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โดยที่รัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผานมา รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ไดบญัญัตหิลกัการอนัเปนสทิธขิัน้พ้ืนฐาน
ของประชาชนเอาไววา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” 
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีความมุงหมายที่จะคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา 
โดยใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปน
ผูกระทําความผิด อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวาในประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายออกมาบังคับใช
จํานวนมากมายหลายสิบฉบับเพื่อเอาผิดแกบุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล 
ในลักษณะท่ีเปนการสันนิษฐานใหผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลรับผิดไวกอน กลาวคือ มีการ
ตรากฎหมายโดยการบัญญัติถอยคําในลักษณะท่ีวา “ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล 
ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ันตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรบัความผิดนั้น ๆ  ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวน หรือรูเห็น 
หรือยินยอม ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น” และการตรากฎหมายโดยการบัญญัติถอยคํา
ในลกัษณะดังกลาว ทาํใหเกดิประเด็นขอถกเถียงในทางวิชาการตลอดระยะเวลาท่ีผานมาวาเปนการขัด
ตอบท “ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” หรือไม เพียงใด จนในที่สุด
ศาลรัฐธรรมนญูไดวินจิฉยัประเดน็ดงักลาวไวในคาํวนิจิฉยัที ่๑๒/๒๕๕๕ วาพระราชบญัญตัขิายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใช
บังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ 
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“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ 
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิด
ทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล” 

 ๑ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ บัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตอง
รับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคล.
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ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ี จึงใครขอเสนอเร่ือง “ขอสันนิษฐานวาผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ “การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของ
ผูบริหารนิติบุคคล” โดยผูเขียนจะไดกลาวถึงที่มาและหลักการสําคัญของขอสันนิษฐานวา
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธ์ิ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง แนวความคิด
และเหตุผลในการกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล ความรับผิด
ทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในตางประเทศ ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล
ของประเทศไทย และแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในกรณีดังกลาว พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ท่ีมาและหลักการสําคัญของบท “ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธ์ิ” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง

 ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธ์ิ (presumption of innocence) 
ตามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนขอสนันษิฐานอนัมทีีม่าจากหลกัสทิธิมนุษยชน
ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ขอ ๑๑ ที่วา “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์ 
จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผยและผูนั้นไดรับหลักฐาน
ทั้งหลายที่จําเปนในการตอสูคดี” อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากล
ที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญา เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาท่ีรัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนท่ีจะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวา
จะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด และเปนหลักการท่ีสําคัญประการหน่ึงของ
หลักนิตธิรรม (the rule of law) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศและระดับระหวางประเทศ 
อนัไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชนของสหประชาชาต ิ(Universal Declaration of Human 
Rights - UDHR) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึง่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกมพีนัธกรณีอยูดวย๒

ถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทาง
อาญาสากลท่ีวา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิด
อาญา เพ่ือเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของ
บคุคลเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาท่ีรฐัใหการรับรอง
แกบุคคลทุกคนท่ีจะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวาจะมี
พยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด

 ๒ โปรดดูคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ 
ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ หรอืไม ลงวันที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๕๕ หนา ๓ – ๔.
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๒. แนวความคิดและเหตุผลในการกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิด
ทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล๓ 

 ๒.๑ แนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล
 การกําหนดความรับผิดทางอาญาแกผูบริหารนิติบุคคลอยูบนพ้ืนฐานแนวความคิดที่วา

นิติบุคคลตองแสดงเจตนาและกระทําการตาง ๆ โดยผานทางผูแทนของนิติบุคคลเสมอ เมื่อนิติบุคคล
กระทําความผิดก็ยอมเปนที่เขาใจไดวาผูแทนนิติบุคคลยอมตองมีสวนรูเห็น หรือมีสวนเกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดนั้นดวย ดังนั้น จึงกลาวไดวาแทที่จริงแลวความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดขึ้นจาก
การกระทําของบุคคลธรรมดานั่นเอง (any crime committed in corporate name must be 
committed by a person)

