
หน้า ๑ 

การฟ้องคดีความรับผิดในทางสัญญากับความรับผิดในทางละเมิด 
(Concurrent Liability) 

 
ความแตกต่างระหว่างความรับผิดในทางละเมิดและความรับผดิในทางสัญญา 
 

ทั้งสัญญา (ลักษณะ ๒) และละเมิด (ลักษณะ ๕) นั้นต่างก็อยู่ในบรรพ ๒ ว่าด้วยเรื่องหนี้  ในเรือ่ง บ่อเกิดแห่งหนี ้นั้น จะอยู่ ๒ 
ทาง คอื นิติกรรมและนติิเหตุ 

 
 
มาตรา ๑๔๙ นิติกรรม หมายความวา่ การใดๆ อันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมคัร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติ

สัมพันธ์ขึ้นระหวา่งบุคคล เพือ่จะก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน หรอืระงบัซ่ึงสิทธิ 
 
 
นิติกรรม  ตามมาตรา ๑๔๙  คือ การมีนิติสมัพันธ์กัน และตอ้งโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย  ตัวอย่างของนิติกรรม คอื สัญญาซึ่ง

อยู่ในบรรพ ๒ เอกเทศสัญญาทีอ่ยู่ในบรรพ ๓ และสัญญาทีไ่ม่มีชื่อ 
นิติเหตุ  คือ เหตุที่กฎหมายบัญญัติขึ้นเพือ่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ๒ คน ซึ่งในกรณลีะเมิดก็ได้แก่ ผูท้ี่ก่อเหตุละเมิด 

และผู้เสยีหาย (ในที่นี้จะไมพู่ดถึงเรื่องจัดการงานนอกสั่งและลาภมคิวรได้ซ่ึงเป็นนิติเหตุเช่นกัน)  
 



หน้า ๒ 

สรุป   
นิติกรรมตามมาตรา ๑๔๙ จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีบุคคล ๒ ฝ่ายมาผูกนิติสัมพันธ์กัน และต้องโดยชอบด้วยกฎหมายดว้ย 
ส่วนนิติเหตุนั้นเกิดจากการกระท าของบุคคล แล้วกฎหมายจะก าหนดให้เกิดสิทธิหน้าที่ผูกพันกัน 
นิติเหตุต่างจากนิติกรรมตรงที่นิติกรรมเกิดจากใจสมัคร แต่นิติเหตุ ละเมิดไม่ได้เกิดด้วยใจสมัคร  
  
ฉะนั้น นิติกรรมคือการที่บุคคล ๒ คนริเริ่มที่จะผูกนิติสัมพันธ์กันโดยมุ่งให้เกิดผลทางกฎหมาย  ส่วนนิติเหตุนั้นกฎหมายจะเป็น

ตัวก าหนดให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างบุคคล โดยละเมิดนั้นคือ ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ส่วนผู้กระท าละเมิดนั้น
ก็มีหน้าที่ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  จึงเรียกว่า “ละเมิด” นั้นเป็นหน้ีในนิติเหต ุ 

 
ทั้ง ละเมิด และ สัญญา ต่างก็อยู่ในเรื่องหนี้เช่นเดียวกัน โดยจุดที่เหมือนกันคือ ความเสียหาย   การผิดสัญญาและการกระท า

ละเมิดนั้นก่อให้เกิดความเสียหายเช่นเดียวกัน  โดยความเสียหายในเรื่องละเมิดนั้นถือว่าเป็นความเสยีหายต่อสทิธิตามกฎหมาย  ซึ่งได้แก่  
สิทธิในชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ อนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด ซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute Right)   

สิทธิตามสัญญานั้นเป็นบุคคลสิทธิ  บุคคลสิทธิ คือ สิทธิที่ใช้ยันกันได้เพียงระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น แต่สิทธิเด็ดขาดจะเป็นสิทธิที่
ใช้ยันได้กับบุคคลทุกคน  

 
ปัญหาว่า การกระท านั้นเป็นการกระทบต่อสิทธิอะไรจะเป็นตัวชี้ว่า จะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในมูลสัญญาหรือค่า

สินไหมทดแทนในมูลละเมิด กล่าวคือ ถ้าการกระท านั้นกระทบต่อสิทธิเด็ดขาดก็ต้องฟ้องในมูลละเมิด แต่หากการกระท านั้นกระทบต่อ
บุคคลสิทธิก็ต้องฟ้องในมูลสัญญา 



