¨ oª��·�·�»��̈�́Ê�¥n° ¤  µ¤µ¦ ��ÎµÁ�·��µ¦ Å�Å�o�µ¤��®¤µ¥®¤µ¥Â¤o�³ Å¤n¤ ¸
�o° �́��́�®¦ º° �¦ µ µ¦ �́��́Ê��È�µ¤Á¡ ¦ µ³ Á¤ ºÉ° ��®¤µ¥�́��́�·Ä®o�ÎµÅ�oÂ¨ oª ���®¤µ¥ย่อมมี

�ªµ¤ Îµ�́��ª nµ�o° �́��́�®¦ º°�¦ µ µ¦ �́��́Ê��
�́��̧ÉÅ�o�̈nµª ¤µÂ¨ oª ª nµ�·�·�»��̈Á�È��»��̈�̧É ¤¤�·�¹Ê�Ã�¥��®¤µ¥¤ ̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É

Á®¤ º° ��»��̈�¦ ¦ ¤�µÂ�nÃ�¥Á®�»�̧É�·�·�»��̈Å¤n¤ �̧̧ª ·��·�Ä��Â���nµ��µ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ��·�·

�»��̈�¹�¤�̧o°�Îµ�́� ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�µ¤�̧Éกฎหมายบญัญตัไิว้ แต่กฎหมายกไ็ด้บญัญตัขิอ้ยกเว้น
�µ�° ¥nµ��̧É�·�·�»��̈Å¤n µ¤µ¦ �¤ ̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧ÉÁ�n�Á�̧¥ª �́��»��̈�¦ ¦ ¤�µ��º° �Ä��¦ �̧�̧É

��®¤µ¥�́��́�·Åª oª nµ��·�·�»��̈�³¤̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧ÉÁ¡ ¥̧�Ä�Â¨ oª��È��¤Å̧�oÁ¡ ¥̧�Á�nµ�́Ê��·�·�»��̈
Å¤n¤ ̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�°��°�ª �́�»�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈�¹É�Á�È�ª �́�»�¦ ³  ��r�̧É�Îµ®��Åª oÄ��¦ µ

 µ¦ �́��́Ê�®¦ º°�µ¤�o° �́��́��°��·�·�»��̈�́Ê��Â¨ ³ ° �̧�¦ �̧�º°��o° ¥�Áª o�Ä�Á¦ ºÉ°�� ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É

�¹É�Ã�¥ £ µ¡ �³ ¡ ¹�¤ ¡̧ ¹�Å�oÁ�¡ µ³ Â�n�»��̈�¦ ¦ ¤�µÁ�nµ�́Ê��Á�n�� ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�µ¤��®¤µ¥
Â¡ n�ª nµ�oª ¥�¦ °��¦ ª́�¤¦ ���Á�n�� ·��·�Îµ�µ¦ ®¤ Ế��Á�È��o�� nª� ·��·Ä��µ���®¤µ¥° µ�µ�́Ê��

เช่น นิตบุิคคลไม่อาจเป็นโจทก์หรอืเป็นจําเลยในคดคีวามผดิอาญาบางประเภท เช่น ความผดิ
�µ��n¤�º��¦ ³�Îµ�ÎµÁ¦ µ��ª µ¤�·��µ�ª ·É�¦ µª�¦ ¡́ ¥r��·��¦ ¡́ ¥r��̈o��¦ ¡́ ¥r�Á�È��o�

2.1 ความรบัผิดทางอาญาของนิติบคุคลตามกฎหมายต่างประเทศและประเทศไทย

2.1.1 ความรบัผิดทางอาญาของนิติบคุคล

��®¤µ¥Á¦ ºÉ°��·�·�»��̈¤�̧¹Ê�Á¡ ºÉ°�Îµ®�� ·��·�Â¨ ³®�oµ�̧É�ª µ¤¦ �́�·��°��°��·�·�»��̈

ในทางแพ่ง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 668 และมาตรา 679 �Îµ®��Á¦ ºÉ° �

 ·��·�Â¨ ³ ®�oµ�̧É�°��·�·�»��̈�Â¨ ³ ¤µ�¦ µ�76 �Îµ®��Á¦ ºÉ° ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�Â¡ n��°��·�·�»��̈�
�n° ¤µÁ¤ ºÉ°  £ µ¡  �́�¤Â¨ ³ Á«¦ ¬��·�Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Å���µ¦�¦ ³�°��·��µ¦�nµ�Ç�¤�́�¦ ³�Îµ�́�Ä�

8 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66 บญัญตัิว่า �·�·�»��̈¥n° ¤¤ ̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�µ¤
���́��́�·Â®n��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥�̧Ê®¦ º°��®¤µ¥° ºÉ��£µ¥Ä��°�Â®n�° Îµ�µ�®�oµ�̧É®¦ º° ª �́�»�̧É�¦ ³  ��r�́�Å�o
�́��́�·®¦ º°�Îµ®��Åª oÄ���®¤µ¥��o° �́��́��®¦ º°�¦ µ µ¦ �́��́Ê��.

9 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 67 บญัญตัวิ่า ภายใตบ้งัคบั มาตรา 66 นิตบิุคคลย่อมมี
 ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧ÉÁ�n�Á�̧¥ª �́��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�Áª o�Â�n ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�¹É�Ã�¥ £ µ¡ �³ ¡ ¹�Á�È�Å�oÁ�¡ µ³�»��̈
�¦ ¦ ¤�µÁ�nµ�́Ê�.
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¦ ¼��°��·�·�»��̈¤µ��¹Ê���¹��ÎµÄ®o�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈�µ�° ¥nµ��n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥

�n°  �́�¤Â¨ ³�n° ¥�¦ Ế��̧É�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�́Ê�¤�̧ª µ¤ ¦ »�Â¦ �° ¥nางมากกว่าการกระทําของบุคคล
ธรรมดา หากปล่อยใหนิ้ตบุิคคลตอ้งรบัผดิเฉพาะเพยีงความรบัผดิทางแพ่งอาจไม่เพยีงพอ ดว้ย

Á®�»�̧Ê��¹��ÎµÁ�È��o°��Îµ®���ªµ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÂ�n�·�·�»��̈�oµ��
Ã�¥�̧É�·�·�»��̈Å¤n¤�̧́ª����µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦�nµ�Ç��o°��¦ ³�ÎµÃ�¥�nµ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�̧É

เป็นผูบ้ร®ิµ¦ ��¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦�¦ ª ¤�́Ê�¡ �́��µ��°��·�·�»��̈�́Ê��Ä��µ��§¬�̧�¹�¥�́Å¤nÁ�È��̧É

¥»�·ª nµ�ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈Á�·��¹Ê�Á¤ ºÉ° Ä��Ä�Á¦ ºÉ°��́��̈nµª Å�o¤�̧ª µ¤Á®È�Á�È� °�
แนวทาง

Â�ª�µ��̧É�1 Á®È�ª nµ�·�·�»��̈�o°�¦ �́�·��µ�° µ�µÁ¤ ºÉ°�¼o�Îµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �·�·
บุคคล®¦ º°�¼oÂ���·�·�»��̈�́Ê�¦ ¼oÂ¨ ³ ¤Á̧���µ�̧É�³�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́Á�È��ªµ¤�·�° µ�µ�

Â�ª�µ��̧É�2 Á®È�ª nµ�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈Á�̧É¥ª�o°��́��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�Îµ�ª�¤µ��

�́Ê�¤�̧¼o¤®̧�oµ�̧É�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ ��¼oÂ���·�·�»��̈Â¨ ³ ¡ �́��µ��·�·�»��̈�Â¨ ³�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°�
�»��̈�¦ ¦ ¤�µÁ®¨ nµ�̧Ê° µ��n° ให้Á�·��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�¹Ê�Å�o��́��́Ê�®µ��·�·�»��̈ Å¤n

�ÎµÁ�·��µ¦ �µ¤  ¤�ª ¦ Á¡ ºÉ° �o° ��́�¤ ·Ä®o�»��̈�¦ ¦ ¤�µ�¹É��Îµ�µ��́��·�·�»��̈�́Ê��Å¤nª nµ�»��̈
�¦ ¦ ¤�µ�́Ê��³�Îµ¦ ��ÎµÂ®�n�Ä��Â¨ ³�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�° µ�µ�́Ê�Á�È��¦ ³ Ã¥��rÂ�n�·�·�»��̈��·�·

�»��̈�́Ê�¥n° ¤�o°�¦ �́�·�° µ�µÄ��̈Â®n��µ¦�¦ ³�Îµ�°��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�̧É�Îµ�µ�Ä®o�·�·�»��̈�́Ê�

�oª ¥�Ã�¥Å¤n�ÎµÁ�È�ª nµ�¼o�Îµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �·�·�»��̈®¦ º° �¼oÂ���·�·�»��̈�́Ê��o°�¦ ¼oÂ¨ ³ ¤ ¸
Á���µ�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́Á�È��ªµ¤�·�° µ�µ�́Ê��oª ¥��

ความเหน็ของผูว้จิยัÁ®È��oª ¥�́�Â�ª�µ��̧É�2 Á�ºÉ°��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�·��µ¦�nµ�Ç ของนิติ
�»��̈¥n° ¤�¦ ³�ÎµÃ�¥�µ¦ Â ��Á���µÃ�¥�nµ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�́É��È�º°�¦ ¦ ¤�µ¦ �®¦ º° �¼o�́��µ¦�

®¦ º°�¼oÂ���°��·�·�»��̈�¹É�®µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�°��»��̈�́��̈nµª Á�È�Å�Á¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��r�°��·�·

�»��̈Â¨ ³�ÎµÄ®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�n�»��̈° ºÉ�Â¨ oª�·�·�»��̈�¹É�Á�È��¼o�̧ÉÅ�o¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�µ��µ¦
ก¦ ³�Îµ�°��¼oÂ���́Ê�¥n° ¤�o°�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��́Ê��µ�° µ�µÂ¨ ³�µ�Â¡ n�Á�n�Á�̧¥ª �́�

�́�®µÁ�̧É¥ª �́��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈ª nµ��·�·�»��̈�³�o°�¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·�
Ä��µ�° µ�µ®¦ º° Å¤n�́Ê��Å�o¤�̧µ¦ Ã�oÁ�̧¥��́�¤µÁ�È�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�µ��́Ê�Ä��¦ ³ Á�«�° ¤¤° �̈ ° ª r�

และประเทศซวีลิลอว ์โดยนักนิตศิา �¦ r nª�Ä®�n¤�̧ª µ¤�·�Á®È�Â�n�́Ê�Á�·¤ª nµ��·�·�»��̈Å¤n° µ��̧É

�³ ¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�o�Á�ºÉ°��µ��·�·�»��̈Å¤n¤ �̧́ª���Å¤n¤�̧̧ª ·��·�Ä���¹�Å¤n µ¤µ¦ ��̧É�³ ¤�̧µ¦
�¦ ³�ÎµÂ¨ ³ Á���µ° �́Á�È��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�o�Â�n�n° ¤µÁ¤ ºÉ° �oµ�Á¤ º° �Á�¦ ·��¹Ê���µ¦

ประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ล้วนแต่ทําในรูป�°��·�·�»��̈�́Ê� ·Ê���oµ®µ�¥�́�º° Â�ª�ª µ¤�·�
�́Ê�Á�·¤ª nµ�·�·�»��̈Å¤n° µ�¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�oÂ¨ oª�° µ��³Á�·��̈�̧ÉÅ¤n¡ ¹��¦ µ��µÅ�o�Â�ª�ª µ¤�·�

�̧Éª nµ�·�·�»��̈Å¤n�o°�¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�¹�Á¦ ·É¤Á�̈ Ȩ́¥�Å��Ã�¥Á®È��́�ª nµ�ÎµÁ�È��̧É�³�o° �

ลงโทษนิตบุิคคลในทางอาญาบา้ง จงึต่างก็มคีวามเหน็ว่า นิติบุคคลก็อาจมคีวามรบัผดิในทาง
อาญาไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะในประเทศคอมมอลลอว์ไดค้่อย ๆ มวีวิฒันาการและวางหลกัว่านิติ
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บุคคลมคีวามรบัผดิทางอาญาได้10 ถงึแมไ้ม่ต้องรบัผดิในทุกกรณีกต็าม �́��́Ê���¦ ³ Á�«�nµ�Ç

 nª�Ä®�n�̧É¦ ³����®¤µ¥�́Ê� °��́��̈nµª�¹��Îµ®��Ä®o�·�·บุคคลต้องมคีวามรบัผดิทางอาญา ใน
�¦ �̧�̧É�·�·�»��̈Å�o�¦ ³�Îµ�µ¦ �nµ�Ç�µ¤�̧É��®¤µ¥�́��́�·Åª oÁ�È��ª µ¤�·��Ã�¥Â�n̈³�¦ ³ Á�«

�nµ��È¤�̧·�·ª ·�̧Á�̧É¥ª �́�Á¦ ºÉ°��̧ÊÂ���nµ��́�° °�Å�

2.2 ความรบัผิดของนิติบคุคลในระบบกฎหมาย Common Law

2.2.1 ความรบัผิดทางอาญาของนิติบคุคล

ก. ประเทศองักฤษ
แต่เดิมในประเทศอังกฤษมคีวามเห็นว่านิติบุคคลไม่อาจมคีวามรบัผดิทางอาญาได ้

Á�ºÉ°��µ�Á®È�ª nµ�·�·�»��̈Å¤n¤�̧́ª��Â¨ ³Å¤n¤�̧̧ª ·�·�·�Ä�° ¥nµ�Á�n��»��̈�¦ ¦ ¤�µ��¹�Å¤n µ¤µ¦ �Å�

�¦ µ���́ª�n° ®�oµ«µ¨ Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ��̧Å�o�° �̧ nª �®�¹É�Á®È�ª nµ�·�·�»��̈Å¤n¤�̧́ª���̧É�ะถูก
สอบสวนในคดีอาญาได้ บ้างก็เห็นว่านิติบุคคลไม่อาจรบัโทษในความผดิร้ายแรง เช่น โทษ

�¦ ³®µ¦ �̧ª ·�Å�o��°��µ��̧Ê¥�́Á®È�ª nµ�·�·�»��̈Á�È�Á¡ ¥̧��»��̈�̧É��®¤µ¥ ¤¤�·�¹Ê���³�¦ ³�Îµ�µ¦
ต่าง Ç��È µ¤µ¦ ��¦ ³�ÎµÅ�o£µ¥Ä��¦ °��°�° Îµ�µ��̧É��®¤µ¥�Îµ®��Åª oÄ®oÁ�nµ�́Ê���·�·�»��̈�¹�

ไมส่ามา¦ ��¦ ³�Îµ�·��µ�° µ�µÅ�o�Á¡ ¦ µ³�µ¦�¦ ³�Îµ�·��µ�° µ�µÁ�È�Á¦ ºÉ°��̧É° ¥¼n�°��°�Á���µ¦

กระทาํของนิตบุิคคล
Á�ºÉ°��µ��ª µ¤Á�¦ ·��°� �́�¤Â¨ ³ Á«¦ ¬��·��̧ÉÁ�·�Ã��¹Ê�° ¥nµ�¦ ª�Á¦ Èª�ÎµÄ®o�·�·�»��̈¤ ¸

ความสําคญัอย่างมากในการประกอบการต่างๆ นิตบุิคคลจงึมคีวามสําคญัและมผีลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่�°� �́�¤�́��»�́���µ¦ �̧É�³ Å¤nÄ®o�·�·�»��̈¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ° µ��ÎµÄ®oÁ�·�

�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â¨ ³  n��̈�¦ ³���n°  �́�¤Ã�¥ nª �¦ ª ¤Å�o��́��́Ê���́��·�·«µ ตร์ของประเทศ

° �́�§¬Å�oÁ¦ ·É¤¥° ¤¦ �́Ä®o�·�·�»��̈¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�o�¹É�Á¦ ·É¤Â¦ ��́Ê��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ
�°��·�·�»��̈Å�o¡ �́�µ�¹Ê��µ��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�°�«µ¨ �Ã�¥«µ¨ ¡ ·¡ µ�¬µÄ®o�·�·�»��̈¤�̧ª µ¤¦ �́�·�

�µ�° µ�µÅ�oÂ�n�́Ê��̧Ê�ÈÁ�¡ µ³�ª µ¤�·��̧É�·�·�»��̈ ° µ�¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·�Å�oÁ�nµ�́Ê���́ª ° ¥nางเช่น 
ความผดิฐานละเว้นการกระทํา (Non-feasance) �¹É�«µ¨ Åด้พพิากษานิตบุิคคลในคดแีรกในคด ี

R.v.The Biringham and Gloucester Ry.Co. (1840)11 �¹É�Á�È���̧�̧É�·�·�»��̈¨ ³ Áª o��µ¦ Å¤n

�n° ¤Â�¤�µ�®¨ ª�Ä®o° ¥¼nÄ� £µ¡ Á¦ ¥̧�¦ o° ¥�µ¤®�oµ�̧É�°����̧ÉÅ�o¦ �́ ¤́��µ��µ�¦ �́�Á�È��o�
แต่�́�®µª nµ�·�·�»��̈�³�o°�¦ �́�·��µ�° µ�µÁ¡ ¥̧�Ä�®¦ º° Å¤n�ÈÅ�o�̈Ȩ́�̈µ¥Å�Å�o�Á¡ ¦ µ³

ต่อมาในประเทศองักฤษมกีารตราพระราชบญัญตักิารตคีวาม 1889 (The Interpretation Act,
1889) มาตรา 2(1) บญัญัติว่า “ในการแปลพระราชบญัญตัิต่างๆ �¹É�¤Ã̧�¬�µ�° µ�µ�Å¤nª nµ

10 Á�̧¥ ¦ �·��¦ �ª �́� ª ́ �·Í��คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1��¡ ·¤ ¡ r�¦ Ế��̧É�8 (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2546), 77-78.
11 บญัญตั ิสขุชวีะ, “ความรบัผดิทางอาญาของนิตบิุคคล,” บทบณัฑิตย,์ 33 (2519), 1.
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พระราชบญัญตัต่ิางๆ จะอ°�Ä�o�n°�®¦ º° ®¨ �́¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê��Îµª nµ “บุคคล”ในพระราชบญัญตัิ

ต่างๆ �́Ê�Ä®o®¤ µ¥�ª µ¤ ¦ ª ¤�¹��·�·�»��̈ �oª ¥�Áª o�Â�n�³ Á®È�Å�o�µ�Á���µ¦ ¤�r�° �
¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�́Ê�ª nµ�o°��µ¦ Ä®oÁ�È�° ¥nµ�° ºÉ�”

ต่อมาในคด ีR.v.I.C.R.Haulage Ltd (1994��Ä���̧�̧Ê�¦ ·¬ �́�¼�¢o°�¦ nª ¤�́��ÎµÁ̈ ¥° ºÉนอกี 
10 คน ในความผดิฐานฉ้อโกง ทนายของบรษิทัต่อสูใ้นขอ้กฎหมายว่า นิตบุิคคลไม่อาจทําผดิใน

�ªµ¤�·��̧É�o°��µ¦ Á���µ�»�¦ ·�Å�o�Á¡ ¦ µ³�·�·�»��̈Å¤nÄ�n�»��̈�¦ ¦ ¤�µ��¹�Å¤n° µ�¤Á̧���µ�»�¦ ·�

Å�o�«µ¨ Á®È�ª nµ�·�·�»��̈�o°�¦ �́�·��µ�° µ�µ�¹É��́ª Â��Å�o�¦ ³�ÎµÅ���¼o¡ ·¡ µ�¬µ�Stable กล่าวใน
คาํพพิากษาว่า “เรา (ผูพ้พิากษา) มไิดต้ดัสนิว่าบรษิทัจาํกดัจะต้องรบัโทษทางอาญาในทุกกรณี

�̧É�́ª Â���°��¦ ·¬�́�́Ê�Å�oÅ��Îµ�·��Á¡ ¦ µ³Á®�»�̧É��·�́�·®�oµ�̧É�̧ÉÅ�o¦ �́¤°�®¤µ¥��¦ ·¬ �́�³�o°�¦ �́
Ã�¬Á¤ ºÉ° Ä��o°�Â¨ oª Â�n��·��°��µ��ª µ¤�·��¡ §�·�µ¦ �rÂª �̈o° ¤Â¨ ³�o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�̧É¥ª�oอง

° ºÉ�Ç” ®¨ �́�̧ÉÅ�o�µ��Îµ¡ ·¡ µ�¬µÁ¦ ¥̧�ª nµ�alter ego คอื “�́��º°�¼o° ºÉ�” หมายความว่าการกระทํา

Â¨ ³Á���µ�°�¡ �́��µ��·�·�»��̈Á�È��µ¦�¦ ³�ÎµÂ¨ ³ Á���µ�°��·�·�»��̈�́Ê�Á°��Â�n�¼o¡ ·¡ µ�¬µ�
Stable กม็ไิดก้ล่าวเจาะจงลงไปแต่ประการใดศาสตราจารย ์Glanville William ไดป้ระมวลหลกั

��®¤µ¥�̧ÊÅª o�́��̧Ê��º° 12

1. �µ¦�¦ ³�ÎµÂ¨ ³ Á���µ�́Ê�Ç��³�o°�Á�È��°��»��̈�̧É�ª��»¤�Ã¥�µ¥�°��·�·�»��̈�́Ê��

�¹É�Ã�¥���·Å�oÂ�n�¼o° Îµ�ª ¥�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦ �́Éª Å��®¦ º°�¼o�́��µ¦  µ�µ

2. �µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê��o°�Á�È��µ�Ä�®�oµ�̧É��course of employment) ของบุคคลในขอ้ 1
�Îµª nµ�µ�Ä�®�oµ�̧ÉÄ��̧É�̧Ê¤�̧ª µ¤®¤µ¥Â���ª nµ�ª µ¤®¤µ¥�°��ÎµÁ�̧¥ª �́�Ä���®¤µ¥Â¡ n��“งาน

Ä�®�oµ�̧É”13 Â�n° µ�Å¤nÄ�n�¦ ³�ÎµÃ�¥�µ¦ Á���µÁ¡ ºÉ° Ä®o�·�·�»��̈Å�o¦ �́�¦ ³Ã¥��r�»��¦ �̧
�µ¦ �̧É�¼o¡ ·¡ µ�¬µ Stable ไดว้างหลกั alter ego ในคด ีR.v.I.C.R.Haulage Ltd (1944)

ว่านิตบุิคคลอาจม�ีª µ¤¦ �́�·�Ä��ªµ¤�·��̧É�¦ ³�ÎµÃ�¥Á���µÃ�¥° µ«¥́®¨ �́�alter ego คอื ถอืว่า

�¼oÂ���°��·�·�»��̈��º°�·�·�»��̈�́É�Á°��Â¨ ³�µ¦�¦ ³�Îµ�°��¼oÂ���È�º°�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈
�́Ê�Á°����«µ¨ ° �́�§¬Å�o�¥µ¥®¨ �́�µ¦ ¨ �Ã�¬�·�·�»��̈° °�Å�Ã�¥¨ �Ã�¬�µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È�̈ ³

เวน้ (omission) การกระทาํควµ¤�·��̧ÉÅ¤n�o°�¤Á̧���µ��ªµ¤¦ �́�·�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�°��¼o° ºÉ��Â¨ ³ Ä�
�̧É »��È¥° ¤ ¦ �́�ª µ¤�·��µ��¦ ³�µ¦ �̧É�o°�¤Á̧���µ®¦ º°�¦ ³ ¤µ�Ã�¥° µ«¥́®¨ �́�alter ego (the

other self���¹É�Â�o�¦ ·�Â¨ oª�alter ego ใชก้บัหลกัความรบัผดิทางแพ่งมาขยายความรบัผดิทาง

° µ�µ�°��·�·�»��̈��¹É��È¤�̧¼oÅ¤nเหน็ดว้ย14 Á¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦ �µÁ�¦ ¥̧�Á�̧¥��µ¤®¨ �́��®¤µ¥Å�¥�È�º°�

12 วโิรจน์ บรริกัษจรรยาวตัร, “ความรบัผดิทางอาญาของนิตบิุคคล,” ดลุพาห 9, 7 (2505), 767.
13 �¦ ³  ·��·Í�Ã�ª ·Å̈ �»̈�คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยนิติบุคคลและ

ความรบัผิดทางอาญาของนิติบุคคล���ŚŝŜš���234.
14 จติต ิตงิศภทัยิ,์ คาํอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 �° ��̧É�1��¡ ·¤¡ r�¦ Ế��̧É�5 (พระนคร:

สาํนกัอบรมเนตบิณัฑติยสภา, Śŝřş�, 490.
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 76 �¹É��́��́�·�¹Ê� Îµ®¦ �́�µ¦ Â ��Á���µÂ¨ ³�µ¦ Ä�o

�nµÁ ¥̧®µ¥° �́Á�̧É¥ª �́���̧Â¡ n�
�́Ê��̧ÊÁ¡ ¦ µ³ Å¤n¤®̧¨ �́�́ª Â��Ä���®¤µ¥° µ�µ��̈nµª�º°�³Ä®o�¼oÂ��®¦ º° �́ª Â���°��·�·

บุคคลกระทาํแทนนิต�ิ»��̈�µ¤®¨ �́��®¤µ¥Â¡ n�Â®n�Á¦ ºÉ°��́ª Â��Å¤nÅ�oแต่�¦ �̧�̧É�ª µ¤�·��́Ê�
Á�È��ª µ¤�·��̧É¤�̧“เจตนาทางอาญา” (mens rea) เป็นองคป์ระกอบของความผดิ ศาลไดนํ้าหลกั

กฎหมายคอื “indentification doctrine” �¹É�«µ¨ Å�oª ·�·��́¥Ä���̧Â¡ n�คดี Lennard s Carrying

Co.,Ltd. V. Asiatic Petroleum Co.,Ltd (1915) มาใชใ้นคดอีาญาดว้ย 
คด ีLennard s Carrying Co.,Ltd. Á�È���̧�̧É¤�̧ª µ¤ Îµ�́�° ¥nµ�¤µ��Á¡ ¦ µ³ «µ¨ ° �́�§¬

�Îµ®¨ �́��®¤µ¥Ä���̧Â¡ n�¤µ�Îµ®���ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈�µ�° µ�µ�¹Ê�Ä®¤n��Ã�¥�º° ª nµ�·�·
�»��̈Á�È��»��̈ ¤¤»�·�µ¤�̧É��®¤µ¥�Îµ®���Â¨ ³�·�·�»��̈ µ¤µ¦ ถมคีวามรบัผดิทางอาญาอนั

Á�ºÉ°�¤µ�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�°���Á°�Å�o��a corporation could be made accountable as for is

own act��Ã�¥¤ ·�o°�° µ«¥́®¨ �́Á¦ ºÉ°��ª µ¤¦ �́�·�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�°��¼o° ºÉ�° �̧�n° Å��
�o° Á�È��¦ ·�Ä���̧�̧Ê�º°��¦ ·¬ �́��¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦ Â¨ ³��° ºÉ�Ç��¼�¢o° �Ä��o° ®µª nµÁ�È�

�́ª�µ¦ ¦ nª ¤�́��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ��o° Ã����¹É�Á�È��ª µ¤�·��̧É�o°��µ¦ °��r�¦ ³�°� nª��°��·�Ä��
(state of mind����µ¥�°��¦ ·¬ �́¥��o°�n°  ¼oª nµ�·�·�»��̈Å¤n° µ��¦ ³�Îµ�·�Ä��ª µ¤�·��̧É�o°��µ¦

เจตนาทุจรติได ้ปรากฏว่าท่านผูพ้พิากษาว่า The Court of Criminal Appeal ไดพ้พิากษาให้

ลงโทษ�·�·�»��̈Ä��ª µ¤�·��µ��o° Ã��Â¤oª nµÁ�È��ª µ¤�·��̧É�o°��µ¦ Á���µ�»�¦ ·�และแมว้่าตวั
นิติบุคคลจะไม่มจีติใจก็สามารถถือเอาการกระทําของกรรมการผู้จดัการเป็นการกระทําของ

บรษิทัได้ �¹É��nµ� Á�Á�·̈ ��J.Stable��Å�oª ·�·��́¥Ä���̧�̧Êª nµ�
“ศาลมไิดต้ดัสนิใหนิ้ตบุิคคลจะตอ้งรบัผดิในการกระทําของตวัแทนในทุกกรณีเพราะการ

Å�o��·�́�·®�oµ�̧É�µ¤�̧ÉÅ�o¦ �́¤°�®¤µ¥Â�n° ¥nµ�Ä�Ä��·��µ¦ �̧É�¦ ·¬ �́�³�o°�¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ�́Ê�

¥n° ¤Â¨ oª Â�n�¦ ³ Á£��°��ª µ¤�·��¡ §�·�µ¦ �rÂª �̈o° ¤Â¨ ³�o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�° ºÉ�° �̧�oª ¥���”
®¨ �́�µ�«µ¨ Å�o¡ ·¡ µ�¬ µÄ���̧�̧ÊÂ¨ oª ®¨ �́�Organic Theory ®¦ º° �̧ÉÁ¦ ¥̧�° �̧° ¥nµ�ª nµ�

Identification Doctrine ไดถู้กเรยีกต่อมาว่าหลกั “Alter Ego Doctrine” �¹É�®¤µ¥�ª µ¤ª nµÁ���µ
�°�°��r�¦�r�°��¦ ·¬ �́¥n° ¤�º° Å�oª nµÁ�È�Á���µ�°��·�·�»��̈�́Ê�Á°���the state of mind organ

to be as the company s own)15 �́��́Ê�Â�ª�ª µ¤�·�Á�·¤Ç��̧Éว่านิตบุิคคลไม่อาจรบัผดิใน

�ªµ¤�·��µ�° µ�µ�̧É�o°��µ¦�“เจตนาทางอาญา” (mens rea) ไดจ้งึไดร้บัการปฏเิสธโดย ·Êนเชงิ16

Á�ºÉ°��µ��·�·�»��̈�È° µ�¤Á̧���µÅ�oÃ�¥�µ¦�¦ ³�ÎµÂ¨ ³ Á���µ�°�°��r�¦�·�·�»��̈�́É�Á°�

15  »¦ « �́�·Í�̈·� ·��·Íª �́�µ�»̈ �ค ว า ม รับ ผิ ด ท า ง อ า ญ า ข อ ง นิ ติ บุ ค ค ล , ( ก รุ ง เ ท พ ฯ : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2553), 31-35.
16 สุนัย มโนมยัอุดม, “ความรบัผดิทางอาญาของนิตบิุคคล,” ดลุพาห 31, 4 (กรกฎาคม-สงิหาคม

2527),17.



16

ข.ประเทศสหรฐัอเมรกิา

แต่เดิมสหรฐัอเมริกามคีวามเห็นกันว่า นิติบุคคลไม่อาจมคีวามรบัผิดทางอาญาได้
Á�n�Á�̧¥ª �́��¦ ³ Á�«° �́�§¬�oª ¥Á®�»�̈®¨ µ¥�¦ ³�µ¦ �Á�n��Á¦ ºÉ°��·�·�»��̈Å¤n¤�̧·�Ä���ÎµÄ®o�·�·

บุคคลไม่สามารถแสดงเจตนาทางอาญา (criminal mind���¹É�Á�È�°��r�¦ ³�°��ª µ¤�·��µ�
อาญาได้ และนิตบุิคคลก็ไม่มตีวัตนด้วย ทําให้ไม่สามารถรบัโทษจําคุกได้ เป็นต้น อย่างไรก็ด ี

Á¤ ºÉ°  £µ¡  �́�¤Â¨ ³Á«¦ ¬��·�Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Å���̈nµª�º°�¤�̧µ¦�¦ ³�°��·��µ¦ Ä�¦ ¼��°��·�·�»��̈

Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê��Â¨ ³�n° ¥�¦ Ế��·�·�»��̈Å�o�n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥��¹É��ª µ¤Á ¥̧®µ¥ nª�¤µ�Á�È�
�ªµ¤Á ¥̧®µ¥�̧É�¦ ³���n°�ª µ¤�̈°�£ ¥́�°� µ�µ¦�³��public safety) ด�ั�́Ê���́���®¤µ¥ nª�

Ä®�n�¹��¦ ³ ®�́��¹��ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É�³�o°��Îµ®��Ä®o�·�·�»��̈�o°�¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�oµ��
�ª µ¤�·�Á�·¤�̧Éª nµ�·�·�»��̈Å¤n° µ�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�o�ÈÁ¦ ·É¤Á�̈ Ȩ́¥�Å��Ã�¥«µ¨ Å�oÁ¦ ·É¤�µ�

การลงโทษนิตบุิคคลในความผดิฐานละเวน้การกระทํา (non-feasance) เช่นความผ�ิ�̧É�·�·�»��̈

¨ ³ Á̈ ¥Å¤n�n° ¤ Â�¤���Â¨ ³  ³ ¡ µ��Á�È��o���ª µ¤�·��̧ÉÁ�·��µ��µ¦ �¦ ³ �Îµ�·�®�oµ�̧É�
(misfeasance) เช่น ความผดิฐานกดีขวางทางหลวง17 Á�È��o���¹É�Á�È��ªµ¤�·�Á�È��µ���strict

liability���́Ê� ° �̈�́¬�³Á¡ ¦ µ³ Å¤n¤�̧�Á���µ�µ�° µ�µ��mens rea เป็นองคป์ระกอบความผดิ 
ปจัจบุนันิตบุิคคลอาจมคีวามรบัผดิทางอาญาตามกฎหมายสหรฐัได้ 2 กรณีใหญ่ๆ คอื 

ความรบัผดิตามหลกั Respondeat Superior และความรบัผดิตาม Model Penal Code

หลกัการ Respondeat Superior Á�È�®¨ �́�µ¦ �̧É«µ¨ �̧�µ�°� ®¦ �́Å�o�Îµ®¨ �́กµ¦ �̧Ê¤µ�µ�®¨ �́
ความรบัผดิในกฎหมายแพ่งลกัษณะละเมดิ โดยมสีาระสําคญัว่า ตวัการ (principal) จะต้องรบั

�·�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°���́ª Â����¹É�° ¥¼nÄ��ª µ¤�ª��»¤�¼Â¨ �°���Â¨ ³ Å�o�¦ ³�Îµ�µ¦ Å�
ภายในขอบเขตแห่งการจา้ง (scope of employment) ดว้ย18 โดยความรบัผดิทางอาญาของนิติ

�»��̈���́ª �µ¦ ��° �́Á�ºÉ° �¤µ�µ��µ¦ �¦ ³ �Îµ�ª µ¤�·��° �̈¼��oµ����́ª Â����Á�·��¹Ê��µ�

Â�ª�ª µ¤�·��̧Éª nµÁ¤ ºÉ°�¦ ·¬ �́¤�̧ª µ¤��¡ ¦ n° �Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦ �µ��®¦ º° Ä��µ¦  ° � n° ��¼Â¨ �µ¦
�Îµ�µ��° �̈¼��oµ��°���Á°�Â¨ oª��¦ ·¬ �́�È�o°�¦ �́�·��̧ÉÁ�·��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�° �̈¼��oµ��oª ¥�Â¨ ³

�¦ �̧�̧ÉÅ�o�¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ°�¦ ³ Ã¥��r�°��·�·�»��̈��·�·�»��̈¥n° ¤¤�̧ª µ¤¦ �́�·��Â¤o�·�·�»คคลจะไม่ได้
¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�µ��µ¦ �́Ê�Ç�Ã�¥�¦ ��È�µ¤�Á�n���µ¤�́ª ° ¥nµ�Ä���̧�Commonwealth v.

17 ทวเีกยีรต ิมนีะกนิษฐ และองอาจ เทยีนหริญั, ¦ µ¥�µ��µ¦  ¦ »��̈�µ¦ ª ·�́¥�Á¦ ºÉ° ��“ความรบัผิด

ทางอาญาของนิติบุคคล” �®ª́ �o° �̧É�8 �° �Ã�¦ ��µ¦ ª ·�́¥Á¦ ºÉ° ��“การพฒันากฎหมายป้องกนัและ

ปราบปรามองคก์รอาชญากรรมข้ามชาติ”¦ ³ ¥ ³ �̧É�2) [Online], 19 พฤษภาคม 2555. Â®¨ n��̧É¤µ� �µ�́�

กฎหมายอาญา สาํนกังานอยัการสงูสดุ www.institute.ago.go.th/backupweb/upload/.../11080810856.doc.
18 Reinier H. Kraarkman, Vicarious and Corporate Civil Liability [Online], 19 May 2012.

Available from http://www.encyclo.findlaw.com/3400 book.pdf.
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Beneficial Finance Co., (1971)19 ศาลพพิากษาว่าบุคคลจะต้องรบัผดิทางอาญา หากการ

�¦ ³�Îµ�·��́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÅ�Ã�¥�µ��µ¦ �̧É�oµ�Ä�Ç��°��·�·�»��̈�«µ¨ �¹�¡ ·¡ µ�¬µ¨ �Ã�¬�·�·�»��̈
Ä��µ¦ �̧É̈¼��oµ��°��·�·�»��̈�¹É�Å�o�́� ·����µ��µ¦�Á¡ ºÉ°�¦ ³ Ã¥��rÄ��µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦�°��·�·

�»��̈�Â¤oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�·��́Ê�Å¤nÅ�o�¦ ³�ÎµÅ�Ã�¥��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Board of Directors) หรอื
ผูบ้รหิารระดบัสงู (High Managerial Agents) ของนิตบุิคคลกต็าม

 Îµ®¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ�̧É�³ ¨ �Â�n�·�·�»��̈�µ¤��®¤µ¥ หรฐัอเมรกิาไดแ้ก่ การปรบั รบิ

�¦ ¡́ ¥r ·��Â¨ ³�µ¦�Îµ�µ�Á¡ ºÉ°  �́�¤Á�nµ�́Ê��Å¤n¦ ª ¤�¹�Ã�¬�̧ÉÃ�¥ £ µ¡ Å¤n µ¤µ¦ �̈�Â�n�·�·�»��̈
Å�o�Å�oÂ�n�Ã�¬�¦ ³®µ¦ �̧ª ·���Îµ�»��Â¨ ³ �́��́���¹É��µ¦ ¨ �Ã�¬�·�·�»��̈Ä� ®¦ �́° Á¤¦ ·�µ�́Ê���³�Îµ

มาตรการต่างๆ และโทษทางอาญาและมาตรการทางแพ่งมากําหนดรปูแบบของการลงโทษนิติ
�»��̈�Á¡ ºÉ° Ä®o�µ¦ ¨ �Ã�¬Á�È�Å��µ¤ª �́�»�¦ ³  ��r�°��µ¦ ¨ �Ã�¬�·�·�»��̈Ä®oÅ�o¤µ��̧É »��

 ¦ »�Å�oª nµ�ª ·�̧�µ¦ Â�oÅ��́�®µÁ¦ ºÉ° ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈�µ¤��®¤µ¥

คอมมอนลอว ์โดยหลกั Respondeat Superior �́Ê��«µ¨ �̧�µ�°� ®¦ �́° Á¤¦ ·�µ�º° ª nµ��·�·�»��̈
ต้องรบัผดิทางอาญาจากการกระทําและแสดงเจตนาของผูแ้ทนนิตบุิคคลหากปรากฏว่า บุคคล

ดงักล่าวได้กระทําความผดิทางอาญาขณะการจดัการงานของนิตบุิคคลและได้กระทําความผดิ
�́��̈nµª Á¡ ºÉ° �¦ ³ Ã¥��r�° ��·�·�»��̈�ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�° ��·�·�»��̈�µ¤��®¤µ¥

สหรฐัอเมรกิา ในปจัจุบนันิตบุิคคลอาจมคีวามรบัผดิทางอาญาไดเ้กอืบทุกฐานความผดิ เวน้แต่ 

�ªµ¤�·��¹É�¤Â̧�nÁ�¡ µ³Ã�¬�¦ ³®µ¦ �̧ª ·��Â¨ ³�Îµ�»�Á�ºÉ°��µ� £µ¡ �°�Ã�¬¤ ·° µ�Ä�o�́��·�·�»��̈
Å�o�° ¥nµ�Å¦�È�̧�́�®µ�̧ÊÅ�o¦ �́�µ¦ Â�oÅ�Ã�¥�µ¦ �̧É��®¤µ¥ ¤¥́Ä®¤n¤�́�³�́��́�·Ã�¬�¦ �́Á° µÅª o

�oª ¥Â¨ ³�ª µ¤�·��¹É�Ã�¥ £ µ¡ �°��ª µ¤�·�Å¤nÁ�·��n°�ให้นิติบุคคลเป็นผู้กระทําผดิได้เช่น20

ความผดิฐานสมรสซอ้น ความผดิฐานข่มขนืกระทําชําเรา ความผดิฐานใหก้ารเทจ็ ความผดิฐาน

�nµ�¼o° ºÉ��Á�È��o�

2.2.2 �ª µ¤ ¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��° ��·�·�»��̈

โดยหลกัแลว้ในระบบกฎหมาย Common Law �́Ê��Á�È�¦ ³����®¤µ¥�̧É¥¹��º° Á° µ�Îµ

พพิากษาของศาลเป็นบ่อเกดิของกฎหมาย หลกัการของกฎหมายไดพ้ฒันามาจากคําพพิากษา

�°�«µ¨ �Ã�¥¡ �́�µ�µ¦�°���®¤µ¥¨ ³ Á¤ ·��́Ê��¹Ê�° ¥¼n�́�ª nµ«µ¨ �³ ¥° ¤¦ �́ª nµ�µ¦ �¦ ³�ÎµÄ�Á�È�
�µ¦�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��Ã�¥Ä��°��́Ê��ª µ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��³¤�̧¹Ê�Å�o�È�oª ¥Á�È��µ¦ กระทําโดยจงใจ 

19 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย,์ ขอบเขตการกาํหนดข้อสนันิษฐานความรบัผิดทางอาญาของผู้แทน

นิติบุคคล (นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2536), 19.
20 วรรณี ปิยะอารธีรรม, ความรบัผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา (นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2549), 1.
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Á�n���¦ �̧�µ¦�Îµ¦ oµ¥¦ nµ��µ¥�®¦ º°�ÎµÄ®o�¼o° ºÉ�Á ºÉ° ¤Á ¥̧Á ¦ £̧ µ¡ ��n° ¤µÅ�o¡ �́�µ�µ¦ Å��¹��ª µ¤¦ �́

ผดิโดยประมาทดว้ย
�ªµ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��°��·�·�»��ล�́Ê��Á�ºÉ°��µ�¦ ³���Common Law ไดย้ดึถอืทฤษฎี

สภาพนิติบุคคลว่า นิตบุิคคลมไิด้มคีวามเป็นอยู่อย่างแท้จรงิ โดย�º° ª nµÁ�È�Â�nÁ¡ ¥̧��»��̈�̧É
��®¤µ¥ ¤¤�·Ä®o¤�̧¹Ê��Á¡ ºÉ° Ä®o¤̧ ·��·®�oµ�̧ÉÁ ¤ º°��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�µ¤�̧É��®¤µ¥�́��́�·Á�nµ�́Ê��

�¹É�Á�È�Å��µ¤�Fiction Theory ®¦ º°�§¬�̧�·�·�»��̈ ¤¤�·�Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈Å¤n¤�̧́ª���¹�Å¤n¤�̧̧ª ·�

�·�Ä�Á�n�Á�̧¥ª �́��»��̈�¦ ¦ ¤�µ��́��́Ê��¹�Å¤n° µ�¤�̧µ¦�¦ ะทาํและเจตนาได ้จงึถอืว่าผูก้ระทําการ
Â���·�·�»��̈�́Ê�¤�̧µ�³Á�È�Â�nÁ¡ ¥̧��́ª Â���°��·�·�»��̈�¹É�Á�È��́ª�µ¦ �Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�ª µ¤

รบัผดิของนิตบุิคคลจงึไดนํ้าหลกัการพจิารณาความรบัผดิโดยใหนิ้ตบุิคคลรบัผดิจากการกระทํา
�°��»��̈° ºÉ�Á�nµ�́Ê��Ã�¥ nª�¤µ��³Á�È��¦ �̧�̧É«µ¨ ¡ ·¡ µ�¬µÄ®oนายจา้งต้องร่วมรบัผดิในผล

Â®n�̈³ Á¤ ·��¹É�Á�·��¹Ê��µ�̈¼��oµ��¹É�Á�È��́ª Â���°��·�·�»��̈¤µ�́��́�Ä�oÃ�¥Å¤nÅ�o�º° ª nµ�µ¦

�¦ ³�Îµ�́Ê�Á�È��µ¦�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��°��·�·�»��̈Á°�
ต่อมาระบบกฎหมาย Common Law เองได้นําเอาทฤษฎีนิตบุิคคลโดยสภาพ หรอื 

Organic Theory มาปรบัใชแ้ก่การพจิาร�µ��̧Ã�¥Å�o�Îµ®¨ �́�ª µ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·�¤µÄ�o�́��·�·
�»��̈�Ã�¥�º° ª nµ�·�·�»��̈ µ¤µ¦ ��¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�Å�o�oª ¥��Á°�Á¡ ·É¤Á�·¤�µ�Á�·¤��¹É�Á�¥ª ·�·��́¥Ä®o

�·�·�»��̈° µ�¦ �́�·��µ�̈³Á¤ ·�Å�o�oª ¥�µ¦ ¦ �́�·�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�°��»��̈° ºÉ�Á�nµ�́Ê��

ก. ประเทศองักฤษ
�́�®µ�ª µ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��°��¦ ³ Á�«° �́�§¬�́Ê��Å�o¤�̧µ¦ �Îµ®¨ �́��®¤µ¥Á�̧É¥ª �́�

�́ª Â��Â¨ ³�µ¥�oµ�¤µÄ�o° ¥nµ��ª oµ��ª µ��Â�n�¦ ³ �́Ê��È¥�́Å¤n µ¤µ¦ �Â�o�́�®µ�ª µ¤¦ �́�·��°�
นิตบุิคคลในการฝ่าฝืนขอ้สญัญา ขอ้กําหนดของกฎหมาย การกําหนดความรบัผดิในทางอาญา

�°��·�·�»��̈�Â¨ ³�¦ �̧�µ¦   nµ  º�®¦ º°�n°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥° ºÉ�Ç��̧É�·�·�»��̈ ¤�ª ¦ ¦ �́�·�Å�o��¹��Îµ�

organic theory Á�oµ¤µÂ�o�́�®µ�̧Ê�Â�n�¦ ³Á�«° �́�§¬�Îµ�organic theory มาใชใ้นลกัษณะพเิศษ 
�º°�Îµ¤µÄ�oÁ¡ ºÉ°�¥µ¥�ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈�Ã�¥�§¬�̧�́ª Â��Â¨ ³�ª µ¤¦ �́�·�Â���»��̈° ºÉ��

ได้รบัการพฒันาโดยกฎหมายองักฤษในการให้นิตบุิคคลรบัผดิ21 Á�ºÉ°��µ��·�·�»��̈�³�¦ ³�Îµ
�µ¦ Ä�Ç��o°��¦ ³�ÎµÃ�¥�µ¦ Â ��Á���µ�nµ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�́É�Á°�

«µ¨ Ä��¦ ³ Á�«° �́�§¬ Å�oª ·�·��́¥�¦ �̧�ª µ¤ ¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��°��·�·�»��̈�Ã�¥�Îµ�

Organic theory ¤µÄ�oÄ��µ¦ Â ��Á���µ�°��·�·�»��̈Á¡ ºÉ° ª ·�·��́¥�́�®µ�ª µ¤¦ �́�·��°��·�·
บุคคล โดยท่าน Viscount Haldane L.C. ไดว้นิิจฉัยความรบัผดิของนิตบุิคคลโดยใหต้้องรบัผดิ

ในความเสยีหายโดยถอืว่าเกดิจากการกระทําของตน ในคด ีLennard s Case (Lennaed s

21 ชยันันท์ งามขจรกุลกิจ, ความรบัผิดของนิติบุคคลและความรบัผิดของกรรมการต่อ

บุคคลภายนอก: ศึกษากรณีบริษัท (นิติศาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาตร์, 

2531),136.
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Carrying Co.,Ltd. V. Asiatic Pertroleum Co.,Ltd. (1915�����o° Á�È��¦ ·�Ä���̧�̧ÊÁ�È��µ¦ ª ·�·��́¥

ความรบัผดิของผู้เป็นเจา้ของ�¦ ¦ ¤ ·��·ÍÄ�Á¦ º°�µ¤��®¤µ¥�The Merchant Shipping Acts
1984 �¹É�£µ¥Ä�o�́��́�¤µ�¦ µ�502 มขีอ้จาํกดัเป็นการยกเวน้มใิหเ้จา้ของเรอืจาํต้องรบัผดิ หาก

�ªµ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��́Ê�Å¤nÅ�oÁ�·�Ã�¥�µ¦�¦ ³�ÎµÃ�¥Á�¡ µ³ �́ª�°��¼oÁ�È�Á�oµ�°�Á¦ º°�° ¥nµ�Å¦�È
ตามแม้ความเสยีหายในคดดีงักล่µª�³ Á�È��̈�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ�µ�µ¦ ³�Îµ�°��Lennard �¹É�Á�È�

กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั Lennard Carrying กต็าม แต่ศาลกว็นิิจฉัยใหบ้รษิทัรบัผดิโดยถอื

ª nµ�ª µ¤Á�È��¦ ·�Â¨ oª�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́�È�º° Ä��́Ê��ª��°��¦ ·¬ �́�Á¤ ºÉ° �́ª Â���¦ ³�Îµ�·��È¥n° ¤Å�o�ºÉ°
ª nµ�¦ ·¬ �́Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�·��́É�Á°�โดยท่าน Viscount Haldane L.C Å�o�̈nµª Ä���̧�̧Êª nµ�“นิตบุิคคล

Á�È�Á¡ ¥̧��µ¤�¦ ¦ ¤�Å¤n¤�̧́Ê��̧ª ·��·�Ä�Â¨ ³ �́ª����µ¦�¦ ³�ÎµÂ¨ ³�µ¦ �́��µ¦�nµ�Ç��³�o°��ÎµÃ�¥
�»��̈�¦ ¦ ¤�µ�Á¡ ºÉ°�¦ ¦ ¨ »ª �́�»�¦ ³  ��rÃ�¥�nµ��́ª Â����agent���¹É�Á�È��¼oÂ ��Á���µÂ¨ ³�ª µ¤

�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈��Â¨ ³Á¡ ºÉ° �̧Éจะถอืว่าการกระทําและเจตนาของบุคคลใดเป็นการกระทําและ

Á���µ�°��»��̈��»��̈�́Ê�° µ��³Á�È��»��̈�̧É° ¥¼n£µ¥Ä�o�µ¦�ª��»¤�°��̧É�¦ ³�»¤Ä®�n�¼o�º° ®»o��
®¦ º° ° µ�Á�È���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́®¦ º° �»��̈ �̧ÉÅ�o¦ �¤ ° �° Îµ�µ��µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �µ¤

ข้อบงัคบั22 เพราะการกระทําของบรษิัทจะต้องกระทําโดยผ่านตวับุคคลธรรมดาของบรษิัท
�́Ê�Á°��

�́��́Ê���¹�Å�o®¨ �́ª nµ��µ¦�¦ ³�ÎµÂ¨ ³ Á���µ�°��·�·�»��̈�̧ÉÁ�È�°��r�¦��Organ) ของนิติ

�»��̈Á�nµ�́Ê���¹��º° ª nµÁ�È��µ¦�¦ ³�ÎµÂ¨ ³ Â ��Á���µ�°��́ª�·�·�»��̈Á°���°��µ��́Ê�Ä�° �̧��̧
®�¹É��º°���̧�Daimler Co.,Ltd.V.Continental tyre and rubber company (Great Britain) Ltd.

(1916��Ã�¥��̧�̧Ê�ÈÅ�o�́� ·��µ¤®¨ �́�Organic theory เช่นเดยีวกนั โดยท่าน Lord Parker ได้
วนิิจฉัยว่า “�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�̧ÉÁ�È�°��r�¦ �°��¦ ·¬ �́��Company s Organ) เช่น 

กรรมการ (director) หรอืผู้จดัการ (managers���¹É�Å�o�¦ ³�ÎµÅ�£µ¥Ä��°�° Îµ�µ�Á�nµ�́Ê���¹��³

ถอืว่าเป็นการกระทําของบรษิทัเอง” �Îµª ·�·��́¥�°�«µ¨ �́Ê� °���̧�́Ê��³Á®È�Å�oª nµ��®¤µ¥Ä�
ระบบ Common Law �ÈÅ�o�Îµ®¨ �́�ª µ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·�¤µÄ�o�́��·�·�»��̈�Ã�¥�º° ª nµ�·�·�»��̈

 µ¤µ¦ �Á�È��¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�Å�o�oª ¥��Á°�Á¡ ·É¤Á�·¤�µ�Á�·¤��¹É�Á�¥ª ·�·��́¥Ä®o�·�·�»��̈¦ �́�·��µ�
¨ ³Á¤ ·�Å�o�oª ¥�µ¦ ¦ �́�·��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�°��»��̈° ºÉ�Á�nµ�́Ê�

ข. ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ในปีค.ศ. 1985 ศาลสูง (Supreme Court of Florida��Å�o¡ ·¡ µ�¬µ��̧�̧É Îµ�́��2 คด ีคอื 
คด ีBankers Multiple Line Insurance Co.v. Farish และคด ีWinn-Dixie Stores,Inc. v.

Robinson �¹É�Á�È��̧É¤µ�°��§¬ �̧�ª µ¤ ¦ �́�·�Ã�¥�µ¦ �¦ ³�Îµ�oª ¥��Á° ��°��·�·�»��̈�

22  »¦ «�́�·Í�̈·� ·��·Íª �́��»̈�ความรบัผิดทางอาญาของนิติบุคคล : การศึกษาทางกฎหมาย

Á�¦ ¥̧�Á�̧¥�Ã�¥Á�¡ µ³ �̧ÉÁ�̧É¥ ª �́��¦ ³ Á�«Å�¥ (นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสาตร,์ 2527), 16-17.
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(Corporate Direct Liability) โดยถอืว่าการ�̧É�¼o�́��µ¦ �°��·�·�»��̈��Managing Agent) ได้

กระทําไปในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล นิติบุคคลย่อมมีความรบัผิดในความเสียหาย
ดงักล่าวโดยถอืว่าการกระทําของผูจ้ดัการของนิตบุิคคล (Managing Agent) ดงักล่าวเป็นการ

�¦ ³�Îµ�¹É�Á�È��ªµ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈Ã�¥�¦��

2.3 ความรบัผิดของนิติบคุคลในระบบกฎหมาย Civil Law

2.3.1 ความรบัผิดทางอาญาของนิติบคุคล

การวนิิจฉัยความรบัผดิทางอาญาของบุคคลตามกฎหมายระบบ Civil Law ในปจัจุบนั
�º° �́�ª nµÁ�ºÉ°��µ���®¤µ¥° µ�µÁ�È���®¤µ¥ª nµ�oª ¥�µ¦ ¨ �Ã�¬�µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��»��̈

ในสงัคม การพจิารณาความรบัผดิทางอาญาของบุคคล จงึจะต้องพจิารณาตวัผูก้ระทําความผดิ

Â¨ ³�µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê�Ç�ª nµÅ�o�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́�·���®¤µ¥®¦ º° Å¤n�Á¤ ºÉ° Á�È��µ¦ �¦ ³�Îµ�̧É�·���®¤µ¥
Â¨ oª�¹��³ ¡ ·�µ¦ �µ�n° Å�ª nµ ¤�ª ¦ ¨ �Ã�¬�»��̈�́Ê�®¦ º° Å¤Á¡ ¥̧�Ä�23 ความรบัผดิทางอาญาของ

นิตบุิคคลในระบบกฎหมาย Civil Law �́Ê�Ä��¦ ³ Á�«�nµ�Ç��̧ÉÄ�o¦ ³����®¤µ¥�Civil Law �́Ê�
��®¤µ¥  ¦ É́�Á« �24 ต่างมคีวามคดิไปในทาํนองเดยีวกนัว่า นิตบุิคคลไม่อาจมคีวามรบัผดิในทาง

อาญาเพราะนิตบุิคคลไม่มคีวามรบัผดิชอบจงึจะม ี“�ª µ¤�́Éª ” Å¤nÅ�o�Á¡ ¦ µ³ Á�È�Á¡ ¥̧��»��̈�̧É

 ¤¤�·�¹Ê�Á�nµ�́Ê���·�·�»��̈�¹�Å¤n° µ�มคีวามรบัผดิในทางอาญาได ้เพราะการพจิารณาว่าผูใ้ดต้อง
¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ®¦ º° Å¤n�́Ê��³�o°�¡ ·�µ¦�µ�µ�Ã�¦� ¦ oµ��3 ประการ คอื องคป์ระกอบความผดิ 

�ª µ¤�·��Â¨ ³�ª µ¤�́Éª ��¹É�Ã�¦ � ¦ oµ�Ä� nª ��“�ª µ¤�́Éª ” �́Ê�Á�È�°��r�¦ ³�° ��̧É Îµ�́��°�
�ª µ¤�·�° µ�µ�̧ÉÁ¦ ¥̧�ª nµ�Criminal offense �¹É�Á�¡ µ³ Â�n�»��̈�¦ ¦ ¤�µÁ�nµ�́Ê��̧É° µ�¤�̧ª µ¤�́Éª�

หรอืความสามารถรูผ้ดิชอบได ้ 

®¨ �́�µ��́Ê�Ä��̧���«��1982 the Counseil Coustitutionnel Å�o¤ ̧ nª��nª ¥�̈ Ȩ́�̈µ¥
�́�®µÁ¦ ºÉ° ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈�Ã�¥Å�o�̈nµª ° ¥nµ��́�Á��ª nµ�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��°�

  ¦ É́�Á« ��French Constitution��Å¤n®oµ¤�̧É�³ ¨ �Ã�¬�¦ �́�·�·�»��̈�̧É�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·���n° ¤µÄ��̧�
ค.ศ. 1991 �¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥° µ�µ  ¦ É́�Á« �¼�Â�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤�Ã�¥Å�o¥�Á̈ ·�®¨ �́�µ¦ �́Éª Å��̧Éª nµ�

personnes morales (non-human entities��Å¤n° µ�¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�o����¦ ³ �́É�Ä��̧�1992 จงึ

Å�o¤�̧µ¦ �́��́�·Á¦ ºÉ° ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈Åª o° ¥nµ��́�Á��Ä��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥
อาญา ค.ศ.1992 Ã�¥¤̧ µ¦ ³  Îµ�́��́��̧Ê�º°�¤µ�¦ µ�121-2 �́��́�·Á�È�®¨ �́�́Éª Å�Ä®o�·�·�»��̈�o°�

23 Á�̧¥¦ �·��¦�ª �́� ª ́ �·Í��คาํอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1, 77-85.
24 หยุด แสงอุทยั, �́��¹��oµ¥�Îµ¡ ·¡ µ�¬ µ« µ¨ �̧�µ�̧É�1144/2495, (เนติ), 1193-1197. ก. 

��®¤µ¥  ¦ É́�Á« �“�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨  ¼�  ¦ É́�Á« Å�o�º° ª nµ�·�·�»��̈Å¤n µ¤µ¦ �¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·�Ä��µ�° µ�µ�Â�nÅ�o
ยอมรบัว่ามกีาร�¦ �́Å®¤Ä��µ�Â¡ n�Â¨ ³Ä��µ�¦ ¬́�µ�¦�·�·�»��̈Å�o�°��µ��̧Ê�³Ä�oª ·�̧�µ¦ Á¡ ºÉ°�ª µ¤�̈ °�£ ¥́
กไ็ด”้.
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¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�oª ¥�¥�Áª o�¦ �́��¹É�Á�È��·�·�»��̈�µ¤��®¤µ¥¤®µ���Ã�¥�·�·�»��̈

จะตอ้งรบัผ�ิ�n° Á¤ ºÉ° Å�o¤�̧�®¤µ¥®¦ º°�o° �́��́��Îµ®��Ä®o�·�·�»��̈�o°�¦ �́�·�Ä��µ��ª µ¤�·��́Ê��
®µ��µ¦ �¦ ³ �Îµ�́Ê�Å�o�¦ ³ �ÎµÃ�¥ ° ��r�¦ ��organs)  หรือผู้แทนของ นิติ บุคคล ( legal

representatives���¹É��¦ ³�ÎµÅ�Á¡ ºÉ° �¦ ³ Ã¥��r�°��·�·�»���́Ê��®µ�Á�oµ®¨ �́Á���r�ª µ¤ ¦ �́�·�
ทางอาญาตามาตรา 121-4 ถงึ 121-725 อย่างไรกต็ามในการพจิารณาความรบัผดิทางอาญาของ

�·�·�»��̈��·�·�»��̈�È° µ�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�o�Ã�¥Á¤ ºÉ° ¦ �́Á®È�ª nµ¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É�³�o°�Ä�o

¤µ�¦�µ¦�µ�° µ�µÁ�oµ�́��́��·�·�»��̈��È° µ��Îµ®���ªµ¤�·��̧É�³ ¨ �Ã�¬�·�·�»��̈Å�o�Ã�¥�º° ª nµ
Á�È��Ã¥�µ¥�µ�° µ�µ�̧É�³ ¨ �Ã�¬Â�n�·�·�»��̈�Â¨ ³Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦�o°��́�¦ �́Â¨ ³  �́�¤�µ�° ·��·¡ ¨

�°��·�·�»��̈¤µ��¹Ê���ÎµÁ�È��̧É¦ �́�¹��o°�¤¤̧µ�¦�µ¦�nµ�Ç�Á¡ ºÉ°�o°��́�®¦ º° ¨ �Ã�¬�·�·�»��̈�
 ¦ »�Â¨ oª Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈Ä� nª��̧ÉÁ�È��Criminal

offense ตามโครงสรา้งความรบัผดิทางอาญา นิตบุิคคลจงึไม่อาจมคีวามรบัผดิได้ แต่หากเป็น

�ª µ¤¦ �́�·�Á�ºÉ°��µ��Ã¥�µ¥�µ�° µ�µ��Criminal Policy���¹É��¦ ³  ��r�³Ä®ö�Ã�¬�·�·�»��̈
Ä��µ�° µ�µ�oµ���́Ê��̧ÊÁ¡ ºÉ°�o°��́��̈�¦ ³ Ã¥��r�°�¦ �́Â¨ ³  �́�¤�µ�° ·��·¡ ¨ �́Ê�®¨ µ¥�°��·�·

�»��̈Ä��µ�Á«¦ ¬��·���¦ ³ Á�«�nµ�Ç��¹�¤�̧�®¤µ¥¡ ·Á«¬ ° °�¤µÁ¡ ºÉ° กําหนดมาตรการต่างๆ 
ในทางปกครอง ตลอดจนกําหนดโทษปรบัแก่นิตบุิคคล26 จงึเหน็ไดว้่านิตบุิคคลจงึอาจมคีวามรบั

�·��µ�° µ�µÄ� nª��̧ÊÅ�o

2.3.2 ความรบัผิดทางแพ่งของนิติบคุคล

�ª µ¤¦ �́�·�Ä��µ�Â¡ n�®¦ º°�ª µ¤¦ �́�·��̧ÉÁ�·��µ��µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��́É�Á°���ª µ¤¦ �́�·�

Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��°��·�·�»คคลในระบบกฎหมาย Civil Law �́Ê�Á�ºÉ°��oª ¥¦ ³����®¤µ¥�Civil Law ได้
¥¹��º°�§¬�̧�¦ �̧�·�·�»��̈Ã�¥ £ µ¡ ª nµ��·�·�»��̈Á�È��»��̈�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ �̧É��®¨ µ¥��Á�oµ¤µ�

“เขา้กนั” Á�n��́Ê��n° Ä®oÁ�·�Á�È�°��r�¦ �̧É¤�̧»�®¤µ¥�¤�̧̧ª ·��·�Ä�Â¨ ³ Á�È��́ª�°��́ª Á°��มสีถานนะ

Á�È�®�nª ¥�µ� �́�¤° ¥nµ�Â�o�¦ ·��¹Ê�¤µ�Â¨ ³ ¥n° ¤¤�̧nµÄ� �́�¤Å¤n�nµ��µ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�Ã�¥�µ¤
�§¬�̧�̧Ê�º° ª nµ���®¤µ¥Á�È�Â�nเพยีงÁ¡ ºÉ° ¦ �́¦ °� £ µ¡ �ª µ¤Á�È�° ¥¼n�°��·�·�»��̈�µ¤�̧É¤°̧ ¥¼nÂ¨ oª

Á�nµ�́Ê���¹É�Á�È�Å��µ¤�Organic Theory �́��́Ê���·�·�»��̈ µ¤µ¦ �¤�̧ª µ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉอละเมดิได ้
Ã�¥¦ �́�·��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�°��¼oÂ���·�·�»��̈��¹É��º° ª nµÁ�È��µ¦�¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈Á°�

ในระบบกฎหมาย Civil Law อย่างเช่นÄ��¦ ³ Á�«�̧É�»n��́Ê��ÈÅ�o¤�̧��́��́�·Á�̧É¥ª �́�

ความรบัผดิของนิติบุคคลและกรรมการโดยบญัญัตไว้ในประกฎหมายแพ่ง �¹É�ตามประมวล

25  »¦ «�́�·Í�̈·� ·��·Íª �́��»̈�ความรบัผิดทางอาญาของนิติบุคคล : การศึกษาทางกฎหมาย

Á�¦ ¥̧�Á�̧¥�Ã�¥Á�¡ µ³ �̧ÉÁ�̧É¥ª �́��¦ ³ Á�«Å�¥ , 49.
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��®¤µ¥Â¡ n��̧É�»n��(Japan Civil Code��Å�o¤�̧��́��́�·�ª µ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��°��·�·�»��̈Åª o

Ä��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n��̧É�»n���µ¤¤µ�¦ µ�44 ว่า27

“�·�·�»��̈�o°�¦ �́�·�Á¡ ºÉ°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Á�ºÉ°�¤µ�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�°��¼o�́��µ¦���¦ ¦ ¤�µ¦ ��

®¦ º°�¼oÂ��° ºÉ���̧ÉÅ�o�¦ ³�ÎµÅ��µ¤®�oµ�̧É�°���
Ä��¦ �̧�̧É�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Á�·��¹Ê�Â�n�»��̈° ºÉ�Á�ºÉ°��µ��µ¦ �̧É�°�Á®�º°�µ��°�Á���°�

ª �́�»�¦ ³  ��rÂ®n��ª µ¤ µ¤µ¦ ��°��·�·�»��̈� ¤µ�·�Â¨ ³�¼o�́��µ¦���¦ ¦ ¤�µ¦���¹É�Ä®o�µ¦ °�»�µ�

�n° ¤�·�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê�Ç�Â¨ ³�¼o�́��µ¦ ��¦ ¦ ¤�µ¦ ��Â¨ ³�¼oÂ��° ºÉ�Ç��¹É��ÎµÁ�·��µ¦
�µ¤¤�·�́Ê��³�o°�¦ nª ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�”

�ª µ¤ ¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��°��·�·�»��̈Ä��¦ ³ ¤ ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n��̧É�»n��́Ê��¡ ·�µ¦ �µ�̧É
�¼o�¦ ³�Îµ�µ¦ Ä��µ¤�·�·�»��̈��¹É��µ¤¤µ�¦ µ�44 Å�o�́��́�·�»��̈�¼o�¹É�Á�È��¼o�¦ ³�ÎµÄ��µ¤�·�·

�»��̈�¹É�®µ��n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�¹Ê���·�·�»��̈�³�o°�รบัผดิ คอื ผูจ้ดัการ (กรรมการ) หรอื

�¼oÂ��° ºÉ�Á�nµ�́Ê���¹É��»��̈Á®¨ nµ�̧ÊÅ�o�n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�¹Ê��·�·�»��̈�È�³�o°�¦ �́�·��
�ªµ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��°��·�·�»��̈�µ��¦ ³�Îµ�°��¼o�́��µ¦���¦ ¦ ¤�µ¦ ��®¦ º°�¼oÂ��° ºÉ�

Ä���®¤µ¥Â¡ n��°��̧É�»n��́Ê���µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê��³�o°�Á�·��µ��¼o�́��µ¦���¦ ¦ ¤�µ¦ ��®¦ º°�¼oÂ��° ºÉ��
Á�n���¦ ¦ ¤�µ¦ �́Éª�¦ µª��¼oÂ���·�·�»��̈Á�¡ µ³�µ¦ �®¦ º° �»��̈ ° ºÉ��¹É�Å�o¦ �́¤ ° �° Îµ�µ��µ�

�¦ ¦ ¤�µ¦ Ä®o�¦ ³�Îµ�µ¦ Ä��µ�³�¼oÂ���·�·�»��̈��µ¤�¦ ³ ¤ ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n��̧É�»n�¤µ�¦ µ�55

Á�nµ�́Ê�28 Â¨ ³�µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê��o°�Á�È��µ¦�¦ ³�ÎµÅ��µ¤®�oµ�̧É�°��»��̈Á®¨ nµ�́Êน โดยความรบัผดิ
�°��·�·�»��̈�µ¤¤µ�¦ µ�̧ÊÅ¤n¦ ª ¤�¹��µ¦ �¦ ³�ÎµÃ�¥�·���®¤µ¥�° �̈¼��oµ��Á�n�����µ�,ผู้

�ª��»¤Á�¦ ºÉ°��́�¦�ª ·«ª�¦�®¦ º°���́�¦��Á�È��o��
�µ¦�¦ ³�Îµ�̧É�o°�¦ �́�·��́Ê���µ¦�¦ ³�Îµ�°��¼o�́��µ¦���¦ ¦ ¤�µ¦��®¦ º°�¼oÂ��° ºÉ��̧É�ÎµÄ®o�·�·

บุคคลต้องรบัผดิตามประมวลกฎหมายแพ่ง�̧É�»n��¤µ�¦ µ�44 จะต้องเป็นการกระทําในขอบ

วตัถุประสงค์ของนิตบุิคคล29 Â¨ ³ Á�È��µ¦�¦ ³�ÎµÅ��µ¤®�oµ�̧É£ µ¥Ä��°�ª �́�»�¦ ³  ��r�°��·�·

27 “Article 44 Capacity of juridical Person to Commit Tortious Acts.
A juridical person is bound to make compensation for any damages inflicted upon other by

its managers (directors) or other representatives in the performance of their functions.
When damages are inflicted upon others by an act not within the scope of the object of the

juridical person, the members and managers (directors) who voted in favour of the said act , as well
as the managers (directors) and other representatives who executed the same, are jointly
responsible to make compensation for such damages.”

28 �́��³��ºÉ° ª µ�µ���́�®µ�µ¦ �¦ �́Ä�o�ª µ¤ ¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��° ��·�·�»��̈ �µ¤�¦ ³ ¤ ª ¨

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย (นิติศาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

2552���ŚŜ�
29 Hiroshi, Oda, Japanese Law, 2nd ed. (New York: Oxford University Pres, 1999), 140.
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บุคคลด้วย30 แต่หากปรากฏว่าการกระทําดงักล่าวของผูจ้ดัการ (กรรมการ) หรอืผู้แทนของนิติ

�»��̈Á�È��µ¦�¦ ³�Îµ�°�®�oµ�̧ÉÂ¨ ³�°�ª �́�»�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈��·�·�»��̈�́Ê��ÈÅ¤n�o°�¦ �́�·�
�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�́��̈nµª�Â�n ¤µ�·�Â¨ ³�¼o�́��µ¦���¦ ¦ ¤�µ¦ ��Â¨ ³�¼oÂ��° ºÉ�Ç��¹É��ÎµÁ�·��µ¦�µ¤

¤�·�́Ê��³�o°�¦ nª ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê���µ¤¤µ�¦ µ�44 วรรค 2
 Îµ®¦ �̈́ �́¬�³�ª µ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ° ¨ ³ Á¤ ·��°��·�·�»��̈�µ¤�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n��̧É�»n��

มาตรา 44 �́Ê��¤ ¸̈ �́¬�³Á�È��ª µ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ°�µ¦ �¦ ³�Îµ�°���Á°��Ã�¥�º° ª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�°�

ผูจ้ดัการ (กรรมการ) หรอืผูแ้ทนนิตบุิคคลเป็นการกระทําของนิตบุิคคล และนิตบุิคคลจะต้องรบั
�·�Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê�Á ¤ º° �Á�È��µ¦ �¦ ³�Îµ�°���Á°��Â�n�o° �Á�È��µ¦ �¦ ³�Îµ�°��¼o�́��µ¦�

(�¦ ¦ ¤�µ¦��®¦ º°�¼oÂ���°��·�·�»��̈° ºÉ��Á�n���¦ ¦ ¤�µ¦ �́Éª�¦ µª��¼oÂ���·�·�»��̈Á�¡ µ³�µ¦ �®¦ º°
�»��̈�¹É�Å�o¦ �́¤° �° Îµ�µ��µ��¦ ¦ ¤�µ¦ Ä®o�¦ ³�Îµ�µ¦ Ä��µ�³�¼oÂ���·�·�»��̈��µ¤�¦ ³ ¤ ª ¨

��®¤ µ¥Â¡ n��̧É�»n�¤ µ�¦ µ�55 Á�nµ�́Ê��Ã�¥®µ�¤ �̧ª µ¤ Á ¥̧ ®µ¥Á�·��¹Ê��µ��»��̈ �̧É

นอกเหนือไปจากผูแ้ทนนิต�ิ»��̈Á®¨ nµ�̧Ê��ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈�³Á�È��¦ �̧�µ¦ �o°�Á�oµ¦ nª ¤
¦ �́�·��µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�°��»��̈Á®¨ nµ�́Ê�Ä��µ�³�µ¥�oµ��¹É��»��̈Á®¨ nµ�́Ê��³�o°�¤�̧ª µ¤¦ �́�·�

Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�°���Á°�° ¥¼n�oª ¥��µ¤��®¤µ¥�̧É�»n��º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́Á�È��¼oÂ��®¦ º° Á�È�
 nª�®�¹É� nª�Á�̧¥ª �́��¦ ·¬ �́Å¤n° µจแยกออกจากกนัได้การกระทําของกรรมการในนามบรษิัท

ยอ่มถอืไดว้่าเป็นการกระทาํของบรษิทั31

2.4 ความรบัผิดทางอาญาของนิติบคุคลในประเทศไทย

Ä����nµ�Ç�̧É�nµ�¤µÅ�o�̈nµª�¹�Á¦ ºÉ°��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈ ความรบัผดิ

ทางอาญาของผูบ้รหิารนิตบุิคคล และการลงโทษนิตบุิคคลในต่างประเทศ Ä����̧Ê�³�̈nµª�¹�
Á¦ ºÉ°��nµ�Ç ดงักล่าวตามกฎหมายของประเทศไทย Á¡ ºÉ° Ä®o�¦ µ��¹��́�®µ�nµ�Ç �̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä��µ�

��·�́�·�µ��µ¦ �́��́�Ä�o��®¤µ¥��́Ê��̧Ê�Á¡ ºÉ°�¦ ³ Ã¥��rÄ��µ¦ Â�oÅ��¦ �́�¦ »���®¤µ¥�°��¦ ³ Á�«

ไทยให้มคีวามทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในปจัจุบนั Â¨ ³ Á¡ ºÉ° Ä®o °��̈o°�
�́�¤µ�¦�µ¦�nµ�Ç�µ¤�̧É�Îµ®��Åª oÄ�°�» �́�µ ®�¦ ³�µ�µ�·Á¡ ºÉ°�n°�oµ�° µ��µ�¦ ¦ ¤�oµ¤�µ�·

�̧É�́��́Ê�Ä�̈�́¬�³ °��r�¦ ขอ้ 10

2.4.1 ความรบัผิดทางอาญาของนิติบคุคล

Á�̧É¥ª �́��́�®µÁ¦ ºÉ°��µ¦ �Îµ®���ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈Ä��nµ��¦ ³ Áทศได้
�̈Ȩ́�̈µ¥Å�Á�È�Áª ¨ µ�µ�Â¨ oª� Îµ®¦ �́Ä��¦ ³ Á�«Å�¥�Â¤oª nµ�́��·�·«µ �¦ rÂ¨ ³ �́���®¤µ¥ nª�

30 Ibid, 47.
31 นิเวศน์ มนตรสีวุฒัน์, ความรบัผิดจากการกระทาํนอกขอบวตัถปุระสงคข์องบริษทั (ศึกษา

ในผลต่อบุคคลภายนอก) (นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2526), 28.
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Ä®�n¤�̧ª µ¤Á®È�¡ o°��o°��́�ª nµ��·�·�»��̈�o°�¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�oµ��È�µ¤�Â�n�́�®µ�̧É

¥�́�� �́ ��́�° ¥¼n¤µ�Ä���³�̧Ê�È�º°�Á¦ ºÉ°��°�Á���ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈ª nµ¤ °̧ ¥¼n
มากน้อ¥Á¡ ¥̧�Ä���̈nµª�º°��·�·�»��̈° µ�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�oÁ�È��µ¦ �́Éª Å�Á®¤ º°��́�Á�n�

�»��̈�¦ ¦ ¤�µ�®¦ º°�·�·�»��̈�³ ¦ �́�·�Å�oÁ�¡ µ³ Â�nÄ��¦ �̧�̧É��®¤µ¥�́��́�·�ª µ¤¦ �́�·��°��·�·
�»��̈Åª oÃ�¥Á�¡ µ³Á�nµ�́Ê��Á¡ ¦ µ³�µ¤�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥° µ�µ�°�Å�¥¤ ·Å�o�́��́�·�¹�Á¦ ºÉ°��ª µ¤

รบัผดิทางอาญาขอ��·�·�»��̈Åª oÁ̈ ¥���®¤µ¥�̧É�́��́�·Á�̧É¥ª �́�Á¦ ºÉ° ��̧Ê° ¥nµ��́�Á���È¤Á̧¡ ¥̧�

เฉพาะพระราชบญัญตัต่ิางๆ �µ���́�Á�nµ�́Ê�
Á¦ ºÉ° ��°�Á���ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈Å�o¤�̧ª µ¤Á®È��̧ÉÂ���nµ��́�Â�n�

ออกเป็น 2 ฝา่ย คอื ความเหน็ของฝา่ยวชิาการ และแนววนิิจฉยัของศาล
Ä� nª��ª µ¤Á®È��°�  nµ¥ª ·�µ�µ¦ �́Ê� ได้มนีักนิตศิาสตรแ์ละนักกฎหมายหลายท่าน

�̈nµª �¹��́�®µÁ¦ ºÉ° ��°�Á���ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈Åª o32 โดยความเห็นนัก

�·�·«µ �¦ r�̈»n¤�̧Ê¤�̧ª µ¤Á®È�Á�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈ª nµ��·�·�»��̈Å¤n�o°�¤ ¸
ความรบัผดิทางอาญาเป็นการ�́Éª Å��®µ�Â�n�·�·�»��̈�³�o°�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�È�n° Á¤ ºÉ° Å�o

¤�̧�®¤µ¥�́��́�·Åª oÃ�¥Á�¡ µ³ Ä®o�·�·�»��̈¤�̧ª µ¤¦ �́�·���°��µ��̧Ê�µ¦ �̧�ª µ¤Á�̧É¥ª �́��ª µ¤
¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈��ª ¦ �¦ ³�ÎµÄ��°�Á���¹É���®¤µ¥Å�o�́��́�·Åª oÂ�n�·�·�»��̈

Á�nµ�́Ê���̈nµª Ã�¥ ¦ »��º° ส่วนใหญ่เหน็ตรงกนัว่า นิตบุิคคลไมอ่าจมคีวามรบัผดิทางอาญาเป็น

�µ¦ �́Éª Å�Å�oÁ®¤ º°��́�Á�n��»��̈�¦ ¦ ¤�µ Â�n�³�o°�¦ �́�·�Á�¡ µ³ Ä��¦ �̧�̧É¤�̧�®¤µ¥�́��́�·Åª o
Ã�¥Á�¡ µ³Ä®o�·�·�»��̈�o°�¦ �́�·�Á�nµ�́Ê�

 Îµ®¦ �́Â�ª ª ·�·��́¥�°�Å�¥�́Ê�มคีวามเหน็แตกต่างจากความคดิเหน็ของนักนิตศิาสตร์
ขา้งต้น ศา¨ �̧�µÅ�o�Îµ®¨ �́Á¦ ºÉ°��µ¦ Â ��Á���µ�°��·�·�»��̈�µ¤�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³

พาณิชย์ มาตรา 70 มาประกอบในการวนิิจฉยัความรบัผดิของนิตบุิคคลมาโดยตลอด จงึทําให้

Ä��µ���·�́�·�·�·�»��̈° µ�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÁ�È��µ¦ �́Éª Å�Å�oÁ®¤ º°��́�Á�n��»��̈�¦ ¦ ¤�µ
Á¦ ºÉ°��°�Á���ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈�µ¤Â�ª ª ·�·��́¥�°�«µ¨ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�

กบัความรบัผดิทางอาญาของนิตบุิคคลออกเป็น 4 ประเภทคอื33

ก. �¦ �̧�̧É��®¤µ¥�Îµ®���ª µ¤¦ �́�·�Â�n�·�·�»��̈Ã�¥�¦� เช่น พระราชบญัญตัิ

�Îµ®���ªµ¤¦ �́�·�Á�̧É¥ª �́�®oµ�®»o� nª����³Á�̧¥�หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บรษิทัจาํกดัสมาคม และ

มลูนิธิ พ.ศ.2499 พระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั
พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ.2535 เป็นต้น ��®¤µ¥�¦ �̧�̧Ê¤�́�³�Îµ®��

32  »¦ «�́�·Í ¨ ·� ·��·Íª �́นกุล, “ความรบัผดิทางอาญาของนิตบิุคคล,” วารสารนิติศาสตร ์23, 3

(กนัยายน 2536), ŝśś-ŝśş�
33 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย,์ ขอบเขตการกาํหนดข้อสนันิษฐานความรบัผิดทางอาญาของผู้แทน

นิติบุคคล, 23-25.
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®�oµ�̧ÉÄ®o�·�·�»��̈�o°���·�́�·®¦ º° ¨ ³ Áª o��µ¦ ��·�́�·° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É� Â¨ ³ Á¤ ºÉ° �·�·�»��̈Å¤n

ปฏบิตัติามหรอืฝา่ฝืนปฏบิตัลิงไปกจ็ะเป็นความผดิ
ข. �¦ �̧�̧É��®¤µ¥¤ ·Å�o�́��́�·Á° µ�·�Â�n�·�·�»��̈Ã�¥�¦�แต่มบีทบญัญตัถิงึความรบั

ผดิของนิติบุคคลโดยปรยิาย �¦ �̧Á�n��̧Ê¥n° ¤�º° ª nµ�·�·�»��̈° µ��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Å�o เช่น
¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í พ.ศ.2537 พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ.2522 พระราชบญัญตัิ

Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦ �oµ�¡ �«�2534 พระราชบญัญัติกําหนดราคาสนิค้าและป้องกันการผูกขาด

พ.ศ.2522 และพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 �¹É��́��́�·�o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·�
ทางอาญาของผูแ้ทนนิตบุิคคลหากปรากฏการกระทําความผดิทางอาญาของนิตบุิคคล

ค. Ä��¦ �̧�̧É¤ ·Å�o¤�̧��́��́�·�°���®¤µ¥�Îµ®��Á�È��ª µ¤�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈
ไว้โดยตรงหรอืโดยปรยิาย แต่กฎหมายกําหนดใหบุ้คคลธรรมดาต้องรบัผดิในการกระทําของ

�¼o° ºÉ��oª ¥ นิตบุิคคลกต็้องมคีวามรบัผดิเช่นเดยีวกนั เช่น ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·¤µ�¦ µ�́É�ตวง วดั

พ.ศ.2466 มาตรา 33 กําหนดใหต้วัการหรอืนายจา้งตอ้งรบัผดิในการกระทาํของตวัแทน
®¦ º° ¨ ¼��oµ��¹É��¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ°�¦ ³Ã¥��r�°��́ª�µ¦ ®¦ º°�µ¥�oµ�เป็นตน้

