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สรุปการบรรยายละเมิด (๘) เรื่อง จงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

 

ตามที่ได้บรรยายในครัง้ก่อนว่าในความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา ๔๒๐  

โจทก์ต้องบรรยายให้ศาลเห็นถึงในส่วนความผิดของจ าเลย ซึ่งประกอบด้วย  

(๑) จ าเลยได้กระท าต่อโจทก์  

(๒) โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ และ  

(๓) โดยผิดกฎหมาย  

 

  ในการพิจารณาว่า อย่างไรถึงเป็น จงใจ หรือ ประมาทเลนิเล่อ นัน้ ถือเป็นส่วน

ส าคัญนอกจากจะครบองค์ประกอบแห่งละเมิดแลว้ ยังมีผลในเรื่องการก าหนดระดับความ

ร้ายแรงแห่งละเมิดด้วย แต่อย่างไรก็ดี ในทางแพ่ง (ละเมิด) กฎหมายมุ่งใหผู้้กระท าต้อง

รับผิดชอบไม่วา่จะจงใจหรอืประมาทเลินเลอ่ก็ตาม ซึ่งตรงนี้อาจจะแตกตา่งกับในทางอาญา

ที่ตอ้งพิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนาหรอื ประมาทเนื่องจากการก าหนดบทลงโทษแตกตา่งกัน 

  

ในทางละเมิด "จงใจ" เทียบเคยีงได้กับ "เจตนา" ในทางอาญา ซึง่เจตนาในทาง

อาญาหมายถึงเจตนาประสงค์ต่อผลและเจตนาย่อมเล็งเห็นผลแห่งการกระท า เชน่ จ าเลย

ใช้ไม้ตโีจทก ์ แสดงว่าจ าเลยมีเจตนาประสงค์ต่อผลให้โจทกไ์ด้รับอันตราย หรือ จ าเลยเขวี้

ยงไม้ไปในท่ีท่ีโจทก์นั่งอยู่ ในทางอาญาอาจมองว่า จ าเลยมีเจตนาชนิดย่อมเล็งเห็นผลแห่ง

การกระท าได้ ซึ่งมผีลเทา่กับ จ าเลยมีเจตนาท ารา้ย แต่ในทางละเมิดเจตนาชนิดย่อม

เล็งเห็น จะถอืเป็นประมาทเลินเลอ่ชนดิเข้ม ๆ หรือบางครั้งอาจใช้ค าว่าประมาทเลนิเล่อ

อย่างรา้ยแรง ซึ่งอาจแบง่เป็นระดับดังนี้ 

(๑) จงใจ (ทางแพ่ง) เทยีบเคยีงกับ เจตนาประสงค์ต่อผล (ทางอาญา) 

(๒) ประมาทเลนิเล่อ แบ่งเป็น 

๒.๑ ประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงเทยีบเคยีงกับเจตนาย่อมเล็งเห็นผล 

๒.๒ ประมาทเลนิเล่อ เทยีบเคยีงกับ ประมาท (ทางอาญา) 

๒.๓ ประมาท เทียบเคยีงกับ ประมาท (ทางอาญา) 
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ขอให้พิจารณาถึง นิตินโยบายของละเมิดและความรับผิดทางอาญา เห็นว่าใน

การบรรยายฟ้องและน าสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงระดับความร้ายแรงของการกระท า  ละเมิด

ได้ จะมีส่วนสัมพันธ์กับการใช้ดุลยพินิจของศาลในการก าหนดค่าสินไหมทดแทน อย่างที่ให้

ความเห็นไว้กอ่นหน้าแล้ววา่ ในปัจจุบันบทบาทของนักกฎหมายตอ้งปรับใช้/ตคีวามกฎหมาย 

(ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร) เพือ่ให้ความเป็นธรรมตอ่สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

มาตรฐานของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทั่วไปที่ถือว่าเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยใน

สังคมให้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ มีเปรียบ

กว่าทางสังคม เพราะในปัจจุบันปัจเจกชน (เอกชน) กับปัจเจกชน (เอกชน) ไม่เท่าเทียมกันใน

ความเป็นจริง  

  ฉะน้ัน ในการปรับใช้กฎหมายละเมิด หากโจทก์น าสืบให้เห็นถงึ  

(ก) สถานภาพความมีเปรียบของจ าเลย ไม่วา่ สถานะ  ความรู้ความช านาญการ 

หรือจ าเลยเป็นผู้มีวชิาชีพ หรือประกอบธุรกิจ เชน่วา่น้ัน   

(ข) พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานความรับผิดชอบของจ าเลยที่มีต่อ

ผู้เสียหาย หรือสังคมแล้ว การใช้มาตรา ๔๓๘ เรื่อง การก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อ

ละเมิดควรขยายขอบเขตให้กว้างขวางมากกว่าการ เยียวยาความเสียหายให้ถึงขนาดเพื่อ

สร้างมาตรฐานทางสังคมอีกทางหนึ่งด้วย เช่น หากพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยเป็น (ก) และจงใจ 

หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ต้องได้รับความเสียหายแก่ผู้อื่นแล้ว  การก าหนดค่า

สนิไหมทดแทนต้องเป็นไปเพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่สังคมมากกว่าการเยียว ยาความ

เสียหายที่แท้จริง มิเช่นนั้น กฎหมายจักไม่สามารถผดุงความเป็นธรรมให้แก่สังคมใน

ฐานะเป็นวิศวกรทางสังคมได้เลย ยกตัวอย่างเช่น การตีพิมพ์ข่าวสารที่ละเมิดต่อสิทธิ

ส่วนบุคคลโดยที่ยอดขาย (ก าไร) มากกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ ---ซึ่งจะเป็น

ช่องทางให้นักธุรกิจแสวงหาผลก าไร โดยค านวณความเสี่ยงทางกฎหมายเป็นต้นทุนทาง

การค้า ซึ่งผมเห็นว่านักธุรกิจไม่ผิด (แต่ไม่ควรตามจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจ)  

ผู้ที่ผิดคอืกระบวนการยุตธิรรมที่ตามไม่ทันต่างหาก--- 
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 ค าว่า "จงใจ" คอื ความประสงคห์รือมุ่งหมายให้ผู้อื่นเสียหาย เรามีหลักพิจารณาความมุ่ง

หมายของผู้กระท าว่า "กรรมเป็นเครื่องแสดงเจตนา" กล่าวคอื การกระท าท่ีแสดงออกมา 

(พฤติกรรม) จักเป็นตัวบอกเองว่า ผู้นั้นมีความมุ่งประสงค์อย่างไร และที่ส าคัญข้อเท็จจริง

ส่วนมากที่ไม่สลับซับซ้อนอะไร สามัญส านึกของเราจ าเป็นตัวบอกเราเองว่าการกระท านั้น

เป็นละเมิดหรือไม่ (Law is common sense) หรือตามหลัก they speak 

themselves  

 

 ตัวอย่าง "จงใจ"  

เรื่องท่ี ๑ 

การที่จ าเลยที่ ๑ ส าแดงขอ้ความอันเป็นเท็จในใบขนสนิคา้ขาออกฉบับพิพาท โดยไม่

มีการสง่ออกไปต่างประเทศจริง จ าเลยที่ ๑ จึงไม่มีสิทธไิด้รับเงินชดเชยค่าภาษอีากรในรูป

บัตรภาษแีละไม่มีสทิธโิอน สทิธติามบัตรภาษใีห้บุคคลอื่น การกระท าของจ าเลยที่ ๑ จึงเป็น

การจงใจกระท าต่อโจทก์โดยผิดกฎหมาย ท าให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการกระท า

ละเมิดต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐ จ าเลยที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตอ้งรับผิดช าระ

