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Lord Atkin 

"ต้องมีมาตรฐานในความระมัดระวังไมใ่ห้การกระท าของตนหรือการละเลยของตน 

ไปสร้างความเดือดรอ้นใหก้ับเพ่ือนบ้าน" 

 

สรุปการบรรยายกฎหมายละเมิด (๙) เรื่อง "ประมาทเลินเล่อ" 

ประเด็นศกึษา  (๑) ความหมายของประมาทเลนิเล่อ  

(๒) การพิจารณาเหตุประมาทเลนิเล่อ 
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๑.๑ ค าว่า "ประมาทเลนิเล่อ" ในทางแพ่งตรงค าว่า "ประมาท" ในทางอาญาหรือไม่ ? 

 

ประมาทเลินเล่อถือเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งที่จะต้องรับผิดฐานละเมิด  แต่ค าว่า 

"ประมาทเลินเล่อ" ตามกฎหมาย (มาตรา ๔๒๐) มิได้อธิบายให้ความหมายว่าการกระท า

อย่างไรเรียกว่าประมาทเลินเล่อ ต้องเทียบเคียงกับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ 

วรรคสี่ "การ กระท าโดยประมาท ได้แก่ กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดย

ปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และ

ผู้กระท าอาจใชค้วามระมัดระวังเช่นว่านัน้ได้ แตห่าไดใ้ช้ให้เพียงพอไม่ 

 

หลัก 

ดังนัน้ เวลาจะพจิารณาว่าจ าเลยได้กระท าละเมิดโดยประมาทเลนิเลอ่หรอืไม่อย่างไร นั้น ให้

พิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า  

(๑) ตัวจ าเลยมีหนา้ท่ีท่ีจะต้องใส่ใจระมัดระวัง (duty of care) และ  

(๒) จ าเลยได้กระท าผิดต่อหน้าที่ดังกล่าว (breach of duty) ได้แก่ ไม่ปฏิบัติตาม

หน้าที่ หรือปฏิบัติแต่ไม่เพียงพอเมื่อพิจารณาตามวิสัยของจ าเลย (ความคาดเห็นได้ของ

จ าเลย) และ  

(๓) ความเสียหายที่ผู้เสียหาย/โจทก์ได้รับเป็นผลโดยตรงจากการกระท าผิดตาม (๒) 

ของจ าเลย 

--เวลาท างาน จะพสิูจน์วา่จ าเลยประมาทเลนิเลอ่หรอืไม่ ให้สมมติบุคคลขึ้นว่า บุคคลที่

อยู่ในวสิัยเช่นจ าเลย และอยู่ในสถานการณ์แบบจ าเลย จะท าอย่างที่จ าเลยท าหรือไม่ ฉะนั้น 

มาตรฐานความระมัดระวังต้องค านึงถึงมาตรฐานกลาง เช่น อายุ เพศ ความช านาญ ความ

เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวชิาชีพ –- 
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ตัวอย่างเช่น  

(๑) คดีหอยทาก โจทก์บริโภคสินค้าที่ซื้อจากร้านค้า ซึ่งมีเศษซากสัตว์ตายในขวดน้ า ท า

ให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์สามารถเอื้อมไปฟอ้งผู้ผลิตได้ เพราะ ผู้ผลิตสินค้า

มี duty of care ถึงแม้ว่า โจทก์กับผู้ผลิตจะไม่รู้จักกับจ าเลยหรือมีนิติสัมพันธ์กัน แต่

โจทก์ยู่ในกลุ่มคนที่จ าเลยสามารถคาดเห็นได้ (อยู่ในวสิัย) 

 

(๒) จ าเลยรับเหมาซ่อมบ ารุงถนน และมีการขุดถนน แต่ได้กัน้เขตห้ามเข้า แต่เมื่อมีคนตา

บอดเดินมาแล้วตกลงไปในหลุม จ าเลยจะอ้างถึงการกระท า /ป้องกันดังกล่าวไม่ได ้

เน่ืองจาก จ าเลยย่อมคาดเห็น (วิสัย) ได้ว่า โจทก์เป็นกลุ่มคนหนึ่งในสังคม จ าเลยจึง

มีหน้าที่ตอ้งระมัดระวัง 

 

 

(๓)  บดิา สั่งให้ลูกชายของตนน างูที่ลูกชายแอบน ามาเลี้ยงไปทิ้งเสีย ลูกชายก็เอางูไปทิ้ง

หน้าบ้าน ตามค าสั่งของบิดา และงูตัวดังกล่าวได้ไปกัดผู้ที่สัญจรไปมา ดังนี้ น.ศ.จะ 

เห็นได้ว่า วิสัยของเด็ก กับวิสัยของผู้ใหญย่่อมท าให้ระดับความระมัดระวังต่างกัน ซึ่ง