ง. �¦ �̧�̧É�º° Å�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��¼oÂ���·�·�»��̈ Á�È��µ¦�¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Á°�
�¦ �̧Á�n��̧Ê�ÈÃ�¥° µ«¥́®¨ �́Á���r�̧Éª nµ  £ µ¡ �̧ÉÂ�o�¦ ·��°��·�·�»��̈Â���nµ��µ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ

�́Éª Å� นิตบุิคคลจงึไม่สามารถกระทําการหรอืแสดงเจตนาไดด้้วยตนเอง ต้องกระทําโดยทาง

ผู้แทนของนิตบุิคคลแสดงเจตนา �¹É�° ¥¼nÄ�° Îµ�µ�®�oµ�̧É�°��¼oÂ��Ä��µ��µ¦ �°��µ¦ �ÎµÁ�·�
กจิการตามวตัถุประสงคข์องนิตบุิคคล Á���µ�́Ê��È�¼�¡ �́�·ตบุิคคล และตอ้งถอืว่าเป็นเจตนาของ

�·�·�»��̈�́Ê�Á°��³�́Ê��·�·�»��̈�¹�° µ�¤Á̧���µ° �́Á�È�°��r�¦ ³�°��ª µ¤�·�Ä��µ�° µ�µÂ¨ ³
กระทําผดิ �¹É��¼o�¦ ³�Îµ�o°�¤Á̧���µ¦ ª ¤�́Ê��o°�¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µÁ�nµ�̧É̈�́¬�³Â®n�Ã�¬Á�·��n°�

ให้ลงแก่นิตบุิคคลได้ �¹É��o°�¡ ·�µ¦ �µ�µ¤ £ µ¡ �ª µ¤�·� พฤตกิารณ์แห่งการกระทํา และ

° Îµ�µ�®�oµ�̧É�°��¼oÂ���·�·�»��̈ ประกอบกบัวตัถุประสงคข์องนิตบุิคคลเป็นรายๆ ไป เช่น
�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �̧�µ�̧É 787/2506 วนิิจฉัยว่า “�µ¦ �̧É�¼o�́��µ¦ ®oµ�®»o� nª� µ¤�́�·�·

�»��̈ Á̈ ¥̧�Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦ �oµ�°��¼o° ºÉ� Ã�¥�¦ ³�ÎµÅ�Ä�° Îµ�µ�®�oµ�̧É�µ��µ¦ �oµ° �́Á�È�
ª �́�»�¦ ³  ��rÂ¨ ³ Á¡ ºÉ°�¦ ³Ã¥��rÄ��µ��µ¦�oµ�°�®oµ�®»o� nª�ถอืไดว้่าเป็นเจตนาและการกระทํา

ของหา้งหุน้ส่วน �³�́Ê�®oµ�®»o� nª��¹��o°�¦ �́�·��µ�° µ�µ�oª ¥”

จากหลกักฎหมายและแนวคําพพิากษาฎกีาขา้งต้น จงึพอวางหลกัเกณฑใ์นการวนิิจฉยั
ถ�ึ�¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�³�o°�¦ �́�·�Ä��µ�° µ�µÅ�o�́��̧Êคอื

ก. มกีารกระทาํขององคก์ร (Organ) ของนิตบุิคคล
ข. องคก์รของนิตบุิคคล (Organ) �o°��¦ ³�Îµ�µ¦ £ µ¥Ä��°�° Îµ�µ�®�oµ�̧ÉÄ��µ��µ¦

ของการดาํเนินกจิการ �µ¤ª �́�»�¦ ³  ��rÂ¨ ³ Á¡ ºÉ°�¦ ³Ã¥��r�°��·�·�»��̈�́Ê�

ค. สภาพความผดิและลกัษณะแห่งโทษเปิดช่องใหล้งโทษแก่นิตบุิคคลได้
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สําหรบัในประเทศไทย Â�ª�ª µ¤�·�Ä��µ¦ Ä�o��®¤µ¥Á¡ ºÉ°�»o¤�¦ °� �́�¤ ไดเ้ขา้มามี

���µ�Ä���®¤µ¥° µ�µ�µ¤�̧É�¦ µ��¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·¤µ�¦ µ�́É�ตวง วดั พ.ศ. 246634 �¹É�Å�o
�Îµ®¨ �́�ª µ¤¦ �́�·�Á¡ ºÉ°�»��̈° ºÉ�¤µÄ�oÄ��µ¦�Îµ®���ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��ายจา้ง �́Ê�Â�n�̧

พ.ศ. 2522 Å�o�·¥¤Á° µÂ�ª�ª µ¤�·�Ä��µ¦ Ä�o��®¤µ¥Á¡ ºÉ°�»o¤�¦ °� �́�¤¤µÄ�o�́��ª µ¤¦ �́�·�
�µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́��oª ¥�µ¦ �́��́�·��®¤µ¥�¹É�ª µ��o°  �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�

อาญาของกรรมการบรษิทั Á¤ ºÉ°�¦ µ���µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈

Á¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦ �µ�¹��¦ ³ Á�È�Á¦ ºÉ°��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́Â¨ oª�°�Á��
ความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทัย่อมกวา้งขวางกว่าความรบัผดิทางอาญาของบุคคล

�́Éª Ç ไป �́É��º°�°��µ��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�o°�¦ �́�·��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��oª ¥��Á°��µ¤®¨ �́
�ª µ¤¦ �́�·�° µ�µ�́Éª Å�Â¨ oª กรรมการบรษิทัยงัต้องรบัผดิจากการกระทําความผดิของนิตบุิคคล

Ä��µ�³�̧ÉÁ�È��·�ª ·��µ��°��·�·�»��̈�µ¤Å��oª ¥ ในการพจิารณาความรบัผดิทางอาญาของ

�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́Ä��¦ �̧�̧É�¦ µ���µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈�́Ê�จะเหน็ว่ากฎหมายไดนํ้า
®¨ �́Á���r¡ ºÊ��µ�Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�́Éª Å�¤µÄ�o�́��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ

ของกรรมการบรษิัท กล่าวคอืการกระทําผดิอาญาต้องประกอบไปด้วย ในส่วนการกระทํา
(Actus Reue) และเจตนาในการกระทาํความผดิ (Mens Rea)

Â�nÄ�Á¦ ºÉ°�Á���µ�́Ê���®¤µ¥Å�o ¦ oµ�®¨ �́Á���rÄ��µ¦ �¦ ³�Îµ�µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦

บรษิทั Á¡ ºÉ° ¡ · ¼��rÄ®oÁ®È�Á���µÄนการกระทําผดิของนิตบุิคคล Á�ºÉ°��µ��µ¦ �́��µ¦ �°��·�·
บุคคลอยู่ภายใต้การควบคุมการบรหิารงานของกรรมการบรษิทั Ã�¥¦ �́Å�o�Îµ���́��́�·Á¦ ºÉ°�

ความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทัมาบญัญตัไิวใ้นลกัษณะขอ้สนันิษฐานความรบัผดิทาง
อาญา Á¡ ºÉ° �»��¦ ³  ��rÄ��µ¦ �̈ �́£ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��r�ª µ¤�·ดบางประเภท Á�ºÉ°��µ��ª µ¤

ยากลําบากในการหาพยานหลกัฐานมาพสิูจน์ความผดิของจาํเลย �o°  �́�·¬�µ��́Ê�¤¸2 ส่วนคอื

ส่วนของการกระทาํคอืการกระทาํการ หรอืงดเวน้การกระทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กดิการกระทาํผดิ
อาญาของนิติบุคคล และส่วนของจติใจคือมคีวามรู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิด ข้อ

 �́�·¬�µ��oµ��o�Å�oÁ�·�Ã°�µ Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�¹É�Á�È��ÎµÁ̈ ¥ µ¤µ¦ �®µ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ
พสิจูน์หกัลา้งความผดิของตนเองได้

�́�Å�o�̈nµª ¤µÂ¨ oª �́�®µÁ�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈�µ¤��®¤µ¥Å�¥

�¹�Â¤oª nµ�́��·�·«µ �¦ r nª�®�¹É��³Å�oÂ ���ª µ¤�·�Á®È�ª nµÁ�ºÉ°��µ��¦ ³ Á�«Åทยได้จดัรูปแบบ
ของกฎหมายตามระบบกฎหมายซวีลิลอว์ �µ¦�ÎµÁ�·��ª µ¤�·�Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µÁ�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́

34 ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·¤µ�¦ µ�́É�ตวง วดั พ.ศ. 2466 มาตรา 33 บญัญตัวิ่า “Ä���̧° µ�µ�́Ê��ª��̧É�́ª Â��
®¦ º° ¨ ¼��oµ��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��̧É¦ ³�»Ä�¤µ�¦ µ 29, 30, 31 และ30 ท่านใหถ้อืว่านายจา้งเป็นตวัการในการกระทาํ
�ª µ¤�·��́Ê�แต่ว่าความผดิเช่น ª nµ�o°�Å�oÁ�·��¹Ê�Á¡ ¦ µ³ Á®�»�́ª Â��®¦ º° ¨ ¼��oµ��¦ ³�ÎµÂ��®¦ º°�¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ°
ประโยชน์ของนายจา้ง”.
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ผดิทางอาญาของนิตบุิคคลจงึควรดําเนินตามระบบซวีลิลอว์ �¹É��º° ª nµÃ�¥�́Éª Å�Â¨ oª�·�·�»��̈Å¤n

อาจมคีวามรบัผดิทางอาญาได้ อย่างไรกต็ามนักนิตศิาสตรส์่วนใหญ่กไ็ดม้คีวามคดิเหน็แตกต่าง
จากความคดิแรก โดยไดแ้สดงความคดิเหน็ไวว้่านิตบุิคคลจาํต้องมคีวามรบัผดิทางอาญาเป็น

�µ¦ �́Éª Å� ในลกัษณะเดยีวกนักบัการกําหนดความรบัผดิทางอาญาของนิติบุคคลของคอม
มอนลอว์ �oª ¥Á®�»�̈�̧Éª nµ การประกอบการคา้พาณิชยส์มยัใหม่ส่วนใหญ่ไดก้ระทาํในรปูแบบ

ของนิติบุคคล �́��́Ê��µ¦ �Îµ®��Ä®o�·�·�»��̈ ¦ �́�·��µ�° µ�µÄ��ª µ¤®¤µ¥Ã�¥¤�̧°�Á���̧É

�Îµ�́�° µ� n��̈�̧ÉÅ¤n¡ ¹��¦ µ¦ ��µ�n°  �́�¤ และแนวความคดิพพิากษาศาลฎกีาส่วนใหญ่ใน
�́��»�́��̧Ê�ÈÅ�o¤Â̧�ª Ã�o¤Ä��µ¦ ¥° ¤¦ �́Â�ª�ª µ¤�·�Â��®¨ �́

2.5 ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษัทตามกฎหมายต่างประเทศและประเทศ

ไทย

Á�ºÉ°��µ��ªµ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́Á�È��ªµ¤Á�ºÉ° ¤Ã¥��́��ª µ¤¦ �́�·�

ทางอาญาของนิตบุิคคลเขา้กบัองคก์ร (Organ) ผูบ้รหิารงานของนิตบุิคคล �¹É��·�·�»��̈�È�º°

บรษิทัส่วนผูบ้รหิารงานของบรษิทั หรอืผูแ้ทนของบรษิทั ตามมาตรา 70 คอืกรรมการของบรษิทั
�́É�Á°��µ�ª ·�́¥��́��̧Ê«¹�¬µÁ�¡ µ³�¦ �̧�°��¦ ·¬ �́ �́��́Ê� “กรรมการบรษิทั” คอื “ผู้แทนนิติ

บุคคล”Ä����̧Ê�³Å�o«¹�¬µ�ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́ โดยนําแนวความคดิการ

�Îµ®���o°  �́�·¬�µ�Ä����̧É2 มาใชใ้นการพจิารณาว่าการกําหนดขอ้สนันิษฐานมคีวามเป็น
ธรรมหรอืไม่โดยศกึษาความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทัของต่างประเทศและประเทศ

ไทย Á�ºÉ°��µ�Â�ª�ª µ¤�·��°��́��·�·«µ �¦ r nª�Ä®�nÄ��¦ ³ Á�«¤Â̧�ª Ã�o¤Ä��µ¦ ¥° ¤ ¦ �́
หลกัเกณฑก์ารกําหนดความรบัผดิทางอาญาของนิตบุิคคลตามระบบคอมมอนลอว์ Ä����̧Ê�³

«¹�¬µÄ��¦ ³ Á�«�̧É�Îµ®���ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈�µ¤¦ ³���° ¤¤° �̈ ° ª rÁป็นหลกั

ไดแ้ก่ ประเทศองักฤษ และประเทศสหรฐั �́��̧Ê

2.5.1 ความรบัผิดของกรรมการบริษทัต่อนิติบคุคล

ในการกระทาํกจิการต่างๆ ของผูแ้ทนนิตบุิคคล ° µ��́��o°�¦ �́�·�Å�oÄ��¦ �̧�n° Å��̧Ê
1) ความรบัผดิทางแพ่งของกรรมการบรษิทัต่อบุคคลภายนอก

�ªµ¤¦ �́�·��³Á�·��¹Ê��È�n° Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈ สามารถปฏเิสธความผูกพนั หรอื �ª µ¤¦ �́�·��̧É
มต่ีอบุคคลภายนอกได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 76 วรรค 2 “ถ้าความ

Á ¥̧®µ¥Â�n�»��̈° ºÉ�Á�·��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�̧ÉÅ¤n° ¥¼nÄ��°�ª �́�»�¦ ³  ��r ®¦ º° ° Îµ�µ�®�oµ�̧É�°��·�·

บุคคล บุคคลดงักล่µª�µ¤ª ¦ ¦ �®�¹É�(ผูแ้ทนนิตบุิคคลหรอืผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิตบุิคคล)
�̧ÉÅ�oÁ®È��°�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ หรอืไดเ้ป็นผูก้ระทําการดงักล่าว ต้องร่วมกนัรบัผดิชดใชค้่าสนิไหม

��Â��Â�n�¼oÅ�o¦ �́�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�́Ê�” �È�º°�¼oÂ���·�·�»��̈�¹É�Å�oÁ®È��°�หรอืเป็นผูก้ระทําการ
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จงึจะปฏเิสธความรบัผดิอนัมต่ีอบุคคลภายนอกไม่ได้ เช่น กรรมการสหกรณ์ลงมตใิหก้ระทําการ

นอกขอบวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ กรรมการกต็อ้งรบัผดิเป็นการส่วนตวั
2) ความรบัผดิทางแพ่งของกรรมการบรษิทัต่อนิตบุิคคล

�ªµ¤¦ �́�·��³Á�·��¹Ê��È�n° Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈�́Ê�Å¤n° µ���·Á ��ª µ¤�¼�¡ �́หรอืควา¤¦ �́�·��̧É
มต่ีอบุคคลภายนอกได้ Â¤oª nµ�µ¦ �́Ê��³ ° ¥¼n�°��°�ª �́�»�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈�́Ê� �¼o�̧ÉÅ�o¦ �́

�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�È�º°�·�·�»��̈�́Ê�Á°�ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1167 “ความ

Á�̧É¥ª ¡ �́�́�Ä�¦ ³®ª nµ��¦ ¦ ¤�µ¦ Â¨ ³�¦ ·¬ �́Â¨ ³�»��̈£µ¥�°��́Ê�ท่านใหบ้งัคบัตามบทบญัญตัิ
Â®n��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥�̧Êว่าดว้ยตวัแทน” Ä�Á¦ ºÉ°��°��¦ ·¬ �́�¹��ÎµÁ° µ���́��́�·Ä�Á¦ ºÉ°��́ª Â��

¤µ�́��́�Ä�o�̈¤ª̧ nµ�µ¦ �̧É�¼o�¦ ·®µ¦ �ÎµÅ�° �́Á�È��µ¦�°��°�ª �́�»�¦ ³  ��r�°��¦ ·¬ �́ย่อมต้องถอื
ว่าเป็นการกระทาํโดยปราศจากอํานาจ หรอืนอกเหนือขอบอํานาจของผูบ้รหิารอยูแ่ลว้

กรณดีงักล่าวมเีหตุผลว่า Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈Á°�¥�́Å¤n¤°̧ Îµ�µ��¦ ³�ÎµÅ�oผูแ้ทนนิตบุิคคลจะมี

อํานาจทาํไดอ้ยา่งไร Á¦ ºÉ°��̧ÊÁ�È�Á¦ ºÉ°��̧ÉÁ�oµÁ���r�µ¤�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³ ¡ µ�·�¥rมาตรา
81235 �́ª Â���o°�¦ �́�·�Ä��̧É�̧Êกค็อืต้องรบัผดิต่อตวัการ ถ้าเอามาปรบักบันิตบุิคคล โดยถอืว่า

นิตบุิคคลเป็นตวัการและผูแ้ทนนิตบุิคคลเป็นตวัแทนแล้ว ผูแ้ทนนิตบุิคคลย่อมต้องรบัผดิอยา่ง
ตวัแทนตวัการ �°��µ��́Ê��oµ�·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¦ ·¬�́�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³ ¡ µ�·�¥rมาตรา

116936 Å�oÄ®o° Îµ�µ��¦ ·¬ �́�̧É�³ ¢o°�¦ o°�Á¦ ¥̧�¦ o°�Á° µ�nµ ·�Å®¤��Â���µ��¦ ¦ ¤�µ¦ Å�o�oµ

บรษิทัไม¥่° ¤¢o°�¦ o°�Á°��¼o�º° ®»o���®�¹É���Ä��³Á° µ��̧�́Ê��¹Ê�ª nµ�ÈÅ�o

2.5.2 ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษทั37

Á�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́Ê� ° µ�¡ ·�µ¦ �µÅ�o�µ�Á¦ ºÉ°��ª µ¤
รบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทั โดยคําว่า “กรรมการบรษิทั” อาจรวมถงึผูไ้ดร้บัมอบหมาย

จากกรรมการบรษิทั ¦ ª ¤�́Ê�¡ �́��µ�¦ ³ �́��¼o�¦ ·®µ¦ �¹É�Á�È��¼o¤°̧ Îµ�µ��́� ·�Ä�Á¡ ºÉ°�¦ ³�Îµ�·��µ¦

ต่างๆ �°��¦ ·¬�́Å�oÄ�¦ ³ �́�®�¹É�Á¡ ºÉ° Ä®o�µ��̧É° ¥¼nÄ��ª µ¤¦ �́�·��°��°����ÎµÁ�·��n° Å�Å�o

35 มาตรา 812 บญัญตัวิ่า “�oµ¤�̧ª µ¤Á ¥̧®µ¥Á�·��¹Ê�° ¥nµ�Ä�Ç เพราะความประมาทเลนิเล่อของ
ตวัแทนกด็ี เพราะ ไม่ทาํการเป็นตวัแทนกด็ี หรอืเพราะทําการโดยปราศจากอํานาจ หรอืนอกเหนืออํานาจกด็ี
ทา่นว่าตวัแทนจะตอ้งรบัผดิ”.

36 มาตรา 1169 บญัญตัวิ่า “ถ้ากรรมการทําใหเ้กดิเสยีหายแก่บรษิทัๆ จะฟ้องรอ้งเรยีกเอาสนิไหม
ทดแทนแก่กรรมการกไ็ด้ ®¦ º° Ä��¦ �̧�̧É�¦ ·¬ �́Å¤n¥° ¤¢o°�¦ o°��¼o�º° ®»o���Ä��³Á° µ��̧�́Ê��¹Ê�ª nµ�ÈÅ�o°�¹É��µ¦
Á¦ ¥̧�¦ o°�Á�n��̧ÊÁ�oµ®�̧Ê�°��¦ ·¬�́�³Á�È��¼oÁ¦ ¥̧��́��́��ÈÅ�oÁ�nµ�̧ÉÁ�oµ®�̧Ê¥�́��¤̧ ·��·Á¦ ¥̧�¦ o°�Â�n�¦ ·¬ �́° ¥¼n”.

37 ทวเีกยีรต ิมนีะกนิษฐ และองอาจ เทยีนหริญั, ¦ µ¥�µ��µ¦  ¦ »��̈�µ¦ ª ·�́¥�Á¦ ºÉ° ��“ความรบัผิด

ทางอาญาของนิติบุคคล” �®ª́ �o° �̧É�8 �° �Ã�¦ ��µ¦ ª ·�́¥Á¦ ºÉ° ��“การพฒันากฎหมายป้องกนัและ

ปราบปรามองคก์รอาชญากรรมข้ามชาติ”¦ ³ ¥ ³ �̧É�2), 19-21.



29

�µ¦�Îµ®���ªµ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÂ�n�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́° ¥¼n��¡ ºÊ��µ�Â�ª�ª µ¤�·��̧Éª nµ�·�·

บุคคลตอ้งแสดงเจตนาและกระทาํการต่างๆโดยผ่านทางผูแ้ทนของนิตบุิคคลเสมอ Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈
�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��È¥n° ¤Á�È��̧ÉÁ�oµÄ�Å�oª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́¥n° ¤�o°�¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¤ ̧ nª�Á�̧É¥ª�o°�

�́��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê��oª ¥ �́��́Ê� �¹��̈nµª Å�oª nµÂ�o�̧É�¦ ·�Â¨ oª�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈�́Ê�
Á�·��¹Ê��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�°��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�́É�Á°��

�°��µ��̧Êการลงโทษนิตบุิคคลในบางกรณี เช่น �µ¦ ¨ �Ã�¬�¦ �́�¦ ·¬ �́��µ�Ä®�n�̧É¤ ¸

�ª µ¤¤ É́����µ��µ¦ Á�·�¥n° ¤Å¤n° µ��ÎµÄ®o�µ¦ ¨ �Ã�¬�¦ ¦ ¨ »ª �́�»�¦ ³  ��rÅ�oÁ̈ ¥ �oª ¥Á®�»�̧Ê�¹�
�ÎµÁ�È��̧É�³�o° ��Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ Îµ®¦ �́�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�oª ¥Á¡ ºÉ° �̧É�³ ¨ �Ã�¬

�o�Á®�»�°��ª µ¤�·��̧ÉÁ�·��¹Ê� Â¨ ³ Á¡ ºÉ° Ä®o�µ¦ Â�o�́�®µÁ¦ ºÉ°��µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈
Á�È�Å�° ¥nµ�¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ ¤µ��¹Ê���

Á�ºÉ°��µ��·�·�»��̈¤ ¸̈ �́¬�³Á�È�°��r�¦ การบรหิารงานของนิตบุิคคลจงึประกอบไป

ด้วยบุคคลมากมาย �¹É��Îµ®�oµ�̧ÉÂ���nµ��́�° °�Å��µ¤ �µ�³�µ¤�ÎµÂ®�n��nµ�Ç เช่น
คณะกรรมการ ผูอ้ํานวยการ ผูจ้ดัการ เป็นต้น �¹É�Â�ª�ª µ¤�·�Á�̧É¥ª �́��µ¦ �Îµ®���Îµ�°�

�¼oÂ���·�·�»��̈�µ¤��®¤µ¥Å�¥�́Ê� Å�o¤�̧µ¦ ¥° ¤ ¦ �́Ä��µ¦ �ÎµÂ�ª�ª µ¤�·�Á¦ ºÉ°��µ¦ Â ��
เจตนาของผูแ้ทนนิตบุิคคลในทางแพ่งมาใชใ้นการให้ความหมายของคําว่า ผู้แทนนิติบุคคล

ในทางอาญา38 �µ¤�̧É�¦ µ��Ä��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �̧�µ�̧É�787-788/2506 Ã�¥¤�·�̧É�¦ ³�»¤Ä®�n�¹É�

Å�oª µ��¦ ¦ �́��µ�Ä�Á¦ ºÉ°��́��̈nµª Åª o�́��̧Ê�
“...เจตนาของนิตบุิคคลยอ่มแสดงออกทางผูแ้ทนนิตบุิคคลตามนัยแห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 75 Á¤ ºÉ°�¼oแทนของนิตบุิคคลแสดงเจตนาอนัใด �¹É�° ¥¼nÄ�° Îµ�µ�®�oµ�̧É
ของผูแ้ทนในทางการของการดําเนินกจิการ ตามวตัถุประสงคข์องนิตบุิคคล เจตนากผ็ูกพนัและ

�³�o°��º° ª nµÁ�È�Á���µ�°��·�·�»��̈�́É�Á°� �³�́Ê��·�·�»��̈�¹�¤Á̧���µ° �́Á�È�°��r�¦ ³�°�

�ª µ¤¦ �́�·�Ä��µ�° µ�µÂ¨ ³�¦ ³�Îµ�·��¹É��¼o�¦ ะทําตอ้งม.ี..”
�°�Á���ªµ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��°��¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́®¦ º°�¼oÂ���·�·�»��̈¤�̧́��̧Ê

1) ความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทัในการกระทําผดิของตนเอง
�¦ �̧�̧É�¼oÂ���·�·�»��̈Å�o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ�° µ�µÂ�n�·�·�»��̈�́Ê��ÈÅ�o�¦ ³ Ã¥��r�นิติ

�»��̈�o°�¦ �́�·��µ�° µ�µÁ�ºÉ° ��µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�́��̈nµª Â¨ ³�¼oÂ���·�·�»��̈�o°�¦ �́�·�Á�È�

ส่วนตวัดว้ย ดงัเช่น �Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧É1612–1613/2518 �¹É��́� ·�ª nµ �¦ �̧�̧É�¼oÂ���·�·�»��̈Å�o
กระทําการในนามของนิตบุิคคล �µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê�Á�È��ª µ¤�·��µ���®¤µ¥ ถ้ามใิช่ความผดิ

Á�¡ µ³ �́ª�µ¤�̧Éกฎหมายระบุไว้ �¼oÂ���́Ê�®¨ µ¥�¼ö�¤º°�¦ ³�Îµ�³�o°�¤�̧ª µ¤�·�Á�È� nª��́ª�oª ¥
จะอ้างความเป็นผูแ้ทนนิตบุิคคลเป็นขอ้แก้ตวัใหพ้น้ผดิหาไดไ้ม่ เช่น �¦ �̧�̧É®»o� nª��¼o�́��µ¦  É́�

38 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย,์ ขอบเขตการกาํหนดข้อสนันิษฐานความรบัผิดทางอาญาของผู้แทน

นิติบุคคล, 34-35.
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Å¤nÄ®o¡ �́��µ��µ¥�°��¹É�Á�È� ·��oµ�ª��»¤Åª oÁ¡ ºÉ°�Îµ®�nµ¥ Á�n��̧Êหุน้ส่วนผูจ้ดัการต้องรบัผดิ

เป็นส่วนตวัตามพระราชบญัญตักิาํหนดราคาสนิคา้และป้องกนัการผกูขาดมาตรา 3039

สรุปไดว้่าความรบัผดิทางอาญาของนิตบุิคคล ไม่เป็นเหตุทําใหก้รรมการหรอืผูแ้ทนนิติ

�»��̈®¨ »�¡ o��µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�°���Á°���¹É�Á¤ ºÉ°�º° ª nµ�µ¦
�¦ ³�Îµ�́��̈nµª �́Ê��¼�¡ �́�·ตบุิคคลดว้ยแลว้นิตบุิคคลต้องรบัผดิตามมาตรา 30 �̧Êดว้ย จงึทําให้

�¼o�¦ ·®µ¦ �·�·�»��̈° ºÉ�Ç �¹É�¤ ·Å�ö�¤º°�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�ถูกสนันิษฐานใหต้้องรบัผดิไวก่้อนดว้ย คอื

ต้องรบัผดิตามมาตรา 47 �¹É��́��́�·ª nµ “Ä��¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��¹É��o°�¦ �́Ã�¬�µ¤
¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÁ�È��·�·�»��̈�¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦ ผูจ้ดัการ ®¦ º°�¼oÂ���°��·�·�»��̈�́Ê�ต้องรบั

Ã�¬�µ¤�̧É�́��́�·Åª o Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��́Ê�Ç �oª ¥Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥
ตนมไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอมดว้ย”

2) ความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทัตามขอ้สนันิษฐานทางกฎหมาย

�¦ �̧�̧É��®¤µ¥�Îµ®��ª nµ Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Ä®o �́�·¬�µ�ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦
ผูจ้ดัการ หรอื ผูแ้ทนนิตบุิคคลกระทําความผดิ เวน้แต่พสิูจน์ไดว้่าตนไม่ไดรู้เ้หน็ หรอืยนิยอมใน

การกระทําดงักล่าว Á�È��¦ �̧�̧ÉÅ¤n¤�̧¼oบรหิารคนใดลงมอืกระทําความผดิ แต่มกีารกระทําอนัถอื
Å�oª nµÁ�È��ª µ¤�·��°��·�·�»��̈Á�·��¹Ê� �¼oÂ���·�·�»��̈�̧É¤ ·Å�ö�¤º°�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��È�o°��¼�

สนันิษฐานให้ต้องรบัผดิได้ เช่น ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·ª nµ�oª ¥�ª µ¤�·�Á�̧É¥ª �́��µ¦ Á �° ¦ µ�µ�n°

หน่วยงานของรฐั พ.ศ.2542 มาตรา 9
“มาตรา 9 Ä��¦ �̧�̧É�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÁ�È�Å�Á¡ ºÉ°�¦ ³ Ã¥��r�°�

นิติบุคคล ให้ถอืว่าหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบรษิทัหรอืผู้มอีํานาจในการ
�ÎµÁ�·��µ�Ä��·��µ¦ �°��·�·�»��̈�́Ê��®¦ º°�¼o�¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈Ä�

Á¦ ºÉ°��́Ê��Á�È��́ª�µ¦ ¦ nª ¤Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê��oª ¥�Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È�

Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�”
¤�̧¦ ³ Á�È��̧É�nµ �Ä�Á�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�·�·�»��̈��º° Ä�

�¦ �̧�̧É��®¤µ¥�Îµ®���o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�¦ �́¤Á̧®�»�̈Â¨ ³
ความชอ��¦ ¦ ¤° ¥nµ�Å¦ Ä��µ¦ �́��́�·��®¤µ¥Ä�̈�́¬�³ �̧Ê�Á�ºÉ°��µ�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·���̧° µ�µ¤ ¸

®¨ �́�µ¦ Á¦ ºÉ°��“presumption of innocence” คอืต้องสนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้้องหาหรอืจาํเลยไม่

¤�̧ª µ¤�·�����ªnµ�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��¦ ·��Ã�¥Ã���r¤®̧�oµ�̧É�Îµ º�Ä®o«µ¨
เหน็ว่าจาํÁ̈ ¥Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�·��¦ ·��®¨ �́�µ¦ �̧ÊÁ�È�®¨ �́�µ¦ �̧É�µ�µ�¦ ³ Á�«�nµ�Ä®o�µ¦ ¥° ¤¦ �́Ã�¥

39 มาตรา 30 บญัญตัวิ่า “หา้มมใิหบุ้คคลใด กกัตุนสนิคา้ควบคุมโดยมสีนิคา้ควบคุมไวใ้นครอบครอง
Á�·��¦ ·¤µ��̧É�Îµ®��Åª oÄ��¦ ³�µ«�°���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �µ¤¤µ�¦ µ 24 (14) หรอืเกบ็สนิคา้ควบคุมไว้ ณ
 �µ��̧É° ºÉ��°��µ��̧ÉÁ�È��µ¤�̧ÉÅ�oÂ�o�Åª o�n° ¡ �́��µ�Á�oµ®�oµ�̧É�µ¤¤µ�¦ µ�24 (6) ®¦ º°�¼o�¦ ³�°��»¦ �·�Ä��¹É�
มสีนิคา้ควบคุมไว้ Á¡ ºÉ°�Îµ®�nµ¥Â¨ oª ไม่นําออกจําหน่ายหรอืเสนอขายตามปกติ หรอืปฏเิสธการจําหน่ายหรอื
ประวงิการจาํหน่าย หรอืการสง่มอบสนิคา้ควบคุมโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร”.
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Å�o¦ �́¦ °�®¨ �́�µ¦ �̧ÊÅª oÄ��European Convention on Human Rights มาตรา 6 วรรคสอง40 แต่

Ä��¦ �̧�̧É��®¤µ¥�Îµ®��Á�È��o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́��¹É�¤�̧̈
Ä®oÁ¤ ºÉ° Ã���r µ¤µ¦ ��Îµ º�Ä®oÁ®È��¹��o° Á�È��¦ ·�° �́Á�È�Á�ºÉ°�Å��°��o°  �́�·¬�µ�Å�oÂ¨ oª��basic

fact���È�³  n��̈Ä®oÁ�·��o° Á�È��¦ ·��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦  �́�·¬�µ���presumed fact) ตามมา41 โดยจาํเลย
��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́��¤®̧�oµ�̧É�o°��ÎµÁ �° ¡ ¥µ�®¨ �́�µ���evidential Burden��Á¡ ºÉ° ®�̈́oµ��o°

 �́�·¬�µ��́Ê���¹É�Ä� £ µª ³ Á�n��̧Ê° µ��ÎµÄ®o�ÎµÁ̈ ¥��° ¥¼nÄ� £ µª ³ �̧ÉÁ ¥̧Á�¦ ¥̧�Â¨ ³ ¤Ã̧° �µ �̧É�³

Â¡ o��̧¤µ��¹Ê���°��µ��̧ÊÄ��ª µ¤Á�È��¦ ·��¼o�¦ ·®µ¦ �°��·�·�»��̈ ° µ�¤®̧¨ µ¥���Â¨ ³ ° µ�Å¤n
 µ¤µ¦ ��¦ µ�Á�̧É¥ª �́��µ¦�¦ ³�Îµ�nµ�Ç��°��·�·�»��̈Å�o�¦��»�Á¦ ºÉ°���¹É��³Á®È�Å�o° ¥nµ��́�Á��

Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¦ ·¬ �́��µ�Ä®�n��́��́Ê���¹�¤�̧́�®µª nµ��®¤µ¥�̧É�́��́�·�¹Ê���o°
 �́�·¬�µ��̧Ê�́��n° ®¨ �́�“presumption of innocence” หรอืไม่ และรฐัมเีหตุผลหรอืความชอบ

ธรรมอยา่งไรในการบญัญตักิฎหมายในลกัษณะดงักล่าว 

ผู้วจิยัเหน็ว่า �µ¦ �Îµ®���o°  �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́Ê�
�ª ¦ �Îµ®��Åª oÄ���®¤µ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �́��ª µ¤�·��µ�Á«¦ ¬��·�Â¨ ³ ¤ �̧̈�¦ ³���n°  �́�¤ nª�¦ ª ¤�

Â¨ ³ Á�È��ª µ¤�·��̧É  nµ¥¦ �́¤�̧ª µ¤¥µ�̈ Îµ�µ�Ä�Â ª�®µ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á¡ ºÉ° ¡ · ¼��r�ª µ¤�·��°�
�¼o�¦ ³�Îµ�·��Á�ºÉ°��µ�¡ ¥µ�®¨ �́�µ��nµ�Ç�³ ° ¥¼nในความครอบครองกบัฝ่ายจําเลยเพยีงอย่าง

Á�̧¥ª �®µ�Å¤n¤�̧µ¦ �Îµ®���� �́�·¬�µ��́��̈nµª Â¨ oª �ÎµÄ®o�µ¦ �́��́�Ä�o��®¤µ¥�́Ê��µ�

ประสทิธภิาพและไมม่ผีลในทางปฏบิตัิ และไมอ่าจนําตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษได้

2.5.3 เหตผุลในการกาํหนดให้กรรมการบริษทัต้องรบัผิดในทางแพ่ง42

การใชห้ลกัสภาพนิตบุิคคลของบรษิทัโดยเคร่งครดั ถอืว่าบรษิทัมสีภาพบุคคลต่างหาก
จากผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้มคีวามรบัผดิจาํกดัจาํนวนโดยเดด็ขาด �¹É�Á�È�®¨ �́Ä®�n�̧É Îµ�́�Â¨ ³

Á�È�®¨ �́�̧É�·¥¤Ä�o° ¥nµ�Â¡ ¦ n®¨ µ¥Â¨ ³ Á�È��̧É¥° ¤ ¦ �́�́�Ã�¥�́Éª Å� เพราะมปีระโยชน์ในแง่ของ

การระดมทุ��°��¼o�̧É�¦ ³  ��r�³ ¨ ��»�Ä��¦ ·¬ �́�́Ê�Ç Â�n�µ��¦ Ế�¤�̧»��̈�µ���Å¤n »�¦ ·�° µ«¥́
 ·��·Â¨ ³ �̈�µ��µ¦ ¤ ̧ £ µ¡ �·�·�»��̈�°��¦ ·¬ �́Á¡ ºÉ° Â ª�®µ�¦ ³ Ã¥��r nª��́ª Ã�¥¤ ·�°��oª ¥

�µ¦ �́��́Ê��¦ ·¬ �́ ®¦ º° Ä�o�¦ ·¬ �́Á¡ ºÉ°�¦ ³�Îµ�µ¦ �o° �̈®¦ º° ®¨ �̧Á̈ Ȩ́¥�£µ¦ ³ ®�oµ�̧ÉÂ¨ ³�ª µ¤¦ �́�·�
ตามกฎหมายแทนตน เช่น Ä�o�¦ ·¬ �́Á¡ ºÉ° ®¨ �̧Á̈ Ȩ́¥��ª µ¤¦ �́�·��µ¤��®¤µ¥Á�̧É¥ª �́�Á¦ ºÉ°��·�·

40 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ “บทสนันิษฐานตามกฎหมายในคดอีาญา,: วารสารอยัการ ��́��̧É�161

�̧�̧É�14 (มนีาคม 2532), 4.
41 โสภณ รตันากร,คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะพยาน�¡ ·¤¡ r�¦ Ế��̧É�6 (กรุงเทพฯ: นิตบิรรณาการ,

2538), 124-144, อา้งถงึใน อุดม รฐัอมฤตฐิ, “ผลของขอ้สนันิษฐานตามกฎหมาย �n°�µ¦ �Îµ®��®�oµ�̧É�Îµ º�

ในคดอีาญา,” วารสารนิติศาสตร,์ 25 (ม.ิย.1995), 304-319.
42 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา, การร่วมรบัผิดของกรรมการบริษัททางกฎหมาย,15-16

[Online], 19 พฤษภาคม 2555 Â®¨ n��̧É¤µ www.led.go.th/vichakarn/pdf/group09.pdf.
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กรรมสญัญา ละเมดิ แรงงาน ภาษอีากร ®¦ º° Á�̧É¥ª �́��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ เป็นต้น Á�ºÉ°��µ�

�¦ ·¬ �́�µ��¦ ·¬ �́�̧É�³�́��́Ê��¹Ê��́Ê�¤ ·Å�o¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��r�³�ÎµÁ�·��»¦�·�° ¥nµ�Â�o�¦ ·�หรอืแมบ้รษิทั
�́Ê��³�́��́Ê��¹Ê�Á¡ ºÉ°�ÎµÁ�·��»¦�·�Â�n�¼o�n° �́Ê�¤�̧ª µ¤¤»n�®¤µ¥�̧É�³®¨ �̧Á̈ Ȩ́¥��ª µ¤¦ �́�·�®¦ º° £ µ¦ ³

�µ¤��®¤µ¥�̧É�³Á�·��¹Ê�Ä�°�µ��Ã�¥Ä�o�¦ ·¬ �́�́�®�oµ เป็นตน้
�́��́Ê��µ¦ Ä�o £ µ¡ �·�·�»��̈�°��¦ ·¬ �́° ¥nµ�Á�¦ n��¦ �́�µ��¦ Ế��¹��n° Ä®oÁ�·��́�®µ�µ�

ประการ จากกµ¦ �̧É�»��̈�µ���Â ª�®µ�¦ ³ Ã¥��r�µ�®¨ �́��®¤µ¥�́��̈nµª Ã�¥Å¤n »�¦ ·�

ก่อใหเ้กดิ ความเสยีหาย หรอืเสยีประโยชน์จากหลกักฎหมายดงักล่าวโดยไม่สุจรติ ก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหาย หรอืเสยีประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก ®¦ º°�»��̈�̧É µ¤�¼oÁ�oµ¤µ¤�̧·�· ¤́ ¡ �́�r�́�

�¦ ·¬ �́�́Ê� ®¦ º°�n°�»��̈° ºÉ��̧É�o°�Á�oµ¤µ�¼�¡ �́Á�̧É¥ª�o°��́��¦ ·¬ �́�́Ê� ¦ ª ¤�́Ê��ÎµÄ®o¦ �́�o°�Á ¥̧
ผลประโยชน์บางประการ

2.5.4 เหตุผลในการกาํหนดข้อสนันิษฐานความรบัผิดทางอาญาของกรรมการ

บริษทั

�µ¦��·�́�·�µ�Ä�Á¦ ºÉ°��nµ�Ç �°��·�·�»��̈�µ��¦ Ế�° µ�Á�È��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Å�oและ

�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��́Ê�° µ� n��̈�¦ ³���n°  �́�¤Â¨ ³ Á«¦ ¬��·�Á�È�° ¥nµ�¤µ� โดยเฉพาะ

�ª µ¤�·�Á�̧É¥ª �́�° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ�Á«¦ ¬��·�(economic crime) Á�ºÉ° ��µ�̈�́¬�³�°�
° µ��µ�¦ ¦ ¤�¦ ³ Á£��̧Ê�°��µ��³  ¦ oµ��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�µ�Á«¦ ¬��·�¥�́ n��̈�¦ ³���n°  �́�¤

Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê��oª ¥�Â¨ ³ Á¡ ·É¤�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧É�³Á�·�Â�n �́�¤¤µ��ª nµ�µ¦ �¦ ³�°��»¦ �·�Á¡ ¥̧���
Á�̧¥ª�¦ �́�¹�¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È�Ä��µ¦ �́��́�·��®¤µ¥Á¡ ºÉ°  �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·�Â¨ ³ Á¡ ºÉ° �o°��́�

ความเสยีหายทางเศรษฐกจิของประเทศเป็นหลกั

Â�nÁ�ºÉ°��µ��ª µ¤�·��µ�Á«¦ ¬��·��¦ ³ Á£��̧Ê¡ ¥µ�®¨ �́�µ��nµ�Ç �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��µ¦
กระทําความผิดมกัจะอยู่ในความครอบครองของผู้กระทําความผิดเป็นส่วนใหญ่ทําให้การ

รวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ ของฝ่ายโจทก์ Á¡ ºÉ° ¢o°�¦ o°��ÎµÁ�·���̧�́��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Á�È�Å�
ด้วยความยากลําบาก จงึได้มกีารบญัญตัขิ้อสนันิษฐานให้กรรมการ ผู้จดัการหรอืผู้แทนนิติ

บุคคลมคีวามรบัผดิไว้ก่อน เ¡ ºÉ° �¦ ³ Ã¥��rÄ��ารดําเนินคดตีามกระบวนการยุติธรรม แม้ข้อ

 �́�·¬�µ��́��̈nµª ° µ�¤�̧́��µÁ¦ ºÉ° ��ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤ ° ¥¼n�oµ��Â�n¦ �́�È¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É�³�o° �
�́��́�·��®¤µ¥Ä�̈�́¬�³Á�n��̧Ê�

ปจัจุบนัการกระทําความผดิโดยนิตบุิคคลก่อใหเ้กดิผลรา้ยแรงแก่สงัคมอยู่เนืองๆ �¹É�
เป็นการกระทําคª µ¤�·��̧É¤ ¸̈ �́¬�³Á�È�° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ�Á«¦ ¬��·�Â¨ ³�µ¦ �̧É�³ ¨ �Ã�¬�¦ �́�·�·

บุคคลเพยีงประการเดยีวอาจไม่ได้ผลในการระงบั ®¦ º° ¥�́¥ Ế��µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́��̈nµª

Á�ºÉ°��µ��·�·�»��̈¤�̧ª µ¤ µ¤µ¦ ��µ��µ¦ Á�·� ในการชําระค่าปรบั �́��́Ê��¹��³�o°�®µ�́ª
�¼o�ÎµÁ�·��µ¦�¹É�Á�È��»��̈�¦ ¦ ¤�µ¤µ¨ งโทษใหไ้ด้
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การกระทําความผดิทางเศรษฐกจิ ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายรา้ยแรงต่อระบบเศรษฐกจิและ

 �́�¤�́��̧Ê
43

เป็นการบ่อนทําลายระบบเศรษฐกจิโดยรวม เช่น �ÎµÄ®o�¦ ³�µ���µ��ª µ¤Á�ºÉ°�º°
ในระบบธนาคาร หรอืตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเป็นการประทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิของคนจาํนวนมาก

Ã�¥Á�¡ µ³Ä���̧Á�̧É¥ª �́�Â�¦ r�ÎÊµ¤�́��®¦ º°�ÎµÄ®o�¼o�¦ ³�°��»¦�·�Ã�¥ »�¦ ·�Å¤n° µ�Â�n��́��Îµ�»¦ �·�

ได้ Á¡ ¦ µ³ ° µ��µ�¦ Á®¨ nµ�̧Ê�¦ ³�°��»¦�·�Å�o�oª ¥�o��»��ÎÉµ เช่น ®¨ �̧Á̈ Ȩ́¥�Å¤nÁ ¥̧£ µ¬ ¸หรอืการ
�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÃ�¥Á�¡ µ³�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í� ·��·�́�¦

Â¨ ³ Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦�oµ�°��¼o° ºÉ��¹É��̈�¦ ³ Ã¥��r�µ�° µ��µ�¦ ¦ ¤�¦ ³ Á£��̧Êจะมบีทบาทในการ
° »�®�»�Â¨ ³  n�Á ¦ ·¤Ä®oÁ�·�°��r�¦ ° µ��µ�¦ ¦ ¤�¹É��³�¦ ³�Îµ�·��̧É¦ oµ¥Â¦��¹Ê�Å�° �̧

�³Á®È�Å�oª nµ�µ¦�¦ ³�Îµ�·�Á�̧É¥ª �́�° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ�Á«¦ ¬��·��̧Ê�n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥

อย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสงัคมเป็นส่วนรวม Â¨ ³�µ¦ �¦ ³�Îµ�́��̈nµª �̧Ê�·�·�»��̈®¦ º°
ผูบ้รหิารนิตบุิคคลกเ็ป็นผูม้สี่วนในการกระทาํอยูด่ว้ย �³�́Ê�Á¡ ºÉ°�o°��́�¤ ·Ä®o�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�

Á�n��̧ÊÁ�·��¹Ê��¹�¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É�o°��́��́�·�� �́�·¬�µ�Ä®o�¼oบรหิารนิตบุิคคลรบัผดิดว้ย �¹É�
หากกําหนดบทลงโทษแต่โทษปรบัเพยีงประการเดยีว ° µ��³Å¤n¤�̧̈Ä��µ�¥�́¥ Ế��µ¦�¦ ³�Îµ

ความผดิดงักล่าวได้44 �¹��ÎµÁ�È��³�o°��Îµ®����̈�Ã�¬Á¡ ºÉ° Ä®o¤�̧ª µ¤Á®¤µ³  ¤�́��ª µ¤�·�Â�n

ละประเภท
�́��́Ê� Á¡ ºÉ° Ä®o��®¤µ¥¤�̧̈Ä��µ�¥�́¥ Ế�Â¨ ³�¦ µ��¦ µ¤�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��Îµ¡ ª��̧Ê

�¹��ÎµÁ�È��³�o°��Îµ�́ª�¼o�¦ ³�Îµ�·��̧ÉÂ�o�¦ ·� คอื ผู้บรหิารนิตบุิคคล �¹É�Á�È��»��̈�¦ ¦ ¤�µ¤µ
ลงโทษใหไ้ด้ Â�nÁ�ºÉ°��µ�Á�È��ª µ¤�·��̧É�́��o°��́��̈nµª ¤µÂ¨ oª ทําใหร้ฐัหาพยานหลกัฐานใน

การนําตวับุคคลมาลงโทษไดล้ําบาก �³�́Ê��¹�¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È�° ¥nµ�¥·É��̧É�³�Îµ®����®¤µ¥�¹É�¤¸

�̈Ä®o�Îµ�́ª�»��̈Á®¨ nµ�́Ê�¤µ¨ �Ã�¬Å�o�nµ¥�¹Ê��µ¦ �Îµ®��Á�n��́Ê��ÎµÁ�È��³�o°��̈�́£ µ¦ ³�µ¦
พสิจูน์ไปใหแ้ก่ผูบ้รหิาร นิตบุิคคล หรอืบางกรณีกก็ําหนดใหผู้บ้รหิารนิตบุิคคลรบัผดิเดด็ขาดไป

ดว้ย หากปรากฏว่านิตบุิคคลรบัผดิ เช่น กรณีความผดิตามพระราชบญัญตักิําหนดความผดิของ
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พ.ศ.2499 เป็นตน้

ผูว้จิยัเหน็ว่า �µ¦ �̧É��®¤µ¥�́��́�·Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́¦ �́�·�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�°��¦ ·¬ �́�¹�

�nµ�³ ¤ ¡̧ ºÊ��µ�¤µ�µ��ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É��®¤µ¥�¦ ³  ��r�³�ª��»¤¤ ·Ä®o�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�
อาญา โดยการกําหนดใหผู้ด้าํเนินการ หรอืกรรมการบรษิทัต้องรบัผดิเดด็ขาด หรอืกําหนดเพยีง

Á�È��o°  �́�·¬�µ�Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́¦ �́�·�Åª o�n°��́É�Á°� �¹É��¦ �̧�̧Ê�nµ�³�ÎµÄ®o�µ¦ �¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·��°��¦ ·¬ �́�¹É�° µ��³�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Â¨ ³ �̈�°��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê��n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥
อยา่งรา้ยแรงลดน้อยลงได้

43 โกเมน ภทัรภริมย,์ �ª µ¤�·��µ�Á« ¦ ¬��·��́��ª µ¤ ¤ É́���Â®n��µ�· (เอกสารวจิยัส่วนบุคคล

วชิาสงัคมจติวทิยา วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร, 2529), (อดัสาํเนา).
44 เขม็ชยั ชุตวิงศ,์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (รายงานการไปดงูาน),(ม.ป.ป.), 391-392.
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จงึเหน็ไดว้่าความรบัผดิของกรรมการบรษิทัมี 2 ประเภทคอื ความรบัผดิทางแพ่งและ

ความรบัผดิทางอาญา �ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́Ê���®¤µ¥Å�o�Îµ®��Åª o 2
กรณี คอืความรบัผดิทางอาญาจากการกระทําของตนเอง Á�È��¦ �̧�̧É�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́Å�o�¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·�Á¡ ºÉ°�¦ ³Ã¥��r�°��¦ ·¬�́�¹É��ÎµÄ®o�¦ ·¬ �́�o°�¦ �́�·��µ�° µ�µ Îµ®¦ �́�µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê�และ
กรรมการบรษิทักต็อ้งรบัผดิทางอาญาเป็นส่วนตวัดว้ย

 nª��¦ �̧�̧É °� คอืความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทัตามขอ้สนันิษฐานทาง

กฎหมาย �¹É�Á�È��¦ �̧�̧É�¦ ·¬ �́Å�o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤��®¤µ¥ และกฎหมายกําหนดข้อ
สนันิษฐานว่าใหก้รรมการบรษิทัมคีวามผดิดว้ย เวน้แต่ว่าจะพสิูจน์ได้ว่าตนมไิดม้สี่วนรูเ้หน็ใน

�ªµ¤�·��́Ê�ในการบญัญตัคิวามรบัผดิของกรรมการบรษิทัไวใ้นรปูแบบสนันิษฐานเป็นการผลกั
£ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÅ�Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�¹Éงเป็นจําเลย �¹É�Ä���̧° µ�µ�́Ê�¤®̧¨ �́�¦ �́�µÄ��µ¦

ดําเนินคดีอยู่ว่า Ã���r�³�o°��Îµ º�¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á¡ ºÉ° ¡ · ¼��r�µ¦ �¦ ³�Îµ�·��°��ÎµÁ̈ ¥��

ปราศจากขอ้สงสยั
 Îµ®¦ �́Â�ª�·�Á�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́Â¨ ³�µ¦ �Îµ®���o°  �́�·¬�µ�

�́Ê�Á�È��µ¦ «¹�¬µÁ¡ ºÉ° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á�oµÄ�Ä��µ¦ ª ·Á�ราะห์ถงึหลกัการวนิิจฉัยของศาล และการ
บญัญตัเิป็นกฎหมายว่ามคีวามเป็นธรรมต่อกรรมการบรษิทัหรอืไม่ Á¡ ºÉ° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á�oµÄ�Ä�

การวเิคราะหบ์ทต่อไป

ผู้วิจยัเห็นว่า Á®�»�̈ �̧É��®¤µ¥�́��́�·�o°  �́�·¬�µ�Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́¦ �́�·�Ä�
�ªµ¤�·��°��·�·�»��̈�́Ê�° µ��³Á�ºÉ°��µ�ª nµ

1. �µ¦ �¦ ³�Îµ�·��µ¦ �µ��°��·�·�»��̈�́Ê��¦ ³�ÎµÃ�¥�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́��́Ê��¹�Å¤n�nµ
Á�È�Å�Å�o�̧É�·�·�»��̈�³�¦ ³�Îµ�·�Å�oÃ�¥�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́Å¤n¦ ¼oÅ¤nÁ®È�

2. Ä��µ���·�́�·�ª µ¤�·��̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�̧Ê¤�́�³Á�È��ª µ¤�·��µ�Á«¦ ¬��·��¹É��³®µ

พยานหลกัฐานมาพสิูจน์ความรู้เหน็ของกรรมการบรษิัทได้ยาก Á¡ ¦ µ³�µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·��́Ê�
พยานหลกัฐานต่าง ๆ มกัอยู่ในความครอบครองของผูก้ระทําผดิ �́��́Ê��µ¦  �́�·¬�µ�Ä®o

�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́¦ �́�·�Åª o�n°�� µ¤µ¦ ��ÎµÁ�·���̧Â¨ ³�Îµ�́ª�¼o�¦ ³�Îµ�·��̧ÉÂ�o�¦ ·�¤µ¨ �Ã�¬Å�oและ
 ¦ oµ��ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤Ä��µ¦ �ÎµÁ�·���̧�Á�ºÉ° ��µ�° �̧  nµ¥Å�oÁ�¦ ¥̧�° ย่างมากในการพิสูจน์

ขอ้เทจ็จรงิ

3. �́��»�́��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�µ�Á«¦ ¬��·��̧É�¦ ³���¦ ³Á�º°��ª µ¤¤ É́���Â®n��µ�·�́Ê��́��̧É
กล่าวมาแลว้ว่านิตบุิคคลกม็สี่วนในการกระทําความผดิดว้ย การลงโทษนิตบุิคคลโดยการปรบั

®¦ º° ¦ ·��¦ ¡́ ¥r ·�Å¤n�n° ¥¤�̧̈¤µ�Á�nµ�̧É�ª ¦ หากกฎหมายไม่เอาตวักรรมการบรษิทัมาลงโทษ
° µ�Á�È��n°��µ�Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�ª ¥Ã°�µ �Îµ�ª µ¤�·�Á¡ ºÉ° ®µ�¦ ³ Ã¥��rÃ�¥Ã¥��ª µ¤�·�Å�

Ä®o�·�·�»��̈��́��́Ê��µ¦  �́�·¬�µ�Ä®o�¼oÂ���·�·�»��̈ ¦ �́�·� µ¤µ¦ ��nª ¥Â�oÅ��́�®µ�ª µ¤

ได้เปรยีบเสียเปรยีบในการพิสูจน์ข้อเท็จจรงิ เป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินคดÂี¨ ³  µ¤µ¦ ��ÎµÁ�·��µ¦�¦ µ��¦ µ¤° µ��µ�¦ ¦ ¤�̧É�¦ ³�ÎµÃ�¥�·�·�»��̈¨ �Å�o
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�ªµ¤�°��¦ ¦ ¤Ä��µ¦�Îµ®���o°  �́�·¬�µ��̧ÉÁ�È�Ã�¬Â�n�ÎµÁ̈ ¥Ä���̧° µ�า

Ä��µ¦ �̧É¦ �́�́��́�·Á¦ ºÉ°��o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÁ�È�¤µ�¦�µ¦ Á¡ ºÉ°�°� �°�
ต่อนโยบายในการป้องกนัและปราบปรามมใิห้มกีารกระทําความผดิทางอาญาด้วยวธิกีารลด

ภาระในการพสิูจน์การกระทําผดิของจาํเลย �¹É�ª ·�̧�µ¦ �́��̈nµª ¥n° ¤¤�̧̈�¦ ³���n° ®¨ �́�¦ ³ �́�

สทิธแิละเสรภีาพของบุคคลจากการถูกดําเนินคดอีาญาโดยรฐั Ä� nª��̧Ê�³«¹�¬µ���́��́�·�°�
กฎหมายดงักล่าวว่าขดัหรอืแย้งกับหลกัประกันสทิธิเสรภีาพของประชาชนตามรฐัธรรมนูญ

หรอืไม่ �¹É��́��·�·«µ �¦ r¤�̧ª µ¤�·�Á®È�Ä��µ¦ �́��́�·�°���®¤µ¥ ใน 2 กรณี45 คอื

1. พจิารณาในระหว่างการร่างกฎหมาย ¤�̧́�®µ�̧É�ª ¦ ®¥·�¥��¹Ê�¤µ¡ ·�µ¦ �µ�È�º° ผูม้ ี
®�oµ�̧É¦ �́�·��°�Ä��µ¦ ¦ nµ���®¤µ¥�ª ¦ �³ ¤ ®̧¨ �́Á���r° ¥nµ�Ä�®¦ º° Å¤nÄ��µ¦ �́��́�·�o°

 �́�·¬�µ��¦ ³ Á£��̧ÊÁ�ºÉ°��µ���®¤µ¥�¹É�  nµ¥�·�·�́��́�·° °�¤µÁ¡ ºÉ°�nª ¥Á®¨ º°   nµ¥�¦ ·®µ¦ Ä�
การปราบปรามอาชญากรรม โดยทําใหส้ามารถจบักุม กล่าวหา และลงโทษผูต้้องหาหรอืจาํเลย

จนเกินขอบเขต ¥n° ¤�ÎµÄ®o®¨ �́�¦ ³ �́� ·��·Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈�̧ÉÅ¤nÄ®o«µ¨ ¡ ·¡ µ�¬ µ¨ �Ã�¬

จนกว่าจะแน่ใจว่ามกีารกระทําความผิดจรงิ Â¨ ³�ÎµÁ̈ ¥Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�¥n° ¤�¼�
กระทบกระเทอืน

Ä��¦ �̧�̧Ê�́��·�·«µ �¦ r�µ��nµ�Á®È�ª nµ   nµ¥�·�·�́��́�·Å¤n¤�̧ª µ¤�°��¦ ¦ ¤�̧É�³ ª µ��o°
สนันิษฐานอย่างไรก็ได้ตามชอบใจ Ã�¥Å¤n�Îµ�¹��¹�ª nµ�o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�È�Á�ºÉ° �Å��°��µ¦

 �́�·¬�µ��́��o° Á�È��¦ ·��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦  �́�·¬�µ�¤�̧ª µ¤ ¤́¡ �́�r�́�®¦ º° Å¤nÁ�ºÉ°��µ�¥·É��o° Á�È��¦ ·�

° �́Á�È�Á�ºÉ°�Å��°��µ¦  �́�·¬�µ��́��o° Á�È��¦ ·��̧ÉÅ�o¦ �́�µ��µ¦  �́�·¬�µ�¤�̧ª µ¤ ¤́ ¡ �́�r�o° ¥
�́�Á¡ ¥̧�Å¦ Ã°�µ �̧É�¼o�¦ · »��·Í�³�¼�̈�Ã�¬�È¤¤̧µ��¹Ê�Á�È�Á�µ�µ¤�́ª การใชข้อ้สนันิษฐานทาง

��®¤µ¥Á�È�Á�¦ ºÉ° �¤º° ° Îµ�ª ¥�ª µ¤  ³ �ª �Â�n  nµ¥�¦ ·®µ¦ ¨ ³ Á̈ ¥�ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤Ä��µ¦
บรหิารงานยตุธิรรม �¹�¤ ·Ä�n ·É��̧É�¼��o°��́�

2. การพจิารณาÁ¤ ºÉ°��®¤µ¥�́Ê�¤�̧̈Ä�o�́��́�Â¨ oª ตามปกตผิู้ใช้กฎหมายไม่ว่าฝ่าย

�¦ ·®µ¦ ®¦ º°   nµ¥�»̈µ�µ¦ ¤�̧ª µ¤�¼�¡ �́�o°��º°��®¤µ¥�́Ê� อย่างไรกด็ถี้าฝ่ายนิตบิญัญตัติรา
กฎหมายใดออกมาขดัแยง้หรอืฝา่ฝืนต่อบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ ��®¤µ¥�́Ê�° µ��¼�ª ·�·��́¥ª nµ

เป็นโมฆะ46 �́��́Ê��n°��µ��̧É  nµ¥�¦ ·®µ¦ ®¦ º°   nµ¥�»̈µ�µ¦ �³Å¤n¥° ¤¦ �́�́��́��µ¤��®¤µ¥�̧Éª µ�
�o°  �́�·¬�µ��¹É�Å¤nÁ�È��¦ ¦ ¤�ÈÂ�nÃ�¥�µ¦ ª ·�·��́¥ª nµ��®¤µ¥�́Ê��́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â¨ ³ Á�È�Ã¤�³

 Îµ®¦ �́¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��°��¦ ³ Á�«Å�¥Á�nµ�̧É�nµ�¤µ�́Ê�¤°̧ ¥¼n®¨ µ¥��́��̧Éª µ�®¨ �́�µ¦ �»o¤�¦ °� ·��·

45 เขม็ชยั ชุตวิงศ,์ “ความชอบธรรมในการกาํหนดขอ้สนันิษฐานตามกฎหมายในคดอีาญา,” วารสาร

อยัการ, (2531), 2-33.
46 �Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �̧�µ�̧É1/2489 Å�oÁ�¥ª ·�·��́¥Åª oª nµÄ�¥»� ¤¥́�̧É¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¤·Å�o�Îµ®��°��r�¦ Á¡ ºÉ°

�Îµ®�oµ�̧ÉÃ�¥Á�¡ µ³ «µ¨ �³Á�È��¼o�Îµ®�oµ�̧Éª ·�·��́¥ª nµ��®¤µ¥Ä��́�Â¥o�®¦ º°   nµ  º��n°���́��́�·¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�
Â�n�oµ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��Îµ®��°��r�¦ �̧É�Îµ®�oµ�̧ÉÃ�¥Á�¡ µ³ เช่น คณะตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ องคก์รดงักล่าวกจ็ะ
ทาํ®�oµ�̧É�̧Ê.
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เสรภีาพของประชาชนค่อนข้างชดัเจน เช่น ฉบบั พ.ศ.2492,พ.ศ.2517,พ.ศ.2521,พ.ศ.2534

และฉบบั พ.ศ.2540
สาํหรบัฉบบัปจัจบุนัคอื ฉบบั พ.ศ.2550 ไดว้างหลกัคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน

�¹É��³¤�̧́�®µÁ�̧É¥ª ¡ �́�¹�Á¦ ºÉ°��o°  �́�·¬�µ�คอื
มาตรา 39 “บุคคลจะไมต่อ้งรบัโทษทางอาญา Áª o�Â�n�³Å�o�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́��®¤µ¥�¹É�Ä�o

° ¥¼nÄ�Áª ¨ µ�̧É�¦ ³�Îµ�́Ê��́��́�·Á�È��ªµ¤�·�Â¨ ³�Îµ®��Ã�¬Åª o...”

วรรคสอง “ในคดอีาญา ตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยไมม่คีวามผดิ...”
�́��́Ê�®µ�¤�̧́�®µÃ�oÂ¥o�ª nµ��®¤µ¥�̧É¤�̧� �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��»��̈

ดงักล่าวเ�È����́��́�·�̧É° µ��³ �́�®¦ º° Â¥o��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�®¦ º° Å¤n��¹É�«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��o° �
ª ·�·��́¥�¦ ³ Á�È��́��̈nµª Â¨ ³ ° µ��ÎµÄ®oÁ®È�Â�ª�µ�Â¨ ³�ª µ¤Á®È�ª nµ�� �́�·¬�µ��̧Ê�È° µ��³�́�

หรอืไมข่ดัต่อรฐัธรรมนูญกเ็ป็นไปได ้

2.6 ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษทัตามกฎหมายต่างประเทศ

Ä� nª��̧Ê�³ �̈nµª�¹� แนวทางตามกฎหมายคอมมอนลอว์คอืประเทศองักฤษ และ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา พรอ้มกบัศกึษาแนวทางตามกฎหมายในประเทศไทย �́��̧Ê

2.6.1 ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษทัในประเทศองักฤษ

ในประเทศองักฤษ Á¤ ºÉ° «µ¨ ¡ ·¡ µ�¬µª nµ�¦ ·¬ �́�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤�̧É��®¤µ¥�Îµ®��Åª o

° �́Á�ºÉ°�¤µ�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�° �̈¼��oµ� (servants) หรอืกรรมการ (officers) แลว้ลูกจา้งหรอื

�¦ ¦ ¤�µ¦ �́Ê��È° µ��o°�¦ �́�·��µ�° µ�µ�oª ¥ โดยอาจต้องรบัผดิในฐานะตวัการร่วม (a joint
principal) หรอืในฐานะผูใ้ช้ (abetter) �́Ê��̧Ê�¹Ê�° ¥¼n�́�¡ §�·�µ¦ �rÄ��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�47 ใน

ประเทศองักฤษได้มกีารกําหนดความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทัไว้ในกฎหมายลาย
¨ �́¬�r° �́¬ ¦ ¤µ�Á¡ ·É¤�¹Ê�Á¦ ºÉ° ¥Ç โดยลกัษณะของการบญัญตักิฎหมายมี 2 รปูแบบ ไดแ้ก่

ก. การกําหนดว่า “Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�และสามารถพสิูจน์ไดว้่าเป็นการ

�¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�·��¹Ê�Ã�¥�ª µ¤¥·�¥° ¤ หรอืความรูเ้หน็เป็นใจ ®¦ º° Á�·��¹Ê��µ��ª µ¤�¦ ³ ¤µ�Ä�Ç
ของผู้อํานวยการ ผู้จดัการ เลขาธกิาร ®¦ º° Á�oµ®�oµ�̧É° ºÉ�Ä�Ä�̈�́¬�³Á�̧¥ª �́��́��»��̈Ä�

ตําแหน่งต่างๆดงักล่าวของนิตบุิคคล ®¦ º°�»��̈Ä��¹É��¦ ³�Îµ�µ¦ Ä�̈�́¬�³�́��̈nµª �»��̈�́Ê�
และนิตบุิคคลจะมคีวามผดิ Ä��¦ �̧�̧ÊÃ���r¤®̧�oµ�̧É�Îµ º�Ä®o«µ¨ Á®È��¹��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°�

จาํเลย �¹É���®¤µ¥ nª�Ä®�n�°�° �́�§¬¤ ¸̈ �́¬�³Á�n��̧Ê

47 Glanville Williams, Criminal Law: The General Part, 2nd ed. (1961), 865-866, อา้งถงึใน 

พชัราวลยั สุขคุม้, “ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษทั” (นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ, 2549), 65.
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ข. การกําหนดขอ้สนันิษฐานความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทั

�¦ �̧�̧Ê�ÎµÁ̈ ¥�³�o°�Á�È��¼o¤®̧�oµ�̧É�ÎµÁ �° ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ º�Á¡ ºÉ° ®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ�
�°���®¤µ¥��®¤µ¥�̧É�́��́�·Ä�̈�́¬�³�̧Êเช่น the Official Secrets Act 1920 มาตรา 8 (5)

�¹É��Îµ®��ª nµ “Ä��¦ �̧�̧É®oµ�®»o� nª��Îµ�́�®¦ º°�¦ ·¬ �́Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�ผูอ้ํานวยการ และ
ผูบ้รหิารของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรอืบรษิทัจะต้องรบัผดิในความผดิดงักล่าวดว้ย เวน้แต่บุคคล

�́Ê��³  µ¤ µ¦ �¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ®¦ º° �µ¦ ��Áª o��¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��ª µ¤�·�Å�oÁ�·��¹Ê�Ã�¥

ปราศจากความรูห้รอืความยนิยอม �°��»��̈�́Ê�”
�µ¦ �́��́�·��®¤µ¥¨ �́¬�³ �̧ÉÁ�È��o°  �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�อาญาของผู้แทนนิติ

�»��̈�́Ê� �ÎµÄ®oÁ�·��o°  � ¥́Á¦ ºÉ° ��ª µ¤�°��¦ ¦ ¤�°��µ¦ �́��́�·��®¤µ¥Ä�̈ �́¬�³ �̧Ê
Á�ºÉ°��µ��µ¦�ÎµÁ�·���̧° µ�µÄ��¦ ³ Á�«° �́�§¬¥¹��º° ®¨ �́“presumption of innocence” โดย

�́�®µÁ¦ ºÉ°��̧ÊÁ�·��µ��ªµ¤Á�oµÄ�Á¦ ºÉ°�“ภาระพสิจูน์” (burden of proof) �·�Á¡ Ȩ̂¥�Å�48 กล่าวคอืใน

¦ ³���° ¤¤° �̈ ° ª rÂ�n�£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��r° °�Á�È�£µ¦ ³�¼�Ä�Ä®o«µ¨ Á�ºÉ° (persuasive burden)
และภาระการนําเสนอพยานหลกัฐาน (evidential burden) Ä���̧° µ�µ�́Ê�Ã���r¤£̧ µ¦ ³ �́Ê� °�

ประการ คอื �́Ê�£µ¦ ³�¼�Ä�Ä®o«µ¨ Á�ºÉ° และภาระการนําเสนอพยานหลกัฐาน  nª��ÎµÁ̈ ¥¤®̧�oµ�̧É
เพยีงการนํา Á �° ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á�nµ�́Ê�¤ ·Å�o¤®̧�oµ�̧É�¼�Ä�Ä®o«µ¨ Á�ºÉ° Â�n° ¥nµ�Ä�โดยจาํเลยมี

 ·��·�̧É�³Å¤nÄ®o�µ¦ Ä�ÇÁ̈ ¥ หรอือาจจะยกขอ้ต่อสูโ้ต้แยง้ขอ้กล่าวหาของโจทก์ได้ ในทางปฏบิตัิ

เกดิความเขา้ใจผดิว่า �o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́Ê�¤�̧̈�ÎµÄ®o¤�̧µ¦ �̈�́
ภาระการ¡ · ¼��rÄ� nª�£µ¦ ³�µ¦ �¼�Ä�Ä®o«µ¨ Á�ºÉ° Å�Ä®oÂ�n�ÎµÁ̈ ¥�oª ¥49 �¹É��µ¦��·�́�·Á�n��̧Ê�ÎµÄ®o

ขดัต่อหลกั presumption of innocence อย่างมาก ในสมยัต่อมาจงึไม่มกีารร่างกฎหมายเป็นขอ้
สนันิษฐานความรบัผดิของผูบ้รหิารอกีต่อไป

ตวัอยา่งของกฎหมายในประเทศองักฤษ �¹É��Îµ®�����́��́�·ความรบัผดิของกรรมการ

บรษิทัจะเหน็ไดต้ามกฎหมายต่างๆ เช่น50

ก. The Official Secrets Act 1920

มาตรา 8 (5) กําหนดว่า Ä��¦ �̧�̧É�»��̈�¹É��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Á�È�บรษิทั ผูอ้ํานวยการ
Â¨ ³ Á�oµ®�oµ�̧É�°��¦ ·¬ �́�»����o°�¦ �́�·�Ä��ª µ¤�·��́Ê��oª ¥ เวน้เสยีแต่ว่าเขาไดพ้สิูจน์ว่าการ

กระทํา ®¦ º° ¨ ³ Áª o��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́��̈nµª Å�oÁ�·��¹Ê�Ã�¥�¦ µ«�µ��ª µ¤¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤

�°���Ä�Á¦ ºÉ°�Ã�¬�µ¤¤µ�¦ µ�̧Ê��®¤µ¥�Îµ®��Åª oÄ�¤µ�¦ µ 8 (1) ว่า “บุคคลใดไดก้ระทํา

48 วงศศ์ริิ ศรรีตัน์, ความรบัผิดทางอาญาของผู้บริหารนิติบุคคล (นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะ

นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ŚŝśŞ���74.
49 Glanville Williams, supra note 10, 898, อา้งถงึใน ทวเีกยีรต ิมนีะกนิษฐ และองอาจ เทยีน

หริญั, “¦ µ¥�µ��µ¦  ¦ »��̈�µ¦ ª ·�́¥�Á¦ ºÉ°��“ความรบัผดิทางอาญาของนิตบิุคคล” �®ª́�o° �̧É�8 ของโครงการวจิยั
Á¦ ºÉ°��“การพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองคก์รอาชญากรรมขา้มชาต”ิ¦ ³ ¥³ �̧É�2)”, 19-21.

50 วงศศ์ริิ ศรรีตัน์, ความรบัผิดทางอาญาของผูบ้ริหารนิติบุคคล, 74.
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�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Êจะต้องตกอยูภ่ายในบงัคบัการลงโทษเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

แต่ไมเ่กนิ 14 ปี”
ข. The Monopolies and Restrictive Practices Act 1948

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�́��̈nµª Å�o¤�̧��́��́�·Á�̧É¥ª �́��o°  �́�·¬�µ�Åª oÄ�¤µ�¦ µ 18 (3) กํา
®��ª nµÄ��¦ �̧�̧É�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÅ�o�¦ ³�ÎµÃ�¥�¦ ·¬ �́ ผู้อํานวยการ

�¼o�́��µ¦ �́Éª ไป เลขานุการ ®¦ º° Á�oµ®�oµ�̧É�¹É�¤®̧�oµ�̧É�̈oµ¥�̈ ¹��́��»��̈�̧É�̈nµª ¤µÂ¨ oª�°��¦ ·¬ �́

ทุกๆ คน ®¦ º° Á�È��»��̈�¹É�° µ��¦ ³�Îµ�µ¦ Å�o�µ¤®�oµ�̧ÉÁ�n�ª nµ�́Ê�Å�oÁ�È�Á�oµ®�oµ�̧É�́��̈nµª Ä�
��³�̧É¤�̧µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��º° ª nµ¤�̧ª µ¤�·�Ä��ª µ¤�·��́��̈nµª�oª ¥ Áª o�Â�n�»��̈Á®¨ nµ�́Ê��³

พสิจูน์ไดว้่าความผดิดงักล่าวไดก้ระทาํลงโดยปราศจากความยนิยอมหรอืรูเ้หน็ของตนและตนได้
¡ ¥µ¥µ¤�o°��́�¤ ·Ä®o�ª µ¤�·�Á�·��¹Ê��¹É��ª µ¤¡ ¥µ¥µ¤�́Ê����ª ¦ Å�o�¦ ³�ÎµÅ��µ¤¨ �́¬�³Â¨ ³

®�oµ�̧É�µ¤�ª µ¤ µ¤µ¦ �Ä� £µª ³ �́Éª Ç ไปแลว้ �µ¦ ¨ �Ã�¬�µ¤���́��́�·�̧Ê��®¤µ¥�Îµ®��Åª o

ในมาตรา 18 (1) ว่า “บุค�̈�»����̧É�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Êจะต้องลงโทษจาํคุก
ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ปรบัไมเ่กนิ 100 ปอนด์ ®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́”

�́�®µÁ¦ ºÉ°��ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤Ä��µ¦�Îµ®���o°  �́�·¬�µ�
��®¤µ¥�̧É�́��́�·Á¦ ºÉ°��µ¦  �́�·¬�µ�ª nµÄ®o�ÎµÁ̈ ¥¤�̧ª µ¤�·�Â¨ ³ �̈�́£ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÄ®o

��Â�n�ÎµÁ̈ ¥�̧ÊÄ��¦ ³ Á�«° �́�§¬�́Ê�Å¤n¤�̧́�®µª nµ���́��́�·�́��̈nµª�³ �́�Â¥o��́�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�

Â�nÁ�ºÉ°��µ�Ä��¦ ³ Á�«° �́�§¬®¦ º°�¦ ³ Á�«° ºÉ��̧ÉÁ�¦ ·�Â¨ oª �̧É¥¹��º° ®¨ �́ª nµ ผูถู้กฟ้องเป็นจาํเลย
จะต้อ� �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµÁ�È��¼o�¦ · »��·Í(presumption of innocence) 51 �́��́Ê��µ¦ �̧É��®¤µ¥

บญัญตัสินันิษฐานไวก่้อนว่าจาํเลยมคีวามผดิ เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่าตนมไิดย้นิยอมในการกระทํา
�ª µ¤�·��́Ê� Á�È�Á¦ ºÉ°��̧É¤�̧µ¦ ��Á�̧¥�Á�n��́�ª nµ�µ¦ �́��́�·��®¤µ¥Á�n��̧Ê¤�̧ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤

ห¦ º° Å¤n��́�®µ�́��̈nµª Á�·��¹Ê��ª µ¤Å¤nÁ�oµÄ�Ä��Îµª nµ “ภาระการพสิูจน์ (burden of proof)”

�·�Á¡ Ȩ̂¥�Å�52 กล่าวคอื Ä�¦ ³���° ¤¤° �̈ ° ª r�́Ê�£ µ¦ ³ ¡ · ¼��r° ° �Á�È�£µ¦ ³ �́��¼�Ä®oÁ�ºÉ°
(persuasive burden หรอื burden of persuasion) และภาระการนําเสนอพยานหลกัฐาน

(evidential burden หรอื burden of producing evidence)  nª��ÎµÁ̈ ¥¤®̧�oµ�̧ÉÁ¡ ¥̧��µ¦�ÎµÁ �°
¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á�nµ�́Ê��¤·Å�o¤®̧�oµ�̧É�¼�Ä�Ä®o«µ¨ Á�ºÉ° Â�n° ¥nµ�Ä��Ã�¥�ÎµÁ̈ ¥¤ ̧ ·��·�³Å¤nÄ®o�µ¦ Ä�Ç

เลย หรอือาจยกขอ้ต่อสูโ้ต้แยง้ขอ้กล่าวหาของโจทก์ได้ ในทางปฏบิตัเิกดิความเขา้ใจผดิว่าขอ้

สนันิษฐานความ¦ �́�·��°��¼o�¦ ·®µ¦ �́Ê�¤�̧̈�ÎµÄ®o¤�̧µ¦ �̈�́£ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÄ� nª�£µ¦ ³�µ¦ �¼�
Ä�Ä®o«µ¨ Á�ºÉ° Å�Ä®oÂ�n�ÎµÁ̈ ¥�oª ¥��¹É��µ¦ ��·�́�·Á�n��̧Ê�ÎµÄ®o�́��n° ®¨ �́��presumption of

innocence) เป็นอยา่งมาก

51 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ ข้อสนันิษฐานตามกฎหมายในคดีอาญา (ม.ป.ท. ม.ป.พ. ม.ป.ป.), 4.