 นอกจากนี้ การลงโทษนิติบุคคลในบางกรณี เชน การลงโทษปรับบริษัทขนาดใหญที่มี
ความมั่นคงทางการเงินยอมไมอาจทําใหการลงโทษบรรลุวัตถุประสงคไดเลย ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนที่จะ
ตองกําหนดความรับผิดทางอาญาสําหรับผูบริหารนิติบุคคลดวย เพื่อที่จะลงโทษตนเหตุของความผิด
ที่เกิดขึ้น และเพ่ือใหการแกปญหาเร่ืองการกระทําความผิดของนิติบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

 การกําหนดความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลนั้น กฎหมายไดมีการกําหนดไวโดยแยกเปน 
๒ กรณ ีคอื ความรับผดิทางอาญาในกรณีปกต ิและความรับผดิทางอาญาตามขอสนันิษฐานทางกฎหมาย

  ๑) ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในกรณีปกติ
  ในกรณีนี้ความรับผิดเกิดขึ้นจากการกระทําของผูบริหารของนิติบุคคล โดยเปนกรณีที่

ผูบริหารนติบิคุคลไดกระทาํความผิดเพือ่ประโยชนของนติบิคุคล ซึง่ทาํใหนติบิคุคลตองรบัผิดทางอาญา
สาํหรบัการกระทาํนัน้ และผูบรหิารนติบิคุคลกต็องรบัผดิทางอาญาเปนสวนตวัดวย ในกรณเีชนน้ี โจทก
มีหนาที่นําสืบพยานหลักฐานใหศาลเช่ือวา ผูบริหารนิติบุคคลกระทําความผิดจริงตามท่ีโจทกกลาวหา
จนปราศจากขอสงสัย

 ๒) ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลตามขอสันนิษฐานทางกฎหมาย
  ในกรณีนี้ ความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดของ

นติบิคุคล โดยเปนกรณทีีน่ติบิคุคลไดกระทาํความผดิตามกฎหมาย และกฎหมายกาํหนดขอสนันิษฐาน
วาใหผูบริหารนิติบุคคลซึ่งไดแก บรรดาหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นมีความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็น
ในการกระทําความผิดนั้น 

 ๒.๒ เหตุผลในการกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล 
 ในการดําเนินคดีอาญาน้ัน มีหลักการเรื่อง “presumption of innocence” คือ 

การตองสันนษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจาํเลยไมมคีวามผดิ จนกวาจะพสิจูนไดวาบคุคลนัน้ไดกระทาํ

 ๓ ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ และคณะ, “ความรับผิดของนิติบุคคล” (รายงานสรุปผลการวิจัย หัวขอที่ ๘ ของโครงการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนากฎหมายปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ” ระยะที่ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด), [Online] แหลงที่มา  
(http://www. www.institute.ago.go.th/backupweb/upload/.../11080810856.doc, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕). 
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ความผิดจริง โดยโจทกมีหนาที่นําสืบใหศาลเห็นวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดจริงดังไดกลาวมาแลว 
แตในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดเปนขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล อันมีผลใหเม่ือ
โจทกสามารถนําสืบใหเห็นถึงขอเท็จจริงอันเปนเง่ือนไขของขอสันนิษฐานไดแลว (basic fact) ก็จะสงผล
ใหเกิดขอเท็จจริงที่ไดรับการสันนิษฐาน (presumed fact) ตามมา๔ โดยจําเลย (ผูบริหารนิติบุคคล) 
มีหนาที่ตองนําเสนอพยานหลักฐาน (evidential Burden) เพื่อหักลางขอสันนิษฐานนั้น ซึ่งในสภาวะ
เชนนีอ้าจทําใหจาํเลยตกอยูในสภาวะท่ีเสยีเปรียบและมีโอกาสท่ีจะแพคดมีากข้ึน และในความเปนจริง
ผูบรหิารของนติบิคุคลอาจมหีลายคน และอาจไมสามารถทราบเกีย่วกับการกระทําตาง ๆ  ของนติบิคุคล
ไดครบทุกเรื่อง ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนในกรณีที่นิติบุคคลนั้นเปนบริษัทที่มีขนาดใหญ 