หน้า ๓ 

 
ปัญหาที่จะศึกษา  คือ ถ้าเกิดการผิดสัญญาขึ้น คู่สัญญาจะสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดได้  (คืนทรัพย์ ,ใช้

ราคาทรัพย์ ,ค่าเสียหายประเภทอื่นๆที่กม.ไม่ได้ก าหนดไว้)หรือไม่เพียงใด 
 
 

การฟ้องคดีความรับผิดในทางสัญญากับความรับผิดในทางละเมิด 
(Concurrent Liability) 

 
หลักเกณฑ์ความรับผิดในทางสัญญา 

๑. ความผิด 
ในกฎหมายฝรั่งเศส เรียกว่า “ความรับผิดในทางสัญญา” ในขณะที่กฎหมายไทยเรียกว่า “ผิดสัญญา”  แท้จริงแลว้การที่

คู่สัญญาผิดสญัญานั้นไมอ่าจปฏิเสธได้ว่ามี  “ความผิด” ของคูส่ัญญาอยูล่ึกๆ  และก็อาจจะเป็นการผิดสญัญา “โดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอ่” ได้เช่นเดียวกับละเมิด แต่ก็ไมม่ีการหยิบยกขึ้นมากล่าวโดยชดัแจ้งเหมือนอย่างในเรือ่งละเมิด     

๒. เกิดความเสียหาย ตอ้งก่อให้เกิดความเสียหาย 
๓. ความเสยีหายตอ้งเป็นผลจากการกระท าความผิดด้วย (Causation)  ซึ่งหลัก Causation ในทางสญัญานีอ้ยู่ในมาตรา ๒๒๒  

ป.พ.พ. 
 
 



หน้า ๔ 

 
มาตรา ๒๒๒   การเรยีกเอาค่าเสยีหายนั้น ได้แก่เรียกค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสยีหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึน้แต่การไม่

ช าระหนี้นั้น 
เจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พเิศษ หากว่าคู่กรณทีี่เกี่ยวขอ้งได้คาดเห็น

หรือควรจะไดค้าดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นลว่งหน้าก่อนแล้ว 
 
 
สัญญานั้นใช้เกณฑ์วิญญูชนในการตัดสินว่า เปน็การผิดสญัญาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่หรือไม่ ซึ่งเป็นเกณฑ์กลาง ถ้ามีการ

ปฏิบัติต่ ากว่าเกณฑ์วิญญูชน เราถอืว่า เขาผิดสญัญา หรอืไม่ระมัดระวังปฏิบัติตามสัญญา  (สูงกว่าเกณฑ์ไม่เป็นปัญหา) 
เชน่ สัญญายืม ผู้ยมืจ าต้องสงวนทรัพย์สินซึ่งยมืไปเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง ตามมาตรา ๖๔๔  ดังน้ัน 

ไม่ว่าผู้ยืมจะปฏิบัติต่อทรัพยส์ินตามเกณฑ์ของตนเองอย่างไรก็ตาม  ก็จะเอามาอ้างไม่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์วญิญูชน 
สังเกต  ในทางสัญญานัน้ใช้เกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม (เกณฑ์วญิญูชน) 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๕ 

หลักเกณฑ์ความรับผิดในทางละเมิด 
ความรับผิดในทางละเมดินั้น มีหลักเกณฑ์  ๔  ประการ  ตามมาตรา ๔๒๐ 
๑. ความผิด 
คือ การกระท าหรือการละเว้นซึ่งไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ จะเป็นความผิดทั้งสิ้น 
๒. โดยผิดกฎหมาย 
๓. เกิดความเสียหาย 
๔. มีความสมัพันธร์ะหวา่งเหตุและผล  
เป็นเรื่องของขอ้เท็จจริง ซึ่งศาลจะเป็นผู้ชี้ว่ามี Causation หรือไม่ ซึ่งทฤษฎีในเรื่อง Causation นี้จะมีอยู่ด้วยกัน ๓ ทฤษฎี

ด้วยกัน  คือ 
(๑) ทฤษฎีเงื่อนไข  
(๒) ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม 
(๓) ทฤษฎีผลโดยตรงไม่ไกลไปกว่าเหตุ  เป็นทฤษฎีที่ศาลไทยยึดถอื 

ตัวอย่างในเรือ่งนี้ให้ดู ฎ.๙๓๑/๒๕๓๑ (ญ) ของส านักส่งเสริมฯ ซึ่งจะมีหมายเหตุทา้ยฎีกาของท่านอ.จรญั ซึ่ง comment แนว
ของท่านอ.จิตติไว ้