เด็กอาจจะอ้างว่าตนได้สละกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (งู) ไปแล้ว แต่บิดาไม่สามารถ

กล่าวอ้างยกเวน้ความรับผิดไดเ้พราะตนอยู่ในวสิัยที่คาดเห็นถึงความเสียหายได้ 

ข้อสังเกต 

หลักมาตรฐานความระมัดระวังที่สมมติขึ้นเป็นมาตรฐานกลาง (ภาวะวิสัย/objective test) ม ี

ข้อยกเว้นเหมือนกัน เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า จ าเลยเป็นผู้มีความบกพร่องทางกายภาพ 

เช่น เป็นผู้พิการ ต้องพิจารณาความบกพร่องของปัจเจกชนประกอบด้วย ในทางกลับกัน 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า จ าเลยไม่ใช่มีวิสัยอย่างผู้เชี่ยวชาญ แต่ได้ฉ้อฉลให้ผู้อื่นเข้าใจว่า

จ าเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญ กรณีนี้ จ าเลยต้องรับตามวิสัยของผู้เชี่ยวชาญ จะมาขอใช้มาตรฐาน

วิญญูชนมิได้ 
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ตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาฎีกา ๕๐๑๘/๒๕๕๐ 

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า “...พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความน าสืบและไม่ได้

โต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ ว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย 

จ าเลยที่ ๓  เป็นแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสมุทรปราการ และเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ของจ าเลยที่ ๑  และที่ ๒  เมื่อวันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๔๒ โจทก์ที่ ๑  มีอาการเจ็บครรภ์ได้

เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการมีจ าเลยที่ ๓  เป็นแพทย์ผู้ตรวจรักษาโดย

วิธีผ่าตัดท าคลอด แต่ทารกในครรภ์ได้ถึงแก่ความตาย และฟังเป็นยุติตามค าพิพากษาศาล

อุทธรณ์ภาค ๑  ซึ่งโจทก์ทั้งสองมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอ านาจฟ้องจ าเลยที่ 

๓  คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจ าเลยที่ ๑  และที่ ๒  ว่า จ าเลยที่ ๓  ประมาท

เลินเล่อเป็นเหตุให้ทารกถึงแก่ความตาย อันจะท าให้จ าเลยที่ ๑  และที่ ๒  ต้องรับผิดต่อ

โจทก์ท้ังสองหรือไม่ จ าเลยที่ ๑  และที่ ๒  ฎีกาว่า จ าเลยที่ ๓  ได้ให้การรักษาท าคลอดแก่

โจทก์ท่ี ๑  เป็น ไปตามมาตรฐานวชิาชีพการแพทย์แล้ว โดยค านึงถึงสุขภาพของแม่และเด็ก

และจากการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด เหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการตัดสินใจ

ผิดพลาดของจ าเลยที่ 3 ปัญหาดังกล่าวได้ความจากโจทก์ที่ ๑  ว่า เมื่อไปถึงโรงพยาบาล 

พยาบาลได้พาโจทก์ที่ ๑  ไปห้องคลอดและท าความสะอาดร่างกายจากนั้นให้โจทก์ที่ 

๑ นอนรอที่ห้องคลอด จนถึงเวลาประมาณ ๑๐  นาฬิกา มีแพทย์หญิงคนหนึ่งเข้ามา

ตรวจวัดช่องคลอดและสอบถามโจทก์ที่ ๑  ว่าลูกคนแรกคลอดโดยวิธีธรรมชาติหรือไม่ 

โจทก์ที่ ๑  บอกว่า คลอดโดยวิธีธรรมชาติ แพทย์หญิงคนดังกล่าวบอกว่าลูกคนแรกคลอด

โดยวิธีธรรมชาติคนต่อไปก็คลอดโดยวิธี ธรรมชาติได้เช่นกัน จากนั้นก็กลับออกไป ต่อมา

เวลาประมาณ ๑๑  นาฬิกา จ าเลยที่ ๓  เข้ามาตรวจครรภ์ แล้วสั่งให้พยาบาลให้น้ าเกลือ

แก่โจทก์ท่ี ๑  ตอ่มาเวลาประมาณ ๑๓  นาฬิกา พยาบาลได้น าออกซิเจนมาครอบจมูกช่วย

หายใจบอกว่าเพื่อให้ทารกมีอากาศหายใจ จนถึงประมาณ ๑๖  นาฬิกา จ าเลยที่ ๓  เข้ามา

ในห้องคลอดและตรวจครรภ์ของโจทก์ที่ ๑  แล้วบอกว่ายังไม่สามารถคลอดเองได้ต้อง

ผ่าตัดเอาทารกออก จากนั้นเวลาประมาณ ๑๗  นาฬิกา พยาบาลน าโจทก์ที่ ๑  เข้าห้อง

ผ่าตัดหลังจากนั้น โจทก์ที่ ๑  ไม่รู้สึกตัวอีกเลย โจทก์ที่๑  เพิ่งทราบว่าบุตรของโจทก์ที่ 

