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ความ

รั บ ผิ ด ของผู ้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายนั้ น
เนือ่ งจากนิตบิ คุ คลเป็นบุคคลทีก่ ฎหมายสมมติขนึ้
มา ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินกิจการได้ด้วยตนเอง จึงจ�ำเป็นต้องมี
ผู้แทนนิติบุคคลเป็นหัวใจของนิติบุคคลที่จะกระท�ำการใดๆ เพื่อ
นิติบุคคลนั้น ดังนั้น กิจการที่ผู้แทนนิติบุคคลได้กระท�ำต่อบุคคล
ภายนอกในขอบอ� ำ นาจจะถื อ เป็ น การกระท� ำ ของนิ ติ บุ ค คลเอง
นิตบิ คุ คลจึงต้องรับผิดในกิจการนัน้ ต่อบุคคลภายนอก ส่วนกรรมการ
ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว ส�ำหรับการกระท�ำให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลอื่นนั้น ผู้แทนนิติบุคคลจะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76 โดยก�ำหนดให้การกระท�ำใดทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเสียหายแก่บคุ คลอืน่ เป็นการกระท�ำในขอบวัตถุประสงค์ของ
นิติบุคคล ถ้าการกระท�ำตามหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้มี

อ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอืน่ นิตบิ คุ คลจะต้องรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความ
เสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย
แต่ถ้าการกระท�ำใดเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น เป็นการกระท�ำ
นอกขอบวัตถุประสงค์ หรืออ�ำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล ผู้แทน
นิติบุคคล หรือผู้มีอ�ำนาจท�ำการแทนนิติบุคคลต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายนัน้ โดยจะฟ้องนิตบิ คุ คล
ไม่ได้
ตามหลักกฎหมายแรงงาน กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล เช่น
บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายแรงงาน จะบัญญัติให้
กรรมการบริษัท หรือผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้จัดการงานแก่
นิติบุคคลถือเป็นนายจ้างด้วย ความรับผิดของนายจ้างซึ่งเป็น
กรรมการบริษัท หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นตามกฎหมายแรงงานจะไม่
ได้บัญญัติความรับผิดไว้เป็นการเฉพาะว่า ผู้แทนนิติบุคคลจะต้อง
รับผิดต่อลูกจ้างเพียงใด โดยจะต้องร่วมรับผิดต่อบริษัทหรือไม่และ
หากต้องร่วมรับผิดจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวหรือไม่
ส� ำ หรั บ การความรั บ ผิ ด ของนายจ้ า งผู ้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลนั้ น
แนวค�ำพิพากษาฎีกาจะน�ำหลักเรือ่ งนิตบิ คุ คลมาบังคับใช้ โดยถือว่า
ผู้แทนนิติบุคคลเป็นเพียงผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคล
เท่านัน้ ในการรับผิดจึงต้องพิจารณาว่าผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลกระท�ำการ
ภายในขอบอ�ำนาจของนิติบุคคลหรือไม่ หากผู้แทนนิติบุคคล
กระท�ำการภายในขอบอ�ำนาจของนิติบุคคล แม้กฎหมายจะก�ำหนด
ให้ผู้แทนนิติบุคคลเป็นนายจ้าง รวมทั้งก�ำหนดให้นายจ้างจะต้อง
ร่วมรับผิดต่อลูกจ้างตามกฎหมาย หรือตามสัญญาจ้างแรงงาน แต่
นายจ้ า งผู ้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลจะไม่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด เป็ น การส่ ว นตั ว ทั้ ง นี้
เนื่ อ งจากเป็ น การจ้ า งแรงงานมาเป็ น พนั ก งานของนิ ติ บุ ค คล
เป็นการจ้างแรงงานเพื่อมาใช้ด�ำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
โดยแท้ ดังนั้น ตามแนวค�ำพิพากษาฎีกาจะถือว่า การกระท�ำเกี่ยว
กับการจ้างแรงงานทัง้ หมดของนิตบิ คุ คลนัน้ ถือเป็นขอบอ�ำนาจของ
นิติบุคคล ดังนั้น หากนายจ้างผู้แทนนิติบุคคลด�ำเนินการเกี่ยวกับ
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การจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงาน การลงโทษทางวินัย
การเลิกจ้าง ท�ำข้อตกลงเกีย่ วกับสัญญาจ้างแรงงาน หรือท�ำข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เหล่านี้จึงล้วน
แต่เป็นขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลทั้งสิ้น แม้การกระท�ำของ
นายจ้ า งผู ้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลจะท� ำ ให้ นิ ติ บุ ค คลถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง หรื อ ถู ก