 อยางไรก็ตาม เหตุที่กฎหมายไดกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหาร
นติบิคุคลในลักษณะดังกลาวนัน้ มาจากเหตุผลท่ีวา การดําเนินงานตาง ๆ  ของนิตบิคุคลในบางคร้ังอาจ
เปนการกระทําความผิดได ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันอาจสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจเปน
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณทีีค่วามผดินัน้เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ (economic crime) 
เนือ่งจากโดยลกัษณะของอาชญากรรมประเภทนีพ้ยานหลกัฐานตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของกบัการกระทาํความผดิ
มกัจะอยูในความครอบครองของผูกระทาํความผดิเปนสวนใหญ ทาํใหการรวบรวมพยานหลกัฐานตาง ๆ  
ของฝายโจทก เพื่อฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเปนไปดวยความยากลําบาก ซึ่งถาฝายโจทก
ไมสามารถนําพยานหลักฐานเขาสืบใหศาลเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลยจนปราศจากเหตุ
อนัควรสงสยัไดแลว ศาลกไ็มอาจลงโทษจาํเลยได ดวยเหตนุี ้กฎหมายจงึจาํเปนตองกาํหนดขอสนันษิฐาน
ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลบาง เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรม

 นอกจากนี ้การกาํหนดขอสนันษิฐานความรบัผดิใหผูบรหิารนติบิคุคลตองรบัผดิในการกระทาํ
ของผูบรหิารนิตบิคุคลอ่ืนโดยท่ีตนมไิดมสีวนรูเหน็หรือมสีวนเก่ียวของกบัการกระทําความผิดดวยเลยน้ัน 
กเ็ปนเพราะกฎหมายประสงคจะใหผูบรหิารนติบิคุคลซึง่อยูในนติบิคุคลเดยีวกนัมหีนาทีต่องคอยควบคมุ
และสอดสองดูแลพฤติกรรมเก่ียวกับการบริหารดําเนินงานตาง ๆ  ระหวางบรรดาผูบริหารนิติบุคคลดวยกัน 
เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนั่นเอง

  ๔ โสภณ  รัตนากร, “คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน”, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรรณาการ, ๒๕๓๘), 
หนา ๑๒๕ – ๑๔๔.

กฎหมายประสงคจะใหผูบริหารนิติบุคคลซ่ึงอยู ใน
นติบิคุคลเดยีวกนัมหีนาทีต่องคอยควบคมุและสอดสอง
ดูแลพฤติกรรมเก่ียวกับการบริหารดําเนินงานตาง ๆ 
ระหวางบรรดาผูบริหารนิติบุคคลดวยกัน เพื่อปองกัน
มิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนั่นเอง
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๓. ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในตางประเทศ๕ 
  ๓.๑ ความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลในประเทศอังกฤษ
 ในประเทศองักฤษไดมกีารกําหนดความรบัผดิทางอาญาของผูบรหิารนติบิคุคลไวในกฎหมาย

ลายลักษณอักษรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการบัญญัติกฎหมายใน ๒ ลักษณะ คือ  
  ๑) การกาํหนดวาในกรณทีีน่ติบิคุคลกระทาํความผดิ และสามารถพสิจูนไดวาเปนการกระทาํ

ท่ีเกิดข้ึนโดยความยินยอม หรือความรูเห็นเปนใจ หรือเกิดข้ึนจากความประมาทใด ๆ ของผูอํานวยการ 
ผูจัดการ เลขาธิการ หรือเจาหนาที่อื่นใดในลักษณะเดียวกันกับบุคคลในตําแหนงตาง ๆ ดังกลาว
ของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการในลักษณะดังกลาว บุคคลนั้นและนิติบุคคลจะมีความผิด 
ซึ่งในกรณีนี้โจทกมีหนาที่นําสืบใหศาลเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลย ทั้งนี้ กฎหมายสวนใหญ
ของอังกฤษจะมีลักษณะเชนนี้