๑  เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น เห็นว่า จากพยานหลักฐานโจทก์ทั้งสองไม่ปรากฏว่าจ าเลยที่ 
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๓  ประมาทเลินเล่อในการตรวจรักษาโจทก์ที่ ๑  หรือได้ละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธี

ปฏิบัติทางการแพทย์อย่างไร แต่กลับเจือสมกับค าเบิกความของจ าเลยที่ ๓  และนางรัศมี 

สุวัณณสังข ์พยาบาลผู้ดูแลโจทกท์ี่ ๑ พยานจ าเลยทั้งสามว่า เมื่อได้รับตัวโจทก์ที่ ๑  ไว้แล้ว 

ได้มีการสอบถามประวัติของโจทก์ที่ ๑  จึงทราบวา่โจทก์ที่ ๑  เคยคลอดบุตรคนแรกโดยวิธี

ธรรมชาติมาแลว้ จ าเลยที่ ๓  จึงประเมินว่าในครั้งนี้ก็น่าจะคลอดโดยวิธีธรรมชาติได้ ต่อมา

นางรัศมีและจ าเลยที่ ๓  ได้ตรวจสุขภาพและช่องคลอดของโจทก์ที่ ๑ เป็น ระยะๆ 

ต่อเนื่องกัน พบว่า ทารกในครรภ์มีการเต้นของหัวใจเป็นปกติ ความสัมพันธ์ของการเปิด

ปากมดลูกและการเคลื่อนที่ลงต่ าของส่วนน าปกติราย ละเอียดปรากฏตามบันทึกประเมิน

สมรรถนะผู้ป่วย และกราฟช่วยดูแลการเจ็บครรภ์คลอด เมื่อพบว่าสีของน้ าคร่ าที่ไหล

ออกมามีสีผิดปกติ จ าเลยที่ ๓  ก็ ให้การรักษาเบื้องต้นโดยการให้น้ าเกลือและออกซิเจน

ทันที ซึ่งความผิดปกติของสีน้ าคร่ านี้นางรัศมีก็เบิกความยืนยันว่า มีปริมาณน้อยเพียง 

๕๐  ลูกบาศก์เซนติเมตรและเป็นปกติที่พบได้ในคนไข้ทั่วไป ทั้งยังได้ความจากจ าเลยที่ 

๓  ว่าการบีบตัวของมดลูกและทารกมีการเต้นของหัวใจเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่ง

เข้าห้องผ่าตัดตามบันทึกการตรวจ แสดงว่าในช่วงเวลา ๑๐  นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่จ าเลยที่ 

๓  เข้าไปตรวจครรภ์โจทก์ที่ ๑  ในครั้งแรกจนถึงเวลา ๑๖  นาฬิกา ยังไม่มีสิ่งผิดปกติที่

จะต้องผ่าตัดแต่อย่างใด เหตุที่จ าเลยที่ ๓ ตอ้งผ่าตัดท าคลอดโจทก์ที่ ๑  ก็เนื่องจากส่วนน า

ไม่เคลื่อนต่ าลงตามที่ควรจะเป็นซึ่งก่อนท าการผ่าตัดจ าเลยที่ ๓  ก็ได้พิจารณาทางเลือก 

๒  ทาง คือการผ่าตัดท าคลอดกับการใช้เครื่องดูดออก แต่เมื่อประเมินแล้วจ าเลยที่ ๓ เห็น 

ว่าศีรษะทารกอยู่สูงหากใช้เครื่องดูดอาจไม่ปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก จึงตัดสินใจผ่าตัด ดังนั้น 

การไม่รีบผ่าตัดและผ่าตัดล่าช้าไปบ้าง จึงหาใช่เป็นข้อบ่งชี้ว่าจ าเลยที่ ๓  ประมาทเลินเล่อ

ในการตรวจรักษาหรือตัดสินใจผิดพลาดดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑  วินิจฉัยไม่ นอกจากนี้ใน

การผ่าตัดก็ได้ความจากจ าเลยที่ ๓  ว่า ได้มีการใช้ทีมแพทย์พยาบาลตามมาตรฐาน เมื่อ

ผ่าตัดทารกออกมาพบว่าหัวใจทารกไม่เต้น ทีมผ่าตัดได้ท าการปฐมพยาบาล  ปั๊มหัวใจ ให้

ยากกระตุ้น และใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตทารกไว้ได้ ประกอบกับยังได้ความ

จากค าเบิกความของนายแพทย์อากฤษฎิ์ บญสงวน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช

โรงพยาบาลสมุทรปราการพยานโจทก์ทั้งสองว่า พยานตรวจดูการปฏิบัติงานของแพทย์ที่

ท าคลอดรายนี้แลว้ เห็นว่า การปฏิบัตงิานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อันเป็นการสนับสนุนข้อน าสืบของ