 
ท่านอ.จิตติกล่าวไว้ว่า ศาลไทยไม่ได้ยึดทฤษฎีใดเป็นสรณะ ศาลเอามาใช้ควบคู่กัน แล้วแต่ว่าทฤษฎีใดจะเป็นเป็นธรรมกับคู่กรณี

ที่สุด >> เป็นที่มาของทฤษฎีผลโดยตรงไม่ไกลไปกว่าเหตุ   
 



หน้า ๖ 

กล่าวคอื  ศาลจะเอาเหตุทุกเหตุมาพิจารณาเหมือนกับว่าทุกเหตุมีน้ าหนักเท่ากัน (ซึ่งตรงนีเ้ป็นหลักการของทฤษฎีเงือ่นไข)  
หลังจากนั้น ศาลก็จะพิเคราะห์ในแต่ละเหตุว่ามเีหตุใดเป็นเหตุที่ไกลไปกว่าเหตุหรือไม่ (ทฤษฎมีูลเหตุเหตุเหมาะสม)   จนกระทั่งได้เหตุที่
คาดว่าเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผล คือ เป็นผลโดยตรงที่ไมไ่กลไปกว่าเหตุ  ซึ่งเป็นเหตุโดยตรงที่ท าให้เกิดผล 

 
ถ้อยค าจากฎ.๙๓๑/๒๕๓๑ (ญ) นีค้ือ จ าเลยไดค้าดเห็นหรือควรจะไดค้าดเห็นหรือไม่ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระท า

ละเมิดของจ าเลยหรอืไม่ ถ้าศาลพิจารณาแลว้เห็นว่า จ าเลยไมอ่าจคาดเห็นได้ แสดงว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลโดยตรงจากการ
กระท าของจ าเลย(เป็นเรื่องทีศ่าลตอ้งใช้ดุลยพนิิจ) 

 
และจากฎ.๙๓๑/๒๕๓๑ (ญ) นีย้ังได้วางแนวทางว่า ศาลจะตอ้งวินิจฉยัโดยเอาหลักละเมิดทั้ง ๔ ประการมาพิจารณา  คือ  (๑) 

จงใจหรือประมาทเลินเล่อ  (๒) โดยผิดกฎหมาย  (๓) เสียหาย  และ (๔) มีความสัมพันธ์ระหวา่งการกระท าและผล  ศาลจะพิจารณา
ข้อเท็จจริงอย่างรวบรัดไม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๗ 

เปรียบเทียบความรับผิดในทางสัญญาและความรับผิดในทางละเมิด 
 

๑. ขอบเขตของความรบัผิด 
ละเมิด   เป็นการกระท าโดยฝ่าฝนนข้อห้ามตามกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสยีหาย กฎหมาย การก่อให้เกิดความเสียหายเป็นหนี้
ในนิติเหต ุอันเกิดจากการกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายอันเป็นสิทธเิด็ดขาดต่อสิทธิตามกฎหมายอันเป็นสทิธิเด็ดขาด(กว้าง)  
   
สัญญา คอื การไม่ช าระหนี้แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย  สญัญาและละเมิดจึงเป็นหนีใ้นการเยียวยาความเสียหายเหมอืนกันเป็นหน้ีในนิติ
กรรมซึ่งเป็นบุคคลสิทธิ จึงแคบกว่าละเมิด เพราะใช้บังคับได้ระหว่างคู่กรณ ี
 
๒. ความสามารถในการก่อให้เกิดความรับผิด 
ละเมิดไม่พิจารณาเรือ่งความสามารถ(บรรลุนิตภิาวะ) แต่จะพิจารณาวา่รู้ส านึกในการกระท าหรือไม่ซึ่งศาลฎีกาวางหลักไว้ว่า อายุ ๑๐ 
ขวบถือว่ารูส้ านึกในการกระท าแล้ว ซึ่ง ๑๐ ขวบนี้ในทางสัญญาถือวา่เป็นผู้เยาว์ จึงไม่สามารถท านิติกรรมได ้และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ในทางอาญาอายุต่ ากวา่ ๗ ขวบไม่ต้องรับโทษ 
สัญญา บุคคลที่จะก่อนติิสัมพันธไ์ด้นั้น ต้องมีความสามารถ โดยใช้เกณฑ์บรรลุนิตภิาวะ  (อาจจะมีข้อยกเว้นบางกรณี)เพราะถือวา่ 
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วมีวุฒภิาวะเพยีงพอทีจ่ะปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 