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ตอ่ป ีตามมูลค่าบัตรภาษใีห้แก่โจทก์นับแต่วันที่ท าละเมิดตาม 

ป.พ.พ. มาตรา  ๒๐๖ คอืวันที่จ าเลยที่ ๓ รับบัตรภาษพีิพาทไปจากโจทก์ มิใช่นับแต่วันที่มี

การน าบัตรภาษไีปช าระคา่ภาษีอากร จ าเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นสว่นไม่

จ ากัดความรับผิดของจ าเลยที่ ๑ จึงตอ้งร่วมรับผดิกับจ าเลยที่ ๑ ดว้ย  

(ค าพิพากษาฎีกา ๔๒๒๘/๒๕๕๐) 
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เรื่องท่ี ๒ น าคดแีรงงานมาให้พิจารณา (ไม่ใช่คดลีะเมิดโดยตรง) เน่ืองจากศาลวินิจฉัยว่า

ขอ้เท็จจรงิที่ลูกจ้างฝ่าฝืนค าสั่งนายจ้างเป็นการจงใจให้นายจ้างไดร้ับความเสียหาย 

หลังจากจ าเลยมีค าสั่งห้ามไม่ให้ปล่อยเงินกู้นอกระบบในบริษัทจ าเลยแล้ว  โจทก์ยัง

ฝ่าฝืนปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ลูกจ้างของจ าเลยกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ ๑๐ 

ต่อเดือนอันเป็นการกระท าความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ ซึ่งแม้

จะมิใช่เป็นการกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง แต่ก็เป็นการกระท าความผิด

อาญาในระหว่างการท างาน ทั้งยังเป็นการเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อน

ร่วมงานซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานส่งผลกระทบต่อก าลังใจในการท างาน ย่อมท าให้กิจการของ

จ าเลยได้รับความเสียหาย การกระท าของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของจ าเลยในกรณี

ร้ายแรง และเป็นการจงใจท าให้จ าเลยได้รับความเสียหาย จ าเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่

ต้องจ่ ายค่ าชด เชยไม่ต้องบอกกล่าวล่ว งหน้ าและ ไม่ เป็นการ เลิกจ้ า งที่ ไ ม่ เป็ น

ธรรม                        

(ค าพิพากษาฎีกา ๕๙๗๘/๒๕๔๙) 

 

เรื่องท่ี ๓ จ าเลยกระท าลงไปโดยรู้วา่ตนไม่มีสทิธ ิ(การรูเ้ป็นจงใจ) 

จ าเลยยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์อ้างว่า จ าเลยเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน

ชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับสินค้าส่งออกซึ่งเป็นเท็จ ความจริงจ าเลยไม่มีสิทธิได้รับเงิน

ชดเชยค่าภาษอีากรตามกฎหมาย พนักงานเจา้หน้าที่ของโจทก์หลงเชื่อว่าจ าเลยเป็นผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินชดเชย ค่าภาษีอากร จึงออกบัตรภาษีให้แก่ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จ ากัด 

(มหาชน) ตามค าขอของจ าเลย ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จ ากัด (มหาชน) ได้น าบัตร

ภาษีไปใช้ช าระค่าภาษีอากรแทนเงินสดและโจทก์ได้ใช้เงินตามมูลค่า  บัตรภาษีเป็นค่าภาษี

อากรแทนแล้ว โจทก์จึงน าคดีมาฟ้องขอให้จ าเลยรับผิดใช้เงินตามมูลค่าบัตรภาษีดังกล่าว 

การกระท าของจ าเลยเช่นนี้เป็นการจงใจกระท าต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายให้โจทก์เสีย  หาย

แก่ทรัพย์สินอันเป็นการท าละเมิด ซึ่งจ าเลยได้ชื่อว่าเป็นผู้ผิดนัดมาแต่เวลาที่ท าละเมิด 

จ าเลยจึงต้องรับผิดใช้ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ธนาคารดังกล่าวได้รับบัตรภาษีไป จากโจทก์ตาม 

ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐, ๒๐๖ และ ๒๒๔ วรรคแรก  

(ค าพิพากษาฎีกา ๔๗๕๗/๒๕๔๙) 
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เรื่องท่ี ๔ คดีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

การที่จ าเลยไปยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีส่วนคล้ายกับเครื่อง 

หมายการค้าของโจทก์ที่ได้ จดทะเบียนไวก้่อนแล้ว ย่อมถือได้ว่าจ าเลยได้กระท าการอันเป็น

การโต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้ว โจทก์ย่อมมีอ านาจฟ้องจ าเลยได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมาย

การค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งให้

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตาม มาตรา ๔๐ ทั้งนี้ไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นค าคัดค้านต่อ

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม มาตรา ๓๕ ไว้หรือไม่ก็ตาม เพราะตามบทบัญญัต ิ

มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มิได้มีข้อก าหนดจ ากัดสิทธิของโจกท์ว่าจะต้องยื่นค าคัดค้านต่อนาย

ทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีเมื่อพฤติการณ์ของจ าเลยชี้ให้เห็นว่าจ าเลย จง

ใจลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้ราคาสินค้าจะแตกต่างกันอย่างมาก ก็

ไม่ใช่เหตุผลที่จ าเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในกรณีนี้ได้ เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดไปว่าเป็นสินค้า 

ลดราคาของโจทก์ได้ เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจ าเลยใช้กับ

สนิค้าจ าพวก เดียวกับโจทก์ จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจ าเลยคล้ายกับเครื่องหมาย

การค้าของโจทก์จน อาจท าให้สาธารณชนสับสนหรอื หลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า

หรือแหล่งก าเนิดของสินค้าได้ จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่จะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตาม 

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖ (๓๓) และ ๑๓(๒)  

(ค าพิพากษาฎีกา ๓๓๔๔/๒๕๔๕) 

 

เรื่องท่ี ๕ 

ผู้ช าระบัญชีมีหน้าที่ช าระสะสางการงานของบริษัทให้เสร็จไปกับจัดการใช้หนี้เงิน 

และแจกจ าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา ๑๒๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ การที่บริษัท บ. ช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง จ าเลยซึ่ง

เป็นทั้งกรรมการและผู้ช าระบัญชีของบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่เอื้อ เฟื้อสอดส่องในการ

ประกอบกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๑๖๘ และในฐานะที่เป็นผู้ช าระ

บัญชีตามมาตรา ๑๒๕๒ จึงควรจะต้องรู้ว่าบริษัทเป็นหนี้ค่าภาษีอยู่ การที่จ าเลยมิได้เก็บ

รักษาเอกสารไว้ตามมาตรา ๑๒๗๑ อีกทั้งเมื่อจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วมิได้แจ้งการเลิก

กิจการภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเลิกประกอบกิจการตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๕/

๑๕ แต่ไปแจ้งหลังจากน้ัน ๑ ปีเศษและรีบจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีโดยบริษัทยังมีเงิน
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สดเหลืออยู่อีก ๑.๕๓๘,๙๐๕.๔๔ บาท แต่มิได้กันเงินที่จะช าระหนี้ให้กรมสรรพากรโจทก์

โดยกลับแบ่งเงินเฉลี่ยคืน ให้แก่ผู้ถือหุ้น อันขัดต่อมาตรา ๑๒๖๔ และมาตรา ๑๒๖๙ การ

กระท าของจ าเลยจึงเป็นการจงใจปฏิบัติหนา้ท่ีในฐานะผู้ช าระบัญชีโดยฝ่าฝืน กฎหมายท าให้

โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการกระท าละเมิดต่อโจทก์                           

   (ค าพิพากษาฎีกา ๓๑๙๙/๒๕๔๕) 

 