จ าเลยทั้งสามให้มีน้ าหนักในการรับฟังมากขึ้น แม้ต่อมาจะปรากฏว่าทางโรงพยาบาลจังหวัด
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สมุทรปราการจะได้มอบศพทารกให้มูลนิธิ ร่วมกุศลไปเผา โดยมิได้รับความยินยอมจาก

โจทก์ทั้งสองก็ตาม ก็เป็นเรื่องวิธีปฏิบัติของทางโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ หาได้

เกี่ยวข้องกับจ าเลยที่ ๓  ไม่ ทั้งยังได้ความจากนายน้อย ชอบธรรม พนักงานรักษาศพของ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ พยานจ าเลยทั้งสามว่า พยานเก็บศพทารกรายนี้ไว้ในตู้เย็น ใน

วันรุ่งขึ้นมีผู้หญิงสองคนมาขอดูศพทารกดังกล่าว แต่ไม่ได้พูดอะไร พยานเก็บศพทารกไว้

จนถึงวันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๔๒  ก็ มอบให้มูลนิธิร่วมกุศลน าไปบ าเพ็ญกุศลซึ่งเป็นวิธี

ปฏิบัติตามปกต ิหาไดม้ีขอ้พริุธหรอืน่าสงสัยไม่ และในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์

ทั้งสองได้ร้องเรียนหรือขอความเป็น ธรรมต่อทางโรงพยาบาลสมุทรปราการถึงสาเหตุการ

ตายแต่อย่างใด เห็นว่า พยานหลักฐานของจ าเลยทั้งสามที่น าสืบมามีน้ าหนักมากกว่า

พยานหลักฐานของโจทก์ ทั้งสอง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจ าเลยที่ ๓  ได้ใช้ความระมัดระวังใน

การตรวจรักษาโจทก์ท่ี ๑  ตามความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพแพทย์แล้ว การ

กระท าของจ าเลยที่ ๓  จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จ าเลยที่ ๑  และที่ ๒  ในฐานะ

หน่วยงานของรัฐที่จ าเลยที่ ๓  สังกัด จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 

พิพากษามานัน้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจ าเลยที่  ๑  และท่ี  ๒  ฟังขึ้น” 

ค าพิพากษาฎีกา ๗๙๗๕/๒๕๔๙ 

รถบรรทุกและข้าวสารบนรถบรรทุกของโจทก์ถูกยึดไว้เป็นของกลางในการด าเนินคดีอาญา

โดยจ าเลยที่ ๓ เป็นพนักงานสอบสวน มีหน้าที่ดูแลรักษารถบรรทุกและข้าวสารของกลางไว้

ระหว่างสอบสวนโดยต้องใช้ ความระมัดระวังดูแลเหมือนเช่นวิญญูชนพึงดูแลทรัพย์สินของ

ตนเอง เฉพาะอย่างยิ่งมีข้าวสารบรรจุกระสอบถึง ๒๐๐  กระสอบ มูลค่าหลายแสนบาท

บรรทุกอยู่บนรถจะต้องระมัดระวังยิ่งขึน้มิให้สูญหายหรือได้รับความเสียหาย การที่จ าเลยที่ 

๓  น า รถบรรทุกไปจอดในรั้วของสถานีต ารวจได้ เป็นเพียงการน ารถบรรทุกไปจอดไว้

เท่านัน้ มิใช่เป็นการดูแลรักษาทรัพย์สิน แม้จะได้เก็บกุญแจรถไว้ แล้วเอาโซ่และกุญแจล็อก

ระหว่างพวงมาลัยกับคลัตซ์และได้ตรวจดูบ่อยๆ แต่การจอดรถบรรทุกไว้ข้างถนนโดยมิได้

จัดให้มีผู้ดูแลรักษาตามสมควรย่อมเปิด โอกาสให้คนร้ายลักรถบรรทุกและข้าวสารไปได้

โดยง่าย จ าเลยที่  ๓ จึง มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรถบรรทุกและข้าวสารเหมือนเช่นวิญญู

ชนพึงดูแล รักษาทรัพย์สินของตนเองเป็นเหตุให้รถบรรทุกและข้าวสารสูญหายไปถือได้ว่า

เป็น ความประมาทเลนิเลอ่ของจ าเลยที่  ๓ 
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ค าพิพากษาฎีกา ๑๔๗๒/๒๕๔๗ 

จ าเลยที่ ๑  มีหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารน านักทัศนาจรไปเที่ยวและพาเข้าพักที่รีสอร์ท จึงมี

หน้าที่ดูแลรักษารถยนต์โดยสารดังกล่าวในระหว่างที่พักอยู่ที่รีสอร์ท ให้ปลอดภัยด้วย อัน