 ๒) การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล ซึ่งในกรณีนี้
ฝายจําเลยมีหนาที่นําเสนอพยานหลักฐาน เพื่อหักลางขอสันนิษฐานของกฎหมาย 

 การบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่เปนขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหาร
นิติบุคคลน้ัน ทําใหเกิดขอสงสัยเร่ืองความชอบธรรมของการบัญญัติกฎหมายในลักษณะน้ี เนื่องจาก
การดําเนินคดีอาญาในประเทศอังกฤษยึดถือหลัก “presumption of innocence” และในระบบ
คอมมอนลอวมีการแบงภาระการพิสูจนออกเปนภาระจูงใจใหศาลเช่ือ (persuasive burden) และ
ภาระการนําเสนอพยานหลักฐาน (evidential burden) ในคดีอาญาน้ันโจทกมีภาระท้ัง ๒ ประการ
คอื ทัง้ภาระจูงใจใหศาลเช่ือ และภาระการนําเสนอพยานหลักฐาน สวนจาํเลยมหีนาทีเ่พยีงการนําเสนอ
พยานหลักฐานเทานั้น มิไดมีหนาที่จูงใจใหศาลเชื่อแตอยางใด โดยจําเลยมสีิทธิที่จะไมใหการใด ๆ เลย 
หรืออาจจะยกขอตอสูโตแยงขอกลาวหาของโจทกได 

 ดวยเหตุดังกลาว ในระยะหลังจึงไมมีการตรากฎหมายเปนขอสันนิษฐานความรับผิดของ
ผูบริหารอีกตอไป ในกรณีที่รัฐประสงคจะกําหนดใหผูบริหารนิติบุคคลตองรับผิด รัฐก็จะกําหนดความ
รับผิดของผูบริหารเอาไวโดยชัดแจง โดยกําหนดองคประกอบความผิดไววา เมื่อผูบริหารนิติบุคคล 
“มสีวนรู” ในการกระทาํ (โดยทีม่ติอง “ลงมอืกระทาํ”) กเ็ปนความผดิแลว และกาํหนดใหโจทกเทานัน้ที่
มภีาระการพสิจูนใหเหน็ถงึความผดิของจาํเลย เชนตาม The Companies Act ๑๙๖๗ มาตรา ๘๙ (๑) 
กําหนดวา “ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้และพิสูจนไดวาความผิดนั้น
เกดิขึน้โดยความยนิยอม หรอืรูเหน็เปนใจ หรอืโดยความประมาทของผูอาํนวยการ ผูจดัการ หรอืบคุคล
อื่นใดที่มีฐานะคลายคลึงกับบุคคลตาง ๆ เหลานี้ บุคคลนั้นมีความผิดเชนเดียวกับนิติบุคคล”

 ๓.๒ ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ผูแทนของนิติบุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิด

อาญาจะตองมีความรับผิดทางอาญาดวย แมวาจะเปนการกระทําในนามของนิติบุคคล และได
กระทําโดยอยูภายในขอบเขตแหงงานที่จางก็ตาม และโดยทั่วไป ผูบริหารนิติบุคคลจะตองรับผิด

  ๕ วงศศิริ  ศรีรัตน, “ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๓๖), หนา ๖๗ – ๗๘.
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“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”

จุลนิติ

ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เฉพาะในกรณีที่ผูบริหารนิติบุคคลไดสั่งหรืออนุญาตใหมี
การกระทํานั้น มิใชตองรับผิดเพียงเพราะวาตนมีสถานะเปนผูบริหารนิติบุคคล