หน้า ๘ 

๓. หน้าที่น าสืบ 
ละเมิดถอืหลัก “ผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นน าสืบ” นั่นคือโจทก ์(ผู้เสียหาย)กลา่วอ้างวา่ จ าเลยท าละเมิด ดังน้ันโจทก์จึงมีหน้าที่น าสืบ เรื่อง
หน้าที่น าสืบนี้มีประเด็นเกี่ยวกับความได้เปรยีบเสียเปรยีบในเชิงคดี 
สัญญาเมือ่มีการผิดสญัญาจึงเป็นหน้าที่ของลูกหนี้ /จ าเลย / ผู้ที่ถูกฟอ้ง ที่จะต้องน าสืบให้ได้ว่าตนไม่ได้ผิดสัญญา 
 
๔. ขนาดของความเสียหาย 
ละเมิดมาตรา ๔๓๘ ให้ศาลเป็นผู้ก าหนดค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด  โดยศาลสามารถใช้
ดุลพินิจก าหนดให้ได้ แต่ต้องไม่เกินค าขอ 
สัญญาความเสียหายจะอยู่บนหลักของขอ้ตกลง  แตข่้อตกลงมักไม่ได้เป็นไปตามความยินยอมของคู่สญัญา เช่น กรณสีญัญาส าเร็จรูป 
หรือบรรดาขอ้สญัญาที่ไม่เป็นธรรม คือ มีการไดเ้ปรียบเสียเปรียบกัน  พรบ.ข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรมเปิดโอกาสให้ศาลแปลความข้อสัญญา
ที่ไม่ชัดเจนได้  แต่ถ้าข้อสัญญานั้นชัดเจนแล้ว การที่ศาล(รัฐ) เขา้ไปตีความเพือ่ให้เกิดความเป็นธรรม ก็มีขอ้โต้เถยีงว่า จะเป็นการขัดกับ
หลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาหรอืไม ่
 
๕. การผิดนัด 
ละเมิดผิดนัดต้ังแต่วันทีท่ าละเมิด  
สัญญามาตรา ๒๐๓ และมาตรา ๒๐๔ แล้วแต่กรณีซึ่งขึ้นอยู่กับว่า หนี้นั้นก าหนดระยะเวลาไว ้
หรือไมอ่ยา่งไร และตกลงกันไว้อย่างไร 
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๖. อายคุวาม 
ละเมิดโดยมากจะอายคุวาม ๑ ปี   และ ๑๐ ปีส าหรับกรณีที่หาตัวผู้กระท าละเมิดไม่ได้จริงๆ ซึง่เป็นส่วนน้อย  
สัญญามาตรา ๑๙๓/๓๐  มาตรา ๑๙๓/๓๓ และมาตรา ๑๙๓/๓๔ ซึ่งมีตั้งแต่ ๑๐ ปี ๕ ปี ๒ ปี 
สังเกต   เรื่องอายุความนี้ เมื่อเป็นคณุกับฝ่ายหนึ่งก็ย่อมเป็นโทษกับอีกฝ่ายหนึ่ง(อายุความยาวเป็นคุณแก่ผสห.แต่เป็นโทษแก่ผู้ที่กเอ
ความเสียหายกรณีสญัญา ๑๐ ปี) 

ค าถาม  จากทั้งหมด ๖ ข้อนี้ ข้อใดที่มผีลต่อการพิจารณาเลือกฟอ้งของคู่สัญญา  ? 
ตอบ    จริงๆ ข้อ ๓. กม็ีส่วน แต่ที่เห็นชัดเจนคือ ข้อ ๔. ขนาดของความเสยีหาย  เพราะการฟ้องในมูลสัญญานั้น ถา้ตกลงกันไว้

แล้วว่าค่าเสียหายเทา่ไหร่ก็จะฟ้องไดเ้ท่านั้น  แต่หากเลือกฟอ้งในมูลละเมิดและศาลเห็นว่าเป็นละเมิดจริง ก็อาจก่อให้เกิดผลดีกับ
ผู้เสยีหายมากกว่าการฟอ้งในมูลสญัญาก็ได้  ประเด็นนี้ก็มีผู้โต้แย้งว่า หากให้เลือกฟ้องละเมิดได้เช่นนี้จะมีการตกลงกันไว้ท าไม 
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ความเห็นของนักนิติศาสตร ์
๑.  กลุม่ที่ไมส่นับสนนุกับการให้คู่สัญญาฟ้องคดีละเมิด  
Civil Law 
-  นักนิติศาสตร์ฝรั่งเศส  เห็นว่า     