เป็นหน้าทีใ่นทางการที่จ้างของจ าเลยที่ ๒  การที่จ าเลยที่ ๑  เมาสุราไม่เฝ้ารถยนต์โดยสาร

เอง แต่กลับให้ ก. พนักงานประจ ารถนอนเฝ้ารถยนต์โดยสารแทน ทั้งที่ได้ยิน ก . พูด ว่าจะ

ออกไปเที่ยวข้างนอก และยังได้เสียบกุญแจรถไว้ที่สวิตช์ติดเครื่องยนต์ มิได้น าไปเก็บรักษา

ไว้ให้ปลอดภัย จึงเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ ก . ถือโอกาสลักลอบขับ

รถยนต์โดยสารดังกล่าวไปเที่ยวข้างนอกและท าละเมิดต่อโจทก์ การที่ ก . ขับรถยนต์

โดยสารดังกล่าวโดยประมาทเลินเล่อพลิกคว่ าเฉี่ยวชนราวเหล็กกันอันตรายพร้อมเสาของ

โจทก์เสียหาย ถือได้ว่าจ าเลยที่ ๑  มีส่วนร่วมกับ ก. ท าละเมิดต่อโจทก์ด้วย ความเสียหาย

ดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการที่จ าเลยที่ ๑  ประมาทเลินเล่อไม่ควบคุมดูแลรักษา

รถยนต์โดยสารอันเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกลให้ปลอดภัยตามหน้าที่ในทางการที่จ้างของ

จ าเลยที่ ๒  จ าเลยที่ ๑  จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ในฐานะผู้ร่วมท าละเมิดด้วย ส่วนจ าเลย

ที่  ๒  ตอ้งร่วมรับผิดกับจ าเลยที่  ๑  ในฐานะนายจ้าง 
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ค าพิพากษาฎีกา ๕๑๒๙/๒๕๔๖ --–ฎีกานี้เห็นน ามาออกข้อสอบบ่อย ๆ --- 

มีประเด็นแยกพิจารณาดังนี ้

(๑) ประมาทเลินเล่อหรือไม่ 

(๒) การเรียกค่าสนิไหมทดแทน 

(๓) ความรับผิดเพื่อละเมิดของเจา้หน้าท่ีรัฐ  (ซึ่งจะบรรยายให้ทราบต่อไป) 

(๔) มีข้อสอบน าเอาฎีกานี้ไปออก โดยถามว่าหากจ าเลยสังกัดโรงเรียนเอกชนจะมีผลทาง

กฎหมายเป็นอย่างไรดว้ย 

จ าเลยที่ ๑  ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาพลศึกษาถือได้ว่าจ าเลยที่ ๑  ได้รับมอบหมายให้

ดูแลนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยในชั่วโมงดังกล่าวด้วย การสั่งให้นักเรียนวิ่งรอบสนาม

ซึ่งมีระยะทางประมาณ  ๒๐๐ เมตร ต่อ ๑  รอบ จ านวน ๓  รอบ ถือเป็นการอบอุ่น

ร่างกายนับเป็นสิ่งที่เหมาะสม แม้เมื่อนักเรียนวิ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการวิ่งครบ 

๓  รอบแล้ว จ าเลยที่ ๑  ได้ส่ังให้วิ่งต่ออกี ๓  รอบ จะถือเป็นวิธีการท าโทษที่เหมาะสมตาม

ควรแก่พฤติการณ์แล้วแต่การที่นักเรียนทั้งหมดยังวิ่งได้ไม่เรียบร้อยแบบเดิมอีก จ าเลยที่ 

๑  ก็ควรหามาตรการหรือวิธีการลงโทษโดยวิธีอื่น การที่สั่งให้วิ่งต่อไปอีก ๓  รอบและเมื่อ

นักเรียนยังท าได้ไม่เรียบร้อย จ าเลยที่ ๑  ก็สั่งให้วิ่งต่อไปอีก ๓  รอบ ในช่วงเวลาหลังเที่ยง

วันอากาศร้อนและมีแสงแดดแรงนับเป็นการใช้วิธีการลงโทษ ที่ไม่เหมาะสม เพราะอาจเป็น

อันตรายตอ่สุขภาพของนักเรยีนซึ่งอายุระหว่าง ๑๑  ปี ถงึ ๑๒  ปี ได้ จงึเป็นการกระท าโดย

ไม่ชอบและเป็นความประมาทเลินเล่อ ทั้งการออกก าลังกายโดยการวิ่งย่อมท าให้หัวใจเต้น

แรงกว่าปกติ จ านวนรอบท่ีเพิ่มมากขึ้น ย่อมท าให้หัวใจต้องท างานหนักขึ้นเมื่อเป็นเวลานาน

ย่อมเป็นอันตรายต่อหัวใจ ที่ไม่ปกติจนท าให้เด็กชาย พ. ซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วล้มลง

