
หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของ

ผู้แทนนิติบุคคล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตราแห่งประมวลกฎหมาย  พระราชบัญญัติและพระราชกําหนด  

จํานวนเจ็ดสิบหกฉบับ  ดังต่อไปนี้  และให้ใช้ความตามที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนตามลําดับ 
(๑) มาตรา  ๑๒  จัตวา  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  

พุทธศักราช  ๒๔๗๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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(๒) มาตรา  ๓๕  ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และมาตรา  ๙๐/๕  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๓๐)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๓) มาตรา  ๖๒  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติเรือไทย  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๔) มาตรา  ๑๑๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๕) มาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน   
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๖) มาตรา  ๒๘/๔  แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ .  ๒๕๐๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๗) มาตรา   ๓๙   ทวิ   แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย   พ .ศ .   ๒๕๑๐   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๘) มาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พ.ศ.  ๒๕๑๐   
(๙) มาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
(๑๐) มาตรา  ๗๒/๕  แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๑๑) มาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๑๒) มาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๑๓) มาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๑๔) มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

อาคารชุด  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๑๕) มาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๑๖) มาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๑๗) มาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  

พ.ศ.  ๒๕๒๔   
(๑๘) มาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกําหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
(๑๙) มาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
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(๒๐) มาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๗   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  
พ.ศ.  ๒๕๒๗  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๒๑) มาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  ๒๕๒๘   
(๒๒) มาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
(๒๓) มาตรา  ๑๐๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   
(๒๔) มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการเล่นแชร์  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
(๒๕) มาตรา  ๔๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๒๖) มาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒๗) มาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
(๒๘) มาตรา  ๑๑๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒๙) มาตรา  ๘๗/๒  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓๐) มาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓๑) มาตรา   ๑๑๔   แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต   พ .ศ .   ๒๕๓๕   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓๒) มาตรา  ๑๐๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓๓) มาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
(๓๔) มาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
(๓๕) มาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๓๖) มาตรา  ๑๓  แห่งพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๓๗) มาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๓๘) มาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๓๙) มาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๔๐) มาตรา  ๖๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
(๔๑) มาตรา  ๘๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๔๒) มาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
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(๔๓) มาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๔๔) มาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
(๔๕) มาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔๖) มาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔๗) มาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔๘) มาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔๙) มาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
(๕๐) มาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๕๑) มาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
(๕๒) มาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
(๕๓) มาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
(๕๔) มาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
(๕๕) มาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๕๖) มาตรา  ๑๓๕  แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๕๗) มาตรา  ๑๑๕  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๕๘) มาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
(๕๙) มาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
(๖๐) มาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๖๑) มาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๖๒) มาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๖๓) มาตรา  ๑๔๑  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๖๔) มาตรา  ๑๕๓  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๖๕) มาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๖๖) มาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  

พ.ศ.  ๒๕๕๑   
(๖๗) มาตรา  ๑๓๒  และมาตรา  ๑๓๙  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๖๘) มาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๖๙) มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๗๐) มาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
(๗๑) มาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๗๒) มาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗๓) มาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๗๔) มาตรา  ๑๒๒  แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๗๕) มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
(๗๖) มาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

๑. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  พุทธศักราช  ๒๔๗๔ 
  “มาตรา  ๑๒  จัตวา  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๒. ประมวลรัษฎากร 
  “มาตรา  ๓๕  ทวิ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒  ทวิ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี 
และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการ 
หรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย” 
 
  “มาตรา  ๙๐/๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามหมวดนี้เป็นนิติบุคคล 
ถ้าการกระทาํความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิด 
นั้น ๆ  ด้วย” 
 
๓. พระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ 
  “มาตรา  ๖๒  ตรี  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๖๒  ทวิ  เป็นนิติบุคคล   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น 
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๒  ทวิ  ด้วย” 
 
๔. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 
  “มาตรา  ๑๑๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕. พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  
สมาคม  และมูลนิธิ  พ.ศ.  ๒๔๙๙ 
  “มาตรา  ๒๕  ในกรณีที่บริษัทจํากัดใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๗ 
ถึงมาตรา  ๒๔  ถ้าการกระทําความผิดของบริษัทจํากัดนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทจํากัดนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไมส่ั่งการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้บริษัทจํากัดนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท” 
 
๖. พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
  “มาตรา  ๒๘/๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๗. พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

“มาตรา  ๓๙ ทวิ  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๘. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
  “มาตรา  ๓๓  ผู้ใดมิใช่ในกิจการของ  อผศ.  หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 
จาก  อผศ.  ใช้ชื่อหรือถ้อยคําในประการท่ีน่าจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นกิจการของ  อผศ.   
หรือเกี่ยวเน่ืองกับกิจการของ  อผศ.  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  นิติบุคคลใดมิใช่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 
จาก  อผศ.  ใช้คําว่า  “อผศ.”  “ทหารผ่านศึก”  “ผ่านศึก”  “นอกประจําการ”  หรือคําว่า“ทหาร”  
เป็นชื่อหรือประกอบชื่อของนิติบุคคลน้ัน  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการ
หรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรอืบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ 
ในวรรคหนึ่งด้วย” 
 