เรื่องท่ี ๖ 

โจทก์ ฟ้องและแก้ไขค าฟ้องว่า จ าเลยซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดโจทก์ท าเอกสาร

ปลอมและเท็จขึ้นซึ่งส าเนาใบขนสินค้าขาออกและแบบแสดงรายการการค้าฉบับมุมน้ าเงิน

ของด่านศุลกากรกระบี่จ านวน ๓ ฉบับ ให้แก่บริษัทสินร่วม จ ากัด น าไปแสดงต่อส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนว่าบริษัทสินร่วม จ ากัด  ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด การที่โจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าภาษีอากร

เนื่องมาจากโจทก์หลงเชื่อว่า บริษัท ส. จ ากัด ได้ส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนก าหนด ตามเอกสารที่จ าเลย

เป็นผู้ท าปลอมและเท็จขึ้น แม้ต่อมาโจทก์ตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวปฏิบัติผิดเงื่อนไข 

เป็นผลให้โจทก์สามารถเรียกเก็บภาษีอากรจากบริษัทดังกล่าวได้หรือสิทธิในการ เรียกเก็บ

ภาษีอากรของโจทก์จากบริษัทดังกล่าวยังมิได้หมดสิ้นไป แต่เมื่อปรากฏว่าโจทก์แจ้งให้

บรษิัทดังกล่าวน าเงินค่าภาษีอากรมาช าระ แต่บริษัทดังกล่าวเพิกเฉยซึ่งจ าเลยก็ไม่น าสืบให้

เห็นได้ว่าโจทก์สามารถเรียก เก็บภาษีจากบริษัทดังกล่าวหรือจากธนาคารที่ออกหนังสือค้ า

ประกันแทนการช าระ หนี้ภาษีอากรดังกล่าวได้ การที่โจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีอากร

ดังกล่าวได้จึงมีผลมาจากการกระท าโดย จงใจของจ าเลยโดยตรงที่กระท าต่อโจทก์โดยผิด

กฎหมายและท าให้โจทก์เสยีหายอัน เป็นการกระท าละเมิดตอ่โจทก์  

(ค าพิพากษาฎีกา ๖๔๘๙/๒๕๔๓) 
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เรื่องท่ี ๗ 

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติได้ว่า จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานต ารวจต าแหน่งรอง 

สารวัตรสืบสวนสถานีต ารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆกับพวกซึ่งไม่มีนายต ารวจชั้นผู้ใหญ่ได้

ร่วมกันจับโจทก์ข้อหารว่มกันลักทรัพย์หรือรับของโจร โดยจับโจทก์ขณะขับรถจักรยานยนต์

อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยไม่ปรากฏว่ามีหมายจับ และยึดรถจักรยานยนต์ของโจทก์

แล้วไปค้นบ้านพักโจทก์โดยจ าเลยเอาหมายค้นบ้าน เลขที่ ๓๗๙ มาแก้ไขเลขที่บ้าน

ให้ตรงกับบ้านโจทก์ และยึดอะไหล่รถจักรยานยนต์กับเครื่องมือรวม ๖๕ รายการ 

เป็นของกลางน าส่งพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆด าเนินคดี 

ต่อมาพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องโจทก์  โจทก์ขอคืนของกลางจากพนักงาน

สอบสวน แต่ได้รับแจ้งว่าไม่มีการยึดทรัพย์ของโจทก์เป็นของกลาง และให้โจทก์ขอ

คืนของกลางจากพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย เขต  ๑เมื่อ

โจทก์ขอคืนของกลางก็ได้รับแจ้งอีกว่าไม่ได้ยึดทรัพย์ของโจทก์ไว้เป็นของกลาง

เช่นเดียวกัน มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกว่า การกระท าของจ าเลยเป็น

ละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า จ าเลยมียศพันต ารวจตรี ต าแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสถานี

ต ารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆจึงเป็นเพียงพนักงานฝ่าย ปกครองหรือต ารวจตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๖) มิใช่สารวัตรต ารวจอันเป็นพนักงานฝ่าย