(อดัสาํเนา).
52 วงศศ์ริิ ศรรีตัน์, ความรบัผิดทางอาญาของผูบ้ริหารนิติบุคคล, 75.
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อย่างไรกต็าม Ä��́��»�́��̧Ê��®¤µ¥�¹É� �́�·¬�µ�Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́¦ �́�·�Ä��ª µ¤�·�

ขอ��¦ ·¬ �́° �́Á�È��µ¦ �̈�́£ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÄ®o��Â�n�ÎµÁ̈ ¥�́Ê�Ä��¦ ³ Á�«° �́�§¬Å¤n¤�̧µ¦ ¦ nµ�° �̧
แล้ว  หากรฐัประสงค์จะกําหนดให้ผู้บรหิารนิตบุิคคลต้องรบัผดิรฐัก็จะกําหนดความรบัผดิของ

�¼o�¦ ·®µ¦ Á° µÅª oÃ�¥�́�Â�o���¹É��³¤°̧��r�¦ ³�°��ª µ¤�·�Åª oÁ¡ ¥̧�Â�nÁ¤ ºÉ°�¼o�¦ ·®µ¦ �“มสี่วนรู”้ ในการ
กระทาํโดยไมต่อ้ง “ลงมอืกระทาํ” �ÈÁ�È��ªµ¤�·�Â¨ oª Â¨ ³�Îµ®��Ä®o  nµ¥Ã���rÁ�È��¼o�̧É¤£̧ µ¦ ³�µ¦

พสิูจน์ใหเ้หน็ถงึความผดิของจาํเลย53 เช่นตาม The Companies Act 1976 มาตรา 89 (1)

กําหนดว่า “Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤ ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·��́��̧ÊÂ¨ ³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ
�ª µ¤�·��́Ê�Á�·��¹Ê�Ã�¥�ª µ¤¥·�¥° ¤®¦ º° ¦ ¼oÁ®È�Á�È�Ä�®¦ º° Ã�¥�ª µ¤�¦ ³ ¤µ��°��¼o° Îµ�ª ¥�µ¦�

�¼o�́��µ¦ �®¦ º° �»��̈ ° ºÉ�Ä��̧É¤�̧µ�³ �̈ oµ¥�̈ ¹��́��»��̈�nµ�ÇÁ®¨ nµ�̧Ê��»��̈ �́Ê�¤�̧ª µ¤�·�
เช่นเดยีวกบันิติบุคคล” ° �́�§¬�¹�Å¤n¤�̧µ¦ �Îµ®����®¤µ¥¨ �́¬�³ �̧ÉÁ�È��µ¦ �̈ �́£ µ¦ ³�µ¦

พสิจูน์ใหแ้ก่จาํเลยอกีต่อไป

2.6.2 ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษทัในประเทศสหรฐัอเมริกา

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ��®¤µ¥�Îµ®��Ä®o�¼oÂ���°��·�·�»��̈�¹É�¤̧ nª�Á�̧É¥ª�o°��́�

การกระทาํความผดิอาญาจะตอ้งมคีวามรบัผดิทางอาญาดว้ย แมว้่าจะเป็นการกระทําในนามของ
�¦ ·¬ �́Â¨ ³ Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥° ¥¼n£ µ¥Ä��°�Á��Â®n��µ��̧É�oµ��È�µ¤�Ã�¥�́Éª Å��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́

�³�o°�¦ �́�·�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��¦ ·¬ �́�́Ê�Á�¡ µ³ Ä��¦ �̧�̧É�¦ ¦ ¤�µ¦ Å�o É́�®¦ º° °�»�µ�Ä®o

¤�̧µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê�มใิช่ตอ้งรบัผดิเพยีงเพราะว่าตนมสีถานะเป็นผูแ้ทนของบรษิทั54 ในส่วนของการ
บญัญตักิฎหมµ¥Á¡ ºÉ°�Îµ®���ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́ฝ่ายนิตบิญัญตัมิกัจะไม่

บญัญตัเิป็นขอ้สนันิษฐานให้กรรมการบรษิทัต้องรบัผดิ Â�n�³�́��́�·Åª oÄ�̈�́¬�³ �̧É�¦ ¦ ¤�µ¦
�¦ ·¬ �́�³�o°�¦ �́�·��n° Á¤ ºÉ°�¦ ¦ ¤�µ¦ ¤ ̧ nª�¦ ¼oÁ®È�Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê� ในทํานองเดยีวกบั

กฎหมายองักฤษ55 เช่น The Consumer Product Safety Act (15 U.S.C.A. section 2070 (6)

บญัญตัวิ่า “Ä��¦ �̧�̧É�¼o° Îµ�ª ¥�µ¦ Á�oµ®�oµ�̧Éหรอืตวัแทนของบรษิทัรูห้รอืเจตนา  É́�ให้ อํานาจ
®¦ º°�Îµ®���µ¦�¦ ³�ÎµÄ�ÇÃ�¥  nµ  º��́Ê�®¤�®¦ º° Â�n�µ� nª�Ä�¤µ�¦ µ 19 และไม่ยอมกระทํา

�µ¦�µ¤�Îµ É́��̧É�¦ ·¬ �́Å�o¦ �́�µกคณะกรรมการจะต้องถูกลงโทษตามมาตราดงักล่าวโดยไม่คํานึง
ว่าบรษิทัจะไดร้บัโทษหรอืไม่

��®¤µ¥�̧É�Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�° ��¦ ³ Á�«  ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ®µ�Á�̧¥��́�

��®¤µ¥�°�Å�¥�̧É¤�̧��́��́�·Ä�̈ �́¬�³ Á�̧¥ª �́��³Á®È�ª nµ��®¤µ¥ ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ¤�́�³ Å¤n

53 Á¦ ºÉ°�Á�̧¥ª �́��74.
54 คดี State v. Mcbride, 215 Minn 123, a N.W. 2d 416 (1943) ; People v. Aldrich Restaurant

Corp., 53 Misc. 2 d 574, 279 N.Y.S 2d (624) (1967).
55 วงศศ์ริิ ศรรีตัน์, ความรบัผิดทางอาญาของผูบ้ริหารนิติบุคคล, 75.
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บญัญตัสินันิษฐานใหก้รรมการบรษิทัรบัผดิในความผดิของกรรมการ Â�n�³�́��́�·Ä�̈�́¬�³�̧É

�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́�³�o°�¦ �́�·�Á¤ ºÉ°�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�กฎหมาย
ดงักล่าวตวัอยา่งเช่น

ก. The Consumer Product Safty Act (15 U.S.C.A ss 2070)
วัตถุประสงค์ของ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÁ�È�Å�Á¡ ºÉ° �»o¤�¦ ° ��¼o�¦ ·Ã£��¹É���®¤µ¥�³

�Îµ®��Ä®oÁ�oµ®�oµ�̧É�°�¦ �́�¦ ª� ° ��¼Â¨ �̈ ·�£ �́�r�́Ê�®¨ µ¥Ä®oÅ�o¤µ�¦ �µ�Â¨ ³ �̈ ° �£ ¥́

สําหรบัผูบ้รโิภค Â¨ ³�³�ª��»¤�̈ ·�£�́�r�ÎµÁ�oµÂ¨ ³ �̈ ·�£�́�r�̧É�̈ ·��¹Ê�Ä� ®¦ �́° Á¤¦ ·�µ56 �¹É�
มาตรา 2070 (6) เป็นบทบญัญตัคิวามรบัผดิ�µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́��̧Ê�“Ä��¦ �̧�̧É

ผูอ้ํานวยการ Á�oµ®�oµ�̧É®¦ º° �́ª Â���°��¦ ·¬ �́Å�o¦ ¼o®¦ º° Á���µ�̧É�³  É́�Ä®o�° Îµ�µ�®¦ º°�Îµ®���µ¦
กระทําใดๆ Ã�¥  nµ  º��́Ê�®¤�®¦ º°�µ� nª�Ä�¤µ�¦ µ 19 Â¨ ³ Å¤n¥° ¤�¦ ³�Îµ�µ¦ �µ¤�Îµ É́��̧É

บรษิทัได้รบัจากคณะกรรมการจะถูกลงโทษตามมาตราดงักล่าวโดยไม่คํานึงว่าบรษิทัจะได้รบั

โทษหรอืไม่
ข. กฎหมายป้องกนัการผกูขาด (Anti-trust law 15 U.S.C.A S.24)

ในมาตรามาตรา 24 Å�o�́��́�·�ª µ¤¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́Åª o�́��̧Êความรบัผดิของ
�¼o° Îµ�ª ¥�µ¦ Â¨ ³�¼oÂ���°��¦ ·¬ �́Á¤ ºÉ° Ä��È�µ¤�̧É�¦ ·¬ �́  nµ  º����́��́�·�µ�° µ�µ�°���®¤µ¥

�̧Ê�µ¦   nµ  º�Á�n��̧Ê�º° ª nµÁ�È��µ¦   nµ  º��°��¼o° Îµ�ª ¥�µ¦ Á�oµ®�oµ�̧É®¦ º°�¼oÂ���°��·�·�»��̈�́Ê�

Â¨ ³�»��̈Á®¨ nµ�́Ê�Á�È��¼o�̧ÉÅ�o¦ �́° Îµ�µ� É́�®¦ º°�¦ ³�Îµ�µ¦ Ä�Ç �́Ê�®¤�หรอืบางส่วน อนัเป็นการ
  nµ  º���®¤µ¥�̧Ê และการฝ่าฝืนดงักล่าวถอืเป็นความผดิทางอาญา (misdemeanor) บุคคล

เห¨ nµ�̧Ê�³�o°�¦ �́Ã�¬�¦ �́Å¤nÁ�·�5000 ดอลล่ารส์หรฐั หรอืจาํคุกไมเ่กนิ 1 ปี
�́�®µÁ¦ ºÉ°��ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤Ä��µ¦�Îµ®���o°  �́�·¬�µ��°���®¤µ¥

Ä�¦ ³����®¤µ¥�° ¤¤ ° �̈ ° ª rÃ�¥Á�¡ µ³��®¤µ¥�° � ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ���¹É��µ¦ �̧É

��®¤µ¥�°� ®¦ �́° Á¤¦ ·�µ¤�̧�®¤µ¥�¹É� �́�·¬�µ�Ä®o�ÎµÁ̈ ¥¦ �́�·�Åª o�n°��́Ê�กฎหมายดงักล่าว
�̧ÊÅ¤n�́��́�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼� Á�ºÉ°��µ�«µ¨  ¼�Å�oª µ�®¨ �́ª nµ®µ��¦ µ��ª nµ�µ¦ �́��́�·��®¤µ¥

�́��̈nµª Á�È��¦ �̧�̧ÉÁ¤ ºÉ° ¤�̧o° Á�È��¦ ·��̧É �́�·¬�µ��³¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o° ¥nµ�¤µ��̧É�o° Á�È��¦ ·��̧É¦ �́
�µ¦  �́�·¬�µ��³Á�·��¹Ê�Á�n��̧ÊÂ¨ oª การบญัญตักิฎหมายจะไม่ขดักบัรฐัธรรมนูญ �°��µ��̧ÊÂ¨ oª

ระบบคอมมอนลอวไ์ดแ้ยกภาระการพสิูจน์ (burden of proof) ออกเป็น 2 ประการ คอื “ภาระ

นําเสนอพยานหลกัฐาน (Evidential burden)” และ “£ µ¦ ³ �́��¼�Ä®oÁ�ºÉ° (persuasive burden)”
Â¨ ³ ®µ��̈�́£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÁ�¡ µ³ £ µ¦ ³�ÎµÁ �° ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á�nµ�́Ê�กฎหมายดงักล่าวกจ็ะ

ไ¤n�¦ ³���́�®¨ �́��®¤µ¥�̧Éª nµ “Ä®o �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�ÎµÁ̈ ¥Á�È��¼o�¦ · »��·Í” ดว้ยเหตุดงักล่าว
การสนันิษฐานใหผู้บ้รหิารรบัผดิจงึไมข่ดักบัรฐัธรรมนูญ

56 The Editorial Staff of the Bureau of National Affairs, Inc. The Consumer Product Safty

Act (n.p.: n.p., 1973), 1-2.
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Á�ºÉ°��µ�«µ¨  ¼��°��¦ ³Á�« ®¦ �́° Á¤¦ ·�µÅ�oª µ�®¨ �́ª nµ ��®¤µ¥�¹É��Îµ®�� �́�·¬�µ�

อนัมผีลเป็นการผลกัภาระการพสิูจน์ไปใหแ้ก่�ÎµÁ̈ ¥�́Ê�Å¤n�́��́�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�®µ��¦ µ��ª nµÁ¤ ºÉ°
�o° Á�È��¦ ·��̧É �́�·¬�µ�Á�·��¹Ê�¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o° ¥nµ�¤µ��̧É�o° Á�È��¦ ·��̧É¦ �́�µ¦  �́�·¬�µ��³Á�·�

�µ¤¤µ�́É��º° ในกรณกีฎหมายกําหนดสนันิษฐานใหก้รรมการบรษิทัรบัผดิในการกระทําผดิของ
�¦ ·¬�́�́Ê�¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o° ¥nµ�¤µ��̧É�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�³�¦ ³�Îµ�·��oª ¥ �¹É��µ��µ¦ «¹�¬µ¡ �ª nµ

กฎหมายของสหรฐัอเมรกิามกัจะไมบ่ญัญตัขิอ้สนันิษฐานใหก้รรมการบรษิทัรบัผดิอย่างฟุ่มเฟือย

หากเทยีบกบักฎหมายไทย แล³ ¤�̧o°  �́Á��ª nµ�ª µ¤�·��Îµ¡ ª��̧ÊÅ�o�́��́�·Ä®o�¼o�¦ ·®µ¦ ¦ �́�·�Ä�
�µ��ª µ¤�·��̧ÉÁ¡ ¥̧�Á�È�“ส่วนรู”้ Á�nµ�́Ê�¥�́Å¤n�¹��́Ê�“ลงมอื” ° ¥nµ�Á�n���®¤µ¥�́Éª Ç ไป แต่

อยา่งใดกต็อ้งรบัผดิแลว้

2.6.3 ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษทัในประเทศไทย

จากการศกึษาพบว่า ในระยะหลงัๆ กฎหมายมกัจะบญัญตัคิวามรบัผดิของกรรมการ

�¦ ·¬ �́Ä�̈�́¬�³Á�ºÉ° ¤Ã¥��́��ª µ¤�·��°��¦ ·¬ �́�ª��¼nกนัÅ�Á ¤° �̈nµª�º° Ä��¦ �̧�̧É��®¤µ¥
บัญญัติให้นิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญากฎหมายก็จะบัญญัติข้อสันนิษฐานให้บรรดา

กรรมการบรษิทัต้องมคีวามรบัผดิทางอาญาด้วย โดยผู้ร่างกฎหมายมไิดพ้จิารณาถงึคุณธรรม
�µ���®¤µ¥®¦ º°  ·É��̧É��®¤µ¥�¦ ³  ��r�³�»o¤�¦ °�Â¨ ³ ¤ ·Å�o�Îµ�¹��ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É�³�o°��Îµ®��

ความรบัผดิในลกัษณะดงักล่าวในกฎหมายฉบบัต่างๆ แต่อย่างใด57 Á�̧É¥ª �́�Á¦ ºÉ°��o°  �́�·¬�µ�

° �́Á�È�Ã�¬Â�n�ÎµÁ̈ ¥Ä���̧° µ�µ�́Ê�¤Á̧¦ ºÉ°��̧É�o°�¡ ·�µ¦�µ�º° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥
พ.ศ. 2550 ไดร้บัรองหลกั “presumption of innocence” เช่นเดยีวกบันานาอารยประเทศโดย

บญัญตัไิวใ้นมาตรา 39 “บุคคลจะไม่ต้องรบัโทษอาญา Áª o�Â�n�³Å�o�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́��®¤µ¥�̧ÉÄ�o
° ¥¼nÄ�Áª ¨ µ�̧É�¦ ³�Îµ�́Ê��́��́�·Á�È��ª µ¤�·�และกําหนดโทษไว้...” และมาตรา 39 วรรคสอง

บญัญตัวิ่า “ในคดอีาญาตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยไมม่คีวามผดิ...”

Ä�° �̧�Á�¥¤�̧µ¦ ��Á�̧¥�Á�̧É¥ª �́��ª µ¤�°��¦ ¦ ¤�°���®¤µ¥�̧É�́��́�·�o°  �́�·¬�µ�
อนัเป็นโทษแก่จาํเลย โดยเป็นการโต้แยง้ว่าพระราชบญัญตักิารพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 6 เป็น

���́��́�·�̧É�́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼���́�พ.ศ.2492 มาตรา 30 ปรากฏตามคําวนิิจฉัยของคณะตุลา
�µ¦ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧É���2/2494 Ä���̧�̧Ê«µ¨ �́�®ª �́¡ �̈́ »�Á®Èนว่า พระราชบญัญตักิารพนัน พ.ศ.

2478 มาตรา 6 �¹É��́��́�·ª nµ�“�¼oÄ�° ¥¼nÄ�ª�Á̈ n�° �́�́��n°��Â®n�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÄ®o �́�·¬�µ�

Åª o�n°�ª nµ�¼o�́Ê�Á̈ n��oª ¥���” ขดัต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2492 มาตรา 30 �¹É�
บญัญตัวิ่า “ในคดอีาญาใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยไมม่คีวามผดิ...”

คณะตุลาการรฐัธรรมนูญไดก้ล่าวไª oÄ��Îµª ·�·��́¥��́��̧Êª nµ “คณะตุลาการรฐัธรรมนูญได้
¡ ·�µ¦ �µÁ¦ ºÉ°��̧ÊÃ�¥¨ ³ Á° ¥̧�Â¨ oª Á®È� °��̈o°��o°��́�ª nµ ความในมาตรา 30 ของรฐัธรรมนูญ

57 วงศศ์ริิ ศรรีตัน์, ความรบัผิดทางอาญาของผูบ้ริหารนิติบุคคล, 79-83.
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แห่งราชอาณาจกัรไทย Ã�¥Á�¡ µ³ �̧ÉÁ�̧É¥ª �́��́�®µÄ�Á¦ ºÉ°��̧Ê¤�̧ª µ¤®¤µ¥Á¡ ¥̧�ª nµ ในคดอีาญา

�́Ê��ª��o°��º° ª nµ�¼o�o°�®µ®¦ º°�ÎµÁ̈ ¥Å¤n¤�̧ª µมผดิจนกว่าโจทก์จะมพียานหลกัฐานมาหกัลา้งขอ้
 �́�·¬�µ��́Ê�Å�o�³�́Ê���®¤µ¥Ä��̧É�́��́�·ª nµ�¼o�o°�®µ®¦ º°�ÎµÁ̈ ¥¤�̧ª µ¤�·�Á ¥̧Â�nÁ�ºÊ°��o�

ทเีดยีว ����®¤µ¥�́Ê��È¥n° ¤�́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¤µ�¦ µ�̧ÊÂ¨ ³�³Ä�o�́��́�¤ ·Å�oแต่พระราชบญัญตัิ
การพนัน พุทธศกัราช 2478 มาตรา 6 หาได้มคีª µ¤�́��́�·Åª oÁ�n��́Ê�Å¤n กล่าวคอืคงตอ้ง

สนันิษฐานอยู่ว่าผูต้้องหาหรอืจาํเลยยงัไม่มคีวามผดิจนกว่าโจทก์จะนําสบืได้ว่าจาํเลยไดเ้ขา้ไป

อยู่ในวงเล่นการพนัน �¹�Á�È�° �́¢ �́Å�oª nµÄ��¦ �̧Á�n��̧Ê¤ ·Å�o¤�̧µ¦  �́�·¬�µ�Ä�ๆ Ä�Á�ºÊ°�Â¦ �
�n°��̧ÉÃ���r�Îµ¡ ¥µ�¤µ º�° �́�³�ÎµÄ®o�́��́��ª µ¤ในมาตรา 30 Â®n�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧É��®¤µ¥

 �́�·¬�µ��ÈÁ�È��µ¦  �́�·¬�µ�£ µ¥®¨ �́�µ��̧ÉÃ���rÅ�o�Îµ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ º�Â¨ oª การ
 �́�·¬�µ�Á�n��̧ÊÅ¤nÁ�È��µ¦ �́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¤µ�¦ µ 30 แต่อยา่งใดเลย”

�µ��̈�Îµª ·�·��́¥�°��»̈µ�µ¦ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��́��̈nµª�³Á®È�Å�oª nµ�Á�È��o°  �́�·¬�µ���·��̧É

ต้° �¤�̧o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�È�Á�ºÉ°�Å��°��µ¦  �́�·¬�µ��́Ê��³Å¤n¤Ã̧°�µ �́�Â¥o��n° ¤µ�¦ µ�33 แห่ง
¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Å�oÁ̈ ¥�Â¤o�o°  �́�·¬�µ��³Å¤n ¤Á®�» ¤�̈Á¡ ¦ µ³   nµ¥Ã���r¥�́�o°�¤®̧�oµ�̧É�Îµ º�Ä®o

Á�oµÁ�ºÉ°�Å��°��o°  �́�·¬�µ�Á ¥̧�n° �� nª��́�®µª nµ�o°  �́�·¬�µ��°���®¤µ¥�́��̈nµª�³
ขดัแย้งกบัมาตรา 32 ®¦ º° Å¤n�́Ê�¥�́Å¤n�¦ µ���Îµª ·�·��́¥�°�«µ¨ ®¦ º° �»̈µ�µ¦ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Ä�

�¦ ³Á�È��̧ÊÃ�¥�¦���́��́ª ° ¥nµ��¦ �̧�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É 5045/2532 �̧É�ÎµÁ̈ ¥° ¥¼nÄ�ª��µ¦ ¡ �́�

ไฮโลว์ �̧ÉÁ�·�Á®�»° ¥¼n���µ� µ�µ¦ �³�¹É��ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤��·Á ��¹�Á�È�®�oµ�̧É�̧ÉÃ���r�³�o°��Îµ º�
ใหไ้ดค้วามว่าจาํเลยกระทาํผดิตามฟ้องโดยศาลฎกีาไดว้นิิจฉัยว่า

“��̧¤�̧́�®µª ·�·��́¥�µ¤�̧�µ�°�Ã���rª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤Å�o¦ nª ¤�́�¡ ª�Á̈ n��µ¦ ¡ �́�
ไฮโลวต์ามฟ้องของโจทก์หรอืไม่ Ã���r¤Á̧�oµ®�oµ�̧É�Îµ¦ ª��́��»¤�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤ คอื รอ้ยตํารวจโท

เกยีรตพิงศ์ ขาวสําอางค์ สบิตํารวจเอกไพศาล รกัทอง Â¨ ³�nµ ·��Îµ¦ ª��¦ ³  ·��·Íหามนตรี มา

เปิกความเป็นพยาน Â�n¡ ¥µ��°�Ã���r�́Ê� µ¤�µ��̧ÊÅ¤n¤�̧¼oÄ�¥º�¥�́ª nµÁ®È��ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤Á̈ n�
การพนันดงักล่าว �µ��ÎµÁ�·��ª µ¤�°��¼o�o°�®µ µ¤Ä�Á�È����̧ÉÃ���r�Îµ¤µ º�ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤

มไิดร้ว่มเล่นการพนนัไฮโลวด์ว้ยแต่อยา่งใด ขอ้เทจ็จรงิจงึย�ั¢ �́Å¤nÅ�oª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤Å�o¦ nª ¤Á̈ n�
การพนนัไฮโลวต์ามฟ้อง Â¨ ³ Â¤o�³ ¢ �́Å�oª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤Å�o¦ nª ¤Á̈ n��µ¦ ¡ �́�Å±Ã̈ ª r�È�µ¤ แต่ก็

�¦ µ��ª nµ�µ��ÎµÁ�·��ª µ¤�̧ÉÁ�·�Á®�»Á�È�Á¡ ·��µ¥° µ®µ¦ �́Ê�° ¥¼n���µ� µ�µ¦ �³�¹É��¦ ³�µ��

�́Éª Å�¤ �̧ª µ¤�° ��¦ ¦ ¤ �̧É�³ Á�oµÅ�Å�o�¹�Á�È� µ�µ¦ � �µ��o° ��oวยข้อยกเว้นตาม
พระราชบญัญตักิารพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 7 �̧É¤ ·Ä®o �́�·¬�µ�ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤Á�È��¼oÁ�oµÁ̈ n�

การพนันดว้ย Á¤ ºÉ°�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤Ä®o�µ¦ ��·Á ��̈°�¤µ�́Ê�Â�n�́Ê��́��»¤ �́Ê� °� ª����¹�«µ¨
�¹�Á�È�®�oµ�̧É�°�Ã���r�̧É�³�o°��Îµ º�Ä®oÅ�o�ª µ¤ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤�¦ ³�Îµ�·��µ¤ฟ้อง Á¤ ºÉ° Ã���r

�Îµ º�Å¤nÅ�o��̧�¹�Å¤n° µ�̈�Ã�¬�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤Å�o”
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�¹É�Á�È�Å��µ¤���́��́�·�°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¦ ¡ �́� พ.ศ.2478 มาตรา 6 �̧É¤ ·Ä®o

สนันิษฐานว่าจาํเลยเป็นผูเ้ขา้เล่นการพนันดว้ย Á¤ ºÉ°�ÎµÁ̈ ¥Ä®o�µ¦ ��·Á �โจทก์ต้องนําสบืใหไ้ด้
�ªµ¤ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�¦ ³�Îµ�·��µ¤¢o°�Á¤ ºÉ° Ã���r�Îµสบืไมไ่ดศ้าลตอ้งพพิากษายกฟ้อง

Ä��¦ ³ Á�«Å�¥¤�̧�®¤µ¥�̧É�́��́�·Á�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́
อยู่มากมายหลายฉบบั  nª�Ä®�nÁ�È���®¤µ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �́�Á«¦ ¬��·�Â¨ ³�µ¦ �oµ¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«

โดยบญัญตัคิวามรบัผดิของกรรมการบรษิทัไวใ้น 2 ลกัษณะ คอื58

ก. กรณีไม่มกีฎหมายบญัญตัใิหก้รรมการบรษิทัรบัผดิทางอาญาไวโ้ดยตรงหมายความ
ว่า กรรมการบรษิทักม็คีวามรบัผดิทางอาญาได้ Ã�¥Ä�o®¨ �́Á�ºÉ° ¤Ã¥��́��ª µ¤�·��µ�° µ�µ�°�

นิตบุิคคล  Îµ®¦ �̈́�́¬�³�°����́��́�·Ä��¦ �̧�̧ÊÂ�n�° °�Á�È�
(1) การบญัญตัใิหร้บัผดิโดยขอ้สนันิษฐานแต่กรรมการบรษิทัอาจหลุดพน้ความรบัผดิได้

หากพสิูจน์ได้ว่า ��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê����́��́�·Ä�̈ �́¬�³ �̧Ê�³ ¤�̧�

 �́�·¬�µ�Ä®o¦ �́�·�Â¨ ³ ¤ ̧ nª ��̧ÉÄ®o�¼oÂ���·�·�»��̈ ¡ · ¼��rÁ¡ ºÉ° Ä®o��Á° �¡ o��·� เช่น
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 มาตรา101 �̧É�́��́�·ª nµ “Ä��¦ �̧�̧É�·ตบุิคคลเป็น

ผูก้ระทําความผดิ Â¨ ³ ¨ �Ã�¬�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Êไดถ้อืว่าผูแ้ทนนิตบุิคคล กรรมการทุกคน
Â¨ ³�¼o¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦ �°��·�·�»��̈�́Ê��o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬Á�n�Á�̧¥ª �́��·�·�»��̈�́Ê�

ดว้ย เว้นแต่�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�Á�È�Ä�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�หรอืจดัการตามสมควร

Á¡ ºÉ°�o°��́�¤ ·Ä®oÁ�·��ª µ¤�·��́Ê�Â¨ oª ”

พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ.2535 มาตรา 111 �̧Éª nµ “Ä��¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ
ความผดิ �¹É��o°�¦ �́Ã�¬�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÁ�È��·�·�»��̈ กรรมการหรอืผู้จดัการของนิติ

�»��̈�́Ê� ®¦ º°�»��̈Ä��¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈�́Ê��o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�µ¤�̧É

�́��́�·Åª o Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��́Ê�ดว้ย เว้นแต่�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¤̧ nª�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�·��́Ê�”

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Íพ.ศ.2537 มาตรา 74 �̧Éª nµ “Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�

�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o�¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·��́��·�·�»��̈�́Ê��เว้นแต่�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��

มไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอมดว้ย”

พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ.2522 มาตรา 88 “Ä��¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��¹É��o°�¦ �́

โทษตาม¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÁ�È��·�·�»��̈��¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦ ®¦ º° �¼oÂ���°��·�·�»��̈�́Ê���o°�¦ �́

โทษตาม�̧É��®¤µ¥�Îµ®�� Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��́Ê��ๆ ดว้ย เว้นแต่จะพสิูจน์ไดว้่าการกระทําของนิติ

�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�oª ¥”

พระราชบญัญตักิําหนดราคาสนิคา้และป้องกนัการผูกขาด พ.ศ. 2522 มาตรา 47 �̧Éª nµ
“Ä��¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÁ�È��·�·�»��̈ กรรมการผูจ้ดัการผูจ้ดัการหรอื

58  »¦ «�́�·Í̈ ·� ·��·Íª �́��»̈, ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา, (ม.ป.ป.). 17-19.
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�¼oÂ���·�·�»��̈�́Ê��o°�¦ �́Ã�¬�µ¤�̧É�́��́�·Åª o Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��́Ê�ๆ เว้นแต่จะพสิูจน์ไดว้่าการ

�¦ ³�Îµ�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�¥·�¥° ¤ Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��́Ê�ๆ”
ตวัอย่าง ความรบัผดิกรณีไม่มกีฎหมายบญัญตัใิหผู้บ้รหิารรบัผดิโดยตรง แต่กรรมการ

บรษิทัอาจหลุดพน้ความรบัผดิไดห้ากพสิจูน์ไดว้่า ��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê�ดงั

�́ª ° ¥nµ��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É3386/2536 �́��̧Ê”
Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��¦ ·¬ �́�́Ê�ปรากฏว่าจาํเลยกรรมการบรษิทัเงนิทุนลงลายมอื

�ºÉ° ¦ �́° µª ´̈ �́Ìª  �́�µÄ�oÁ�·�¦ nª ¤�́�° �̧�»��̈®�¹É��¹É��¦ ³�µ«��µ�µ¦ Â®n��¦ ³Á�«Å�¥�Îµ®��Ä®o

�¦ ·¬ �́Á�·��»��̧ÉÁ�oµ¦ �́° µª ´̈ �́Ìª  �́�µÄ�oÁ�·�Á¦ ¥̧�Ä®o�¼o° °��́Ìª Á�·��́Ê� นําทรพัยส์นิมาจาํนําหรอื
�Îµ�°�Á�È��¦ ³ �́���Á�È��Îµ�ª�®�̧Ê£µ¥Ä�1 ปี �́�Â�nª �́�̧É�¦ ³�µ«�́��̈nµª Ä�o�́��́�Ä��¦ �̧�̧É

�¦ ·¬ �́Å�oÁ�oµ¦ �́° µª ´̈ �́Ìª Á�·��́Ê��n°�ª �́�̧É16 กุมภาพนัธ์ 2525 ° �́Á�È�ª �́�̧É�¦ ³�µ«�̧ÊÄ�o�́��́�
Â�n�¦ µ��ª nµ�¦ ·¬ �́Â¨ ³�ÎµÁ̈ ¥Å¤nÁ¦ ¥̧�®¨ �́�¦ ³ �́��̈°�¤µ��Ã���r¢o°���̧�̧Ê�¹É��ÎµÁ̈ ¥�̧É1 จะ

¡ o��·�Å�o�È�n° Á¤ ºÉ° ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¤ ̧ nª�¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́��¦ ·¬ �́Á¤ ºÉ°�ÎµÁ̈ ¥Á�È� 76

�¦ ¦ ¤�µ¦ ¤®̧�oµ�̧É�µ¤�¦ ³�µ«��µ�µ¦ Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥�o°��·��µ¤Á¦ ºÉ°�¦ µª Ä®o�¼o�̧É�¦ ·¬ �́Á�oµ¦ �́
° µª ´̈ ª µ�®¨ �́�¦ ³ �́�Â�n�ÎµÁ̈ ¥Å¤n��·�́�·�µ¤®�oµ�̧É�́��̈nµª จําเลยจงึไม่พน้ความผดิ (ศาล

�́Ê��o�¡ ·¡ µ�¬µ¥�¢o°�)
ดว้ยความผ�ิÁ�È��ªµ¤�·��¹É�Ã���rÅ¤n�o°��Îµ º�ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�̧É1,2 และ 3 ¤Á̧���µ�̧É�¦ ³�Îµ

ความผดิหรอืไม่ Ã���r��¤®̧�oµ�̧É�Îµ º�Â�nÁ¡ ¥̧�ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤ เป็นกรรมการของบรษิัท

Ä���³�̧É�¦ ·¬ �́�¦ ³�Îµ�·�Á�nµ�́Ê�Áª o�Â�n�³ Á̈ ¥�̧É1,2 Â¨ ³ �̧É3 จะพสิูจน์ไดว้่าตนมไิดม้สี่วนใน
�µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��¦ ·¬ �́�́Ê��ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤ �¹��³ ¡ o��·��́Ê��µ¤�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ ° »��¦�r�È

Å¤n�¦ µ��ª nµÅ�o�ÎµÁ° µ�ÎµÁ�·��ª µ¤�°��ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤¤µ¢ �̈́�Ã�¬�ÎµÁ̈ ¥Â�n° ¥nµ�Ä� แต่กลบั
�¦ µ��ª nµ«µ¨ ° »��¦�r¢ �́�o° Á�È��¦ ·�ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤¨ �̈µ¥¤ º°�ºÉ° Ä��́Ìª  �́ญาใช้เงนิจากพยาน

Á°� µ¦ �̧ÉÃ���r° oµ� จงึเป็นการนําขอ้เทจ็จรงิจากพยานหลกัฐานของโจทก์เองมาประกอบการ

ª ·�·��́¥¨ �Ã�¬�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤Á¤ ºÉ° �o° Á�È��¦ ·�¢ �́Å�o�µ¤�̧ÉÃ���r�Îµ º�ª nµ �ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤Á�È�
�¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬ �́Á�·��»�Ä���³�̧É�¦ ·¬ �́�́Ê��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·� Â¨ ³�o°�Îµ º��°��ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µม

° µ�¢ �́Å�oª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� µ¤¤ ·Å�o¤̧ nª�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�·��°��¦ ·¬ �́�́Ê�Á�n��̧Ê�ÎµÁ̈ ¥�̧É1 �̧É2 Â¨ ³ �̧É
3 ย่อมไม่พน้จากการกระทําความผดิ «µ¨ ° »��¦�rÅ�o¡ ·¡ µ�¬µÄ®o�Îµ�»��ÎµÁ̈ ¥�̧É1 �̧É�2 Â¨ ³ �̧É3

คนละ 3 ปี

ศาลฎกีาไดพ้จิารณาพพิากษาแก้เป็นว่า �ÎµÁ̈ ¥�̧É1 �̧É2 Â¨ ³ �̧É3 มคีวามผดิตาม
พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ พ.ศ.2522

มาตรา 30 ª ¦ ¦ �®�¹É�(5) 75 ใหล้งโทษจาํคุกคนละ 1 ปี และปรบัคนละ 100,000 บาท โทษ
จาํคุกใหร้อการลงโทษเวน้มกีําหนดคนละ 3 ปี ไม่ชําระค่าปรบัใหจ้ดัการตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 29, 30 �°��µ��̧ÉÂ�oÄ®oÁ�È�Å��µ¤�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ ° »��¦�r”
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(2) �µ¦ �̧É��®¤µ¥�́��́�·�³Ä®o�¼oÂ���·�·�»��̈¦ �́�·�Ã�¥�o°�¡ · ¼��rÄ®oÅ�oª nµ ผูบ้รหิาร

�́Ê�¤̧ nª��·�° ¥¼n�oª ¥
�¦ �̧�̧Ê®µ��o°��µ¦ ¨ �Ã�¬�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́Â¨ oª กต็้องพสิูจน์ใหไ้ดว้่า �¼o�¦ ·®µ¦ �́Ê�¤̧ nª�

�·��¹É�¤�̧�®¤µ¥�̧É�́��́�·Åª oเช่น พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกั ทรพัย์ พ.ศ.2535
มาตรา 283 �̧Éª nµ “Ä��¦ �̧�̧É�¦ ·¬ �́®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÄ��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¤µ�¦ µ 92 มาตรา 96...ถ้า

พสิูจน์ไดว้่า �µ¦�¦ ³�Îµ�·��ª µ¤�·��°��¦ ·¬ �́®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÁ�·��µ��µ¦  É́��µ¦ การกระทําหรอืไม่

 É́��µ¦ ®¦ º° Å¤n�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́Á�È�®�oµ�̧É�̧É�o°��¦ ³�Îµ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ ผู้จดัการหรอื �»��̈Ä��¹É�
¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦ ·¬ �́®¨ �́�¦ ¡́ ¥r�́Ê��¼oÄ��¼o�́Ê��o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤n เกนิหก

เดอืนหรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท ®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́”
(3) การบญัญตัใิหก้รรมการบรษิทัรบัผดิโดยไม่มขีอ้แกต้วัเลย

�¦ �̧�̧ÊÁ�È�Á¦ ºÉ°��ª µ¤¦ �́�·�Á�È��µ�(Strict Liability) ผูบ้รหิารไม่มทีางพสิูจน์ใหต้นเอง

¡ o��·�Â¨ ³ �¼o�̈ nµª ®µ�ÈÅ¤n�o° �¡ · ¼��r�ª µ¤�·���®¤ µ¥ �̧É�́��́�·Ä�̈ �́¬ �³ �̧ÊÅ�oÂ�n
พระราชบญัญตัสิถานบรกิาร พ.ศ.2509 มาตรา 26 วรรคสอง �̧Éª nµ “...ในกรณีนิตบุิคคลกระทาํ

�ª µ¤�·��µ¤¤µ�¦ µ�̧ÊÄ®o�¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦  �µ��¦ ·�µ¦ �́Ê�¦ nª ¤¦ �́�·��́��·�·�»��̈�oª ¥” หรอืตาม
¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�Îµ®���ª µ¤�·�Á�̧É¥ª �́�®oµ�®»o� nª����³Á�̧¥�หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาคมและ

มลูนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 25 �̧Éª nµ “...Ä®o�¦ �̧�̧É�¦ ·¬ �́�Îµ�́�Ä��¦ ³�Îµความผดิตามมาตรา 7 กบั

มาตรา 24 �¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬ �́�́Ê�®¦ º°�»��̈Ä��¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��¦ ·¬ �́�́Ê�
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้รอ้ยบาท”

ตวัอย่าง ความรบัผดิกรณีไม่มกีฎหมายบญัญตัใิหผู้้บรหิารรบัผดิโดยตรง แต่ใชห้ลกั

Á�ºÉ° ¤Ã¥��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈
ตาม�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É59/2507 (�ª µ¤�·�Á�̧É¥ª �́��µ¦ Ä�oÁ�È�) ลงโทษผูแ้ทนนิตบุิคคล

(�ÎµÁ̈ ¥�̧É2 �́��ÎµÁ̈ ¥�̧É3) รบัผดิร่วมกบันิตบุิคคล (�ÎµÁ̈ ¥�̧É1) Ä��µ�³Á�È��́ª�µ¦ Ã�¥�ÎµÁ̈ ¥�̧É

2 ¤°̧ Îµ�µ� É́��nµ¥Á�·�Ä�Á�È�Â���¦ ·¬ �́¦ nª ¤�́��ÎµÁ̈ ¥�̧É3 �¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬ �́° �̧��®�¹É�Á¤ ºÉ°
�ÎµÁ̈ ¥�̧É2 �́��̧É3 Å�oÁ�È��ºÉ°  É́��nµ¥Á�·�Ä�Á�È�Ä®oÄ�oÁ�·� ¼��ª nµÄ��́��̧โดยเจตนาจะไม่ใหม้กีาร

Ä�oÁ�·��µ¤Á�È��́Ê�Â¨ oª �ÎµÁ̈ ¥�̧É3 มคีวามผดิในฐานะเป็น “ตวัการ”

Ä��µ¦ ¨ �Ã�¬�́ª�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́Ê�¤Á̧®�»�̈Á¡ ¦ µ³ «µ¨ �º° ª nµ �¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́Ê�¤ ¸ 2
ฐานะกล่าวคอืมฐีานะเป็นผู้แทนของบรษิทัและในขณะเดยีวกนักม็ฐีานะเป็นส่วนตวัด้วย ศาล

° µ«¥́®¨ �́Á¦ ºÉ°��́ª�µ¦�µ¤�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥° µ�µ มาตรา 83 Á�ºÉ° ¤Ã¥��ª µ¤¦ �́�·��́É�Á°��n° ¤µ
�È¤�̧Îµ¡ ·¡ µ�¬µÄ�̈�́¬�³Á�̧¥ª �́��̧Ê�µ¤¤µ° �̧Å�oÂ�n �Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É 63/2517 และคํา

¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É1965/2531

Ä��¦ �̧�̧ÉÅ¤n¤�̧�®¤µ¥�́��́�·Åª oÃ�¥�¦ ��́Ê�«µ¨ �³ ¨ �Ã�¬�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́Ã�¥�µ¦
° µ«¥́®¨ �́Á¦ ºÉ°��µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��́ª�µ¦ �µ¤¤µ�¦ µ 83 Â®n��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥° µ�µ�́Ê� มี

ขอ้สงัเกตว่า �ª µ¤ ¦ �́�·��µ�Â¡ n��́��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ¤�̧ª µ¤Â���nµ��́�° ¥nµ� ·Ê�Á�·�
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�́�®µ�̧É�nµ¡ ·�µ¦�µ คอืตวัการรว่มจะเป็นบรษิทัไดห้รอืไม่ Ä�®¨ �́Á¦ ºÉ°��́ª�µ¦ ¦ nª ¤�́Ê�ต้องมกีาร

กระทําร่วมกนัและมเีจตนาร่วมกนัเสมอ Ã�¥ £ µ¡ �̧É�¦ ·¬ �́Á�È�Á¡ ¥̧��»��̈ ¤¤»�·�µ¤��®¤µ¥
หากพจิารณาในแง่ของการกระทําและเจตนา ° µ�¤�̧o°��Á�̧¥�Ä��¦ ³ Á�È�Á¦ ºÉ°��°��µ¦�¦ ³�Îµ

รว่มกนัและเจตนารว่มกนัได้
ข. �¦ �̧�̧É¤�̧�®¤µ¥�́��́�·Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́¦ �́�·�Ã�¥�¦�

Ä��¦ �̧�̧Ê��®¤µ¥�³�́��́�·Ä®o�¼o�¦ ·®µ¦ �°��¦ ·¬ �́¤�̧ª µ¤¦ �́�·�Ã�¥Å¤n¤�̧ª µ¤Á�ºÉ° ¤Ã¥�

กบัความรบัผดิทางอาญาของตวับรษิทัแต่อย่างใด เช่น ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 มบีทบญัญตัคิวามรบัผดิของกรรมการบรษิทัไวใ้นมาตรา 306-312

อาทิ มาตรา 306 บญัญตัวิ่า “กรรมการ ผูจ้ดัการ ®¦ º°�»��̈Ä��¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�
�°��·�·�»��̈�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê โดยทุจรติหลอกลวงดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่

�¦ ³�µ��®¦ º°�oª ¥�ª µ¤���·��ª µ¤�¦ ·��¹É��ª ¦ �°�Ä®oÂ�o�Â�n�¦ ³�µ��และโดยการหลอกลวง

�́�ª nµ�́Ê�Å�oÅ��¹É��¦ ¡́ ¥r�µ��¦ ³�µ���¼o�¼�®¨ ° �̈ª�®¦ º°�»��̈�̧É µ¤ หรอืทําใหป้ระชาชนผูถู้ก
®¨ ° �̈ª�®¦ º°�»��̈�̧É µ¤ ทํา ถอนหรอืทําลายเอกสารสทิธิ �o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�Îµ�»��́Ê�Â�n®oµ�̧�¹�

สบิปี Â¨ ³�¦ �́�́Ê�Â�n®oµÂ ��µ��¹�®�¹É�̈oµ��µ�”
ผู้วจิยัเห็นว่ากรณีดงักล่าวข้µ��o��́Ê�Á�È��¦ �̧�̧É��®¤µ¥Å�o�Îµ®��Ä®o�¼o�¦ ·®µ¦ �®¦ º°

�¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬ �́�®¦ º° �»��̈° ºÉ�Ç��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́Ê�¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�°���Á°�

Ã�¥�¦�¤ ·Å�o�o°�° µ«¥́�ª µ¤Á�ºÉ° ¤Ã¥�¤µ�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ�° µ�µ�°��¦ ·¬�́Â�n° ¥nµ�Ä�
�́�®µÁ¦ ºÉ°��ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤Ä��µ¦�Îµ®���o°  �́�·¬�µ�ของกฎหมาย

��®¤µ¥�°��¦ ³ Á�«Å�¥�́Ê�Å�o¦ �́° ·��·¡ ¨ �°�¦ ³���¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥�(ซวีลิลอว)์ เขา้
มาใชโ้ดยมกีารประกาศใชก้ฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.137 �¹É�Á�È��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥��́�Â¦ �

ของไทยก็ตาม Â�nÄ��µ¦ Â�oÅ��́�®µÁ¦ ºÉ°��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦

บรษิทัศาลกลบัใชนิ้ตวิธิอีย่างในประเทศคอมมอนลอว์ กล่าวคอื การกระทําของกรรมการบรษิทั
ถอืว่าเป็นการกระทาํของบรษิทั �́É��º° Á¤ ºÉ°�¦ ·¬ �́�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��¼o�¦ ·®µ¦ �»����¹��¼� �́�·¬�µ�

ว่ามคีวามผดิด้วย ดงัคําพพิµ�¬µ�̧�µ�̧É 2191/2541 คดธีนาคารสยาม ศาลพพิากษาให้
�¦ ¦ ¤�µ¦ �̧ÉÅ¤nÄ�n�¦ ¦ ¤�¦ ·®µ¦ (Non Executive Director) รบัผดิร่วมกบักรรมการบรหิาร

(Executive Director) โดยในช่วงแรกศาลจะลงโทษเฉพาะกรรมการบรหิาร (Executive

Director) Á�nµ�́Ê��́��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �̧�µ�̧É1980/2519 (คดลีม้ละลายบรษิทั ประกนัชวีติบูรพา
จาํกดั) �¹É�Á�È��¦ �̧�̧É��®¤µ¥�Îµ®��Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́Ä��ª µ¤�·��°��¦ ·¬ �́โดยบญัญตัใิน 2

ลกัษณะ คอืการกําหนดใหผู้้บรหิารรบัผดิในความผดิของบรษิทัโดยกฎหมายไม่เปิดโอกาสให้
ผูบ้รหิารแกต้วัได้ (รบัผดิเดด็ขาด) Â¨ ³�¦ �̧�̧É��®¤µ¥�Îµ®��Ä®o�¼oบรหิารรบัผดิในความผดิของ

บรษิทัโดยกฎหมายเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารแกต้วัได้

���́��́�·Ä�̈ �́¬�³ Á�n��̧ÊÁ®È�Å�oª nµÁ�È��¦ �̧�̧É��®¤µ¥�́��́�·�� �́�·¬�µ�Ä®o���
กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทน ของบรษิทั มคีวามรบัผดิตามขอ้สนันิษฐานดงักล่าวและเป็นการ
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ผลกัภาระการพสิูจน์ให้กรรมกา¦ �¦ ·¬ �́¡ · ¼��rª nµ��¤·Å�o¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È�®¦ º° Á�̧É¥ª�o°�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ

ผดิ เป็นการให้ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในความผดิของบรษิทัไว้ก่อน และเปิดโอกาสใหผู้้บรหิาร
โต้แยง้หรอืนําสบืหกัล้าง Ä���³�̧É�¦ ³ Á�«° �́�§¬Å�o�Îµ®��Ä®o£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÁ�È�®�oµ�̧É�°�

โจทก์ Â¤o° µ��³Å¤n�¹���µ��̧É�³ �́��́�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��È�µ¤Â�n�µ¦ �̧É�¼o�¦ ·®µ¦ �¹É�¤ ·Å�ö�¤º°�¦ ³�Îµ
�ª µ¤�·��¼� �́�·¬�µ�Ä®o¦ �́�·��°�Åª o�n°��́Ê� ¥�́Å¤n¤�̧ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤Ä�Â�n�̧Éª nµÂ¤o£ µ¥®¨ �́

�»��̈Á®¨ nµ�́Ê�° µ��³ ¡ · ¼��r�́ª Á°�Å�oª nµ ¤ ·Å�o¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È�Ä��µ¦�¦ ³�ÎµÂ�nÁ¤ ºÉ°��®¤µ¥ª µ���

 �́�·¬�µ�Á�È�Á�n��̧Êบุคคลเหล่µ�́Ê��È�³Á�oµ ¼n�¦ ³�ª��µ¦ ¥»�·�¦ ¦ ¤Á�n�การสอบสวน ถูกฟ้อง
เป็นจําเลย ®¦ º° Ä��µ¦  ° � ª��́Ê��³�o°�¤�̧µ¦ ¡ ·¤ ¡ r̈ µ¥�·Êª ¤ º° บนัทกึประวตัเิช่นเดยีวกบั

° µ��µ�¦ �́Éª ๆ ไป �ÎµÄ®o�¦ ¦ ¤�µ¦ ��¼o�́��µ¦�®¦ º°�¼oÂ��Á®¨ nµ�́Ê�Á ¥̧�ºÉ° Á ¥̧��¹É��º° Á�È� ·É��̧É
จาํเป็นสําหรบัการประกอบอาชพีของนักธุรกจิ �¹É��ª µ¤Á�oµÄ��̧É�̈�́£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��r��«µ¨ Á�ºÉ°

ª nµ�ÎµÁ̈ ¥¤ ·Å�o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤�̧ÉÃ���r�̈nµª ®µ �¹��³ ¡ o��·��ª µ¤Á�oµÄ�Á�n��̧Ê�nµ�³�́�Â¥o��́�

®¨ �́��®¤µ¥ª ·�̧¡ ·�µ¦ �µ�ª µ¤° µ�µ�̧Éª nµÃ���r�o°�¤®̧�oµ�̧É¡ · ¼��r�µ¦ �¦ ³�Îµความผิดของ
จาํเลยจนปราศจากขอ้สงสยัว่าจาํเลยกระทําความผดิ แมว้่าการกําหนดขอ้สนันิษฐานจะเป็นการ

ผลกัภาระการพสิูจน์ไปให้แก่จําเลย �È�ª ¦ Á�È�£µ¦ ³�µ� nª�Á¡ ºÉ° ®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ�Á�nµ�́Ê�
¤ ·Å�o¤®̧�oµ�̧É�o° �¡ · ¼��r�ª µ¤�¦ · »��·Í�°������¹��̧É »��°��µ��̧Ê�ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�° ง

กรรมการบรษิัทในกฎหมายบางฉบบั ได้ตีความผู้รบัผิดชอบการดําเนินงานของบรษิัทใน

ความหมายอยา่งกวา้ง �ÎµÄ®oÁ�·��́�®µÄ��µ¦ �̧�ª µ¤ª nµ�»��̈Ä��oµ��̧É�o°�¦ �́�·��µ�° µ�µ เช่น
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ไดก้ําหนดความรบัผดิไวก้บับุคคลสามประเภท

คอื กรรมการ ผู้จดัการ Â¨ ³�»��̈�¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��¦ ·¬ �́59 โดยคําว่า
“กรรมการ”และ “ผูจ้ดัการ” �́Ê�Å¤n¤�̧́�®µÄ��µ¦ �̧�ª µ¤ Á¡ ¦ µ³ Á�È��ÎµÂ®�n��µ��»¦�·��̧É�Îµ®��

ไวอ้ย่างชดัเจน และนําสบืไดง้่าย ส่วนคําว่า “�»��̈�¹É�¦ �́�·��°��µ¦ Á�·��µ��°��¦ ·¬ �́” จะมี

ปญัหาในการตคีวามว่าหมายถงึบุคคลใดหากตคีวามคําว่า “�»��̈�¹É�¦ �́�·��°��µ¦�ÎµÁ�·��µ�
ของบรษิทั” ในความหมายอย่างกวา้ง โดยตคีวามใหร้วมถงึพนักงานทุกคนในบรษิทั เพราะถอื

ª nµ¡ �́��µ��»���¤̧ nª�¦ �́�·��°��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦ ·¬ �́�́Ê� ·Ê��¹É�®µ�¡ �́��µ���Ä��»�¦ ·�
�È�³�o° �¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ�µ¤��®¤µ¥¡ ·Á«¬ �̧É�Îµ®��Åª o�¹É�®�́��ª nµÃ�¬�°��µ¦ �¦ ³�Îµ

ความผดิโดยทุจรติตามประมวลกฎหมายอาญา ย่อมเป็นการกระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงาน

บรษิทัเกนิสมควร60 อาจเกดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศและส่งผลต่อการ
ลงทุนตามนโยบายของรฐับาล

59  »¦ «�́�·Íª µ�µ ·��·Í, ®�oµ�̧ÉÂ¨ ³�ª µ¤ ¦ �́�·��° ��¦ ¦ ¤�µ¦ �° ��¦ ·¬ �́¤ ®µ���Îµ�́���̧É�́��́Ê�

�¹Ê�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥ (กรุงเทพ: ม.ป.พ., 2548), 8-11. (อดัสาํเนา)
60 วงศศ์ริิ ศรรีตัน์, ความรบัผิดทางอาญาของผูบ้ริหารนิติบุคคล, 88-89.
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จงึสรุปได้ว่า ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบรษิัทในประเทศไทยกฎหมายได้

�́��́�·Á¦ ºÉ°��o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́¤ ¸̈ �́¬�³Å¤n�́�Á��Ã�¥¤ ¸
การกําหนดบทสนันิษฐานความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทัไวอ้ย่างกวา้ง ๆ อนัทําให้

บทบญัญตัขิองกฎหมายดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสทิธÂิ¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��¦ ³�µ��Ä��µ¦ �̧É�³
�¼��ÎµÁ�·���̧�µ�° µ�µ�°��»��̈��Â¨ ³��®¤µ¥�̧É¤�̧��́��́�·�o°  �́�·¬�µ� nª�Ä®�n�³�́��́�·

ไว้ในพระราชบญัญตัต่ิาง ๆ Ã�¥�µ¦ �Îµ®���́ª�»��̈�̧É�³�o°��¼� �́�·¬�µ�Ä®o¦ �́�·�¦ nª ¤�́�

บรษิทัไว้ค่อนขา้งกว้างขวางได้แก่ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ ผู้ดําเนินการ
ผูร้บัผดิชอบในการกระทาํอนัเป็นความผดิของบรษิทั เป็นตน้

Ä��µ¦ �Îµ®���́ª�»��̈Ã�¥Á�¡ µ³�¦ ¦ ¤�µ¦ Ä��̧É�̧Ê��¹��¦ °��̈»¤�»��̈�»���Å¤nª nµ�³
เป็นกรรมการบรหิาร Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �̧ÉÅ¤nÅ�o�¦ ·®µ¦ �µ��¼o�́��µ¦�Ã�¥�́Éª Å�Â¨ oª ¦ �́¤®̧�oµ�̧ÉÄ��µ¦

นําสบืพสิจูน์ความผดิของจาํเลยจนปราศจากมลูเหตุอนัควรสงสยั ®¨ �́Á���rÁ¦ ºÉ°��o°  �́�·¬�µ�

�ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�¹�¤�̧̈�¦ ³���n° ®¨ �́�¦ ³ �́�Á¦ ºÉ°� ·��·Á ¦ £̧ µ¡ �¹É�Á�È��́��́¥ Îµ�́�Ä��µ¦
ดาํเนินคดอีาญาตามหลกักระบวนการนิตธิรรม (Due Process of Law)

จากการศกึษาความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทัในประเทศไทยและต่างประเทศ
สรุปได้ว่า ประเทศไทยนําหลกัความรบัผดิทางอาญาของนิตบุิคคลตามแนวทางตามกฎหมาย

คอมมอนลอวม์าใช้ โดยยอมรบัใหก้รรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิทางอาญาได้ มกัจะบญัญตัคิวาม

¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́Ä�̈�́¬�³Á�ºÉ° ¤Ã¥��́��ª µ¤�·��°��¦ ·¬ �́�ª��¼n�́�Å�Á ¤° ในการ
กําหนดข้อสนั�·¬�µ��́Ê��Îµ®���́ª�»��̈ �̧É�³�o° ��¼� �́�·¬�µ�Ä®o¦ �́�·�¦ nª ¤�́��¦ ·¬ �́Åª o

ค่อนขา้งกวา้งขวาง �°��µ��̧Ê�o°  �́�·¬�µ�¥�́�̈�́£µ¦ ³ Ä��µ¦ ¡ · ¼��r�ª µ¤�·�Å�Ä®oÂ�n�ÎµÁ̈ ¥
�¹É�Á�È��¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́แต่ในประเทศองักฤษและสหรฐัอเมรกิามกัจะไม่บญัญตัขิอ้สนันิษฐานให้

กรรมการบรษิทัรบัผดิในความผดิของบรษิทั Â�n�³�́��́�·Ä�̈�́¬�³�̧É�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�³�o°�¦ �́

ผดิ Á¤ ºÉ°�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́¤ ̧ nª�¦ ¼oÁ®È�Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�·��́Ê� และไม่นิยมผลกัภาระการพสิูจน์ไป
ให้แก่กรรมการบรษิทั �́Ê�ๆ �̧É° µ��³�́��́�·��®¤µ¥Ä�̈ �́¬�³ Á�n��́Ê�Å�oÃ�¥Å¤n�́��́�

กฎหมายรฐัธรรมนูญ ®¦ º° Å¤n�́��́�®¨ �́�µ¦ �̧Éª nµ “�o°� �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�ÎµÁ̈ ¥Á�È��¼o�¦ · »��·Í”
Â¨ ³ Ä��¦ ³ Á�«° �́�§¬Ä��́��»�́�Å¤n¤�̧µ¦ �́��́�·��®¤µ¥�̧ÉÄ®o�̈�́£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÅ�Ä®o�ÎµÁ̈ ¥

อกีแลว้ �°��µ��̧Ê��®¤µ¥�°�° �́�§¬ ®¦ º°�°� ®¦ �́° Á¤¦ ·�µ�̧É�Îµ®�� �́�·¬�µ�Ä®o�¼o�¦ ·®µ¦

รบัผดิกจ็ะบญัญตัใินร�ูÂ���̧É�Îµ®��ส่วน “รู”้ กต็อ้งรบัผดิ ¤ ·Ä�n�¹���µ��̧É�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �̈́�¤ º°
กระทาํจงึจะรบัผดิ



���̧É�3

�ª µ¤ ¦ �́�·��° ��·�·�»��̈ Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ Ä��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í

ของประเทศไทยและต่างประเทศ

Ä����̧ÉÂ¨ oª Á�È��µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r®¨ �́�ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤�° ��µ¦ �́��́�·��®¤µ¥�̧É¤�̧�

สนันิษฐานความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทั ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทน �¹É�¤�̧ª µ¤Á�ºÉ° ¤Ã¥�
�́����̧Êª nµ�µ¦ �́��́�·��®¤µ¥�̧É¤�̧o°  �́�·¬�µ�Ä�̈�́¬�³ �́��̈nµª�¹É�Á�̧É¥ª Ã¥��́��µ¦�¦ ³�Îµ

�·��µ¤��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�¹É�Á�È���®¤µ¥Á�¡ µ³ �́Ê��®µ�¡ ·�µ¦ �µ�¹��¦ ³ Á£��°���®¤µ¥Â¨ oª

ควรบญัญตักิฎหมายใหม้บีทสนันิษฐานความรบัผดิทางอาญาของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทน
บรษิทัในแต่ละประเภทแตกต่างกนัหรอืไม่ Â¨ ³Á¤ ºÉ° ¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µÂ¨ oª Ã�¬

�̧É�³ ¨ �Â�n�¼o�¦ ³�Îµ�·��́Ê��·�·�»��̈Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¹É�Á�È��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�́Ê��³  µ¤µ¦ �̈�Ã�¬Å�o
¤µ��o° ¥Á¡ ¥̧�Ä��Ä����̧Ê�¼oÁ�̧¥��³«¹�¬µ�¹�Â�ª�·��°���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í��µ¦�¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��µ¦

ละเม�ิ�µ¤��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³ ¡ µ�·�¥r���µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��µ¤��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�Â¨ ³ ®¨ �́Á���r�µ¦

�Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�µ¤��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�° ��¦ ³ Á�«Å�¥Â¨ ³�° �
ต่างประเทศ

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�Śŝśş�Å�o�́��́�·�¹Ê�¤µÁ¡ ºÉ°�»o¤�¦ ° �̈·� ·��·Í�¹É�Á�È��¦ ¡́ ¥r ·�

�µ��́��µ° ¥nµ�®�¹É��Â¨ ³ Á�È���®¤µ¥�̧É�́��́�·�¹Ê�¤µÁ¡ ºÉ° Ä®o °��̈o°��́�¡ �́��¦ �̧°�» �́�µ
�¦ »�Á�° ¦ r���řšşř��Â¨ ³�ª µ¤��̈�ª nµ�oª ¥ ·��·Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ��TRIPs���¹É��¦ ³ Á�«Å�¥

Á�È�£µ�̧° ¥¼n�oª ¥��́Ê��̧Ê�°�» �́�µ�¦ »�Á�° ¦ r�Å�o�Îµ®��Ã�¬  Îµ®¦ �́�¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅª o��º°�Ä®o
Á�oµ�° �̈·� ·��·Í¤ ̧ ·��·�̧É�³ ¥¹� ÎµÁ�µ�µ�° �̈́ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÂ¨ ³ Ä��o°��̈��TRIPs ไดก้ําหนดให้

�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��µ�¡ µ�·�¥r¤Ã̧�¬�µ�° µ�µ��º° Ã�¬�Îµ�»�Â¨ ³�®¦ º° Ã�¬�¦ �́�oª ¥

�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��®¤µ¥Å�o�Îµ®��Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ�·�Å¤nª nµ�³Á�È��·�·�»��̈®¦ º°�»��̈
�¦ ¦ ¤�µ�³�o°�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�Ä��ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n��́Ê�Á�È��µ¦��Ä�o

�nµÁ ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä®oÂ�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í��¹É�° µ��º° Á�È��ª µ¤¦ �́�·�Ã�¥Á�È��µ���Strict liability)
มลีกัษณะพเิศษกว่าการกระทําละเมดิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และการละเมดิ

�µ¤��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�́Ê��³Á�·��¹Ê�Å�oÁ�¡ µ³�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�Ã�¥��Ä�Á�nµ�́Ê��Å¤n¤�̧¦ �̧�¦ ³�ÎµÃ�¥

�¦ ³ ¤µ�Á¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É�º° ª nµÁ�È��ª µ¤�·��µ�° µ�µ�́Ê�Å¤n¤�̧�®¤µ¥¤µ�¦ µÄ��́��́�·
Åª oÃ�¥�́�Â�o�ª nµ�³ ¨ �Ã�¬�¼o�¦ ³�Îµ�·�Å�oÄ��¦ �̧�̧ÉÅ�o�¦ ³�ÎµÃ�¥�¦ ³ ¤µ��Ä� nª��ª µ¤¦ �́�·�

Ä��µ�° µ�µ�́Ê��µ¤��®¤µ¥ ¨ ·� ·��·Í�È�³ ¤ �̧́Ê�Ã�¬�¦ �́�¦ ·��¦ ¡́ ¥r ·�Â¨ ³�Îµ�»���¹É�Á�È�
��̈�Ã�¬�̧ÉÅ�o�Îµ®��Åª oÂ�nÃ�¬�̧É�³ ¨ �Â�n�¼o�¦ ³�Îµ�·�¤µ��o° ¥Á¡ ¥̧�Ä��́Ê��È�¹Ê�° ¥¼n�́� £µ¡ Â®n�

โทษจะเปิดช่องใหล้งโทษได้
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�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��µ¤��®¤µ¥Â¡ n��́Éª Å��́Ê���º°�µ¦ �¦ ³�Îµ�·���®¤µ¥Ã�¥��Ä�®¦ º°�¦ ³ ¤µ�

Á̈ ·�Á̈ n°�Â¨ ³�n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�n°�»��̈° ºÉ��Å¤nª nµ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�́Ê��³�Îµ�ª�Á�È��́ª Á�·�Å�o
®¦ º° Å¤n�̈³ Á¤ ·�Á�È��µ¦ �ÎµÄ®oÁ�µÁ ¥̧®µ¥Ã�¥�µ¦ ¨ nª� ·��·�·�®�oµ�̧É° �́¤�̧ª µ¤¦ �́�·��°�®¦ º° ¤ ¸

®�̧Ê�µ�Â¡ n���¼oÁ ¥̧®µ¥¤̧ ·��·�̧É�³Á¦ ¥̧�¦ o°�Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ�·���Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥Â�n��Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ �¦ ³�Îµ
�ª µ¤�·�Á�·��¹Ê���¼o�¦ ³�Îµ�·�° µ��o°�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��́Ê��µ�° µ�µÂ¨ ³�µ�Â¡ n���¹É��µ¦ �̧É¦ �̈́�Ã�¬

�¼o�¦ ³�Îµ�·��µ�° µ�µ�́Ê�Á�È��µ¦ Á¥¥̧ª ¥µ �́�¤Â¨ ³�o°��́��µ¦ Â�oÂ�o���Â��1 อย่างไรกต็าม

นอกจากผู้กระทําผิดจะต้องมีความรบัผิดในความเสียหายแก่ผู้เสียหายแล้ว ก็ต้องมีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวมดว้ยเช่นเดยีวกนั 

�́��́Ê�Á¤ ºÉ°�»��̈Ä��¦ ³�ÎµÄ®o�»��̈° ºÉ�Á ¥̧®µ¥�¼o�¦ ³�Îµ�È�o°�¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��Ã�¥�́Éª Å�
Â¨ oª�ª µ¤¦ �́�·��º° ¡ �́�³�°��»��̈�̧É�³�o°�¦ �́Ã�¬®¦ º° �̈ ¦ oµ¥° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É��®¦ º°�³�o°�

�n° ¤Â�¤�ª µ¤Á ¥̧®µ¥° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É��̧É��Å�o�n° �¹Ê��Á¡ ¦ µ³ Å�o�¦ ³�Îµ�µ¦ Â���nµ��µ�

บทบญัญตัขิองกฎหมายเป็นเหตุใหเ้กดิความไม่สงบสุขในสงัคม2 �¹É�Á�È��µ¦�¦ ³�ÎµÄ®o�»��̈° ºÉ�
ในสงัคมไดร้บัความเสยีหายโดยตนเองไมม่อีํานาจหรอืไม่มสีทิธจิะทาํได้

ความรบัผดิทางละเมดิต่างกบัความรบัผดิทางอาญา ความรบัผดิทางละเมดิกฎหมายมุ่ง
�¦ ³  ��r�̧ÉÁ¥¥̧ª ¥µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�Â�nÁ°�����Ä���®�¹É���¹É�Å�o¦ �́�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�n�̧ª ·��

¦ nµ��µ¥�°�µ¤ ¥́�Á ¦ £̧ µ¡ ��ºÉ° Á ¥̧���¦ ¡́ ¥r ·��®¦ º°  ·��·° ¥nµ�®�¹É�° ¥nµ�Ä���ª µ¤Á ¥̧®µ¥Å�o

Á�·��¹Ê�° ¥nµ�Ä���®¤µ¥�È�o°��µ¦ �̧É�³Ä®oÁ�µÅ�o¦ �́�µ¦��Ä�oÁ¥¥̧ª ¥µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�́Ê��
ส่วนความรบัผดิทางอาญาต้องมกีฎหมายบญัญตัิไว้โดยแจง้ชดั แต่ละเมดิไม่จําต้องมี

��®¤µ¥�Îµ®��Åª oÃ�¥Á�¡ µ³ Á�µ³���Á�ºÉ° ��µ��ª µ¤�·��µ�° µ�µÁ�È�Á¦ ºÉ° ��̧É¦ �́¤»n�̈�Ã�¬
�¼o�¦ ³�Îµ�·��¹É��º° ª nµ¦ »�Â¦ ��ª nµ�ª µ¤�·��µ�Â¡ n���¹�¤®̧¨ �́�µ¦ ° ° ���®¤µ¥�µ�° µ�µª nµ�¦ �́

Á�È��¼o�Îµ®��Åª oÃ�¥�́�Á��ª nµ�µ¦ �¦ ³�ÎµÄ��oµ��̧É�o°�®oµ¤��oµ  nµ  º��³�o°��¼�̈�Ã�¬®µ�¤ ·ไดม้ี

�Îµ®��ª nµ° ³ Å¦ Á�È��ª µ¤�·��³ ¨ �Ã�¬Å¤nÅ�o�° ¥nµ��̧ÉÁ¦ ¥̧�ª nµ�“ไม่มกีฎหมายย่อมไม่มโีทษ” �́��̧É�
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 ª ¦ ¦ �®�¹É�3 ส่วนละเมดิไม่จาํเป็นต้องมกีฎหมายกําหนดไวโ้ดย

�́�Â�o�ª nµ° ³ Å¦ Á�È�̈ ³ Á¤ ·��Á¡ ¥̧�Â�n¤�̧µ¦ ¨ nª� ·��·�·�®�oµ�̧É�ÎµÄ®oÁ�µÁ ¥̧®µ¥�ÈÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·ด
แล้ว4 ความรบัผดิทางอาญาเป็นการลงโทษผู้กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นโทษประหารชีวิต 

1 วาร ีนาสกุล, �¦ ³ ¤ ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³ ¡ µ�·�¥ rª nµ�oª ¥¨ ³ Á¤ ·���́��µ¦ �° � É́�Â¨ ³ ¨ µ£¤ ·�ª ¦

ได้, (กรุงเทพฯ: จริชัการพมิพ,์ ม.ป.ป.), 4.
2 Á¦ ºÉ°�Á�̧¥ª �́��
3 มาตรา 2 บญัญตัวิ่า “�»��̈�́��o°�¦ �́Ã�¬Ä��µ�° µ�µ�n° Á¤ ºÉ° Å�o�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́��®¤µ¥�̧ÉÄ�o

Ä���³�¦ ³�Îµ�́Ê��́��́�·Á�È��ª µ¤�·�Â¨ ³�Îµ®��Ã�¬Åª o�Â¨ ³ Ã�¬�̧É�³ ¨ �Â�n�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê��o°�Á�È�
Ã�¬�̧É�́��́�·Åª oÄ���®¤µ¥”

4 เพง็ เพง็นิติ, คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยละเมิด��¡ ·¤¡ r�¦ Ế��̧É 5

(กรุงเทพฯ: จริรชัการพมิพ,์ 2550), 2.
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�Îµ�»���́��́���¦ �́�®¦ º° ¦ ·��¦ ¡́ ¥r ·��Á¡ ºÉ° ¥�́¥ Ế���o°��́��¤·Ä®o¤�̧µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Á�·��¹Ê�Ä�

 �́�¤��º° Á�È��µ¦��Á�¥�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�n �́�¤�¤ ·Ä�nÁ°�����Ä���®�¹É�Á�nµ�́Ê�

3.1 แนวคิดของกฎหมา¥¨ ·� ·��·ÍÄ��¦ ³ Á�«Å�¥

Â�ª�·��µ¦ Ä®o�ª µ¤�»o¤�¦ °� ·��·Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÄ�¦ ¼��°���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�

�¦ ³Á�«Å�¥Á¦ ·É¤Á�·��¹Ê�¦ �́ ¤¥́¡ ¦ ³�µ� ¤Á�È�¡ ¦ ³�»̈�° ¨ Á�̈oµÁ�oµ° ¥¼n®ª́� ¤¥́¦ �́�µ¨ �̧É�5 นับแต่
�µ¦ ° °��¦ ³�µ«®° ¡ ¦ ³  ¤»�ª�·¦ �µ�̈ �ª �́�̧É�20 กนัยายน ร.ศ.111 (พ.ศ.2435��Á¡ ºÉอใหค้วาม

�»o¤�¦ °�®�́� º° ª �·¦ �µ�ª ·Á«¬�Ã�¥®oµ¤Å¤nÄ®o�»��̈Ä��ÎµÁ¦ ºÉ° ��ª µ¤�nµ�Ç��̧ÉÅ�ö�¡ ·¤ ¡ rÄ�
®�́� º° ª�·¦ �µ�ª ·Á«¬ Å�¡ ·¤¡ rÁ�È�®�́� º° Á̈ n¤®¦ º° ®�́� º° ° ¥nµ�®�¹É�° ¥nµ�Ä��Áª o�Â�n�³ Å�o�°

อนุญาตจากกรรมปาทกิสภาก่อน แต่�¦ ³�µ«��́��̧ÊÅ¤n¤�̧��Îµ®��Ã�¬�¼o  nµ  º�Åª oÃ�¥Á�¡ µ³��

�Îµ®��Á¡ ¥̧�ª nµ�¼o  nµ  º�¤�̧ª µ¤�·��µ��µ��́�¡ ¦ ³�¦ ¤ ¦ µ�Ã° ��µ¦ �° �́Á�È�Á¦ ºÉ° �Á�̧É¥ª �́�
��®¤µ¥���¦ °�¤µ��ª nµ��®¤µ¥° µ�µ��n° ¤µÁ¦ ·É¤¤�̧µ¦ �»o¤�¦ °��¼o�¦� ·��·®¦ º° �¼o ¦ oµ� ¦ ¦ �r

Ã�¥Á�¡ µ³ ¤�̧µ¦ �¦ µ��®¤µ¥Á¡ ºÉ° Ä®o�ª µ¤�»o¤�¦ ° �Â�n�¼oแต่งหนังสอื เรยีกว่าพระราชบญัญตัิ
�¦ ¦ ¤ ·��·Í�¼oÂ�n�®�́� º°�¦�«��120 (พ.ศ.2444���¦ ³�µ«Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�12 สงิหาคม ร.ศ.1205

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�¦ ¦ ¤ ·��·Í�¼oÂ�n�®�́� º° �́��̈nµª ¤ ·Å�o�́��́�·Ä�Á¦ ºÉ°��ª µ¤�·�Â¨ ³ Ã�¬Åª o�

มลีกัษณะเป็นการคุม้ครองในทางกฎหมายแพ่ง ผูล้ะเมดิอาจถูกฟ้องเรยีกแต่สนิไหมทดแทนหรอื
�nµ�Îµ�ª �́Å�o�µ¤ ¤�ª ¦ ��¦ ¦ �µ®�́� º° �̧É̈nª �̈³ Á¤ ·�Ä®o�º° ª nµÁ�È��¦ ¡́ ¥r�°��¼o¤�̧¦ ¦ ¤  ·��·Í��¼o¤ ¸

�¦ ¦ ¤  ·��·Í¤ ̧ ·��·�̧É�³ ¢o° �Á¦ ¥̧�¦ o° �Á° µ�µ��¼oÄ��¹É�¥¹��º° ®�́� º° �́Ê�Åª oÅ�o��n° ¤µ¤�̧µ¦ Â�oÅ�
¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�¦ ¦ ¤ ·��·Í�¼oÂ�n�®�́� º° ° �̧�¦ Ế�Ä��̧�2457 ¦ ª ¤�́Ê�Å�o�¥µ¥�ª µ¤�Îµª nµ®�́� º° Ä®o

�¦ °��̈»¤¥·É��¹Ê���¦ Ế�Ä��̧�2474 Å�o¤�̧µ¦ �¦ µ��®¤µ¥¥�Á̈ ·�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�¦ ¦ ¤ ·��·Í�¼oÂ�n�

หนังสอื ร.ศ.120 Â¨ ³ ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·Â�oÅ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�¦ ¦ ¤ ·��·Í�¼oÂ�n�®�́� º°�¡ �«�2457
Á¡ ºÉ°�¥µ¥�ª µ¤�»o¤�¦ °�Å�¥�́�µ� ¦ oµ� ¦ ¦ �r�¦ ³ Á£�° ºÉ�Ç ดว้ย เช่น งานศลิปกรรม งานดนตรี

�¦ ¦ ¤�Á�È��o��° �̧�́Ê�¥�́Á�È��µ¦ ¦ ° �¦ �́�µ¦ Á�oµÁ�È�£ µ�̧�° �° �» �́�µÁ¡ ºÉ° �µ¦ �»o¤�¦ ° �
วรรณกรรมและศลิปกรรมระหว่างประเทศ (Berne Convention for the Protection of Literary

and Artistic Works 1886) กฎหมายฉบบัดงักล่าวเรยีกว่า พระราชบญัญตัคิุม้ครองวรรณกรรม

และศิลปกรรม พ.ศ.2474 �¹É��º° Á�È���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í��́�Â¦ ��̧É¤�̧µ¦ �Îµ®���ª µ¤�·��µ�
¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÂ¨ ³ Ã�¬�µ�° µ�µÂ�n�¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�¼o° ºÉ�Ã�¥��Ä�Åª o�Ã�¥Ã�¬�µ�° µ�µ�³

�Îµ®��Á¡ ¥̧�Ã�¬�¦ �́Á�nµ�́Ê���́�Á®È�Å�o�µ�¤µ�¦ µ�25 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองวรรณกรรม
และศลิปกรรม พ.ศ.2474 �Îµ®��Åª oª nµ�¼oÄ�¦ ¼o° ¥¼nÂ¨ oª�Îµ�¹Ê�Á¡ ºÉ°�µ¥®¦ º° Ä®oÁ�nµ�¹É� ÎµÁ�µ�Îµ¨ °�

¨ ³ Á¤ ·� ·��·Â®n� ·É�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�È�̧�¤�̧ª µ¤�·��o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�¦ �́Å¤nÁ�·�®oµ ·��µ��»� ÎµÁ�µ

5 ธชัชยั ศุภผลศริ,ิ ��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í, (กรุงเทพฯ: นิตธิรรม, 2544), 4.
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�Îµ¨ °��Â�nÅ¤nÁ�·�®oµ¦ o° ¥�µ� Îµ®¦ �́�µ¦ �oµ¦ µ¥®�¹É�����́��́�·Â®n���®¤µ¥�́��̈nµª�n° Ä®oÁ�·ด

�ªµ¤�·�ª nµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·� ·��·Ä�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�́�Â�n�́Ê�Á�È��o�¤µ�
ต่อมาในปี 2521 Å�o¤�̧µ¦ �¦ ³�µ«Ä�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2521 และยกเลกิ

พระราชบญัญตัคิุม้ครองวรรณกรรมและศลิปกรรม พ.ศ.2474 Ã�¥¤�̧»�¤»n�®¤µ¥Á¡ ºÉ°�»o¤�¦ °��µ�
° �́¤ ¸̈ ·� ·��·ÍÁ¡ ·É¤�¹Ê��¤·Ä�n¤Á̧¡ ¥̧�Â�nª ¦ ¦ ��¦ ¦ ¤Â¨ ³ « ·̈ ��¦ ¦ ¤�¦ ª ¤�́Ê�¤�̧µ¦ �Îµ®��Ã�¬�µ�

° µ�µ�̧É ¼�Á¡ ·É¤�¹Ê�Á¡ ºÉ°�o°��́��µ¦ �¦ ³�Îµ�·���®¤µ¥���®¤µ¥�́��̈nµª Ä®o�ª µ¤�»o¤�¦ ° �Ã�¥

มองถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้ทรงสิทธ ิเห็นได้จากการกําหนดโทษจําคุกสําหรบัการ
�¦ ³�Îµ�·�Á¡ ºÉ°�µ¦ �oµ�Ã�¥¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2521 มาตรา 43 วรรคทา้ย กําหนดว่า 

�oµ�µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Á�È��µ¦�¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ°�µ¦�oµ��¼o�¦ ³�Îµ�o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�®�¹É��̧®¦ º°
�¦ �́�́Ê�Â�n °�®¤ ºÉ��µ��¹� °�Â ��µ��®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́�Â¨ ³�oµ�¼o�¦ ³�Îµ�·�° �̧��o°�¦ ³ ª µ�

Ã�¬Á�È� °�Á�nµ�°�Ã�¬�̧É�Îµ®��Åª o Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��n°�®�oµ�́Ê��¦ ª ¤�́Ê��µ¦�Îµ®��Ä®oÁ�oµ�°�

สทิธิมสีิทธÅิ�o¦ �́Á�·��nµ�¦ �́�̧É�¼o�¦ ³�Îµ�·��o°��Îµ¦ ³�µ¤�Îµ¡ ·¡ µ�¬ µÄ�° �́¦ µ�¹É�®�¹É�° �̧ nª ��
Á�È�Å��̧É�́��́�·Åª oÄ�¤µ�¦ µ�486 �¹�Á®È�Å�oª nµ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2521 เป็นกฎหมาย

¨ ·� ·��·Í��́�Â¦ ��̧É�Îµ���Îµ®��Ã�¬�Îµ�»�Â�n�¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í¤µÄ�o�́��́���¦ ³�°��́��¼o¦ nµ�
��®¤µ¥Á̈ È�Á®È�Â¨ oª ª nµ�µ¦ ¡ · ¼��r�nµÁ ¥̧®µ¥° �́Á�ºÉ°��µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�Á�È�Å�Å�o¥µ��

�¹��Îµ®��Ä®oÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í�́��̈nµª Å�o¦ �́�nµÁ ¥̧®µ¥Ä��Îµ�ª��¹É�®�¹É��°��nµ�¦ �́�̧É̈�Ã�¬Â�n

ผูก้ระทาํความผดิ
���¦ ³ �́É�Ä��̧�2537 Å�o¤�̧µ¦ �¦ µ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 แทนกฎหมาย

¨ ·� ·��·Í�̧É¤°̧ ¥¼nÁ�·¤�Ã�¥Ä®oÁ®�»�̈Ä��µ¦�¦ µ��®¤µ¥ª nµ��®¤µ¥¨ ·� ·��·ÍÁ�·¤�̧É¤°̧ ¥¼n�́Ê�Ä�o�́��́�
เป็นเวลานาน บทบญัญัติต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ 

โดยเฉพาะการพฒันาและการขยายตวัทางเศรษฐกจิการค้า และอุตสาหกรรมของประเทศและ

¦ ³ ®ª nµ��¦ ³Á�«� ¤�ª ¦ �̧É�³Å�o¤�̧µ¦�¦ �́�¦ »�¤µ�¦ µ�µ¦�»o¤�¦ ° �̈·� ·��·ÍÄ®o¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ ¥ ·É��¹Ê��
���́��́�·Ä�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 บางบทบญัญตัคิงถอืตามกฎหมายเดมิ เช่น 

การกํา®��Ä®o�¼o�¦� ·��·¤ ̧ ·��·Å�o¦ �́�nµ�¦ �́�Îµ�ª��¹É�®�¹É��°��nµ�¦ �́�̧É�¼o�¦ ³�Îµ�·�Å�o¦ �́��µ�
���́��́�·�¦ µ�¹Ê�Á¡ ºÉ° Ä®o�µ¦ �»o¤�¦ °�Á�oµ�°� ·��·Í�ª oµ��ª µ��µ¤ £ µ¡ �µ¦ �r�̧ÉÁ�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�

�́��»�́���¹É�Á�È����́��́�·�µ¤®¨ �́ �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Ã�¥�µ¦

กําหน�Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �·�·�»��̈��o°�¦ nª ¤ ¦ �́�·��́��·�·�»��̈Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈Á�È�
ผูก้ระทาํความผดิตามมาตรา 74 ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537

6 มาตรา 48 บญัญตัวิ่า “�nµ�¦ �́�̧ÉÅ�o�Îµ¦ ³�µ¤�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�Ä®o�nµ¥Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·ÍÁ�È��Îµ�ª��¹É�
®�¹É��Â�n�́Ê��̧ÊÅ¤nÁ�È��µ¦�¦ ³���¦ ³Á�º°��¹�Á�oµ�° �̈·� ·��·�̧É�³ ¢o°�Á¦ ¥̧��nµÁ ¥̧®µ¥Ä��µ�Â¡ n� Îµ®¦ �́ nª��̧É
Á�·��Îµ�ª�Á�·��nµ�¦ �́�̧ÉÁ�oµ�° �̈·� ·��·ÍÅ�o¦ �́Â¨ oª ”
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�µ��̧É�̈nµª ¤µ�oµ��o��Â ��Ä®oÁ®È�ª nµª ·ª �́�µ�µ¦ �°���®¤µ¥¨ ·� ·��·ÍÄ��¦ ³ Á�«Å�¥�̧É

¤�̧µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Á¦ ºÉ° ¥¤µ�́�Â�n�µ¦ �́��́ตใิหผู้ล้ะเมดิมคีวามรบัผดิทางแพ่งและขยายความรบั
�·�Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä��µ�° µ�µ����¦ ³ �́É���̈�Ã�¬�µ�° µ�µ�̧É®�́��¹Ê���́Ê��̧Ê�Á¡ ºÉ° Ä®o ° ��̈o°��́�

 £µ¡ Á«¦ ¬��·�Ä�Â�n̈³ ¥»�Â�n̈³  ¤ ¥́�° ¥nµ�Å¦ �È�µ¤��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í¥�́��¤Á̧���µ¦ ¤�rÄ��µ¦
�¼�Ä�Ä®o¤�̧µ¦ ¡ �́�µ�µ��̧É¤�̧»��nµ�n°  �́�¤�¦ ª ¤ถงึการส่งเสรมิทางการคา้ระหว่างประเทศด้วย

3.1.1  ·��·�° �Á�oµ�° �̈·� ·��·Í

��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�Å�¥Å�o�Îµ®��Ä®oÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í¤ ̧ ·��·Á�È��µ�®¦ º° ¤ ̧ ·��·Â�nÁ¡ ¥̧�
เดยีว (exclusive right���̧É�³�¦ ³�Îµ�µ¦ �µ�° ¥nµ��n°�µ�̈ ·� ·��·Í�́Ê�� ·��·�̧ÊÂ�o�¦ ·�Â¨ oª Á�È� ·��·

ในทางนิธเิสธ (negative right��Á�oµ�°� ·��· µ¤µ¦ �Ä�o° Îµ�µ�Â®n�̈·� ·��·ÍÄ��µ¦ ®oµ¤�¦ µ¤¤ ·Ä®o

�¼o° ºÉ��¦ ³�Îµ�µ¦ �̧É��¤̧ ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª Å�o�®¦ º° Á¦ ¥̧�¦ o°�Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í¤�̧ª µ¤�·�
¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�Å¤nª nµ�³ Á�È��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ o°��nµÁ ¥̧®µ¥®¦ º° Ä®o��Ä�o�nµÁ ¥̧®าย 

�̈°���Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ�·�Å�o¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ° �́Á�ºÉ°�¤µ�µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°���Å�o
¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 Å�o�́��́�·¦ �́¦ °� ·��·�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·ÍÅª oÄ�¤µ�¦ µ�

4 วรรคสอง เป็นต้นว่า “¨ ·� ·��·Í” ®¤µ¥�ª µ¤ª nµ� ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª �̧É�³�¦ ³�Îµ�µ¦ Ä�Ç�µ¤�̧É

พระรµ��́��́�·�̧ÊÁ�̧É¥ª �́��µ��̧É�¼o ¦ oµ� ¦ ¦ �rÅ�o�Îµ�¹Ê���¹É�¤¤̧µ�¦ µ�15 ไดบ้ญัญตัไิวว้่า 
“ภายใต้บงัคบัมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 Á�oµ�° �̈·� ·��·Í¥n° ¤¤ ̧ ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼o

Á�̧¥ª �́��n° Å��̧Ê�
(1) �Îµ�ÎÊµ®¦ º° �́�Â�̈�

(2) เผยแพรต่่อสาธารณชน

(3) ใหเ้ช่าต้นฉบบัหรอืสําเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โสตทศันวสัดุภาพยนตร ์และ
 ·É��́��¹�Á ¥̧�

(4) Ä®o�¦ ³Ã¥��r° �́Á�·��µ�̈·� ·��·ÍÂ�n�¼o° ºÉ�
(5) °�»�µ�Ä®o�¼o° ºÉ�Ä�o ·��·�µ¤��1) (2) หรอื (3��Ã�¥�³�Îµ®��Á�ºÉ°�Å�° ¥nµ�Ä�®¦ º° Å¤n�È

Å�o�Â�nÁ�ºÉ°�Å��́��̈nµª�³�Îµ®��Ä�̈�́¬�³�̧ÉÁ�È��µ¦�Îµกดัการแขง่ขนัโดยไมเ่ป็นธรรมไมไ่ด”้

�µ¦ �̧É��®¤µ¥�́��́�·ª nµÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í¤ ̧ ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�̧É¦ ³�»Åª o�̧Ê
Â ��Ä®oÁ®È�ª nµ�¼o° ºÉ�Å¤n¤̧ ·��·�³�¦ ³�Îµ�µ¦ Á®¨ nµ�́Ê���oµÅ¤nÅ�o¦ �́°�»�µ��µ�Á�oµ�° �̈·� ·��·Íหาก

�»��̈Ä��¦ ³�Îµ�µ¦   nµ  º����́��́�·�́��̈nµª�µ¤�̧Éผูท้รงสทิธมิสีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวโดยมไิดร้บั
° �»�µ���µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê��ÈÁ�È��µ¦ ¨ nª� ·��·®¦ º° ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��copyright infringment) ของ

Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�

3.1.2 �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
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�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í µ¤µ¦ �Â¥�¡ ·�µ¦�µÅ�o�2 ประเภทคอื

ก. �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��́Ê��o���primary infringment���µ¦�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��́Ê��o��́Ê��¦ µ��° ¥¼nÄ�
มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¤®̧¨ �́�µ¦ �º°�

�¦ ³�ÎµÃ�¥Å¤nÅ�o¦ �́°�»�µ��µ�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�́��n° Å��̧Ê�º° ª nµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
(1) �Îµ�ÎÊµ�®¦ º° �́�Â�̈��®¤µ¥�ª µ¤ ª nµ��µ¦ �́�̈ ° �Å¤nª nµÃ�¥ª ·�̧Ä�Ç��Îµ Îµเนา ทํา

Â¤n¡ ·¤ ¡ r��́��¹�Á ¥̧���́��¹�£µ¡ �Á̈ ¥̧�Â���Å¤nª nµ�́Ê�®¤�®¦ º°�µ� nª��®¦ º°�Îµ�ÎÊµÃ�¥Á�̈ Ȩ́¥�

¦ ¼�Â��Ä®¤n��¦ �́�¦ »�Â�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤�Â�n�µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�Ã ��́«�ª ́ �»�£ µ¡ ¥��¦ r� ·É�
บนัทกึเสยีง หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์

(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่า ทําใหป้รากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง 
การบรรยาย การสวด การบรรเลง ทําให้ปรากฏด้วยเสยีงหรอืภาพ การจําหน่าย แก่งานอนัมี

¨ ·� ·��·Í�Ã ��́«�ª ́ �»�£µ¡ ¥��¦ r� ·É��́��¹�Á ¥̧�®¦ º° Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r

(3) Ä®oÁ�nµ�o���́�®¦ º°  ÎµÁ�µ�µ��́��̈nµª�®¤µ¥�ª µ¤ª nµ��µ¦ Ä®o�»��̈° ºÉ��Îµ° °�Ä�o�µ�
�¹É�¤ ¸̈ ·� ·��·ÍÃ�¥�·��nµÄ�o�nµ¥��µ¦ Ä®oÁ�nµ�̧Ê��®¤µ¥¦ �́¦ °�Â�n�µ��4 ประเภท คอื โสตทศันวสัดุ 

£µ¡ ¥��¦ r� ·É��́��¹�Á ¥̧��Â¨ ³Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r
(4) �́��ÎµÃ ��́«�ª ́ �»�£ µ¡ ¥��¦ r� ·É��́��¹�Á ¥̧��Âก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพไม่ว่า

�́Ê�®¤�®¦ º°�µ� nª�

(5) Â¡ ¦ nÁ ¥̧�Â¡ ¦ n£µ¡ �ÎÊµ�Å¤nª nµ�́Ê�®¤�®¦ º°�µ� nª��Â�n�µ�Â¡ ¦ nÁ ¥̧�Â¡ ¦ n£µ¡
(6) จดัใหป้ระชาชนฟงัและหรอืชมงานแพรเ่สยีงแพรภ่าพโดยเรยีกเกบ็หรอืผลประโยชน์

ในทางการคา้ แก่งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ
ข. �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��́Ê�¦ °���secondary infringement)

�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�¦ °���º°��µ¦ �¦ ³�Îµ�̧É º�Á�ºÉ°��µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��o�Â¨ ³ ¤ ¸

¨ �́¬�³ Á�È��µ¦  n�Á ¦ ·¤Ä®o�µ��̧É̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í¤�̧µ¦ Â¡ ¦ n®¨ µ¥�n° Å���µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��¦ ³ Á£��̧Ê
บญัญตัอิยู่ในมาตรา 31 Â®n�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«��2537 บญัญตัวิ่า “ผูใ้ดรูอ้ยู่แลว้หรอืมี

Á®�»° �́�ª ¦ ¦ ¼oª nµ�µ�Ä�Å�o�Îµ�¹Ê�Ã�¥¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°��¼o° ºÉ���¦ ³�Îµ° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É�Â�n�µ��́Ê�
Á¡ ºÉ° ®µ�ÎµÅ¦�Ä®o�º° ª nµ�¼o�́Ê��¦ ³�Îµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��oµÅ�o�¦ ³�Îµ�́��n° Å��̧Ê�

(1) �µ¥�¤Å̧ª oÁ¡ ºÉ°�µ¥�Á �°�µ¥�Ä®oÁ�nµ�Á �° Ä®oÁ�nµ�Ä®oÁ�nµ�ºÊ°�Á �° Ä®oÁ�nµ�ºÊอ 

(2) เผยแพรต่่อสาธารณชน 
(3) Â���nµ¥Ä�̈�́¬�³�̧É° µ��n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í
(4) �ÎµÁ�oµ®¦ º°  É́�Á�oµ¤µÄ�¦ µ�° µ�µ�́�¦ ”
�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤�̧É�̈nµª ¤µ�́Ê�Å¤nª nµ�³Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��o�®¦ º°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�

¨ ·� ·��·Í�́Ê�¦ °��¥n° ¤�n° Ä®oÁ�·��ª µ¤¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�Å¤nª nµ�¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
�́Ê��³ Á�È��»��̈�¦ ¦ ¤�µ®¦ º° �·�·�»��̈�È�µ¤�Á¡ ¦ µ³��̧̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��́Ê���̧Â¡ n�Â¨ ³
คดอีาญา
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3.2 �ª µ¤ ¦ �́�·��° ��·�·�»��̈ Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �n° �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í���

�µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�́��³ Áห็นได้จาก
บทบญัญตัใินมาตรา 3 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�́��́Ê�«µ¨ �¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÂ¨ ³�µ¦ �oµ¦ ³ ®ª nµ�

ประเทศกลาง7 �¹É�Å�oÄ®o�ª µ¤®¤µ¥�°���̧�¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÅª o��µ����́��́�·�́��̈nµª

�oµ��o�®¤µ¥�ª µ¤ª nµ���̧Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�Á�È��́Ê���̧Â¡ n�Â¨ ³��̧° µ�µ�Â¨ ³®µ�¤ ¸
ผูก้ร³�Îµ�ª µ¤�·�Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅ¤nª nµ�³Á�È��·�·�»��̈®¦ º°�»��̈�¦ ¦ ¤�µ�È�µ¤¥n° ¤

�³�o°�¤�̧ª µ¤�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µÅ�¡ ¦ o° ¤�́�Â�n�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ�̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดาจะมคีวามรบัผดิในทางแพ่งและทางอาญามากน้อย
Á¡ ¥̧�Ä��́Ê��³�o°�¡ ·�µ¦ �µÄ� nª��°����Îµ®��Ã�¬�µ¤�̧É��®¤µ¥�́��́�·�ª µ¤¦ �́�·��°�

ผูก้ระทาํผดิไว ้

3.2.1 หลกัเกณฑก์ารกาํหนดความรบัผิดทางแพ่ง 

ความรบัผ�ิ�µ�Â¡ n�Á�È��ª µ¤¦ �́�·��µ¤��®¤µ¥�̧É�»��̈®�¹É��»��̈Ä��®¦ º°�·�·�»��̈
�¼��́��́�Ä®o��Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥®¦ º° �́��́�Ä®o�¦ ³�Îµ�µ¦ ° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É�Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦ ��Ä�o�ª µ¤

Á ¥̧®µ¥®¦ º°�Îµ¦ ³®�̧Ê�µ¤��®¤µ¥�Å�oÂ�n��ª µ¤¦ �́�·��µ¤ �́�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�̈³Á¤ ·���ª µ¤

¦ �́�·�ª nµ�oª ¥�́��µ¦�µ��°� É́���ªµ¤¦ �́�·�ª nµ�oª ¥¨ µ£¤ ·�ª ¦ Å�o�Â¨ ³�ª µ¤¦ �́�·��µ¤�̧É��®¤µ¥
° ºÉ��́��́�·Åª o�Á�n���µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·Â¦��µ��Á�È��o�

�ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�Á�·��µ�Â�ª�ª µ¤�·��µ�«¸̈ �¦ ¦ ¤�̧Éª nµ�¼oÄ��n° Ä®oÁ�·��ª µ¤¦ Îµ�µ�
Á ¥̧®µ¥Â�n�¼o° ºÉ��o°���Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥�Ã�¥��®¤µ¥¤»n��¦ ³  ��r�̧É�³ Á¥¥̧ª ¥µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧É

Á�·��¹Ê�Â�nÁ°�����Ä���®�¹É�Å¤nª nµ�³ Á�È��ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�n�̧ª ·��¦ nµ��µ¥�°�µ¤ ¥́�Á ¦ £̧ µ¡ �

�ºÉ° Á ¥̧���¦ ¡́ ¥r ·��®¦ º°  ·��·Ä��µ���®¤µ¥Â¡ n��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦ ¦ �́¦ °�Â¨ ³�»o¤�¦ °��̧É�³�n° Ä®oÁ�·�
 ·��·�̧É�³Á¦ ¥̧�¦ o°�Ä®o¤�̧µ¦ ��Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥° ¥nµ�Á�È��¦ ¦ ¤��o°��µ¦�µ¦ ¡ · ¼��rÁ¦ ºÉองความเสยีหาย

Á¡ ºÉ°��Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥Â¨ ³ ¡ ¥µ¥µ¤Ä®o�»��̈�¼o�o°�Á ¥̧®µ¥Å�o¦ �́�̈�́�º� ¼n�µ�³Á�·¤Ä®oÅ�oÄ�̈oÁ�̧¥�
�̧É »���ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n��¹��o°�¤�̧̈®¦ º° �ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�Á ¤°�Â���nµ��́��ª µ¤¦ �́�·�

�µ�° µ�µ¤»n��̧É�́ª�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�¥·É��ª nµ�̈�°��µ¦�¦ ³�Îµ�·���́��́Ê�Âมผ้ลยงัไม่เกดิเป็นการ

¡ ¥µ¥µ¤��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê��È�·���®¤µ¥° µ�µ��o° �̈�Ã�¬�¼o�¦ ³�Îµ�·��Á�ºÉ°��µ���®¤µ¥° µ�µ
ถอืว่า หากการกระทาํความผดิใดเป็นการทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่สงัคมส่วนรวม8 รฐัจงึจาํเป็น

7 มาตรา 3 บญัญตัวิ่า “คดทีรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางว่า หมายความวา่คดี
แพ่งและคดอีาญา...”.