ไม่ควรสนับสนุนให้คูส่ัญญาซึ่งมีนิติสมัพันธ์กันมาฟ้องในมลูละเมิดได้  เนื่องจากการที่คูส่ัญญาได้เข้ามาแสดงเจตนาผูกพันกันเพื่อ
ท าสญัญา เป็นการผูกพนักันโดยเสรภีาพซึ่งคู่สญัญามีอยู่ เจตนาทีคู่่สญัญาที่แสดงออกมานั้นเกิดโดยอิสระ แสดงออกมาด้วยความสมัคร
ใจไม่ได้ถูกบังคับ (หลักเสรีภาพในการเข้าท าสญัญา Freedom to Contract) เพราะฉะนั้น จึงควรจะตอ้งให้ความส าคญั ตามหลักความ
ศักดิ์สิทธิของการแสดงเจตนา (Autonomy of Will)  

เมื่อเกิดความเสียหายจากการกระท าผิดสญัญา การเยียวยาความเสยีหายต้องใช้หลักความรับผิดในการเข้าท าสัญญาเท่านั้น จะ
น าเอาหลักกฎหมายละเมิดมาเยยีวยาไม่ได ้
Common Law 

- นักกฎหมายอังกฤษ  เห็นว่า    
ในกรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในทางสัญญามาก่อน คู่สัญญาจะฟอ้งในมูลละเมิดไมไ่ด้ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดดั้งเดิม

ในกฎหมายอังกฤษที่ว่า ความรับผิดในทางสญัญาจะใช้เยยีวยาความเสียหายได้ก็โดยใช้หลักสญัญาเท่านั้น จะน าหลักละเมิดมาใช้ไม่ได้ 
การที่ศาลอังกฤษไม่น าเอาหลักละเมิดมาใช้ในทางสัญญา เนือ่งจาก 
๑.  ละเมิดกับสัญญามทีี่มาแตกต่างกัน แม้จะเกิดจากค าพิพากษาเหมอืนกันตามระบบ Common Law แต่ข้อเท็จจริงในค า

พิพากษาเรื่องละเมิดและเรื่องสัญญานั้นเป็นคนละอย่าง 
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๒.  ศาลอังกฤษคอ่นข้างเข้มงวดในเรื่องวิธพีิจารณาความ จึงกลายเป็นธรรมเนยีมปฏิบัติของศาลอังกฤษทีท่นายความจะต้อง
ฟ้องตามรูปคดี โดยจะบรรยายข้อเท็จจริงมาเพือ่ให้ศาลปรับเองว่าจะเอาเรือ่งสญัญาหรือละเมดินั้นไม่ได้ และหากฟอ้งมาไม่ชัดเจน ศาลก็
จะพิพากษายกฟอ้งเนื่องจากเป็นฟ้องเคลือบคลมุ  

-   อ.จี๊ด เศรษฐบุตร (เหมือนฝรั่งเศส) 
ในกรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันมาก่อน คูส่ัญญาไม่มสีทิธิที่จะเลือกฟอ้งในมูลละเมิด ตอ้งใช้หลักความรับผิดในทางสญัญาเทา่นั้นในการ

เยียวยาความเสยีหาย  เนื่องจากการแสดงเจตนาของคูส่ัญญาเป็นเรือ่งที่มีความส าคญั เป็นไปตามหลัก Freedom to Contract  การที่
คู่สัญญาท าสญัญาตกลงยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิด เมือ่เกิดความเสยีหายคูส่ัญญาก็ต้องใช้หลกัสัญญาในการเยยีวยาความเสียหาย  จะ
น าหลักละเมิดมาใช้ไมไ่ด้   

ตามปรกติถ้าไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กันแล้วเกิดความเสียหายขึ้น เมื่อจะฟ้องก็ต้องใช้หลักละเมิด แต่เมื่อมีการตกลงกันไว้วา่ เมื่อจะ
ฟ้องกันก็จะใช้เงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ เท่ากับกลบสิทธิที่จะใช้หลักละเมดิออกไปโดยสิ้นเชิง 

- อ.อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง  เห็นว่า ไม่ควรเปิดโอกาสให้ฟ้องในมลูละเมิด 
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ค าพิพากษาของศาล 
๑)  ศาลฝรั่งเศส   