 ในสวนของการบัญญัติกฎหมายเพ่ือกําหนดความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล 
ฝายนิติบัญญัติมักจะไมบัญญัติเปนขอสันนิษฐานใหผูบริหารนิติบุคคลตองรับผิด แตจะบัญญัติ
ไวในลักษณะที่ใหผูบริหารนิติบุคคลจะตองรับผิดตอเมื่อผูบริหารนิติบุคคลมีสวนรูเห็นในการ
กระทําความผิดนั้นในทํานองเดียวกับกฎหมายอังกฤษ เชน The Consumer Product Safety Act 
(๑๕ U.S.C.A. section ๒๐๗๐ (๖) บญัญตัวิา “ในกรณทีีผู่อาํนวยการ เจาหนาที ่หรอืตวัแทนของบรษิทั
รูหรอืเจตนา สัง่ ใหอาํนาจ หรอืกาํหนดการกระทําใด ๆ  โดยฝาฝนทัง้หมดหรือแตบางสวนในมาตรา ๑๙ 
และไมยอมกระทําการตามคําส่ังที่บริษัทไดรับจากคณะกรรมการจะตองถูกลงโทษตามมาตราดังกลาว 
โดยไมคํานึงวาบริษัทจะไดรับโทษหรือไม”

๔. ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลของประเทศไทย
 ในประเทศไทยไดมกีารกาํหนดใหผูบรหิารนติบิคุคลตองรบัผดิในกรณทีีน่ติบิคุคลกระทาํผดิ

ครั้งแรกในพระราชบัญญัติปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๘๐ มาตรา ๑๘ และการตรากฎหมาย
ในระยะหลัง ๆ มักจะมีการบัญญัติความรับผิดของผู บริหารนิติบุคคลในลักษณะที่เชื่อมโยงกับ
ความผดิของนติบิคุคลควบคูไปดวยกนัเสมอ กลาวคือ ในกรณทีีก่ฎหมายบญัญตัใิหนติบิคุคลตองมคีวาม
รับผิดทางอาญาแลว กฎหมายก็จะบัญญัติขอสันนิษฐานใหบรรดาผูบริหารนิติบุคคลตองมีความรับผิด
ทางอาญาดวย โดยนํารูปแบบจากกฎหมายฉบับกอน ๆ มาใชเปนตัวอยาง และในบางคร้ังอาจจะมิได
มีการพิจารณาถึงคุณธรรมทางกฎหมายหรือสิ่งที่กฎหมายประสงคจะคุมครอง และม ิไดคํานึงถึงความ
จําเปนที่จะตองกําหนดความรับผิดในลักษณะดังกลาวในกฎหมายฉบับน้ัน ๆ แตอยางใด โดยเฉพาะ
ในกรณีการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับทางดานเศรษฐกิจ๖ สงผลทําใหในปจจุบันมีกฎหมายที่บัญญัติ
เกีย่วกับความรบัผิดทางอา ญาของผูบริหารนติบิคุคลอยูมากมายหลายสิบฉบบั โดยมกีรณตีวัอยางดงันี ้

 ๑) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔
  ๒) พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
  ๓) พ ระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖๐

 ๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๙ – ๘๒.

ในประเทศไทยไดมีการกําหนดใหผูบริหารนิติบุคคล
ตองรับผิดในกรณีที่นิติบุคคลกระทําผิดครั้งแรกใน
พระราชบัญญตัปิองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๘๐ 
มาตรา ๑๘ และการตรากฎหมายในระยะหลัง ๆ มักจะ
มีการบัญญัติความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลใน
ลักษณะที่เชื่อมโยงกับความผิดของนิติบุคคลควบคู
ไปดวยกันเสมอ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๖๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