8 ทวเีกยีรต ิมนีะกนิษฐ,กฎหมายอาญา: หลกัและปัญหา, (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์

2528���Ş�
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�³�o°�¤¤̧µ�¦�µ¦ Ä��µ¦ ¨ �Ã�¬Á¡ ºÉ° ¤ ·Ä®oÁ�È��́ª ° ¥nµ�Ä®o�¼o° ºÉ��¦ ³�Îµ�µ¤�Â¨ ³ Á¡ ºÉ°�o° งกนัมใิห้ผู้

�́Ê�¤Ã̧°�µ �̧É�³�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�° �̧�n° Å��

3.2.2 �ª µ¤ ¦ �́�·��µ�Â¡ n��n° �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í

�ªµ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n��°��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�³�o°��¼®¨ �́Á���rÄ��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�
และพาณิชยม์าตรา 420 �̧É�́��́�·ª nµ�“�¼oÄ���Ä�®¦ º° �¦ ³ ¤µ�Á̈ ·�Á̈ n° ��Îµ�n°�»��̈° ºÉ�Ã�¥�·�

กฎหมาย ทําใหเ้ขาเสยีหายถงึแก่ชวีติกด็ ีแก่ร่างกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอื

 ·��·° ¥nµ�®�¹É�° ¥nµ�Ä��È�̧��nµ�ª nµ�¼o�́Ê��¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·���Îµ�o°�Ä�o�nµ ·�Å®¤��Â��Á¡ ºÉ°�µ¦ �́Ê�”
การละเมิดลิขสิ��·Í�È�º° ª nµÁ�È��µ¦ �¦ ³�Îµ�n°  ·��·° ¥nµ�®�¹É�° ¥nµ�Ä���oµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê��·�

��®¤µ¥Â¨ ³�ÎµÄ®o�»��̈° ºÉ�Á ¥̧®µ¥�È�o°�Ä�o�nµ ·�Å®¤��Â��
�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��o�Â¨ ³ �́Ê�¦ °��̧É�́��́�·Åª oÄ�¤µ�¦ µ�27 มาตรา 28 มาตรา 29 และ

มาตรา 30 Á�È�Á¦ ºÉ°��ª µ¤¦ �́�·��̧É�o°���Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥Ä��µ�Â¡ n�Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í��°��µ��̧Ê

�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 มาตรา 76 �Îµ®��Åª oª nµ�nµ�¦ �́�¹É�Á�È�Ã�¬ ° µ�µ�̧ÉÅ�o
�Îµ¦ ³�µ¤�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�Ä®o�nµ¥Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·ÍÁ�È��Îµ�ª��¹É�®�¹É��Å¤nÁ�È��µ¦�¦ ³���¦ ³ Á�º°�

�¹� ·��·�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�̧É¢o°�Á¦ ¥̧��nµÁ ¥̧®µ¥Ä��µ�Â¡ n� Îµ®¦ �́ nª��̧ÉÁ�·��Îµ�ª��nµ�¦ �́�̧É
Á�oµ�° �̈·� ·��·ÍÅ�o¦ �́Â¨ oª �́Ê��Ã�¥�nµ�¦ �́�̧ÉÅ�o�Îµ¦ ³�µ¤�Îµ¡ ·¡ µ�¬ µ�́Ê��º°��nµ�¦ �́�̧É�¼o�¦ ³�Îµ

¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�nµ¥�µ¤¤µ�¦ µ�69 มาตรา 70 และมาตรา 73 �¹É�Á¤ ºÉ° «µ¨ ¡ ·¡ µ�¬µ�¦ �́�µ¤

¤µ�¦ µ�́��̈nµª �̧ÊÂ¨ oª�Ä®o�nµ¥�nµ�¦ �́Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í�¹É�®�¹É���oµÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í¥�́ µ¤µ¦ �
¡ · ¼��r�nµÁ ¥̧®µ¥�° ��µ��̧ÊÅ�o��³ ¢o° �Á¦ ¥̧��nµÁ ¥̧®µ¥�µ�Â¡ n�Å�o° �̧�µ�®�¹É��oª ¥� nª �

ค่าเสยีหายหรอืค่าสนิไหมทดแทนจะชดใชเ้ป็นจาํนวนเท่าใด ตอ้งยดึหลกัเกณฑม์าตรา 438 แห่ง
�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³ ¡ µ�·�¥r�̧Éª nµ�“ค่าสนิไหมทดแทนจงึÄ�oÃ�¥ �µ�Ä�Á¡ ¥̧�Ä��́Ê�Ä®o«µ¨

วนิิจฉยัตามควรแก่พฤตกิารณ์และความรา้ยแรงแห่งการละเมดิ” ตวัอยา่งเช่น

�Îµ¡ ·¡ µ�¬ µ�̧�µ�̧É�1016/2497 วนิิจฉัยว่า “�µ¦ �Îµ®���nµÁ ¥̧®µ¥�µ�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
โดยนําบทประพนัธ์ของโจทก์ไปแสดงเป็นละคร ศาลอาจกําหนดให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์

และรปูคด ีโ�¥�º°�Îµ�ª��nµ�¼�̧É�ÎµÁ̈ ¥Á�È�Å�o�Ã�¥®�́�nµ° µ�¦ ¤®¦  ¡ Â�nÅ¤n®�́�nµÁ�nµÃ¦�”
�ª µ¤ ¦ �́�·�Ä��µ�Â¡ n��°���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�́Ê�Á�È��ª µ¤ ¦ �́�·�Ã�¥Á�¦ n��¦ �́��strict

liability���¹É�¤ ¸̈ �́¬�³ ¡ ·Á«¬�ª nµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��µ¤�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³ ¡ µ�·�¥r�Â�n�oµÃ���r

ฟ้องเรยีกค่าเสยีหายในคดดี้ว¥�Ã���r�o°�¡ · ¼��r�nµÁ ¥̧®µ¥Â¨ ³�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��«µ¨ �³
¡ ·�µ¦ �µ�Îµ®���nµ ·�Å®¤��Â��Ä®oÃ���rÁ¡ ºÉ°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â¨ ³ �̈�ÎµÅ¦ �̧É�µ�®µ¥Å�Á¡ ¦ µ³

�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°��ÎµÁ̈ ¥ 9 โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายและการสูญเสีย
�¦ ³Ã¥��rÂ¨ ³�nµÄ�o�nµ¥° �́�ÎµÁ�È�Ä��µ¦ �́��́��µ¤ ·��·�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·ÍÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í®¦ º°

9 ไชยศ เหมะรชัตะ, ¥n° ®¨ �́��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í, (กรุงเทพฯ: นิตธิรรม, 2536), 105.
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สทิธนิักแสดง ย่อมมสีทิธดิําเนินคดทีางแพ่งและทางอาญาต่อผูก้ระทําละเมดิและผูก้ระทําผดิไม่

ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล Á¤ ºÉ° ¤�̧µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�Ã�¥�n°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Ä®oÂ�n�»��̈
° ºÉ��̈�̧É�µ¤¤µ�n°�µ��́Ê��È�º° �³�o°�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µÁ¡ ºÉ° Á¥¥̧ª ¥µÂ�oÅ�

�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��́��̈nµª
��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°��¦ ³ Á�«�nµ�Ç�Å�oÄ®o�ª µ¤�»o¤�¦ ° �̈·� ·��·Í โดยการกําหนดความ

�ªµ¤¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³Ã�¬�µ�° µ�µ�n°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�®¨ �́Á���r�́Éª Å��È�³�Îµ®��Ä®o

Á�oµ�° �̈·� ·��·Í µ¤µ¦ ��ÎµÁ�·��µ¦ Á¡ ºÉ°�° Ä®o«µ¨ Â�oÅ��ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�nÁ�oµ�°� ·��·ÍÅ�o®¨ µ¥ª ·�̧�
เช่น การขอให้ศาลแก้ไขความเสยีหายกรณีกําลงักระทําละเมดิ ไดแ้ก่ ขอให้ศาลม�ีÎµ É́�®oµ¤

�ÎµÁ̈ ¥�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��́Éª�¦ µª Ã�¥ª ·�̧�̧ÊÁ¤ ºÉ° «µ¨ ¤�̧Îµ É́�®oµ¤�́Éª�¦ µª Â¨ oª Ä�¦ ³®ª nµ��µ¦
¡ ·�µ¦�µ�°�«µ¨ �ÎµÁ̈ ¥�³�o°�®¥»��µ¦�¦ ³�Îµ�̧É�¼��̈nµª ®µª nµÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��́Ê�อย่างไรกต็าม

Ã�¥���·Â¨ oª «µ¨ �³ Å¤n° °��Îµ É́��́��̈nµª���ª nµ�³Å�o¡ ·�µ¦ �µ�¹��o° Á�È��¦ ·�Ä���̧เสยีก่อนว่า

 ¤�ª ¦ �̧É�³ ° °��Îµ É́�Áª o�Â�n�oµÁ�È��̧É¡ ° Ä��°�«µ¨ ª nµ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�³Á�·��¹Ê�Â�nÃ���rÃ�¥Å¤n
อาจแกไ้ขใหค้นืดไีดด้ว้ยการชดใชค้่าเสยีหาย Â¨ ³ Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�È µ¤µ¦ �Á¦ ¥̧�¦ o°��nµÁ ¥̧®µ¥

° �́Á�·��¹Ê��µ¤���· เช่น �nµ��Â���ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�µÅ�o¦ �́�µ¤�ª µ¤Á�È��¦ ·�Ã�ยผลจากการ
ละเมดิ (กฎหมายของบางประเทศ Á�n���¦ ³Á�«�̧É�»n�«µ¨ ° µ��Îµ®���nµÁ ¥̧®µ¥¡ ·Á«¬�oµ«µ¨

Á®È�ª nµ�ÎµÁ̈ ¥¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÃ�¥��Ä��¦ ³�ÎµÁ�n��́Ê�) ®¦ º°�° Ä®o«µ¨ ¤�̧Îµ É́�¥¹� ÎµÁ�µ�Îµ¨ °��°�

�µ��̧ÉÅ�o�¦ ³�Îµ�¹Ê�Ã�¥¨ ³ Á¤ ·�Â¨ ³ Â¤n¡ ·¤ ¡ r�́Ê�®¤�®¦ º° Á�¦ ºÉ°�¤ º° �̧ÉÅ�oÄ�oÄ��µ¦ �Îµ ÎµÁ�µ�Îµ¨ ° �
�µ�° �̈́ ³Á¤ ·��́Ê��

�µ¤�̧ÉÅ�o�̈nµª ¤µÂ¨ oª ª nµÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í¥n° ¤¤ ̧ ·��·�ÎµÁ�·���̧�́��¼o�¦ ³�Îµ�·�Å¤nª nµ�³Á�È�
�»��̈�¦ ¦ ¤�µ®¦ º° �·�·�»��̈�̧É�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�Á¡ ¦ µ³ ¨ ·� ·��·ÍÁ�È��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ

�¦ ³ Á£�®�¹É��¹É�Á�oµ�°� ·��·Í¤ ̧ ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�n°�µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�°���Å�o�

Â¨ ³®µ�Å¤n¤�̧�®¤µ¥�́��́�·Åª oÁ�È��o° ¥�Áª o��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Íเช่น การใช้
�¦ ³Ã¥��r�µ��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·ÍÃ�¥¤ ·Å�o¦ �́°�»�µ��µ�Á�oµ�° �̈·� ·��·ÍÄ®o�¦ ³�ÎµÅ�o�¼o�¦ ³�Îµ�́Ê�Å¤n

° µ�¥��o°�n°  ¼o�µ��o° ¥�Áª o��µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅ�o เจา้ขอ�̈·� ·��·Í¥n° ¤¤ ̧ ·��·�̧É�³¢o°�¦ o°�
�ÎµÁ�·���̧Á¡ ºÉ° Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�¦ �́�·�Ä��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³ ¨ �Ã�¬�µ�

อาญา ขณะเดยีวกนัผูก้ระทาํผดิยอ่มมคีวามรบัผดิทางแพ่งและทางอาญาเช่นเดยีวกนั 

®¨ �́Á���rÄ��Îµ®���nµÁ ¥̧®µ¥�¦ �̧̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅ�o�́��́�·Åª o° ¥nµ��́�Á��Â¨ ³�n°�
®�oµ�̧É�³¤�̧µ¦ �¦ ³�µ«Ä�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Íพ.ศ.2537 �µ¦ �̧É«µ¨ �̧�µÅ�o¤�̧Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�¹É�

ตดัสนิตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองวรรณกรรมและศลิปกรรม พ.ศ.2474 โดยกําหนดค่าเสยีหาย
กรณีการละเมดิลขิส�ิ�·ÍÄ®o¥¹�®¨ �́�µ¤�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�Â¨ ³ ¡ µ�·�¥r̈ �́¬�³ ¨ ³ Á¤ ·�¤µ�¦ µ

420 �¹É��́��́�·Åª o�́��̧Ê

“�¼oÄ���Ä�®¦ º°�¦ ³ ¤µ�Á̈ ·�Á̈ n°�n°�»��̈° ºÉ�โดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสยีหายถงึแก่ชวีติก็
ดี แก่ร่างกายกด็ี อนามยักด็ี เสรภีาพกด็ี �¦ ¡́ ¥r ·�®¦ º°  ·��·° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É��nµ�ª nµ�¼o�́Êนทํา
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¨ ³ Á¤ ·��o°���Ä�o�nµ ·�Å®¤��Â��Á¡ ºÉ°�µ¦ �́Ê�” อาจแยกองค์ประกอบการละเมดิตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 420 Å�o�́��̧Ê
(1) กระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ

(2) �¦ ³�Îµ�n°�¼o° ºÉ�Ã�¥�·���®¤µ¥
(3) �»��̈° ºÉ�Å�o¦ �́�ª µ¤Á ¥̧®µ¥

(4) �ªµ¤Á ¥̧®µ¥�́Ê��o°�Á�È��̈¤µ�µ��µ¦ กระทําของผูก่้อความเสยีหาย

Ä�®¨ �́�¦ ³�µ¦ Â¦ ��̧Éª nµ�¦ ³�ÎµÃ�¥��Ä�®¦ º°�¦ ³ ¤µ�Á̈ ·�Á̈ n° �́Ê�“จงใจ” Ä��̧É�̧Ê�º°�“จงใจ
ทําใหเ้ขาเสยีหาย” �́��o°�ª µ¤�̧É�́��́�·Åª o�¹É�®¤µ¥�ª µ¤ª nµ �¦ ³�ÎµÃ�¥¦ ¼o Îµ�¹��¹��̈Á ¥̧®µ¥�̧É

เกดิจากการกระทําของตน �oµ¦ ¼oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê��³Á�·��̈Á ¥̧®µ¥Â�nÁ�µแล้วกถ็อืว่าเป็นการ
กระทําโดยจงใจ  nª��̈Á ¥̧®µ¥�³Á�·��¹Ê�¤µ��o° ¥Á¡ ¥̧�Ä�Å¤n Îµ�́�Â¤o�̈Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�

¤µ��ª nµ�̧ÉÁ�oµÄ��oµÅ�o�ÎµÃ�¥�̧ÉÁ�oµÄ�ª nµ�³ ¤�̧̈Á ¥̧®µ¥° ¥¼n�oµ�Á̈ È��o° ¥Á¡ ¥̧�Ä��ÈÁ�È��µ¦�¦ ³�Îµ

�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Ã�¥��Ä�° ¥¼n�́É�Á°�Ã�¥Á®�»�̧Ê�µ¦ �¦ ³�ÎµÃ�¥ »�¦ ·�Â�nÁ�oµÄ��·ดในขอ้เทจ็จรงิจงึไม่
เป็นการกระทําใหเ้สยีหายโดยจงใจ Á¡ ¦ µ³ ®µÅ�o¦ ¼o�¹��̈Á ¥̧®µ¥�̧É�³Á�·��¹Ê�Å¤n ถ้าหากว่าตาม

�ª µ¤Á�oµÄ�Ã�¥ »�¦ ·��́Ê�Á�È��µ¦ �̧É�¼o�¦ ³�Îµ�°��̧É�³�ÎµÅ�oÃ�¥Å¤nÁ�È��µ¦ Á ¥̧®µ¥�n°�¼o° ºÉ� เช่น
�µ¥�¦ ¡́ ¥r�°��¼o° ºÉ�Á¡ ¦ µ³ Á�oµÄ��·�Ã�¥ »�¦ ·�ª nµ�¦ ¡́ ¥r�́Ê�Á�È��° งตนเองย่อมไม่จงใจทําความ

Á ¥̧®µ¥Â�nÄ�¦  nª��³Á�È��¦ ³ ¤µ�Á̈ ·�Á̈ n° ®¦ º° Å¤n° µ�Á�È�Å�o° �̧ nª�®�¹É� แต่ในขณะเดยีวกนั

�o°�Á�oµÄ�Ä®o�́�̈�Å�ª nµ�ÎµÃ�¥��Ä��È®¤µ¥�ª µ¤¦ ª ¤�¹��µ¦�¦ ³�ÎµÃ�¥¦ ¼o�o° Á�È��¦ ·��̧É�n° Ä®oÁ�·�
�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â¨ ³ Å�o�¦ ³�Îµ¨ �Ã�¥¦ ¼o�o° Á�È��¦ ·�Á®¨ nµ�̧Ê° ¥¼nÂ¨ oª แมใ้นใ��¦ ·��¼o�ÎµÅ¤n�·�ª nµ�µ¦ �̧É��

Ä��¦ ³�Îµ¨ �Å��́Ê��³Á�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�ÈÁ�È��µ¦�¦ ³�ÎµÃ�¥��Ä�Á®¤ º°��́�10 �¹É�Á�È�®¨ �́Á���r
�̧É�³Ä�oÄ��µ¦ ª ·�·��́¥�µ¦�¦ ³�ÎµÃ�¥¦ ¼o Îµ�¹��¹��̈Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��́��̈nµª�oµ��o��́É�Á°�

จงใจต่างกบัเจตนาตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา 59 เพราะเจตนาต้องมี

�ªµ¤¤»n�®¤µ¥° �́�¦ ³  ��r®¦ º° Á̈ È�Á®È��̈�̧ÉÁ�·��¹Ê�Ã�¥Á�¡ µ³ ส่วนจงใจไม่ต้องมุ่งหมายต่อผลอนั
Ä�Ã�¥Á�¡ µ³ Á¡ ¥̧�Â�n¦ ¼oª nµ�³Á�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�nÁ�µÁ�nµ�́Ê��È¡ ° เช่น ก. ทํารา้ย ข. ถงึตาย ถ้า

ก. ทํารา้ยโดยเจตนาและ ก. เลง็เหน็ผลว่า ข. จะตาย ในทางอาญากเ็ป็นการกระทําใหต้ายโดย
เจตนา ก. มคีวามผดิฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290

เพราะไมม่เีจตนาฆา่แต่ในทางแพ่งการกระทาํของ ก. �È��µ¦�¦ ³�ÎµÃ�¥��Ä��́Ê��̧ÉÅ¤nÁ�È��µ¦�nµ

คนโดยเจตนาในทางอาญา (�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É1104/2509) ®¨ �́�̧Éª nµ�“�¦ ³�Îµ�n°�¼o° ºÉ�Ã�¥�·�
กฎหมาย” �́Ê��oµ¤�̧�®¤µ¥�́��́�·�́�Á�� เช่นกฎหมายอาญาบญัญตัวิ่าการกระทําอนัใดเป็น

10 จติติ ตงิศภทัยิ,์ คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 354 ถึง

มาตรา452, ¡ ·¤ ¡ r�¦ Ế��̧É4 (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2523), 178-185, อา้งถงึใน ชนิสรา รอ้ย

Á�̧É¥���“¤µ�¦ µ�µ¦�µ���¤µ¥Ä��µ¦�ÎµÁ�·���̧̈·� ·��·Í” (นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย,์ 2549), 25.
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ความผดิกย็่อมเป็นการกระทําผดิกฎหมายโดยไม่มปีญัหาแต่ความรบัผดิฐานละเมดิไม่จาํต้องมี

กฎหมายบญัญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าการกระทําอันใดถือว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายดงัเช่น
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 คําว่า “โดยผดิกฎหมาย” Ä�¤µ�¦ µ�̧Ê®¤µ¥�ª µ¤Á¡ ¥̧�ª nµ�oµÅ�o

กระทําความเสยีหายแก่สทิธเิดด็ขาดของบุคคล คอื ชวีติร่างกาย อนามยั เสรภีาพ ทรพัยส์นิ
®¦ º°  ·��·Á�È��µ�° ¥nµ�° ºÉ��°��»��̈Ã�¥Å¤n¤̧ ·��·®¦ º°�o° Â�o�́ª�µ¤��®¤µ¥Ä®o�ÎµÅ�oÂ¨ oª�º° Á�È�

การกระทาํโดยผดิกฎหมายอยูใ่นตวั ° �̧�́¥®�¹Éงคําว่า “โดยผดิกฎหมาย” Ä�¤µ�¦ µ�̧ÊÂ�̈¤µ�µ�

“unlawfully” Ä��o�¦ nµ��¹É�Ä�oÄ�¤µ�¦ µ 823 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนัมคีวามหมาย
ในทางปฏเิสธเช่นเดยีวกบั คาํว่า “มชิอบดว้ยกฎหมาย” �̧ÉÄ�oÄ�¤µ�¦ µ 42111 Á�nµ�́Ê�Á°�

ความรบัผดิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 Á�È�®¨ �́Á���r�̧ÉÄ�o“
ความผดิ” �¹É�®¤µ¥�¹��µ¦�ÎµÄ®oÁ ¥̧®µ¥Â�n ·��·�°��»��̈° ºÉ�Ã�¥��Ä�หรอืประมาทเลนิเล่อ

เป็นเกณฑใ์นการวนิิจฉัยความรบัผดิทางละเมดิ จงึเรยีกว่า “liability based on fault” �¹É��µ¤

®¨ �́�̧ÊÂ¤o�³Á�È��µ¦�¦ ³�Îµ�°��¼o�n°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�n�»��̈° ºÉ�Â�n�oµÁ�Èนการกระทําไปโดยสุจรติ
�¼o�n°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�́Ê��ÈÅ¤n�o°�¦ �́�·�Á¡ ¦ µ³�µ�°��r�¦ ³�°��µ��·�Ä�12

�¹� ¦ »�Å�oª nµ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��º° Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�° ¥nµ�®�¹É��µ¤�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�
และพาณิชย ์มาตรา 420 �¹É�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í¤ ̧ ·��·¢o°�¦ o°��ÎµÁ�·���̧�́��»��̈�¦ ¦ ¤�µÂ¨ ³�·�·

�»��̈�̧Éละเมดิใหม้คีวามรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหาย ค่าเสยีหายดงักล่าวศาลอาจกําหนดใหต้าม

�ª ¦ Â�n¡ §�·�µ¦ rÂ¨ ³�ª µ¤ ¦ oµ¥Â¦ �Â®n�̈³ Á¤ ·���́��̧É�́��́�·Åª oÄ�¤µ�¦ µ�438 ª ¦ ¦ �®�¹É���¹É�«µ¨
Á�¥Å�oª ·�·��́¥�o° �̧ÊÄ���³�̧ÉÄ�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2521 Á�n�Á�̧¥ª �́��o° ª ·�·��́¥�o° ° ºÉ��̧É

เ�̧É¥ª �́�̈ ·� ·��·Í�¹É�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2521 ¤ ·Å�o�́��́�·Á�̧É¥ª �́��µ¦ �Îµ®��
�nµÁ ¥̧®µ¥�°�«µ¨ Ä��¦ �̧̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅª oÃ�¥Á�¡ µ³��¹��o°�° µ«¥́���́��́�·Â®n��¦ ³ ¤ ª ¨

กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 438 ª ¦ ¦ �Â¦ ���¹É�ª ·�·��́¥Äหต้ามควรแก่พฤตกิารณ์และความ

รา้ยแรงแห่งละเม�ิ° �́Á�È��nµÁ ¥̧®µ¥° �́Â�o�¦ ·��̧ÉÁ�·��µ�¤¼̈̈ ³ Á¤ ·��Â�n�́��»�́�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·
¨ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 ¤�̧��́��́�·Á�̧É¥ª �́��µ¦�Îµ®���nµÁ ¥̧®µ¥Ä��¦ �̧�̧É¤�̧µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ�

มาตรา 6413 �¹É�Á�È����́��́�·��®¤µ¥Á�¡ µ³ Â¨ oª��¹�Å¤n�Îµ�o°��Îµ���́��́�·Ä��¦ ³ ¤ ª ¨
กฎหมายแพ่งและพาณชิยม์าใชบ้งัคบั 

�o°�ª µ¤�̧Éª nµ�“«µ¨ ¤ °̧ Îµ�µ� É́�Ä®o�¼ö³ Á¤ ·���Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í����µ¤

�Îµ�ª��̧É«µ¨ Á®È� ¤�ª ¦ Ã�¥�Îµ�¹��¹��ª µ¤¦ oµ¥Â¦ ��°��ª µ¤Á ¥̧®µ¥” ตามมาตรา 64 ดงักล่าว

11 Á¦ ºÉ°�Á�̧¥ª �́��172-173.
12 อนนัต์ จนัทรโอภากร, Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ���®¤µ¥¨ �́¬�³ ¨ ³ Á¤ ·�, 101-102.
13 มาตรา 64 บญัญตัวิ่า “Ä��¦ �̧�̧É¤�̧µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�́�Â ���«µ¨ ¤ °̧ Îµ�µ� É́�Ä®o�¼ö³ Á¤ ·�

��Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�°��́�Â ���µ¤�Îµ�ª��̧É«µ¨ Á®È� ¤�ª ¦ �Ã�¥�Îµ�¹��ª µ¤¦ oµ¥Â¦�
�°��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�¦ ª ¤�́Ê��µ¦  ¼�Á ¥̧�¦ ³ Ã¥��rÂ¨ ³�nµÄ�o�nµ¥° �́�ÎµÁ�È�Ä��µ¦ �́��́��µมสทิธขิองเจ้าของ
¨ ·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�°��́�Â ���oª ¥”
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น่าจะมคีวามหมายเช่นเดียวกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ª ¦ ¦ �®�¹É��̧É

บญัญัติว่า “�nµ ·�Å®¤��Â���³ ¡ ¹�Ä�oÃ�¥ �µ�Ä�Á¡ ¥̧�Ä��́Ê��Ä®o«µ¨ ª ·�·��́¥�µ¤�ª ¦ Â�n
พฤตกิารณ์และความรา้ยแรงแห่งละเมดิ” แต่ในส่วนมาตรา 64 �́��́�·Ä®oÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í¤ ̧ ·��·

เรยีกให้ผู้ทําละÁ¤ ·���Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥Å�oÁ�È�¡ ·Á«¬ Â���nµ�Å��µ��¦ �̧�̧É̈³ Á¤ ·�Á¦ ºÉ° �° ºÉ��µ¤
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 438 ª ¦ ¦ �®�¹É���º°��nµÁ ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �́��µ¦  ¼�Á ¥̧

�¦ ³Ã¥��rÂ¨ ³�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �́��́��µ¤ ·��·�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í
�³ Á®È�Å�oª nµ�nµÁ ¥̧®µ¥Ä� nª ��̧Ê° µ�¦ ª ¤�¹��nµÄช้จ่ายในการสืบหาและรวบรวม

¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��nµ�oµ�ª nµ�ª µ¤�µ¤ �́�µ�̧É�¼oÁ ¥̧®µ¥Å�o�Îµ¦ ³ Ä®o

ทนายความตามความเป็นจรงิ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการระงบัข้อพพิาทอนุญาโตตุลาการ ถ้า
®µ�¤�̧�³ �́Ê���µ¦�Îµ®���nµÁ ¥̧®µ¥Ä��¦ �̧̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��́��»�́��¹�Å¤n° µ��Îµ®¨ �́Á���r�̧É

บญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 438 ª ¦ ¦ �®�¹É��¤µ�́��́�Ä�oÅ�o° �̧�n° Å��

Â�n�o° ��Îµ®¨ �́Á���r�̧É�́��́�·Åª oÄ�¤µ�¦ µ�64 Â®n�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 มา
พจิารณาในการกําหนดจาํนวนค่าเสยีหาย

3.2.3 หลกัเกณฑก์ารกาํหนดความรบัผิดทางอาญา

�µ¦ �̧É�³�Îµ®��Ä®o�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��ª µ¤�·�° µ�µ®¦ º° Å¤n�́Ê��o°�¡ ·�µ¦ �µ�n°�ª nµ

¦ �́¤®̧¨ �́Á���r° ¥nµ�Å¦ �̧É�Îµ®��ª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ®¦ º° Å¤n�¦ ³�Îµ° ¥nµ�Å¦�ª ¦ Á�È��ª µ¤�·��µ�° µ�µ

Â¨ ³�¼o�¦ ³�Îµ®¦ º° Å¤n�¦ ³�Îµ ¤�ª ¦ �̧É�³�o°�¦ �́Ã�¬
��®¤µ¥° µ�µ¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��r�̧É�³�»o¤�¦ °��»��̈�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�วามผดิต่างๆไม่ว่าจะ

Á�È��µ¦ �»o¤�¦ °��o°��́��¹É��́ª�»��̈��Â¨ ³ Ä��µ��¦ Ế��»o¤�¦ °� �́ª r�oª ¥���µ���µ¦ �¦ ³�ÎµÃ�¥
Á���µ�° �́Á�È��µ¦ Ã®�Á®Ȩ̂¥¤�µ¦ »���o°��́�¡ §�·�¦ ¦ ¤�µ��¦ ³ Á£�° �́° µ�¥ É́ª ¥»Ä®oÁ�·��ª µ¤Å¤n

 ���¹Ê�Ä�®¤¼n�¦ ³�µ���Á�È��o��®�¹É�Ä��ª µ¤�»o¤�¦ °��́Ê��º°��»o¤�¦ °��o°��́��¹Éงทรพัยส์นิของ

บุคคลจากการลกัขโมย การฉ้อโกง หรอืการทําใหเ้สยีหายต่อทรพัย์14 จะเป็นไดว้่าความผดิฐาน
¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�nµ�³Á�̧É¥ª�o°��́�ª �́�»�¦ ³  ��r�o° �̧Ê¤µ��̧É »��Á¡ ¦ µ³�µ¦ �»o¤�¦ ° �̈·� ·��·ÍÁ�È�Á¦ ºÉ°�

�̧É��®¤µ¥¤»n��»o¤�¦ °� ·��·Ä��µ�Á«¦ ¬��·��°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í� ·��Ä��µ�Á«¦ ¬��·��̧Ê�́�Á�È�
�¦ ¡́ ¥r ·�° ¥nµ�®�¹É�

�́��́Ê���oµ�º° Å�oª nµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�oµ¨ �́¬�³ Á�̧¥ª �́��́��µ¦ ¨ �́

�Ã¤¥��µ¦�o° Ã���®¦ º°�ÎµÄ®oÁ ¥̧�¦ ¡́ ¥r��¹É��¦ ¡́ ¥r ·��°��»��̈° ºÉ��Á�n��̧Ê�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�È�ª ¦
จะถูกกําหนดใหเ้ป็นความผดิทางอาญาตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายอาญาดงักล่าว

14 Walker, N, Punishment, danger and stigma (Oxford: Basil Blackwell, 1980), 2-3, อา้งถงึ

ใน อํานาจ เนตรสุภา และคณะ, “¦ µ¥�µ��µ¦ ª ·�́¥Á¦ ºÉ°���́�®µ�µ¦ ¨ n°�ºÊ° Ä���̧̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í” (กรุงเทพฯ:
สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ 2548), 11.
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�µ¦ �³�Îµ®��Ä®o�µ¦ �¦ ³�ÎµÄ�Á�È��ª µ¤�·��µ�° µ�µ�°��µ��³�o°�¡ ·�µ¦ �µÁ�ºÊ° ®µ

ของการกระทําว่าก่อความเดอืดรอ้นแก่สงัคมหรอืไม่แล้ว ยงัต้องพจิารณาถงึกระบวนการการ
บงัคบัใชก้ฎหมายว่าถ้ากําหนดใหก้ารกระทําดงักล่าวเป็นความผดิทางอาญาแล้ว การบงัคบัใช้

กฎหมา¥Á¡ ºÉ° �ª��»¤�µ¦ �¦ ³�Îµ�́��̈nµª�³ ¤�̧¦ ³  ·��·£ µ¡ Á¡ ¥̧�Ä��Á¡ ¦ µ³��®¤µ¥° µ�µ�³ �̧
®¦ º° Å¤n�́Ê�¤ ·Ä�n�¹Ê�° ¥¼n�́��́ª����®¤µ¥Á¡ ¥̧�° ¥nµ�Á�̧¥ª�Â�n�³�o°��Îµ�¹��¹���®¤µ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�

กับการนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษ กล่าวคือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

��®¤µ¥° ºÉ�Ç�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Á�·��¹Ê��³�o°��Îµ�́ª�¼o�¦ ³�Îµ�·�¤µ¨ �Ã�¬Å�o
° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª �́��̧��́��́Ê��µ¦ �Îµ®��Ä®o�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��ª µ¤�·��µ�° µ�µ�¹��o° �

พจิารณาหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้
 µÁ®�»®�¹É��̧É�ÎµÄ®o��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�Å�¥�o°�¤̧ £ µ¡ �́��́��µ�° µ�µÁ�ºÉ°�¤µ�µ�ª nµ

ประเทศÅ�¥Å�oÁ�oµÁ�È�£µ�̧°�» �́�µ�¦ »�Á�° ¦ r��¹�¤®̧�oµ�̧É�̧É�³�o°�° °���®¤µ¥£µ¥Ä�Á¡ ºÉ° °�»

ª �́·Ä®oÁ�È�Å��µ¤®¨ �́�µ¦ Ä�°�» �́�µÁ�° ¦ r��¹É��¦ ³ Á�«Å�¥�¼�¡ �́° ¥¼n�Â�nÄ�°�» �́�µÁ�° ¦ r��̧Ê
Å¤nÅ�o�Îµ®��Ä®o¤Ã̧�¬�Îµ�»�Â¨ ³�¦ �́Â�n�¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í¤Á̧¡ ¥̧��Îµ®��Ä®oÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í¤ ̧ ·��·Í�̧É

�³¥¹� ÎµÁ�µ�µ�° �̈́ ³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�Å�oÁ�nµ�́Ê���°��µ�°�» �́�µÁ�° ¦ r�Â¨ oª ¥�́¤�̧ª µ¤��̈�ª nµ
�oª ¥ ·��·Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ�̧ÉÁ�̧É¥ª �́��µ¦�oµ�®¦ º°�TRIPs (Agreement on Trade relate

Aspects of Intellectual Property Rights ) อนัเป็นผลมาจากการเจรจาการคา้พหุภาครีอบ

อุ¦ »�ª ¥́Å�o¤�̧o°�Îµ®���̧ÉÁ�̧É¥ª �́� £ µ¡ �́��́��µ�° µ�µ�Ä�Á¦ ºÉ°��̧ÉÁ�̧É¥ª �́��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ
Ã�¥Á�¡ µ³ ¨ ·� ·��·Í�̧É° ¥¼nÄ�£ µ��3 �µ¦ �́��́�Ä�o ·��·ÍÄ��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ� nª ��̧É�5

กระบวนการทางอาญา ขอ้ 61 (Part lll Enforcement Intellectual Property Rights,Section 5:
Criminal Procedures,Article���́��̧Ê�“บรรดาสมาชิกจะกําหนดให้มมีาตรการเยยีวยาความ

Á ¥̧®µ¥�³ ¦ ª ¤�¹�Ã�¬�Îµ�»��Â¨ ³�®¦ º° Ã�¬�¦ �́Á�·��̧ÉÁ¡ ¥̧�¡ ° �̧É�³®¥»�¥ Ế��µ¦ �¦ ³�Îµ�́��̈nµª 15

�́Ê��̧Ê�³�o°�Ä®o¤�̧ª µ¤ °��̈o°��́�¦ ³ �́��°��µ¦ ¨ �Ã�¬�̧ÉÄ�o�́�° µ��µ�¦ ¦ ¤�̧É¤�̧ª µ¤ ¦ »�Â¦ �
เท่ากนั

�́��́Ê��³Á®È�Å�oª nµ�µ��o°�ª µ¤�oµ��o�Á�È�Á¡ ¥̧��o°�Îµ®���́Ê��ÎÉµ��minimum standard)
ª nµ�¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�È� ¤µ�·��³�o°��Îµ®��Ä®o�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í¤ Ã̧�¬�µ�° µ�µÃ�¥�µ¦ ¨ �Ã�¬

�Îµ�»�Â¨ ³�®¦ º°�¦ �́Á�¡ µ³�¦ �̧�̧É¤�̧¦ ·¤µ�Ä�Á�·�¡ µ�·�¥rÁ�nµ�́Ê��®µ�Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧ÉÅ¤n

มปีรมิาณในเชงิพา�·�¥rÂ¨ oª Å¤n�́��́�ª nµ�³�o°�¤�̧µ¦ �Îµ®��Ä®o¤Ã̧�¬�µ�° µ�µ�oª ¥�¦ ª ¤�́Ê�

15 กรมเศรษฐกจิการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย,์ Agreement on Trade-Related Aspects of

Intellectual Property Rights แปลโดย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย,์ ตุลาคม 2537.

อ้างถึงใน กรรมการสุดท้ายรวบรวมผลการเจรจาการค้าพหุภาครีอบอุรุกวยั: ความตกลงว่าด้วยสทิธใิน
�¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ�̧ÉÁ�̧É¥ª �́��µ¦ �oµ��TRIPS) สถาบนัพฒันาขา้ราชการตุลาการ, “เอกสารประกอบการ
 ¤́�µÁ¦ ºÉ°��®¨ �́�µ¦ Ä®¤nÄ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«��2537 การดําเนินคดลีะเมดิล�ิ ·��·ÍÄ�«µ¨ �¦ ¡́ ¥r ·�
ทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศ”, 37, 14-15 มกราคม 2538.
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�¦ ³Á�« ¤µ�·�¤̧ ·��·�̧É�³�Îµ®��®¨ �́Á���r̈�Ã�¬Ä®o ¼�Å��ª nµ�o°��̈��̧Ê�oª ¥�Á¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦ �µ�́Ê�

�µ�°�» �́�µÁ�¦ r° �Â¨ ³�ª µ¤��̈�ª nµ�oª ¥ ·��·Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ�̧ÉÁ�̧É¥ª �́��µ¦ �oµ�
(TRIPs) แลว้ สรปุไดว้่าหลกัเ���r�µ¤¡ �́�³�¦ �̧¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«�̧É�Îµ®��Ä®o�¦ ³ Á�«Å�¥�o°�

¤̧ £µ¡ �́��́��µ�° µ�µÄ���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�́Ê��Á�È�Á¡ ¥̧��µ¦ ¥¹� ÎµÁ�µ�µ�° �̈́ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É¤ ¸
�¦ ·¤µ�Ä�Á�·�¡ µ�·�¥rÁ�nµ�́Ê��Á¤ºÉ° ¤µ¡ ·�µ¦�µ��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�Å�¥�³Á®È�Å�oª nµÃ�¬�¦ �́�́Ê�

ประเทศไทยนํามาใช้กบัความผดิฐานล³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÃ�¥�́Éª Å��Å¤nÅ�o¤�̧µ¦ Â�n�Â¥�ª nµ�³ Á�È�

�¦ �̧Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��̧É¤�̧¦ ·¤ µ�Ä�Á�·�¡ µ�·�¥r®¦ º° Å¤n�Ã�¥Á¦ ·É¤ ¤ Ã̧�¬�¦ �́Á�È��¦ Ế�Â¦ �Ä�
พระราชบญัญตัคิุม้ครองวรรณกรรมและศลิปกรรม พ.ศ.2521 �¹É��́Ê�Ã�¬�¦ �́Â¨ ³ Ã�¬�Îµ�»�Ä�

��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�Å�¥Å�oÁ�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Å��»��¦ Ế��̧É¤�̧µ¦ Â�oÅ�Ã�¥¤�̧µ¦ Â�oÅ�Ä®o ¼��¹Ê�Á¡ ºÉ° Ä®o
�́��́�¥»� ¤¥́�̧ÉÁ�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Å�

3.2.4 �ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�n° �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í

�µ¦ �̧É�³ ¡ ·�µ¦�µ�¼ª nµ��»��̈�¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�³�o°�¦ �́�·�Ä��µ�° µ�µ®¦ º° Å¤n�́Ê�
ต้องพจิารณาจากบทบญัญตัขิองกฎหมาย Á¡ ¦ µ³�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��ª µ¤�·�° µ�µ�¦ ³ Á£�

กฎหมายบญัญตั ิ(mala prohibita���¹É�Â���nµ��µ��ª µ¤�·�° µ�µ�¦ ³ Á£��ª µ¤�·�Ä��́ª Á°��
(mala inse���̧É¤ ¸̈ �́¬�³�°��µ¦�¦ ³�Îµ�̧É�·�«¸̈�¦ ¦ ¤®¦ º°�ª µ¤�́Éª ¦ oµ¥Á�È�°��r�¦ ³�°��

�́��́Ê��¹��o°��¼���́��́�·�°���®¤µ¥�̧É�́��́�·Åª oÁ�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ³�Îµ�·�Ä�Á¦ ºÉ°��̧Ê��³

Á®È�Å�oª nµ�°��µ��o°�¡ ·�µ¦�µ�µ����́��́�·Ä��¡ �¦���̈·� ·��·Í�¡ �«�2537 แลว้ ต้องพจิารณาดู
จากบทบญัญตัิในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 �̧Éª nµ�“บุคคลจะต้องรบัโทษในทางอาญา

�n° Á¤ ºÉ° Å�o�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́��®¤µ¥�̧ÉÄ�oÄ���³�¦ ³�Îµ�́Ê��́��́�·Á�È��ª µ¤�·��Â¨ ³�Îµหนดโทษไว ้
Â¨ ³ Ã�¬�̧É�³ ¨ �Â�n�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê��o°�Á�È�Ã�¬�̧É�́��́�·Åª oÄ���®¤µ¥” และมาตรา 59

�̧Éª nµ�“�»��̈�́��o°�¦ �́�·�Ä��µ�° µ�µ�n° Á¤ ºÉ° Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥Á���µ�Áª o�Â�n�³ Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥

�¦ ³ ¤µ��Ä��¦ �̧�̧É��®¤µ¥�́��́�·Ä®o�o°�¦ �́�·�Á¤ ºÉ° Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥�¦ ³ ¤µ�®¦ º° Áª o�Â�nÄ��¦ �̧�̧É
กฎหมายบญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้ใหต้อ้งรบัผดิแมไ้ดก้ระทาํโดยไม่มเีจตนา” ดว้ย

�̈�µ�° µ�µ��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�́Éª Å��Îµ®��Ã�¬�µ�° µ�µÁ° µÅª o�oª ¥Á�ºÉ° ��µ��µ¦
¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í¤ ̧ nª��¦ ³���¦ ³Á�º°��n° �̈�¦ ³ Ã¥��r�°� µ�µ¦ �³Â¨ ³ Á¡ ºÉ° Á�È�¤µ�¦�µ¦ �¼�Ä�

Ä®ö³ Áª o�Â¨ ³ ¥�́¥ Ế��µ¦�¦ ³�Îµ�·�Ã�¬�̧É�Îµ®��Åª o¤�̧́Ê�Ã�¬�Îµ�»�Ã�¬�¦ �́Â¨ ³ Ã�¬ ¦ ·��¦ ¡́ ¥r ·�

��®¤µ¥Å�¥�ÈÁ�È�Å��µ¤®¨ �́Á���rÁ�̧¥ª �́��̧Ê
�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 �µ¦�¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅ�o�́��́�·Åª o

ในมาตรา 27 ว่า “�µ¦�¦ ³�Îµ° ¥nµ�° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É�Â�n�µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตตามมาตรา 15 (5��Ä®o�º° ª nµÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��oµÅ�o�¦ ³�Îµ�́��n° Å��̧Ê

(1) �Îµ�ÎÊµ®¦ º° �́�Â�̈�

(2) เผยแพรต่่อสาธารณชน”
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�¹É�¤µ�¦ µ�27 Á�È��ªµ¤�·��µ�̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÂ�n�µ��́Éª ÇÅ���°��µ��̧Ê° µ�¤�̧µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�

¨ ·� ·��·ÍÂ�n�µ��µ��¦ ³Á£��̧É¤°̧��r�¦ ³�°�Ä��oµ��µ¦�¦ ³�Îµ�̧ÉÂ���nµ�Å��oµ��Á�n���µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�
¨ ·� ·��·Í�µ�Ã ��́«�ª ́ �»��µ�Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r�®¦ º°�µ¦ Â¡ ¦ nÁ ¥̧�Â¡ ¦ n£ µ¡ ��̧É�́��́�·Åª oÄ�

มาตรา 2816 มาตรา 2917 และมาตรา 3018 Ã�¥�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É�̈nµª ¤µ�́Ê�®¤��̧Ê�́�Á�È��µ¦
¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��o��° �́Á�È��µ¦�¦ ³�ÎµÂ�n�µ�̈ ·� ·��·ÍÃ�¥�¦�

�°��µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��́Ê��o��́��̈nµª Â¨ oª�¥�́¤�̧µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�¦ °��¹É��º° ª nµÁ�È��µ¦

�¦ ³�Îµ�n° �µ��̧ÉÁ�·��µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í° �̧�́Ê�®�¹É�Â¨ ³ Á�È��µ¦ �¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ° ®µ�ÎµÅ¦ �Å�o¤ ¸
บญัญตัไิวใ้นมาตรา 31 “�¼oÄ�¦ ¼o®¦ º° ¤ Á̧®�»° �́�ª ¦ ¦ ¼oª nµ�µ�Ä�Å�o�¦ ³�Îµ�¹Ê�Ã�¥¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°�

�¼o° ºÉ��¦ ³�Îµ° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É�Â�n�µ�Á¡ ºÉ° ®µ�ÎµÅ¦ �Ä®o�º° ª nµ�¼o�́Ê��¦ ³�Îµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��oµÅ�o
�¦ ³�Îµ�́��n° Å��̧Ê�

1. �µ¥�¤Å̧ª oÁ¡ ºÉ°�µ¥�Á �°�µ¥�Ä®oÁ�nµ�Á �° Ä®oÁ�nµ�Ä®oÁ�nµ�ºÊ°�®¦ º° Á �° Ä®oÁ�nµ�ºÊ°

2. เผยแพรต่่อสาธารณชน
3. Â���nµ¥Ä�̈�́¬�³�̧É° µ��n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í
4. �Îµ®¦ º°  É́�Á�oµ¤µÄ�¦ µ�° µ�µ�́�¦ ”
บทกําหนดโทษทางอาญาของ พ.ร.บ. ¨ ·� ·��·Íพ.ศ.2537

16 “มาตรา 28 �µ¦�¦ ³�Îµ° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É�Â�nÃ ��́«�ª ́ �»�£µ¡ ¥��¦ r�®¦ º°  ·É��́��¹�Á ¥̧��° �́¤ ¸
¨ ·� ·��·Í�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÃ�¥Å¤nÅ�o¦ �́°�»�µ��µ¤¤µ�¦ µ�15 (5)....ใหถ้อืว่าเป็นการละเมดิลขิส�ิ�·Í��oµÅ�o
�¦ ³�Îµ�́��n° Å��̧Ê

(1���Îµ�ÎÊµ®¦ º° �́�Â�̈���
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(3) ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรอืสาํเนางานดงักล่าว”
17 มาตรา 29 �µ¦ �¦ ³�Îµ° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É�Â�n�µ�Â¡ ¦ nÁ ¥̧�Â¡ ¦ n£ µ¡ ° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�µ¤

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÃ�¥Å¤nÅ�o¦ �́°�»�µ��µ¤¤µ�¦ µ�15 (5)����Ä®o�º° ª nµÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��oµÅ�o�¦ ³�Îµ
�́��n° Å��̧Ê

(1) จดัทาํโสตทศันวสัดุ  
(2��Â¡ ¦ nÁ ¥̧�Â¡ ¦ n£ µ¡ �ÎÊµ��́Ê��̧ÊÅ¤nª nµ�́Ê�®¤�®¦ º°�µ� nª��
(3���́�Ä®o�¦ ³�µ��¢�́Â¨ ³®¦ º°�¤�µ�Â¡ ¦ nÁ ¥̧�Â¡ ¦ n£ µ¡ Ã�¥Á¦ ¥̧�Á�È�Á�·�®¦ º° �̈�¦ ³ Ã¥��r° ¥nµ�° ºÉ�

ในทางการคา้”
18 มาตรา 30 �µ¦�¦ ³�Îµ° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É�Â�nÃ�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·

�̧ÊÃ�¥Å¤nÅ�o¦ �́°�»�µ��µ¤¤µ�¦ µ�15 (5��Ä®o�º° ª nµÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��oµÅ�o�¦ ³�Îµ�́��n° Å��̧Ê�
(1���Îµ�ÎÊµ®¦ º° �́�Â�̈���
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(3) ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรอืสาํเนางานดงักล่าว”
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�ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�n°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Íพ.ศ.2537 บญัญตัิ

Åª oÃ�¥Á�¡ µ³ Ä�®¤ª��̧É8 ว่าดว้ยบทกําหนดโทษ แบ่งเป็น 9 มาตรา คอื มาตรา 69 ถงึมาตรา
77 ¤¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��n° Å��̧Ê

มาตรา 69 “�¼oÄ��¦ ³�Îµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�°��́�Â ���µ¤¤µ�¦ µ 27 มาตรา
28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรอืมาตรา 52 �o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�¦ �́�́Ê�Â�n °�®¤ ºÉ��µ��¹� °�Â �

บาท

�oµ�µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤ª ¦ ¦ �®�¹É�Á�È��µ¦�¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ°�µ¦ �oµ ผูก้ระทําต้องระวางโทษ
�Îµ�»��́Ê�Â�n®�Á�º°��¹� Ȩ́�̧®¦ º°�¦ �́�́Ê�Â�n®�¹É�Â ��µ��¹�Â��Â ��µ�®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́”

มาตรา 70 “�¼oÄ��¦ ³�Îµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤¤µ�¦ µ 31 �o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�¦ �́�́Ê�Â�n®�¹É�
®¤ºÉ��µ��¹�®�¹É�Â ��µ��oµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤ª ¦ ¦ �®�¹É�Á�È��µ¦ �¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ° �µ¦ �oµ

�¼o�¦ ³�Îµ�o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�Îµ�»��́Ê�Â�n µ¤Á�º°��¹� °��̧®¦ º°�¦ �́�́Ê�Â�n®oµ®¤ ºÉ��µ��¹� Ȩ́Â ��µ�

®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́”
มาตรา 71 “�¼oÄ�Å¤n¤µÄ®o�o° ¥�Îµ®¦ º° Å¤n n�Á°� µ¦ ®¦ º° ª �́�»Ä�Ç�µ¤�̧É��³�¦ ¦ ¤�µ¦

®¦ º°��³ °�»�¦ ¦ ¤�µ¦  É́��µ¤¤µ�¦ µ 60 วรรคสาม ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอื
ปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท ®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́”

มาตรา 72 “�¼oÄ��́��ª µ�®¦ º° Å¤n° Îµ�ª ¥�ª µ¤ ³�ª�Â�n¡ �́��µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¹É��ฏบิตัิ

®�oµ�̧É�µ¤¤µ�¦ µ 67 ®¦ º°   nµ  º�®¦ º° Å¤n��·�́�·�µ¤�Îµ É́��°�¡ �́��µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¹É� É́��µ¤¤µ�¦ µ
67ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามเดอืน ®¦ º°�¦ �́Å¤nÁ�·�®oµ®¤ ºÉ��µ�®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́”

มาตรา 73 “�¼oÄ��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÁ¤ ºÉ° ¡ o�Ã�¬Â¨ oª ¥�́
ไมค่รบหา้ปี �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��n° ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬Á�È� °�Á�nµ�°�Ã�¬�̧É�Îµ®��

Åª o Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��́Ê�”

มาตรา 75 “�¦ ¦ �µ ·É��̧ÉÅ�o�Îµ�¹Ê�®¦ º°�ÎµÁ�oµ¤µÄ�¦ µ�° µ�µ�́�¦ ° �́Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�
¨ ·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�°��́�Â ���µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÂ¨ ³ ¥�́Á�È��¦ ¦ ¤ ·��·Í�°��¼o�¦ ³�Îµ�ª µมผดิ

ตามาตรา 69 หรอืมาตรา 70 Ä®o��Á�È��°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�°��́�Â �� nª� ·É��̧ÉÅ�oÄ�o
Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Ä®o¦ ·�Á ¥̧�́Ê� ·Ê�”

มาตรา 76 “�nµ�¦ �́�̧ÉÅ�o�Îµ¦ ³�µ¤�Îµ¡ ·¡ µ�¬µÄ®o�nµ¥Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�°�

�́�Â ��Á�È��Îµ�ª��¹É�®�¹É�Â�n�́Ê��̧ÊÅ¤nÁ�È��µ¦�¦ ³���¦ ³ Á�º°��¹� ·��·�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í®¦ º°
 ·��·�°��́�Â ���̧É�³ ¢o°�Á¦ ¥̧��nµÁ ¥̧®µ¥Ä��µ�Â¡ n� Îµ®¦ �́ nª��̧ÉÁ�·��Îµ�ª�Á�·��nµ�¦ �́�̧É

Á�oµ�° �̈·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�°��́�Â ��Å�o¦ �́Â¨ oª �́Ê�”
�¦ �̧�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧ÉÁ�·��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê��ฎหมายกไ็ดบ้ญัญตัคิวาม

รบัผิดของนิติบุคลและกรรมการไว้เป็นการเฉพาะอยู่ในหมวดบทกําหนดโทษของกฎหมาย
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¨ ·� ·��·Í�¹É��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 มาตรา 7419 เป็นบทบญัญตัคิวามรบัผดิ�̧ÉÁ�·�

จากการกระทําของนิติบุคคลโดยตรง Á�È��¦ �̧�̧É��®¤µ¥Å�o�́��́�·�ª µ¤�·��̧ÉÁ�·��µ��µร
�¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈Á°��Ã�¥�µ¦�¦ ³�Îµ�nµ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�¹É��È�º°�¦ ¦ ¤�µ¦ �®¦ º°�¼oÂ���°��·�·

�»��̈�Â¨ ³ Å�o�́��́�·Á�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́�·��°��»��̈�¦ ¦ ¤�µÅª oÃ�¥�µ¦ �́��́�·�o°  �́�·¬�µ�Ä®o
�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê��oª ¥�

จากบทบญัญตั�́ิ��̈nµª�oµ��o�Á�È����́��́�·Á�¡ µ³Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�·�̈³ Á¤ ·�

¨ ·� ·��·Í��»��̈�̧É�³�¼��ÎµÁ�·���̧�́Ê��È�º°��·�·�»��̈��¦ ¦ ¤�µ¦��¼o�́��µ¦ ®¦ º°�¼oÂ���·�·�»��̈Â¨ ³�È
�³�o°�¦ �́Ã�¬�́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�µ¤�̧É��®¤µ¥�́��́�·Åª o��¦ �̧�̧Ê º�Á�ºÉ°�¤µ�µ�®¨ �́

�̧Éª nµ�นิตบุิคคลÁ�È��»��̈�̧É��®¤µ¥ ¤¤�·�¹�Å¤n µ¤µ¦ �Â ��Á���µ° °�¤µÅ�oÁ°�Â¨ ³�µ¦ �̧É�·�·
�»��̈�³�¦ ³�Îµ�µ¦ Ä�®¦ º° Â ��Á���µ° ¥nµ�®�¹É�° ¥nµ�Ä�° °�¤µ�³�o°��¦ ³�Îµ�nµ��́ª Â���°�

�·�·�»��̈�́Ê�Ç��¹É��È�º°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦ ��¼o�́��µ¦ �®¦ º° �¼oÂ���°��·�·�»��̈��oµ®µ��»��̈

ดงักล่าวได้กระทําการภายใต้ข° �° Îµ�µ�®¦ º°�µ¤ª �́�»�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈�́Ê�Ç��¦ ¦ ¤�µ¦
ผูจ้ดัการ ผู้จดัการ หรอื ผู้แทนนิตบุิคคลก็ต้องมคีวามรบัผดิต่อบุคคลภายนอกในฐานะตวัแทน

�°��·�·�»��̈�́Ê��
�́��́Ê��Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈Á�È��¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��¼o�̧É�³�o°�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ

Â¨ ³ ¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ�́Êนก็คอื ตวันิตบุิคคลและกรรมการผู้จดัการ ผูจ้ดัการ หรอืผู้แทนของนิติ

�»��̈�́��̈nµª�Áª o�Â�n�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�°��·�·�»��̈�́Ê��³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¤̧ nª�¦ ¼o®¦ º°
Ä®o�ª µ¤¥·�¥° ¤�oª ¥Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�́��̈nµª��¹É��µ¤Â�ª�Îµª ·�·��́¥�°�«µ¨ Å�o�́� ·�̈�Ã�¬®oµ�

หุ้นส่วนโดยถอืว่าเจตนาของนิตบุิคคลแสดงออกทางผู้แทนตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย ์มาตรา 75 นิตบุิคคลจงึอาจมเีจตนาเป็นองคป์ระกอบความผดิในทางอาญาได ้ตาม

�́¥�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�787,788/2506 แต่อย่างไรกต็ามแมนิ้ตบุิคคลจะมคีวามรบัผดิในทางแพ่ง

Â¨ ³�µ�° µ�µ�oª ¥�È�µ¤Â�nÄ��µ�° µ�µ�́Ê�Ã�¬�̧É�³ ¨ �Â�n�·�·�»��̈�́Ê��³�o°�¡ ·�µ¦ �µ¨ �́¬�³
Â®n�Ã�¬�³ Á�·��n°�Ä®ö�Â�n�·�·�»��̈�́Ê�Å�o��¹É�¤Å̧�oÁ¡ ¥̧�Ã�¬�¦ �́®¦ º° ¦ ·��¦ ¡́ ¥r ·�Á�nµ�́Ê�20

Ã�¬° ºÉ�Å¤n° µ��̧É�³Ä®o�·�·�»��̈�́Ê�¦ �́�·�Å�o�

19 บญัญัติว่า “Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤ ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÄ®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°
�¼o�́��µ¦�»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��·�·�»��̈�́Ê�เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่าการกระทําของนิติ
�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥·�¥° ¤�oª ¥”

20 มาตรา18 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา “Ã�¬  Îµ®¦ �̈́�Â�n�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�¤�̧́��̧Ê�
(1) ประหารชวีติ
(2) จาํคุก
(3) กกัขงั
(4) ปรบั
(5) รบิทรพัยส์นิ”
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�ª µ¤ ¦ �́�·��µ�Â¡ n�Â¨ ³�ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É�̈nµª Åª oÂ¨ oª

�oµ��o��́Ê���³Á®È�Å�oª nµ�ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n��³Á�È��µ¦ Á¥¥̧ª ¥µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Ä®o�́��¼o�¼�̈³Á¤ ·�
¨ ·� ·��·ÍÃ�¥Á�È��µ¦�nµ¥�nµ ·�Å®¤��Â���ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�Å¤n¤Á̧¦ ºÉ°�Ã�¬Á�oµ¤µÁ�̧É¥ª�o°�

และไม่ต้° �¡ · ¼��r�¹�Á���µ�°��¼o�¦ ³�Îµ�·��Â�n�¼o�¼�̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É¢o°�Á¦ ¥̧��nµÁ ¥̧®µ¥�µ�
แพ่งต้องพสิูจน์ให้ศาลเหน็ว่าตนได้รบัความเสยีหายเป็นจํานวนเงนิเท่าไหร่จากการกระทําอนั

Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê���oµ«µ¨ Á®È��µ¤�̧É�Îµ º��È�³Ä®o�¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥Ä®o�́บ

�¼o�¼�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í� nª ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�³ ¤ Á̧¦ ºÉ° ��°�Ã�¬ Á�oµ¤µÁ�̧É¥ª �o° ��oª ¥��º°�
�°��µ�Ã�¬�¦ �́Â¨ oª ¥�́¤Ã̧�¬�Îµ�»��oª ¥�¦ �̧�̧É�¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ°�µ¦ �oµ�Â¨ ³ Ã���r�o°�¡ · ¼��rÄ®o«µ¨

Á®È�ª nµ�µ¦�¦ ³�Îµ�·��°��ÎµÁ̈ ¥Á�È��µ¦�¦ ³�Îµ�·��̧É¤Á̧���µÂ¨ ³ ¦ ¼o�o° Á�È��¦ ·�° �́Á�È�°��r�¦ ³�°�
ของ�ªµ¤�·�Ä��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�oª ¥

�́��́Ê��¹�Á®È�Å�oª nµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��́Ê��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·� ·��·Ä��µ�Â¡ n�Â¨ ³ Á�È��ª µ¤¦ �́

�·��µ�° µ�µ�µ¤�̧É��®¤µ¥�́��́�·Åª oÄ��¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í¡ �«�2537 หลกัเกณฑข์องการ
�¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��µ�Â¡ n�Â¨ ³ Á�È��ª µ¤�·�° µ�µ�́Ê�Á�È�° ¥nµงเดยีวกนั และมปีระเด็น

 Îµ�́��̧É�o°�¡ ·�µ¦�µÁ®¤ º°��́�

3.3 �ª µ¤ ¦ �́�·��° ��·�·�»��̈ Â¨ ³ �¦ ¦ ¤ �µ¦ �n° �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤ ��®¤ µ¥

ต่างประเทศ

3.3.1 ®¨ �́Á���r�µ¦ �Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·��° ��¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��nµ��¦ ³ Á�«

Ä����̧Ê�³ �̈ nµª �¹�®¨ �́Á���r�µ¦ �Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·��° ��¼ö ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ�
�nµ��¦ ³ Á�«�Á¡ ºÉ° Ä®o�¦ µ�ª nµ�nµ��¦ ³ Á�«¤®̧¨ �́Á���r�µ¦ �Îµ®���ª µ¤¦ �́�·�° ¥nµ�Å¦ �Á®¤ º° �

®¦ º° Â���nµ��́��¦ ³Á�«Å�¥° ¥nµ�Å¦�Â¨ ³ Á¡ ºÉ°�³Å�o¡ ·�µ¦ �µª nµ¤®̧¨ �́Á���r�o° Å®��̧É µ¤µ¦ ��³

นํามาใชก้บัประเทศไทยไดบ้า้ง โ�¥�³�̈nµª�¹��¦ ³Á�« ®¦ �́° Á¤¦ ·�µ�° �́�§¬�Â¨ ³ �̧É�»n�

3.3.2 �µ¦ �Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·��° ��¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��¦ ³ Á�«  ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ�

��®¤µ¥�¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ�̧É Îµ�́� µ¤��́��°��¦ ³ Á�« ®¦ �́° Á¤¦ ·�µÅ�oÂ�nUnited
States Code,Title 35-Patents,United States Code,Title 22-Trademarks,และ United States

Code,Title 17-Copyrights ��®¤µ¥®¨ �́Â�n̈³��́��̧É�̈nµª ¤µÅ�o¦ �́�µ¦ Â�oÅ�®¨ µ¥�¦ Ế�Á�È�Å�
�µ¤¡ �́�µ�µ¦�°���®¤µ¥Â�n̈³Á¦ ºÉ°����®¤µ¥¨ ·� ·��·ÍÁ�È���®¤µ¥�̧É¤�̧µ¦ Â�oÅ�Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�

�n° ¥�¦ Ế�¤µ��̧É »���́�®�¹É���́ª ° ¥nµ��°��µ¦ Â�oÅ� Îµ�́�Á�n�Computer Software Copyright

Act of 1980 �¹É��¥µ¥�°�Á���°���®¤µ¥¨ ·� ·��·ÍÄ®o° °�¤µ�»o¤�¦ °�Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÄ�
¦ ¼��° �̈·� ·��·ÍDigital Performance Right in Sound Recording Act of 1995,Copyright

Term Extension Act �¹É��¥µ¥¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�»o¤�¦ ° �̈·� ·��·Í° °�Å�° �̧¥Ȩ́ ·��̧, No Electronic Theft
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Act of 1997 �¹É��Îµ®���ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ Îµ®¦ �́��®¤µ¥¨ ·� ·��·ÍÁ¡ ·É¤Á�·¤Ä� nª��̧É

Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦ �ÎµÁ�·��·��¦ ¦ ¤�nµ�Ç�Á�̧É¥ª �́�¦ ³��° ·�Á�° ¦ rÁ�È��Â¨ ³Digital Millennium
Copyright Act of 1998 �¹É��Îµ®��¦ ¼�Â��Ä®¤nÇ��°��µ¦ �»o¤�¦ ° �̈·� ·��·Í�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�

คอม¡ ·ª Á�° ¦ rÂ¨ ³ ¦ ³��° ·�Á�° ¦ rÁ�È�¦ ª ¤�́Ê�¤�̧µ¦ �Îµ®���ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��oª ¥�
เป็นต้น Â¨ ³ ¥�́¤�̧�®¤µ¥° ºÉ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��µ¦ �»o¤�¦ ° � ·��·Ä� ทรพัย์สนิทางปญัญาของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น United Stated Code, Title 18-Crimes and Criminal Procedure

78 �¹É�Á�È���®¤µ¥�̧É�́��́�·�ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�nµ�Ç�Â¨ ³�Îµ®��Ã�¬�µ¤��®¤µ¥Ã�¥¦ ª ¤
ถงึความรบัผดิทางอาญาของการละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาดว้ย21

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�°� ®¦ �́° Á¤¦ ·�µÅ�o�́��́�·Á�̧É¥ª �́��µ¦�¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�
¨ ·� ·��·ÍÅª oÄ�¤µ�¦ µ�501 (เอ) (Section 501 (a)) “�¼oÄ�̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í° �́ ¤�¼¦�r��exclusive

rights���°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�µ¤¤µ�¦ µ�106 ถงึ118 หรอืของผูส้รา้งสรรค์ตามมาตรา 106 a

�Á�È�Á¦ ºÉ°��¦ ¦ ¤ ·��·Í��®¦ º°�¼o�̧É�ÎµÁ�oµ¤µÄ� ®¦ �́° Á¤¦ ·�µ�¹É� ÎµÁ�µ®¦ º°  ·É��́��¹�Á ¥̧�° �́Á�È��µ¦
ละเมดิมาตรา 602 �¼o�́Ê�Á�È��¼ö³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í®¦ º°�¦ ¦ ¤ ·��·Í” �́��́Ê��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í®¦ º°�µ¦ �Îµ

 ÎµÁ�µ®¦ º°  ·É��́��¹�Á ¥̧��̧ÉÁ�È��µ�° �̈́ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°� ®¦ �́° Á¤¦ ·�µÁ�oµ
มาในประเทศสหรฐัอเมรกิา22 �́É�Á°�

 ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·ÍÄ��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·ÍÅ�o¤�̧µ¦ �́��́�·Åª oในมาตรา 

106 �°���®¤µ¥�́��̈nµª�¹É�¤�̧o°�ª µ¤ª nµ
“มาตรา 106  ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª Ä��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í
ภายใต้มาตรา 107 ถงึมาตรา 120 �¼oÁ�È�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í¤ ̧ ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª Ä��µ¦

�¦ ³�ÎµÂ¨ ³ ¥ ·�¥° ¤Ä� ·É��nµ�Ç��́��n° Å��̧Ê�

(1) �Îµ�ÎÊµ�µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·ÍÄ�¦ ¼��°� ÎµÁ�µ®¦ º°  ·É��́��¹�Á ¥̧�

(2)  ¦ oµ��µ� º�Á�ºÉ°�° �́¤¡̧ ºÊ��µ�¤µ�µ��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í
(3) Á�¥Â¡ ¦ n ÎµÁ�µ®¦ º°  ·É��́��¹�Á ¥̧��°��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�n°  µ�µ¦ ���Ã�¥�µ¦�µ¥

®¦ º°�µ¦ Ã°��¦ ¦ ¤ ·��·Í�oª ¥ª ·�̧° ºÉ��®¦ º° Ã�¥¤�̧nµÁ�nµ�Ä®oÁ�nµ�®¦ º° Ä®o¥º¤
(4) ในกรณขีองวรรณกรรม ดนตรกีรรม ละคร และงานนาฏศลิป์ ละครใบ ้และภาพยนต ์

Â¨ ³�µ�Â¡ ¦ nÁ ¥̧�Â¡ ¦ n£µ¡ ° ºÉ�Ç�Ã�¥�µ¦ �́��µ¦ Â ���µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�́Ê��n°  µ�µ¦���

21 จุมพล ภญิโญสนิวฒัน์, หลกัเหตผุลของการคุ้มครองสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา (นิตศิาสตร

ดุษฎบีณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2552), 256-257.
22 สมพร สมุทรคุณ, Ã�¬�µ�° µ�µ�µ�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í: ศึกษาฐานความผิดและความ

เหมาะสมของโทษ (นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539), 79-81.
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(5) ในกรณขีองวรรณกรรม ดนตรกีรรม ละคร และงานนาฏศลิป์ ละครใบ ้และภาพพมิพ ์

ภาพวาดหรอืงานประติมากรรม ¦ ª ¤�́Ê�¦ ¼��Îµ¨ °�Á�¡ µ³  nª��°�£µ¡ ¥��r®¦ º° �µ�Â¡ ¦ nÁ ¥̧�
Â¡ ¦ n£µ¡ ° ºÉ�ÇÃ�¥�µ¦ �́�Ä®o�¤�µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�n°  µ�µ¦ ���

Á¤ºÉ° Á�¦ ¥̧�Á�̧¥��́���®¤µ¥¨ ·� ·��r�°�Å�¥�®¨ �́Á���r�oµ��o��°���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í
�°� ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ�È° µ� ¦ »�Å�oª nµÁ�È�®¨ �́Á���rÁ�̧¥ª �́��́���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�Å�¥��º°  ·��·Í
Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª Ä��µ¦ �Îµ�ÎÊµ��́�Â�̈�Â¨ ³�Îµ° °�Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ ���Ã�¥ª ·�̧�µ¦ �nµ�Ç��¹É�

�µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·ÍÂ¨ ³ ¦ ª ¤�́Ê��µ¦ ¥ ·�¥° ¤Ä®o�¼o° ºÉ�Ä�o ·��·�́��̈nµª�oª ¥ 23 ตาม
¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ .ศ. 2537 มาตรา 15

�́��́Ê�®¨ �́Á���rÄ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Íตาม Copyright Act of 1976 กค็อืการละเมดิ
¨ ·� ·��·ÍÂ�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�̧É�³�¦ ³�Îµ�́��̈nµª �́��µ�̈ ·� ·��r�°�����¹��̈oµ¥�́�

®¨ �́Á���rÄ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��o��µ¤��®¤µ¥Å�¥¤µ�Á�È�Å��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�

พ.ศ.2537 มาตรา 27-30 �nµ��́��¦ ��̧É�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·� ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª Ä��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�µ¤
มาตรา 106 ของ Copyright Act of 1976 �̧ÉÁ�̧É¥ª �́��µ¦ Á�¥Â¡ ¦ n ÎµÁ�µ�°��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�n°

 µ�µ¦ ���Ã�¥ª ·�̧�µ¦ �nµ�Ç��¹É��oµÁ�¦ ¥̧�Á�̧¥��́���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�Å�¥Â¨ oª��µ¦ �¦ ³�Îµ
�́��̈nµª ° µ��³Á�oµ¨ �́¬�³�°��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·� ·��·�́Ê�¦ °�Å�o��µ¤�̧É�́��́�·Åª oÄ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·

¨ ·� ·��·Í��¡ .ศ.2537 มาตรา 31 (1)-(3)  nª��µ¦�Îµ ÎµÁ�µ®¦ º°  ·É��́��¹�Á ¥̧��̧ÉÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�

¨ ·� ·��·ÍÁ�oµ¤µÄ��¦ ³ Á�« ¦ �́° Á¤¦ ·�µ�µ¤��®¤µ¥�Copyright Act of 1976 กใ็หถ้อืว่าเป็นการ
¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�oª ¥��¹É��ÈÄ�̈oÁ�̧¥��́�®¨ �́Á���r�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�¦ ° ��°���®¤µ¥Å�¥

เช่นกนัตามมาตรา 31 (4) �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ .ศ.2537
�¹� ¦ »�Å�oª nµ�®¨ �́Á���r�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤��®¤ µ¥ ¨ ·� ·��·Í�° ��¦ ³ Á�«

 ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ�́Ê��̈oµ¥�̈ ¹��́�®¨ �́Á���r�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�° �Å�¥

° ¥nµ�Å¦�È�̧�®¨ �́Á���rÄ��µ¦�Îµ®��ª nµ�µ¦ �¦ ³�ÎµÁ�n�Ä�Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤�Copyright
Act of 1976 �́Ê�Á�È�Á¡ ¥̧�®¨ �́Á���r�̧ÉÄ�o�Îµ®���ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�¦ ³®ª nµ��¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
�́�Á�oµ�° �̈·� ·��·ÍÁ�nµ�́Ê��¹É��nµ��µ���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�Å�¥��¹É��º° ª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��µ¦
¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��°��µ��³�o°�¦ �́�·��°�Ä��µ�Â¡ n�Â¨ oª�¼o�¦ ³�Îµ¥�́�o°�¤�̧ª µ¤�·�° µ�µ�oª ¥Ä�

23 ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ .ศ. 2537 มาตรา 15 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14
Á�oµ�° �̈·� ·��·Í¥n° ¤¤ ̧ ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª �́��n° Å��̧Ê

(1) �Îµ�ÎÊµ®¦ º° �́�Â�̈�
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) Ä®oÁ�nµ�o���́�®¦ º°  ÎµÁ�µ�µ�Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ r�Ã ��́«�ª ́ �»�£ µ¡ ¥��¦ r�Â¨ ³  ·É�

บนัทกึเสยีง 
(4) Ä®o�¦ ³Ã¥��r° �́Á�·��µ�̈·� ·��·ÍÂ�n�¼o° ºÉ�
(5) อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ทิธติาม (1) (2) หรอื (3) .....”
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�»��¦ �̧��¹É�Å�o�́��́�·ไว้ในส่วนของบทกําหนดโทษ มาตรา 69 ถึง มาตรา 70 ของ

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ .ศ.2537 แต่ใน Copyright Act of 1976 �̧Ê��µ¦ �¦ ³�Îµ�̧É�³ Á�È�
�ª µ¤�·�° µ�µÅ�o��° ��µ��³ Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÂ¨ oª �¥�́�³�o° �Á�È��µ¦ �¦ ³ �Îµ�̧É¤ ¸

ª �́�»�¦ ³  ��r�Á¡ ºÉ°�¦ ³ Ã¥��rÄ��µ��µ¦�oµ�®¦ º° Á¡ ºÉ°�ÎµÅ¦ �̧ÉÁ�È��́ª Á�·�Á�¡ µ³�oª ¥��́Ê��̧Ê�¦ µ��° ¥¼n
ในมาตรา 506 (Section 506) ของกฎหมายดงักล่าว โดยมกีารแกไ้ขใหมใ่นปี 1992 คอื

ภายใต้มาตรา 506 (a) ของ The Copyright Act 1976 ไดร้ะบุไวว้่า “บุคคลใดเจตนาใน

�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÂ¨ ³ Á¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��rÄ��µ��µ¦ ¡ µ�·�¥r…®¦ º° Á¡ ºÉ° �̧Éจะได้รบัประโยชน์ทาง
การเงนิ” จะตอ้งโทษอาญามหนัตโทษ (felony) หรอืโทษเลก็น้อย (misdemeanor) �¹É�Ã�¬° µ�µ

มหนัตโทษ (felony) Å�o¤�̧µ¦ �́��́�·�¹Ê�Ä��̧�řššŚ�Ã�¥Ä�o�́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�»�
�¦ ³ Á£�Á�È��µ¦ �́Éª Å��Ã�¥ª �́�»�¦ ³  ��r®¨ �́�°��µ¦ Â�oÅ��́��̈nµª ¤�̧¹Ê�Á¡ ºÉ° คุ้มครองธุรกิจ

�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r�° ¢ Âª ¦ r�¹É�¤¤̧¼̈�nµ®¨ µ¥¡ �̈́ oµ��° ¨ ¨ nµ¦ r

£ µ¥Ä�o�µ¦ Â�oÅ��̧ÊÅ�o�́��́�·ª nµ�Ã�¬ ° µ�µ¤®�́�Ã�¬�(felony) จะมผีลใช้กบักรณ ี 
ภายใน 180 ª �́��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·ÍÅ�o�¼��Îµ�ÎÊµ�¹Ê�° ¥nµ��o° ¥�10 �·Ê��Ã�¥¤¤̧¼̈�nµ¤µ��ª nµ�2,500

ดอลล่ารส์หรฐั ได�้¼��Îµ�ÎÊµ®¦ º° Á�¥Â¡ ¦ n�(distribute) โดยปราศจากความยนิยอมของเจา้ของงาน 
โทษสูงสุดของการฝ่าฝืนคอืการจําคุกไม่เกนิ 5 �̧�®¦ º°�¦ �́Ã�¬�®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́��µ¦ �¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·��ÎÊµÄ��¦ Ế��n° Å��³Å�o¦ �́Ã�¬�Îµ�»� ¼� »��¹��10 ปี หากในช่วงระยะเวลาดงักล่าวจาํนวน

�µ��̧É�¼��ÎÊµÅ¤nÁ�È�Å��µ¤Á�ºÉ°�Å��́��̈nµª�oµ��o��Ã�¬ ° µ�µÁ̈ È��o° ¥�³�Îµ¤µÄ�oÄ���̧̈³ Á¤ ·�
¨ ·� ·��·Í«µ¨ �³ ¤ °̧ Îµ�µ�Ä��µ¦ ¥¹���Îµ¨ µ¥��µ�° �̈́ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�° »��¦ �r�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�

¨ ·� ·��·Í�®¦ º° ° »��¦�r�̧ÉÄ�oÄ��̈·��µ�° �̈́ ³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
�°��µ��̧Ê¥�́Å�o¦ ³�»Ã�¬Ä�° µ�µ Îµ®¦ �́�µ¦ ��Ä�Ä��µ¦�·�Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�n��̧Êª nµ�µ�¤¸

ลขิสทิธ ์(copyright notice) Ã�¥�»�¦ ·�° �̧�oª ¥¦ ª ¤�́Ê�Á�̈ºÉ°�¥oµ¥®¦ º°�ÎµÁ° µÁ�¦ ºÉ°�®¤µ¥�n��̧Êª nµ

�µ�¤ ¸̈ ·� ·��·Í (copyright notice) ออกไปโดยการกระทําความผดิดงักล่าวมโีทษปรบัไม่เกนิ  
2,500 เหรยีญสหรฐั �µ¦ ¡ · ¼��rª nµÅ�o¤�̧µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Íศาลในคด ีU.S. v.s. Atheron24 ได้

�Îµ®��Á�ºÉ° �Å�Ä��µ¦ ¡ · ¼��rª nµ�“Å�o¤�̧µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�° ��µ�Ã�¥��Ä��®¦ º° Á���µÁ¡ ºÉ°
แสวงหาผลประโยชน์” Â¨ ³ ° �̧�́Ê��³�o° �Á�È��µ¦ ¡ · ¼��rÃ�¥�¦ µ«�µ��o°  � ¥́�(Beyond

Reasonable Doubt)25 และอายุความไดก้ําหนดไวภ้ายใต้มาตรา 507 ของ The Copyright Act

1976 �̧É�Îµ®��° µ¥»�ª µ¤Åª o�3 ปี ของ��̧Â¡ n�Â¨ ³��̧° µ�µÃ�¥�́��́Ê�Â�nª �́�̧ÉÅ�o¤�̧µ¦�¦ ³�Îµ�·�

24 561 F.2d 747 (9th Cir.1977) อา้งถงึในอาํนาจ เนตรสภุา และคณะ,“¦ µ¥�µ��µ¦ ª ·�́¥Á¦ ºÉ°���́�®µ
�µ¦ ¨ n°�ºÊ° Ä���̧̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í” (กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ 2548), 22.