ได้ตัดสินว่า จะไม่เอาหลักความรับผิดในทางละเมิดมาใช้ในกรณีทีคู่่สญัญาบิดพลิ้วหรอืก่อให้เกิดความเสยีหายในทางสัญญา 
๒)  ศาลอังกฤษ   
๒.๑) ในคดี Green Vs. Greenbank (1986) 

ศาลอังกฤษได้วางหลักไว้มีสาระส าคญัดังนี้ ในกรณีที่มคีาบเก่ียวกันในเรือ่งผิดสญัญาและละเมิด โจทก์ไม่สามารถเลีย่งกฎเกณฑ์
ที่เป็นเนื้อหาของกฎหมายสาระบญัญัติ โดยวางกรอบค าฟอ้งเผื่อเลือกเพียงเพื่อมุ่งหมายที่จะท าให้ได้ค่าเสยีหายเพิม่ขึน้ 

  ศาลอังกฤษเห็นว่า สญัญากับละเมิดนั้นเป็นกรณีที่สามารถคาบเก่ียวกันได้ แต่ศาลจะไมอ่นญุาตถ้าเลี่ยงไปฟ้องละเมิดเพียงเพื่อ
จะท าให้ได้ค่าเสยีหายเพิ่มขึ้น 
 ๒.๒)  Dick Bently Productions  Vs. Harold Smith (motors) Ltd. (1965) 

คดีนี้ศาลตัดสินว่าจะต้องเอาหลักความรับผิดในทางสญัญามาใช้ จะเอาหลักเรื่องละเมิดมาใช้ไมไ่ด้ 
ข้อเท็จจริง   จ าเลยเป็นคนขายรถยนต์ used car เมื่อโจทก์ไปที่รา้นของจ าเลยเพื่อซือ้รถ  จ าเลยก็บอกว่า รถคันนี้ผา่นการใช้

งานมาน้อยเพียง ๒๐,๐๐๐ ไมลเ์ท่านั้น โดยดูจากเข็มไมล์  โจทก์ก็ซ้ือเพราะเชื่อข้อมูลดังกลา่ว 
ต่อมาเมือ่โจทก์ใช้รถยนต์ไปได้สักพักก็เริ่มรู้วา่ เข็มไมล์ถูกตกแต่งเพราะสภาพเครือ่งยนตไ์ม่ดี และน่าจะผ่านการใช้งานมา

มากกว่า ๒๐,๐๐๐ ไมล ์จึงเป็นกรณีที่จ าเลยผู้ขายปกปิดข้อความจริงและหลอกลวงโจทก์ผู้ซื้อ ค่าเสยีหายในกรณีนี้เป็นกรณีจ าเลย
กระท าผิดสัญญา ไม่ใช่กรณีละเมิด ดังนั้น การฟ้องเรยีกร้องค่าเสียหายจึงต้องฟอ้งในมูลสัญญา 
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๒.๓)  Johntone Vs. Bloomsbury Health Authority (1992) 
ในคดีคาบเก่ียวระหว่างละเมิดและสัญญา ถา้เหน็ได้ชัดว่า ความสัมพันธร์ะหว่างคู่สญัญานั้นเป็นเรื่องสทิธิและหน้าที่ที่ตอ้งผูกพัน

กัน ก็จ าเป็นต้องยอมรับบังคับตามข้อผูกพันนั้น ไม่ใช่เรื่องของการผสมปนเปกันระหว่างหน้าทีใ่นทางละเมิดและสญัญา 
๓)  ศาลไทย 
ใน ฎ.๔๗/๒๔๙๒ ฎ.๗๖/๒๔๙๖ และ ฎ.๒๕/๒๕๒๓   
ทั้ง ๓ ฎีกา ศาลไทยได้วางแนวทางไว้ว่า การฟอ้งคดีของคูส่ัญญานั้น แมถ้ึงจะครบองค์ประกอบความรับผิดในมูลละเมดิ แต่ก็ควรจะ

ไปฟ้องในมูลสัญญา 
๓.๑)  ฎ.๗๖/๒๔๙๖ 

สัญญาขายรถยนตม์ีข้อความวา่ ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ซึ่งมีเครือ่งยนต์เรียบร้อย อยู่ในสภาพดี และผู้ขายต้องท าตามที่จ าเป็น
เพื่อให้ผู้ซือ้จดทะเบียนรถได้ด้วย 