ในการวิ่งรอบที่ ๑๑  และถงึแก่ความตายในเวลาต่อมาเพราะสาเหตุระบบหัวใจล้มเหลว จึง

เป็นผลโดยตรงจากค าสั่งของจ าเลยที่ ๑  แม้จ าเลยที่ ๑  จะไม่ทราบว่าเด็กชาย พ. เป็น

โรคหัวใจก็ถือได้วา่จ าเลยที่ ๑ กระท าละเมิดเป็นเหตุให้เด็กชาย พ. ถึงแก่ความตาย 
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การที่จ าเลยที่ ๑  ท าการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการใน

ฐานะผู้แทนของกรมสามัญศึกษาจ าเลยที่ ๒  การ ออกค าสั่งให้นักเรียนวิ่งรอบสนามเพื่อ

อบอุ่นร่างกายและการลงโทษนักเรียนให้ วิ่งรอบสนาม ก็ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วย เมื่อท าให้เด็กชาย พ. ถึงแก่ความตาย จ าเลยที่ ๒  จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อความเสียหายแก่โจทก์ผู้เป็นมารดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา  ๗๖  วรรคหน่ึง 

จ าเลยที่ ๒  ตอ้ง รับผิดชดใช้คา่ขาดไร้อุปการะและค่าปลงศพกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

อันเป็น ความรับผิดชอบตามกฎหมาย แม้จะมีบุคคลภายนอกน าเงินมาให้โจทก์เพื่อ

ช่วยเหลืองานศพหรือจัดการศพเด็กชาย พ. ก็ไม่อาจท าให้ความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ของจ าเลยที่ ๒  ต้อง หมดไปหรือลดน้อยลงไปได้ กรณีจึงไม่อาจน าเงินช่วยงานศพที่โจทก์

ได้รับจากสมาคมผู้ปกครองและครูของ โรงเรยีนมาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่จ าเลยที่ 

๒  ตอ้งรับผิดชดใช้ให้แก่โจทก์ได ้

การ ที่บุตรของโจทก์ถึงแก่ความตายเพราะถูกท าละเมิดโจทก์ซึ่งเป็นมารดาตกเป็นผู้ ขาดไร้

อุปการะตามกฎหมายแล้ว โดยไม่ต้องค านึงว่าในปัจจุบันและในอนาคตภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศจะเป็นอย่างไร เด็กชายจะสามารถท างานมีรายได้มาอุปการะโจทก์ได้หรอืไม่ 

จ าเลยที่ ๑  เป็นอาจารย์สอนวิชาพลศึกษาสั่งให้นักเรียนวิ่งรอบสนาม ๓ รอบ เพื่ออบอุ่น

ร่างกายและการที่จ าเลยที่ ๑  สั่งให้นักเรียนวิ่งต่อไปอีก ๓  รอบ เพราะนักเรียนวิ่งกันไม่

เรียบร้อยและไม่เป็นระเบียบ เป็นวิธีการสอนและลงโทษนักเรียนตามสมควรแก่เหตุและ

เหมาะสม แต่การที่จ าเลยที่ ๑ สั่งให้วิ่งอีก ๓  รอบสนาม ในครั้งที่ ๓  และครั้งที่ ๔  เป็น

การใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมและไม่ชอบแต่ไม่ปรากฏว่าจ าเลยที่ ๑  มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับ

อันตรายถึงแก่ชวีิตจ าเลยที่ ๑  ยังมีความหวังดีต่อนักเรียนต้องการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้

มีความรู้เหมือนดังวิสัยของครูทั่วไป แม้เป็นเหตุให้เด็กชาย พ . ถึงแก่ความตายแต่จ าเลยที่ 

๑  มิ ได้จงใจหรือกระท าการประมาทอย่างร้ายแรง เพียงแต่กระท าโดยประมาทเลินเล่อ

ขาดความรอบคอบและไม่ใช้ความระมัดระวังเช่น ผู้มีอาชีพครูสอนพลศึกษาจะพึงปฏิบัติ

และสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสุขภาพของเด็ก ชาย พ. ไม่แข็งแรงมีโรคประจ าตัวคือโรคหัวใจ 

ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายของจ าเลยที่ ๑  แม้จ าเลยที่ ๑  จะ อ้างความไม่รู้

ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมายไม่ได้ แต่ศาลก็สามารถ
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น ามาใช้ประกอบดุลพินิจในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนให้เหมาะสมแก่  พฤติการณ์ของ

การท าละเมิดได ้

แม้เหตุละเมิดเกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ .ศ. 