25 Marshall Leaffer. & Matthew Bender, Understanding Copyright Law, (n.p.: n.p., 1995),

308-309.
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 Îµ®¦ �́�µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ¡ ·¡ µ�¬µ��̧° µ�µÁ�̧É¥ª �́��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ�́Ê��«µ¨ �nµ�Ç�Ä��

�¦ ³Á�« ®¦ �́° Á¤¦ ·�µÅ�oÄ�o¤µ�¦�µ��µ¦ ¡ · ¼��r�µ�° µ�µÁ�È�Á���rÄ��µ¦ ª ·�·��́¥��¹É�Á�Èนผลให้
¦ �́®¦ º° ¡ �́��µ�° ¥́�µ¦ �o°�¤£̧ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÄ���̧° µ�µ�̧É ¼��ª nµ¤µ�¦ �µ�Ä���̧Â¡ n�Ä�Á¦ ºÉ° �

Á�̧¥ª �́��°��µ��́Ê��¤�̧Îµ¡ ·¡ µ�¬µ®¨ µ¥��́��̧ÉÂ ��Ä®oÁ®È�ª nµ«µ¨ �nµ�Ç�Å�o¡ ¥µ¥µ¤Â¥�Â¥³
Ä®oÁ®È�ª nµ°��r�¦ ³�°��ª µ¤�·��µ�° µ�µ¤�̧ª µ¤Â���nµ�Å��µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�Ä�Á¦ ºÉ° �

เดยีวกนัดว้¥�Á�n���̧̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É¢o°�Á�È���̧° µ�µ�́Ê��¡ �́��µ�° ¥́�µ¦ ¤£̧ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÄ®o

เหน็ถงึเจตนาจงใจของจาํเลยตาม section 506 (a) (1) ใน Copyright Act Ä���³�̧É¡ �́��µ�
° ¥́�µ¦ Ä���̧̈³Á¤ ·�Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦�oµ�o°��Îµ º�Á���µ�µ�° µ�µ�°��ÎµÁ̈ ¥�̧É�¦ ³�Îµ�·�Ã�¥¦ ¼oª nµ

Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�̧ÉÄ�oÁ�È�Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�̧É̈³ Á¤ ·�Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦ �oµ�µ¤ 18 U.S.C. section 2320 (a)
�¹É�Á�È�¤µ�¦�µ��̧ÉÂ���nµ��µ�¦ ³ �́��°��µ¦�Îµ º��¹�Á���µ¨ ³ Á¤ ·�Ä���̧Â¡ n��Á�È��o��µ¦ �́��́�

 ·��·�µ�° µ�µ Îµ®¦ �́ ·��·�́�¦ �̈·� ·��·Í�Â¨ ³ Á�¦ ºÉ° �®¤µ¥�µ¦ �oµ�¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��̧ÉÂ���nµ��́�

ตามลําดบั ในส่ว��° �̈·� ·��·Í�́Ê�¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ ความรบัผดิทางอาญาในกฎหมาย
¨ ·� ·��·Í�³�o°�Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É�¦ ³�ÎµÃ�¥��Ä�(willfully) Â¨ ³�¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��rÄ�

ประโยชน์เชงิพาณิชยห์รอืการหากําไร (for purposes of commercial advantage or private
financial gain)

องคป์ระกอบของการกระทําโดย “จงใจ (willfully)” ตามมาตรา 506 (a) ของกฎหมาย

¨ ·� ·��·Í�Îµ�́��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µÅª oÁ�¡ µ³�µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�·��¹Ê�Ã�¥�ª µ¤��Ä�Á�nµ�́Ê��
�°��µ��́Ê�¥�́�o°�¤°̧��r�¦ ³�°��“Á¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��rÄ��¦ ³ Ã¥��rÁ�·�¡ µ�·�¥r®¦ º° �µ¦ �oµ�ÎµÅ¦

(for purposes of commercial advantage or private financial gain)” �oª ¥��¹É�Á¤ ºÉ° Á�̧¥��́�
�ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�Â¨ oª�³Á®È�ª nµ�ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�Á�·��¹Ê�Å�oÂ¤oÁ�È��µ¦�¦ ³�ÎµÃ�¥Á���µ

¨ ³ Á¤ ·��́Éª Å� (innocent intent)ไม่จาํต้องเป็นการกระทําโดย “จงใจ (willfully)” และในทํานอง

Á�̧¥ª �́���ªµ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�Á�·��¹Ê�Å�oÅ¤nª nµ�³�¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��rÄ��¦ ³ Ã¥��rÁ�·�¡ µ�·�¥r
หรอืการคา้กําไรหรอืไม่

�¦ ³ Á�È��̧É¤�̧ª µ¤  Îµ�́�¤µ�Ä��µ���·�́�·�º° ��µ¦ �ÎµÁ�·���̧° µ�µ�́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�
�¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÄ��¦ ³ Á�« ®¦ �́° Á¤¦ ·�µ¦ ª ¤�́Ê�̈·� ·��·Í�³�Îµ�́�Á�¡ µ³�µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��̧É

เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพµ³ ° ¥nµ�¥·É�Ä��¦ �̧�° ��·��¦ ¦ ¤ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o° ��́�° ��r�¦

° µ��µ�¦ ¦ ¤¦ ³®ª nµ��¦ ³Á�«��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ�£µ¡ ¥��¦ rÂ¨ ³  ·É��́��¹�Á ¥̧��Ã�¥Å¤nÅ�oÁ�o�
�µ¦ ¢o°�¦ o°��¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�¦ µ¥¥n° ¥®¦ º°�¼o�Îµ®�nµ¥�̧ÉÁ�È�̈¼��oµ�¦ µ¥ª �́° ¥nµ��o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�·��¹Ê�

ในประเทศไทย ��®¤µ¥�̧É�́��́�·�ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÂ¥��́��́�·° ¥¼n
Ä���®¤µ¥ ° ���́��Ã�¥���́��́�·Á�̧É¥ª �́�°��r�¦ ³�°��ª µ¤�·� nª�Ä®�n�³ �́��́�·Åª oÄ�

United States Code, Title 17-Copyrights Ä���³�̧É���Îµ®��Ã�¬�³ �́��́�·¦ ª ¤° ¥¼nÄ�

กฎหมายอาญาคอื United States Code, Title 18-Crimes and Criminal Procedure
 Îµ®¦ �́�µ¦�ÎµÁ�·���̧° µ�µ�° �̈·� ·��·Í�́Ê��¡ �́��µ�° ¥́�µ¦ ¤£̧ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÄ®oÁ®È��¹�
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เจตนาจงใจของจาํเลยตามมาตรา 506(a) (1) ใน Copyright Actในคด ีUnited States v. Goss,

803 F.2d. 638 (11th Cir.1986) พนักงานอยัการฟ้องจาํเลยฐานจาํหน่ายสําเนางานวดิโีอเกม
¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�«µ¨ ° »��¦ �rª ·�·��́¥ª nµÄ��µ¦ ª ·�·��́¥�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�° µ�µÁ�̧É¥ª �́��µ¦

¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��Á¤ºÉ° �ÎµÁ̈ ¥�̈nµª ° oµ�ª nµ ÎµÁ�µ�µ��°��̈µ�Á�È��µ��̧ÉÅ�o¤µÃ�¥�°��oª ¥
��®¤µ¥®¦ º° Á�È��µ��̧É�¼o�Îµ ÎµÁ�µ�µ�¤̧ ·��·�¦ ³�ÎµÅ�o�µ¤��®¤µ¥Â¨ oª ¡ �́��µ�° ¥́�µ¦ Ã���r

ย่อมต้องมภีาระการพสิูจน์ใหป้ราศจากขอ้สงสยั (beyond a reasonable doubt) ว่าสําเนางาน

�°��̈µ�Á�È� ÎµÁ�µ�µ��̧ÉÅ¤n�°��oª ¥��®¤µ¥��µ¦ �̧É¡ �́��µ�° ¥́�µ¦ ¤ ·Å�o�Îµ º�ª nµÂ�n��̧�̧¦ ° ¤
�° ��̈ µ�Á�È��µ��̧É�̈ ·��¹Ê�Ã�¥�·���®¤µ¥�Á�nµ�́�ª nµ¡ �́��µ�° ¥́�µ¦ Å¤n µ¤µ¦ ��Îµ º�

ขอ้เทจ็จรงิไดต้ามมาตรฐานการ¡ · ¼��r�°���̧° µ�µ�¹��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��ÎµÁ̈ ¥�µ¤�̧É¢o°��
พยานหลกัฐานในคดจีงึไมส่ามารถรบัฟงัลงโทษจาํเลยได้26

�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧ÉÁ�È��ª µ¤�·�° µ�µ�µ¤�Copyrights Act 1976 Ä� nª��̧ÉÁ�È��µ¦

¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��rÃ�¥¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ°�¦ ³ Ã¥��rÄ��µ��µ¦�oµ��³Á®¤ º°��́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É
Á�È��µ¦�¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ°�µ¦ �oµ�µ¤�¤µ�¦ µ�69 วรรคสอง และมาตรา70 วรรคสอง พระราชบญัญตัิ

¨ ·� ·��·Í�¡ .ศ.2537 แต่ Copyright Act 1976 ¥�́Å�o�Îµ®��Ä®o�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧ÉÁ�È��µ¦�¦ ³�Îµ
Á¡ ºÉ°�ÎµÅ¦ �̧ÉÁ�È��́ª Á�·�Ã�¥Á�¡ µ³Á�È��ªµ¤�·��µ�° µ�µ�oª ¥

�́��́Ê��Â¤oÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧ÉÅ¤nÁ�È��µ¦ Á¡ ºÉ°�µ¦ �oµ�ÈÁ�È��ª µ¤�·��µ¤¤µ�¦ µ�̧ÊÅ�o

�oµÁ�È��µ¦ �¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ° ®µ�ÎµÅ¦ �̧ÉÁ�È��́ª Á�·�Ã�¥Á�¡ µ³��µ¦ �¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ° ®µ�ÎµÅ¦ �̧ÉÁ�È��́ª Á�·��̧Ê
�³�o° �Á�È��¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ®ª �́ª nµ�³ Å�o¦ �́�nµ�°�Â��Á�È��́ª Á�·��µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê����

เช่น รบัจา้งทํา�ÎÊµ®¦ º° �́�Â�̈�®¦ º° Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ �����µ¥®¦ º° Ä®oÁ�nµ�®¦ º°�µ¦ �¦ ³�Îµ�oª ¥
�¦ ³�µ¦ ° ºÉ�Ä��n°�µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�°��¼o° ºÉ�Á¡ ºÉ° ®ª �́�³ Å�o¦ �́�nµ�°�Â��Á�È��́ª Á�·��̈ �́¤µ

�nµ�°�Â���̧É�³Å�o¦ �́�̧Ê�³�o°�Á�È��oµ�°�Â���¦ ·�Ç�¤ ·Ä�o�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ¦ �́��̈nµª���

¤·�³ �́Ê��³�º° Å¤nÅ�oª nµÁ�È��ÎµÅ¦ ��́��́Ê���oµÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��¦ �̧° ºÉ�Ç��È�³ Å¤nÁ�È�
�ªµ¤�·�° µ�µ�Á�n���µ¦�Îµ�ÎÊµ®¦ º° �́�Â�̈���µ¦ Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ ����oª ¥ª ·�̧�nµ�Ç��¹É�Å¤nÁ�È�

�µ¦�¦ ³�ÎµÁ¡ ºÉ°�µ¦�oµÂ¨ ³ Å¤n®ª �́�ÎµÅ¦ �̧ÉÁ�È��́ª Á�·�Ã�¥Á�¡ µ³
กล่าวโดยสรุป ประเทศสหัฐอเมริกาการ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�³ Á�È��ª µ¤�·��µ�Â¡ n�����

¥�Áª o��¦ �̧�̧É�ÎµÄ�̈ �́¬�³ Á¡ ºÉ° �¦ ³ Ã¥��rÄ��µ��µ¦ �oµ®¦ º° Á¡ ºÉ° �ÎµÅ¦ �̧ÉÁ�È��́ª Á�·�Á�¡ µ³��

¦ ª ¤�́Ê��µ¦��Ä�Ä��µ¦�·�Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�n��̧Êª nµ�µ�¤ ¸̈ ·� ·��·Í (copyright notice) โดยทุจรติและ
Á�̈ºÉ°�¥oµ¥�®¦ º°�ÎµÁ° µÁ�¦ ºÉ°�®¤µ¥�n��̧Êª nµ�µ�¤̧ ·� ·��·Í(copyright notice) ออกไปดว้ย

3.3.3 �µ¦ �Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·��° ��¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��¦ ³ Á�« ° �́�§¬ 27

26 จุมพล ภญิโญสนิวฒัน์, หลกัเหตผุลของการคุ้มครองสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา, 264-268.
27 อํานาจ เนตรสุภา และคณะ, ¦ µ¥�µ��µ¦ ª ·�́¥Á¦ ºÉ° ���́�®µ�µ¦ ¨ n° �ºÊ° Ä���̧̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í

(กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ 2548), 23-25.
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��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�̧É�́��́�° ¥¼nÄ��¦ ³ Á�«° �́�§¬Ä��́��»�́��È�º° ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í��

การออกแบบ และสทิธบิตัร ค.ศ.1988 (Copyright, Designs and Patens Act 1988) �¹É�Å�o
�́��́�·Á�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��ª µ¤�·��µ�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅª oÄ�®¤ ª �ª nµ�oª ¥�ª µ¤�·�

(Offences) มาตรา 107 (1) (Section 107(1)) �́��̧Ê
“107-(1) �¼oÄ�Ã�¥Å¤nÅ�o¦ �́�ª µ¤¥·�¥° ¤�µ�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í��µ¦�¦ ³�Îµ�́��̈nµª�n° Å��̧Ê

�Á°���Îµ�¹Ê�Á¡ ºÉ°�µ¥®¦ º° Á�nµ��®¦ º°

(บ�ี��ÎµÁ�oµ¤µÄ� ®¦ µ�° µ�µ�́�¦ Ã�¥�¦ ³�µ¦ ° ºÉ��°��µ�Á¡ ºÉ°�¦ ³ Ã¥��r�°���Á°�Â¨ ³
ครอบครวั

��̧��¤Å̧ª oÄ��¦ °��¦ °�Ã�¥¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ°�Îµ�µ¦ Ä�Ç�̧ÉÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��µ�
การคา้

��̧��Ã�¥¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ°�µ¦�oµ

(1) การขายหรอืเช่า หรอื
(2) เสนอหรอืนําออกขายหรอืใหเ้ช่า หรอื

(3) นําออกแสดงต่อสาธารณชน หรอื
(4) เผยแพร ่หรอื

�° �̧�Á�¥Â¡ ¦ nÃ�¥�¦ ³�µ¦ ° ºÉ��°��µ�Á¡ ºÉ°�µ¦ �oµ° �́¤�̧¦ ·¤µ��¹É��n° Ä®oÁ�·��̈�¦ ³���̧É

Á ¥̧®µ¥Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í���������������������������������������������������������������������������������
�¹É��µ�° �́�¼o�¦ ³�Îµ¦ ¼o®¦ º° ¤ Á̧®�»�ª ¦ ¦ ¼oª nµÁ�È� ÎµÁ�µ�°��µ�° �̈́ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�¼o�́Ê��¦ ³�Îµ

ความผดิ”
 nª��µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��r�µ¤��®¤µ¥�́��̈nµª �́Ê���È�º°�µ¦ �̧É�»�̈�¹É�

Å¤nÅ�o¦ �́�ª µ¤¥·�¥° ¤�µ�Á�oµ�°� ·� ·��·Í��Å�o�¦ ³�Îµ®¦ º° ¤ ° �®¤µ¥Ä®o�»��̈ ° ºÉ��¦ ³�Îµ�µ¦

�nµ�Ç�̧É�Îµ®��Åª oÃ�¥¨ ·� ·��·Í�¹É��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�°��¼o° ºÉ��(Section 16 (2) �µ¦�¦ ³�Îµ�nµ�Ç�̧É
กําหนดไวÃ้�¥¨ ·� ·��·Í�È�º°  ·��·�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�̧É�³�¦ ³�Îµ�µ¦ �nµ�Ç��́��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�°�

��Å�o�µ¤�̧É�Copyright, Designs and Patens Act 1988 Å�o�́��́�·Åª oÄ�̈�́¬�³�̧É�2 ว่าดว้ย
 ·��·�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�(Chapter ll Rights of Copyright Owner) ®¤ª��µ¦�¦ ³�Îµ�̧É�Îµ®��

ไวโ้�¥¨ ·� ·��·Í��The acts restricted by copyright) มาตรา 16 (1) (Section 16 (1)) �́��̧Ê

“16-(1) £ µ¥Ä�o���́��́�·Â®n�̈�́¬�³�̧Ê�Á�oµ�°��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í¤ ̧ ·��·Â�nÁ¡ ¥̧��¼oÁ�̧¥ª�
(exclusive rights) �̧É�³�¦ ³�Îµ�́��n° Å��̧Ê£µ¥Ä� ®¦ µ�° µ�µ�́�¦

�Á°����Îµ�µ��ÎÊµ�́��̈nµª��
(บ)ี  เผยแพรส่าํเนาของงานดงักล่าวต่อสาธารณชน  

(ซ)ี  จดัแสดงหรอืจดัใหช้มงานดงักล่าวต่อสาธารณชน  

(ด)ี Â¡ ¦ nÁ ¥̧�Â¡ ¦ n£ µ¡ �µ��́��̈nµª ®¦ º°�ÎµÅ�¦ ª ¤�́��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ ¦ µ¥�µ¦ �µ�Á�Á�·Ê̈
ทวีี
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�° �̧��Îµ�µ¦ �́�Â�̈��µ��́��̈nµª ®¦ º° �µ¦ �¦ ³�ÎµÄ�Ç��oµ��o��̧ÉÁ�̧É¥ª �́��µ��̧É�́�Â�̈�

แลว้
แล³�¦ ³�Îµ�̧É�̈nµª�¹�Ä� nª��̧ÉÁ�È��µ¦�¦ ³�Îµ�̧É�Îµ®��Åª oÃ�¥¨ ·� ·��·Í�(acts restricted

by the copyright )
ส่วนมาตรา 17-21 �̧É�̈nµª�¹�Ä�¤µ�¦ µ�16 (1) ดงักล่าวเป็นขอ้ปลกีย่อยของการละเมดิ

¨ ·� ·��·Í�¦ ³ Á£��nµ�Ç�Á�n��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��µ�ª ¦ ¦ ��¦ ¦ ¤ นาฏกรรม ดนตรกีรรม 

ศลิป�¦ ¦ ¤� ·É��́��¹�Á ¥̧��£µ¡ ¥��r�Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r�Â¨ ³�µ�Â¡ ¦ nÁ ¥̧�Â¡ ¦ n£µ¡ �Á�È��o�
Á¤ºÉ° ¡ ·�µ¦�µ�µ�®¨ �́Á���r�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤¤µ�¦ µ�16 (1) ดงักล่าว กพ็อจะสรุป

เป็นหลกัเกณฑใ์หญ่ๆได ้3 �¦ ³�µ¦��º°�µ¦ �Îµ�ÎÊµ��µ¦ �́�Â�̈��Â¨ ³�µ¦ Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ ���
�oª ¥ ª ·�̧�µ¦ �nµ�Ç��¹É��¦ ��́�®¨ �́Á���r�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��° �Å�¥�̧É�Îµ®��Åª oÄ�

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ .ศ.2537 มาตรา 27 �́É�Á°���°��µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��o�Â¨ oª����

Copyright, Designs and Patens Act 1988 �̧Ê�¥�́Å�o�́��́�·�µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
�́Ê�¦ °��(secondary infringement of copyright) เอาไวใ้นมาตรา 22-26 �oª ¥�¹É�¤®̧¨ �́Á���r

�̈oµ¥�́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�¦ °��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ .ศ.2537 มาตรา 31 แต่ต่างกนั
�¦��̧É��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�° �́�§¬�º° ª nµ�µ¦ �Îµ��µ¦ �ÎµÁ�oµ¤µÄ�¦ µ�° µ�µ�́�¦��µ¦�¦ °��¦ °�

Á¡ ºÉ° �¦ ³ Ã¥��rÄ��µ��µ¦ �oµ��µ¦ �µ¥®¦ º° Ä®oÁ�nµ�®¦ º° �µ¦ Á �°�µ¥�®¦ º° Á �° Ä®oÁ�nµ��¹É� ·É��̧É

Å�o¦ �́�µ¦ ° °�Â��®¦ º° �́�Â�̈� Îµ®¦ �́�µ¦ �Îµ�ÎÊµ�µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�°��¼o° ºÉ�Ã�¥Á�¡ µ³ Á�È��µ¦
¨ ³ Á¤ ·� ·��·�́Ê�¦ °��oª ¥ (Section 24 (1)) Â¨ ³ ¥�́�Îµ®��Ä®o�µ¦  n�®¦ º°�nµ¥�°��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í
�°��¼o° ºÉ�Ã�¥ª ·�̧�µ¦ �°�¦ ³��Ã�¦ คมนาคม (นอกจากการแพร่เสยีงแพร่ภาพและการใหบ้รกิาร
�µ�Á�Á�·Ê̈�̧ª �̧�Ã�¥¦ ¼o®¦ º° ¤Á̧®�»�ª ¦ ¦ ¼oª nµ ÎµÁ�µ�µ�° �̈́ ³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��³�¼��¦ ³�Îµ�¹Ê�Ã�¥ª ·�̧�µ¦

¦ �́ n�®¦ º°�nµ¥�°��µ��́��̈nµª Ä� ®¦ µ�° µ�µ�́�¦ ®¦ º° �̧É° ºÉ��Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�¦ °��oª ¥

เช่นกนั (Section 24 (2))
° ¥nµ�Å¦ �È�̧�¤ ·Å�o®¤µ¥�ª µ¤ª nµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��o�Â¨ ³ �́Ê�¦ ° �Ä� Copyright,

Designs and Patens Act 1988 �³�o°�Á�È��ª µ¤�·�° µ�µÄ��»��¦ �̧�Á�ºÉ°��µ��ª µ¤�·�° µ�µ
�µ�̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤��®¤µ¥�́��̈nµª Å�o¤�̧µ¦�Îµ®��̈�́¬�³�°��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Ã�¥�́�

Â�o�Â¥�° °��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Éª Å��¹É�Å�o�̈nµª Å�Â¨ oª Ä�¤µ�¦ µ�107 (1)

Ä��°��o��Â�nÁ¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦�µ�µ�̈�́¬�³�°��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��̧É�́��́�·Åª o�́��̈nµª Â¨ oª�Á®È�Å�o
ª nµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧ÉÁ�È�ความผดิทางอาญา �³Á�È�̈�́¬�³�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��́Ê��́Ê��o�Â¨ ³ �́Ê�¦ °�

¦ ª ¤�́�° ¥¼nÃ�¥�³�o°�¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ°�µ¦ �oµ®¦ º° ®µ�ÎµÅ¦ ¦ ª ¤° ¥¼n�oª ¥�Á�n���µ¦�Îµ�¹Ê�Á¡ ºÉ°�µ¥
®¦ º° Ä®oÁ�nµ��Îµ° °�Â ��®¦ º° Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ ����Á¡ ºÉ°�µ¦ �oµ�¤Å̧ª oÄ��¦ °��¦ °�Á¡ ºÉ°�¦ ³�Îµ

�µ¦ Ä�Ç��̧ÉÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��µ��µ¦�oµ�Â�n�È¤�̧µ��¦ �̧�̧ÉÅ¤nÅ�o�Îµ�¹��¹�ª �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ°

�µ¦ �oµ®¦ º° ®µ�ÎµÅ¦ Á̈ ¥�Á�n���µ¦ �ÎµÁ�oµ¤µÄ� ®¦ µ�° µ�µ�́�¦ Ã�¥�¦ ³�µ¦ ° ºÉ��°��µ�Á¡ ºÉ°
�¦ ³ Ã¥��r�°���Â¨ ³�¦ ° ��¦ ª́ �Â¨ ³�µ¦ Á�¥Â¡ ¦ nÃ�¥�¦ ³�µ¦ ° ºÉ��°��µ�Á¡ ºÉ° �µ¦ �oµ° �́¤ ¸
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�¦ ·¤µ��¹É��n° Ä®oÁ�·��̈�¦ ³���̧ÉÁ ¥̧®µ¥Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í�Á®�»�̧É��®¤µ¥�́��̈nµª �́��́�·

Á�n��̧Ê��nµ�³ ¤µ�µ�Á®�»�̈�̧É�́Ê� °��¦ ³�µ¦ �̧ÊÂ¤o�¼o�¦ ³�Îµ�³Å¤n¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ°�µ¦ �oµ®¦ º° ®µ
กําไรกต็าม แต่ย่อมเลง็เหน็ผลของการกระทําของตนไดว้่าเป็นการขดัต่อการแสวงหาประโยชน์

Â¨ ³�¦ ³���¦ ³Á�º°� ·��·�°�Á�oµ�° �̈·� ·��·ÍÁ�·� ¤�ª ¦ Â¨ oª �́É�Á°���°��µ��̧Ê��®¤µ¥�́��̈nµª
¥�́�Îµ®��Ä®o�µ¦�¦ ³�Îµ¨ �́¬�³Á�̧¥ª �́��́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�¦ °��µ¤¤µ�¦ µ�24 (2) (กระทํา

�¹Ê�®¦ º° ¤ Å̧ª oÄ��¦ °��¦ ° ��¹É� ·É��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦ ° ° �Â��®¦ º° �́�Â�̈� Îµ®¦ �́�¦ ³�Îµ�ÎÊµ�µ�° �́¤ ¸

¨ ·� ·��·Í�°��¼o° ºÉ�Ã�¥Á�¡ µ³���̧ÉÄ�o�Îµ ÎµÁ�µ�°��µ�° �́Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ¡ ºÉ°�µ¥¤Å̧ª oÁ¡ ºÉ°
�µ¥®¦ º° Ä®oÁ�nµ�Á¡ ºÉ°�¦ ³ Ã¥��r�µ��µ¦�oµ�Á�È��ª µ¤�·��µ�° µ�µ�oª ¥��Section 107 (2����¹É�

�ª µ¤�·��µ��̧Ê¥�́Å¤n¤�̧µ¦ �́��́�·Åª oÄ���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�Å�¥
 nª�Ã�¬�̧É�Îµ®��Åª o Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��µ¤��®¤µ¥�́��̈nµª�¤�̧́��́�·° ¥¼nÄ�¤µ�¦ µ�107

(4) และ (5) โดยมาตรา 107 (4���³Á�È�Ã�¬  Îµ®¦ �́�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤¤µ�¦ µ�107 (1) (เอ) 

(บ)ี (ซ)ี (ด)ี (4) และ(อ)ี ส่วนมาตรา 107 (5���³Á�È�Ã�¬  Îµ®¦ �́�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��¦ �̧�̧É
Á®¨ º°�¹É��È�º°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤¤µ�¦ µ�107 (1) (ซ)ี (ด)ี (1)–(3��Â¨ ³�ª µ¤�·�Ä��¦ �̧° ºÉ�Ç�

ตามมาตรา 107 (2) และ (3) โทษตามมาตรา 107 (4) แบ่งเป็น 2 �¦ �̧��º°��¦ �̧Â¦ �Á�È���̧�̧É
พจิารณาแบบรวบรดัในศาล Magistrates Court ศาลจะลงโทษจาํคุกไดไ้มเ่กนิ 6 เดอืน หรอืปรบั

ไม่เกนิ 2,000 �°��r�®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́� nª��¦ �̧�̧É °�Á�È���̧�̧É¡ ·�µ¦ �µÄ�«µ¨ �Crown Court

ศาลมอีํานาจลงโทษจาํคุกไม่เกนิ 2 �̧�®¦ º°�¦ �́Å¤n�Îµ�́��Îµ�ª��®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́� nª�Ã�¬�µ¤
มาตรา 107 (5) คอืจาํคุกไม่เกนิ 6 เดอืนหรอืปรบัไม่เกนิระดบั 5 �°�° �́¦ µ¤µ�¦�µ��¹É��́��»�́�

เท่ากบั 2,000 ปอนด์28

��̧�ª µ¤�·��µ�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤¤µ�¦ µ�107 (4) และ (5���̧Ê nª�Ä®ญ่จะเป็นการ

ดําเนินคดใีนศาล Magistrates Court Â���́Ê�®¤��Â�n¤�̧µ��¦ �̧�̧ÉÄ���̧�ª µ¤�·��µ¤¤µ�¦ µ��

107 (4) Magistrates Court เหน็ว่าเป็นกรณีรา้ยแรง กจ็ะโอนคดใีหศ้าล Crown Court ดําเนิน
กระบวนพจิารณาต่อไป กฎหมายดงักล่าวบญัญตัใิหค้วามผดิตามมาตรา 107 (1) (เอ) (บ)ี (ซ)ี

(ด)ี (4��Â¨ ³��° �̧�¤Ã̧�¬®�́��ª nµ�ª µ¤�·��µ�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��¦ �̧° ºÉ��Á�¡ µ³ Ä��¦ �̧�̧É�µ¦
�¦ ³�Îµ�́��̈nµª ¤�̧µ¦  n° Á���µ�»�¦ ·�Ã�¥�́�Â�o�Â¨ ³�n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�nÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í
¤µ�Á�·�Å�Á�nµ�́Ê�� nª��ª µ¤�·��µ¤¤µ�¦ µ�107 (1) (ซ)ี และ (ด)ี (1)–(3) เป็นลกัษณะของการ

ล³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�¦ °��¹É�¤�̧ª µ¤¦ oµ¥Â¦ ��o° ¥�ª nµ�ª µ¤�·��¦ �̧Â¦ �107 (2) และ (3) กเ็ป็นเพยีง
�µ¦�nª ¥Á®¨ º°  �́� �»��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��ª µ¤�·�Á®¨ nµ�̧Ê��®¤µ¥�¹��Îµ®��Ä®o¤Â̧�nÃ�¬  �µ�

เบา สรุปได้ว่า �¦ ³ Á�«° �́�§¬�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É�³Á�È��ª µ¤�·��µ�° µ�µ�́Ê���®¤µ¥Å�o
กําหนดไวอ้ยา่งชดัเจนกรณใีดเป็นความผดิทางอาญาบา้ง

28 David Lester & Paul Mitchell, Joynson-Hickes on UK Copyright Law (London: Sweet &

Maxwell, 1989), 358.
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3.3.4 �µ¦ �Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·��° ��¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��¦ ³ Á�«�̧É�»n�29

��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�̧É�́��́�Ä�o° ¥¼nÄ��¦ ³ Á�«�̧É�»n��º°�Copyright Law (Law No.48)
�¦ ³�µ«Ä�oÁ¤ ºÉ° ª �́�̧É�6 พฤษภาคม 2513 (ค.ศ.1970��° ¥nµ�Å¦�È�µ¤���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í���«�1970

Å�o¤�̧µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Â�oÅ�Á�È�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́�Â�n�̧�1978-2004 ¦ ª ¤�́Ê� ·Ê��26 �¦ Ế��Ä��̧�1988 ได้

Á¥¥̧ª ¥µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�µ�Â¡ n�Â¨ ³ Á¡ ·É¤�nµ�¦ �́�µ�° µ�µ�Ã�¥�Îµ®��Ä®o�¼ö³ Á¤ ·��¹É�Á�È��»��ล
ธรรมดารบัผดิไม่เกิน 100 ¨ oµ�Á¥���¹É���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°��̧É�»n��ÈÅ�o�Îµ®��ª nµ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�

¨ ·� ·��·Í�́Ê�Á�È��ª µ¤�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ��́��́Ê��®µ�¤�̧¼oÄ��¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��¼o�¦ ³�Îµ�·��È

¥n° ¤¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µÅ�¡ ¦ o° ¤�́��Á�n�Á�̧¥ª �́���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�
หลายๆประเทศ

แต่การดําเนินคดลีขิ ·��·Í�µ¤��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°��̧É�»n��́Ê�Å�oÂ¥�Á�È��µ¦�ÎµÁ�·���̧
Â¨ ³�µ¦ �ÎµÁ�·���̧° µ�µ° ¥nµ��́�Á���Á®È�Å�o�µ��µ¦ �́��́Ê�«µ¨ �¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ�¹Ê�Á¡ ºÉ°

พจิารณาคดทีรพัย์สินทางปญัญาโดยเฉพาะ หากแต่เป็นการพจิารณาเฉพาะส่วนในคดีแพ่ง

Á�nµ�́Ê���n��°�Ä®oÁ®È��ª µ¤¡ ¥µ¥µ¤Ä��µ¦�ÎµÁ�·���̧Ä��µ�Â¡ n�Ä®o¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ Á¡ ºÉ° Á¥¥̧ª ¥µ
�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Ä®oÂ�nÁ�oµ�°� ·��·Í�

��®¤µ¥�̧ÊÅ�o¤�̧µ¦ �́��́�·Á¦ ºÉ° ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ° µÅª oÄ�̈ �́¬�³ �̧É�7 ว่าด้วยการ
ละเมดิ (Chapter VII Infringements) มาตรา 113 ª nµ�oª ¥�µ¦ �¦ ³�Îµ�̧É�º° ª nµÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��

(Article 13 Acts considered to be infringements���́��̧Ê�

“มาตรา 113-(1���µ¦�¦ ³�Îµ�́��n° Å��̧ÊÄ®o�º° ª nµÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��¦ ¦ ¤ ·��·Í�̈·� ·��·Í� ·��·Í
ในการพมิพ ์หรอืสทิธขิา้งเคยีง

(1.1) �µ¦ �ÎµÁ�oµ¤µ£ µ¥Ä��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ° Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ ����¹É� ·É��̧ÉÁ�·��µ��µ¦
�¦ ³�Îµ�̧É�³Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��¦ ¦ ¤ ·��·Í�̈·� ·��·Í� ·��·Ä��µ¦ ¡ ·¤¡ r�®¦ º°  ·��·�oµ�Á�̧¥���oµ ·É��́Ê�Å�o�¼�

�Îµ�¹Ê�Ä��¦ ³Á�«�̧ÊÄ�Áª ¨ µÁ�̧¥ª �́��́��µ¦�ÎµÁ�oµ¤µ�́��̈nµª

(1.2) �µ¦ Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ ���®¦ º° ¤Å̧ª oÄ��¦ °��¦ °�Á¡ ºÉ° Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ ����¹É�
 ·É��̧ÉÁ�·��µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��¦ ¦ ¤  ·��·Í�̈·� ·��·Í� ·��·Ä��µ¦ ¡ ·¤ ¡ r�®¦ º°  ·�ธขิ้างเคียง (รวมถึงการ

�ÎµÁ�oµ�̧É�̈nµª�¹�Ä��o°�n°�®�oµ�̧ÊÃ�¥�»��̈�̧É¦ ¼o�¹��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��́Ê�
�µ¦ Ä�o�̧ÉÁ�È��µ¦�¦ ³�ÎµÄ��µ��»¦�·��¹É�Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r�̧É�¼��Îµ�¹Ê�Ã�¥�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�

¨ ·� ·��·Í�µ�Ã�¦ Â�¦ ¤��¦ ª ¤�¹� ÎµÁ�µ�̧É�¼��ÎµÃ�¥Á�oµ�°� ÎµÁ�µ�́��̈nµª�µ¤¤µ�¦ µ�47 ทว ิวรรค

แรกเช่นเด¥ีª �́� ÎµÁ�µ�°��µ�Ã�¦ Â�¦ ¤�̧É�¼��ÎµÁ�oµÄ��o°��1.1��Â¨ ³  ÎµÁ�µ�́��̈nµª�¼��Îµ�¹Ê�
Ã�¥Á�oµ�°� ÎµÁ�µ�̧É�ÎµÁ�oµ�́��̈nµª�µ¤¤µ�¦ µ�47 �ª ·�ª ¦ ¦ �Â¦ ��Ä®o�º° ª nµÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�

�¦ µ�Á�nµ�̧É�¼oÄ�o ÎµÁ�µÁ�n�ª nµ�̧Ê¦ ¼o�¹��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��́��̈nµª Ä�Áª ¨ µÁ�̧¥ª �́��́��̧ÉÁ�µÅ�o¦ �́°�»�µ�Ä®oÄ�o

29 สมพร สมุทรคุณ, Ã�¬�µ�° µ�µ�µ�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í: ศึกษาฐานความผิดและความ

เหมาะสมของโทษ, 87-90.
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 ÎµÁ�µÁ�n�ª nµ�́Ê��µ¦�¦ ³�Îµ�̧É¦ ³�»¤µ�oµ��o��̧Ê�º° Á�È�Á¡ ¥̧� nª�®�¹É��°��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤

��®¤µ¥�́��̈nµª Á�nµ�́Ê��Á¡ ¦ µ³�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�È�º°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·� ·��·Â�n�¼oÁ�̧¥ª��exclusive
rights���°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�¹É��Îµ®��Åª oÄ���®¤µ¥�́��̈nµª  nª��̧É�3 ª nµ�oª ¥ ·��·�̧Éประกอบกนั

Á�È�̈ ·� ·��·Í��Subsection 3 Rights Comprised in Copyright) มาตรา 21-28 �¹É�Å�oÂ�n ·��·Ä�
การ �Îµ�ÎÊµ��Îµ° °�Â ���n°  µ�µ¦ ����Â¡ ¦ nÁ ¥̧�Â¡ ¦ n£ µ¡ �Ä®oÁ�nµ�Â�̈��́�Â�̈��Á�È��o��Â¨ ³

¥�́Å�oÂ¥� ·��·Ä��µ¦ ¡ ·¤ ¡ rÁ° µÅª o�nµ�®µ�Ä�̈�́¬�³ �̧É�3 ว่าดว้ยสทิธใินการพมิพ์ (Chapter III

Right of Publication) มาตรา 79-88 �¹É�Á�È� ·��·�°��¼o¤̧ ·��·Ä��µ¦�Îµ�ÎÊµ�µ¤¤µ�¦ µ�21 �̧É�³Ä®o
 ·��·Â�n�¼o° ºÉ�Ä��µ¦ ¡ ·¤¡ r®¦ º° Á�̧¥�¦ µ¥�µ��́��̈nµª ° °�Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦����

° ¥nµ�Å¦�È�̧� ·��·�́��̈nµª �́Ê�®¤��̧ÊÁ¤ ºÉ°  ¦ »�Â¨ oª�È µ¤µ¦ �Â�n�° °�Å�oÁ�È��3 ประเภทคอื 
สทิ�·Ä��µ¦�Îµ�ÎÊµ� ·��·Ä��µ¦ �́�Â�̈��Â¨ ³  ·��·Ä��µ¦ Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ ���Ã�¥ª ·�̧�µ¦ �nµ�Ç�

Á�n�Á�̧¥ª �́���®¤µ¥¨ ·� ·��·ÍÅ�¥��¼o�̧É̈³Á¤ ·� ·��·�́��̈nµª�È�º°�¼o�̧É̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́É�Á°�� nª��µ¦

�¦ ³�Îµ�̧É�́��́�·Åª oÄ�¤µ�¦ µ�113 �̧ÉÅ�o�̈nµª Å�Â¨ oª �́É�Á�ºÉ° ��µ�Å¤nÁ�È��µ¦ �¦ ³�Îµ�̧É̈³ Áมิด
¨ ·� ·��·Í�µ¤¤µ�¦ µ�21-28 และมาตรา 79-88 อย่างชดัแจง้ กฎหมายดงักล่าวจงึต้องกําหนด

Á¡ ·É¤Á�·¤Åª oÁ�È�¡ ·Á«¬Ã�¥Ä®o�º° ª nµ�µ¦�¦ ³�Îµ�́��̈nµª Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�oª ¥�Á�ºÊ° ®µ�̧É�́��́�·
ไวใ้นลกัษณะ 7 �̧ÊÁ�È�Á¦ ºÉ°� ·��·Ä��µ�Â¡ n��°�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�̧É�³�ÎµÁ�·��µ¦ �́��¼ö³ Á¤ ·��¦ ¦ ¤

 ·��·Í�̈·� ·��·Í� ·��·Ä��µ¦ ¡ ·¤¡ r�Â¨ ³  ·��·�oµ�Á�̧¥�Á�nµ�́Ê�

Ä� nª��µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ���®¤µ¥�̧Ê�́��́�·Åª oÄ�̈ �́¬�³�8 ว่า
ดว้ยบทกําหนดโทษ (Chapter VIII Panal Provision) มาตรา 119-124 โดยความผดิฐานละเมดิ

¨ ·� ·��·Í�³�́��́�·Åª oÄ�¤µ�¦ µ�112,119 และ 121 �ª ·��¹É�¤¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê�
มาตรา 119 “�¼oÄ��¦ ³�Îµ�·��́��n° Å��̧Ê��o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·��3 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ

®�¹É�̈oµ�Á¥�

(1) ¨ ³ Á¤ ·��¦ ¦ ¤ ·��·Í�̈·� ·��·Í� ·��·Ä��µ¦ ¡ ·¤ ¡ r�®¦ º°  ·��·�oµ�Áคยีง (นอกจากเป็นการ
�Îµ�ÎÊµ�oª ¥��Á°�Á¡ ºÉ°�¦ ³Ã¥��r�°���Á°�Â¨ ³�¦ °��¦ ª́�®¦ º°�¦ �̧° ºÉ�Ä��Îµ�°�Á�̧¥ª �́��

(2) Á¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��rÄ��µ¦ ®µ�ÎµÅ¦ ��n° Ä®o�¼o° ºÉ�Ä�oÁ�¦ ºÉ°��́�¦ �̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �Îµ�ÎÊµ° �́·Ã�¤�́·
Á¡ ºÉ°�µ¦�Îµ�ÎÊµ�¹É��µ��nµ�Ç° �́Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í� ·��·Ä��µ¦ ¡ ·¤¡ r�®¦ º°  ·��·�oµงเคยีง

มาตรา 121 �¼oÄ�Á�¥Â¡ ¦ n�n°  µ�µ¦ ����¹É� ÎµÁ�µ�°��µ��̧É¤�̧ºÉ°�°��¼o° ºÉ��̧ÉÅ¤nÄ�n�¼o ¦ oµ�

 ¦ ¦ �r�̧ÉÂ ��ª nµÁ�È��ºÉ°�°��¼o ¦ oµ���¦ ª ¤�¹��µ��̧ÉÁ�È� º�Á�ºÉ°�Â¨ ³�µ��́�Â�̈��oª ¥�o°�¦ ³ ª µ�
โทษจาํคกุไมเ่กนิ 1 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิสามแสนเยน)

มาตรา 121 ทวิ ผู้ใดทํา เผยแพร่ต่°  µ�µ¦ ����®¦ º° �¦ ° ��¦ ° �Á¡ ºÉ° Á�¥Â¡ ¦ n�n°
 µ�µ¦ �����¹É� ÎµÁ�µ�°� ·É��́��¹�Á ¥̧�Ä��µ��µ¦ �oµ�̧É�¼��Îµ�ÎÊµ�¹Ê��µ� ·É��́��¹�Á ¥̧�Ä��µ�

�µ¦�oµ�n° Å��̧Ê��¦ ª ¤�¹� ÎµÁ�µ�°� ·É��́��¹�Á ¥̧��́��̈nµª�oª ¥���o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·��1 ปี 

หรอืปรบัไม่เกนิสามแสนเยน ถ้าการทําเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรอืครอบครองสําเนาดงักล่าว
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Å�o�¦ ³�Îµ�¹Ê�£µ¥Ä��nª�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�50 �̧�́��µ��̧�̧É�µ��µ¦ �́��¹�Á ¥̧�̈�Ä� ·É��́��¹�Á ¥̧��́Ê�

Á�È��¦ Ế�Â¦�
(1)  ·É��́�Á ¥̧�Ä��µ��µ¦ �oµ�̧É�̈ ·��¹Ê��¹É�Á�̧É¥ª�o° ��́��»¦ �·��µ¦ �̈ ·� ·É��́��¹�Á ¥̧�

Ä��µ��µ¦�oµÄ��¦ ³Á�«�̧Ê���̧É�»n����µ��́Ê�®¤��°� ·É��́��¹�Á ¥̧���¥�Áª o� ·É��́��¹�Á ¥̧��̧É¦ ³�»Åª o
ในมาตรา 8���¹É�Á �° Ã�¥�¼o�̈ ·� ·É��́��¹�Á ¥̧�

(2)  ·É��́��¹�Á ¥̧�Ä��µ��µ¦�oµ�̧É�̈ ·��¹Ê��¹É�Á�̧É¥ª�o°��́��»¦�·��µ¦ �̈ ·� ·É��́��¹�Á ¥̧�

Ä��µ��µ¦ �oµ£ µ¥�° ��° �Á���°���®¤µ¥�̧Ê��µ��̧É¤µ�° � ·É��́��¹�Á ¥̧���¥�Áª o� ·É�
บนัทกึเ ¥̧��̧É¦ ³�»Åª oÄ�¤µ�¦ µ�8���¹É�Á �° Ã�¥�¼o�̈ ·� ·É��́��¹�Á ¥̧��̧É¤̧ �́�µ�·�°��¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�È�

ภาคขีองอนุสญัญาคุม้ครองนักแสดง (Convention for the Protection of Performers��Â¨ ³ ° ºÉ�Ç
®¦ º°�°�°�» �́�µª nµ�oª ¥ ·É��́��¹�Á ¥̧���Phonograms Convention���¦ ª ¤�¹��·�·�»��̈�̧É�́��́Êง

�¹Ê�£µ¥Ä�o��®¤µ¥�°��¦ ³Á�«�́��̈nµª ®¦ º° ¤ ̧ Îµ�́��µ�Â®n�Ä®�n° ¥¼nÄ��¦ ³Á�«�́��̈nµª�

�́��́Ê��¤µ�¦ µ�119 (1��Á�È�®¨ �́�°��ª µ¤�·��µ�̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÂ¨ ³ ¤Ã̧�¬®�́��̧É »��º°
จาํคุกไม่เกนิ 3 ปี ปรบัไม่เกนิ 1,000,000 เยน ส่วนมาตรา 119 (2) Á�È�Á¦ ºÉ°��°��µ¦ Ä�oÄ®o�¼o° ºÉ�

�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ�̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��µ��µ¦�oµ�¹É�¤Ã̧�¬Á�nµ�́��́���1) กเ็ป็นหลกัการเดยีวกนั
�́���®¤µ¥° µ�µ�°�Å�¥Á¦ ºÉ°��¼oÄ�oÄ®o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́É�Á°����¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥° µ�µ¤µ�¦ µ�

84�� nª��ª µ¤�·��µ�¦ ³�»�ºÉ°�¼o ¦ oµ� ¦ ¦ �r�̈ ° ¤�µ¤¤µ�¦ µ�121 และความผดิตามมาตรา 121

�ª ·��́��́�·Á¡ ºÉ°�¦ µ��¦ µ¤ ·É��́��¹�Á ¥̧�° �̈́ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É�̈ ·��µ��nµ��¦ ³ Á�«มโีทษจาํคุกไม่
เกนิ 1 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 300,000 Á¥��Á�È��̧É�nµ �́Á��ª nµÃ�¬ ° µ�µ° �́Å�oÂ�nÃ�¬�Îµ�»�Â¨ ³

Ã�¬�¦ �́ Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��̧É�̈nµª ¤µ�́Ê�®¤��̧Ê���®¤µ¥��́��̧ÊÄ�o�Îµª nµ�“หรอื” Á�ºÉ° ¤¦ ³ ®ª nµ�Ã�¬
�́Ê� °��́��̈nµª�«µ¨ �¹�̈�Ã�¬Å�oÂ�nÁ�¡ µ³ Ã�¬�Îµ�»�®¦ º° Ã�¬�¦ �́Å�oÁ¡ ¥̧�° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É�

Á�nµ�́Ê���³ ¨ �Ã�¬�Îµ�»�Â¨ ³�¦ �́¦ nª ¤�́�Å¤nÅ�o��°��µ��̧Ê��®¤µ¥�́��̈nµª ¥�́Å¤n¤�̧��́��́�·�̧É

Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�¦ °�Á®¤ º°��́���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�Å�¥
�¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�·�̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
มาตรา 124 บญัญตัวิ่า30 �̈nµª�º°��¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�Á�È��·�·�»��̈��¹É��¦ ³�ÎµÃ�¥�¼o¤ ¸

° Îµ�µ��¦ ³�Îµ�µ¦ �®¦ º° �́ª Â���®¦ º° ¨ ¼��oµ��®¦ º°�»��̈° ºÉ�Ä��̧É�Îµ�µ�Ä®o�·�·�»��̈��o°�¦ �́Ã�¬

�¦ �́Åª oÅ¤nÁ�·��ª nµ° �́¦ µ�̧É�Îµ®��Åª oÄ�¤µ�¦ µ�́Ê�Ç��

30 “Where a representative of a legal person (including an administrator of a non-juridical
association or foundation) or an agent,an employee of any other worker of a legal person or a
person violates the provisions mentioned in any of the following items in connection with the
business of such legal person or such person ,a fine under any of these items shall be imposed up
such legal person ,and a fine under any of the Articles mentioned in item (ii) shall be imposed upon
such person ,in addition to the punishment of the offender…”
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ผูª้ ·�́¥Á®È�ª nµ���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°��¦ ³ Á�«�̧É�»n�Å�o�Îµ®��Ä®o�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�Á�È�

��̧Â¡ n�Â¨ ³��̧° µ�µ��®µ�¤�̧¼o�¦ ³�Îµ�·�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�¼o�¦ ³�Îµ�·�Å¤nª nµ�³ Á�È��·�·�»��̈®¦ º°
�»��̈�¦ ¦ ¤�µ�È¥n° ¤¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µÅ�¡ ¦ o° ¤�́���¹É��µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·

�»��̈�̧ÉÅ�ö³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�¤µ�¦ µ�124 กไ็ดบ้ญัญตัใิหถ้อืว่า ผูม้อีํานาจกระทํา
�µ¦ Â���́É��È�º°�¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦�®¦ º°�¼oÂ���̧ÉÅ�o¦ �́¤°�®¤µ¥Ä®o�¦ ³�Îµ�·��µ¦�nµ�ÇÂ���·�·

�»��̈�¦ ª ¤�̈°��¹�̈¼��oµ�®¦ º°�»��̈° ºÉ�Ä��̧É�Îµ�µ�Ä®o�·�·�»��̈�¤�̧ª µ¤¦ �́�·�Å��oª ¥��¹É��¦ �̧

ดงักล่าวถือได้ว่ากฎหมายได้กําหนดข้อสนันิษฐานความรบัผดิของนิติบุคคลโดยให้ถือว่าผู้มี
อํานาจหรอืกรรมการของนิตบุิคคลเป็นผูก้ระทําผดิไปดว้ย เป็นการสนันิษฐานและผลกัภาระการ

พิสูจน์ไปให้กับผู้กระทําผิด ในการนําพยานหลกัฐานมาสืบหกัล้างว่าไม่ได้มสี่วนรู้เห็นหรือ
Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦ �¦ ³�Îµ�·��°��·�·�»��̈�Â¨ ³��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°��̧É�»n��¤µ�¦ µ�124 ก็ได้

�́��́�·Åª oÄ�®¤ª��Îµ®��Ã�¬��¹É��nµ�³ �̧�ª µ¤Å�oª nµ���́��́�·¤µ�¦ µ�́��̈nµª �́Ê�Ä�o�́��́�

Á�¡ µ³��̧° µ�µÁ�nµ�́Ê��Å¤n° µ��Îµ�� �́�·¬�µ��́��̈nµª Å�Ä�oÄ���̧Â¡ n�Å�o�Á�n�Á�̧¥ª �́�
��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�°�Å�¥��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 มาตรา 74 กไ็ด้บญัญตัไิว้ใน

®¤ª��Îµ®��Ã�¬�¹É��Îµ¤µÄ�o�́��́�Å�oÁ�¡ µ³��̧° µ�µÁ�nµ�́Ê�



���̧É�4

วิเคราะหปั์ญหาหลกัความรบัผิดของนิติบคุคล

Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �n° �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í

4.1 �́�®µ�ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�° ��·�·�»��̈ Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �n° �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í

4.1.1 �́�®µ®¨ �́�ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�° ��·�·�»��̈�n° �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í

��·�·�»��̈�³¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�¦ �̧̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í®¦ º° Å¤n�

�µ¦ Ä®o�»��̈�¦ ¦ ¤�µ�̧É¤ °̧ Îµ�µ�®�oµ�̧ÉÄ��µ¦ �́� ·�Ä��°��·�·�»��̈®¦ º°�»��̈�¹É�®¨ �́
กฎหมายคอมมอนลอวเ์รยีกว่า alter ego ¦ nª ¤ ¦ �́�·��́��·�·�»��̈�oª ¥�́Ê����®¤µ¥Å�¥Á�nµ�̧É

ปรากฏอยู่มีหลายฉบับด้วยกัน กฎหมายแต่ละฉ�́��́Ê��Îµ�̧ÉÄ�oÁ�̧¥� nª �Ä®�n�³ ¤ ¸̈ �́¬�³
ใกลเ้คยีงกนัเช่น “Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�·�Â¨ ³�¼�̈�Ã�¬�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê��¼oÂ��

�°��·�·�»��̈�o°�¦ �́Ã�¬�µ¤�̧É�́��́�·Åª o Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��́Ê�Ç�oª ¥��nµ�³Á�È� ¼�¦  ÎµÁ¦ È�Ä��µ¦

เขียนกฎหมายของไทย การบัญญัติกฎหมายในลักษณะเช่��̧Ê�Á�nµ�́��º° ª nµ�·�·�»��̈Á�È�
�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��oª ¥��Á°����¹É�° µ��o°�¦ �́Ã�¬�nµ�®µ����¼oÂ���·�·�»��̈�o°�¦ �́Ã�¬  Îµ®¦ �́

�ª µ¤�·��́Ê�Ç��oª ¥��̈nµª�º° Á�È��µ¦�Îµ®¨ �́�µ¦ ¦ �́�·�Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�¼o° ºÉ���vicarious liability)
¤µÄ�o�́É�Á°���µ¦ Ä®o�»��̈° ºÉ��¹É�¤ ·Ä�n�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�¤µรบัโทษในการกระทําของบุคคลอกีคน

®�¹É���³�¦ ³�ÎµÅ�o®¦ º° Å¤nÁ¡ ¥̧�Ä��́Ê��®µ��Îµ�¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥° µ�µ¤µ�¦ µ�2 และรฐัธรรมนูญ

มาตรา 39 มาพจิารณาแลว้ อาจถอืไดว้่าไมม่คีวามชอบธรรม 
นิติบุคคล มใิช่บุคคลตามธรรมชาติแต่เป็นบุคคลตามกฎหมาย กล่าวคือนิติบุคคล

หมายถงึคณะบุคคล ®¦ º°�°��¦ ¡́ ¥r ·��¹É���®¤µ¥¥° ¤ ¦ �́Ä®o¤ ̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧ÉÁ®¤ º°��»��̈
ธรรมดา Á¡ ¥̧�Â�nª nµ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧ÉÄ��¹É�Ã�¥ £ µ¡ Â¨ oª �³ ¡ ¹�¤ ¡̧ ¹�Á�È�Å�oÁ�¡ µ³ Â�n�»��̈

�¦ ¦ ¤�µÁ�nµ�́Ê�� ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�́Ê��·�·�»��̈�³¤¤̧ ·Å�o�Á�n� ·��·Ä��µ¦  ¤¦  ®¦ º° ®�oµ�̧ÉÄ��µ¦ ¦ �́

ราชการทหาร สภาพไม่เปิดช่องใหนิ้ตบุิคคลมไีด้ นิตบุิคคลจงึจะสมรสหรอืรบัราชการทหารมไิด ้
Â�n�oµ ·��·®¦ º° ®�oµ�̧ÉÄ� �̧ÉÅ¤n�́��n°  £ µ¡ �°��·�·�»��̈�Á�n�� ·��·Ä��µ¦�Îµ �́�µ� ·��·Ä��µ¦

ฟ้องรอ้ง ®¦ º° ®�oµ�̧ÉÄ��µ¦ ��·�́�·�µ¤��®¤µ¥�́Éª Å��·�·�»��̈¥n° ¤¤Å̧�o �³�́Ê��oµ�·�·�»��̈
กระทาํผดิตามกฎหมายทางอา�µ�È° µ��³�o°�¦ �́Ã�¬Å�oÁ¡ ¥̧�Â�nª nµÃ�¬�̧É�³ ¨ ��́Ê���³�Îµ�»�®¦ º°

�¦ ³®µ¦ �̧ª ·�¤ ·Å�oÁ�nµ�́Ê�° ¥nµ�Å¦�È�µ¤Ã�¥�̧É�·�·�»��̈Á�È��»��̈�̧É��®¤µ¥¦ �́¦ °��®¦ º° °�»�µ�

ใหเ้ป็นบุคคล ¤ ·Ä�n�»��̈�¦ ¦ ¤�µ�́Éª Å��̧ÉÁ�·��µ¤�¦ ¦ ¤�µ�·
�́��́Ê��·�·�»��̈Á�·�®¦ º° ¤�̧¹Ê�Å�o�ÈÃ�¥° µ« ¥́ ° Îµ�µ��°��¦ ³ มวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณิชย์ ®¦ º° Ã�¥° µ« ¥́ ° Îµ�µ��° ���®¤µ¥° ºÉ��Á�n��¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�nµ�Ç��̧É�́��́Ê�

มหาวทิยาลยั Á�È��o��Á¤ºÉ°�·�·�»��̈�³Á�·��¹Ê�Å�o�È�n° Á¤ ºÉ° ¤�̧�®¤µ¥Ä®o° Îµ�µ�Á�n��̧Êสทิธแิละ
®�oµ�̧É�°��·�·�»��̈��°��µ��³�o°�Å¤nÁ�È� ·��·Â¨ ³®�oµ�̧É�¹É�Ã�¥ £µ¡ �³ ¡ ¹�¤¡̧ ¹�เป็นไดเ้ฉพาะ
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Â�n�»��̈�¦ ¦ ¤�µ�́��̈nµª ¤µ�oµ��o�Â¨ oª Á�nµ�́Ê� ·��·Â¨ ³®�oµ�̧É�°��·�·�»��̈¥�́�³�o°�° ¥¼n£µ¥Ä�o

�́��́��°���®¤µ¥�̧ÉÄ®o° Îµ�µ��́��́Ê�Á�È��·�·�»��̈ Â¨ ³ £ µ¥Ä��°�ª �́�»�̧É�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈
�́��̧É�Îµ®��Åª oÄ��o° �́��́�®¦ º°�¦ µ µ¦ �́��́Ê��·�·�»��̈�́Ê�ๆ อกีดว้ย เช่น �¦ ·¬ �́�Îµ�́��̧É�́Ê��¹Ê�

Á¡ ºÉ°�µ¦ �oµ�µ¥ ¥n° ¤Å¤n¤ ̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧É�°�Á®�º° Å��¹��·��µ¦ ° ºÉ��̧É¤ ·Ä�n�µ¦ �oµ�µ¥ เช่น จะทํา
กจิการใหกู้ย้มืเงนิมไิด ้เป็นตน้

Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈¤̧ ·��·Á�È�Ã���rÅ�o�́Ê�Ä���̧Â¡ n�Â¨ ³��̧° µ�µ นิตบุิคคลจงึย่อมมคีวามรบั

ผดิในทางแพ่งและทางอาญาไดเ้ช่นกนั  Îµ®¦ �́�ª µ¤�·�Ä��µ�Â¡ n��́Ê��·�·�»��̈�³�o°�¦ �́�·��È
Á�¡ µ³ Â�nÁ¤ ºÉ° �µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�° ¥¼n£ µ¥Ä��°�ª �́�»�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈��µ¤�̧É

กําหนดไว้ในขอ้บงัคบั ®¦ º°�¦ µ µ¦ �́��́Ê��·�·�»��̈�́Ê�ๆ Â¨ ³ £ µ¥Ä�o�́��́��°���®¤µ¥�̧ÉÄ®o
° Îµ�µ��́��́Ê��·�·�»��̈�́Ê��oª ¥ หากการใดÅ�o�¦ ³�ÎµÅ��°�Á®�º°�µ��̧É�̈nµª ¤µ�̧Ê�·�·�»��̈¥n° ¤

ไม่ต้องรบัผดิ Â�n�¼o�̧É�¦ ³�Îµ�µ¦ �́Ê��¹É�Å¤nª nµ�³Á�È��¦ ¦ ¤�µ¦ �¼oÂ��®¦ º°�»��̈° ºÉ�° µ��o°�¦ �́�·�

เป็นส่วนตวัได้ Â�n Îµ®¦ �́�ª µ¤�·�Ä��µ�° µ�µ�́Ê��·�·�»��̈�³�o°�¦ �́�·��ÈÂ�nÁ�¡ µ³�ª µ¤�·��̧É
สภาพของความผดิเปิดช่องใหล้งโทษแก่นิ�·�»��̈Å�o�Á�n���ª µ¤�·��̧É¤Ã̧�¬�¦ �́�®¦ º° ¦ ·��¦ ¡́ ¥r

เป็นต้น หากความผดิใดมโีทษประหารชวีติหรอืจาํคุกแต่สถานเดยีว นิตบุิคคลย่อมไม่อาจจะมี
�ª µ¤¦ �́�·�Ä��ª µ¤�·�Á�n��́Ê�Å�oหรอืความผดิใดโดยสภาพจะพงึกระทําผดิไดเ้ฉพาะแต่บุคคล

�¦ ¦ ¤�µÁ�nµ�́Ê� เช่นความผดิฐานลกัทรพัย์ เบกิความเท็จ นิติบุคคลก็ไม่ต้องรบัผดิเช่นกนั

�°��µ��̧ÊÂ¤o�¦ �̧�³Á�oµ®¨ �́Á���r�·�·�»��̈° µ��o°�¦ �́�·�Ä��µ�° µ�µÅ�o�́��̈nµª�oµ��o�Â¨ oª
กต็าม Â�n�·�·�»��̈�³ ¦ �́�·�Ä��µ�° µ�µ�È�n° Á¤ ºÉ°�µ¦ �¦ ³�Îµ�·��́Ê�Å�o�¦ ³�Îµ (โดยผูแ้ทนของนิติ

บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 75) ไปในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค์
ของนิตบุิคคล Â¨ ³�·�·�»��̈�́Ê�Å�o¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê��oª ¥ 1 �́Ê��̧Ê�³Á®È��µ��Îµ

¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�n° Å��̧Ê

�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�787-788/2506 เจตนาของนิตบุิคคลย่อมแสดงออกทางผู้แทนของ
นิตบุิคคล Á¤ ºÉ°�¼oÂ���°��·�·�»��̈Â ��Á���µ° �́Ä��¹É�° ¥¼nÄ�° Îµ�µ�®�oµ�̧É�°��¼oÂ��Ä��µ��µ¦

�°��µ¦ �ÎµÁ�·��·��µ¦�µ¤ª �́�»�̧É�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈�Á���µ�́Ê��È�¼�¡ �́�·�·�»��̈Â¨ ³�º° Á�È�
Á���µ�°��·�·�»��̈�́É�Á°���³�́Ê�นิตบุิคคลจงึอาจมเีจตนาอนัเป็นองคป์ระกอบความผดิในทาง

อาญา Â¨ ³�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��¹É��¼o�¦ ³�Îµ�o°�¤Á̧���µ¦ ª ¤�́Ê�Ã�¬�µ�° µ�µÁ�nµ�̧É̈�́¬�³Â®n�

Ã�¬Á�·��n°�Ä®ö�Â�n�·�·�»��̈Å�o��́Ê��̧Ê�o°�¡ ·�µ¦ �µ�µ¤¨ �́¬�³�ª µ¤�·�พฤตกิารณ์แห่งการ
�¦ ³�ÎµÂ¨ ³ ° Îµ�µ�®�oµ�̧É�°��¼oÂ���·�·�»��̈ ประกอบกบัวตัถุประสงคข์องนิตบุิคคลเป็นราย ๆ 

ไป (�o° Á�È��¦ ·�Ä���̧�̧ÊÁ�È�Á¦ ºÉ° ��¼o�́��µ¦ ®oµ�®»o� nª� µ¤�́�·�·�»��̈Á̈ ¥̧�Â��Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥
�µ¦�oµ�°��¼o° ºÉ��¹É�Å�o�¦ ³�ÎµÅ�Ä�° Îµ�µ�®�oµ�̧É�°��¼o�́��µ¦ Ä��µ��µ¦�oµ¥µ° �́Á�È�ª �́�»�¦ ³  ��r

ของหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล)

1 บญัญตั ิสขุชวีะ, “ความรบัผดิทางอาญาของนิตบิุคคล,” บทบณัฑิตย,์ 33 (2519), 1-6.
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�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�1669/2506 บรษิทันิตบุิคคลแมไ้ม่สามารถทําการทุกอย่างได้เช่น

บุคคลธรรมดา Â�n�oµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê�Á�È�Å��µ¤�ª µ¤�¦ ³  ��r�¹É�Å�o���³Á�̧¥�Åª o และได้รบั
�¦ ³ Ã¥��r�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê�Â¨ oª ¥n° ¤¤Á̧���µÄ��µ¦�Îµ�·��µ�° µ�µÅ�o (��̧�̧ÊÁ�È���̧Á�̧É¥ª �́�

การปลอมและใชเ้อกสารปลอมในการส่งแรไ่ปต่างประเทศ)
�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�584/2508 นิตบุิคคลอาจรบัผดิทางอาญาร่วมกบับุคคลธรรมดา �¹É�

เป็นกรรมการดาํเ�·��µ¦�°��·�·�»��̈Å�o��oµ�µ¦�Îµ�·�° µ�µ�́Ê��¦ ¦ ¤�µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Å�Á�̧É¥ª �́�

�·��µ¦�µ¤ª �́�»�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈�̧ÉÅ�o���³Á�̧¥�Åª oÂ¨ ³ Á¡ ºÉ° Ä®o�·�·�»��̈�́Ê�Å�o¦ �́�¦ ³ Ã¥��r
�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê�

�́��́Ê���·�·�»��̈�È¥n° ¤¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ�n°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·� ·��·Ä�
ทรพัยส์�ิ�µ��́��µÃ�¥Á�¡ µ³  ·��·Ä�̈ ·� ·��·ÍÁ�n�Á�̧¥ª �́��»��̈�¦ ¦ ¤�µ��Á¡ ¦ µ³�·�·�»��̈Á�·�

�µ��µ¦ �̧É��®¤µ¥¦ �́¦ ° �Ä®o�º° Á�È��»��̈�¦ ³ Á£�®�¹É��¤̧ ·��·Â¨ ³ ®�oµ�̧ÉÁ�n�Á�̧¥ª �́��»��̈

�¦ ¦ ¤�µ�Áª o�Â�n ·��·Â¨ ³®�oµ�̧É�µ��¦ ³�µ¦ �̧É�·�·�»��̈Å¤n° µ�¤Å̧�o����³Á�̧¥ª �́��µ¦�¦ ³�Îµ�°�
นิตบุิคคลก็ก¦ ³�ÎµÃ�¥Â ��Á���µ�nµ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�́É��º°�¦ ¦ ¤�µ¦ �®¦ º°�¼o�́��µ¦ �·�·�»��̈

�́É�Á°���µ¦ Â ��Á���µÄ�Ç�°��¦ ¦ ¤�µ¦ £ µ¥Ä��°�Á��ª �́�»�¦ ³  ��r¥n° ¤�¼�¡ �́�·�·�»��̈�Ä�
Á¦ ºÉ°��ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n��³Á�È��µ¦ Á¥¥̧ª ¥µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Ä®o�́��¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÃ�¥Á�È��µ¦�nµ¥

ค่าสนิไหมทดแทนความเสยี®µ¥� nª��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»��̈�́Ê��È�³¤Á̧¦ ºÉ°��°�Ã�¬

�¦ �́�Â¨ ³ ¦ ·��¦ ¡́ ¥r ·��̧É µ¤µ¦ �̈�Ã�¬Â�n�·�·�»��̈Å�o� nª�Ã�¬ ° ¥nµ�° ºÉ��́Ê�Å¤n µ¤µ¦ ��Îµ¤µÄ�o
กบันิตบุิคคลไดเ้พราะสภาพแห่งโทษไมเ่ปิดช่องใหนิ้ตบุิคคลตอ้งรบัผดิได ้เช่น โทษประหารชวีติ 

โทษจาํคกุ เป็นตน้  
ผูว้จิยัเหน็ว่า �µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í��®¤µ¥Å�o�Îµ®��Á�̧É¥ª �́��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈

Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÂ¨ ³ Å�o�́��́�·�� �́�·¬�µ�®¨ �́�ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°�

�»��̈Åª o�oª ¥Ã�¥Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��·�·�»��̈�́Ê��oª ¥�®µ�
พจิารณาจากคํา�̧É��®¤µ¥�́��́�·Åª oÄ�¤µ�¦ µ�74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 แลว้

เห็นว่าผู้ร่างกฎหมายมเีจตนารมณ์ให้ถือว่านิตบุิคคลต้องมคีวามรบัผดิทางอาญาด้วย เพราะ
��®¤µ¥Ä�o�Îµª nµ�¦ �̧�̧É�·�·�»��̈Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦

หรอืผูจ้ดัการทุกคนข°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��oª ¥��́É��È®¤µ¥�ª µ¤ª nµ��·�·�»��̈Á�È�

�¼o�¦ ³�Îµ�·�Ã�¥��Á°��¹É��¦ ³�ÎµÃ�¥�nµ��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�¹É�Á�È��¼oÂ���È�º° ��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�
�¼o�́��µ¦�°��·�·�»��̈�́Ê�Á°��

4.2 ปัญหาบทสนันิษฐานความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษทัหรือผูแ้ทนนิติบคุคล      

��®¤µ¥�°�Å�¥®¨ µ¥��́��̧É�Îµ®���� �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·�Ä�̈�́¬�³ �̧Ê nª�Ä®�n
�³�́��́�·Åª oÄ�¦ ¼��°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·Ã�¥�³�́��́�·Ä�̈�́¬�³�°��o°  �́�·¬�µ��̧Éª nµ�Ä��¦ �̧�̧É

ความผดิเกดิจากการกระทําของนิตบุิคคล ใหถ้อืว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทนนิตบุิคคลต้อง



82

รบัผดิทางอาญาในการกระทําความผดิของนิตบุิคคล เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่าตนมไิดม้สี่วนร่วมใน

�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�����́��́�·�o°  �́�·¬�µ�̈ �́¬�³Á�n��̧Ê° µ�Å¤n�°��oª ¥�� �́�·¬�µ�
ความรบัผิดทางอาญาของผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาตามมาตรา 39 วรรคสอง ของ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ.2550 �̧É�́��́�·Åª oª nµ�“ในคดอีาญา ต้องสนันิษฐาน
ไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยไมม่คีวามผดิ” �¹É���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�ÈÅ�o�́��́�·Åª oÄ�¤µ�¦ µ�74 ของ

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 �̧É�́��́�·ª nµ�“ใน�¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�·��µ¤

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́�
�·�·�»��̈�́Ê��Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º°

ยนิยอมดว้ย”
Á¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦ �µ���́��́�·�µ¤�ª µ¤Ä�¤าตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537

�³Á®È�Å�oª nµ��®¤µ¥Å�o�́��́�·�o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��»��̈�¦ ¦ ¤�µ��́É��È�º°�

�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �°��·�·�»��̈�́Ê��Â¨ ³���́��́�·�́��̈nµª �́Ê��º° Á�È��o°  �́�·¬�µ��µ¤
��®¤µ¥��Â�nÁ�È��o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧É�Îµ º�®�̈́ oµ�Å�o�คือÁ�È��o°  �́�·¬�µ��̧ÉÅ¤n

เดด็ขาดอนัเ�È�®¨ �́�µ¤��®¤µ¥¨ �́¬�³ ¡ ¥µ��Á�È��o°  �́�·¬�µ��̧É��®¤µ¥Á�·�Ã°�µ Ä®o¤ ¸
การนําสบืโต้แยง้หรอืหกัล้างได ้ �́��́Ê��Â¤o�¼n�ª µ¤  nµ¥®�¹É��³ ¡ · ¼��r�o° Á�È��¦ ·�° �́Á�È�Á�ºÉ°�Å�

Â®n��µ¦  �́�·¬�µ�Å�o�«µ¨ �È¥�́¢ �́Á�È��o° ¥»�·�µ¤�o° Á�È��¦ ·��̧É¦ �́�µ¦  �́�·¬�µ�Å¤nÅ�o�Á¡ ¥̧�Â�n�³

มผีลเป็��µ¦ �̈�́£ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��r®¦ º° ®�oµ�̧É�Îµ º�Å�Ä®o�¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥®�¹É�Á�nµ�́Ê���oµ° �̧  nµ¥
®�¹É��Îµ º�®�̈́oµ�Å¤nÅ�o�«µ¨ �È�³¢ �́�o° Á�È��¦ ·�Á�È�¥»�·�µ¤�o°  �́�·¬�µ��Â�n®µ��Îµ º�®�̈́oµ�Å�o�

�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦���́Ê��ÈÅ¤n�o°�¦ �́�·��µ¤�o°  �́�·¬�µ�
ส่วนขอ้สนันิษฐานเดด็ขาด เ�È��o°  �́�·¬�µ��̧ÉÅ¤n° µ��Îµ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ º�®�̈́oµ�

Á�È�° ¥nµ�° ºÉ�Å�o�Á¡ ¦ µ³��®¤µ¥Å¤nÁ�·�Ã°�µ Ä®o¤�̧µ¦ �Îµ º�Ã�oÂ¥o�®¦ º° ®�̈́oµ�Å�o��o°  �́�·¬�µ�

�¦ ³Á£��̧Ê¤�́�³Ä�o�Îµª nµ�“ใหถ้อืว่า” หรอื “ตอ้งถอืว่า” เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 60
บญัญตัิว่า ผู้ใดเจตนาจะกระทําต่อบุค�̈®�¹É��Â�n�̈�°��µ¦ �¦ ³�ÎµÁ�·�Â�n° �̧�»��̈®�¹É�Ã�¥

¡ ¨ µ�Å��Ä®o�º° ª nµ�¼o�́Ê��¦ ³�ÎµÃ�¥Á���µÂ�n�»��̈�¹É�Å�o¦ �́�̈ ¦ oµ¥�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê�” และยงัมี
�o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥° ºÉ��¹É�Á�È��o°  �́�·¬�µ�Å¤nÁ�È��µ�Â¨ ³  µ¤µ¦ ��Îµ º�®�̈́oµ�Å�o�Á�n��

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยไ์ดบ้ญัญตัขิอ้สนันิษฐานไวม้ากมาย เช่น มาตรา 6

Ä®o �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�»��̈�¦ ³�Îµ�µ¦ Ã�¥ »�¦ ·���¹É�«µ¨ �̧�µÅ�oª ·�·��́¥Á�̧É¥ª �́��o°  �́�·¬�µ�
ดงักล่าวว่า มาตรา 6 �̧ÉÄ®o �́�·¬�µ�ª nµ�»��̈�¦ ³�Îµ�µ¦ Ã�¥ »�¦ ·��́Ê��«µ¨ �̧�µÁ�¥ª ·�·��́¥ª nµ

�·�·�¦ ¦ ¤Ä��̧É�¼n�¦ �̧Å�o�ÎµÅ���nµ�Ä®o �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�·�·�¦ ¦ ¤�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥ »�¦ ·�Á¤ ºÉ°�¼oÄ�
�́��oµ��¼o�́Ê��o°��Îµ º�®�̈́oµ����Îµ¡ ·¡ µ�¬ µ�̧�µ�̧É�751/2471���µ¦ �̧É�ÎµÁ̈ ¥¥�° µ¥»�ª µ¤�°�

¨ oµ�Ã¤�̧¥³�¦ ¦ ¤�¹Ê��n°  ¼o�È�̧�Â¨ ³�n°  ¼oª nµÃ���rÄ�o ·��·Å¤n »�¦ ·��¹É�Á�È��µ¦ ¥��o° Á�È��¦ ·��¹Ê�ต่อสู้

Á¡ ºÉ° ®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ��°���®¤µ¥�µ¤¤µ�¦ µ�6 �́Ê� °��¦ ³�µ¦ �̧Ê�ÎµÁ̈ ¥�o°��Îµ º��n°�
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2) ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 127 บญัญตัวิ่า “Á°� µ¦ ¤®µ���¹É�

¡ �́��µ�Á�oµ®�oµ�̧ÉÅ�o�Îµ�¹Ê�®¦ º° ¦ �́¦ °��®¦ º°  ÎµÁ�µ° �́¦ �́¦ °��¼��o°�Â®n�Á°� µ¦ �́Ê�Â¨ ³ Á°� µ¦
�̧É¤�̧Îµ¡ ·¡ µ�¬ µÂ ��ª nµÁ�È��°�Â�oÂ¨ ³�¼��o°��́Ê��Ä®o �́�·¬�µ�Åª o�n° �ª nµÁ�È��°�Â�oÂ¨ ³

�¼��o°��Á�È�®�oµ�̧É�°��¼n�ª µ¤  nµ¥�̧É�¼�° oµ�Á°� µ¦ �́Ê�¤µ¥�́��o°��Îµ º��ª µ¤Å¤n�¦ · »��·Í®¦ º°
ความไม่ถูกต้องแห่งเอกสาร” �¹É�«µ¨ �̧�µÁ�¥ª ·�·��́¥ª nµ�³Á�̧¥� ¤¦  Á�È�Á°� µ¦ ¤®µ����¼o�̧É

อ้างว่าการสมรสไม่สม�¼¦ �r¤®̧�oµ�̧É�Îµ º��ª µ¤Å¤n�¦ · »��·Í®¦ º° Å¤n�¼��o°�Â®n�Á°� µ¦ �́Ê����Îµ

¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É1426/2497)
3) พระราชบญัญตักิารพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 5 บญัญตัิว่า “�¼oÄ��́�Ä®o¤�̧µ¦ Á̈ n���¹É�

�µ¤���·Á�È��µ¦ ¡ �́�Á° µÁ�·�®¦ º°�¦ ¡́ ¥r ·��́��Ä®o �́�·¬�µ�ª nµ�¼o�́��́�Á¡ ºÉ°�¦ ³ Ã¥��rÂ®n�����¼o
เขา้เล่นอยูด่ว้ยตอ้งสนันิษฐานว่าเล่นเอาเงนิกนั 

มาตรา 6 บญัญตัวิ่า “�¼o° ¥¼nÄ�ª�Á̈ n��Ä®o �́�·¬�µ�ª nµÁ̈ n��oª ¥�Áª o�Â�nÁ�È��µ¦�¼Ä��µ�¦ ºÉ�

Á¦ ·� µ�µ¦�³��µ��́��́�§�¬ r�®¦ º° Ä��̧É µ�µ¦�³�«µ¨ �̧�µÁ�¥ª ·�·��́¥ª nµ��ÎµÁ̈ ¥Á̈ n�Å¡ n�p°�®¦ º°
ไพ่ผ่องไทย ต้องสนันิษฐานว่าจําเลยเล่นพ�́�Á° µ�¦ ¡́ ¥r�́���ÎµÁ̈ ¥¤ ®̧�oµ�̧É�Îµ º�®�̈́oµ��o°

 �́�·¬�µ����Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�1670/2479, 682/2490) ขอ้เทจ็จรงิฟงัไดว้่าจาํเลยอยู่ในวงเล่น
แล้ว คดเีข้าสู่ในข้อสนันิษฐานว่าได้เล่นพนันด้วย จําเลยต้องนําสบืหกัล้างข้อสนันิษฐาน (คํา

¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É708/2503)

บทบญัญตัติามพระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ.2478 มาตรา 6 �́Ê�«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Å�oÁ�¥
วินิจฉัยว่าบทสนันิษฐานความรบัผิดทางอาญาของผู้ต้องหาหรือจําเลยตามมาตรา 6 ของ

พระราชบัญญัติการพนันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 30 �¹É��́��́�·ª nµ�“ในคดีอาญาให้
สนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้้องหาหรอืจาํเลยไม่มคีวามผดิ” ตุลาการรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยตามรฐัธรรม

ฉบบัพ.ศ.2492 �¦ µ���µ¤�Îµª ·�·��́¥�°���³�»̈µ�µ¦ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼���̧É���2/2494

4) �µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�nµ�Ç��̧É��®¤µ¥�́��́�·ª nµ�¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Ä®o
ถอืว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรอืผู้แทนนิตบุิคคลมคีวามผดิด้วย เว้นแต่จะพสิูจน์ไดว้่าตนไม่มสี่วน

Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�·�®¦ º° Å¤n¦ ¼oÁ®È�¥·�¥° ¤�oª ¥�Á�n��¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�ÎÊµ¤�́Á�ºÊ° Á¡ ¨ ·��¡ �«�2521
มาตรา 27 พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 มาตรา 46 ทวิ และรวมถึง

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 มาตรา 74 ดว้ย 

�́��́Ê��́�®µ�̧É�³�o°�¡ ·�µ¦ �µ�È�º°��µ¦ �̧É��®¤µ¥�Îµ®���o°  �́�·¬�µ��ª µ¤�·��µ�
° µ�µ�°��»��̈Á�È��µ¦ �́��́�·��®¤µ¥�̧É¤�̧ª µ¤�° ��¦ ¦ ¤®¦ º° Å¤n��¹É��³ Á®È�Å�oª nµ�µ¦ �̧É

กฎหมายบญัญตัไิวว้่ามกีารกระทําผดิของนิตบุิคคลไว ้และไดบ้ญัญตัขิอ้สนันิษฐานความรบัผดิ
ของกรรมการบรษิทัหรอืผูแ้ทนและบญัญตัต่ิอไปอกีว่า เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่าตนมไิด้กระทําการ

�µ¤�̧É��®¤µ¥ �́�·¬�µ�Åª o����́��́�·Ä�̈�́¬�³Á�n��̧Ê�³�Îµ®���¹Ê�Ä��¦ �̧�̧ÉÁ�È��ª µ¤�·��̧É

¡ ¥µ�®¨ �́�µ��³° ¥¼nÄ��ª µ¤�¦ °��¦ °��°��¼o�¦ ³�Îµ�·�Á°�Â¨ ³ Á�È��µ¦ ¥µ��̧É�³�Îµ¤µ º�¡ · ¼��r
�ª µ¤�·��°��¼o�¦ ³�Îµ�·��́��̈nµª�Â¨ ³Á�È���®¤µ¥�̧É° °�¤µÁ¡ ºÉอคุม้ครองผลประโยชน์ของสงัคม
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 nª�¦ ª ¤�Â¨ ³Á�È��ªµ¤�·��̧ÉÁ�̧É¥ª �́�Á«¦ ¬��·���́Ê��̧ÊÁ¡ ºÉ° Á�È��µ¦ �̈�́£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÅ�Ä®oÂ�n�¼o�̧É

�¼���®¤µ¥ �́�·¬�µ��¹É�Á�È��¼oÅ�oÁ�¦ ¥̧�Ä��µ¦ �Îµ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ º�®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ�
�́��̈nµª��µ¦ �́��́�·��®¤µ¥�̧É¤�̧� �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·�Ä�̈�́¬�³Á�n��̧Ê° µ�Å¤n¤�̧ª µ¤�°�

�¦ ¦ ¤Á�ºÉ° ��µ�° µ�Å��́��́�®¨ �́Ä®�n�° �¦ ³����®¤µ¥ µ�̈ �̧ÉÄ®o �́�·¬�µ�Åª o�n° �ª nµ�
�¼o�o°�®µ®¦ º° �ÎµÁ̈ ¥Á�È��¼o�¦ · »��·Í����ªnµ«µ¨ �³ ¡ ·¡ µ�¬ µª nµ¤�̧ª µ¤�·��Â¨ ³ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�

ราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ.2550 มาตรา 39 วรรคสอง กไ็ดบ้ญัญตัริบัรองไวเ้ช่นกนั

° ¥nµ�Å¦�È�µ¤�µ¦ �̧É��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�́��́�·Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í¤�̧ª µ¤¦ �́�·��́Ê�
ทางแพ่งและทางอาญาไปพร้อมกันและบญัญัติข้อสนันิษฐานความรบัผิดของกรรมการหรอื

�¼o�́��µ¦ �° ��·�·�»��̈ Åª o�oª ¥�́Ê��Á�ºÉ° ��µ��µ¦ �ÎµÁ�·���̧Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��
โดยเฉพาะการ�ÎµÁ�·���̧Ä�«µ¨ �¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÂ¨ ³�µ¦�oµ¦ ³®ª nµ��¦ ³ Á�«�̈µ��¹É�Á�È�«µ¨

�́Ê��o��¡ ¥µ�®¨ �́�µ��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ ¡ · ¼��r�o° Á�È��¦ ·�Ä���̧�nµ�ๆ  ยอ่มมคีวามสําคญัไม่น้อยกว่าขอ้

��®¤µ¥���̧ nª�Ä®�n¤�́Â¡ o��³�́�Ä��́�®µ�o° Á�È��¦ ·�° �́Á�ºÉ°��µ�¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ��ª nµ�o°
กฎหมายตามกฎหมายสาร�́��́�·�Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�Ä���̧̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê��¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Å¤n

ª nµ�³Á�È�Å�Á¡ ºÉ° ¡ · ¼��r�µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��°��ÎµÁ̈ ¥®¦ º°�µ¦ �Îµ®���nµÁ ¥̧®µ¥¥·É�¤�̧ª µ¤ Îµ�́�
¤µ��Â¨ ³ ¤ ¸̈ �́¬�³Â���nµ��µ���̧̈³Á¤ ·��́Éª Å��́Ê��̧ÊÁ�ºÉ°��µ��µ¦�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í¤ ·Å�oÁ�È�

�µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ®È�Å�oÃ�¥�́�Â�o�Á ¤° Å���µ¦ ¡ · ¼��r�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Ä���̧Á�̧É¥ª �́��¦ ¡́ ¥r ·��µ�

�́��µ�¹É�Á�È� ·É��̧ÉÅ¤n¤ ¦̧ ¼�¦ nµ��È¤ ·Ä�n ·É��̧É¡ · ¼��rÅ�oÃ�¥�nµ¥�Â¨ ³ ¡ ¥µ�®¨ �́�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��µ¦
¨ ³ Á¤ ·��̧É�³�Îµ¤µ¡ · ¼��r�o° Á�È��¦ ·�Á®¨ nµ�̧Ê nª �Ä®�n¤�́° ¥¼nÄ��ª µ¤�¦ ° ��¦ ° ��°��¼o�¦ ³�Îµ

ความผดิเสมอ
ในส่วน�°��µ¦ ¡ · ¼��r�ª µ¤Á ¥̧®µ¥®¦ º° �nµÁ ¥̧®µ¥Ä���̧̈ ³ Á¤ ·��́Éª Å��́Ê��Ã���r° µ�

Á¡ ¥̧�Â�n¡ · ¼��rª nµ�nµÄ�o�nµ¥�̧É���o°� ¼�Á ¥̧Å�Á¡ ºÉ°�n° ¤Â�¤�¦ ¡́ ¥r ·��́Ê�Ä®o�̈�́�º°  ¼n £ µ¡ Á�·¤�

Â�nÄ���̧̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê���µ¦ ¡ · ¼��r�¦ ·¤µ��µ¦�Îµ®�nµ¥ ·��oµ�̧É̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÂ¨ ³�µ¦ �Îµ�ª�
ค่าเส¥ี®µ¥�µ��µ¦ Ä�o ·��·Ä�̈ ·� ·��·Í�́Ê�Á�È�Å�Å�o¥µ��¡ ¥µ�®¨ �́�µ��̧É�³�Îµ¤µ¡ · ¼��r�¦ ·¤µ�

�µ¦�Îµ®�nµ¥®¦ º° ¥°��µ¥° µ�Á�È�Á°� µ¦ ®¨ �́�µ��°�  nµ¥�¦��oµ¤��¹É�¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á®¨ nµ�̧Ê�È
¨ oª�Â�n° ¥¼nÄ��ª µ¤�¦ °��¦ °��°��¼ö³Á¤ ·��́Ê� ·Ê�2 ��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�¹�Å�o�Îµ®��Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ�·�¤ ¸

�ª µ¤ ¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�างอาญาและต้องการให้เจ้าของสทิธิได้รบัการชดใช้ค่าเสยีหาย

�nµ�Ç��µ��µ¦�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��́Ê�
�³Á®È�Å�oª nµ�µ¦ �̧ÉÁ�oµ�° �̈·� ·��·ÍÅ¤nÄ�o�µ¦ �́��́� ·��·Ã�¥�µ¦ ¢o° �¦ o° ��ÎµÁ�·���̧�µ�

Â¡ n��́Ê��Á�ºÉ°��µ���̧Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧ÉÁ�·��¹Ê��́��»�́� nª�Ä®�nÁ�̧É¥ª�o°��́��µ¦

2 นันทน อินทนนท์, “การทบทวนประสทิธภิาพในการบงัคบัสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญาในศาล

ทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศไทย,” วารสารกฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ปี 2010,156.
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¨ ³ Á¤ ·�¦ µ¥¥n° ¥�Á�n��Á�È�Á¡ ¥̧�®µ�Á¦ n®¦ º° Â��̈° ¥�́Éª Ç�Å��Â¨ ³ Ã°�µ �̧ÉÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í�³ Á̈ º°�

¢o° ���̧Â¡ n�Á¡ ºÉ° Á¦ ¥̧�¦ o° ��nµÁ ¥̧®µ¥Á�È�Å�Å�o¥µ�Â¨ ³ ¤ Á̧�È��Îµ�ª��o° ¥�Á¤ ºÉ° Á�̧¥��́��µ¦
ดําเนินคดีอาญาแล้ว การ�ÎµÁ�·���̧° µ�µÁ�È�¤µ�¦ �µ¦ �̧É¦ ª �Á¦ Èª��¦ ³ ®¥�́�¤�̧¦ ³  ·��·£ µ¡

¤µ��ª nµ�Â¨ ³ ¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥��o° ¥�Â¨ ³ Ä��µ¦�ÎµÁ�·���̧° µ�µ�́Ê��Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�³�ÎµÁ�·��µ¦ Ã�¥
�oµ��́� º�Á¡ ºÉ° Å��Îµ�µ¦ �¦ ª� °��µ¤ �µ��̧É�nµ�ๆ �̧É � ¥́ª nµ¤�̧µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÂ¨ ³

¦ ª�¦ ª ¤¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Ä�Á�ºÊ°��o��Á ¦ È�Â¨ oª�¼oÁ ¥̧®µ¥�¹É�Á�È�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�ÈÅ�¦ o°��»��r�n°

¡ �́��µ� °� ª��¡ �́��µ� °� ª��³�Îµ�µ¦ ¦ ª�¦ ª ¤¡ ¥µ�®¨ �́�µ���Á ¦ È�Â¨ oª�È�³Å�¥ºÉ��Îµ
¦ o°��° ° °�®¤µ¥�o��µ�«µ¨ �Â¨ ³ Ã°�µ �̧É«µ¨ �³ ° °�®¤µ¥�o�¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o¤µ��ª nµ�Á¤ ºÉ°

ศาลออกหมายค้นให ้พนักงานสอบสวนก็จะไปทําการตรวจค้น �µ��̧ÉÁ�·�Á®�»Á¡ ºÉ° ¡ �Â¨ ³ ¥ ¹�
¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á�̧É¥ª�o°��́��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��¹É��µ¦ ¥¹�¡ ¥µ�®¨ �́�µ��́��̈nµª �́Ê�

¥n° ¤�ÎµÄ®o�¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅ¤n µ¤µ¦ ��¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�Å�o° �̧�n° Å��Â¨ ³ Á�oµ�° �̈·� ·��·Í�µ�¦ µ¥�È�³

Á̈ º° �Ä�o¤µ�¦�µ¦ �µ�° µ�µÃ�¥�µ¦ ¦ o°��»��r�n° ¡ �́��µ� °� ª�Á¡ ºÉอให้พนักงานสอบสวนไป
¥ºÉ��Îµ¦ o°��°®¤µ¥�o�Á¡ ºÉ° Å��Îµ�µ¦ �¦ ª��o�Â¨ ³  µ¤µ¦ �¦ ª�¦ ª ¤¡ ¥µ�®¨ �́�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�

�µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�n°�®¨ �́�µ��́Ê��È° µ��³ ¦ ª�¦ ª ¤¡ ¥µ�®¨ �́�µ��̧ÉÅ�o�µ��µ¦
�¦ ª��o�Ä���̧° µ�µ�́Ê�Á¡ ºÉ° Ä�oÁ�È�®¨ �́�µ�Â¨ ³�ÎµÁ�·��µ¦ ¢o°�Á�È���̧Â¡ n��n° Å��

เ¡ ¦ µ³ �³ �́Ê��®µ�Á�oµ�° �̈·� ·��·ÍÁ̈ º° �Ä�oª ·�̧�µ¦ �ÎµÁ�·���̧Â¡ n��́Ê�Â�nÁ¦ ·É¤ Â¦ �

¡ ¥µ�®¨ �́�µ��̧É�³ Ä�oÄ��́Ê�¡ ·�µ¦ �µ�°�«µ¨ Á¡ ºÉ° ¡ · ¼��r�ª µ¤�·��°��¼ö³ Á¤ ·��́Ê�° µ�Å¤n¤ ¸
�ÎÊµ®�́��Á¡ ¥̧�¡ ° Á¡ ¦ µ³ ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Ä���̧̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í nª�Ä®�n�³ ° ¥¼nÄ��ª µ¤�¦ °��¦ °�

�°���¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·���¹Éงหากผู้กระทําผิดทราบว่าตนถูกฟ้องร้องดําเนินคดหีรอืกําลงัจะถูก
¢o°�¦ o°��ÎµÁ�·���̧�n° «µ¨ Â¨ oª��¼o�¦ ³�Îµ�·��È° µ��³¥�́¥oµ¥�nµ¥Á�®¦ º°�Îµ¨ µ¥¡ ¥µ�®¨ �́�µ��́Ê�

Å�o��³Á®È�ª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È��ª µ¤�·��ÎµÄ®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�n° ¦ ³��Á«¦ ¬��·�

ระหว่างประเทศและการคา้ระหว่างประเทศ  รฐัจงึต้องหามาตรการในการลงโทษบุคคลดงักล่าว
�¹�Å�o¤�̧µ¦ �Îµ®��Ã�¬�µ�° µ�µÂ�n�·�·�»��̈�́Ê�Á¡ ºÉ° Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ�·�Å�o®¨ µ��Îµ�¦ ª ¤�́Ê�Ä®o

�¼o�¦ ³�Îµ�·��Îµ¦ ³�nµ�¦ �́�µ¤�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�Â�nÃ�¬�̧É�³ ¨ �Â�n�·�·�»��̈�́Ê��³�o°�Á�È�Ã�¬�̧ÉÃ�¥
 £ µ¡ Â¨ ³ ¨ �́¬�³�° �Ã�¬�³ Á�·��n° �Ä®ö�Ã�¬ Å�o��́É��Èคือจะมีเฉพาะโทษปรบั และริบ

�¦ ¡́ ¥r ·�Á�nµ�́Ê��̧É µ¤µ¦ �Ä�o�́��·�·�»��̈�̧É�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Å�o

4.3 �́�®µ�� �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·��° ��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�µ¤ ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�

พ.ศ. 2537 นํามาใช้บงัคบัในคดีอาญาและคดีแพ่งด้วยหรือไม่

�ª µ¤�·�Á�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Êนถือว่าเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาหากมี

ผูก้ระทาํละเมดิสทิธแิลว้ผูก้ระทําผดิไม่ว่าจะเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดาย่อมต้องมคีวามรบั
�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µÅ�¡ ¦ o° ¤�́�แต่ปญัหาคอืบทบญัญตัใินมาตรา 74 �¦ �̧�̧É�·�·�»��̈

Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�·��́Ê���®¤µ¥Å�o�Îµ®���� �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·�ของกรรมการบริษัทหรอื
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�¼o�́��µ¦ Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��oª ¥�́Ê���� �́�·¬�µ��́��̈nµª �́Ê��³�Îµ¤µÄ�oÁ¡ ºÉ°  �́�·¬�µ�Ä®o

กรรมการรบัผดิในทางแพ่งด้วยหรอืไม่ โดยจะศึกษาและวิเคราะห์จากคําพิพากษาของศาล
�́Ê��o�Â¨ ³ «µ¨ �̧�µ�̈°���เสนอความเหน็ประเดน็ดงักล่าว

¤�̧Îµ¡ ·¡ µ�¬ µ�̧�µ�̧ÉÅ�oª ·�·��́¥�� �́�·¬�µ��̧ÉÄ®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �°��·�·
�»��̈Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��oª ¥�¹É�Å�oª ·�·��́¥�µ¤¤µ�¦ µ�46 Â®n�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�

2521 Åª o�́��̧Ê3

�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�2750/2537 ศาลฎกีาวนิิจฉัยตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญตัิ
¨ ·� ·��·Í�¡ �«��2521 �̧É�́��́�·ª nµ�“Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê

Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��·�·�»��̈�́Ê��Áª o�
Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�¥·�¥° ¤�oª ¥” เป็น

���́��́�·�̧Éอยู่ในหมวด 7 ª nµ�oª ¥���Îµ®��Ã�¬�°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�́��̈nµª�¹É�Ä�o�́��́�Å�o

Á�¡ µ³Â�n��̧° µ�µ�Å¤n° µ��Îµ¤µÄ�oÂ�n��̧�̧Ê�¹É�Á�È���̧Â¡ n�Å�o����
Ä��́��»�́����́��́�·�̧ÉÁ�È��� �́�·¬�µ�Á�È��µ��̧ÉÄ®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·��́��·�·�»��̈�oª ¥�́Ê�° ¥¼nÄ�¤µ�¦ µ�74 �¹Éงอยู่ในหมวด 8 ว่าดว้ยบทกําหนดโทษ เช่นกนั 
มาตรา 74 บญัญตัทิํานองเดยีวกนักบัมาตรา 46 Â®n�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2521 โดย

¤µ�¦ µ�̧Ê�́��́�·ª nµ�“Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê��Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦

®¦ º° �¼o�́��µ¦ �»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��·�·�»��̈�́Ê��Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ
�µ¦ �¦ ³�Îµ�° ��·�·�»��̈ �́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�oª ¥ ” ¤µ�¦ µ�̧ÊÁ�È���

 �́�·¬�µ�Á�È��µ�Ã�¥Ã¥�®�oµ�̧É�Îµ º�ª nµÅ¤nÅ�o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�®¦ º° Å¤nÅ�o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤ผดิ
�oª ¥Å�Á�È��°��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦��¹É��³ ° oµ�ª nµÅ¤nÅ�o�¦ ³�Îµ�·��n° Á¤ ºÉ° ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ

ของนิตบุิคคลไดก้ระทาํไปโดยตนมไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอมดว้ย ถา้พสิจูน์ไดผ้ลกค็อืเฉพาะกรรมการ

���́Ê��̧ÉÅ¤n¤�̧ª µ¤�·��µ�° µ�µ¦ nª ¤�́��·�·�»��̈����́��́�·¤µ�¦ µ�74 ยงัคงอยู่ในหมวด 8 ว่า
�oª ¥�µ¦ �Îµ®��Ã�¬��¹�Ä�oÁ�¡ µ³ Â�n��̧° µ�µ��³�́Ê���o°  �́�·¬�µ�Á�È��µ�Á�n��̧Ê�¹��ÎµÅ�Ä�oÄ�

��̧Â¡ n�Å¤nÅ�o��̈nµª�º°��oµ¢o°��¦ ¦ ¤�µ¦ �»���®¦ º°�¼o�́��µ¦ �»���ªnµ¦ nª ¤�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
�́��·�·�»��̈�́Ê�Â¨ ³�° Ä®o��Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥Ä���̧Â¡ n��Ã���r�³ ° oµ�Á° µ���́��́�·¤µ�¦ µ�74

ดงักล่าวมาเป็นคุณและนําสบืแต่เพยีงว่าจาํเลยดงักล่าวเป็นกรรมการหรอืผูจ้ดัการของนิตบุิคคล

�́Ê�Â¨ ³Ã¥�£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��r®¦ º° ®�oµ�̧É�Îµ º�Ä�Á¦ ºÉ°�ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦ Å�o¦ nª ¤®¦ º° Å�o¦ ¼oÁ®È�
®¦ º° ¥ ·�¥° ¤Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ Á�n�Ä���̧Â¡ n�¥n° ¤�Îµ

Å¤nÅ�o�Ã���r¥�́��¤®̧�oµ�̧É�Îµ º�Ä���̧Â¡ n�ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦���̧É¢o°��́Ê�¤�̧o° Á�È��¦ ·�Ä��̧É
Â ��ª nµÅ�o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��́��·�·�»��̈�́Ê���

3 ปรญิญา ดผีดุง, “�́�®µ�µ¦ �»o¤�¦ °� ·��·�µ¤��®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�” ทรพัยสิ์นทางปัญญาในยุค

โลกาภิวฒัน์ เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา, 2547), 503-507.
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¤�̧o° �nµ �́Á��ª nµÄ��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤¤µ�¦ µ�74

Â®n�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 Ä�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦ �oµ�¡ �«�2534 กเ็คยมี
บทบญัญตัทิํานองเดยีวกนักบัมาตรา 74 ดงักล่าวบญัญตัไิว้ในมาตรา 114 ใหถ้อืว่ากรรมการ

®¦ º°�¼o�́��µ¦�°��·�·�»��̈Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��·�·�»��̈�́Ê��Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ
�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�oª ¥Á�n��́��Â�n�́��»�́�����́��̧É�2) พ.ศ.

2543 มาตรา 25 ให้ใช้ความใหม่แทนว่า “Ä��¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ�·�Á�È��·�·�»��̈��oµ�µ¦ �¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈�́Ê�Á�·��µ��µ¦  É́��µ¦ ��µ¦ �¦ ³�Îµ�®¦ º° Å¤n É́��µ¦ �®¦ º° Å¤n�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́
Á�È�®�oµ�̧É�̧É�o°��¦ ³�Îµ�°��¦ ¦ ¤�µ¦��¼o�́��µ¦�®¦ º°�»��̈Ä��¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°�

นิตบุิคคล�́Ê���¼o�́Ê��o°�¦ �́Ã�¬�µ¤�̧É�́��́�·Åª o Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��́Ê�Ç��oª ¥”
มาตรา 114 �̧ÉÂ�oÅ�Ä®¤n��̈�́¤µÄ�o®¨ �́Á�·¤Ä���̧° µ�µ�Å¤nª nµ�³Á�È���̧�ª µ¤�·��µ�

�̈° ¤®¦ º° Á̈ ¥̧��®¦ º°�ÎµÁ�oµ¤µÄ�¦ µ�° µ�µ�́�¦��Îµ®�nµ¥�Á �°�Îµ®�nµ¥�®¦ º° ¤Å̧ª oÁ¡ ºÉ°�Îµ®�nµ¥

�¹É� ·��oµ�̧É¤Á̧�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦ �oµ�Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥¦ �́¦ °��®¦ º° Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥¦ nª ¤�°��»��̈° ºÉ��̧ÉÅ�o��
ทะเบยีนแล้วในราชอาณµ�́�¦ ��̈ ° ¤®¦ º° Á̈ ¥̧�Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦ �oµ�Á�¦ ºÉ° �®¤µ¥¦ �́¦ ° ��®¦ º°

Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�́��̈nµª Ã���r¥�́��¤®̧�oµ�̧É�Îµ º�¡ · ¼��rª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈�́Ê�Á�·�
�µ��µ¦  É́��µ¦��µ¦�¦ ³�Îµ�®¦ º° Å¤n�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́Á�È�®�oµ�̧É�̧É�o°��¦ ³�Îµ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ ��¼o�́��µ¦�

®¦ º°�»��̈Ä��¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈�́Ê���¹��³Ä®ö�Ã�¬�¦ ¦ ¤�µ¦ ��¼o�́��µ¦�

®¦ º° �»��̈�́Ê�Å�o�Å¤n° µ�¡ · ¼��rÁ¡ ¥̧�ª nµ�·�·�»��̈�́Ê��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Â¨ ³�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°
�¼o�́��µ¦ ®¦ º°�»��̈�́Ê�Å�o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́��·�·�»��̈�oª ¥Â¨ ³ Ã¥�®�oµ�̧É�Îµ º�Ä®o¡ o��ª µ¤

รบัผดิไปใหก้รรมการหรอืผูจ้�ั�µ¦ �́��̧É�́��́�·Åª oÄ�¤µ�¦ µ�114 เดมิได ้ 
�n° ¤µ¤�̧Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧Éª ·�·��́¥Ä��Îµ�°�Á�̧¥ª �́��º°�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�5410/2546 แม้

กฎหมายจะบญัญตัใิหก้รรมการหรอืผูจ้ดัการต้องร่วมรบัผดิกบันิตบุิคคลก็ตาม ในส่วนของการ

ร้องทุกข์ก็ต้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให้ชดัเจน ครอบคลุมว่าให้ดําเนินคดีแก่ใครได้บ้าง 
¤ ·�³�́Ê��µ¦ o°��»��r�È° µ��³Å¤n�°��

�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�5410/2546 ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่า แมเ้จตนารมณ์ของบทบญัญตัมิาตรา 
74 Â®n�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 �o°��µ¦ Ä®o�ÎµÁ�·���̧Á¡ ºÉ° ¨ �Ã�¬�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°

�¼o�́��µ¦ �·�·�»��̈ �̧É�·�·�»��̈ �́Ê��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�° ��¼o° ºÉ��oª ¥�Ã�¥Ä®o�º° ª nµ

�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��·�·�»��̈�́��̈nµª Ã�¥Á�È��́ª�µ¦
ด้วยกนัตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 834 อนัเป็นÁ���µ¦ ¤�r�̧ÉÂ���nµ��µ����́��́�·

�°���®¤µ¥�̧É¤Ã̧�¬�µ�° µ�µ�́Éª Ç�Å��È�µ¤�Â�n�ª µ¤Á�È��·�·�»��̈�°��ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 �́Ê�Á�È�
 nª�®�¹É��nµ�®µ��µ��ª µ¤Á�È��»��̈�°��ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 �̧É¤�̧µ�³Á�È��¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o¤°̧ Îµ�µ��¦ ³�Îµ

4 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา Šś��́��́�·ª nµ�“Ä��¦ �̧�ª µ¤�·�Ä�Á�·��¹Ê�Ã�¥�µ¦�¦ ³�Îµ�°��»��̈
�́Ê�Â�n °����¹Ê�Å���¼o�̧ÉÄ�oร่วมกระทาํความผดิดว้ยกนัเป็นตวัการ...”
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�µ¦ Â���ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 �¦ ³�°��́��ª µ¤¦ �́�·�Ä��µ�° µ�µÁ�È�Á¦ ºÉ°�Á�¡ µ³ �́ª ของผู้กระทําผดิ 

�̈nµª �º° ��»��̈ �́��o° �¦ �́Ã�¬ Ä��µ�° µ�µ�n° Á¤ ºÉ° Å�o�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́��®¤µ¥�́��́�·Á�È�
�ªµ¤�·�Á�nµ�́Ê��

�́��́Ê��Â¤o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 มาตรา 74 �³�́��́�·Ä®o�º° ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2
¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��·�·�»��̈�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 �oª ¥�È�µ¤�Â�n�µ¦ �̧É�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� °��ะต้องรบัผดิในผลแห่ง

�µ¦�¦ ³�Îµ�·��́��̈nµª �́Ê�Á�È�Á¦ ºÉ°�Á�¡ µ³ �́ª�°�Â�n̈³�»��̈�Á¤ ºÉ° Ã���r¦ nª ¤¤®̧�́� º° ¤°�° Îµ�µ�

Ä®o�ª��Å�¦ o°��»��r�n° ¡ �́��µ� °� ª�Ã�¥¦ ³�»Ä®o�ÎµÁ�·���̧Â�n�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 Á�nµ�́Ê���¦ �̧�¹�Å¤n¤ ¸
�̈Ä®o�º° ª nµÃ���r¦ nª ¤¦ o°��»��rÄ®o�ÎµÁ�·���̧Â�n�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 ในฐานะร่ª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��ÎµÁ̈ ¥�̧É�1

�oª ¥�Â¤oª nµÄ���³�̧ÉÅ�¦ o°��»��r�́��̈nµª Ã���r¦ nª ¤¥�́Å¤n¦ ¼o�́��ºÉ°�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 ว่าเป็น
�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 Â�nÃ���r¦ nª ¤�È¤̧ ·��·�̧É�³ ¦ o°��»��rÄ®o�ÎµÁ�·���̧Â�n�¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬ �́�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 โดย

เพยีงแต่ระบุตําแหน่งไวไ้ด้ เพราะไม่มบีทบญัญตักิฎ®¤µ¥Ä�®oµ¤Åª o��́��́Ê���µ¦ �̧É«µ¨ ° »��¦�r

ª ·�·��́¥ª nµÃ���r¦ nª ¤¤ ·Å�o¦ o°��»��rÄ®o�ÎµÁ�·���̧Â�n�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 £ µ¥Ä�° µ¥»�ª µ¤���̧Ã���rÁ�̧É¥ª �́�
�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 �¹��µ�° µ¥»�ª µ¤�́Ê��¹��°�Â¨ oª��µ¤�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�́��̈nµª�oµ��o��ÈÁ�È��o° Á�È��¦ ·��̧É

ผูเ้สยีหายไดด้าํเนินคดคีวามผดิในทางอาญา
�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�6804/25485 �µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 มาตรา 74 �¹É�

�́��́�·ª nµ�Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°

�¼o�́��µ¦ �»���Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́Ê��oª ¥�Á�È��o°  �́�·¬�µ��°���®¤µ¥�̧É�Îµ®��Ä®o�»��̈
ตอ้งรบัผดิในทางอาญาเวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะพสิจูน์ไดว้่ามไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอมดว้ย

��̧�̧Ê�ÎµÁ̈ ¥�̧É�3 Å¤nÅ�o�Îµ º�®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ��°���®¤µ¥�́��̈nµª Â�n° ¥nµ�Ä��Á¤ºÉ°
®�́� º° ¦ �́¦ ° �¦ ³�»ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 มกีรรมการ 6 คน มกีรรมกµ¦ ¨ ��ºÉ°�¼�¡ �́�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 ได้คอื 

�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 ถงึ 4 Á�n��̧ÊÁ�nµ�́�ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�̧É�3 Å¤n° µ�¡ · ¼��rÅ�oª nµ�ÎµÁ̈ ¥�̧É�3 ไม่ต้องร่วมรบัผดิในคดี

�̧Ê��̧É«µ¨ �¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÂ¨ ³�µ¦ �oµ¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«�̈µ�ª ·�·��́¥ª nµ��ÎµÁ̈ ¥�̧É�3 กระทํา
ความผิดตามฟ้องจงึชอบแล้ว ข้อเท็จจริงในคําพิพากษาคดีดังกล่าวเป็นคดีอาญาระหว่าง

พนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสุด โจทก ์กบั นายวชิยั เชดิชวีศาสตร ์โจทก์ร่วม กบับรษิทั
 ¤ ·��·Í�Â�Á�° ¦ ´̈��Îµ�́��̧É�1 กบัพวกรวม 4 คน 

�³Á®È�Å�oª nµ�µ��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �̧�µ�̧É�̈nµª ¤µ�oµ����́Ê�Å�oª ·�·��́¥Ä�̈�́¬�³Á�̧¥ª �́�

ว่าบทบญัญตัใินมาตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 �́Ê��Å�o�́��́�·° ¥¼nÄ�®¤ª���
�Îµ®��Ã�¬�¹É�Ä�o�́��́�Á�¡ µ³Ä���̧° µ�µÁ�nµ�́Ê�

5 ศูนย์วชิาการศาลทรพัย์สนิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง, รวมคาํพิพากษาคดี

¨ ·� ·��·Í�¡ ·¤ ¡ r�¦ Ế��̧É�1 (กรุงเทพฯ: ศูนยว์ชิาการศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง

2553), 90-93.
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ต่อมาม�ีÎµ¡ ·¡ µ�¬ µ«µ¨ �́Ê��o���«µ¨ �¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÂ¨ ³�µ¦ �oµ¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«

กลาง) ไดว้นิิจฉัยไวใ้นคดแีพ่ง คดหีมายเลขแดงทป.109/2554,คดหีมายเลขแดงทป.110/2554,
คดหีมายเลขแดงทป.111/2554

�́Ê� µ¤��̧¤�̧¦ ³ Á�È�° ¥nµ�Á�̧¥ª �́�«µ¨  É́�¦ ª ¤¡ ·�µ¦�µÁ�È���̧Á�̧¥ª �́�
ทางพจิารณาเหน็ว่า พเิคราะหค์ําฟ้อง คําใหก้าร และทางนําสบืของคู่ความทุกฝ่ายแล้ว 

Á®È�ª nµ��ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 �̧É�5 Â¨ ³ �̧É�6 Ä���̧�̧ÊÅ�o�¼�¢o° ��̧É«µ¨ �̧ÊÁ�È���̧° µ�µ®¤µ¥Á̈ ��Îµ�̧É�°�

2865/2554 ��̧®¤µ¥Á̈ �Â���̧É�°�2868/2554 �µ�¦ nª ¤�́�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�¼o° ºÉ�Á¡ ºÉ°�µ¦ �oµ�¹É��µ�
ª ¦ ¦ ��¦ ¦ ¤�¦ ³Á£�Ã�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÃ�¥Å¤n¦ �́°�»�µ���ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 �̧É5 Â¨ ³ �̧É�6 ไดใ้หก้าร

¦ �́ µ¦ £ µ¡ Â¨ ³ «µ¨ Å�o¤�̧Îµ¡ ·¡ µ�¬µÄ���̧�́��̈nµª ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 �̧É5 Â¨ ³ �̧É�6 มคีวามผดิตาม
¢o°���́��́Ê��«µ¨ �Îµ�o°��º°�o° Á�È��¦ ·��µ¤�̧É�¦ µ��Ä��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ��̧ nª�° µ�µÁ�È�®¨ �́��́Ê��̧Ê

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 46 Ã�¥�o° Á�È��¦ ·�Ä�Á�ºÊ°��o�¦ �́¢ �́Å�oª nµ

�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 �̧É5 Â¨ ³ �̧É�6 Å�o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�n° Ã���r�́Ê� µ¤�µ¤¢o°��¦ ·�� nª��ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 ถงึ 
4 �µ��́�¥ºÉ��ÎµÄ®o�µ¦�

�́�®µ�̧É�o°�ª ·�·��́¥�¦ ³�µ¦ �n° Å�¤ª̧ nµ��ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 ถงึ 4 จะต้องร่วมรบัผดิตามคําฟ้อง
Ã���r�́Ê� µ¤®¦ º° Å¤n�Á®È�ª nµ��¦ ³Á�È��́�®µ�o° ª ·�·��́¥ nª��̧ÊÁ�È��́�®µÄ� nª���̧Â¡ n�จงึไม่อาจ

นําขอ้สนันิษฐานในส่วนคดอีาญาตามพระราชบญัญตัลิขิส�ิ�·Í�¡ �«��2537 มาตรา 74 �̧É�́��́�·ª nµ�

“Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�»���
�°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��·�·�»��̈�́Ê��oª ¥�Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��µ¦�¦ ³�Îµ�°�

�·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼o®¦ º° ¥ ·�¥อมดว้ย” มาบงัคบัได ้
�́��́Ê��£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��r�¹���Â�nÃ���r�́Ê� µ¤�Ä��̧�̧Ê�¦ µ���o° Á�È��¦ ·�Â�nÁ¡ ¥̧�ª nµ���³

Á�·�Á®�»�¦ ·¬ �́�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 ¤�̧ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 �¹��̧É�5 Á�È��¦ ¦ ¤�µ¦ ��¦ ·¬ �́�ÎµÁ̈ ¥�̧É�6 ¤�̧ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 �̧É�3

Â¨ ³ �̧É�5 เป็นกรรมการตามหนงัสอืรบัรองเอกสารหมายจ.53 และ จ.54 โดยไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิ
�µ¤�µ��Îµ º��°�Ã���r�́Ê� µ¤ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 ถงึ 4 Â�n̈³��Á�oµÅ�¤̧ nª�Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�

¨ ·� ·��·ÍÄ���̧�̧Ê° ¥nµ�Å¦��¦ �̧�¹��º° Å¤nÅ�oª nµ��ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 ถงึ 4 ต้อง¦ nª ¤ ¦ �́�·��µ¤�Îµ¢o°�Ã���r�́Ê�
สาม�́Ê��̧Ê�Â¤oª nµ�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 ถงึ 4 �³�µ��́�¥ºÉ��ÎµÄ®oการกต็าม

�µ��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �̧�µÂ¨ ³�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �́Ê��o��́��̈nµª�³Á®È�ว่ามคีวามเหน็ไปใน

Â�ª�µ�Á�̧¥ª �́��̧Éได้วนิิจฉัยว่าบทบญัญตัมิาตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�́Ê��Îµ¤µÄ�o
�́��́�Å�oÁ�¡ µ³��̧° µ�µÁ�nµ�́Ê�Á¡ ¦ µ³ Å�o�́��́�·Åª oÄ�®¤ª��°����Îµ®��Ã�¬�¹�Å¤n µ¤µ¦ �

นํามาสนันิษฐµ�Á¡ ºÉ° Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ ¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�Å�o��
Â�nÁ�ºÉ°��µ�¤�̧Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�°�«µ¨ �́Ê��o���«µ¨ �¦ ¡́ ¥r ·��µ��́�ญาและการคา้ระหว่าง

ประเทศกลาง) ได้วนิิจฉัยในทํานองใหนํ้าบทบญัญตัใินมาตรา 74 Â®n�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�

พ.ศ.2537 �̧ÉÄ®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �°��·�·�»��̈�́Ê�เป็นผู้ร่วมกระทําความผิดฐาน
¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́��·�·�»��̈¤µใชบ้งัคบัในคดแีพ่งดว้ย 
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�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �́Ê��o���«µ¨ �¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÂ¨ ³�µ¦ �oµ¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«�̈µ�����̧

หมายเลขแดง ทป. 25/2554
�¦ ³Á�È��o°�ª ·�·��́¥�o° �̧É Ȩ́¤ ª̧ nµ��ÎµÁ̈ ¥�́Ê�Á�oµ¦ nª ¤�́�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�n° Ã���r®¦ ºอไม่ เหน็

ª nµ��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 มาตรา 30 บญัญตัวิ่า “�µ¦�¦ ³�Îµ° ¥nµ�®�¹É�° ¥nµ�Ä�
Â�nÃ�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÃ�¥Å¤n¦ �́°�»�µ��µ¤¤µ�¦ µ�15 (5)

Ä®o�º° ª nµÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í��oµÅ�o�¦ ³�Îµ�́��n° Å��̧Ê��1���Îµ�ÎÊµ®¦ º° �́�Â�̈���.” และมาตรา 74

บญัญตัิว่า “Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°
�¼o�́��µ¦ �»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��·�·�»��̈�́Ê��Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦

�¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�oª ¥ ” จากบทบญัญัติของ
��®¤µ¥�́��̈nµª�Ã���r�¹��o°��Îµ º�Ä®oÅ�oª nµ��ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÃ�¦ Â�¦ ¤�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r�

AUTO CAD �°�Ã���r��oª ¥�µ¦�Îµ�ÎÊµ®¦ º° �́�Â�̈�Ã�¦ Â�¦ ¤�́��̈nµª Â¨ ³�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 �¹��ÎµÁ̈ ¥�̧É�

9 �³�o°��Îµ º�¡ · ¼��rÄ®oÅ�oª nµ��Å¤nÅ�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�́��µ¦ �¦ ³�Îµ�°��ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 ศาล
¡ ·Á�¦ µ³ ®rÂ¨ oª Á®È�ª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê�Á�oµÅ¤n¤ ¡̧ ¥µ�®¨ �́�µ�° ºÉ�Ä�¤µ º�®�̈́oµ�¡ ¥µ�®¨ �́�µ��°�

Ã���r��o° Á�È��¦ ·��¹�¢ �́Å�oª nµ�¡ ¥µ�Ã���r�́�¡ ª��¦ ª� °�Á�¦ ºÉ°��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÄ�Ã¦ ��µ��°�
�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 พบโปรแกรม AUTO CAD 2002 ¨ �Ä�Á�¦ ºÉ° ��° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ r�Îµ�ª��5 Á�¦ ºÉ° ��

โปรแกรม AUTO CAD 2005 โปรแกรม AUTO CAD 2006 และโปรแกรม AUTO CAD 2008

¨ �Ä�Á�¦ ºÉ°��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r° ¥nµ�̈³�1 Á�¦ ºÉ°��¦ ª ¤�8 Á�¦ ºÉ°���¹É�Ã�¦ Â�¦ ¤�̧É̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°�Ã���r�
�º° Å�oª nµ�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 �¹É�Á�È��·�·�»��̈Á�È��¼ö³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°�Ã���r�oª ¥�µ¦ ��Îµ�ÎÊµ และ

เขา้ขอ้สนันิษฐานของกฎหมายว่า �ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 �¹��ÎµÁ̈ ¥�̧É�9 �¹É�Á�È��¦ ¦ ¤�µ¦ �°��ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 เป็น
�¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́��ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 Áª o�Â�n�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 �¹��ÎµÁ̈ ¥�̧É�9 จะพสิูจน์ได้ว่าการกระทํา

�°��ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 �́Ê��Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�oª ¥�́��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê��Â�n�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2

�¹��ÎµÁ̈ ¥�̧É�9 ไม่มพียานหลกัฐานมาสบืพสิูจน์หกัลา้งขอ้สนันิษฐานของกฎหมายดงักล่าว ย่อม
�º° Å�oª nµ��ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 �¹��ÎµÁ̈ ¥�̧É�9 ¦ nª ¤�́��ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°�Ã���r��o° Á�È��¦ ·��¹�¢ �́

Å�oª nµ��ÎµÁ̈ ¥�́Ê�Á�oµ¦ nª ¤�́�̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°�Ã���r�
ผู้วจิยัเหน็ด้วยกบัคําพพิากษาของศาลฎีกาÂ¨ ³ «µ¨ �́Êนต้น�̧Éª ·�·��́¥ª nµ�Îµ¤µÄ�oบงัคบั

Á�¡ µ³��̧° µ�µÁ�nµ�́Ê��Á�ºÉ°��µ����́��́�·�́��̈nµª Å�o�́��́�·Åª oÄ�®¤ª�8 อยู่ในหมวดบท

กําหนดโทษและÁ�È���̈�Ã�¬Ä��µ�° µ�µÂ¨ ³Á�È��ªµ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�̧É��®¤µ¥�́��́�·Åª o
อย่างไรก็ตามผู้วจิยัเหน็ว่าควรตคีวามบทบญัญตัมิาตรา 74 ใหส้ามารถนํามาใช้บงัคบั

�́Ê�Ä� nª��°���̧Â¡ n��oª ¥�Á�ºÉ°��µ���̧̈³Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�Á�È��́Ê���̧Â¡ n�Â¨ ³��̧° µ�µ�¼o�¦ ³�Îµ
�·�¥n° ¤¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µÅ�¡ ¦ o° ¤�́��Â¨ ³��̧̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�ÈÁ�È���̧Â¡ n��̧É

Á�̧É¥ª Á�ºÉ°��́���̧° µ�µ�Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ��̧ nª�Â¡ n�«µ¨ �Îµ�o°��º°�o° Á�È��¦ ·��µ¤�̧Éปรากฏในคํา

พพิากษา nª�° µ�µ�Á¡ ºÉ° Ä®o�µ¦ �́��́� ·��·ในทรพัยส์นิทางปญัญามปีระสทิธภิาพ เช่นเดยีวกบั
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บทสนันิษฐานตามมาตรา 626 �¹É�Á�È��� �́�·¬�µ��̧É�Îµ¤µÄ�o�́��́��́Ê���̧Â¡ n�Â¨ ³��̧° าญาดว้ย  

Á¡ ºÉ°�ÎµÄ®oÁ�oµ�°� ·��·ได้ใช้มาตร�µ¦ �µ�Â¡ n�Ä®o¤µ��¹Ê�Â¨ ³ Å�o¦ �́�ª µ¤�»o¤�¦ °��µ¤�ฎหมาย
° ¥nµ�Á®¤ µ³  ¤�µ��o°  �́�·¬�µ��́��̈ nµª �Á�ºÉ° ��µ��µ¦ �¦ ³ �Îµ�·�̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�

¡ ¥µ�®¨ �́�µ� nª�Ä®�n�³ ° ¥¼n�́�  nµ¥�¼o�¦ ³�Îµ�·�Â¨ ³Á�È��µ¦ ¥µ��̧É�³�Îµ¤µ¡ · ¼��rÄ®o«µ¨ Á®È�Å�o

4.4 วิเคราะห์หลกัความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษัทตามข้อสนันิษฐานตาม

มาตรา 74 �° �¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«��2537

ศาสตราจารยจ์ติต ิตงิศภทัยิ ์ไดอ้ธบิายความหมายของกรรมการบรษิทัไวว้่า “กรรมการ
�¦ ·¬ �́Á�¦ ¥̧�Á ¤ º°��̧ª ·��·�Ä��°��¦ ·¬ �́��µ¦�¦ ³�ÎµÄ�Ç��°��¦ ·¬ �́�́Ê�Á�È��µ¦  ³�o°�¤µ�µ�

การตดัสนิใจของกรรมการ”7 Á¡ ¦ µ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́Á�È��¼o�̧É�́� ·�Ä�Ä�Á¦ ºÉ°��nµ�ÇÂ¨ ³ Â ��° °�

Â���¦ ·¬�́�́É�Á°�
ศาสตราจารยโ์สภณ รตันากร กล่าวว่า “กรรมการบรษิทั คอื ผูด้ําเนินการบรษิทัแทนผู้

�º° ®»o���¹É��̧É�¦ ³�»¤�¼o�º° ®»o�Á�È��¼oÂ�n��́Ê���¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�¼Á®¤ º° �Á�È��¼oÂ���¼o�º° ®»o��¹É��o°�
�Îµ�µ�£µ¥Ä�o�µ¦ �ª��»¤�°��¼o�º° ®»o��Â�nÁ�ºÉ°��µ��¦ ·¬ �́Á�È��»��̈Â¥��µ��¼o�º° ®»o��́Ê�®¨ µ¥

�¦ ¦ ¤�µ¦�¹��º° ª nµÁ�È��¼oÂ���°��¦ ·¬�́¥·É��ª nµÁ�È��¼oÂ��®¦ º° �́ª Â���°��¼o�º° ®»o�”

�°��µ��̧Ê�¤µ�¦ µ�1167 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บญัญตัวิ่า “�ª µ¤Á�̧É¥ª ¡ �́
�́�¦ ³®ª nµ��¦ ¦ ¤�µ¦ Â¨ ³�¦ ·¬ �́Â¨ ³�»��̈£µ¥�°��́Ê���nµ�Ä®o�́��́��µ¤���́�ญตัแิห่งประมวล

��®¤µ¥�̧Êª nµ�oª ¥�́ª Â��” �́��́Ê��¦ ¦ ¤�µ¦ �¹�¤�̧µ�³Á�È��¼oÂ��Â¨ ³ Á�È�Á ¤ º°��́ª Â���¦ ·¬ �́Å�
�oª ¥�®µ��¦ ¦ ¤�µ¦ ��·�́�·�µ�Á�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�n�»��̈° ºÉ���¦ ·¬ �́�o°�¦ �́�·���Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥

ตามมาตรา 76 Â¨ ³ Ä��µ�³ �̧ÉÁ�È��́ª Â���°��¦ ·¬ �́Á¤ ºÉ° �¦ ¦ ¤�µ¦ ��·�́�·�µ�Å��µ¤° Îµ�µจ

®�oµ�̧É�¦ ·¬ �́�È�o°�¦ �́�·�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ Ä��µ�³�́ª�µ¦ � nª��¦ ¦ ¤�µ¦ ®µ�o°�¦ �́�·�
เป็นการส่วนตวัไม่ เว้นแต่การกระทําเกนิขอบเขตของอํานาจและบรษิทัไม่ไดใ้หส้ตัยาบนั หรอื

กรรมการยอมรบัผดิเป็นการส่วนตวั หรอืเป็นการกระทาํผดิอาญา
กรรมการบรษิทัหรอืผูแ้ทนของนิตบุิคคลตอ้งรบัผดิรว่มกบันิตบุิคคลหรอืไม่ คงไม่อาจจะ

ª µ�®¨ �́Á���rÅ�oÂ�n�°��̧Á�̧¥ª��́Ê��̧Ê�o°�¡ ·�µ¦ �µ�µ��o° Á�È��¦ ·�Â¨ ³���́��́�·��®¤µ¥�́Ê��

เป็นราย ๆ ไป แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการบรษิทัอาจต้องรบัผดิร่วมกบันิตบุิคคลในฐานะเป็น
ผู้แทนของนิตบุิคคล หรอืผู้จดัการของนิตบุิคคลและนิตบุิคคลอาจต้องรบัผดิทางอาญาร่วมกบั

6 มาตรา 62 บญัญตัวิ่า “��̧Á�̧É¥ª �́�̈ ·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�́�Â ���µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Å¤nª nµ��̧Â¡ n�
®¦ º°��̧° µ�µ�Ä®o �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�µ��̧É¤�̧µ¦ ¢o°�¦ o°�Ä���̧�́Ê��Á�È��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�°��́�Â ��
�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Â¨ ³Ã���rÁ�È�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�́�Â ��Ä��µ��́งกล่าว เวน้แต่จําเลยจะโต้แยง้
ª nµÅ¤n¤�̧¼oÄ�Á�È�Á�oµ�° �̈·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�́�Â ���®¦ º° Ã�oÂ¥o� ·��·Í�°�Ã���r����”

7 จติต ิตงิศภทัยิ,์ “�µ¦ �́��µ¦ Â¨ ³�ª µ¤¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ª ¤�́Êงการควบคุมบรษิทัโดยผูถ้อืหุน้,”

วารสารกฎหมาย ฉบบัพเิศษ, (2522), 89.
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�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼oÂ���·�·�»��̈��oµ�µ¦�¦ ³�Îµ�·��µ�° µ�µ�́Ê��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼oÂ���ÎµÅ�Á�̧É¥ª �́�

�·��µ¦�µ¤ª �́�»�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈�́Ê�Ç��µ¤��®¤µ¥�́��́Ê�®¦ º° �̧ÉÅ�o���³Á�̧¥��Á�n���µ¤�̧É
กําหนดไว้ในหนังสือบรคิณห์สนธิและข้อบังคับของบรษิัทจํากัด หรือวตัถุประสงค์ของห้าง

®»o� nª ��Îµ�́�®¦ º° ®»o� nª ��·�·�»��̈�Á�È��o��Â¨ ³�µ¦ �ÎµÁ�·��·��µ¦ Á¡ ºÉ° Ä®o�·�·�»��̈Å�o¦ �́
�¦ ³Ã¥��r�µ��µ¦�¦ ³�Îµ�́Ê��oª ¥�

�µ��̧É�̈nµª ¤µÂ¨ oª ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ �°��·�·�»��̈®µ�¤�̧µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��n°�»��̈° ºÉ�Â¨ oª

¥n° ¤¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n��³Á�·��¹Ê�Å�oÁ¤ ºÉ° Á�·��µ��µ¦
�¦ ³�Îµ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�̧É�Îµ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�n�»��̈° ºÉ��́Ê�Á�·��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�̧ÉÅ¤n° ¥¼nÄ��°�

ª �́�»�¦ ³  ��r�®¦ º° ° Îµ�µ�®�oµ�̧É�°��·�·�»��̈�
�µ¦ �Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µÂ�n�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́Ê�¤µ�µ�Â�ª�ª µ¤�·��̧Éª nµ�·�·

บุคคลต้องแสดงเจตนาและกระทําการต่าง ๆ ผ่านทางกรรมการหรอืผู้แทนของนิตบุิคคลเสมอ 

Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�¥n° ¤Á�oµÄ�Å�oª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�́É�Á°�Â¨ ³�È¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È��oª ¥�
®¦ º° ¤ ̧ nª�Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦�¦ ³�Îµ�·��́Ê��oª ¥�Á¡ ¦ µ³�·�·�»��̈Å¤n° µ�Â ��Á���µ�oª ¥��Á°�Å�o�

Á¡ ¦ µ³�³�́Ê��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈Á�·��¹Ê��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼oÂ���¹É�
Á�È��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�́É�Á°��Á¤ºÉ°�ª µ¤¦ �́�·��́��̈nµª Á�·��¹Ê��µ��µ¦�¦ ³�Îµ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�¹É�

ไดก้ระทําไปตามขอบวตัถุประสงคข์องนิตบุิคคลและทําให้นิตบุิคคลต้องรบัผดิทางอาญาในการ

�¦ ³�Îµ�́Ê�Â¨ oª��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�È�o°�¦ บ́ผดิทางอาญาในฐานะส่วนตวัดว้ยเช่นกนั ดงัตวัอย่างคํา
¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�1612-1613/2518 Ä���̧�̧Ê«µ¨ ¡ ·¡ µ�¬µª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��¼oÂ���·�·�»��̈Å�o

�¦ ³�ÎµÄ��µ¤�°��·�·�»��̈�Â¨ ³�µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê�Á�È��ª µ¤�·��µ¤��®¤µ¥�®µ�¤ ·Ä�n�ª µ¤�·�
Á�¡ µ³ �́ª�µ¤�̧É��®¤µ¥¦ ³�»Åª oÂ¨ oª��¼oÂ���́Ê�®¨ µ¥�̧É̈�¤ ºอกระทําจะต้องรบัผดิเป็นส่วนตวัดว้ย 

จะอา้งความเป็นกรรมการบรษิทัเป็นขอ้แกต้วัใหพ้น้ผดิไดไ้ม่

Ä��¦ �̧�̧É��®¤µ¥�́��́�·Ä®o�·�·�»��̈Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�·��µ¤��®¤µ¥�Â¨ ³ Å�o�Îµ®���o°
สนันิษฐานให้ถอืว่ากรรมการบรษิทั คอืกรรมการผู้จดัการ กรรมการ หุ้นส่วนผู้จดัการ หรอืผู้มี

อํานาจในการดําเนินกจิการในนามของนิตบุิคคลเป็นผูร้่วมกระทําความผดิดว้ย เวน้แต่จะพสิูจน์
Å�oª nµ���¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�oª ¥Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê����¹É�Á�È�Å��µ¤���́��́�·Ä�

มาตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 �̧É�́��́�·ª nµ�“Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�·�

�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ
�·��́��·�·�»��̈�́Ê��Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�

หรอืยนิยอมดว้ย” �́��́Ê��Á¤ºÉ°�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ�Á¦ ºÉ°�Ä�ๆ กรรมการหรอื
�¼o�́��µ¦�·�·�»��̈�́Ê��È¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ�Á�È��́ª�µ¦ �oª ¥�Ä�Á¦ ºÉ°��°��µ¦ ¦ �́Ã�¬�́Ê��·�·�»��̈�È

รบัโทษปรบัหรือริบทรพัย์สิน ส่วนกรรมการหรอืผู้จดัการก็ต้องรบัโทษจําคุกหรือปรบัตาม

�ªµ¤�·��̧ÉÅ�o�¦ ³�ÎµÄ�Á¦ ºÉ°��́Ê�Ç
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° ¥nµ�Å¦ �È�µ¤Á�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́ ¤ ¦̧ µ��µ�° ¥¼nÄ�Â�ª�·�Á¦ ºÉ° �

ความรูเ้หน็เป็นใจในการกระทําผดิ และบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัต่ิางๆ ไดบ้ญัญตัคิวามรบั
ผดิของกรรมการบรษิทัไวใ้นรปูแบบของขอ้สนันิษฐาน โดยผลกัภาระการพสิูจน์ไปใหก้รรมการ

�¦ ·¬ �́�¹É�Á�È��ÎµÁ̈ ¥ แต่Ä���̧° µ�µ�́Ê�¤®̧¨ �́�¦ �́�µÄ��µ¦�ÎµÁ�·���̧° ¥¼nª nµ โจทก์จะต้องนําสบื
พยานหลกัฐาน Á¡ ºÉ° ¡ · ¼��r�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��ÎµÁ̈ ¥���¦ µ«�µ�¤¼̈Á®�»° �́�ª ¦ จงึจะ

สามารถลงโทษจําเลยได้ Â¨ ³ Ä��¦ �̧�̧É¤�̧ª µ¤ � ¥́�µ¤ ¤�ª ¦ «µ¨ �³�o°�¥��¦ ³ Ã¥��rÂ®n�

ความสงสัยให้แก่จําเลย8 �¹É�®µ�¤ ° ��¹�¦ ¼�Â���oอสันนิษฐานดังกล่าวแล้วน่าจะเป็นข้อ
 �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧ÉÅ¤nÁ�È��µ�Á¡ ¦ µ³��®¤µ¥Á�·�Ã°�µ Ä®o�́�° �̧  nµ¥®�¹É�Ä��µ¦�Îµ º�

¡ · ¼��rÁ¡ ºÉ° ®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ��́��̈nµª Å�o
�́��́Ê��µ¦ �Îµ®���o°  �́�·¬�µ��µ�° µ�µ�¹��ÎµÁ�È��o°��Îµ�¹��¹��́�®µÁ¦ ºÉ°��ª µ¤�°�

ธรรมว่ารฐัมเีหตุผลหรอืมคีวา¤�°��¦ ¦ ¤Á¡ ¥̧�Ä�Ä��µ¦ �¦ µ���́��́�·Á�̧É¥ª �́��o°  �́�·¬�µ�

�ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�¹Ê�Ä�o�́��ÎµÁ̈ ¥

4.4.1 ความหมายของข้อสนันิษฐาน

�o°  �́�·¬�µ�Á�È�®¨ �́Ä���®¤µ¥¨ �́¬�³ ¡ ¥µ��¹É�°�»�µ�Ä®o«µ¨ ¦ �́¢ �́�o° Á�È��¦ ·��̧É
เป็นประเดน็พพิาทได้ Ã�¥�¼o�̧É�̈nµª ° oµ�Å¤n�o°� º�¡ ¥µ�¡ · ¼��r�o° Á�È��¦ ·��̧É¤�̧µ¦  �́�·¬�µ��́Ê�

ขอ้สนันิษฐานจะประกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิ 2 ขอ้9 �º°�o° Á�È��¦ ·��¹É�Á�È�Á�ºÉ°�Å�Â®n��µ¦  �́�·¬�µ�

(basic fact) และ �o° Á�È��¦ ·��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦  �́�·¬�µ�(presumed fact)
Ä��µ¦  º�¡ ¥µ��́Ê�¤®̧¨ �́ª nµÁ¤ ºÉ°�¼n�ª µ¤  nµ¥®�¹É�¡ · ¼��rÅ�oª nµ¤�̧o° Á�È��¦ ·��¹É�Á�È�Á�ºÉ°�Å�

Â®n��µ¦  �́�·¬�µ�Á�·��¹Ê� «µ¨ �³�º° ª nµ®¦ º°  �́�·¬�µ�Åª o�n° �ª nµ¤�̧o° Á�È��¦ ·��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦
 �́�·¬�µ�Á�·��¹Ê��oª ¥ ส่วนระดบัการฟงัขอ้เทจ็จรงิของศาลว่าจะรบัฟงัเป็นเดด็ขาดโดยไม่ยอม

Ä®o�¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥®�¹É�¤µ º�®�̈́oµ�®¦ º° ¦ �́¢ �́Á�È�Á�ºÊ°��o�(prima facie case)10 และเปิดโอกาส

�¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥®�¹É��Îµ º�®�̈́oµ��¹É��¹Ê�° ¥¼n�́�ª nµ�o°  �́�·¬�µ��́Ê�Á�È��o°  �́�·¬�µ��̧ÉÁ�È��µ��̧É
�Îµ º�®�̈́oµ�Å¤nÅ�o�®¦ º°�o°  �́�·¬�µ�Å¤nÁ�È��µ��̧É µ¤µ¦ ��Îµ º�®�̈́oµ�Å�o

Á¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦�µ�¹�̈�́¬�³�°��o°  น́นิษฐานแลว้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ขอ้สนันิษฐานตามขอ้เทจ็จรงิ (presumption of fact)

8 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ �o°  �́�·¬�µ��̧ÉÁ�È�Ã�¬Â�n�ÎµÁ̈ ¥Ä���̧° µ�µ, (เอกสารประกอบการ

สมัมนา 2531), 4,32.
9 โอสถ โกศิน , �Îµ° �·�µ¥ Â¨ ³ Á�¦ ¥̧�Á�̧¥���®¤ µ¥ Å�¥ Â¨ ³ �nµ��¦ ³ Á�« Ä�Á¦ ºÉ° �

พยานหลกัฐาน, 42.
10 เขม็ชยั ชุตวิงศ,์ �̧É¤ µÂ¨ ³ Á®�»�̈�° ��µ¦ �Îµ®���o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤ µ¥Ä���̧° µ�µ,

2. (อดัสาํเนา)
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�o°  �́�·¬�µ��̧ÊÁ�È��o°  �́�·¬�µ��¹É�Å¤n¤�̧�®¤µ¥�́��́�·Åª oÁ�È�Á¦ ºÉ°��̧É«µ¨ Ä�o�»̈¡ ·�·�

ª ·�·��́¥�o° Á�È��¦ ·�Á�¡ µ³ Á¦ ºÉ°� Ã�¥°�»¤µ�Á° µ�µ��o° Á�È��¦ ·��̧ÉÅ�o�ª µ¤�o°  �́�·¬�µ�Á�n��̧Ê
Á�·��¹Ê�Á¤ ºÉ° ¤�̧o° Á�È��¦ ·�° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É�¦ �́¢ �́Á�È�¥»�·Â¨ oª ผูพ้พิากษากส็นันิษฐานขอ้เทจ็จรงิ

° �̧�o° ®�¹É��µ¤®¨ �́�¦ ¦ �ª ·�¥µ�º° ª ·�̧�o�®µÁ®�»Â¨ ³ �̈Â¨ oª °�»¤µ�Á° µª nµ�o° Á�È��¦ ·�° �̧�o° ®�¹É�
�¹É�Á�È��¦ ³ Á�È�¡ ·¡ µ��́Ê��nµ�³¤ °̧ ¥¼n�¦ ·�®¦ º° Å¤n11 Â�nÁ�È�Á¦ ºÉ°��̧É«µ¨ �ÎµÁ° µ�o° Á�È��¦ ·��nµ�Ç�Á¡ ºÉ°

�Îµ¤µ�¦ ³�°�Á¡ ºÉ°  �́�·¬�µ��ª µ¤�nµ�³Á�È��°��o° Á�È��¦ ·�° �̧�o° ®�¹É�แต่ไม่มผีลผูกพนัว่าศาล

�³�o°��º°�µ¤�́Ê��»��¦ �̧Å�
2. ขอ้สนันิษฐานตามกฎหมาย (presumption of Law)

ขอ้สนันิษฐานตามกฎหมายคอื ข°้  �́�·¬�µ��̧É¤�̧�®¤µ¥�́��́�·�̈Â®n��µ¦ �̧É��®¤µ¥
กําหนดขอ้สนันิษฐานไวค้อื Ä®o�¼n�ª µ¤�̧ÉÅ�o¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�µ��o°  �́�·¬�µ��Îµ º�¡ ¥µ�¡ · ¼��r

�o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�È�Á�ºÉ°�Å��°��µ¦  �́�·¬�µ�(presumed fact) Á�·��¹Ê��oª ¥ �́��́Ê��µ¦�Îµ®���o°

สนันิษฐานโดยกฎหมายจงึมผีลเป็นการแทรกแซงดุลพนิิจของศาลในการประเมนิพยานแวดลอ้ม
�¦ �̧�̈nµª�º°��®¤µ¥�Îµ®��Åª oÁ̈ ¥ª nµ«µ¨ �³�o°��¦ ³ Á¤ ·��µ¤�̧É��®¤µ¥�́��́�· ส่วนปญัหา

คู่ความฝ่ายตรงขา้มจะนําสบืหกัลา้งขอ้สนันิษฐานไดห้รอืไม่ �È�¹Ê�° ¥¼n�́�ª nµ�o°  �́�·¬�µ��́Ê�Á°�
เปิดโอกาสใหม้กีารโตแ้ยง้ไดห้รอืไม ่ขอ้สนันิษฐานตามกฎหมายออกเป็น 2 ประเภทคอื

ก. ขอ้สนันิษฐานเดด็ขาด

ขอ้สนันิษฐานเดด็ขาด (Conclusive Presumption) �º°�o°  �́�·¬�µ��̧É��®¤µ¥Å¤nÁ�·�
โอกาสใหม้กีารนําสบืโตแ้ยง้หรอื หกัลา้งได้ �́��́Ê��oµ�¼n�ª µ¤  nµ¥®�¹É�¡ · ¼��rÅ�oª nµ¤�̧o° Á�È��¦ ·�° �́

Á�È�Á�ºÉ°�Å�Â®n��µ¦  �́�·¬�µ�Á�·��¹Ê�«µ¨ �È�³ ¦ �́¢ �́Á�È�¥»�·Å�oÁ̈ ¥ª nµ¤�̧o° Á�È��¦ ·��¹É�Å�o¦ �́�µ¦
 �́�·¬�µ�Á�·��¹Ê��oª ¥ �¹�Á�È��¦ �̧�̧É«µ¨ ¦ �́¢ �́�o° Á�È��¦ ·�Å�oÃ�¥Å¤n�o°� º�¡ ¥µ�Ä��¦ ³ Á�È�

¡ ·¡ µ��o°  �́�·¬�µ��¦ ³Á£��̧Ê¤�́�³Ä�o�Îµว่า “ใหถ้อืว่า” เช่น

ตามพระราชบญัญตักิําหนดความผดิหา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บรษิทั
จาํกดั สมาคมและมลูนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 25 กําหนดว่า “Ä��¦ �̧�̧É�¦ ·¬ �́�Îµ�́�Ä��¦ ³�Îµ

ความผดิตามมาตรา 7 ถงึมาตรา 24 �¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬ �́�́Ê�®¦ º°�»��̈Ä��¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦
ดาํเนิ��µ��°��¦ ·¬�́�́Ê�ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท” เป็นตน้

ข. ขอ้สนันิษฐานไมเ่ดด็ขาด

ขอ้สนันิษฐานไม่เดด็ขาด �º°�o°  �́�·¬�µ��̧É��®¤µ¥Á�·�Ã°�µ Ä®o�Îµ º�Ã�oÂ¥o�®¦ º°
หกัลา้งได้ �́��́Ê�Â¤o�¼n�ª µ¤  nµ¥®�¹É��³ ¡ · ¼��r�o° Á�È��¦ ·�° �́Á�È�Á�ºÉ°�Å�Â®n��µ¦  �́�·¬�µ�Å�o

11 เขม็ชยั ชุตวิงศ,์ คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะพยาน, (กรุงเทพฯ: นิตบิรรณาการ, 2547), 51-52.
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«µ¨ �È¥�́¢ �́Á�È��o° ¥»�·�µ¤�o° Á�È��¦ ·��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦  �́�·¬�µ�Å¤nÅ�o เพยีงแต่จะมผีลเป็นการผลกั

£µ¦ ³®�oµ�̧É�Îµ º�Å�Ä®o�¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥®�¹É�Á�nµ�́Ê�12

�³ Á®È�Å�oª nµ���́��́�·�¹É��Îµ®��ª nµÁ¤ ºÉ° �¦ µ��ª nµ�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Â¨ oª

กรรมการบรษิทัต้องรบัผดิร่วมกบันิตบุิคคลด้วย โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบรษิทัแก้ตวัได้
���́��́�·Á�n��̧Ê�́�ª nµÁ�È��� �́�·¬�µ�Å¤nÁ�È��µ��Á�n�

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.252213 มาตรา 58 กําหนดว่า “Ä��¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·��¹É��o°�¦ �́Ã�¬�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÁ�È��·�·�»��̈ กรรมการ หรอืผู้จดัการ หรอื
ผู้รบัผ�ิ�°�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ¦ �°��·�·�»��̈�́Ê� �o°�¦ �́Ã�¬�µ¤�̧É��®¤µ¥�Îµ®�� Îµ®¦ �́

�ª µ¤�·��́Ê�Ç ดว้ย Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¤̧ nª�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈�́Ê�”
¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«��2537 มาตรา 74 บญัญตัวิ่า “Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤

�¦ ³�Îµ�·�oª ¥�Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º°
ยนิยอมดว้ย”

Ä�Á¦ ºÉ°��o°  �́�·¬�µ��́Ê�¤�̧¼oÁ®È�ª nµ ขอ้สนันิษฐาน(presumption)ในกฎหมายลกัษณะ
¡ ¥µ��́Ê��nµ�³ ®¤µ¥�¹�Á�¡ µ³�o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧É�¦ ³�°��oª ¥�o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�È�

Á�ºÉ°�Å�(basic fact) Â¨ ³�o° Á�È��¦ ·��̧É¦ �́�µ¦  �́�·¬�µ�(presumed fact) เพราะขอ้สนันิษฐาน

�¦ ³Á£��̧ÊÁ�nµ�́Ê��̧É¤�̧̈Á�È��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�®�oµ�̧É�Îµ º��́��́Êนหากเป็นขอ้สนันิษฐานเดด็ขาด
®¦ º° �̧ÉÅ¤nÁ�·�Ã°�µ Ä®oÃ�oÂ¥o�Å�o ก็ไม่น่าจะถือเป็นข้อสนันิษฐานเพราะไม่ได้มผีลเป็นการ

Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�®�oµ�̧É�Îµ º� ®µ�Â�nÁ�È��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�®¨ �́Á���r�µ���®¤µ¥ µ¦ �́��́�·
�̈nµª�º° Á�È��́ª����®¤µ¥�¹É��́��́�Åª oÄ®o�µ¦ �µ�° ¥nµ��o°�Á�È�Á�n��́Ê�° ¥nางกฎหมายสาร

�́��́�·�́É�Á°��³Á®È�Å�oª nµÁ¤ ºÉ°�o°  �́�·¬�µ�Á�È��µ�Å¤n¤�̧̈Á�È��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�®�oµ�̧É�Îµ º�

�¹�Å¤n�ÎµÁ�È��o°�¡ ·�µ¦�µ�¹��ª µ¤�°��¦ ¦ ¤Ä�Á¦ ºÉ°��µ¦ �̈�́£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÅ�Å�oÂ�n�ÎµÁ̈ ¥
�¹�Á®È�ª nµ�o°  �́�·¬�µ�Á�È��µ��̧ÊÂ¤o µÁ®�»�³Á�È��µ¦  �́�·¬�µ�แต่ความตายตวัทําให้

กลายเป็นกฎหมายสารบญัญัติไป ผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า Ä�Á¦ ºÉ° ��o°  �́�·¬�µ�Á�È��µ��́Ê�
Á�ºÉ°��µ�¤ ·Ä�nÁ�È�Á¦ ºÉ°��µ¦ �̈�́£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÅ�Ä®oÂ�n�ÎµÁ̈ ¥Á®¤ º°�° ¥nµ��¦ �̧�o°  �́�·¬�µ�Å¤n

เดด็ขาด �¹É��³Á®È�Å�oª nµ�¦ �̧�̧É��®¤µ¥�́��́�·�o°  �́�·¬�µ�Åª oÄ��Îµ�°�ª nµÄ®o�º° ª nµÁ�È�

�¼o�¦ ³�Îµ�·�¦ nª ¤�́��·�·�»��̈�́Ê�Â�n�o��́Ê���º° ª nµÁ�È��o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧ÉÁ�È���®¤µ¥
 µ¦ �́��́�·�Å¤nÄ�n�o°  �́�·¬�µ��̧ÉÁ�È��µ�Á¡ ¦ µ³��®¤µ¥¥�́�́��́�·ª nµÁª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµÅ¤n¤ ¸

ส่วนรูÁ้®È�®¦ º° Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�®µ�Â�n��®¤µ¥�́��́�·Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦ �̈�́

12 อภนิันท ์ศรศีริ,ิ “ขอ้สนันิษฐานในกฎหมายอาญา,” วารสารอยัการ, 260 (กรกฎาคม-กนัยายน

2554): 38-39.
13 รก.2522/72/20พ/4 พฤษภาคม 2522
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£ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÅ�Ä®oÂ�n�ÎµÁ̈ ¥Ä��µ¦ �̧É�³ ¡ · ¼��rª nµÅ¤n¤ ̧ nª �Á�̧É¥ª�o° �° ¥nµ�Å¦ �®µ�Á�È��o°

 �́�·¬�µ��̧ÉÁ�È��µ�Â¨ oª��®¤µ¥�º° ª nµÅ¤n µ¤µ¦ ��Îµ º�Á¡ ºÉ° ®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ��́��̈nµª Å�o���
อยา่งไร�È�µ¤Á¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦�µ�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧É¥��́ª ° ¥nµ��oµ��o��³  �́Á��Á®È�ª nµ��o°�ª µ¤Ä�

�°��o��°��́Ê� °�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·° µ��º° Å�oª nµÁ�È��o°  �́�·¬�µ��̧ÉÁ�È��µ��Â�n®µ�¡ ·�µรณาใน
 nª��°��oµ¥��®¤µ¥�́��́�·�o° ¥�Áª o�Åª oÁ¡ ºÉ° Ä®o�Îµ º�®�̈́oµ�Å�o�¹��º° ª nµÁ�È��o°  �́�·¬�µ�Å¤n

Á�È��µ��́Êนเอง

4.4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อสนันิษฐานเดด็ขาดกบัข้อสนันิษฐานไม่

เดด็ขาด

�o°  �́�·¬�µ�Å¤nÁ�È��µ�Â¨ ³�o°  �́�·¬�µ��µ¤�o° Á�È��¦ ·�¤ ¸̈ �́¬�³ �̈oµ¥�́��¦��̧É�nµ��È

Á�È��o°  �́�·¬�µ��̧É®�̈́oµ�Å�o�Â¨ ³ Á�·��µ¦ ¦ �́¢ �́�o° Á�È��¦ ·��µ¤�o°  �́�·¬�µ���presumed fact)
Â�n�o°  �́�·¬�µ��́Ê� °��¦ ³Á£��̧Ê�¤�̧ª µ¤Â���nµ��́�®¨ µ¥�¦ ³�µ¦

(1) �o°  �́�·¬�µ��̧ÉÅ¤nÁ�È��µ�Å�oÁ�·��¹Ê�Ã�¥���́��́�·�° ���®¤µ¥Â�n�o°
 �́�·¬�µ��µ¤�o° Á�È��¦ ·�Á�·��¹Ê��µ��µ¦ Ä�oÁ®�»�̈Ä��µ¦ °�»¤µ��o° Á�È��¦ ·��µ�¡ ¥µ�®¨ �́�µ�

(2) Á�ºÉ° ��µ��o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧ÉÅ¤nÁ�È��µ�Á�·��¹Ê�จากบทบญัญตัิของ

��®¤µ¥��¹É��́��́�Ä®o«µ¨ ¢ �́ª nµ¤�̧o° Á�È��¦ ·�° ¥¼n° ¥nµ�Å¦ �n° �Ä�Á�ºÊ° ��o��Á¤ºÉ° ¤�̧o°  �́�·¬�µ�
Á�·��¹Ê�«µ¨ �È�o°�¢ �́�o° Á�È��¦ ·��µ¤�̧É��®¤µ¥ �́�·¬�µ�Åª o��³¢ �́Á�È�° ¥nµ�° ºÉ�Å¤nÅ�o���ªnµ�³ ¤ ¸

�µ¦ �Îµ º�¡ ¥µ�®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ��́Ê�� nª��o°  �́�·¬�µ��µ¤�o° Á�È��รงิเป็นเพียงการใช้
Á®�»�̈�°�«µ¨ �«µ¨ ° µ��³  �́�·¬�µ�ª nµ¤�̧o° Á�È��¦ ·�° ¥nµ�Ä�Á�·��¹Ê�®¦ º° Å¤n�ÈÅ�o

(3) �o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�¹É�Å¤nÁ�È��µ��́Ê���n° Ä®oÁ�·��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�®�oµ�̧É�Îµ º�

�°��¼n�ª µ¤��̈nµª�º° Á¤ ºÉ°�¼n�ª µ¤  nµ¥®�¹É�Å�o¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�µ��o°  �́�·¬�µ���¹É��́��́�Ä®o«µ¨ �o°�
ฟ�ั�o° Á�È��¦ ·��µ¤�̧É��®¤µ¥ �́�·¬�µ�Åª oÂ¨ oª��ÈÁ�È�®�oµ�̧É�°��¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥®�¹É��³�o°��Îµ º�

¡ ¥µ�®¨ �́�µ�®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ��́Ê��¤·�³ �́Ê���° µ�Á�È��¼oÂ¡ o��̧Å�o� nª��o°  �́�·¬�µ��µ¤
�o° Á�È��¦ ·��́Ê��° µ��n° Ä®oÁ�·�®�oµ�̧É�Îµ º�Â�n�¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥®�¹É�®¦ º° Å¤n�ÈÅ�o�Â¨ oª Â�nª nาศาลจะ

สนันิษฐานวา่มขีอ้เทจ็จรงิอยา่งไรหรอืไม่

(4) �o°  �́�·¬�µ��̧ÉÅ¤nÁ�È��µ��́Ê��Á�È�Á¦ ºÉ° ��̧É« µ¨ �o° �¢ �́�o° Á�È��¦ ·��µ¤ �̧É
สนันิษฐาน (presumed fact) โดยอาจไม่มกีารสบืพยานหลกัฐานเลย หรอืมกีารสบืแต่เพยีง

�o° Á�È��¦ ·�Á�ºÊ°��o���basic fact��Á¡ ºÉ° Ä®oÅ�o¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�µ��o°  �́�·¬�µ�Á�nµ�́Ê��®µÅ�o¤�̧µ¦
 º�¡ ¥µ��¹��o° Á�È��¦ ·��̧É«µ¨ ¦ �́¢ �́Å¤n��¹��º° ª nµ�o° Á�È��¦ ·��̧É«µ¨ ¦ �́¢ �́Å�o¦ �́�µ¦ ¥�Áª o�Å¤n�o°�

¡ · ¼��r�́��oª ¥¡ ¥µ�®¨ �́�µ��®¦ º° Á�È��o° ¥�Áª o��̧É«µ¨ ¦ �́¢ �́�o° Á�È��¦ ·�Ã�¥Å¤n�o° �¤�̧µ¦

 º�¡ ¥µ�� nª ��o°  �́�·¬�µ��µ¤�o° Á�È��¦ ·��́Ê�Á�È�Á¦ ºÉ° ��µ¦ ¡ ·สูจน์ข้อเท็จจริงด้วยการสืบ
¡ ¥µ�®¨ �́�µ���¹É� nª�Ä®�n�³Á�̧É¥ª �́��µ¦  º�¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Âª �̈o° ¤�¦ �̧Ä®o«µ¨ °�»¤µ�Â¨ oª

Á° µª nµ¤�̧o° Á�È��¦ ·��µ�° ¥nµ�Á�·��¹Ê�
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ผูวิ้จยัเหน็ว่า�µ¦ �̧É��®¤µ¥�Îµ®���o°  �́�·¬�µ�Ä�̈�́¬�³Á�n��̧Ê�Â¤o° µ��³�́��́�®¨ �́

ในการสนันิษฐานความผดิในทางอาญา หรอืไม่มคีวามชอบธรรมอยู่บา้ง แต่บทบญัญตักิฎหมาย
Ä�̈ �́¬�³ �́��̈nµª Á�È��µ¦ �Îµ®���¹Ê�Ä��¦ �̧Á�È��ª µ¤�·��̧É®µ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¥µ�̈ Îµ�µ��

Á¡ ¦ µ³ ¡ ¥µ�®¨ �́�µ��nµ�Ç��³ ° ¥¼n�́�  nµ¥�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�  nµ¥Á�̧¥ª��º° ª nµÁ�È���®¤µ¥�̧É

�́��́�·¤µÁ¡ ºÉ° �»o¤�¦ ° ��̈�¦ ³ Ã¥��r�°� �́�¤Á�È� nª �¦ ª ¤�Â�n�́Ê��̧Ê�µ¦ �́��́�·��®¤µ¥�̧É
 �́�·¬�µ��ª µ¤�·�Ä�̈ �́¬�³ Á�n��̧ÊÂ¤oÁ�È��µ¦ �̈ �́£ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÅ�¥�́�ÎµÁ̈ ¥�¼o�¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·��̧ÉÅ�oÁ�¦ ¥̧�Ä��µ¦ Á �° ¡ ¥µ�®¨ �́�µ��nµ�Ç�È�µ¤Â�n�ÈÁ�È��µ¦ Á�·�Ã°�µ Ä��µ¦ Ä®o

�ÎµÁ̈ ¥�̧É�¦ ³�Îµ�·��́Ê�Å�o¡ · ¼��r�́ª Á° �ª nµÅ¤nÅ�o¤ ̧ nª �Á�̧É¥ª�o° �®¦ º° ¤ ̧ nª �¦ ¼oÁ®È�Ä��ารกระทํา
ดงักล่าว

Á¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦ �µÂ¨ oª�³ Á®È�Å�oª nµ®¨ �́Á���r�µ¦ ¡ · ¼��r�o° Á�È��¦ ·��́Ê�¤°̧ ¥¼nª nµ�  nµ¥Ä��̈nµª
° oµ��o° Á�È��¦ ·�Ä�¤µÄ��Îµ�¼n�ª µ¤�°���Á¡ ºÉ° ° µ«¥́�o° Á�È��¦ ·��́Ê�Á�È��¦ ³Ã¥��rÄ���̧�  nµ¥�̧É�̈nµª

° oµ��o° Á�È��¦ ·�¥n° ¤¤®̧�oµ�̧É�̧É�³�o°��Îµ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á�oµ º��Á¡ ºÉ° Ä®o«µ¨ Á�ºÉ° ª nµ�o° Á�È��¦ ·��̧É�̈nµª