คดีนี้ผู้ขายไมไ่ด้จัดการโอนทะเบยีนทั้งๆ ที่รู้วา่ผู้ซื้อต้องเสียหาย เป็นเรือ่งผิดสญัญาไม่เป็นละเมิด 
 

๓.๒)  ฎ.๒๕/๒๕๒๓   
ข้อเท็จจริงคอื โจทก์ไปว่าจ้างจ าเลยซึ่งประกอบธุรกิจต้ังศูนย์ถ่วงลอ้ ซึง่ลักษณะของสญัญาดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างท าของ 

ปรากฏว่าจ าเลยท างานไม่เรยีบร้อยท าให้โจทก์ไม่สามารถบังคับลอ้รถได้ในขณะที่ขับไปจนเกิดอุบัติเหตุ  โจทก์จึงฟ้องจ าเลยให้รับผิดใน
มูลละเมิด 

ศฎ. วินิจฉัยวา่ กรณีนี้เป็นกรณีช ารุดบกพร่องอันเกิดจากสัญญาจ้างท าของ เมือ่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจ าเลยผิดสัญญาท างานไม่
เรียบร้อย การวินิจฉยัคดีนี้จึงต้องน าเอาหลักกฎหมายสัญญาจ้างท าของมาใช้ หาใช่กรณีละเมิดไม่ 
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๒.  กลุม่ที่สนับสนุนใหคู้่สัญญาฟ้องคดีในมูลละเมิดได้  
Civil Law 

-  นักนิติศาสตร์ฝรั่งเศส  เห็นว่า     
หากไม่เปิดโอกาสใหคู้่สญัญาฟ้องคดีละเมิดได้จะเท่ากับว่าคู่สญัญามีสทิธิต่ ากว่าบุคคลทั่วไป ในเมื่อบุคคลทัว่ไปยังฟ้องคดีละเมิด

ได้ การที่บุคคลมามีนิตสิัมพันธ์กันนั้นไม่ควรจะเป็นสาเหตุท าให้ถูกปิดกั้นสิทธิที่จะฟ้องเป็นเรือ่งละเมิด ดังน้ัน หากครบองค์ประกอบใน
เรื่องละเมิดแล้วก็ควรเปดิโอกาสคู่สญัญาฟอ้งในเรื่องละเมิดได้  

การที่คูส่ัญญาเสียหาย แล้วถูกปิดก้ันสิทธิไม่ให้ฟ้องในมูลละเมิดเทา่กับเป็นการไม่อ านวยความยุติธรรมให้กับคู่สญัญา 
 
สรุป  นักกฎหมายฝรั่งเศส (Civil Law) กลุ่มนีม้องว่า ถา้การกระท าผดิสัญญาก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิเด็ดขาดของบุคคลอื่น 

ซึ่งการละเมิดสิทธิเด็ดขาดน้ันมีกฎหมายรับรองคุ้มครอง น่าจะเปิดโอกาสให้ฟ้องเป็นคดีละเมิดได้ 
การที่โจทก์อาจจะได้ประโยชน์จากการเลือกฟ้องคดีละเมิดนั้น นักกฎหมายกลุม่นี้เห็นว่า เป็นสิง่ที่โจทก์ควรจะได้รับ ในเมื่อโจทก์

ถูกกระท าละเมิดโจทก์ก็ควรได้รับค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง 
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Common Law 
-  นักนิติศาสตร์อังกฤษ ไดย้อมรับแนวคิดนี ้และกล่าววา่ กรณีทีโ่จทกห์รือคูส่ัญญาน าคดีขึ้นสูศ่าลแล้วปรากฏวา่ การกระท าของ
จ าเลยนั้นครบหลักเกณฑ์ตามหลักในเรื่อง Torts  ศาลมีหน้าที่ต้องตัดสนิไปตามที่ปรากฏ 
-  นักนิติศาสตร์สหรัฐ มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า สามารถฟ้องเป็นคดีละเมิดได้ถา้ครบองค์ประกอบในเรื่องละเมิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าเป็นการกระทบต่อสิทธิเด็ดขาดของบุคคลอื่น 
William L. Prosser  ได้กล่าวไว้วา่ 
ถือเป็นกรณีทีคู่่สญัญาฝา่ยที่ก่อความเสยีหายล่วงละเมิดขอบเขตของหลกัแห่งความยุติธรรมเป็นอย่างมาก จึงอนุญาตให้คู่สัญญา