  ๔) พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๘
  ๕) พร ะราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๗๑
   ๖) พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗  มาตรา ๑๕
  ๗) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕ ๓๕ มาตรา ๒๕
  ๘) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๔
  ๙) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๐๑
  ๑๐) พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๒
  ๑๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖
  ๑๒) พระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๕๗ ทวิ
  ๑๓) พระ ราชบัญญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๘ 
  ๑๔) พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ . ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒
  ๑๕) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจา ยเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๓๐
 ๑๖) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ . ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘
  ๑๗) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ .ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑
  ๑๘) พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖๔
  ๑๙) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๐
 ๒๐) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๙
  ๒๑) พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๔
  ๒๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๒
  ๒๓) พระราชบัญญ ัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๓
  ๒๔) พระราชบัญญัติโรงง านผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐
  ๒๕) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕ ๐ มาตรา ๑๕๓
  ๒๖) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
 ๒๗) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๑
 ๒๘) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓๒
  ๒๙) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓๕
  ๓๐) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๙
 ๓๑) พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๘
  ๓๒) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๓๙ ทวิ
  ๓๓) พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๗๖
  ๓๔) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๖๘

“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”

จุลนิติ

๕. แนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
 โดยเหตุที่การตรากฎหมายในลักษณะที่เปนการสันนิษฐานใหผูดําเนินกิจการของ

นติบิคุคลรบัผดิไวกอน ทาํใหเกดิประเดน็ขอถกเถยีงในทางวชิาการตลอดระยะเวลาทีผ่านมาวาเปนการ
ขดัตอบท “ขอสันนษิฐานวาผูตองหาหรือจาํเลยในคดีอาญาเปนผูบรสิทุธิ”์ ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรอืไม เพยีงใด จนในท่ีสดุประเด็นดงักลาวนีไ้ดขึน้สูกระบวนการพิจารณาวินจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลฎีกาไดสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๒ (นายพิธาน  เช่ียวหัตถพงษ) เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑๗ วาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) 
ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม

 ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็นดังกลาวไวในคําวินิจฉัยท่ี ๑๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 
วา พระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เปนขอสนันษิฐานตามกฎหมาย
ทีม่ผีลเปนการสันนษิฐานความผิดของจําเลยโดยโจทกไมตองพิสจูนใหเห็นถึงการกระทําหรอืเจตนา
อยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไข
ของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เน่ืองจากการสันนิษฐานวา 
ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนนิงานของนิตบิคุคลน้ันตองรวมรับผดิกบันิตบิคุคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสจูนไดวา 
ตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนไปใจในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจน
ถงึการกระทาํหรอืเจตนาของกรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงาน
ของนิติบุคคลนั้นวา มีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจน
แตเพียงวา นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน 

 ๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา 
 “ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายน้ันตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาล
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตให
รอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”.

เปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลย
ในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข มิใช
การสันนิษฐานขอเท็จจริงท่ีเปนองคประกอบความผิด
เพียงบางขอหลังจากท่ีโจทกไดพิสูจน ใหเห็นถึงการ
กระทําอยางใดอยางหน่ึงที่ เก่ียวของกับความผิดที่
จําเลยถูกกลาวหา
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๖๙

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลยใน
คดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบ
ความผดิเพยีงบางขอหลงัจากทีโ่จทกไดพสิจูนใหเหน็ถงึการกระทาํอยางใดอยางหนึง่ทีเ่กีย่วของกบั
ความผดิทีจ่าํเลยถกูกลาวหา และยังขดักับหลักนิตธิรรมขอทีว่า โจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสจูน
ถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด นอกจากน้ี บทบัญญัติมาตรา
ดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย 
ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุมหรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยาน
หลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวา บุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิด
ทีถ่กูกลาวหา บทบัญญตัมิาตราดงักลาวในสวนท่ีสนันษิฐานความผดิอาญาของผูตองหาและจาํเลย
โดยไมปรากฏวา ผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเก่ียวกับความผิดนั้น
จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง

 อาศัยเหตุดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ ๒๕๔๕ 
มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนทีสั่นนษิฐานใหบรรดากรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษทางอาญารวมกับนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีการ
กระทาํหรอืเจตนาประการใดอนัเกีย่วกบัการกระทาํความผดิของนติบิคุคลนัน้ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยวา 
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไมอีกตอไป๘