° oµ��́Ê�Å�oÁ�·��¹Ê�®¦ º° ¤ °̧ ¥¼n�¦ ·��Â�n®¨ �́Á���r�́Ê�¤�̧o° ¥�Áª o�° ¥¼n�o° ®�¹É�ª nµ�oµ��®¤µ¥�́��́�·
�o° Á�È��¦ ·�Ä�Åª oÁ�È��o° Á�È��¦ ·�¡ ºÊ��µ���Basic face) Â¨ oª   nµ¥�̧É�̈nµª ° oµ��o° Á�È��¦ ·� µ¤µ¦ �

พสิจูน์ใหศ้าลเหน็ว่ามขีอ้เทจ็จรงิดงักล่าวอยูจ่รงิ กฎหมายดงักล่าวกําหนดใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่า
มขีอ้เทจ็จรงิบางอย่าง (presumed fact) Å�oÁ�·��¹Ê�° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É��Á¤ºÉ°��®¤µ¥Å�o �́�·¬�µ�

Åª o�́��́Ê�Â¨ oª ¥n° ¤Á�È�®�oµ�̧É�̧É�¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥®�¹É��o°��Îµ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ®�̈́oµ����o°  �́�·¬�µ�

�̧ÊÁ¦ ¥̧�ª nµ�“ขอ้สนันิษฐานตามกฎหมาย” หรอื statutory presumption) อนัถอืไดว้่าเป็นการผลกั
ภาระการพสิจูน์ (Reverse burden of proof) ¤µÄ®oÂ�n�¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥®�¹É��Á�n�14

�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�1133/2500 Ä���̧Á¦ ºÉ° �̈�́Á̈ n��µ¦ ¡ �́��ÎµÁ̈ ¥�° ¦ �́ µ¦ £ µ¡ ª nµÅ�o
กระทําผดิตามฟ้อง แต่แลว้ได้กล่าวบรรยายในคําÄ®o�µ¦ �n° Å�Á�È��ª µ¤ª nµ�µ¦ Á̈ n�¦ µ¥�̧Ê�ÈÃ�¥

¡ �́�ª nµ�³�ºÊ° Ã�̈nµ¤µÁ̈ Ȩ̂¥��́�¦ °�ª�Á�nµ�́Ê��Â¨ ³ Á̈ n��́�Á̈ È�Ç��o° ¥Ç�Á¡ ºÉ° Á° µÁ�·�¦ ª ¤�ºÊ° Ã�̈nµ�

Á�n��̧Ê��³ ¢ �́ª nµ�ÎµÁ̈ ¥Ä®o�µ¦ ¦ �́ µ¦ £ µ¡ �µ¤¢o°�¥�́Å¤nÅ�o�¹É��oµ®µ�Á�È��ª µ¤�¦ ·��µ¤�̧É�ÎµÁ̈ ¥
บรรยายไวใ้นคาํใหก้ารการกระทาํของจาํเลยกไ็ม่เ�È��·��µ¤¢o°���̈nµª�º° Á¡ ¥̧�Â�nÁ̈ n�¡ �́�Á¡ ºÉ°

Á° µÁ�·�Å��ºÊ° Ã�̈nµ¤µÁ̈ Ȩ̂¥�¦ ³ ®ª nµ��́�Á�nµ�́Ê�Å¤nÄ�nÁ�È��µ¦ ¡ �́�Á° µ�¦ ¡́ ¥r ·��́�Á¤ ºÉ° Ã���rÅ¤n
สบืพยาน «µ¨ �È̈�Ã�¬�ÎµÁ̈ ¥Å¤nÅ�o�³Á®È�ª nµÄ�®¨ �́��®¤µ¥Á¦ ºÉ°�®�oµ�̧É�Îµ º��̧Éª nµ�¼oÄ��̈nµª ° oµ�

�o° Á�È��¦ ·�Ä��¼o�́Ê��o°�¡ · ¼��r�o° Á�È��¦ ·��́Ê� Á�È��̧É¥° ¤¦ �́Å�oÄ��µ¦�Îµ¤µ�¦ �́Ä�oÄ���̧° µ�µ�Â¤o

®¨ �́��®¤µ¥�́��̈nµª�³ �́��́�·° ¥¼nÄ�Á¦ ºÉ° �¡ ¥µ�®¨ �́�µ��µ¤�¦ ³ ¤ ª ¨ ��®¤µ¥ª ·�̧¡ ·�µ¦ �µ
�ª µ¤Â¡ n��Â¨ ³Â¤o®¨ �́�µ¦ ¡ ·�µ¦ �µÄ���̧Â¡ n��̧ÉÄ�o�“หลกัความตกลง” �¹É�Â���nµ��µ��“หลกัการ

ตรวจสอบ” กต็าม

14 �̈»n¤ª ·�µ�µ¦ ��®¤µ¥��Á° ºÊ° ° µ�¦�, ข้อสนันิษฐานตามข้อเทจ็จริงในคดีอาญา [Online], 19

พฤษภาคม 2555. Â®¨ n��̧É¤µ�ru-ru.facebook.com/note.php?note_id
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แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อยกเว้นของหลักดังกล่าว คือ ถ้ากฎหมายบัญญัติ

�o° Á�È��¦ ·�Ä�Åª oÁ�È��o° Á�È��¦ ·�¡ ºÊ��µ���Basic face) Â¨ oª   nµ¥�̧É�̈nµª ° oµ��o° Á�È��¦ ·� µ¤µ¦ �
พสิจูน์ใหศ้าลเหน็ว่ามขีอ้เทจ็จรงิดงักล่าวอยูจ่รงิ กฎหมายดงักล่าวกําหนดใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่า

มขีอ้เทจ็จรงิบางอย่าง (presumed fact) Å�oÁ�·��¹Ê�° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É��Á¤ºÉ°��®¤µ¥Å�o �́�·¬�µ�
Åª o�́��́Ê�Â¨ oª ¥n° ¤Á�È�®�oµ�̧É�̧É�¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥®�¹É��o°��Îµ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ®�̈́oµ��° �́�º° Å�oª nµ

เป็นการผลกัภาระการพสิจูน์ (Reverse burden of proof) ¤µÄ®oÂ�n�¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥®�¹É��¤�̧¼oÁ®È�ª nµ

ต้องนํามาใช้กบัคด°ี µ�µ�oª ¥Ä��o° ¥�Áª o��̧Ê¥�́¤�̧́�®µª nµ�³�Îµ¤µÄ�oÄ��µ¦ �Îµ®��£µ¦ ³�µ¦
¡ · ¼��rÄ���̧° µ�µÅ�o®¦ º° Å¤n��̈nµª�º° ¤�̧́�®µ�̧É��Á�̧¥��́�ª nµ�µ¦ �̧É¤�̧��́��́�·�°���®¤µ¥Ä®o

 �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�¼oÄ��¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�° µ�µ�́Ê� ¦ oµ��ª µ¤Å¤nÁ�È��¦ ¦ ¤Â�n�¼o�o°�®µ®¦ º°�ÎµÁ̈ ¥
ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่��° µ�Á�È��µ¦ �́��n° ®¨ �́�µ¦  �́�·¬ �µ�ª nµÁ�È��¼o�¦ · »��·Í�

(Presumption of innocence) ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 39 Ä��¦ ³ Á�È��̧Ê¤ ¸

ความเหน็ของนกักฎหมายแบ่งออกเป็นสองฝา่ย 
ฝ่ายแรกเหน็ว่า �o°  �́�·¬�µ��°���®¤µ¥Á®¨ nµ�̧Ê�́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧ÉÄ®o �́�·¬�µ�ª nµ

ผู�้o°�®µ®¦ º° �ÎµÁ̈ ¥¥n° ¤Á�È��¼o�¦ · »��·Í��Presumption of innocence) ตามรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 39 ¦ ª ¤ �́Ê��́��n° ®¨ �́�“ไม่มคีวามผิดไม่มโีทษโดยไม่มกีฎหมาย 

(Nullum Crimen, Nulla Poena Sine lege) Á¡ ¦ µ³�µ¦ �¦ ³�Îµ�µ¤�̧É�o° Á�È��¦ ·�Á�ºÊ°��o���Basic

face) ° �́Á�È�Á�ºÉ°�Å��°��o°  �́�·¬�µ��µ¤�̧É�Îµ®��Åª oÄ��� �́�·¬�µ��́��̈nµª Å¤n¤�̧�®¤µ¥
�́��́�·ª nµÁ�È��ª µ¤�·���°��µ��́Ê�¥�́Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�Á° � ·��·Í�° ��ÎµÁ̈ ¥�̧É�³ Å¤nÁ�·��ª µ¤

ปรกัปรําตนเอง (Privilege against self-incrimination) Á¡ ¦ µ³�µ¦ �̧É�³�o°��Îµ º�®�̈́oµ��o°
สนันิษฐานดงักล่าวจาํเลยต้องอ้างตนเองเป็นพยานบางท่านถงึกบัเหน็ว่าขดัต่อปฏญิญาสากลว่า

ดว้ยสทิธมินุษยชนดว้ย

  nµ¥�̧É °�Á®È�ª nµ �o°  �́�·¬�µ��́��̈nµª �́Ê�Å¤n�́��n° ®¨ �́�“Presumption of innocence”
Á¡ ¦ µ³�o°  �́�·¬�µ��́��̈nµª Å¤nÄ�n�o°  �́�·¬�µ�Á�È��µ�ª nµÁ¤ ºÉ°�o° Á�È��¦ ·��¦��µ¤Á�ºÉ°�Å��° งขอ้

 �́�·¬�µ�Â¨ oª�ÎµÁ̈ ¥�³Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́��̧�Â�nÁ�È�Á¡ ¥̧��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÅ�¥�́
�ÎµÁ̈ ¥Á�nµ�́Ê��Á¡ ¦ µ³ ¤�̧o° Á�È��¦ ·��̧É ¤́¡ �́�r ¤Á®�» ¤�̈�́��́��o° Á�È��¦ ·��̧É�³�o°�¡ · ¼��r��

ในประเดน็ดงักล่าวท่านศาสตราจารย ์(พเิศษ) จรญั ภกัดธีนากุลไดว้างหลกัเกณฑใ์น

การª ·�·��́¥ª nµ��o°  �́�·¬�µ��́��̈nµª �̧Ê�́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥®¦ º° Å¤nเพราะถ้า
�́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�����́��́�·�́��̈nµª ¥n° ¤��Å�Ä�oÅ¤nÅ�o��́Ê��̧Ê�µ¤¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦

ไทยมาตรา 6 แต่ถ้าไดค้วามว่าไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญแลว้จะต้องวเิคราะห์ประเดน็ต่อไปว่ารฐัจะ
ตรากฎหมายมาสนันิษฐานตามใจชอบไม่ไดแ้ต่จะต้องอยู่ในกรอบของนิตธิรรมตามรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 3 ª ¦ ¦ � ° ���º° �³�o° �¤�̧ª µ¤Á�µ³ Á�̧É¥ª ®¦ º° Á�ºÉ° ¤Ã¥�° ¥nµ�

สมเหตุสมผล (Rational connection) ¦ ³ ®ª nµ��o° Á�È��¦ ·�Á�ºÊ°��o�° �́Á�È�Á�ºÉ°�Å���basic face)
กบัขอ้เทจ็จ¦ ·��̧É��®¤µ¥ �́�·¬�µ���Presumed face)
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�¼oª ·�́¥Á®È��oª ¥�́�Â�ª�µ��̧É�2 Á¡ ¦ µ³ Á�È��o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧ÉÅ¤nÁ�È��µ��

กฎหมายเปิดโอกาสใหคู้่ความอกีฝา่ยนําสบืหกัลา้งขอ้สนันิษฐาน หากนําสบืพสิจูน์ไดว้่าตนเองไม่
¤̧ nª�Á�̧É¥ª�o°�®¦ º° ¦ ¼oÁ®È��́��µ¦�¦ ³�Îµ�́��̈nµª Â¨ oª�ÈÅ¤n�oองรบัผดิตามขอ้สนันิษฐาน 

Â¤oÄ��́�®µ�́��̈nµª �̧Ê¥�́®µ�o°  ¦ »�Å¤nÅ�o�Â�n�́��»�́��È¤�̧�®¤µ¥�̧É�́��́�· �́�·¬�µ�
�o° Á�È��¦ ·��Îµ�° ��̧Ê° ¥¼n¤µ�¤µ¥�Â¨ ³ «µ¨ �ÈÅ�o�Îµ���́��́�·Á®¨ nµ�́Ê�¤µÄ�oÄ��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ

พพิากษาไว้หลายคด ีเช่น �Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�1884/2516 �¦ ³�µ«�°���³��·ª �́·���́��̧É�ŝś�

®oµ¤¤ ·Ä®o�Îµ ·��oµ�̧É�̈ ·�®¦ º° ¤�̧ÎµÁ�·�Ä��¦ ³ Á�«�̧��° ¤¤ ·ª �· �r®¦ º° �¹É�¤µ�µ��¦ ³ Á�«�̧�
�° ¤¤ ·ª�· �rÁ�oµ¤µÄ�¦ µ�° µ�µ�́�¦��¼oÄ��Îµ ·��oµ�́��̈nµª �̧ÊÁ�oµ¤µÄ�¦ µ�° µ�µ�́�¦�¤�̧ª µ¤�·�

�µ¤��®¤µ¥ª nµ�oª ¥«»̈�µ�¦�µ��Îµ�°��o°�®oµ¤Á�oµ¤µÄ�¦ µ�° µ�µ�́�¦�Á¤ ºÉอจาํเลยเป็นผูนํ้าเขา
�ª µ�° n°��°��̈µ�Á�oµ¤µÄ�¦ µ�° µ�µ�́�¦���Ã�oÁ�̧¥��́�ª nµÁ�µ�ª µ�° n°��°��̈µ�Á�È��°��̧É¤ ¸

�ÎµÁ�·�Ä��¦ ³ Á�«�̧��° ¤¤ ·ª�· �r®¦ º° Å¤n�®�oµ�̧É�µ¦ ¡ · ¼��r��° ¥¼nÂ�n�ÎµÁ̈ ¥��µ¤�́¥Â®n�¤µ�¦ µ�

100 พระราชบญัญตัศุิลกากร
แต่อยา่งไรกต็าม “ขอ้สนันิษฐานตามขอ้เทจ็จรงิ” �È¤�̧¦ µ��Ä®oÁ®È�° ¥¼nÄ��́Ê���®¤µ¥�°�

�́Ê��Ś�¦ ³����®¤µ¥®¨ �́��º° �́Ê�Ä�¦ ³���Civil Law และในระบบ Common Law ในระบบ Civil
Law ¥��́ª ° ¥nµ�Á�n�Ä���®¤µ¥  ¦ É́�Á« �¹É��́��́�·° ¥¼nÄ��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥Â¡ n�  ¦ É́�Á« ¤µ�¦ µ

řśŜš��Îµ®��ª nµ�“ขอ้สนันิษฐาน” �º° �̈�¹É���®¤µ¥®¦ º°�¼o¡ ·¡ µ�¬µ�¹�¤µ�µ��o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�È��̧É

¦ �́¦ °�¤µ¥�́�o° Á�È��¦ ·��̧É¥�́Å¤nÅ�o¤�̧µ¦ ¦ �́¦ °����́��́�·Ä�Á¦ ºÉ°��̧ÊÄ�o�́��́��́��“ขอ้สนันิษฐานทาง
กฎหมาย” และ “�o°  �́�·¬�µ��̧É�¼o¡ ·¡ µ�¬µÁ�È��¼o�Îµ®��” �¹É��o°  �́�·¬�µ��̧É�¼o¡ ·¡ µ�¬µÁ�È��¼o

�Îµ®���̧ÊÁ°��̧ÉÁ�È��o°  �́�·¬�µ��µ¤�o° Á�È��¦ ·��Á�È��̈�̧É�¼o¡ ·¡ µ�¬µ�¹�¤µ�µ��o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�È��̧É
¦ �́¦ °�Á¡ ºÉ° ª ·�·��́¥�¹��ª µ¤¤°̧ ¥¼n�°�Á®�»�µ¦�r�̧É�³ ¡ · ¼��r��̈�̧ÉÁ�·��¹Ê��º° Á¤ ºÉ°�o° Á�È��¦ ·��µ�° ¥nµ�

Å�o¤�̧µ¦ ¡ · ¼��r��o° Á�È��¦ ·��̧É�nµ��µ¦ ¡ · ¼��rÂ¨ oª�³�¼��ÎµÅ�° oµ�° ·�Á�È�Á®�»�̈ ¦ �́¦ ° ��ª µ¤¤ °̧ ¥¼n

�°��o° Á�È��¦ ·�° ºÉ��Ã�¥�o° Á�È��¦ ·��̧É�¼o¡ ·¡ µ�¬µÁ�È��¼o�Îµ®���̧Ê  nµ¥�·�·�́��́�·¥�́¤ ·Å�o¦ �́¦ °��Â�n
Á�È��¼o¡ ·¡ µ�¬µÄ���̧�́Ê�Á°�Á�È��¼oÄ®oÁ®�»�̈¦ �́¦ °�Ä���̧�̧É° ¥¼nÄ��µ¦ ¡ ·�µ¦�µ�°���

ขอ้สนันิษฐานตามขอ้เทจ็จรงิในระบบกฎหมาย Common Law เช่นของประเทศองักฤษ 
�µ¤��®¤µ¥¡ ¥µ��° ��¦ ³ Á�«° �́�§¬ �́Ê�Å¤n¤�̧µ¦ Â�n�Â¥��o°  �́�·¬�µ�° ° �Á�È��“ข้อ

สนันิษฐานตามกฎหมาย” กบั “ขอ้สนันิษฐานตามขอ้เทจ็จรงิ” Á¡ ¦ µ³��®¤µ¥° �́�§¬Â�nÁ¦ ·É¤Â¦ �

�́Ê�Å¤n¤�̧µ¦ �́��́�·��®¤µ¥��o°  �́�·¬�µ��̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä���®¤µ¥° �́�§¬ ¨ oª�Â�nÁ�È��o°  �́�·¬�าน
�̧É«µ¨  ¦ oµ��¹Ê�Â¨ ³ «µ¨ Å�o�Îµ�o°  �́�·¬�µ�Ä���̧�́Ê�Ç¤µÄ�oÁ�È��o°  �́�·¬�µ�Ä���̧®¨ �́�̧ÉÁ�·��¹Ê��

(the rule of precedent) �́ª ° ¥nµ��o°  �́�·¬�µ��̧ÉÁ�È��̧É¦ ¼o�́��̧Ä���®¤µ¥° �́�§¬�º°�“Res Ipsa
Loquitur” �¹É�Ä�oÄ���̧̈³Á¤ ·�Á�nµ�́Ê�Å¤nÅ�o�Îµ®¨ �́�̧Ê¤µÄ�oÄ���̧�¦ ³ Á£�° ºÉ�Â�nอย่างใด Res Ipsa

Loquitur �̧ÊÁ�È�£µ¬µÃ¦ ¤�́�¹É� µ¤µ¦ �Â�̈Á�È�£µ¬µ° �́�§¬Å�oª nµ�“The thing speak for itself”

หรอื “things speak for themselves” แปลเป็นภาษาไทยไดว้่า “เหตุการณ์ย่อมชดัแจง้อยู่ในตวั”
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หรอื “ ¦ ¦ ¡  ·É�¥n° ¤�¦ ³�µ«�́ª�°�¤�́Á°�” Á�È�®¨ �́�̧ÉÄ®o �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�¼oÄ��¦ ³ ¤µ�

Á̈ ·�Á̈ n° Á�È�Á®�»Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�¹Ê�Ä���̧̈³Á¤ ·�
®¨ �́�̧Ê¤�̧̧É¤µ�µ���̧�Byrne V. Boadle (1963) ขอ้เทจ็จรงิคอืถงัแป้งของจาํเลยตกลงมา

�µ��̧ÉÁ�È� ·��oµ�°��ÎµÁ̈ ¥Á°��¦ nª �̈�¤µ�¼�Ã���r�¹É�Á�·�° ¥¼n������¦ ·Áª��́Ê�Å�o¦ �́�µ�Á�Èบ 
�o° Á�È��¦ ·��̧ÊÅ�o�¼��̈nµª ° oµ�Á�È�¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Ä��µ¦ Á¦ ¥̧��nµÁ ¥̧®µ¥�Â�nÃ���rÅ¤n µ¤µ¦ �¡ · ¼��r

�¹��ª µ¤�¦ ³ ¤µ�Á̈ ·�Á̈ n°�°��¼oÁ�È�Á�oµ�°� ·��oµÅ�o�«µ¨ Ä���̧�́Ê��¹��̈nµª ª nµ�“เหตุการณ์ย่อมชดั

Â�o�° ¥¼nÄ��́ª Á°�Â¨ oª ª nµ¤�̧ª µ¤�¦ ³ ¤µ�Á̈ ·�Á̈ n° Á�·��¹Ê��Á¡ ¦ µ³ ª nµÃ�¥���·Â¨ oª Á®�»�ารณ์ดงักล่าว
�³Å¤nÁ�·��¹Ê�®µ�Á�oµ�°� ·��oµÅ�oÄ�o�ª µ¤ ¦ ³ ¤�́¦ ³ ª �́��́��́Ê��ÎµÁ̈ ¥�¹É�Á�È�Á�oµ�°��̈�́ ·��oµ¤ ¸

®�oµ�̧É�̧É�³Â ��Ä®o«µ¨ Á®È�ª nµÁ®�»�µ¦�rÁ�·��¹Ê�Å�o° ¥nµ�Å¦�¤ ·�³�́Ê��ÎµÁ̈ ¥�o°�¦ �́�·�”
ต่อมาในคด ีScott V. London & St.Katherine’s Docks Co. (1965) เกดิขอ้เทจ็จรงิ

° ¥nµ�Á�̧¥ª �́��̧Ê° �̧�Â¨ ³Ä���̧�̧Ê�nµ��¼o¡ ·¡ µ�¬µ�Sir William Erie ไดก้ล่าวว่า “Ä��¦ �̧�̧ÉÁ®È�Å�oª nµ

 ·É��°��¹É��n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�́Ê�° ¥¼n£µ¥Ä�o�µ¦ �́��µ¦�°��ÎµÁ̈ ¥�Â¨ ³ Á®�»�µ¦�r�¦ ¦ ¤�µÂ¨ oª
�³Å¤nÁ�·��¹Ê��oµ®µ�ª nµ�»��̈�¹É�¤®̧�oµ�̧É�́��µ¦ Å�oÄ�o�ª µ¤¦ ³ ¤�́¦ ³ ª �́�µ¤ ¤�ª ¦ �µ��µ¦ Ä�o ·É��°�

�́Ê��µ¤���·�¦ ¦ ¤�µ�°�¤�́�Á¤ ºÉ°�ÎµÁ̈ ¥Å¤nÅ�o º�Ä®oÁ®È�Á�È�° ¥nµ�° ºÉ�¥n° ¤Á�È�®¨ �́�µ��̧É ¤�ª ¦
Á¡ ¥̧�¡ ° �̧É�³Â ��ª nµÁ®�»�µ¦�r�́��̈nµª Á�·��µ��ªµ¤¦ ³ ¤�́¦ ³ ª �́”

Á®È�Å�oª nµ�o° Á�È��¦ ·��̧ÊÁ�·��¹Ê�Á�ºÉ°��µ��ªµ¤�¦ ³ ¤µ�Á�·��µ�° Îµ�µ�Â¨ ³ ° ¥¼nÄ��ª µ¤¦ ¼oÁ®È�

�°��ÎµÁ̈ ¥�́Êงหมด ไมม่ใีครสามารถทราบขอ้เทจ็จรงิของเหตุการณ์ไดด้มีากกว่าจาํเลย แมโ้จทก์ก็
 µ¤µ¦ ��Îµ º�Å�oÁ¡ ¥̧�ª nµÁ®�»�µ¦�r�̧ÉÁ�·��¹Ê��́����́Ê�Á�·��¹Ê�° ¥nµ�Å¦�Â�nÅ¤n µ¤µ¦ ��Îµ º�Ä®oÁ®È�

Å�o�¹��o�Á®�»° �́Á�È��̧É¤µ��Origin) แห่งความประมาทเล่นเล่อของจําเลยจงึเกดิหลกั Res Ipsa
Loquitur �̧Ê�¹Ê�Á¡ ºÉ° Ä�oÄ�Á¦ ºÉ° �̈³ Á¤ ·�° �́Á�·��µ��µ¦ �¦ ³ ¤µ�Á̈ ·�Á̈ n°��¹É��̈�°�®¨ �́�Res Ipsa

Loquitur �ÎµÄ®ö�£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��r�°�Ã���rÁ®¨ º° Á¡ ¥̧�ª nµÁ®�»�̧ÉÁ�·��¹Ê��o�Á®�»�°�Á®�»�µ¦�r�́Ê�

¤µ�µ��ÎµÁ̈ ¥�ÈÁ¡ ¥̧�¡ ° Â¨ oª�Å¤n�o°�¡ · ¼��r�¹���µ�ª nµ�o�Á®�»�́Ê�¤¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�° ¥nµ�Å¦ 15

ด�ั�́Ê���³Á®È�Å�oª nµÂ¤o�³ ¤�̧µ¦ �́��́�·Á¦ ºÉ°�“ขอ้สนันิษฐานตามขอ้เทจ็จรงิ”ไวใ้นกฎหมาย

แลว้กต็าม แต่กไ็มไ่ดม้กีฎหมายกาํหนดถงึลกัษณะของขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวว่าต้องมอียู่ในลกัษณะ
Ä��Á¤ºÉ° Á�È�Á�n��́Ê��¹�Á�È�Á¦ ºÉ°�¥µ��̧É�³  µ¤µ¦ ��Îµ�ª µ¤Á�oµÄ��¹��o°  �́�·¬�µ���·��̧Ê�Â¨ ³�o°�

ศ�ึ¬ µ�µ��́ª ° ¥nµ��o° Á�È��¦ ·��̧É�¦ µ��Ä��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �̧�µ®¨ µ¥ÇÁ¦ ºÉ°�Á¡ ºÉ° Á�È�Â�ª�µ�Ä�

การใช้ขอ้สนันิษฐานดงักล่าว และการใช้ขอ้สนันิษฐานดงักล่าวต้องใชด้ว้ยความระมดัระวงัโดย
�o°�° µ«¥́�µ¦ «¹�¬ µ�o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä���̧Â�n̈³��̧° ¥nµ�¦ ³ ¤�́¦ ³ ª �́��³ ° µ«¥́Á�̧¥�Â�ª�Îµ

พพิากษา«µ¨ �̧�µ�n°�Ç¤µÁ�È��¦ ¦ �́��µ�Å¤nÅ�o�Á¡ ¦ µ³�o° Á�È��¦ ·��nµ�Ç�̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä�Â�n̈³��̧
¥n° ¤Â���nµ��́�Ä�¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��Ã�¥�¼o�̧ÉÁ�È��¼o¡ ·¡ µ�¬ µ�³�o° �Å�o¤�̧µ¦ « ¹�¬ µª ·�µª nµ�oª ¥

�o° Á�È��¦ ·�¤µ° ¥nµ��Îµ�µ��́Ê�Ä��µ�®¨ �́ª ·�µÂ¨ ³ Ä��µ��¦ ³  ��µ¦�r�¦���́��́Ê�¥n° ¤Á®È�Å�oª nµ�¼o

15 Á¦ ºÉ°�Á�̧¥ª �́��
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¡ ·¡ µ�¬ µ�̧É�nµ�เหตุการณ์ต่างๆมามากย่อมจะใช้ดุลพนิิจในการวเิคราะห์ข้อเท็จจรงิได้ดีกว่า 

Á¡ ¦ µ³ Á�È�Á¦ ºÉ°��̧É�¼o¡ ·¡ µ�¬µ¤ ·Å�oÁ®È� £µ¡ �ª µ¤Á�È��¦ ·��oª ¥�µ��Á°�Â�nÅ�oÁ®È�£µ¡ �µ��µ¦ �̧É
�¼n�ª µ¤Å�o�nµ¥�°�Åª o�oª ¥�Îµ¡ ¼�®¦ º° �́ª ®�́� º°��¹É�Ã�¥ nª�¤µ�¤�́�³�nµ¥�°�Åª oÃ�¥��¡ ¦ n°��

Â¨ ³ ¥ ·É���®¤µ¥�̧É¤�̧��́�¡ ¥µ�Åª o®¨ µ¥�n° ®¨ µ¥���oª ¥Â¨ oª £ µ¡ �̧ÉÅ�o¤�́�³ �̈µ�Á�̈ ºÉ°��µ�
�ªµ¤Á�È��¦ ·�¤µ��¹Ê�

4.5 ปัญหาความรบัผิดทางอาญาของกรรมการบริษทัตามข้อสนันิษฐาน มาตรา 74 ของ

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �« �2537 ขัดต่อหลักการสันนิษฐานในคดีอาญาตาม

รฐัธรรมนูญ มาตรา 39 พ.ศ.2550 หรือไม่ 

�ªµ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�µ¤�o°  �́�·¬�µ��µ���®¤µ¥�¦ �̧�̧ÊÁ�·��¹Ê�

จากการกระทําความผดิของนิตบุิคคล Ã�¥Á�È��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈Å�o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤��®¤µ¥
Â¨ ³��®¤µ¥�Îµ®���o°  �́�·¬�µ�ª nµÄ®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�¹É�Å�oÂ�n�¦ ¦ �µ®»o� nª ��¼o�́��µ¦

กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรษิทั ®¦ º°�¼o¤°̧ Îµ�µ�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Ä��·��µ¦�°��·�·�»��̈�́Ê�¤¸

ความผดิดว้ย Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê� ตวัอย่างของ
��®¤µ¥�̧É�́��́�·�ª µ¤¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́Ä��¦ �̧�̧Êเช่น พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยความผดิ

Á�̧É¥ª �́��µ¦ Á �° ¦ าคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2542 มาตรา 916

Á�̧É¥ª �́�Á¦ ºÉ°��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́Ê�¤�̧¦ ³ Á�È��̧É�nµ �Ä��º° ใน
�¦ �̧�̧É��®¤µ¥�Îµ®���o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́รฐัมเีหตุผลและ

�ª µ¤�°��¦ ¦ ¤° ¥nµ�Å¦ Ä��µ¦ �́��́�·��®¤µ¥Ä�̈�́¬�³ �̧Ê เพราะในการดําเนินคดอีาญามี
®¨ �́�µ¦ Á¦ ºÉ°�“presumption of innocence” คอืการตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้้องหาหรอืจาํเลย

ไม่มคีวามผดิ ���ªnµ�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��¦ ·�Ã�¥Ã���r¤®̧�oµ�̧É�Îµ º�Ä®o

ศาลเหน็ว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผดิจรงิ �¹É�®¨ �́�µ¦ �̧ÊÁ�È�®¨ �́�µ¦ �̧É�µ�µ�¦ ³ Á�«�nµ�Ä®o�µ¦
¥° ¤¦ �́Ã�¥Å�o¦ �́¦ °�®¨ �́�µ¦ �̧ÊÅª oÄ�European Convention on Human Rights มาตรา 6

วรรคสอง17 Â�nÄ��¦ �̧�̧É��®¤µ¥�Îµ®��Á�È��o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦
บรษิทั นิตบุิคคล �¹É�¤�̧̈Ä®oÁ¤ ºÉ° Ã���r µ¤µ¦ ��Îµ º�Ä®oÁ®È��¹��o° Á�È��¦ ·�° �́Á�È�Á�ºÉ°�Å��°��o°

สนันิษฐานได้แล้ว(basic fact) �È�³  n��̈Ä®oÁ�·��o° Á�È��¦ ·��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦  �́�·¬�µ��(presumed

16 มาตรา 9 “Ä��¦ �̧�̧É�µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÁ�È�Å�Á¡ ºÉ°�¦ ³ Ã¥��r�°��·�·�»��̈
ใหถ้อืว่าหุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรษิทัหรอืผูม้อีาํนาจในการดาํเนินงานในกจิการของนิติ
�»��̈�́Ê� ®¦ º° �¼o�¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈Ä�Á¦ ºÉ°��́Ê� เป็นตวัการร่วมในการกระทํา
ความผดิดว้ย Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�”

17 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ “บทสนันิษฐานตามกฎหมายในคดอีาญา,: วารสารอยัการ ��́��̧É�161

�̧�̧É�14 (มนีาคม 2532), 4.
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fact) ตามมา18 โดยจาํเลย (กรรมการบรษิทั) ¤®̧�oµ�̧É�o°��ÎµÁ �° ¡ ¥µ�®¨ �́�µ� (evidential

Burden) Á¡ ºÉ° ®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ��́Ê��¹É�Ä� £ µª ³ Á�n��̧Ê° µ��ÎµÄ®o�ÎµÁ̈ ¥��° ¥¼nÄ� £ µª ³ �̧É
Á ¥̧Á�¦ ¥̧�Â¨ ³ ¤Ã̧°�µ �̧É�³Â¡ o��̧¤µ��¹Ê��°��µ��̧Êในความเป็นจรงิกรรมการบรษิทัของนิติ

บุคคลอาจมหีลายคน Â¨ ³ ° µ�Å¤n µ¤µ¦ ��¦ µ�Á�̧É¥ª �́��µ¦�¦ ³�Îµ�nµ�ๆ ของนิตบุิคคลไดค้รบ
�»�Á¦ ºÉ°�Á¡ ¦ µ³ ° µ�¤�̧µ¦ Â�n�Â¥�®�oµ�̧É�́� เช่น กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

กรรมการอสิระ (Independent Director) Á�È��o��¹É��³Á®È�Å�o° ¥nµ��́�Á��Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�́Ê�

Á�È��¦ ·¬ �́�̧É¤�̧�µ�Ä®�n�́��́Ê��¹�¤�̧́�®µª nµ��®¤µ¥�̧É�́��́�·Á�È��o°  �́�·¬�µ��̧Ê�́��n° ®¨ �́
“presumption of innocence” หรอืไม่ และรฐัมเีหตุผลหรอืความชอบธรรมอย่างไรในการบญัญตัิ

กฎหมายในลกัษณะดงักล่าว
Ä�Á¦ ºÉ°�Á�̧É¥ª �́��o°  �́�·¬�µ�° �́Á�È�Ã�¬Â�n�ÎµÁ̈ ¥�́Ê���¦ ³ Á�È��̧É�³�o°�¡ ·�µ¦ �µ�º°�

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 กไ็ดร้บัรองหลกั “presumption of innocence”

เช่นเดยีวกบันานาอารยประเทศ โดยบญัญตัไิวใ้นมาตรา 39 “บุคคลจะไม่ต้องรบัโทษอาญา เวน้
Â�n�³Å�o�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́��®¤µ¥�̧ÉÄ�o° ¥¼nÄ�Áª ¨ µ�̧É�¦ ³�Îµ�́Ê��́��́�·Á�È��ª µ¤�·�Â¨ ³�Îµ®��Ã�¬

ไว ้และวรรคสอง “ในคดอีาญา ตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยไมม่คีวามผดิ”
¨ nµ »�«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Å�o¤�̧Îµª ·�·��́¥Á¦ ºÉ° ��� �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·��° งจําเลยใน

��̧° µ�µÄ��Îµª ·�·��́¥�̧É�12/255519

Ä�Á¦ ºÉ° ��́��̈nµª �̧ÊÁ�È��µ¦ Ã�oÂ¥o�ª nµ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¥�¦ �Â¨ ³ �̈ µ�Â���¦��¡ �«�
2545 มาตรา 54 ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง มาตรา 40 (5) ประกอบ

มาตรา 30 ®¦ º° Å¤n�¹É���̧�̧Ê«µ¨ �́�®ª �́�»¦ ¦̧ ¤́ ¥rÅ�o¡ ·¡ µ�¬ µª nµ�ÎµÁ̈ ¥�́Ê� องมคีวามผิดตาม
พระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา 19 มาตรา 46 และมาตรา 54

�ÎµÁ̈ ¥�̧É�1 ลงโทษปรบั 500,000 �µ���ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 ลงโทษจาํคุก 5 �̧��ÎµÁ̈ ¥�́Ê� °�° »��¦�r�«µ¨

อุทธรณ์ภาค 3 ¡ ·¡ µ�¬µ¥º���ÎµÁ̈ ¥�́Ê� °��̧�µ�́��oµ��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ ° »��¦�r£µ��3 คดอียู่
ระหว่างพจิารณาของศาลฎกีา 

�n° ¤µ�ÎµÁ̈ ¥�̧É�2 ¥ºÉ��Îµ¦ o°��n° «µ¨ �̧�µÃ�oÂ¥o�ª nµ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¥�¦�Â¨ ³ �̈µ�Â��
ตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 �̧É�́��́�·ª nµ�“Ä��¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��¹É��o°�¦ �́Ã�¬�µ¤

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÁ�È��·�·�»��̈�Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦�¼o�́��µ¦��¼o�́��µ¦�®¦ º°�»��̈Ä��¹É�¦ �́�·��°�ในการ

�ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈�́Ê���o°�¦ �́Ã�¬�µ¤�̧É��®¤µ¥�Îµ®��Åª o Îµ®¦ �́�ª µ¤�·��́Ê�Ç��oª ¥�

18 โสภณ รตันากร,คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะพยาน�¡ ·¤¡ r�¦ Ế��̧É�6 (กรุงเทพฯ: นิตบิรรณาการ,

2538), 124-144, อา้งถงึใน อุดม รฐัอมฤตฐิ, “ผลของขอ้สนันิษฐานตามกฎหมาย �n°�µ¦ �Îµ®��®�oµ�̧É�Îµ º�

ในคดอีาญา,” วารสารนิติศาตร,์ 25 (ม.ิย.1995), 304-319.
19 ศาลรฐัธรรมนูญ, คาํวินิจฉัยศาลรฐัธรรมนูญ [Online], 19 พฤษภาคม 2555 Â®¨ n��̧É¤µ

www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com...th
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Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¤ ̧ nª �Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈�́Ê�” ขดัหรอืแย้งต่อ 

รฐัธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง มาตรา 40 (5) ประกอบมาตรา 30
�¦ ³ Á�È��̧É«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��o°�¡ ·�µ¦ �µª ·�·��́¥ª nµ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¥�¦ �Â¨ ³ �̈ µ�

แบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา 54 ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง มาตรา 40 (5)
ประกอบมาตรา 30 หรอืไม ่

��³�»̈µ�µ¦ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Å�o�̈nµª Åª oÄ��Îµª ·�·��́¥��́��̧Êª nµ�“คณะตุลาการรฐัธรรมนูญได้

พจิารณาแลว้เหน็ว่า รฐัธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง และมาตรา 40 (5) เป็นบทบญัญตัใิน
หมวด 3 ª nµ�oª ¥ ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°����µª Å�¥� nª��̧É�4 สทิธใินกระบวนการยุตธิรรม โดย

มาตรา 39 ª ¦ ¦ � °���¹É��́��́�·ª nµ�Ä���̧° µ�µ��o°� �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�¼o�o°�®µ®¦ º°�ÎµÁ̈ ¥Å¤n
มีความผิด เป็นบ��́��́�·�̧É¤»n��»o¤�¦ ° � ·��·�° ��¼o�o° �®µ®¦ º° �ÎµÁ̈ ¥Ä���̧° µ�µÃ�¥Ä®o

 �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�¼o�o°�®µ®¦ º° �ÎµÁ̈ ¥Å¤n¤�̧ª µ¤�·����ªnµ�³ ¤�̧Îµ¡ ·¡ µ�¬ µ�¹��̧É »�ª nµÁ�È�

�¼o�¦ ³ �Îµ�ª µ¤�·���¹É��o°  �́�·¬ �µ�ª nµ�¼o�o° �®µ®¦ º° �ÎµÁ̈ ¥ Ä���̧° µ�µÁ�È��¼o�¦ · »��·Í�
(Presumption of Innocence) ตา¤�̧É�́��́�·Åª oÄ�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��¤µ�¦ µ�39 ª ¦ ¦ � °��̧Ê�Á�È��o°

 �́�·¬�µ�° �́¤�̧̧É¤µ�µ�®¨ �́ ·��·¤�»¬¥����́��¦ µ��° ¥¼nÄ���·��µ µ�̈ª nµ�oª ¥ ·��·¤�»¬¥���
(Universal Declaration of Human Rights) ขอ้ 11 �̧Éª nµ�“�»��̈�¹É��¼��̈nµª ®µª nµ¤�̧ª µ¤�·�

° µ�µ�¤̧ ·��·�̧É�³Å�o¦ �́�µ¦  �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�¦ · »��·Í����ªnµ�³ ¤�̧µ¦ ¡ · ¼��rª nµ¤�̧ª µ¤�·��µ¤

��®¤µ¥Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µÃ�¥Á�·�Á�¥�Â¨ ³�¼o�́Ê�Å�o¦ �́®¨ �́�¦ ³ �́��́Ê�®¨ µ¥�̧É�ÎµÁ�È�Ä��µ¦ �n°  ¼o
คด”ี ° �́�º° Á�È�®¨ �́�µ¦ ¡ ºÊ��µ��°�¦ ³���µ�¥»�·�¦ ¦ ¤�µ�° µ�µ µ�̈�̧É��»��̈�»���¤·Ä�n

�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�° µ�µ�Á¡ ºÉ° Á�È�®¨ �́�¦ ³ �́�Â®n� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈Á�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́
�·��µ�° µ�µ�̧É¦ �́Ä®o�µ¦ ¦ �́¦ ° �Â�n�»��̈�»����̧É�³ Å¤n�¼�̈�Ã�¬�µ�° µ�µ���ªnµ�³ ¤ ¸

¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ¡ · ¼��rÅ�oª nµÁ�È��¼o�¦ ³�Îµ�·��Â¨ ³Á�È�®¨ �́�µ¦ �̧É Îµ�́��¦ ³�µ¦ ®�¹É��°�®¨ �́�·�·

ธรรม (The Rule of Law���̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦ ¥° ¤¦ �́Ä��µ�µ° µ¦ ¥�¦ ะเทศ และระดบัระหว่างประเทศ 
อนัไดแ้ก่ ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิ(Universal Declaration of

Human Rights) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights���¹É��¦ ³ Á�«Å�¥Á�È�£µ�̧สมาชกิมี

พนัธกรณอียูด่ว้ย 

��³�»̈µ�µ¦ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Å�o¡ ·�µ¦ �µÁ¦ ºÉ° ��̧ÊÂ¨ oª�Á®È�ª nµ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¥�¦ �Â¨ ³
ตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา 54 Á�È��o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧É¤�̧̈Á�È��µ¦  �́�·¬�µ�

ความผดิของจาํเลย โดยโจทกไ์มจ่าํตอ้งพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึการกระทําหรอืเจตนาอย่างใดอย่า�®�¹É�
�°��ÎµÁ̈ ¥�n°��Á�È��µ¦ �Îµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��»��̈° ºÉ�¤µÁ�È�Á�ºÉ°�Å��°��µ¦  �́�·¬�µ�

Ä®o�ÎµÁ̈ ¥¤�̧ª µ¤�·�Â¨ ³�o°�¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ�Á�ºÉ°��µ��µ¦  �́�·¬�µ�ª nµ��oµ�¼o�¦ ³�Îµ�·�Á�È��·�·

�»��̈��ÈÄ®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦ ��¼o�́��µ¦ �®¦ º° �»��̈Ä��¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��·�·
บุคค¨ �́Ê��o°�¦ nª ¤¦ �́�·��́��·�·�»��̈�¼o�¦ ³�Îµ�·��oª ¥�Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��Å¤nÅ�o¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È�
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เป็นใจในการกระทําความผดิของนิติบุคคลกล่าว โดยโจทก์ไม่ต้องพสิูจน์ถึงการกระทําหรอื

Á���µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦��¼o�́��µ¦�®¦ º°�»��̈Ä��¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈�́Ê�ª nµ¤ ¸
ส่ว�¦ nª ¤Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈° ¥nµ�Å¦ ��¡ · ¼��rÂ�nÁ¡ ¥̧�ª nµ�·�·�»��̈

�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÂ¨ ³�ÎµÁ̈ ¥Á�È��¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦ ��¼o�́��µ¦�®¦ º°�»��̈�¹É�
¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈Á�nµ�́Ê���¦ �̧�¹�Á�È��µ¦  �́�·¬�µ�Åª o�́Ê�Â�nÂ¦ �Â¨ oª ª nµ�

กรรม�µ¦ �¼o�́��µ¦ ��¼o�́��µ¦ �®¦ º° �»��̈�¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o

�¦ ³�Îµ�·��oª ¥�° �́¤ �̧̈ Á�È��µ¦ �̈ �́£ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��r�ª µ¤�¦ · »��·ÍÅ�¥�́�¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦�
�¼o�́��µ¦�Â¨ ³�»��̈�¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈�́Ê��́Ê�®¤��»�������́��́�·

มาตราดงักล่าวจงึเป็นการสนันิษฐานความผดิของผู้ต้องหาหรอืจําเลยในคดอีาญา โดยอาศยั
 �µ�³�°��»��̈Á�È�Á�ºÉ°�Å��¤·Ä�n �́�·¬�µ��o° Á�È��¦ ·��̧ÉÁ�È�°��r�¦ ³�°��°��ª µ¤�·�Á¡ ¥̧�

�µ��o° ®¨ �́�µ��̧ÉÃ���rÅ�o¡ · ¼��rÄ®oÁ®È��¹��µ¦�¦ ³�Îµ° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��ª µ¤�·��̧É

ถูกกล่าวหา และยงัข�ั�́�®¨ �́�·�·�¦ ¦ ¤�o° �̧Éª nµÃ���rÄ���̧° µ�µ�o°�¤£̧ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��r�¹��µ¦
�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��ÎµÁ̈ ¥Ä®o�¦ �°��r�¦ ³�°��ª µ¤�·���°��µ��̧Ê����́��́�·¤µ�¦ µ�́��̈nµª

¥�́Á�È��µ¦�Îµ�»��̈Á�oµ ¼n�¦ ³�ª��µ¦ �ÎµÁ�·���̧° µ�µÄ®o�o°���Á�È��¼o�o°�®µÂ¨ ³�ÎµÁ̈ ¥��¹É��Îµ
ให้บุคคลดงักล่าวอาจถูกจํากัดสทิธแิละเสรภีาพ เช่น การถูกจบักุม หรอืถูกคุมขงั โดยไม่มี

¡ ¥µ�®¨ �́�µ��µ¤ ¤�ª ¦ Ä�Á�ºÊ° ��o�ª nµ�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�Îµ�µ¦ ®¦ º° ¤ Á̧���µ�¦ ³�µ¦ Ä�° �́

Á�̧É¥ª �́��ª µ¤�·��µ¤�̧É�¼��̈nµª ®µ���¤µ�¦ µ�́��̈nµª Ä� nª��̧É �́�·¬�µ��ª µ¤�·�° µ�µ�°�
ผูต้้องหาและจาํเลยโดยไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาหรอืจาํเลยÅ�o�¦ ³�Îµ�µ¦ ®¦ º° ¤ Á̧���µ�¦ ³�µ¦ Ä��̧É

Á�̧É¥ª �́��ª µ¤�·��́Ê���¹��́��n° ®¨ �́�·�·�¦ ¦ ¤Â¨ ³ �́�®¦ º° Â¥o��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��¤µ�¦ µ�39 วรรคสอง
อาศยัเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น จงึวนิิจฉัยว่า  พระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ.2545มาตรา 54 Á�¡ µ³Ä� nª��̧É �́�·¬�µ�Ä®o�¦ ¦ �µ�¦ ¦ ¤�µ¦�¼o�́ดการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคล

Ä��¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈�́Ê���o°�¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ¦ nª ¤�́��µ¦�¦ ³�Îµ�·�
�°��·�·�»��̈�Ã�¥Å¤n�¦ µ��ª nµ¤�̧µ¦ �¦ ³�Îµ®¦ º° Á���µ�¦ ³�µ¦ Ä�° �́Á�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈�́Ê���́�®¦ º° Â¥o��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��¤µ�¦ µ�39 วรรคสอง เป็นอนัใช้บงัคบั
ไมไ่ดต้ามรฐัธรรมนูญ มาตรา 6 กรณีจงึไมจ่าํต้องวนิิจฉัยว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายดงักล่าวขดั

®¦ º° Â¥o��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¤µ�¦ µ° ºÉ�Ç�®¦ º° Å¤n�° �̧�n° Å��

จากคาํวนิิจฉยัดงักล่าวไดม้คีวามเหน็ของนกักฎหมายแบ่งออกเป็นสองฝา่ย
ฝา่ยแรกเหน็ว่า �Îµª ·�·��́¥�°�«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧É�řŚ�Śŝŝŝ��̧Éª ·�·��́¥ª nµ พระราชบญัญตัิ

ขายตรงและตลาดขายตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ มาตรา 39 วรรค
สอง เฉพาะส่วนสนันิษฐานให้กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ ®¦ º°�»��̈Ä��¹É�¦ �́�·��°�Ä��µ¦

�ÎµÁ�·��µ��°��·�·�»��̈�́Ê�ตอ้งไดร้บัโทษทางอาญารว่มกบัการกระทาํผดิของนิตบุิคคล โดยไม่

�¦ µ��ª nµ¤ ̧ nª�Á�̧É¥ª�o°�° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É��́��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈ เป็นอนับงัคบั
ใช้ไม่ได้ Á�ºÉ°��µ��µ¦ �ÎµÁ�·���̧Â¨ ³�µ¦ ®µ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�° ¥¼n�̧ÉÃ���r��µ¦ Á�̧¥���®¤µ¥ª nµ¤ ¸
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ความผดิไวก่้อนแล้วใหจ้าํเลยหาหลกัฐานมาพสิูจน์ว่าไม่มคีวามผดิไม่ได ้การสนันิษฐานไวก่้อน

ª nµ�¼oÂ���·�·�»��̈�o°�¦ nª ¤ ¦ �́�·����ªnµ�³®µ®¨ �́�µ�¤µ¡ · ¼��rª nµÅ¤nÁ�̧É¥ª�o°��µ¤¤µ�¦ µ�54
�°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¥�¦�Â¨ ³ �̈µ�Â���¦���¹��́��n°��®¤µ¥¦ �́�¦ ¦ ¤�¼���¹É�° Îµ�µ�¦ �́�³

ออกกฎหมายหรอืทาํขดัต่อสทิธมินุษยชนไม่ได ้อย่างเ�n�Ä��¦ ³Á�«° °  Á�¦ Á̈ ¥̧�̧É¤�̧µ¦ Á�̧¥�Ä�
¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�ª nµ�µ¦ ° °���®¤µ¥�o°�Á�µ¦ ¡ ��¡ �́��¦ �̧¦ ³®ª nµ��¦ ³Á�«�̧ÉÅ�¥Á�oµ¦ nª ¤Á�È�£µ�̧

การรบัผดิทางอาญาของนิตบุิคคลตามกฎหมายเอกชน Â¨ ³��®¤µ¥�·�·�»��̈�̧ÉÁ�oµ¤µ

���µ�¤µ��¹Ê�Ä�° �̧�Â¨ ³ ° µ�¤�̧̈�¦ ³���n°�µ¦ Ä�o��®¤µ¥° µ�µ®¨ µ¥�¦ ³ Á�«��º° Á¤ ºÉอเป็น
�·�·�»��̈Å¤n�o°�¦ �́�·�° ³ Å¦ �Á¡ ¦ µ³ ¤�̧Îµ�µ¤ª nµ�Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈Å¤nÄ�n���³¤Á̧���µ° ¥nµ�Å¦ มี

แนวทางความผิดอย่างไร เพราะเกิดมาจากทางแพ่งไม่ใช่ทางอาญา แต่ต่อมาก็มวีธิ ีการ
ดําเนินการทางอาญาไดแ้ต่อยู่ในขอ้จาํกดั คอืไดเ้พยีงปรบั รบิทรพัย ์หรอืใหย้กเลกิการเป็นนิติ

บุค�̈�́Ê�ศาลฎกีากไ็ดว้างแนวทางไวว้่าใหนิ้ตบุิคคลรบัผดิทางอาญาได ้และใหผู้แ้ทนนิตบุิคคล

¦ �́�·�Â���́Ê��ª µ¤¦ �́�·��°��·�·�»��̈�µ¤�̧É«µ¨ �̧�µª µ��¦ ¦ �́��µ�Åª o�È�¦��́�®¨ �́ µ�̈ �̧É
ผูแ้ทนนิตบุิคคลกต็้องรบัผดิไปตามอาญา แต่กม็ปีญัหาว่าถ้าผูแ้ทนนิตบุิคคลไม่ไดม้สี่วนในการ

ทาํผดิจะทาํอยา่งไร 
®¨ �́�·�·�¦ ¦ ¤�°�®¨ �́��®¤µ¥Á�̧É¥ª �́��o°  �́�·¬�µ��ª µ¤�·��µ�° µ�µ�°��¼o�¦ · »��·Í

�¹É�Á�È�®¨ �́��®¤µ¥ª ·�̧�µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�µ¤®¨ �́ µ�̈�̧É®¨ µ¥�¦ ³ Á�«¨ oª�¥¹��º° โดยในประเทศ

ไทยก็รบัเอามาใช้เป็นระยะเวลาช้านาน �¹É�¤�̧¦ µ��° ¥¼nÄ�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�®¨ µ¥��́��¦ ª ¤�́Ê�
รฐัธรรมนูญปี 2550 มาตรา 39 วรรค 2 �̧É¦ ³�»ª nµ ในคดอีาญา ต้องสนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้้องหา

®¦ º°�ÎµÁ̈ ¥Å¤n¤�̧ª µ¤�·��¹É�Á�È� nª�®�¹É��°�®¨ �́�·�·�¦ ¦ ¤ �́Ê��̧Ê  Îµ®¦ �́�¦ ³ Á�«�̧É¥¹�®¨ �́�·�·
�¦ ¦ ¤Â¨ ³�·�·¦ �́�È�³¤°̧��r�¦ ³�°��o° �̧Ê° ¥¼n�oª ¥ Á¡ ºÉ° Á�È�®¨ �́ª nµ�oª ¥�µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ��̧° µ�µ�³�o°�

¤�̧µ¦  �́�·¬�µ��n° �ª nµ�¼o�o° �®µ®¦ º° �ÎµÁ̈ ¥Å¤n¤�̧ª µ¤�·�Á¤ ºÉ° ¤ �̧µ¦ �Îµ¤ µ¡ ·�µ¦ �µÄ�o�́�

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧É«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�ª ·�·��́¥��º° พระราชบญัญตัขิายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 
2545 Â�n�¦ ³ Á�È�° ¥¼n�̧Éª nµ�o° ¥�Îµ�̧É�́��́�·Åª oÄ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�́��̈nµª �́Ê�Á�È��µ¦ �́��́�®¨ �́

�o°  �́�·¬�µ��ª µ¤Á�È��¼o�¦ · »��·Í�°��ÎµÁ̈ ¥®¦ º° Å¤n
�¹É�Ä�¤µ�¦ µ 54 �́��́�·ª nµ��¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ�·��̧ÉÁ�È��·�·�»��̈ ใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอื

�»��̈Ä��̧É¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��»��̈�́Ê��o°�¦ �́Ã�¬�µ¤��®¤µ¥¦ ³�»Åª o�oª ¥ เว้น

Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµÅ¤n¤ ̧ nª��¦ ³�Îµ�·��°��·�·�»��̈�́Ê��¦��̧Ê�̧É�°�ª nµÄ®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦ ®¦ º°
�»��̈Ä��¦ �́�·��µ¤�̧É��®¤µ¥¦ ³�»Åª o®µ��µ¤ª nµ��®¤µ¥�̧É�́��́�·Á�n��̧Ê�¦ ³ Á�«° ºÉ��È¤Á̧�n��́�

�̧ÉÁ®È��́�Á���º°�¦ ³Á�«° °  Á�¦ Á̈ ¥̧�̧É¤�̧��́��́�·Ä�̈�́¬�³�̧Ê��³�́Ê���¦ �̧�°�Å�¥�oµÁ�̧¥�Â�n
เพยีงว่า “�¦ �̧�̧É�¼o�¦ ³�Îµ�·��o°�¦ �́Ã�¬Á�È��·�·�»��̈ �¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦ ®¦ º°�»��̈Ä��̧É¦ �́�·�Ä�

การดาํเนินงานของนิตบุิคคลมสี่วนร่วมในการกระทําผดิต้องรบัผดิดว้ย” Á®�»�̈�̧Ê���³ ¡ ° Å�Å�o�

Â�n�µ¦ �̧É �́�·¬�µ�Å��n° �̈nª�®�oµ�́Ê�Á�È��µ¦ �̈�́£µ¦ ³ Ä®o�ÎµÁ̈ ¥®¦ º°�¼o�¦ · »��·Íจงึเหน็ว่าขดั
ต่อต่อหลกัดงักล่าวแน่นอน
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  nµ¥�̧É °�Á®È�ª nµ Á¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦ �µ�¹�®¨ �́�°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¥�¦�Â¨ ³ �̈µ�Â���¦��

พ.ศ.2545 เหน็ว่าการนําขอ้วนิิจฉัยมาบญัญตัไิว้ในกฎหมายกว่ารอ้ยฉบบัจะเขยีนคําวนิิจฉัย
�́��̈nµª Åª o�Á¡ ºÉ° Ä®oÁ�È��o°�¼�¡ �́�́��»���®¤µ¥�oª ¥®¦ º° Å¤n เหน็ว่าคําวนิิจฉัยดงักล่าวไม่ควร

ผกูพนัทุกกฎหมายแต่ตอ้งวนิิจฉยัเป็นรายฉบบัไป �¹É�Á®È��µ¦  �́�·¬�µ��µ¤�o° ª ·�·��́¥�́��̈nµª
เป็นการวนิิจฉัยขอ้เทจ็จรงิ ไม่ใช่สนันิษฐานความผดิ เพราะกฎหมายไดบ้ญัญตัไิวแ้ลว้ว่า หาก

�¼o�¦ ³�Îµ�·��́Ê�¡ · ¼��rÅ�oª nµÅ¤n¤�̧ª µ¤�·���º°�µ¦ ¡ · ¼��rÁ���µ��µ¦ �¦ ³�Îµ หรอืขอ้เทจ็จรงิ �¹É�

กฎหมายไดใ้หโ้อกาสใหพ้สิจูน์ความผดิได้ Á®È�ª nµÁ¤ ºÉ° ¡ · ¼��r�ª µ¤�·�Å�o�È�³Å¤n�́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��
และเหน็ว่าไม่ไดเ้ป็นการผลกัภาระการพสิูจน์แต่กฎหมายไม่ไดบ้ญัญตักิารพสิูจน์ไวแ้ลว้ จงึเป็น

การสนันิษฐานขอ้เทจ็จรงิไมไ่ดส้นันิษฐานความเหน็ผดิ
�¼oª ·�́¥Á®È�ª nµ�Á¤ ºÉ°�� �́�·¬�µ��°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¥�¦�Â¨ ³ �̈ µ�Â���¦��¡ �«�

ŚŝŜŝ�¤µ�¦ µ�ŝŜ��́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼���́�®µª nµ��®¤µ¥° ºÉ�Ç��̧É nª�Ä®�n�³ Á�̧¥�Åª oÄ�¦ ¼��°�

พระราช�́��́�·Â¨ ³�Îµ®���o°  �́�·¬�µ�Ä�̈�́¬�³�̈oµ¥�̈ ¹��́�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�́��̈nµª �̧ÉÄ®o
กรรมการหรือผู้จ ัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดด้วย จะขัดต่อ

¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��oª ¥®¦ º° Å¤n��¹É�®µ�Á®È�Å�Ä�Â�ª�µ��̧É�1 �́Ê����®¤µ¥�̧É�́��́�·̈ �́¬�³Á�̧¥ª �́�
กับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 �º° ª nµ�́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��́Ê� ·Ê��

Á¡ ¥̧�Â�n�µ¦ �́��́�·��®¤µ¥Â�n̈ ³��́��́Ê��oµ¡ ·�µ¦ �µÄ®o�̧��®¤µ¥Á¡ ¥̧�Â�nÄ�o�ÎµÄ��µ¦

�́��́�·�̧ÉÅ¤nÁ®¤ º°��́�Á�nµ�́Ê�Á°��Â�nÁ¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦�µ�¼Â¨ oª��®¤µ¥�nµ�³¤Á̧���µ¦ ¤�rÁ�n�Á�̧¥ª �́�
คอื ให้กรรมการ ผู้จดัการ หรอืผู้แทน�·�·�»��̈�́Ê�¦ nª ¤ ¦ �́�·��́��·�·�»��̈�́Ê��oª ¥�Áª o�Â�n�³

¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¤̧ nª�¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�·��°��·�·�»��̈�́Ê��Â¨ ³®µ�¡ ·�µ¦ �µ
�¹����́��́�·Ä�¤µ�¦ µ�şŜ��°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�Śŝśş��̧É�́��́�·�o°  �́�·¬�µ�Ä�

ลกัษณะคลา้ยๆ กนัหากตคีวามโดยให้เหตุผลไปในแนวเดยีวกบัคําวนิิจฉัยดงักล่าวแล้วกถ็อืว่า

���́��́�·�́��̈nµª �́Ê��́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¤µ�¦ µ�śš�ª ¦ ¦ � °�Á�n�Á�̧¥ª �́��
มขีอ้สงัเกตว่า Ä�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¥�¦�Â¨ ³ �̈µ�Â���¦��¡ �«�ŚŝŜŝ��́Ê��ÈÅ�o�́��́�·

ไวว้่า “¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê¤�̧��́��́�·�µ��¦ ³�µ¦ Á�̧É¥ª �́��µ¦�Îµ�́� ·��·Âละเสรภีาพของบุคคล
�¹É�¤µ�¦ µ�Śš��¦ ³�°�¤µ�¦ µ�ŝŘ��°�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥��́��́�·Ä®o�¦ ³�ÎµÅ�o

โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย” และได้บญัญตัเิหตุผลในการบญัญตักิฎหมาย

��́��̧ÊÅª oÄ�®¤µ¥�oµ¥¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·ª nµ Á®�»�̈Ä��µ¦ �¦ ³�µ«Ä�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·��́��̧Ê�º°
Ã�¥�̧É�µ¦ �¦ ³�°��»¦ �·��Îµ®�nµ¥ ·��oµ®¦ º° �¦ ·�µ¦ Ä��́��»�́�Å�oÄ�oª ·�̧�µ¦ �Îµ�̈µ�Ä�̈�́¬�³ �̧É

เขา้ถงึผูบ้รโิภค โดยการเสนอขายสนิคา้หรอืบรกิารแก่ผู้บรโิภคโดยตรง ณ �̧É° ¥¼n° µ«¥́ หรอื
 �µ��̧É�Îµ�µ��°��¼o�¦ ·Ã£�®¦ º°�°��»��̈° ºÉ�®¦ º°  �µ��̧É° ºÉ��̧ÉÅ¤nÄ�n �µ��̧É�¦ ³�°��µ¦�oµÁ�È�

ปกตธิุระโดยการอธบิายหรอืการสาธติสนิคา้ผ่านผูจ้าํหน่ายอสิระหรอืตวัแทนขายตรง การเสนอ

�µ¥ ·��oµ®¦ º°�¦ ·�µ¦ Ä�̈�́¬�³�́��̈nµª�ÎµÄ®o�¼o�¦ ·Ã£�° ¥¼nÄ� £µª�µ¦ �r�̧ÉÅ¤n° µ��́� ·�Ä���̈�
�ºÊ°  ·��oµ®¦ º° ¦ �́�¦ ·�µ¦ Å�o° ¥nµ�° · ¦ ³ Â¨ ³ ¦ °��°��°��µ��̧Ê ยงัมกีารประกอบธุรกจิจําหน่าย
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สนิค้าหรอืบรกิµ¦ Ä�̈ �́¬�³�°��µ¦  ºÉ°  µ¦ �o° ¤¼̈Á¡ ºÉ° Á �°�µ¥ ·��oµ®¦ º° �¦ ·�µ¦ Ã�¥�¦ ��n°

ผูบ้รโิภค เช่น Ã�¥° µ«¥́ ºÉ°  ·É�¡ ·¤¡ rÂ¨ ³  ºÉ° ° ·Á̈ ��¦ °�·� rÃ�¥¤»n�®ª �́Ä®o�¼o�¦ ·Ã£��¹É�° ¥¼n®nµ�Ã�¥
¦ ³ ¥³�µ�Â ��Á���µ�°��̈�́Á¡ ºÉ° �ºÊ°  ·��oµ®¦ º° �¦ ·�µ¦ �́��̈nµª �́Ê� �¹É�Ä��¦ �̧�̧Ê ·��oµ®¦ º°

บรกิารดงักล่µª ° µ�Å¤n�¦ ��́��Îµ�̈nµª ° oµ��µ¤�̧ÉÅ�oÃ�¬�µÅª o ° �̧�́Ê��µ¦�Îµ�̈µ��µ¥�¦�Â¨ ³
�̈ µ�Â���¦ �Ä��́��»�́�Å�o¤�̧µ¦ Ä�oª ·�̧�µ¦ �́��ª�Â¨ ³ �́�Ä®o�¦ ³�µ���́Éª Å�Á�oµ¦ nª ¤Á�È�

เครอืข่ายในธุรกจิดงักล่าว โดยตกลงจะใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผูเ้ขา้ร่วมเครอืข่าย

ดงักล่าว �¹É��Îµ�ª��µ��Îµ�ª��¼oÁ�oµ¦ nª ¤Á�¦ º°�nµ¥�̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê� อนัมลีกัษณะเป็นการหลอกลวง
ประชาชน การทําตลาดสนิค้าหรอืบรกิารในลกัษณะของการขายแบบเชงิรุกดงักล่าว ทําให้

�¦ ³�µ��Ã�¥�́Éª Å�Ä��µ�³�¼o�¦ ·Ã£���° ¥¼nÄ��µ�³�̧ÉÁ ¥̧Á�¦ ¥̧�Â¨ ³�n° Ä®oÁ�·��ª µ¤Å¤nÁ�È��¦ ¦ ¤
และไม่สงบสุขในสงัคม �¦ ³�°��́����́��́�·�°���®¤µ¥�̧ÉÄ�o�́��́�° ¥¼nÄ��́��»�́�¥�́Å¤n

สามารถใหค้วามคุม้ครองแก่ผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเพยีงพอ �¹��ÎµÁ�È��o°��¦ µ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê20

Â�nÄ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·ÍÅ¤nÅ�o¤ �̧́��́�·�o° �ª µ¤Ä�̈ �́¬�³ Á�n�Á�̧¥ª �́��́�
พระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรงแต่อย่างใด เพยีงแต่ระบุไวใ้นหมายเหตุว่า เหตุผลใน

�µ¦ �¦ µ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·��́��̧Ê�º°�Ã�¥�̧É¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2521 ไดใ้ช้บงัคบัมาเป็น
เวลานาน บทบญัญตัต่ิาง Ç��¹�Å¤n °��̈o°��́� �µ��µ¦�r�́Ê�£µ¥Ä�Â¨ ³ £ µ¥�°��¦ ³ Á�«�̧ÉÅ�o

Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Å��Ã�¥Á�¡ µ³�µ¦ ¡ �́�µÂ¨ ³�µ¦ �¥µ¥�́ª�µ�Á«¦ ¬ ฐกจิ การค้า และอุตสาหกรรม

�°��¦ ³ Á�«Â¨ ³ ¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«� ¤�ª ¦ �̧É�³Å�o¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦�µ¦ �»o¤�¦ °��oµ�̈ ·� ·��·ÍÄ®o
¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ ¥ ·É��¹Ê�Á¡ ºÉ° ¦ °�¦ �́�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��́��̈nµª Â¨ ³ Á¡ ºÉ°  n�Á ¦ ·¤Ä®o¤�̧µ¦  ¦ oµ� ¦ ¦ �r�µ�

�oµ�ª ¦ ¦ ��¦ ¦ ¤�«·̈ ��¦ ¦ ¤�Â¨ ³ �µ��oµ�° ºÉ�Ç��̧ÉÁ�̧É¥ ª �o° �¤ µ��¹Êนจึงจําเป็นต้องตรา
¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê21

ผูว้จิยัเหน็ว่า Á®�»�̈�̧É¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·Â�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤Â�n̈³��́�Å�o¤�̧��́��́�·��®¤µ¥

�̧ÉÄ®o° Îµ�µ�Ä��µ¦ �́��́�·Åª oª nµ�“���́��́�·�°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·��́��̧Ê¤�̧��́��́�·�µ��¦ ³�µ¦
Á�̧É¥ª �́��µ¦ �Îµ�́� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈�Á¡ ºÉ° Ä®o °��̈o°�กบัมาตรา 29 ของรฐัธรรมนูญ

Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥��¹É��µ¦�Îµ�́� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈�̧É¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¦ �́¦ °�Åª o�³�¦ ³�Îµ
¤ ·Å�o�Áª o�Â�nÃ�¥° µ«¥́° Îµ�µ��µ¤���́��́�·Â®n���®¤µ¥�Á�¡ µ³Á¡ ºÉ°�µ¦ �̧É¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧Ê�Îµ®��

Åª oÂ¨ ³ Á�nµ�̧É�ÎµÁ�È�Á�nµ�́Ê��Â¨ ³�³�¦ ³���¦ ³Á�º°� µ¦ ³  Îµ�́�Â®n� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �́Ê�¤ ·Å�o

Á�ºÉ°��µ���®¤µ¥Â�n̈³��́��̧É¦ �́ £ µ¦ nµ��¹Ê�¤µÂ¨ ³ ¤�̧̈Ä�o�́��́��́Ê�¤�̧µ�¤µ�¦ µ�̧É° µ�
Á�È��µ¦ �Îµ�́� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈�µ¤¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥�Â¨ ³��³ �̧É¤ ¸

�̈Ä�o�́��́�Å¤nÅ�o¦ ³�»��®¤µ¥�̧ÉÄ®o° Îµ�µ�Ä��µ¦�¦ µ��®¤µ¥��́��̧Ê��́��́Ê���³  �́Á��»Á®Èนไดว้่า
¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·��́��nµ�Ç�̧É�¦ µ�¹Ê�Â¨ ³ ¤ �̧̈Ä�o�́��́��n°�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥

20 ¦ µ��·��µ�»Á��¬µ�ŚŝŜŝ�ŜŘ��ř�śŘ�Á¤¬µ¥��ŚŝŜŝ�
21 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 111 �°��̧É�49 ก 21 ธนัวาคม 2537
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พ.ศ. 2540 ไม่ได้ระบุไว้ในคําปรารภว่าพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวมบีทบญัญตับิางประการ

Á�È��µ¦ �Îµ�́� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈Á¡ ºÉ° Ä®o °��̈o°��́�¤µ�¦ µ�29 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจ�ั¦ Å�¥Â�n° ¥nµ�Ä��Â�n®µ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·��́��́��̈nµª ¤�̧µ¦ Â�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤£µ¥®¨ �́

�µ��̧É¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥�ŚŝŜŘ��È�³ ¦ ³�»Á�ºÊ° ®µª nµ��®¤µ¥��́��̧Ê¤�̧��́��́�·
�µ��¦ ³�µ¦ Á�̧É¥ª �́��µ¦ �Îµ�́� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈Á¡ ºÉ° Ä®o °��̈o°��́�¤µ�¦ µ�Śš��°�

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณา�́�¦ Å�¥�̧É�́��́�·Ä®o�¦ ³�ÎµÅ�oÃ�¥° µ«¥́° Îµ�µ��µ¤���́��́�·Â®n�

กฎหมาย    
�́ª ° ¥nµ�Á�n��¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦�oµ�¡ �«�ŚŝśŜ22 Á¤ ºÉ° ¡ ·�µ¦ �µÂ¨ oª�³Á®È�ª nµ

Å¤nÅ�o�́��́�·�o°�ª µ¤ª nµ¤�̧��́��́�·�µ��¦ ³�µ¦ Á�̧É¥ª �́��µ¦�Îµ�́� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈�
Á¡ ºÉ° Ä®o °��̈o°��́�¤µ�¦ µ�Śš��°�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥�Â�nÅ�o�́��́�·Åª oÄ���́�

Â�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤�º° ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦ �oµ����́��̧ÉŚ��ŚŝŜś23 โดยบญัญตัขิอ้ความว่า  

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê¤�̧��́��́�·�µ��¦ ³�µ¦ Á�̧É¥ª �́��µ¦ �Îµ�́� ·��·Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈�¹É�¤µ�¦ µ�
Śš��¦ ³�°�¤µ�¦ µ�śř�¤µ�¦ µ�śŝ�¤µ�¦ µ�ŜŠ�Â¨ ³ ¤µ�¦ µ�ŝŘ��°�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦

Å�¥��́��́�·Ä®o�¦ ³�ÎµÅ�oÃ�¥° µ«¥́° Îµ�µ����́��́�·Â®n���®¤µ¥��¹É�Á�È����́��́�·�̧ÉÂ�oÅ�
ภายหลงัจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2540 มผีลใชบ้งัคบัแลว้ และในพระราชบญัญตัิ

ความลบัทางการคา้พ.ศ. 254524 กไ็ดบ้ญัญตัไิวว้่าบทบ�ั�́�·�̧Ê¤�̧��́��́�·�µ��¦ ³�µ¦ Á�̧É¥ª �́�

�µ¦�Îµ�́� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈�¹É�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥�́��́�·Ä®o�¦ ³�ÎµÅ�o
Ã�¥° µ« ¥́° Îµ�µ��µ¤���́��́�·Â®n���®¤µ¥Á¡ ºÉ° Ä®o ° ��̈o° ��́�¤µ�¦ µ�29 เช่นเดียวกับ

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�»o¤�¦ °��¼o�¦ ·Ã£�¡ �«�ŚŝŚŚ25 �ÈÅ¤nÅ�o¤�̧µ¦ �́��́�·Á�ºÊอหาไว้ว่ามบีทบญัตัิบาง
�¦ ³�µ¦ �̧ÉÁ�È��µ¦ �Îµ�́� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �° ��»��̈�µ¤ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��Â�n¤µ�́��́�·Åª oÄ�

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�»o¤�¦ °��¼o�¦ ·Ã£�¡ �«�ŚŝŜř26 �¹É�Á�È���́�Â�oÅ�£µ¥®¨ �́�µ��̧É¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�

¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥¡ �«�ŚŝŜŘ�¤�̧̈Ä�o�́��́���́É��È®¤µ¥�ª µ¤ª nµ���®¤µ¥�̧É¦ �́�¦ µ�¹Ê�และมผีลใช้
�́��́��n°��̧É¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧¡ �«�ŚŝŜŘ�Å¤nÅ�o¤�̧µ¦ �́��́�·Á�ºÊ° ®µ�°���®¤µ¥�̧ÉÄ®o° Îµ�µ�Ä��µ¦

�¦ µ��®¤µ¥�̧É¤�̧��́��́�·�µ��¦ ³�µ¦ Á�È��µ¦ �Îµ�́� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��¦ ³�µ���Á¡ ºÉ° Ä®o
สอดคลอ้งกบัมาตรา 29 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

ประกอบกบัความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการรา่งกฎหมาย คณะพเิศษ) 

Á�̧É¥ª �́��µ¦ ª µ�Â����®¤µ¥Ä®o ° ��̈o°��́�¤µ�¦ µ�29 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
Å�¥���¦ Ế��̧É °����µ¤�̧É Îµ�́��µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �§¬�̧�µÁ �° Â¨ oª Â�o�Ä®o�¦ ³�¦ ª����ª���¦ ¤�

22 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม řŘŠ/�°��̧É�řšš/ฉบบัพเิศษ หน้า ş/15 พฤศจกิายน ŚŝśŜ
23 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม řřş/�°��̧É�Śš ก/หน้า řř�řเมษายน ŚŝŜś
24 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม řřš/�°��̧É�śŞก/หน้า ŚŚ/23 เมษายน ŚŝŜŝ
25 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม šŞ/�°��̧É�şŚ/ฉบบัพเิศษ หน้า ŚŘ�Ŝพฤษภาคม ŚŝŚŚ
26 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม řřŝ/�°��̧É�řŝก/หน้า ř�ŚŜมนีาคม ŚŝŜř
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�¦ µ�Â¨ ³�º°��·�́�·�n° Å��Á¡ ºÉ° Ä®o¦ �́ £µ¦ ³�»Á�ºÊ° ®µ�°����́��́�·¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧ÉÄ®o° Îµ�µ�Ä��µ¦

�¦ µ��®¤µ¥��́��́��̈nµª Åª o�oª ¥��¹É� Îµ�́��µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �§¬ �̧�µÂ�o�ª nµ�Ã�¥�̧É¦ nµ�
พระราชบญัญัติฉบับต่าง Ç��̧É¤�̧��́��́�·° �́Á�È��µ¦ �Îµ�́� ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �° ��»��̈ �̧É

¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¦ �́¦ ° �Åª o��¹É�Å�o�nµ��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µÁ®È��°��°�¦ �́ £ µÂ¨ oª �́Ê��Å�o¤�̧µ¦ �Îµ®นด
¦ ¼�Â��Á�̧É¥ª �́��µ¦ ��·�́�·�µ¤¤µ�¦ µ�29 �°�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥�¹Ê�Ä®¤n�Ã�¥

Ä®o¦ ³�»���́��́�·Â®n�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧ÉÄ®o° Îµ�µ�Ä��µ¦ �¦ µ��®¤µ¥Åª oÄ�ª ¦ ¦ � °��°��Îµ�¦ µ¦ £

ของพระราชบญัญตัแิต่ละฉบบั 
�¹É�Ä���Á�¡ µ³�µ¨ ¤µ�¦ µ�335 �ř��¤·Ä®o�Îµ���́��́�·¤µ�¦ µ�Śš�ª ¦ ¦ � °�Â¨ ³ ª ¦ ¦ �

สµ¤�¤µÄ�o�́��́��́���®¤µ¥�̧É¤�̧̈Ä�o�́��́�° ¥¼nÄ�ª �́�¦ ³�µ«Ä�o¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧Ê�®¦ º° �̧ÉÅ�o¦ �́�ª µ¤
Á®È��°��°�¦ �́ £ µÂ¨ oª �n°�ª �́�¦ ³�µ«Ä�o¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧Ê�Â�nÁ¤ ºÉ° ¤�̧µ¦ �¦ µ��®¤µ¥Ä�Á¦ ºÉ° �

�́��̈nµª�¹Ê�Ä®¤n�®¦ º° ¤�̧µ¦ Â�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤��®¤µ¥�́��̈nµª��µ¦ �ÎµÁ�·��µ¦ �́Ê��o°�Á�È�Å��µ¤

มาตรา 29 �́Ê��̧Ê�Ä®o�ÎµÅ�Ä�o�́��́��́���®¦ º°�o° �́��́��̧É° °�Ã�¥° µ«¥́° Îµ�µ��µ¤���́��́�·�°�
กฎหมายดว้ย โดยอนุโลม27

�́��́Ê���¹�Á®È�Å�oª nµÄ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í��́�¡ �«�2537 ในคําปรารภกไ็ม่ไดบ้ญัญตัิ
Á�ºÊ° ®µ�̧ÉÄ®o° Îµ�µ�Ä��µ¦ �́��́�·Á¡ ºÉ° Ä®o ° ��̈ o° ��́�¤µ�¦ µ�29 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥Á�ºÉ° ��µ���®¤µ¥��́��̧ÊÅ�o�¦ µ�¹Ê�¤µÄ�o�́��́��n° �¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�

ราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ.2540 �́��́Ê�®µ�¤�̧µ¦ Â�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�
2537 Á®È�ª nµ�È�o°�¤�̧́��́�·Åª oÄ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·��́�Â�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤Á¡ ºÉ° Ä®o °��̈o°��́�¤µ�¦ µ�

29 ของรฐัธรรมแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัพ.ศ.2550 ไวด้ว้ยเช่นกนั  
° ¥nµ�Å¦�È�µ¤Á�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�µ¤�o°  �́�·¬�µ��µ�

กฎหมาย Ä��¦ �̧�̧É��®¤µ¥�Îµ®��ª nµ�Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Ä®o�º° ª nµ��¦ ¦ ¤�µ¦ �®¦ º°

�¼o�́��µ¦�°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��oª ¥�Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º°
¥ ·�¥° ¤�oª ¥Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�́��̈nµª�Á�È��¦ �̧�̧É��®¤µ¥�́��́�·ª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�Á�·�

�µ��̧É�·�·�»��̈Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�·��oª ¥��Á°��Ã�¥�µ¦ �¦ ³�Îµ�nµ��µ��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́É�Á° ��
�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼oÂ��° ºÉ��̧É¤ ·Å�o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��oª ¥�o°��¼� �́�·¬�µ�Ä®o�º° ª nµÁ�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ

�ª µ¤�·��oª ¥��¹É�Ä�¤µ�¦ µ�74 Â®n�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 Å�o�́��́�·Åª oª nµ�Ä��¦ �̧�̧É

นิตบุิคคลกระทํา�·��µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�»����°��·�·�»�̈�́Ê�
Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́��·�·�»��̈�́Ê��Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�Îµ

27 �́��¹��Á¦ ºÉ°���µ¦ ª µ�Â����®¤µ¥Ä®o °��̈o°��́�¤µ�¦ µ�Śš��°�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦
Å�¥���¦ Ế��̧É °��คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพเิศษ) Á¦ ºÉ°�Á ¦ È��̧É�ŝŝŜ�ŚŝŜŚมาตรา 
Śš�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥�¡ »��«�́¦ µ��2540 [Online],22 กรกฎาคม2555 Â®¨ n��̧É¤µ�
www.krisdika.go.th/.../04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3...
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Ã�¥��¤·Å�o¦ ¼o®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�oª ¥�®¤µ¥�ª µ¤ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦ ° ºÉ��̧É¤ ·Å�oÁ�È��¼ö�¤º°�¦ ³�Îµ

ผดิฐาน¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�È�o°��¼� �́�·¬�µ�Ä®oÁ�È��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��oª ¥Á�n��́�����́��́�·¤µ�¦ µ
�̧ÊÁ�È��o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥Å¤n�̧Éเดด็ขาด แต่เป็นกการÃ¥�®�oµ�̧É�Îµ º�ª nµÅ¤nÅ�o�¦ ³�Îµ

ความผดิหรอืไมไ่ดร้ว่มกระทาํผดิไปเป็นของกรรมการหรอืผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทนแต่กฎหมายกเ็ปิด
โอกาสใหผู้�้̧É�¼� �́�·¬�µ��Îµ º�®�̈́oµ�Å�oÁ�n��́�

Á¤ ºÉ°���́��́�·Ä�¤µ�¦ µ�́��̈nµª�Îµ¤µÄ�oÅ�oÁ�¡ µ³ Ä���̧° µ�µ�È®¤µ¥�ª µ¤ª nµÁ�È���

สนันิษฐานหลกัความรบัผดิในทางอาญา กรณีดงักล่าวจะถอืไดว้่าบทสนันิษฐานความรบัผดิของ
กรรมการบรษิทัตามมาตรา 74 Â®n�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 ขดัหรอืแยง้ต่อหลกัการ

 �́�·¬�µ��̧ÉÁ�È�Ã�¬Â�n�ÎµÁ̈ ¥®¦ º°�¼o�o°�®µÄ���̧° µ�µ�µ¤¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥�
พ.ศ.2550 ®¦ º° Å¤n�Á�ºÉ°��µ�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Â®n�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Å�¥�¡ �«�2550 ไดว้างหลกัคุม้ครอง

 ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��¦ ³�µ���¹É��³¤�̧́�®µÁ�̧É¥ª ¡ �́�¹�Á¦ ºÉ°��o°  �́�·¬�µ��µ¤¤µ�¦ า 39 �¹É�

บญัญตัวิ่า “�»��̈Å¤n�o°�¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ�Áª o�Â�nÅ�o�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́��®¤µ¥�̧ÉÄ�o° ¥¼nÄ�Áª ¨ µ�̧É
�¦ ³�Îµ�́Ê��́��́�·Á�È��ªµ¤�·�Â¨ ³�Îµ®��Ã�¬Åª o���”

วรรคสอง “ในคดอีาญา ตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยไมม่คีวามผดิ”
�́��́Ê�แมม้าตรา 74 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิ�·Í�¡ �«�2537 กฎหมายบญัญตัโิดยใชค้ํา

ว่า “ให้ถือว่า” �¹É��ÎµÄ�̈ �́¬�³ �̧Êส่วนใหญ่«µ¨ ¤�́�³ �̧�ª µ¤Å�Ä��µ��̧Éª nµÁ�È��o°  �́�·¬�µ�

เดด็ขาด แต่มาตราดงักล่าวกบ็ญัญตัไิวว้่า “เวน้แต่�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o
กระทําโดยตนมไิด้รูเ้หน็หรอืยนิยอมด้วย” �º° ª nµÁ�È��� �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧ÉÅ¤nÁ�È��µ�

Â¨ ³ Á�·�Ã°�µ Ä®o�́��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �°��¦ ·¬ �́�¼o�̧É�¼���®¤µ¥ �́�·¬�µ�ª nµÁ�È��¼o¦ nª ¤
�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�Á�È��¼o¡ · ¼��r�¤ ¸̈ �́¬�³Á�È��µ¦ �̈�́£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÁ¡ ºÉ° ®�̈́oµ��o°  �́�·¬�µ�

มายงักรรมการ หรอืผู้จดัการบรษิทั เช่น ในª �́�̧É�¦ ³�»¤�¦ ·¬ �̈́�¤�·�́��³�Îµ�»¦ ³�¦ ¦ ¤Ä�Ç��¹É�

Ä�ª �́�́��̈nµª �́Ê���Å¤nÅ�oÁ�oµ¦ nª ¤�¦ ³�»¤®¦ º° Á�oµ�¦ ³�»¤�oª ¥Â�nÅ�oÂ ���o° �́��oµ�Å¤nÁ®È��oª ¥
�́��µ¦ �̧É�³�ÎµÁ�n��́Ê�Â¨ ³ Á�·�° °��µ��̧É�¦ ³�»¤®¦ º° Å¤nÁ�·�° °�Â�nÅ�o¤�̧µ¦ �́��¹�Åª oÄ�¦ µ¥�µ�

�µ¦�¦ ³�»¤�́�Â�o�ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́Ê�¤�̧ª µ¤Á®È�° ¥nµ�Å¦ Ä�Á¦ ºÉ°��̧Ê��¹É��oµ®µ�¡ · ¼��rÅ�oÁ�n��́Ê�Â¨ oª�
�¦ ¦ ¤�µ¦���́Ê��ÈÅ¤n�o°�¦ �́�·��µ�° µ�µ¦ nª ¤�́��·�·�»��̈�́Ê�

ผูว้จิยัเหน็ว่า บทสนันิษฐานตามมาตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 เป็น

�� �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧ÉÅ¤nÁ�È��µ�Á¡ ¦ µ³ ° �̧  nµ¥ µ¤µ¦ � Îµ º�®�̈́ oµงข้อสันนิษฐาน
ดงักล่าวได้ �́��́Ê�®µ��̧�ª µ¤Ä�̈ �́¬�³ Á�̧¥ª �́��́��Îµª ·�·��́¥�́��̈nµª�oµ��o��̧É�º° Á�È��µ¦

สนันิษฐานความผดิของผูต้้องหาหรอืจาํเลยในคดอีาญาไวก่้อนบทสนันิษฐานมาตรา 74 �̧ÉÄ®o�º°
ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��»���Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��oª ¥�́Ê�¥n° ¤�́�¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¤µ�รา 39

ª ¦ ¦ � °���̧É�́��́�·ª nµ�“ในคดอีาญาตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยไมม่คีวามผดิ”

�¼oª ·�́¥Á®È��oª ¥�́�Â�ª�µ��̧É�2 Á�ºÉ°����́��́�·�́��̈nµª ¤ ·Ä�n�µ¦  �́�·¬�µ��ª µ¤�·��Â�n
Á�È��� �́�·¬�µ��µ¤�o° Á�È��¦ ·�Ä�Á�ºÊ°��o�ª nµÁ�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��oª ¥�Á¡ ¦ µ³��®¤าย
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Å�o�́��́�·Åª oÂ¨ oª ª nµ�Áª o�Â�n�¼o�́Ê��³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��Å¤nÅ�o¤̧ nª�Á�̧É¥ª�o°�®¦ º° ¤ ·Å�o¦ ¼oÁ®È�Á�È�Ä�Ä�

�µ¦ �¦ ³�Îµ�·��°��·�·�»��̈�Â¨ ³ ¡ · ¼��rª nµ¤ ·Å�o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤�o°  �́�·¬�µ���¹É��º° Á�È�
�́Ê��°�Â¨ ³�¦ ³�ª��µ¦ ¡ · ¼��r�o° Á�È��¦ ·�Â¨ ³�Îµ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ¡ · ¼��r®�̈́oµ�Å�o�́Ê�Â�n�́Ê�

¡ �́��µ� °� ª��Ä��́Ê��°�¡ �́��µ�° ¥́�µ¦ �Â¨ ³ �̈ °��¹��́Ê��°��¦ ³�ª�¡ ·�µ¦ �µ�°�«µ¨ �
Â¨ ³ �¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ ®¦ º° �¼oÂ���° ��·�·�»��̈ �̧É�¼� �́�·¬ �µ��́Ê��È µ¤ µ¦ ��Îµ

¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ¡ · ¼��r®�̈́oµ��¡ · ¼��rÁ���µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�®¦ º° �o° Á�È��¦ ·���¹É���®¤µ¥Å�oÄ®o

โอกาสพิสูจน์ความผิดได้ และหากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการพิจารณา
พยานหลกัฐานของบุคคล�́Ê�Â¨ oª Á®È�ª nµ�»��̈�̧É�¼� �́�·¬�µ�ª nµ¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�·��́Ê�Å¤nÅ�o¤ ̧ nª�

Á�̧É¥ª �o° ��́��µ¦ �¦ ³�Îµ�° ��·�·�»��̈��Èอาจ¤�̧ª µ¤Á®È�®¦ º° ¤�̧Îµ É́�Å¤n¢o° ��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°
�¼o�́��µ¦ ®¦ º° �¼oÂ���̧ÉÅ¤n¤ ̧ nª�Á�̧É¥ª�o°��́�การกระทําผดิของนิติบุคคลตามข้อสนันิษฐานได้

เช่นกนั 

�¹�Á®È�Å�oª nµ��®¤µ¥�̧É�́��́�·�� �́�·¬�µ��́��̈nµª �́Ê�Á�È��µ¦  �́�·¬�µ��µ¤
�o° Á�È��¦ ·�Á�ºÊ°��o�Å��n°��Ã�¥Ã���r�³�o°�¡ · ¼��r�o° Á�È��¦ ·�Â¨ ³ ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á¡ ºÉ°  �́� �»�

ขอ้สนันิษฐานตาม��®¤µ¥Â¨ ³�¼o�̧É�¼� �́�·¬�µ��È¤̧ ·��·�Îµ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µ¡ · ¼��rÁ¡ ºÉ° ®�̈́oµ�
�o°  �́�·¬�µ�Â¨ ³ ®�̈́oµ�¡ ¥µ�®¨ �́�µ��°�° �̧  nµ¥Á�n�Á�̧¥ª �́���́��́Ê��Â¤o�³ ¤�̧µ¦ �́��́�·

��®¤µ¥¨ �́¬�³�̧ÉÁ�È��o°  �́�·¬�µ��È�µ¤�®µ�¡ ·�µ¦�µÄ®o�̧Â¨ oª�³Á®È�Å�oª nµÁ�È��o°  �́�·¬�µ�

�̧É�Îµ º�®�̈́ oµ�Å�o��³ �́Ê�®µ�  nµ¥�̧É�¼� �́�·¬�µ� º�®�̈́ oางได้ก็ไม่มีความรับผิดตามข้อ
 �́�·¬�µ�Â�n° ¥nµ�Ä���¹É�° µ��³Á�È�Á®�»�̈�̧É¦ �́¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È��³�o°��́��́�·��®¤µ¥�̧É¤�̧�

 �́�·¬�µ�Ä�̈�́¬�³ �́��̈nµª�¹Ê�¤µ�́��́�Ä�oÁ¡ ºÉ° Ä®o�µ¦ �́��́� ·��·Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ�́Ê�¤¸
�¦ ³  ·��·£ µ¡ Á�È�Å��µ¤�Ã¥�µ¥�°�¦ �́�̧É�³Ä®oÁ«¦ ¬��·�Â¨ ³�µ¦ �oµ�องประเทศมคีวามเจรญิ

Â¨ ³ ¡ �́�µÁ�̧¥�Á�nµ° µ¦ ¥�¦ ³ Á�«�Â¤o° µ��³ Å¤n¤�̧ª µ¤�°��¦ ¦ ¤° ¥¼n�oµ��È�µ¤�Á�ºÉ°��µ���̧

¨ ³Á¤ ·��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÃ�¥Á�¡ µ³��̧Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�¡ ¥µ�®¨ �́�µ� nª�Ä®�n
จะอยู่ในความครอบครองของผู้กระทําความผดิ หากบญัญตัิก�®¤µ¥Ä�̈ �́¬�³ �̧ÉÄ®oÁ�oµ�° ง

สทิธเิป็นผู้รวบรวมพยานหลกัฐานหรอืพสิูจน์ความผดิของผู้ละเมดิแต่ฝ่ายเดยีวอาจทําให้การ
บงัคบัใชส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาไรป้ระสทิธภิาพ ทาํใหเ้จา้ของสทิธไิดร้บัความเสยีหายและมี

ผลกระทบต่อการคา้และเศรษฐกจิของประเทศ

° ¥nµ�Å¦ �È�µ¤Å�o¤ �̧́��·�·«µ �¦ r®¤µ¥Á®�»Åª oÄ��oµ¥�Îµª ·�·��́¥«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧É�
12/2555 หลายประเดน็ดว้ย¤¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Êเช่น28

28 ณรงคเ์ดช สรุโฆษิต, หมายเหตุท้ายคดีรฐัธรรมนูญ �Îµª ·�·��́¥« µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧É12/2555

Á¦ ºÉ° ��¡ ¦ ³ ¦ µ�บญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนูญหรือไม่

[Online], 23 เมษายน 2555 Â®¨ n��̧É¤µ http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1713.
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1. �Îµª ·�·��́¥�̧Ê�nµ�³Á�È��Îµª ·�·��́¥Â¦ ��̧É«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Å�¥° oµ�° ·���·��µ µ�̈ª nµ

สทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights-UDHR) และกตกิาระหว่างประเทศ
ว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political

Right-ICCPR) �¹É��¦ ³ Á�«Å�¥Á�È�£µ�̧Ã�¥�µ¦ £ µ�¥µ�»ª �́·Â¨ ³ ¤�̧̈�¼�¡ �́�¦ ³ Á�«Å�¥�́�Â�n
ª �́�̧É�śŘ�¤�¦ µ�¤�ŚŝŜŘ�Á�È�Á®�»�̈�¦ ³�°��o° ª ·�·��́¥ª nµ�¤µ�¦ µ�ŝŜ��°�¡ ¦ ³ ¦ µชบญัญตัขิาย

�¦�Â¨ ³ �̈ µ�Â���¦ ��¡ �«�ŚŝŜŝ��́��n° ®¨ �́�·�·�¦ ¦ ¤Â¨ ³ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¤µ�¦ µ�śš�ª ¦ ¦ � ° ��

�́Ê��̧Ê�«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¤ ·Å�oª ·�·��́¥Ã�¥�¦�ª nµ�¤µ�¦ µ�ŝŜ��́��n° ”สทิธมินุษยชน” ตาม
��·��µÂ¨ ³��·�µ¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«�́��̈nµª��¹É��¦ �̧Á�n��̧Ê�³Á�·��¹Ê�Å�o�È�n° Á¤ ºÉ° Á�È���̧�̧É�¹Ê� ¼n

ศา¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��nµ���³�¦ ¦ ¤�µ¦  ·��·¤�»¬ ¥��Â®n��µ�·��µ¤¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¤µ�¦ µ�Śŝş��Ś��
Á�nµ�́Ê�

Ś��Â¤o�¦ ³ Á�«Å�¥Á�È�£µ�̧�°��ICCPR Â�n¤ ·Å�o¦ �́Á° µ¡ ·�̧ µ¤�µ�Á̈ º°���́��̧É�ř��First

Option Protocol) �¹É�Á�·��n°�Ä®o¤�̧µ¦ Á �°�Îµ¦ o°� nª��»��̈��Individual Complaints) ยงั
คณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชน (Human Rights Committee-HRC���¹É�Á�È�°��r�¦ ª ·�·��́¥�o°

¡ ·¡ µ��µ¤��·�µ�́��̈nµª��́��́Ê���¼o�¼�̈³Á¤ ·� ·��·�µ¤�ICCPR โดยรฐัไทยจงึไม่อาจเสนอคํารอ้ง
 nª��»��̈�µ¤�n°��µ��̧ÊÅ�o�

ś��°�¹É��Á¤ºÉ°�¦ ª� °��µ��o° ¤¼̈ª ·�·��́¥��Communication) ของ HRC �̧ÉÁ�̧É¥ª �́บขอ้

 �́�·¬�µ�Á�ºÊ° ��o�Ä���̧° µ�µª nµ�¼o�o° �®µ®¦ º° �ÎµÁ̈ ¥Á�È��¼o�¦ · »��·Í��Presumption of
Innocence) �̧É¦ �́¦ °�Åª oÄ��o°�řŜ�ª ¦ ¦ � °��°��ICCPR ความว่า “Everyone charged whit a

criminal offence shall have the right to be presumtion innocent until proved guilty
accordingtolaw.” �̈�́Å¤n¡ ��Îµª ·�·��́¥Á�̧É¥ª �́��� �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¼oÂ��

�·�·�»��̈��¹É��¦��́��¦ �̧�́�®µ�̧É«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�ª ·�·��́¥Ä���̧�̧Ê�Â¨ ³ Å¤n¡ �ª nµ�HRC เคยให้

�ªµ¤Á®È�Ä�̈�́¬�³�́��̈nµª Åª oÄ��o°  �́Á���́Éª Å��°��o°�řŜ��̧Ê
Ŝ���µ¦ Á�̧¥��Îµª ·�·��́¥«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼���́��̧Ê�nµ�³�o° ¤�̧ª µ¤Å¤n�¦��oª���̈nµª�º°�¤�̧µ¦

° oµ�° ·����́��́�·�o°�řř��°���·��µ µ�̈�UDHR ไว้อย่างชดัเจน แต่สําหรบั ICCPR �¹É�
ผูกพนัรฐัไทยโดยตรงในฐานะรฐัภาคกีลบัเป็นเพยีงการกล่าวอ้างอย่างลอยๆ มไิด้อ้างอิงระบุ

���́��́�·�o°�řŜ�ª ¦ ¦ � °��oµ��o����¼�Îµª ·�·��́¥«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��®�oµ�ś-Ŝ��

ŝ��Á¤ºÉ°�o��ª oµÁ�¦ ¥̧�Á�̧¥��́�Â�ª�¦ ¦ �́��µ��°� ��· �́�µ¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«�oµ� ·��·
¤�»¬ ¥���°�£¼¤ ·£ µ�° ºÉ���º°�°�» �́�µ ·��·¤�»¬¥��Â®n�¥»Ã¦ ���European Convention on

Human Rights and Fundamental Freedoms-ECHR) �̧É¦ �́¦ °�®¨ �́�µ¦ �Presumption of
Innocence Åª oÄ��o°�Ş�ª ¦ ¦ � °���ª µ¤ª nµ�“Everyone charged with a criminal offene shall

be presumed innocent until proved guilty according to law.”�̈�́¡ �Â�ª�¦ ¦ �́��µ��̧É

�¦ ��́��oµ¤�́��̈�µ¦ ª ·�·��́¥�°�«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Å�¥Ä���̧�̧Ê��̈nµª�º°���̧�AG v Malta,
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Application No. 16641/90��řŘ�December 1991 (unreported) �¦ ¦ ¤µ�·�µ¦ ���¹É��́��»�́��¼�¥»�

¦ ª ¤Á�oµÁ�È� nª�®�¹É��°�«µ¨  ·��·¤�»¬¥��Â®n�¥»Ã¦�Â¨ oª��Å�oª ·�·��́¥ª nµ�
�o°  �́�·¬�µ�Á�ºÊ°��o��̧É µ¤µ¦ �¡ · ¼��r®�̈́oµ�Å�o��Rebuttable Presumption) �̧Éª nµ “ให้

กรรมการบรษิทัต้องรบัผดิในทางอาญา Ä��¦ �̧�̧É�¦ ·¬ �́�́��̈nµª�¼��́� ·�ª nµ�¦ ³�Îµ�·�° µ�µ�
เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่ามไิดรู้เ้หน็ในการกระทําความผดิ Â¨ ³ Å�oÄ�o�ª µ¤¦ ³ ¤�́¦ ³ ª �́�µ¤ ¤�ª ¦ Á¡ ºÉ°

ป้องกนัมใิหม้กีารกระทําความผดิดงักล่าวแลว้” มไิดข้ดัหรอืแยง้ต่อขอ้ 6 วรรคสองของ ECHR

แต่อยา่งใด
Ş��° ¥nµ�Å¦ �È�̧�ศาลรฐัธรรมนูญแอฟรกิาใต้ เคยวนิิจฉัยไว้ในคด ีState v. Coetzee,

�řššş��Ś�LRC 593 �oª ¥¤�·�ş��n°�Ŝ��Á�¡ µ³Ä��¦ ³ Á�È��̧Ê��ª nµ�¤µ�¦ µ�śśŚ��ŝ��Â®n�¦ �́�́��́�·ª nµ
ดว้ยวธิพีจิารณาความอาญา (Criminal Procedure Act) �̧Éª nµ�“ใหก้รรมการและพนักงานของ

�¦ ·¬�́�̧É�¼��́� ·�ª nµ�¦ ³�Îµความผดิอาญา ตอ้งรบัผดิในฐานความผดิดงักล่าวดว้ย เวน้แต่พสิูจน์

Å�oª nµ�¤ ·Å�o¤̧ nª�Á�̧É¥ª�o°�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Â¨ ³ ¤ ·° µ��o°��́��µ¦�¦ ³�Îµ�·��́��̈nµª Å�o” (A
director or servant of a corporate body is guilty of an offence commitited by the

corporate body unless it is proved that such person took no part in the commission of
the offence and could not have prevented it.���́��n° ®¨ �́�o°  �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ�¦ · »��·Í�µ¤

¦ �́�¦ ¦ ¤�¼���́��́Éª�¦ µª ¤µ�¦ µ�Śŝ��ś���c) Â�n�́Ê��̧Ê��»̈µ�µ¦ Ä�Á ¥̧��o° ¤µ��nางเขยีนความเหน็

ส่วนบุคคล (Concurring Opinion) เหน็ดว้ยกบัขอ้วนิิจฉัยแต่ใหเ้หตุผลต่างออกไป) ในทํานองว่า 
Á�È�Á¡ ¦ µ³���́��́�·�̧Ê�ª oµ��ª µ�Á�·�Å��

°�¹É��¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�ª nµ�oª ¥ª ·�̧¡ ·�µ¦ �µ�ª µ¤° µ�µ�°�Â° ¢ ¦ ·�µÄ�o�̧ÉÂ�oÅ�Á¡ ·É¤Á�·¤®¨ �́�µ�
�̧É«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¤�̧Îµª ·�·��́¥�́��̈nµª Â¨ ³ Ä�o�́��́�° ¥¼n����́��»�́��¤Á̧�ºÊ°�ª µ¤�́��̧Ê�

“332. Prosecution of corporations and members of associations.—(1)...

(5) When an offence has been committed, whether by the performance of any

act or by the failure to perform any act, for which any corporate body is or was liable to
prosecution, any person who was, at the time of the commission of the offence, a

director or servant of the corporate body shall be deemed to be guilty of the said
offence, unless it is proved that he did not take part in the commission of the offence

and that he could not have prevented it, and shall be liable to prosecution therefor,

either jointly with the corporate body or apart therefrom, and shall on conviction be
personallyliabletopunishmenttherefor.”

7. �»̈µ�µ¦ Á ¥̧��oµ�¤µ�Ä���̧�̧Êอา้งองิถงึ UDHR ขอ้ 11 และ ICCPR (โดยไม่ระบุขอ้) 
Á¡ ºÉ°  ¦ »�ª nµ�®¨ �́�Presumption of Innocence Á�È�®¨ �́�·�·�¦ ¦ ¤�̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦ ¥° ¤¦ �́Ä��µ�µ

อารยประเทศ �¹É��ª µ¤�¦ ·��ÈÁ�È�Á�n��́Ê��Â�n Îµ®¦ �́ µ¦ ³ �̈ �̧¥n° ¥�°�®¨ �́�µ¦ �́��̈nµª Ä��µง

Á¦ ºÉ°�โดยเฉพาะประเดน็การผลกัภาระการพสิูจน์ (Reverse Onus) กลบัไปยงัผูแ้ทนนิตบุิคคล
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Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¼�ª ·�·��́¥ª nµ�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�° µ�µÂ¨ oª ยงัไม่น่าจะใช่ “®¨ �́�·�·�¦ ¦ ¤�̧ÉÅ�o¦ �́

การยอมรบัในนานาอารยประเทศ” �Ã�¦ ��¼�Îµª ·�·��́¥«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼����ś-Ŝ�Â¨ ³�Ş�Â¨ ³
เปรยีบเท¥ี��́�®¨ �́��®¤µ¥�nµ��¦ ³Á�«�̧É° oµ�° ·�Åª o�oµ��o��

�¼oª ·�́¥Á®È�ª nµ¤ ¡̧ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·° ºÉ�Ç�° �̧�́�¦ o° ¥��́��̧É¤�̧��́��́�·�̈oµ¥�̈ ¹��́�¤µ�¦ µ�
ŝŜ��°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¥�¦�Â¨ ³ �̈µ�Â���¦���́�®µª nµ®µ�¤�̧µ¦ �Îµ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�nµ�Ç�

�̧É¤�̧��́��́�·̈ �́¬�³ �̈oµ¥�̈ ¹��́�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¥�¦ �Â¨ ³ �̈ µ�Â���¦�Á¡ ºÉ° Ä®o«µ¨ ¦ �́

�¦ ¦ ¤ª ·�·��́¥Â¨ oª�Îµª ·�·��́¥�³ ° °�¤µÄ�¦ ¼�Â���̧É�º° ª nµ�́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Á�n�Á�̧¥ª �́��Îµª ·�·��́¥
�́��̈nµª ®¦ º° Å¤n�®µ��̧�ª µ¤�� �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·�Ä�̈�́¬�³Á�n��̧Êª nµÁ�È��� �́�·¬�µ��µ¤

��®¤µ¥�̧ÉÁ�È��µ��Â¨ ³Á�È�Å�Ä�̈�́¬�³�°��µ¦  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·ดของบุคคลในทางอาญา  
Â�n®µ�¡ ·�µ¦ �µÄ�° �̧Â�n¤»¤�³ Á®È�Å�oª nµ���®¤µ¥�̧É�́��́�·�o°  �́�·¬�µ�Á�n��̧ÊÁ�È�Á¦ ºÉ° ��̧É

�ª µ¤�·�Á�·��µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�·��°��·�·�»��̈Ä��µ�° µ�µ�́Ê��́Ê��Á¡ ¥̧�Â�nÄ®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¹É�Á�È�

�»��̈�¦ ¦ ¤�µ�̧É¤ ̧ nª �Á�̧É¥ª�o° ��́��·�·�»��̈ �́Ê�Á�È��¼o¡ · ¼��r�®µ��³ �̧�วามไปในแนวทาง
Á�̧¥ª �́��́��Îµª ·�·��́¥�°�«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��́��̈nµª�oµ��o�Â¨ oª���®¤µ¥�»���́��̧É¤�̧µ¦ �́��́�·

�o°  �́�·¬�µ�̈ �́¬�³ Á�n��̧Ê�¥n° ¤�́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��́Ê� ·Ê��Ä���³Á�̧¥ª �́�Ä�Á¤ ºÉ° ��®¤µ¥
�́��́�·Ä®o�¼n�ª µ¤° �̧  nµ¥¡ · ¼��r®�̈́oµ��o° Á�È��¦ ·�Å�o�ª ¦ �̧É�³ �̧�ª µ¤�� �́�·¬�µ�ในลกัษณะ

�́��̈nµª �̧ÊÅ�Ä��µ��̧É�ÎµÄ®o��®¤µ¥¤�̧̈�́��́�Ä�oÅ�o��¤·Á�n��́Ê�Â¨ oª ° µ��ÎµÄ®o¦ �́Å¤n° µ��Îµ�́ª�¼o�̧É

�¦ ³�Îµ�·��̧ÉÂ�o�¦ ·�¤µ¨ �Ã�¬Å�o�Â¨ ³�ÎµÄ®o�µ¦ �́��́�Ä�o��®¤µ¥�µ��¦ ³  ·��·£µ¡ ¥�́�³�ÈÄ®oÁ�·�
�n°�ª nµ�Ä®oÂ�n�¼o�¦ ³�Îµ�·�¤µ�¥·É��¹Ê��Á¡ ¦ µ³  ·��·�́��̈nµª �́Ê�Á�È� ·��·Ä�Á�·งกระบวนการไม่

Á®¤ º°��́� ·��·Ã�¥Â�o�̧É¦ �́�³Å¤n µ¤µ¦ �̈nª �̈³Á¤ ·� ·��·Å�o�
�́��́Ê��¹�Á®È�ª nµ�¼o¦ nµ���®¤µ¥�ª ¦ �Îµ�¹��¹��ª µ¤Á�È�Å�Å�oÄ��µ¦ �́��́�Ä�o��®¤µ¥Â¨ ³

ต้องใหเ้หตุผลของเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบบัว่าตอ้งการใหม้กีารตคีวามไปในลกัษณะ

Ä��Á¡ ¦ µ³®µ��́��́�·��®¤µ¥�¹Ê�¤µÄ�o�́��́��n°��®µ�¤�̧¦ ³ Á�È�®¦ º°�o° �́��o°�Á¦ ºÉ°��µ¦ �̧�ª µ¤
�È µ¤µ¦ �Ä®o�¼o�̧É¤®̧�oµ�̧ÉÄ��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µª ·�·��́¥Á�È��¼o�̧�ª µ¤Á°��È° µ��ÎµÄ®o��®¤µ¥�́��̈nµª Å¤n

«�́�·Í ·��·Í�Â¨ ³�µ¦ �̧�ª µ¤° µ�¤�̧ª µ¤Á®È�Å�Ä�Â�ª�µ��̧ÉÅ¤n�¦��́�Á���µ¦ ¤�r�°���®¤µ¥�È
Á�È�Å�o��́��́Ê��³�o°�Á�oµÄ�Ä�Á���µรมณ์ของกฎหมายดงักล่าวว่าบญัญตักิฎหมายแต่ละฉบบัแต่

¨ ³ ¤µ�¦ µ�́��́�·�¹Ê�Ã�¥¤ ª̧ �́�»�¦ ³  ��r° �́Ä���³�o°��̧�ª µ¤Å�Ä�̈ �́¬�³ ° ¥nµ�Å¦ �¹��³  ¦ oµ�

�ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤�ÎµÄ®oÁ�·��¦ ³Ã¥��r�́� �́�¤ nª�¦ ª ¤Â¨ ³�¦ ³Á�«�µ�·¤µ��̧É »�
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บทสรปุและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรปุ

การวนิิจฉัยว่าเจตนาและการกระทําของกรรมการบรษิทัหรอืผู้แทนนิติบุคคลเป็นการ

Â ��Á���µÂ¨ ³�µ¦ �¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈Å�Ä��́ª �́Ê��Á�È��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µÃ�¥�Îµ�§¬�̧�alter ego
�°�¦ ³����®¤µ¥�° ¤¤° �̈ ° ª r¤µÄ�o��µ¦�Îµ�§¬�̧�́��̈nµª ¤µÄ�o�nµ�³¤�̧̈�̧�̧É�ÎµÄ®o�·�·�»��̈

Â¨ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼oÂ���°��·�·�»��̈�̧É�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Ä�Â�n̈³��̧�́Ê���¼�µ�¡ §�·�µ¦ �rÂ¨ oª�È

�ª ¦�³�o°�¦ �́Ã�¬�Â¨ ³�o°�¦ �́Ã�¬�µ¤�̧É��®¤µ¥�́��́�·Åª o��́��³Á®È�Å�o�µ��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�
787-788/2506 ��o° Á�È��¦ ·�Ä���̧�̧ÊÁ�È�Á¦ ºÉ° ��¼o�́��µ¦ ®oµ�®»o� nª � µ¤�́�·�·�»��̈ Á̈ ¥̧�

Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥�µ¦ �oµ�°��¼o° ºÉ��¹É��¦ ³�ÎµÅ�Ä�° Îµ�µ�®�oµ�̧É�°��¼o�́��µ¦ Ä��µ��µ¦ �oµ�µ¥° �́Á�È�
วตัถุประสงคข์องหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล)

�µ��µ¦ ª ·�́¥�³ Á®È�ª nµ�·�·�»��̈ ¥n° ¤ ¤ �̧ª µ¤ ¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³ �µ�° µ�µÅ�o

Á�n�Á�̧¥ª �́��»��̈�¦ ¦ ¤�µÃ�¥Á�¡ µ³ �̧ÉÁ�̧É¥ª �́��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�° ��·�·�»��̈ Ä�
�nµ��¦ ³Á�«�́Ê���·�·�»��̈¥n° ¤¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�o�Ã�¥��®¤µ¥�̧É�Îµ®���ª µ¤¦ �́�·��°�

นิตบุิคคลไวโ้ดยเฉพาะ สําหรบัประเทศไทยนักนิตศิาสตรแ์ละนักกฎหมายมคีวามเหน็ตรงกนัว่า 

�·�·�»��̈° µ�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�o�Â�n�̧É¥�́Á�È��́�®µ° ¥¼nÄ���³�̧Ê�º°�Á¦ ºÉ°��°�Á���ª µ¤
¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»�̈��̈nµª�º°��·�·�»��̈° µ�¤�̧ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�oÁ�È��µ¦ �́Éª Å�

เหมอืนเช่นบุคคลธรรมดา หรอืนิตบุิคคลจะรบัผ�ิÅ�oÁ�¡ µ³Â�nÄ��¦ �̧�̧É��®¤µ¥�́��́�·�ª µ¤¦ �́
�·��°��·�·�»��̈Åª oÃ�¥Á�¡ µ³ Á�nµ�́Ê� Ä�Á¦ ºÉ°��ª µ¤¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�®¦ º°�¼oÂ���°�

นิตบุิคคลตามกฎหมายองักฤษและสหรฐัอเมรกิากรรมการบรษิทัหรอืผูแ้ทนอาจต้องร่วมรบัผดิ

�́��·�·�»��̈�oª ¥��oµ¤ ̧ nª �¦ ¼oÁ®È�Á�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�� Îµ®¦ �́��®¤µ¥�°�  ¦ É́�Á«
�Îµ®��Ä®o�¼o�̧ÉÁ�È��́ª�µ¦ ®¦ º°�¼o �́� �»�Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈�o°�¦ �́�·��oª ¥��Ä�

ส่วนของกฎหมายไทยกฎหมายมกัจะกําหนดเป็นข้อสันนิษฐานความรบัผิดทางอาญาของ
กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทนของบรษิทัโดยใหก้รรมการ ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนต้องถูกสนันิษฐาน

ไวก่้อนว่าเป็นผูร้ว่มกระทาํผดิกบันิตบุิคคล เวน้แต่จะพสิจูนไดว้่าตนมไิดม้สี่วนรูเ้หน็หรอืใหค้วาม

¥·�¥° ¤Ä��µ¦�¦ ³�Îµ�·��°��·�·�»��̈�́Ê��oª ¥
ความรบัผดิแบ่งออกเป็นสองประเภท คอื ความรบัผดิทางอาญาและความรบัผดิทาง

Â¡ n���ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÁ�·��¹Ê�Á¤ ºÉ° ¤�̧µ¦ �ระทําอนัเป็นการกระทบกระเทอืนต่อความสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืต่อผลประโยชน์ของต่อสงัคม ความรบัผดิทาง

° µ�µ¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ° ¨ �Ã�¬�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�Ã�¥Á�oµ®�oµ�̧É�°�¦ �́�³Á�È��¼o�ÎµÁ�·��µ¦ Á¡ ºÉ° Ä®o

Å�o�́ª�¼o�¦ ³�Îµ�·�Â¨ ³Á�È��¼ö�Ã�¬�¼o�¦ ³�Îµ�·��́Ê��̧ÊÅ¤nว่าจะเป็นผูไ้ดร้บัความเสยีหายโดยตรงจาก
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�µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�®¦ º° Å¤n�È�µ¤� nª��ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ° Ä®o��Ä�o�ª µ¤

Á ¥̧®µ¥Ä®oÂ�n�¼oÅ�o¦ �́�ª µ¤Á ¥̧®µ¥° �́Á�ºÉ° �¤µ�µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�́Ê��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�Â¡ n��¹�¤¸
ลกัษณะเป็นการเยยีวยาความเสยีหายแก่ผูเ้สยีหาย อาจจะมใิช่การลงโทษ

1. ความรบัผดิทางอาญาของนิตบุิคคล
Ä��µ���®¤µ¥��·�·�»��̈¤̧ ·��·�®�oµ�̧ÉÂ¨ ³�ª µ¤¦ �́�·�Á�n�Á�̧¥ª �́��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�Áª o�

Â�n ·��·�®�oµ�̧ÉÂ¨ ³�ª µ¤¦ �́�·�° �́�³ ¡ ¹�¤Å̧�oÁ�¡ µ³�»��̈�¦ ¦ ¤�µÁ�nµ�́Ê���́��́Ê���·�·�»��̈�¹�¤¸

ความรบัผดิทางแพ่งและทางอาญาเช่นเดยีวกบับุคคลธร¦ ¤�µ�Â�nÃ�¥�̧É�·�·�»��̈Å¤n¤�̧́ª���
Ã�¬�̧É�³ ¨ �Â�n�·�·�»��̈�¹�Å¤n¦ ª ¤�¹�Ã�¬�¦ ³®µ¦ �̧ª ·���Îµ�»��Â¨ ³ �́��́��¹É�Ã�¥ £ µ¡ Å¤n µ¤µ¦ �

ลงแก่นิตบุิคคลได ้ ความรบัผดิของนิตบุิคคลและกรรมการตามกฎหมายของไทยแบ่งออกเป็น
สองประเภท เช่นเดยีวกบัแนวคดิของสากล คอืความรบัผดิทางแพ่งและความรบัผดิทางอาญา 

Ã�¥�ª µ¤¦ �́�·��µ�Â¡ n�¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ° Á¥¥̧ª ¥µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Â�n�¼oÁ ¥̧®µ¥���³�̧É�ª µ¤¦ �́

�·��µ�° µ�µ¤ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ° ¨ �Ã�¬�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��
�µ¦ �¦ ³ �Îµ° �́Á�È��ª µ¤�·��µ¤�¦ ³ ¤ ª ¨ ��®¤µ¥° µ�µ�́Ê��Á�È��µ¦ �¦ ³ �Îµ�̧É¤ ¸

ผลกระทบต่อความสงบเรยีบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเป็นความผิดในตัวเอง 
(Mala in se��Â�n¤�̧�®¤µ¥° �̧�Îµ�ª�¤µ��̧É�́��́�·Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́��®¤µ¥�o°�®oµ¤�µ¤

��®¤µ¥�́Ê�Ç�o°�¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ��¹É�Â¤o�¦ ³ Á£��°�Ã�¬�̧É�Îµ®���µ¤��®¤µ¥Á®¨ nµ�̧Ê�³

สอดคลอ้งกบัประเภทของโทษตามมาตรา 18 Â®n��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥° µ�µ�Â�n° �́¦ µÃ�¬�̧Éจะลง
แก่ผูก้ระทาํความผดิจะแตกต่างกนัไปตามความรนุแรงของการกระทาํความผดิ มไิดใ้ชอ้ตัราโทษ

เดยีวกนักบัประมวลกฎหมายอาญา
 Îµ®¦ �́�ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��·�·�»���́Ê����®¤µ¥Å�¥¥° ¤¦ �́ª nµ�·�·�»��̈ µ¤µ¦ �

¦ �́�·��µ�° µ�µÅ�o®µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�µ¦ ° �́��®¤µ¥�́��́�·Åª oÁ�È��ª µ¤�·���¹É� °��̈o° งกับ

Â�ª�·� µ�̈Á�̧É¥ª �́บความรบัผดิทางอาญาของนิตบุิคคล  Îµ®¦ �́Ã�¬�̧É�³ ¨ �Â�n�·�·�»��̈�́Ê�
«µ¨ �̧�µª µ��¦ ¦ �́��µ�Åª oÄ��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�̧�µ�̧É�787-788/2506 ว่านิตบุิคคลจะไดร้บัโทษทาง

° µ�µÁ¡ ¥̧�Á�nµ�̧É̈�́¬�³ Â®n�Ã�¬�³ Á�·��n° �Ä®ö�Â�n�·�·�»��̈Å�o�¹É��o°�¡ ·�µ¦ �µ¨ �́¬�³
ความผิด พฤติ�µ¦ �rÂ®n��µ¦ �¦ ³�Îµ�Â¨ ³ ° Îµ�µ�®�oµ�̧É�°��¼oÂ���·�·�»��̈��¦ ³�° ��́�

วตัถุประสงค์ของนิติบุคคลเป็นรายๆ Å�� nª��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¼oÂ���·�·�»��̈�́Ê��

��®¤µ¥Å�¥¥° ¤¦ �́ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́®¦ º°�¼oÂ���·�·�»��̈�o°�¦ �́�·��µ�° µ�µ° �́Á�ºÉ°�¤µ�µ�
การกระทําความผิดอาญาของนิติบุคคลด้ª ¥�Ã�¥��®¤µ¥�̧É�Îµ®��Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́®¦ º°

�¼oÂ���·�·�»��̈�o°�¦ �́�·��µ�° µ�µ�oª ¥Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��³�́��́�·Åª oÄ��2
ลกัษณะคอื 1. บญัญตัใิหถ้อืว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทนต้องรบัผดิทางอาญาดว้ยเวน้แต่จะ

พสิูจน์ได้ว่าตนมไิด้มสี่วนร่วมหรอืรูเ้ห็นในการ�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��®¦ º° Å�o�́��µ¦ Á¡ ºÉ° ¤ ·Ä®oÁ�·��µ¦

�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�Â¨ oª และ 2. บญัญตัใิห้กรรมการบรษิทัหรอืผูแ้ทนนิตบุิคคลต้องรบัโทษทาง
อาญาโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้
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2. บทสนันิษฐานความรบัผดิทางอาญาของกรรมการบรษิทัหรอืผูแ้ทนนิตบุิคคล

�ª µ¤¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�́Ê��¤¦̧ µ��µ�Ä�Â�ª�ª µ¤�·��̧Éª nµ�µ¦ ¦ ¼oÁ®È�Á�È�Ä�Ä�
การกระทาํความผดิ และบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัต่ิางๆ ไดบ้ญัญตัคิวามรบัผดิของกรรมการ

�¦ ·¬ �́Åª oÄ�¦ ¼��°��o°  �́�·¬�µ��Ã�¥Á�È��µ¦ �̈�́£ µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÅ�Ä®o�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�¹É�Á�È�
�ÎµÁ̈ ¥�Â�n®¨ �́Ä��µ¦ �ÎµÁ�·���̧° µ�µ�́Ê�¤°̧ ¥¼nª nµ�Ã���r�³�o°��Îµ º�¡ ¥µ�®¨ �́�µ�Á¡ ºÉ° ¡ · ¼��r

�µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��ÎµÁ̈ ¥���¦ µ«�µ��o°  � ¥́�Â¨ ³ Á�ºÉ° ª nµ�ÎµÁ̈ ¥Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�·�«µ¨ �¹��³

 µ¤µ¦ �̈�Ã�¬�ÎµÁ̈ ¥Å�o�Â¨ ³ Ä��¦ �̧�̧É¤�̧ª µ¤ � ¥́�µ¤ ¤�ª ¦ �«µ¨ �³�o°�¥��¦ ³ Ã¥��r�ª µ¤
 � ¥́Ä®oÂ�n�ÎµÁ̈ ¥��́��́Ê��µ¦ �Îµ®���o°  �́�·¬�µ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ�° µ�µ�¹��Îµเป็นจะต้อง

คํานึงถงึความชอบธรรมว่ารฐัมเีหตุผลหรอืความชอบธรรมเพยีงใดในการบญัญตักิฎหมายและ
�Îµ®���o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�¹Ê�Ä�o�́��ÎµÁ̈ ¥

�¦ ³ Á�«Å�¥¤�̧���®¤µ¥®¨ µ¥��́��̧É�́��́�·�� �́�·¬�µ��°���®¤µ¥�̧ÉÄ®o�º° ª nµ

กรรมการ ผู้จดัการ หรอืผู้แทนนิติบุคคลต้องรบัผดิทางอาญาในการกระทําความผดิของนิติ
�»��̈�Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ��¤·Å�o¤ ̧ nª�¦ nª ¤Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê���¹É�¤ ¸̈ �́¬�³�̧É° µ��́�

กบับทสนันิษฐานความรบัผดิของผูต้้องหาหรอืจาํเลยในคดอีาญาตามมาตรา 39 วรรคสอง ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ.2550 �̧É�́��́�·Åª oª nµ1 “ในคดอีาญา ต้องสนันิษฐาน

ไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรอืจําเลยไม่มคีวามผดิ” ��®¤µ¥�̧É�̈nµª �̧Ê nª�Ä®�n�³�Îµ®��Åª o�µ¤

¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�nµ�Ç�Ä� nª��°���®¤µ¥¨ ·� ·��·Í�È�́��́�·Åª oÄ�¤µ�¦ µ�şŜ��°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·
¨ ·� ·��·Í�¡ �«�Śŝśş

Á�ºÉ°��µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê���®¤µ¥�Îµ®��Ä®o�¼o�¦ ³�Îµ�·�¤�̧ª µ¤¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�
Â¨ ³�µ�° µ�µ�¹É�Á�È����́��́�·Á�¡ µ³ Å¤nÁ®¤ º°��́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��́Éª Å���́��́Ê�®µ�¡ ·�µ¦ �µ�µ�

���́��́�·Ä�¤µ�¦ µ�şŜ��°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�Śŝśş�Â¨ oª ° µ��̧�ª µ¤Å�oª nµ��®¤µ¥

�́��́�·�¹Ê�¤µÃ�¥¤ เ̧จตนารมณ์ให้ถือว่าเป็นบทสนันิษฐานเด็ดขาดเพราะคําในมาตรา 74 ได้

�́��́�·Åª oª nµ�Ä��¦ �̧�̧É�·�·�»��̈ Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��µ¤ ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧Ê�“ให้ถือว่า”

�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��oª ¥��µ¦ �̧É���́��́�·Ä�

¤µ�¦ µ�şŜ��°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�Śŝśş�Ä�o�o° ¥�Îµ�́��̈nµª «µ¨ ¤�́�̧�ª µ¤Á�È�ข้อ
 �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�̧ÉÁ�È��µ�®¦ º°�Îµ º�®�̈́oµ�Å¤nÅ�o�Â�nÄ���³Á�̧¥ª �́�¤µ�¦ µ�́��̈nµª Å�o

บญัญตัไิวว้่า “เว้นแต่ �³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦�¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º°

ยนิยอมดว้ย” หมายความว่ากฎหมายไดÁ้�·�Ã°�µ Ä®o�́��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�°��¦ ·¬ �́�¼o�̧É
�¼� �́�·¬�µ�ª nµÁ�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��́Ê�Á�È��¼o¡ · ¼��rÂ¨ ³ Á�È��µ¦ �̈�́£µ¦ ³�µ¦ ¡ · ¼��rÁ¡ ºÉ°

หกัลา้งขอ้สนันิษฐานดงักล่าวมายงักรรมการ หรอืผูจ้ดัการบรษิทั

1 “ในคดอีาญา ตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยไม่มคีวามผดิ”
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�¦ �̧�́��̈nµª �́Ê�จะเหน็ได้ว่าเป็นบทสนันิษฐานตามกฎหมาย�̧ÉÅ¤nÁ�È��µ���¹É� µ¤µ¦ �

นําสืบหกัล้างข้อสนันิษฐานได้ เป็นการผลกัภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจรงิไปยงัคู่ความอีกฝ่าย
�́Éนเอง Á�n��Ä�ª �́�̧É�¦ ³�»¤�¦ ·¬ �̈́�¤�·�́��³�Îµ�»¦ �¦ ¦ ¤Ä�Ç��¹É�Ä�ª �́�́��̈nµª �́Ê���Å¤nÅ�oÁ�oµ

ร่วมประชุมหรอืเขา้ประชุมดว้ยแต่ไดแ้สดงขอ้คดัค้านไม่เหน็ดว้ยก�ั�µ¦ �̧É�³�ÎµÁ�n��́Ê�Â¨ ³ Á�·�
° °��µ��̧É�¦ ³�»¤®¦ º° Å¤nÁ�·�° °�Â�nÅ�o¤�̧µ¦ �́��¹�Åª oÄ�¦ µ¥�µ��µ¦�¦ ³�»¤�́�Â�o�ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦

�¼o�́Ê�¤�̧ª µ¤Á®È�° ¥nµ�Å¦ Ä�Á¦ ºÉ°��̧Ê��¹É��oµ®µ�¡ · ¼��rÅ�oÁ�n��́Ê�Â¨ oª��¦ ¦ ¤�µ¦ ���́Ê��ÈÅ¤n�o°�¦ �́

�·��µ�° µ�µ¦ nª ¤�́��·�·�»��̈�́Ê��µ¤���́��́�·¤µ�¦ µ�74
�¼oª ·�́¥Á®È�ª nµ��µ��Îµª ·�·��́¥�°��»̈µ�µ¦ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼��̧É�12/2555 ทําใหเ้หน็ว่าในอนาคต

®µ�¤�̧µ¦ �́Ê��o°  � ¥́Â¨ ³ ¥��́��µ�́��̈nµª Á¡ ºÉ° Ä®o«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�ª ·�·��́¥ª nµ���́��́�·Â®n�
��®¤µ¥�̧ÉÁ�È��o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�́��n° ®¨ �́�“presumption of innocence” ใน

รฐัธรรมนูญห¦ º° Å¤n�®µ�ª ·�·��́¥Ã�¥Ä®oÁ®�»�̈Å�Ä�Â�ª�µ�Á�̧¥ª �́��Îµª ·�·��́¥�̧É�řŚ�Śŝŝŝ��̧É

เหน็ว่าเป็นการสนันิษฐานความรบัผดิทางอาญาของจาํเลยไวล้่วงหน้าแลว้บทบญัญตัมิาตรา 74
�°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 ย่อมขดักบัรฐัธรรมนูญมาตรา 39 วรรคสอง แต่หากให้

Á®�»�̈Å�Ä�Â�ª�µ�° ºÉ��Îµª ·�·��́¥�È�nµ�³�¦ µ��Ä��Îµ�°��̧Éª nµ���́��́�·�́��̈nµª Å¤n�́��n°
¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�Á�ºÉ°��µ��Îµª ·�·��́¥�́��̈nµª �́Ê�Å¤nÅ�o¤�̧̈�¼�¡ �́��®¤µ¥��́�° ºÉ�Ç �̧É�́��́�·�o°

 �́�·¬�µ�Ä�̈�́¬�³Á�n��̧Ê

° ¥nµ�Å¦ �È�µ¤¦ �́�È¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È��³�o°��́��́�·��®¤µ¥�̧É¤�̧� �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·�
ของบุคคลในล�ั¬�³ Á�n��̧Ê�Â¤o° µ��³ Å¤n¤�̧ª µ¤�°��¦ ¦ ¤®¦ º° Á�È��µ¦ ¨ ·�¦ ° � ·��·° ¥¼n�oµ��È

�µ¤Â�n ·��·�́��̈nµª �́Ê�¤ ¸̈ �́¬�³ Á�È� ·��·Ä�Á�·��¦ ³�ª��µ¦ ��̧É¦ �́ µ¤µ¦ �° °���®¤µ¥Á¡ ºÉ°
�o°��µ¦�Îµ�́ª�¼o�¦ ³�Îµ�·��̧ÉÂ�o�¦ ·�¤µ¨ �Ã�¬�Á�ºÉ°��µ��ªµ¤�·�Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��¦ ¡́ ¥r ·��µ�

ปญัญาเป็นอาชญากรรม�µ�Á«¦ ¬��·��̧É¤�̧̈�¦ ³���n°  �́�¤° ¥nµ�¦ oµ¥Â¦ ��¤ ¸̈ �́¬�³Â¨ ³ ª ·�̧�µ¦

�¦ ³�Îµ�·�Â���nµ��µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�·�° µ�µ�́Éª Ç ไป พยานหลกัฐานส่วนใหญ่จะอยู่ในความ
�¦ ° ��¦ ° ��° ��¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��®µ��́��́�·��®¤µ¥Ä�̈ �́¬�³ �̧ÉÄ®oÁ�oµ�°� ·��·ÍÁ�È��¼o

รวบรวมพยานหลกัฐานหรอืพสิูจน์ความผดิของผูล้ะเมดิแต่ฝ่ายเดยีวอาจทําใหก้ารบงัคบัใชส้ทิธิ
ในทรพัยส์นิทางปญัญาไรป้ระสทิธภิาพ ทําให้เจา้ของสทิธไิด้รบัความเสยีหายและมผีลกระทบ

ต่อการคา้และเศรษฐกจิของประเทศ �́��́Ê��µ¦ ¨ �Ã�¬�¼o�¦ ³�Îµ�·��ª ¦ ¤¤̧µ�¦�µ¦ �̧É °��̈o°��́�

ลกัษณะของการกระทาํผดิดว้ย
3. บทสนันิษฐานความรบัผดิของกรรมการบรษิ�ั�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537

นํามาใชบ้งัคบัในคดคีดอีาญาและคดแีพ่งดว้ยหรอืไม่
การกระทํา¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�́Ê�¤Å̧�oÁ�¡ µ³�µ¦ ��Ä���¦ ³ ¤µ�Á̈ ·�Á̈ n° ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅ¤n¤�̧

เพราะ¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 บญัญตัถิงึ�µ¦�¦ ³�Îµ�̧É�º° ª nµÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�Ä��µ�Â¡ n�

และทางอาญาไวเ้หมอืนกนั ในมาตรา 27-31 Å¤nÅ�oÂ¥��¦ �̧̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��µ�Â¡ n�Ä®o�nµ��́�
¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ��µ�° µ�µ° ¥nµ��̧É�́��́�·Åª oÄ�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�ª µ¤¨ �́�µ��µ¦ �oµ��¹É�Å�oÂ¥�
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ความรบัผดิในทางแพ่งฐานละเมดิสทิธใินความลบัทางการค้าในทางแพ่งกบัทางอาญาไว้ใน

���́��́�·��̈³ ¤µ�¦ µ�¹É�°��r�¦ ³�°�Â���nµ��́�2 Â¨ ³�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÅ¤nª nµ�µ¤¤µ�¦ µÄ�
Á�È��ª µ¤�·��̧É�o°��¦ ³�Îµ¨ �Ã�¥Á���µ��o°�¤Á̧���µÁ�È�°��r�¦ ³�°��°��ª µ¤�·��µ¤¤µ�¦ µ�

59 Â®n��¦ ³ ¤ª ¨ ��®¤µ¥° µ�µ��³�́Ê���µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�¹�Á�·��¹Ê�Å�o�¡ µ³�µ¦ ¨ ะเมดิโดยจงใจ
Á�nµ�́Ê��Å¤n¤�̧¦ �̧�¦ ³�ÎµÃ�¥�¦ ³ ¤µ�Á¡ ¦ µ³�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�̧É�º° Á�È��ª µ¤�·��µ�° µ�µ�́Ê�Å¤n

¤�̧�®¤µ¥¤µ�¦ µÄ��́��́�·Åª oÃ�¥�́�Â�o�ª nµ�³ ¨ �Ã�¬�¼o�¦ ³�Îµ�·�Å�oÄ��¦ �̧�̧É�¦ ³�ÎµÃ�¥

�¦ ³ ¤µ���¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÄ���̧° µ�µ�o°�¦ ¼oª nµ�µ��̧É���¦ ³�Îµ�n° �́Ê�Á�È��µ�° �́¤ ¸̈ ·� ·��·Í
�°��¼o° ºÉ���̈nµª�º°��o°�¦ ¼o�o° Á�È��¦ ·�° �́Á�È�°��r�¦ ³�°��°��ª µ¤�·��oª ¥��¹��º° ª nµ�¼o�́Ê��¦ ³�Îµ

ลงไปโดยมเีจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสาม เพียงแต่หากเป็นการ
�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·��n°�µ��̧ÉÅ�o�Îµ�¹Ê�Ã�¥¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°��¼o° ºÉ���µ¤�พระราชบญัญตัิ̈ ·� ·��·Í�¡ �ศ.

2537 มาตรา 31 �¼o�¦ ³�Îµ¤Á̧®�»° �́�ª ¦ ¦ ¼oª nµ�µ�Ä�Å�o�Îµ�¹Ê�Ã�¥¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°��¼o° ºÉ��ÈÁ¡ ¥̧�

¡ ° �̧É�³�º° ª nµÁ�È��µ¦ �¦ ³�Îµ° �́Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�µ¤���́��́�·�µ¤�¤µ�¦ µ�́��̈nµª Â¨ oª�
Å¤n�Îµ�́�° ¥¼nÁ�¡ µ³�¦ �̧�¼o�¦ ³�Îµ¦ ¼o° ¥¼nÂ¨ oª ª nµ�µ�Ä�Å�o�Îµ�¹Ê�Ã�¥¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�°��¼o° ºÉ�Á�nµ�́Ê��̧É

�³�º° Á�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�Á�È��µ¦ ¨ �¦ ³ �́�Á���µÄ��µ¦ �¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈�Â�n¤ ·Ä�n�µ¦ �¦ ³�Îµ
Ã�¥�¦ ³ ¤µ���́��̧Ê��¹�Å¤n° µ�¤�̧¦ �̧̈ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÃ�¥�¦ ³ ¤µ�Á�·��¹Ê�Å�o�°��µ��̧Ê�ª µ¤¦ �́�·�

Á¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í¤ ·Ä�n�ª µ¤¦ �́�·�Á�È��µ���strict liability) ไม่ไดห้มายความว่าแมไ้ม่เจตนา

Â¨ ³Å¤n�¦ ³ ¤µ��ÈÁ�È��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í
�́��́Ê��µ¦�Îµ®���ªµ¤¦ �́�·�Â¨ ³�Îµ®��Ã�¬�µ�° µ�µ�Ã�¥Á�¡ µ³�¦ �̧�̧É�·�·�»��̈Á�È�

�¼o�¦ ³�Îµ�·����®¤µ¥�́��́�·Ä®o�º° ª nµ�¦ ¦ ¤�µ¦�¼o�́��µ¦�»����°��·�·�»��̈�́Ê�Á�È��¼o¦ nª ¤�¦ ³�Îµ
�·��́��·�·�»��̈�́Ê��oª ¥�Áª o�Â�n�³ ¡ · ¼��rÅ�oª nµ�µ¦�¦ ³�Îµ�°��·�·�»��̈�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÃ�¥��¤·Å�o¦ ¼o

เห็นหรอืยนิยอมด้วย ถอืเป็นหลกัข้อยกเว้นหลกัในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาว่า 

2 พระราชบญัญตัคิวามลบัทางการค้า พ.ศ.2546 มาตรา 6 การละเมดิสทิธใินความลบัทางการค้า
�µ¤¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�̧ÊÅ�oÂ�n�µ¦ �¦ ³�Îµ�̧ÉÁ�È��µ¦ Á�·�Á�¥�Á° µÅ��®¦ º° Ä�o�¹É��ª µ¤¨ �́�µ��µ¦ �oµÃ�¥Å¤nÅ�o¦ �́
�ª µ¤¥·�¥° ¤�µ�Á�oµ�°��ª µ¤¨ �́�µ��µ¦�oµ�́Ê��° �́¤ ¸̈ �́¬�³ �́��n° Â�ª�µ���·�́�·Ä�Á�·�¡ µ�·�¥r�̧É »�¦ ·��n°
�́���́Ê��̧Ê��¼ö³Á¤ ·��³�o°�¦ ¼o®¦ º° ¤Á̧®�»° �́�ª ¦ ¦ ¼oª nµ�µ¦�¦ ³�Îµ�́��̈nµª Á�È��µ¦ �́��n° Â�ª�µ���·�́�·Á�n�ª nµ�́Ê�

�µ¦�¦ ³�Îµ�̧É¤ ¸̈ �́¬�³�́��n° Â�ª�µ���·�́�·Ä�Á�·�¡ µ�·�¥r�̧É »�¦ ·��n° �́��µ¤ª ¦ ¦ �®�¹É��®¤µ¥�ª µ¤
¦ ª ¤�¹��µ¦�·� �́�µ��µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��®¦ º°�µ¦ �¦ ³�ÎµÄ��¦ ³�µ¦ �̧ÉÁ�È��µ¦�¼�Ä�Ä®ö³ Á¤ ·��ª µ¤¨ �́° �́Á�È��̧ÉÅª oÁ�ºÊ°
Á�ºÉ° Ä��n° �́���µ¦ �·� ·�����µ¦ �n¤�¼n��µ¦ �o° Ã����µ¦ ¨ �́�¦ ¡́ ¥r��µ¦ �́�°�Ã�¦ �®¦ º° �µ¦ �µ¦ �¦ ¦ ¤Ã�¥Ä�oª ·�̧
�µ��µ¦ ° ·Á̈ ��¦ °�·� r®¦ º° ª ·�̧�µ¦ ° ºÉ�Ä��oª ¥

มาตรา 33 �¼oÄ�Á�·�Á�¥�ª µ¤¨ �́�µ��µ¦ �oµ�°��¼o° ºÉ�Ä®oÁ�È��̧É̈nª�¦ ¼oÃ�¥�́Éª Å�Ä��¦ ³�µ¦ �̧É�ÎµÄ®o
�ª µ¤ ¨ �́�µ��µ¦ �oµ�́Ê� ·Ê� £ µ¡ �µ¦ Á�È��ª µ¤ ¨ �́�µ��µ¦ �oµ�Ã�¥Á���µ�̈ É́�Â�̈o�Ä®o�¼o�ª��»¤�ª µ¤ ¨ �́
ทางการคา้ไดร้บัความเสยีหายในการประกอบธุรกจิ ไม่ว่าจะกระทําโดยการโฆษณาดว้ยเอกสาร การกระจาย
Á ¥̧��®¦ º°�µ¦ Â¡ ¦ n£ µ¡ �®¦ º°�µ¦ Á�·�Á�¥�oª ¥ª ·�̧° ºÉ�Ä���o°�¦ ³ ª µ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�®�¹É��̧�®¦ º°�¦ �́Å¤nÁ�·� °�
แสนบา��®¦ º° �́Ê��Îµ�́Ê��¦ �́
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บุคคลจะต้องรบัโทษทางอาญาจะต้องกระทําโดยเจตนา และการเป็นตัวการร่วมกระทําผดิก็

จะตอ้งมเีจตนารว่มกนักระทําความผดิ Â�n�¦ �̧�̧Ê�̈µ¥Á�È��µ¦ ผลกัภาระการพสิูจน์ใหก้รรมการ
หรอืผู้จดัการของนิตบุิคคลจะต้องนําพยานหลกัฐานมานําสบืพสิูจน์ว่าการกระทําของนิตบุิคคล

�́Ê�Å�o�¦ ³�ÎµÅ�Ã�¥��¤·Å�o¦ ¼oÁ®È�®¦ º° ¥ ·�¥° ¤�oª ¥�¹É�Á�È�Å�Å�o¥µ�
Á�ºÉ°��µ��·�·�»��̈Á�È�Á¦ ºÉ°��̧É��®¤µ¥ ¤¤»�·�¹Ê�¤µÁ¡ ºÉ°�ª µ¤ ³�ª�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦

ต่างๆ เช่น �Îµ�·�·�¦ ¦ ¤  �́�µ��n° ®�̧Ê�¼�¡ �́�®¦ º° �ª µ¤�¦ ³  ��r�nµ�Ç��°��·�·�»��̈ ¥n° ¤

Â ��° ° �Ã�¥�¼oÂ���·�·�»��̈�¹É�Á�È��»��̈�¦ ¦ ¤�µ��́��́Ê��Á¤ºÉ°��Á�È��¼oÂ ��° °��¹É��ª µ¤
�¦ ³  ��r�°��·�·�»��̈�®¦ º° �̈nµª ° �̧�́¥®�¹É�Á�È��¼o�¦ ³�Îµ�µ¦ �́Ê�ๆ Á°���́��́Ê�Á¤ ºÉ°�·�·�»��̈

�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�̈ ·� ·��·ÍÄ�Á¦ ºÉ°�Ä�Ç��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°�¼o�́��µ¦�°��·�·�»��̈�́Ê��È¤�̧ª µ¤�·��µ�Á�È�
�́ª�µ¦ �oª ¥�Â�nÄ��µ¦ ¨ �Ã�¬ �́Ê��È�³ ¤ Á̧¡ ¥̧�Ã�¬�¦ �́Â¨ ³ ¦ ·��¦ ¡́ ¥r ·�� nª ��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º°

�¼o�́��µ¦ �́Ê��È° µ��³�o°�¦ �́Ã�¬�¦ �́Â¨ ³ Ã�¬�Îµ�»��µ¤�ª µ¤�·�Ä�Á¦ ºÉ°��́Ê�Ç3

�µ��µ¦ «¹�¬µ¡ �ª nµ�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�°�«µ¨ �́Ê��o�Â¨ ³�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ�°�«µ¨ �̧�µ�µ¤�̧ÉÅ�o
�̈nµª ¤µÂ¨ oª Ä����̧É�4 �́Ê���³Á®È�Å�oª nµ��Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨ �̧�µÅ�o¡ ·�µ¦ �µ�µ����́��́�·¤µ�¦ µ�

74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«�2537 ª nµÅ�o�́��́�·Åª oÄ�®¤ª��̧É�8 �¹É�Á�È����Îµ®��Ã�¬�
���́��́�·�́��̈nµª�¹��Îµ¤µÄ�oÁ�¡ µ³��̧° µ�µÁ�nµ�́Ê���³Á®È�Å�oª nµมคีวามสอดคล้องกบัหลกั

�ª µ¤¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �·�·�»��̈��¹É���®¤µ¥Å�o�́��́�·�¹Ê�Á¡ ºÉ°  �́�·¬�µ�®¨ �́

�ª µ¤ ¦ �́�·��° ��»��̈ Ä���̧° µ�µ�¤ ·Ä�n�µ¦  �́�·¬�µ�®¨ �́�ª µ¤ ¦ �́�·�Ä���̧Â¡ n���́��́Ê�
เจตนารมณ์ตามมาตรา 74 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Í�¡ �«��2537 กฎหมายใหนํ้าไปใชเ้ฉพาะ

��̧° µ�µÁ�nµ�́Ê��
�́��»�́��¦ ³Á�«Å�¥¥�́Å¤n¤®̧¨ �́Á���r�̧É�́�Á��Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µª nµ�ª ¦ Ä�oÃ�¬�µ�° µ�µ

®¦ º° Ã�¬�µ����¦ °�Ä��¦ �̧Ä��Â¨ ³ Å¤n¤ Â̧�ª�µ�Ä��µ¦ �Îµ®��° �́¦ µÃ�¬�̧É�³ ¨ �Â�n�¼o�¦ ³�Îµ

ความผดิอยา่งชดัเจน ประกอบกบัผูร้า่งกฎหมายส่วนใหญ่ยงัคุน้เคยกบัการลงโทษทางอาญา ทํา
Ä®o�¼o¦ nµ���®¤µ¥Á̈ º° ��̧É�³�Îµ®��Ã�¬�µ�° µ�µÄ���®¤µ¥��́Ê��̧É®¨ µ¥Á¦ ºÉ°�Á�È��ª µ¤¦ �́�·�

�µ�Â¡ n�¦ ³®ª nµ�Á°����́�Á°����¹É�Å¤n¤�̧̈�¦ ³���n°�ª µ¤ ��Á¦ ¥̧�¦ o° ¥®¦ º° « ¸̈ �¦ ¦ ¤° �́�̧�°�
�¦ ³�µ���Ã�¥Á�¡ µ³�µ¦ �̧É�Îµ®��Ä®o�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·� ·��·Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µÁ�È��ª µ¤ ¦ �́�·�

ทางอาญา  ดงั�́Ê�Ä��µ¦ Á̈ º° ��̧É�³�Îµ®��Ã�¬° µ�µ° �́¤�̧̈Á�È��µ¦ ¨ ·�¦ °� ·��·�Á ¦ £̧ µ¡ Â¨ ³

�ºÉ° Á ¥̧��°��¦ ³�µ��Ã�¥Å¤n�Îµ�¹��¹�Á�ºÊ° ®µ�°�Á¦ ºÉ°���ª µ¤¦ oµ¥Â¦ ��°��µ¦�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��̧É¤ ¸
ต่อความสงบเรยีบร้อยและศีลธรรมอันดขีองประชาชน จงึเป็นการลิดรอนสทิธเิสรภีาพของ

�¦ ³�µ��Á�·� ¤�ª ¦ ��́Ê�¥�́Á�È��n° ��µ�Ä®oÁ�oµ®�oµ�̧É�°�¦ �́�¼o�»�¦ ·�Ä�oÃ�¬�µ�° µ�µ�µ¤
��®¤µ¥Á�È�Á�¦ ºÉ°�¤º° Ä��µ¦�»��¦ ·��oª ¥

3 ¡ ¨ �¦ ³  ·��·Í�§��·Í¦ �́¬µ��“¤µ�¦�µ¦ Â¨ ³ Ã�¬�µ�° µ�µ Îµ®¦ �́�¼o�¦ ³�Îµ¨ ³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í®¦ º°  ·��·�°�

นกัแสดง,” ดลุพาห 38, 1 (มกราคม-มนีาคม 2538), 120-121.
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5.2 ข้อเสนอแนะ

Ä��¦ ³Á�«Å�¥¤�̧�®¤µ¥®¨ µ¥��́��̧É¤�̧��o°  �́�·¬�µ�Á�̧É¥ª �́��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ
ของกรรมการ ผู้จ ัดการหรือผู้บริหารของนิติบุคคลส่วนใหญ่จะบัญญัติไว้ในรูปของ

พระราชบญั�́�·Â¨ ³ Á�È���®¤µ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �́�Á«¦ ¬��·���µ¦ �́��́�·��®¤µ¥¨ �́¬�³ �̧Ê�È° µ�¤ ¸

�ª µ¤Á®È�Å�®¨ µ¥Â�ª�µ��Â�n° ¥nµ�Å¦�È�µ¤�µ¦ �́��́�·��®¤µ¥Ä�̈�́¬�³�̧Ê�È° µ�¤�̧̈�¦ ³��
�n°  ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��»��̈° ¥¼n�oµ��̈nµª�º° Á¤ ºÉ°�»��̈Á®¨ nµ�̧Ê�¼���®¤µ¥ �́�·¬�µ�Åª o�n°�ª nµ

¤�̧ª µ¤Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦ �¦ ³�Îµ�·��°��·�·�»��̈�»��̈Á®¨ nµ�́Ê��È�³��Á�È��ÎµÁ̈ ¥�́Ê��µ� �́�¤

Â¨ ³�µ���®¤µ¥��¹É��¦ ³���n°  ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��ÎµÁ̈ ¥Á�È�° ¥nµ�¤µ��Ã�¥Á�¡ µ³  ·��·Ä�
�ºÉ° Á ¥̧��Á�ºÉ°��µ��»��̈Á®¨ nµ�̧Ê�³�o°��¼� °� ª��Â¨ ³ ¢o° ���̧�Á�È��o��¹É�Â¤o��®¤µ¥�³ Ä®o

พสิูจน์ได้ว่าตนมไิด้มสี่วนรูเ้หน็หรอืไม่ได้กระทําความผดิตามข้อสนันิษฐานก็ตาม อย่างไรก็ดี
Â¤oª nµ�µ¦ �̧É¦ �́�́��́�·��®¤µ¥Ä�̈�́¬�³�̧ÉÁ�È��o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µÄ�̈�́¬�³�̧Ê

�³¤�̧́�®µÁ¦ ºÉ°��̈�¦ ³���n°  ·��·Â¨ ³ Á ¦ £̧ µ¡ �°��ÎµÁ̈ ¥° ¥¼n�oµ��È�µ¤�Â�nÁ�ºÉ°��µ��ª µ¤�ÎµÁ�È�

�̧É��®¤µ¥¥�́���o°��́��́�·��®¤µ¥Ä�̈�́¬�³ �̧É¤�̧o°  �́�·¬�µ�° ¥¼n�Á¡ ¦ µ³�³ �́Ê��µ¦ �́��́�·
��®¤µ¥¨ �́¬�³ �̧Ê�ª ¦ �³ �́��́�·Á�¡ µ³ Ä��¦ �̧�̧É¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È��¦ ·�Ç Á�nµ�́Ê��Â¨ ³�³�o° �¤ ¸

®¨ �́Á���rÂ¨ ³�°�Á��Ä��µ¦ �́��́�·��®¤µ¥�̧É¤�̧o°  �́�·¬�µ��oª ¥
�́��́Ê�Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦ Â�o�́�®µ�¦ ³ Á�È��́��̈nµª �̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä®oÁ�È�Å�Ä�Â�ª�µ�Á�̧ยวกนั จงึ

�°Á �° Â�³Â�ª�µ�Ä��µ¦ Â�oÅ��́�®µ�́��̈nµª�n° Å��̧Ê

1.  ·É�Â¦ ��̧É�ª ¦ �¦ ³�Îµ�º°�  nµ¥�¼o�̧É¤®̧�oµ�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��³�o°��Îµ�ª µ¤Á�oµÄ�Á���µ¦ ¤�r
Â¨ ³ ª �́�»�¦ ³  ��r�°��µ¦ �́��́�·��®¤µ¥Â�n̈³��́��¤·Á�n��́Ê�Â¨ oª�µ¦ �́��́�·��®¤µ¥Â�n̈³

��́��́Ê�¤ ¸̈ �́¬�³Á�È��µ¦ �́��́�·�¹Ê�¤µÁ¡ ºÉ° Äหม้ผีลใชบ้งัคบัก่อนและหากมปีญัหาขดัแยง้หรอืขอ้
Ã�oÂ¥o��¹Ê�¤µ�È�³ �̧�ª µ¤ª nµ��®¤µ¥��́��̧Ê�́��n° ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�®¦ º° Å¤n��¹É�° µ��ÎµÄ®o�µ¦ �̧�ª µ¤

กฎหมายไมต่รงตามเจตนารมณ์และวตัถุประสงคข์องกฎหมาย

2. Á�ºÉ°��µ�¤¡̧ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·° ºÉ�Ç�́�¦ o° ¥��́��̧É¤�̧µ¦ �́��́�·�o°  �́�·¬�µ��ª µ¤¦ �́�·�
ของบุคคลไวค้ลา้ยคลงึกบัมาตรา 54 ของพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545

Â�nÁ�ºÉ°��µ�«µ¨ ¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�¥�́¤ ·Å�o¤�̧Îµª ·�·��́¥��́��́Ê��¼o�̧É¤®̧�oµ�̧ÉÃ�¥�¦ ��ª ¦ ¦ ª�¦ ª ¤ ¦ µ¥�ºÉ°
กฎหมายและมาตรµ�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��Îµ¤µ¦ ª ¤�́�Á�È��Îµ¦ o°��µ¤¤µ�¦ µ 245 (1) เสนอไปยงัศาล

¦ �́�¦ ¦ ¤�¼���»�° ¥nµ��³Å�o�́�Á��Á ¦ È� ·Ê�Ä��¦ µª Á�̧¥ª �́��̧É�nµ �Ä��È�º°�Á¤ ºÉ°�Îµ¦ o°�Å�¥�́«µ¨

¦ �́�¦ ¦ ¤�¼�° �̧�¦ Ế��¥�́�³Á�È�¤�·�5 ต่อ 4 อกีหรอืไม่
3. ต้องตคีวามบทบญัญตัมิาตรา 74 ของพระราชบญัญตัิลขิสทิ�·Í�¡ �«��2537 เป็นบท

 �́�·¬�µ��̧ÉÅ¤nÁ�È��µ���̧É µ¤µ¦ ��Îµ º�®�̈́oµ�Å�o�Â¨ ³Á�È��µ¦  �́�·¬�µ�Ä��o° Á�È��¦ ·�Á�ºÊ°��o�

Á�nµ�́Ê�Á°�¤ ·Ä�n �́�·¬�µ��ª µ¤�·��Á¡ ¦ µ³��®¤µ¥�́��́�·Åª oª nµ�“เว้นแต่” หมายความว่า

��®¤µ¥Á�·�Ã°�µ Ä®oÂ�n�¦ ¦ ¤�µ¦ ®¦ º° �¼o�́��µ¦ �̧É�¼� �́�·¬�µ��́Ê��³�o°�¡ ·สูจน์ว่าตนมไิด้มี

 nª�¦ ¼oÁ®È�®¦ º° Å¤nÅ�o¥·�¥° ¤Ä��µ¦ �¦ ³�Îµ�·��°��·�·�»��̈�́Ê� �́É��È�º°�µ¦ ¡ · ¼��rÁ���µ��µ¦
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�¦ ³�Îµ�®¦ º°�o° Á�È��¦ ·���̧É��®¤µ¥Ä®oÃ°�µ Ä��µ¦ ¡ · ¼��r�ª µ¤�·�Å�o หากพสิูจน์ได้ว่าตนไม่มี

 nª�Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦�¦ ³�Îµ�·��°��·�·�»��̈�µ¤�o°  �́�·¬�µ��ÈÅ¤n¤�̧ª µ¤¦ �́ผดิ
4. ผู้จยัเหน็ว่าควรตคีวามบทบญัญตัิมาตราดงักล่าวเป็นบทสนันิษฐานในขอ้เท็จจรงิ

และนํามาใชบ้งัคบัในคดแีพ่งเช่นเดยีวกบับทบญัญตัมิาตรา 62 �°�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·̈ ·� ·��·Íพ.ศ.
2537 Á�ºÉ°��µ���̧̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·ÍÁ�È���̧Â¡ n�Â¨ ³��̧° µ�µ�¼o�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·�̈³ Á¤ ·�̈ ·� ·��·Í�È¤ ¸

�ª µ¤ ¦ �́�·��́Ê��µ�Â¡ n�Â¨ ³�µ�° µ�µÅ�¡ ¦ o° ¤�́��Â¨ ³ Á�È���̧Â¡ n��̧ÉÁ�̧É¥ª Á�ºÉ°��́���̧° µ�µ�

�́��́Ê�®µ�Á®È�ª nµ ·��·Ä��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ�́Ê�Á�È� ·��·�µ�Â¡ n��¹É�Á�È�Á¦ ºÉ°��°�Á°���Â¨ ³
ควรสน�ั �»�Ä®oÁ�oµ�°� ·��·ÍÄ�o¤µ�¦ µ�µ¦ �µ�Â¡ n�¤µ��ª nµ¤µ�¦ µ�µ¦ �µ�° µ�µÁ¡ ºÉ°�ÎµÁ�·��µ¦

�́��́� ·��·ÍÄ��¦ ¡́ ¥r ·��µ�́��µÂ¨ ³ Å�o¦ �́�ª µ¤�»o¤�¦ °��µ¤��®¤µ¥Â¨ oª �µ¦ �̧É�³�ÎµÄ®o�µ¦
�́��́� ·��·ÍÄ��¦ ¡́ ¥r ·��µ��́��µ¤�̧¦ ³  ·��·£ µ¡ การบัญญัติกฎหมายหรือการตีความ

บทบญัญตัิของกฎหมายก็ควรตีคª µ¤Ä®o¤ �̧̈ �́��́�Ä�oÄ®oÁ�·��¦ ³ Ã¥��rÄ®o¤µ��̧É »� เพราะ

�ªµ¤�·�Á�̧É¥ª �́�̈ ·� ·��·ÍÁ�È���̧Á�̧É¥ª �́�° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ�Á«¦ ¬��·���̧É¤�̧̈�¦ ³���n° Á«¦ ¬��·�
Â¨ ³�µ¦ �oµ�°��¦ ³ Á�«�oª ¥�Â¨ ³�µ¦ �¦ ³�Îµ�·��¦ ³ Á£��̧Ê¡ ¥µ�®¨ �́�µ��̧É�³�Îµ¤µÁ �°�n° «µ¨

ส่วนใหญ่มกัจะอยู่ในความครอบครองของผู้กระทําล³ Á¤ ·��Â¨ ³ Á�È��µ¦ ¥µ��̧ÉÁ�oµ�° �̈·� ·��·Í�³
�Îµ¡ ¥µ�®¨ �́�µ�¤µÄ®o«µ¨ Á¡ ºÉ° ¡ · ¼��r�ª µ¤�·��°��¼ö³ Á¤ ·��¤ ·Á�n��́Ê�Â¨ oª ° µ�Å¤nÁ�È�Å��µ¤

ª �́�»�¦ ³  ��r®¦ º° Á���µ¦ ¤�r�°���®¤µ¥�̧É�o°��µ¦�Îµ�́ª�¼o�¦ ³�Îµ�·��̧ÉÂ�o�¦ ·�¤µ¨ �Ã�¬

5. ���́��́�·Á�̧É¥ª �́��µ¦ �Îµ®���ª µ¤¦ �́�·��µ�° µ�µ�°��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́��¼o�́��µ¦�
หรอืผูแ้ทนของนิตบุิคคล ควรปรบัปรงุบทสนันิษฐานความผดิของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทน

�°��·�·�»��̈�̧É¤ °̧ ¥¼nÁ�·¤�Ã�¥�Îµ®��Ä®oÁ�¡ µ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦ ��¼o�́��µ¦ ®¦ º° �¼oÂ���°��·�·
�»��̈�¹É�¦ ¼oÁ®È��®¦ º° ¥ ·�¥° ¤Ä®o�·�·�»��̈�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��o°�¦ �́Ã�¬�µ�° µ�µ��́Ê��̧Ê�Á¡ ºÉ° Ä®o

สอดคล้องกบับทสนันิษฐานความผดิในคดอีาญาตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.

2550 มาตรา 39 ª ¦ ¦ � °��Á�ºÉ°��µ��¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬ �́�¼o�̧É¤°̧ Îµ�µ�Ä��µ¦�¦ ·®µ¦ �¦ ·�Ç คงจะไม่ใช่
�¦ ¦ ¤�µ¦ �»����̧É¤�̧¦ µ���ºÉ° Ä�®�́� º° ¦ �́¦ ° ��¦ ·¬ �́�Á¡ ¦ µ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �µ���° µ��³ ¤�̧ºÉ° Á�È�

�¦ ¦ ¤�µ¦�¦ ·¬ �́Â�nÄ��µ���·�́��¦ ·�Å¤nÅ�o¤̧ nª�Á�̧É¥ª�o°�Ä�ÇÁ̈ ¥®¦ º° Á�È��¼o�̧ÉÅ¤n¤°̧ Îµ�µ�Ä��µ¦
�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ Ä�Á¦ ºÉ°�Ä�Ç��́Ê� ·Ê��

6. �ª ¦�³ �́��́�·��®¤µ¥®¦ º° ª µ��� �́�·¬�µ�Ä®oÁ�¡ µ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�́��µ¦ �̧É¤°̧ Îµ�µ�

ในการบรหิารหรอื�¦ ¦ ¤�µ¦ �̧ÉÁ�È��¼o¦ �́�·��°�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦ �́��̈nµª Á�È��¼o¦ �́�·��°�Ä��µ¦
�¦ ³�Îµ�ª µ¤�·��°��·�·�»��̈ �́Ê�Å¤n�ª ¦ �̧É�³ �́��́�·Ä®o�¦ ° ��̈»¤�¹��¦ ¦ ¤�µ¦ �»���®¦ º°

�¼o�́��µ¦ �̧ÉÅ¤nÅ�o¤̧ nª�Á�̧É¥ª�o°��́��µ¦�¦ ·®µ¦ �·�·�»��̈Â�n° ¥nµ�Ä�Á̈ ¥�Á¡ ¦ µ³ ° µ� ¦ oµ��ª µ¤Å¤n
เป็นธรรมและขดัต่อรฐัธรรมนูญได้



บรรณานุกรม

โกเมน ภทัรภริมย.์ (2529). �ª µ¤�·��µ�Á« ¦ ¬��·��́��ª µ¤ ¤ É́���Â®n��µ�·. (อดัสําเนา).

เอกสารวจิยัส่วนบุคคลวชิาสงัคมจติวทิยา, ม.ป.ท. วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร.

Á�̧¥�·��¦�ª �́� ª ́ �·Í����2546). คาํอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. �¡ ·¤¡ r�¦ Ế��̧É�8). กรุงเทพฯ: 
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กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์

 »¦ «�́�·Í�̈·� ·��·Íª �́��»̈����2527). ความรบัผิดทางอาญาของนิติบุคคล : การศึกษาทาง

��®¤ µ¥Á�¦ ¥̧�Á�̧¥�Ã�¥Á�¡ µ³ �̧ÉÁ�̧É¥ ª �́��¦ ³ Á�« Å�¥ .  วิทยานิพนธ์ปรญิญา

มหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสาตร.์

 »¦ «�́�·Í̈ ·� ·��·Íª �́��»̈. (2536). ความรบัผิดทางอาญาของนิติบคุคล. วารสารนิติศาสตร์

, 23(3).

 »¦ «�́�·Í̈ ·� ·��·Íª �́��»̈. (ม.ป.ป.). ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา, (ม.ป.ท.).



126

 »¦ «�́�·Íª µ�µ ·��·Í����2548). ®�oµ�̧ÉÂ¨ ³�ª µ¤ ¦ �́�·��° ��¦ ¦ ¤�µ¦ �° ��¦ ·¬ �́¤®µ��จาํกดั 

�̧É�́��́Ê��¹Ê�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥ . (อดัสาํเนา)

หยุด แสงอุทยั, �́��¹��oµ¥�Îµ¡ ·¡ µ�¬ µ« µ¨ �̧�µ�̧É�1144/2495, (เนติ), 1193-1197. ก. 

��®¤µ¥  ¦ É́�Á« �“�Îµ¡ ·¡ µ�¬µ«µ¨  ¼�  ¦ É́�Á« Å�o�º° ª nµ�·�·�»��̈Å¤n µ¤µ¦ �¤�̧ª µ¤ ¦ �́
ผดิในทางอาญา แต่ไดย้อมรบัว่ามกีารปรบัไหมในทางแพ่งและในทางรษัฎากรนิตบุิคคล

Å�o�°��µ��̧Ê�³Ä�oª ·�̧�µ¦ Á¡ ºÉ°�ª µ¤�̈°�£ ¥́�ÈÅ�o”
อุดม รฐัอมฤตฐิ.  (2538). �̈�°��o°  �́�·¬�µ��µ¤��®¤µ¥�n°�µ¦ �Îµ®��®�oµ�̧É�Îµ º�Äน

คดอีาญา.  วารสารนิติศาตร.์ (25),

อนนัต์ จนัทรโอภากร. (ม.ป.ป.).  Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ���®¤µ¥¨ �́¬�³ ¨ ³ Á¤ ·�.

อนุมตั ิใจสมุทร.  (2515). คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 ว่าด้วย

บคุคล.  กรงุเทพฯ: สงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย.

อํานาจ เนตรสุภา และคณะ.  (2548). ¦ µ¥�µ��µ¦ ª ·�́¥Á¦ ºÉ° ���́�®µ�µ¦ ¨ n° �ºÊ° Ä���̧̈ ³ Á¤ ·�

¨ ·� ·��·Í.  สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต.ิ

อภนินัท ์ศรศีริ.ิ  (2554),   ขอ้สนันิษฐานในกฎหมายอาญา. วารสารอยัการ. (260),

โอสถ โกศนิ.  (2517). �Îµ° �·�µ¥Â¨ ³ Á�¦ ¥̧�Á�̧¥���®¤µ¥Å�¥Â¨ ³ �nµ��¦ ³ Á�«Ä�Á¦ ºÉ° �

พยานหลกัฐาน (¡ ·¤¡ r�¦ Ế��̧É2).
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