 



๓ 
 

๙. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
  “มาตรา  ๗๖  ในกรณีที่บริษัทใดกระทําความผิด  ถ้าการกระทําความผิด 
ของบริษัทนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการ 
หรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้บริษัทนั้นกระทําความผิด   
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๐. พระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“มาตรา  ๗๒/๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  เว้นแต่กรณี 
ตามมาตรา  ๗๒/๒  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการ 
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ 
สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๑. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  “มาตรา  ๘๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๒. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๓. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  “มาตรา  ๓๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๑๔. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา  ๗๑  นิติบุคคลอาคารชุดใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘/๑ 
มาตรา  ๓๘/๒  และมาตรา  ๓๘/๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
  ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น  
หรือในกรณีที่ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้น 
ไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลอาคารชุดนั้นกระทําความผิด  ผู้จัดการของนิติบุคคล
อาคารชุดนั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งด้วย” 

 
๑๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  “มาตรา  ๕๙  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทาํความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  “มาตรา  ๗๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรอืกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๑๗. พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
  “มาตรา  ๓๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๓๑ 
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิด 
นั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๘. พระราชกําหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
  “มาตรา  ๒๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 



๕ 
 

๑๙. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
  “มาตรา  ๗๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๒๐. พระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

“มาตรา  ๑๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
  ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลซ่ึงปรากฏ 
พยานหลักฐานว่ามีพฤติกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลด้วย” 
 
๒๑. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

“มาตรา  ๙๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๒๒. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
  “มาตรา  ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระทําความผิดตามมาตรา  ๓๔ 
ถ้าการกระทําความผิดของคณะกรรมการกองทุนนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการผู้ใด  หรือในกรณีที่กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้น 
ไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้คณะกรรมการกองทุนนั้นกระทําความผิด  กรรมการผู้นั้น 
ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๒๓. พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

“มาตรา  ๑๐๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคลและถูกลงโทษ 
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิด 
นั้น ๆ  ด้วย” 
 



๖ 
 

๒๔. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
  “มาตรา  ๒๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๕  หรือมาตรา  ๘ 
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นติิบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

 
๒๕. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
  “มาตรา  ๔๘/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๕  วรรคส่ี  ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือน 
ถึงห้าปี  และปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าการกระทําความผิดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นกระทําความผิด  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น 
ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 
 
  มาตรา  ๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๒๖. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๕๙  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๒๗. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “มาตรา  ๖๐  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรอืการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
 
 



๗ 
 

๒๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๑๑๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 

ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๒๙. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “มาตรา  ๘๗/๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการหรือผู้จัดการ  ผู้เชี่ยวชาญ 
บุคลากรเฉพาะ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๓๐. พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๖๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๓๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “มาตรา  ๑๑๔  ในกรณีที่บริษัทใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๘ 
มาตรา  ๓๖  หรือมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง 
ที่ต้องบอกให้แจ้งหรือให้ทําคําชี้แจงตามมาตรา  ๔๕  ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวของบริษัทนั้น 
เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของบริษัทนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการ 
และละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้บริษัทนั้นกระทําความผิดผู้นั้นต้องระวางโทษ 
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
๓๒. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “มาตรา  ๑๐๘  ในกรณีที่บริษัทใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๘ 
มาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดความจริง 
ที่ต้องบอกให้แจ้งหรือให้ทําคําชี้แจงตามมาตรา  ๔๙  หรือไม่หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา  ๕๒  วรรคหนึ่ง  ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวของบริษัทนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทนั้น  หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
บริษัทนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
 
 



๘ 
 

๓๓. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
  “มาตรา  ๓๙  ในกรณีที่สภากระทําความผิดและถูกลงโทษ  ถ้าการกระทําความผิด 
ของสภานั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการผู้ใด  หรือในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีหน้าที่
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สภาน้ันกระทําความผิด  
กรรมการผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท” 

 
๓๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
  “มาตรา  ๗๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๓๕. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
  “มาตรา  ๘๙  ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนรายใดไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๘๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหน่ึงแสนบาท 
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนกระทําความผิด 
ตามวรรคหนึ่ง  ถ้าการกระทําความผิดของผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนนั้นเกิดจาก 
การส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการ
หรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ
จัดการกองทุนนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งล้านห้าแสนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 
๓๖. พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
  “มาตรา  ๑๓  บริษัทบริหารสินทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔/๑  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  หรือมาตรา  ๑๑/๑  วรรคสอง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
หรือคําส่ังหรือเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา  ๔/๑  วรรคสอง  มาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑ 
มาตรา  ๑๑/๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๒  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกิน
วันละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น หรือในกรณีที่บุคคล 
ดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับ 
ไม่เกินสามแสนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 
 
 
 



๙ 
 

๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๔๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  ๆ  ด้วย” 
 
๓๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๖๑  นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘ 
หรือมาตรา  ๙  ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
  ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการส่ังการ 
หรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
๓๙. พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๘๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๔๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๖๙  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๔๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๘๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๔๒. พระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๗๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  และสําหรับนิติบุคคล 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้นด้วย” 
 