๖. บทสรุปและขอเสนอแนะ
 ผลจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดทําใหเกิดความชัดเจนในทางวิชาการวา 

การตรากฎหมายในลักษณะท่ีมีการบัญญัติความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลในลักษณะท่ีเชื่อมโยง
กับความผิดของนิติบุคคลควบคูไปดวย กลาวคือ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหนิติบุคคลตองมี
ความรับผิดทางอาญาแลว การท่ีกฎหมายบัญญัติขอสันนิษฐานใหบรรดาผูบริหารนิติบุคคลตองมี
ความรับผิดทางอาญาดวย โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น เปนการขัดตอขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์ 
(presumption of innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ซึ่งคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ
ทุกองคกร

  อยางไรก็ตาม คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วาเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรฐัมนตร ีศาล และองคกรอืน่ของรฐัน้ัน กแ็ตเฉพาะในกรณขีองพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เทาน้ัน ท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและเปนอันใชบังคับไมได ไมมีผลทาํให
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีลักษณะทํานองเดยีวกันและมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน (ดังเชน
ที่ไดยกตัวอยางไวในขอ ๔) เปนอันใชบังคับไมไดตามไปดวย   

 ๘ โปรดดูคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ หนา ๕ – ๖.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๗๐

“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”

จุลนิติ

 ดังน้ัน จึงควรมีการดําเนินการเพ่ือเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายตาง ๆ  ท่ีมีลักษณะเดียวกันและมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย” 
ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง (๒) 
โดยบัญญัติใหศาลท่ีพิจารณาคดี บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผูตรวจการแผนดิน และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สามารถที่จะเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดวา 
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชแลวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม 

 ทั้งนี้ การใชชองทางเพ่ือเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) ซึ่งกําหนดวา 
ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเห็นวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา นั้น นาจะเปนชองทางที่ดีที่สุด เพราะผูตรวจการแผน
ดินสามารถดําเนินการสํารวจและรวบรวมรายชื่อกฎหมายทุกฉบับที่มีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว
เพือ่เสนอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัวา บทบญัญตัแิหงกฎหมายดังกลาวมขีอความขัดหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม ในคราวเดียวกันไดเลย 

  อนึ่ง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอ
รฐัธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสอง และเปนอนัใชบงัคบัไมได แลว หากหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการบงัคบัใช
กฎหมายฉบับนั้นมีความเห็นวา กรณีที่ผูกระทําความผิดตามกฎหมายเปนนิติบุคคลและมีความจําเปน
ที่จะตองกําหนดความรับผิดทางอาญาแกผูบริหารนิติบุคคลใหมีความรับผิดดวย ก็เปนการสมควร
เปนอยางยิง่หากท่ีจะไดมกีารดําเนนิการเสนอเพ่ือใหมกีารแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับนัน้ ๆ  โดยการบัญญตัิ
ความรบัผิดทางอาญาแกผูบรหิารนติบิคุคลในลกัษณะทํานองเดียวกบัประเทศองักฤษ หรอืสหรฐัอเมรกิา 
กลาวคือ ในกรณีที่ตองการจะกําหนดใหผูบริหารนิติบุคคลตองรับผิด ก็ควรกําหนดความรับผิดของ
ผูบรหิารเอาไวโดยชัดแจง โดยกําหนดองคประกอบความผิดไววา เมือ่ผูบรหิารนิตบิคุคล “มสีวน” หรอื 
“รูเห็น” หรือ “ยินยอม” หรือ “เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอ” ในการกระทําความผิดของ
นิติบุคคล (โดยที่มิตอง “ลงมือกระทํา”) ก็เปนความผิดแลว และกําหนดใหโจทกเทาน้ันที่มีภาระ
การพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลย ซึ่งการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้นั้นยอม
ไมเปนการขัดตอขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์ (presumption of 
innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง แตประการใด. 
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