ปกครองหรอืต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามมาตรา ๒ (๑๗) (ภ) จ าเลยจะจับผู้ใดและค้นในที่รโหฐาน

แห่งใดจะต้องมีหมายจับและหมายค้นด้วย เว้นแต่จะต้องด้วยข้อยกเว้นให้จ าเลยจับและค้น

ได้โดยไม่ต้องมีหมายจับและหมาย ค้น ดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๗๘ และมาตรา ๙๒ บัญญัติไวว้่า 

"มาตรา ๗๘ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับน้ันไม่ได ้ เว้นแต่

ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อบุคคลนัน้ได้กระท าความผิดซึ่งหนา้ด่ังบัญญัติไวใ้นมาตรา ๘๐ 

(๒) เมื่อพบบุคคลนัน้ก าลังพยายามกระท าความผิดหรือพบโดยมีพฤติการณ์อันควร

สงสัยว่าผูน้ัน้จะกระท าความผิดโดยมีเครื่องมืออาวุธหรอืวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ ใน

การกระท าความผิด 

(๓) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นัน้ได้กระท าความผิดมาแล้วและจะหลบหนี 
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(๔) เมื่อมีผู้ขอให้จับโดยแจ้งว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิดและแจ้งด้วยว่าได้ร้อง

ทุกข์ไวต้ามระเบียบแล้ว 

เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจชั้นผู้ใหญ่จับด้วยตนเองไม่ต้องมีหมาย แต่ต้อง

เป็นในกรณีที่อาจออกหมายจับได ้หรือจับไดต้ามประมวลกฎหมายนี้" 

"มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีตอ่ไปนี ้

(๑) เมื่อมีเสยีงร้องให้ชว่ยมาจากขา้งในท่ีรโหฐาน 

(๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนา้ก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน 

(๓) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอัน

แน่นแฟ้น ควรสงสัยว่าไดเ้ข้าไปซุกซ่อน ตัวอยู่ในที่รโหฐานนัน้ 

(๔) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าสิ่งของที่ได้มาโดยการกระท าผิดได้ซ่อนหรืออยู่

ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมา  ได ้

สิ่งของนัน้จะถูกโยกย้ายเสยีก่อน 

(๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับ

ตามมาตรา ๗๘ 

เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ค้นด้วยตนเองไม่ต้องมีหมายค้นก็ได้ 

แต่ต้องเป็นในกรณีที่อาจออกหมายคน้หรอืคน้ได้ตามประมวลกฎหมายนี้" 

ดังนั้น เมื่อจ าเลยจับโจทก์และค้นบ้านโจทก์อันเป็นที่รโหฐานโดยไม่ปรากฏว่ามี 

หมายจับและหมายค้นอันถูกต้อง ทั้งไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นตามกฎหมายที่จะจับและค้นได้

โดยไม่ต้องมีหมายดัง กล่าวมาข้างต้นแล้ว การกระท าของจ าเลยเป็นเรื่องจงใจท าต่อ

โจทก์โดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นละเมิด เมื่อโจทก์ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการ

กระท าดังกล่าวของจ าเลย จ าเลยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๐ ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอัน

ผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคา ทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึง

บังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่าง ใด ๆ อันได้กอ่ขึน้น้ันดว้ย ตามมาตรา ๔๓๘   

(ค าพิพากษาฎีกา ๖๓๐๑/๒๕๔๑) 
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หมายเหตุ 

(๑) ให้หาค าพิพากษาฎีกาฉบับเต็มอ่าน//ศึกษาค าอธิบายเรื่องเจตนาในสว่นกฎหมายอาญา

ประกอบ 

(๒) ค าถามท้ายบท การจ าแนกความแตกตา่งขององค์ประกอบภายในระหว่างประทุษร้าย

ทางแพ่งกับประทุษรา้ยทางอาญา ? 

 

 