เจ้าพนักงานของรัฐมีคำ� สัง่ ให้ดำ� เนินการทางด้านแรงงาน แต่นายจ้าง
ผู้แทนนิติบุคคลก็ไม่จ�ำเป็นต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว เมื่อนายจ้าง
ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลไม่ตอ้ งรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อลูกจ้าง นายจ้างผูแ้ ทน
นิติบุคคลจึงมีหน้าที่เพียงกระท�ำการแทนนิติบุคคล เพื่อให้นิติบุคคล
ช�ำระหนี้ หรือปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือ
ตามที่กฎหมายบัญญัติต่อลูกจ้างเท่านั้น
เที ย บเคี ย งค� ำ พิ พ ากษาฎี ก าที่ 173-228/2553 พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5 ได้ให้คำ� นิยามค�ำว่า นายจ้างใน
ท�ำนองเดียวกันกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 ว่า
นายจ้างหมายความว่า ผูซ้ งึ่ ตกลงรับลูกจ้างเข้าท�ำงาน โดยจ่ายค่าจ้าง
ให้ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอ�ำนาจ
กระท�ำการแทนนิตบิ ุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ�ำนาจ
กระท�ำการแทนนิติบุคคลให้ท�ำการแทนด้วย เมื่อจ�ำเลยที่ 2 เป็น
กรรมการผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนจ�ำเลยที่ 1 ย่อมมีฐานะเป็น
นายจ้างโจทก์ แต่จ�ำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงของโจทก์มฐี านะ
เป็นนิติบุคคล มีจ�ำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจท�ำการแทนตาม
ป.พ.พ. มาตรา 1167 ซึ่งความเกี่ยวพันกันในระหว่างกรรมการและ
บริษัทและบุคคลภาย นอกนั้น ให้บงั คับตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวล
กฎหมายนีว้ า่ ด้วยตัวแทนและบทบัญญัตวิ า่ ด้วยตัวแทน มาตรา 820
มีความหมายว่ากิจการใดอันตัวแทนได้กระท�ำไปในขอบ
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อ�ำนาจของตัวแทนนั้น เป็นการกระท�ำของตัวการจ�ำเลยที่ 1 ผู้เป็น
ตัวการ จึงต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในการกระท�ำของจ�ำเลยที่ 2
ที่ได้กระท�ำไปภายในวัตถุประสงค์ของจ�ำเลยที่ 1 โดยจ�ำเลยที่ 2 ไม่
ผูกพันรับผิดเป็นส่วนตัวต่อโจทก์
เทียบเคียงค�ำพิพากษาฎีกาที่ 5493/2541 จ�ำเลยที่ 4 ถึงที่ 5
เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนจ�ำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล
ในฐานะนายจ้าง แม้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
คุม้ ครองแรงงาน ข้อ 2 จะระบุให้จำ� เลยที่ 2 ถึงที่ 5 มีฐานะเป็นนายจ้าง
ด้วยก็ตาม แต่เมื่อจ�ำเลยที่ 1 ถึง 5 ได้กระท�ำการใดๆ อันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของจ�ำเลยที่ 1 แล้ว จ�ำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ก็เป็นเพียงผู้มี
อ�ำนาจกระท�ำการแทนจ�ำเลยที่ 1 ซึง่ เป็นตัวการเท่านัน้ จ�ำเลยที่ 2 ถึงที่
5 ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว หรือร่วมกับจ�ำเลยที่ 1 รับผิดต่อโจทก์
บทสรุปส่งท้าย ความรับผิดของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล หรือนิตบิ คุ คล
ต่อบุคคลภายนอกนัน้ จะต้องรับผิดตามหลักกฎหมายตัวแทน ซึง่ การ
กระท�ำภายในกรอบอ�ำนาจตัวแทนนั้นในการจัดการงานให้แก่นิติบุคคล ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลจะไม่ตอ้ งรับผิดต่อบุคคลภายนอก เมือ่ ได้กระท�ำ
กิจการไปภายในขอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของนิติบุคคลแล้ว
กิจการนัน้ ย่อมมีผลผูกพันนิตบิ คุ คลเสมือนว่านิตบิ คุ คลได้เข้าท�ำกิจการ
นั้นเอง ซึ่งมีผลท�ำให้นิติบุคคลจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ส่วน
ผู้แทนนิติบุคคลไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1167 ประกอบมาตรา 820 หากผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลกระท�ำ
เกินขอบอ�ำนาจของนิตบิ คุ คล ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลจะต้องรับผิดต่อบุคคล
เป็นการส่วนตัว เว้นแต่ทปี่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ ของนิตบิ คุ คลให้สตั ยาบัน
การกระท�ำนัน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1167
ประกอบมาตรา 823 TPA
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