๔๓. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๗๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ   
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๔๔. พระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๗๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  และสําหรับนิติบุคคล 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้นด้วย” 
 
๔๕. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๔๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรอืบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๔๖. พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๔๐  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๔๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๕๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๔๘. พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๖๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนนิงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๔๙. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๐. พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๖๐  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๑. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๘๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๕๒. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
  “มาตรา  ๔๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๓. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“มาตรา  ๗๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนนิงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
  “มาตรา  ๔๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๕. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.   ๒๕๔๕ 

“มาตรา  ๖๔  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๓๙  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  
หรือมาตรา  ๓๑  ถ้าการกระทําความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเกิดจากการส่ังการ 
หรือการกระทําของกรรมการผู้ใด  หรือในกรณีที่กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการ
และละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นกระทําความผิด  
กรรมการผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท” 
 
๕๖. พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
  “มาตรา  ๑๓๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  มาตรา  ๑๒๗ 
มาตรา  ๑๒๘  มาตรา  ๑๒๙  มาตรา  ๑๓๐  มาตรา  ๑๓๑  มาตรา  ๑๓๓  หรือมาตรา  ๑๓๘  เป็นนิติบุคคล 
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น 
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
 
 



๑๓ 
 

๕๗. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
  “มาตรา  ๑๑๕  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ 
หรือมาตรา  ๗๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๔   
หรือมาตรา  ๗๕  ถ้าการกระทําความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันเกิดจากการส่ังการ 
หรือการกระทําของกรรมการสภาสถาบัน  อธิการบดี  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการ 
และละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันกระทําความผิด 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“มาตรา  ๔๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๕๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
  “มาตรา  ๗๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๖๐. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
  “มาตรา  ๓๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๖๑. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“มาตรา  ๗๗  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซ่ึงต้องรับโทษตามมาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๑  
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
 
 



๑๔ 
 

๖๒. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  “มาตรา  ๖๐  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๓๓   
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลกระทําความผิด  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการ 
หรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ 
สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๖๓. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  “มาตรา  ๑๔๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๖๔. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  “มาตรา  ๑๕๓  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลกระทําความผิดและถูกลงโทษ   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นติิบุคคลนั้น 
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๖๕. พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา  ๘๐  ผู้ใดให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ซ่ึงความเท็จนั้น 
เป็นข้อสําคัญในการตรวจสอบหรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นทรัสตี 
ถ้าการกระทําความผิดของทรัสตีนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของทรัสตีนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ทรัสตีนั้นกระทําความผิด  
ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
๖๖. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  พ.ศ  .  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๕๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ   
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนติิบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
 
 



๑๕ 
 

๖๗. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๑๓๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒๑  หรือมาตรา  ๑๒๓   
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ   
หรือผู้จัดการ  หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรอืกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการ 
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับ 
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 
  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓๙  ในกรณีที่สถาบันการเงินกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒๒  
มาตรา  ๑๒๔  มาตรา  ๑๒๕  หรือมาตรา  ๑๒๘  ถ้าการกระทําความผิดของสถาบันการเงินนั้น 
เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของ 
สถาบันการเงิน  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น  หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
สถาบันการเงินนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
  “มาตรา  ๑๓๙  ในกรณีที่สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๕๐  
มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๔  หรือมาตรา  ๙๕  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศ  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์  หรือคําส่ังที่กําหนดตามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๙๐  หรือมาตรา  ๙๕   
ถ้าการกระทําความผิดของสถาบันการเงินนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการ 
และละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินนั้นกระทําความผิด   
ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
๖๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๖๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคลและถูกลงโทษ   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ   
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๖๙. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๖๕  ผู้ใดนอกจากสถาบันการเงิน  ใช้ข้อความ  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์  
เพ่ือแสดงว่าธุรกิจของตนเป็นสถาบันการเงินที่เงินฝากได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกิน 
วันละห้าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน 
  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการ 
หรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด   
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

 
 
 



๑๖ 
 

  มาตรา  ๖๖  สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน 
  ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น   
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย” 

 
๗๐. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๕๐  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดในส่วนที่  ๒  นี้  ยกเว้นมาตรา  ๔๘  เป็นนิติบุคคล  
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น 
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๗๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๗๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๗๒. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา  ๕๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ   
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๗๓. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา  ๘๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซ่ึงต้องรับโทษอาญาตามส่วนน้ี 
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิด 
นั้น ๆ  ด้วย” 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

๗๔. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“มาตรา  ๑๒๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 

ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๗๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา  ๔๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ   
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๗๖. พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  “มาตรา  ๖๒  ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๗  
วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ได้รับมอบหมาย 
ให้จัดการเงินของกองทุนนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการ 
และละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๕๔  เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ  
ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคล  โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเก่ียวกับการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้น  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖  และต่อมา 
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทํานองเดียวกัน  คือ  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
มาตรา  ๗๔  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  พระราชบัญญัติ 
สถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  มาตรา  ๒๘/๔  และพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕  ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖  ดังน้ัน  เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 