๒๕๓๙  ใช้ บังคับ แต่ขณะที่โจทก์ฟอ้งเป็นคดีนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับแล้วสิทธิของ 

โจทก์ในการฟ้องเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐให้รับผิดทางละเมิด จึงต้องเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ฉะน้ันเมื่อการกระท าละเมิดของจ าเลยที่ ๑  ต่อโจทก์เป็นการ

กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ของจ าเลยที่ ๒  โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฟ้องจ าเลยที่ ๑  ตาม

มาตรา ๕  แห่งพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ค าพิพากษาฎีกา ๘๘๐/๒๕๔๖ ---ให้สังเกตว่า เมื่อจ าเลยเป็นผู้ประกอบอาชีพ หรือมี

หน้าที่โดยตรงและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่พึงปฏิบัติ ศาลมักใช้ค าว่า "ประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรง" 

ลายมือชื่อโจทก์ในใบถอนเงินไม่เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อในสมุดเงินฝากและค าขอเปิด

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยชัดแจ้งเพียงแต่คล้ายกันเท่านั้น ซึ่งโดยปกติถ้าเป็นลูกค้าทั่วไป 

พนักงานของธนาคารจ าเลยที่ ๑  จะไม่จา่ยเงินให้ แต่ท่ีจา่ยให้เพราะจ าเลยที่ ๒  เป็นลูกจ้าง

ท างานอยู่ในส านักงานของจ าเลยที่ ๑  ด้วยกัน จึงเชื่อใจอนุโลมและยืดหยุ่นจ่ายให้ไปโดย

มิได้ใส่ใจให้ความส าคัญแก่ลายมือ ชื่อผู้ถอนเงินว่าเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงหรือไม่โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกรณี ที่ใบถอนเงินลงชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงินเองแต่ไม่มีตัวโจทก์มา พนักงานของ

จ าเลยที่ ๑  ก็ยังจ่ายเงินให้แก่จ าเลยที่ ๒  ไปแทน พฤติการณ์ชี้ชัดว่าพนักงานของจ าเลยที่ 

๑  ประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงในการจ่ายเงินให้แก่จ าเลยที่ ๒ จ าเลยที่ ๑  จึงต้องร่วมกับ

จ าเลยที่ ๒  รับผิดต่อโจทก์ 

โจทก์ฝากสมุดเงินฝากไว้กับจ าเลยที่ ๒  เพราะเชื่อใจจ าเลยที่ ๒  ซึ่งเป็นหลานของโจทก์

และเป็นผู้จัดการให้โจทก์ฝากเงินกับจ าเลยที่ ๑  แม้ ในปกหน้าด้านในจะมีข้อความให้ผู้ฝาก

เงินเป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝากเอง ก็เป็นเพียงค าแนะน ามิใช่ข้อตกลงในการฝากเงินทั้ง

โจทก์ไม่ได้รับสมุดเงินฝาก และไม่เห็นค าแนะน าหรือค าเตือนดังกล่าว เนื่องจากจ าเลยที่ 

๒ เป็นผู้รับและเก็บรักษาสมุดเงินฝากไว้แทนตั้งแต่แรก การที่จ าเลยที่  ๒ ถอนเงินฝากจาก

บัญชีเงินฝากของโจทก์ไปได้ จึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงานของจ า เลยที่ 
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๑  มิได้เป็นผลโดยตรงจากการที่โจทก์ฝากสมุดเงินฝากไว้กับจ าเลยที่  ๒  ยังถือไม่ได้ว่า

โจทก์มีส่วนประมาทเลินเล่อในการกระท าละเมิดของจ าเลยที่  ๒  ด้วยจ าเลยที่  ๑  จึงต้อง

ร่วมกับจ าเลยที่  ๒ รับผิดต่อโจทก์เต็มจ านวน 

 

ค าพิพากษาฎีกา ๓๙๙/๒๕๔๖ 

ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจ าต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในค าพิพากษาคดีส่วน

อาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖ กรณี ไม่มีทางที่จะขยาย

ไปถึงความเห็นของพนักงานสอบสวนให้เป็นการผูกมัดศาลที่ พิพากษาคดีส่วนแพ่งใน

ภายหลัง ความเห็นของพนักงานสอบสวนไม่ใช่ค าพิพากษาคดีส่วนอาญา ฉะนั้น ในการ

พิพากษาคดีส่วนแพ่งจึงไม่จ าตอ้งถือตาม 

ห้างฯ จ าเลยที่ ๑  เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสะพาน มีหน้าที่ตอ้งตดิต้ังเครื่องหมายแสดงให้เห็น

ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของผู้ ใช้ถนนตลอดเวลา แต่กลับละเลยไม่ติดตั้งเครื่องหมาย

ดังกล่าว ถือว่าจ าเลยที่ ๑  ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แม้ผู้ตายจะขับรถจักรยานยนต์

ด้วยความเร็วสูง แต่หากมีเครื่องหมายเตือนเชื่อว่าผู้ตายสามารถเห็นและชะลอความเร็ว

ของรถได้ทันและจะไม่ชนท่อระบายน้ าคอนกรีต เหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพราะความประมาท

ของจ าเลยที่ ๑  มากกว่าจ าเลยที่ ๒  ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจ าเลยที่ ๑  จึง ต้อง

ร่วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิดและชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ผู้เป็นทายาทของ  ผู้ตาย ซึ่ง

คา่เสยีหายที่โจทก์ควรจะได้มากน้อยเพียงใดนั้นตอ้งอาศัยพฤตกิารณ์แห่ง กรณีดังกล่าวเป็น

ประมาณตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๒  ประกอบด้วยมาตรา 

๒๒๓  เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจ าเลยทั้งสองเป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐  บาท แต่เหตุ

ละเมิดเกิดจากความประมาทของผู้ตายดว้ย และจ าเลยทั้งสองประมาทมากกว่าการก าหนด

คา่เสยีหายให้แก่โจทก์จ านวน  ๖๘,๓๓๓.๓๓  บาท จงึเหมาะสมแลว้ 
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ค าพิพากษาฎีกา ๔๔๖๙/๒๕๔๕ ---น าคดีเลิกจ้างลูกจ้างเพราะประมาทเลินเล่อมาให้

เทียบเคยีง--- ให้พิจารณาหลัก "หน้าที่" และ "มาตรฐานความระมัดระวัง"  

โจทกเ์ป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ มีหน้าที่ในการตรวจผลเลอืด ผลทางเคมีอุจจาระ และ

ปัสสาวะ เพื่อสง่ให้แพทย์วนิจิฉัยช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง 

อันจะส่งผลโดยตรงตอ่ความปลอดภัยของผู้ป่วย การท่ีโจทกป์ฏิบัติหนา้ท่ีด้วยความประมาท

เลินเล่อ ขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบในหน้าที่ ท าให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ไม่

ครบถ้วน ล่าช้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วย อันมี

ผลกระทบถงึชื่อเสยีงของโรงพยาบาลจ าเลยซึ่งเป็นนายจ้างเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุ

ให้จ าเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และยังถือว่าเป็นการกระท าประการอื่นอันไม่สม

แก่การปฏิบัตหิน้าที่ของตนให้ลุลว่งไป โดยถูกต้องและสุจริตอีกด้วย จ าเลยจึงเลิกจ้างโจทก์

ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา 

๑๑๙ (๓)  และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ 

เมื่อการกระท าของโจทก์เป็นเหตุให้จ าเลยเสียชื่อเสียงในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

เอกชนเป็นอย่างมาก และเป็นเหตุให้จ าเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจึงนับว่ามีเหตุ

สมควรที่ จ าเลยจะเลิกจ้างโจทก์ มิใช่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม  โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับ

คา่เสยีหาย 
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ค าพิพากษาฎีกา ๒๘๑๐-๒๘๑๑/๒๕๔๕ 

การที่จ าเลยที่ ๑  ซึ่งเป็นลูกจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย จ าเลยที่ ๒  มีหน้าที่น าแผง

เครื่องกั้นรถไฟลงเมื่อรถไฟแล่นผ่าน แต่ในขณะเกิดเหตุเมื่อรถไฟแล่นมาถึงจ าเลยที่ ๑  มิได้

น าแผงเครื่องกั้นรถไฟลงแต่อย่างใด เมื่อรถยนต์ที่ผู้ตายขับแล่นผ่านไปจึงเป็นเหตุให้ถูก

รถไฟชน การกระท าของจ าเลยที่ ๑  จึง เป็นการประมาทเลินเล่อ และโดยปกติแล้วผู้ขับ

รถยนต์ทั่วไปเมื่อผ่านบริเวณรางรถไฟ หากไม่มีแผงเครื่องกั้นรถไฟปิดกั้นและปรากฏ

สัญญาณไฟและเสียงสัญญาณเตือนแล้ว ก็จะขับรถผ่านไปตามปกติ หากมีการน าแผง

เครื่องกั้นรถไฟลง รถยนตท์ี่ผ่านมาก็จะหยุดให้รถไฟผ่านไปก่อน แต่จากสภาพที่เกิดเหตุเป็น

เวลากลางคนื มีป้อมส าหรับพนักงานรถไฟและต้นไม้บังอยู่ ประกอบกับมีแสงไฟสว่างบดบัง

บรเิวณนัน้ จึงนา่จะท าให้ผู้ตายไม่อาจทราบไดว้่ารถไฟก าลังแล่นมาจึงขับรถยนตผ์่านไปตาม 

ปกติ การกระท าของผู้ตายจึงไม่เป็นการประมาทเลินเล่อคงเป็นความประมาทเลินเล่อของ  

จ าเลยที่ ๑  เพยีงผู้เดียว 

-------------------- 

 

ค าถามท้ายบท  

การพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าจ าเลยกระท าโดยประมาทเลนิเล่อมีว่าอย่างไร ? 