ฝ่ายผู้ซึ่งได้รับความเสียหายสามารถได้รับชดใช้เพื่อเยียวยาความเสยีหายด้วยวธิีการอันเป็นรากฐานของความยุติธรรม 
การที่อนญุาตให้คู่สญัญาฟ้องในมลูละเมิดได้นั้น เป็นดุลพินิจที่ต้องการให้คู่สัญญาไดร้ับการเยยีวยาความเสียหายเพื่อความเป็น

ธรรม เพราะเป็นไปได้วา่ข้อสญัญาที่ตกลงกันไวน้ั้นไม่เป็นธรรม มีการได้เปรียบเสียเปรยีบ 
-  นักนิติศาสตร์ไทย  ได้แก่ อ.ไพจิตร ปุญญพนัธ์, อ.สุษม ศุภนิตย์ 
ให้ความเห็นไว้ในหนังสอืของทา่นว่า ควรจะให้คู่สัญญาสามารถฟ้องในมูลละเมิดได้ 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๖ 

ค าพิพากษาของศาล 
๑)  ศาลฝรั่งเศส   

ศาลฎีกาของฝรั่งเศส ไดต้ัดสินว่า หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่า คู่สญัญาต่างก่อให้เกิดความเสยีหายซึ่งกันและกัน และครบ
องค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวกับละเมิดแล้ว ศาลฝรั่งเศสก็ยอมรับให้น าเอาหลักเกณฑ์ในเรือ่งละเมิดมาใช้ 

๒)  ศาลสหรัฐ   
ใน Common Law นั้นเมื่อจะตอ้งพิเคราะห์ถงึคดีที่เปิดโอกาสให้ฟ้องในมูลละเมิดได้นั้น คดสีว่นใหญ่จะเป็นเรื่อง Misfeasance 
Misfeasance  คือเรื่องที่คู่สญัญาตกลงผูกพันกันในมูลสัญญาไว้ แล้วได้มีการปฏิบัติตามสัญญา แตป่ฏิบัตไิม่ถูกต้องหรือผิดไป

จากสัญญา ซึ่งการปฏิบัติผิดไปจากสัญญานี้หากไปต้องด้วยหลักเกณฑใ์นเรื่องละเมิดแล้วจะเปดิโอกาสให้คูส่ัญญาฟ้องเป็นคดีละเมิดได้ 
ซึ่งต่างจาก Nonfeasance ซึ่งหมายถึง การทีไ่ม่ปฏิบัติตามสัญญาเลย กรณีนี้เป็นการผิดสญัญา จึงต้องฟอ้งในมูลสญัญาได้

เท่านั้น จะฟ้องในมลูละเมิดไม่ได ้
เช่น  เราท าสัญญาวา่จ้างให้คนมาเลม็กิ่งไม้พองาม หากคนตัดจนเหลือแต่ตอ ตรงนี้เป็นการท าตามสัญญาแล้ว แตผ่ิดไปจากที่ตก

ลงกันไว้ กรณีนีฟ้้องในมลูละเมิดได้ 
แตถ่้าเขาไมท่ าเลย คือ ไม่ตัดก่ิงไม้ให้เราเลย กรณีนี้ต้องฟ้องในมลูสญัญาประการเดียว 
ฎีกา  Humber Ferry Cas Flint V. Walling MFA Co. V. Backett (1906) 
ข้อเท็จจริงในคดีนี ้เป็นเรื่องทีโ่จทก์ท าสัญญาว่าจ้างจ าเลยให้ติดตั้งเครือ่งจักรสีข้าวที่ใช้ก าลังลม  ปรากฏว่า จ าเลยประมาท

เลินเลอ่ท าการติดต้ังเครือ่งจักรสีข้าวไม่เรยีบร้อย ท าให้เครื่องจักรพังลงมาทับโรงนาเสยีหาย 
กรณีนี้เป็นกรณีที่จ าเลยได้ท าตามสัญญาแล้วแตท่ าผิดไปจากที่ได้ตกลงไว้ เป็น Misfeasance  แล้วท าให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของโจทก์  โจทก์จึงมาฟ้องเรียกค่าเสยีหายได้ 



หน้า ๑๗ 

ฎีกาเพิ่มเติม 
ของไทยฎ.๙๗๔/๒๔๙๒  ,ฎ.๘๖๕/๒๔๙๖  ,ฎ.๒๘๘๔/๒๕๒๘  ,ฎ.๓๘๑๔/๒๕๒๕ 
***ศาลไทยก็พพิากษาในแนวทางว่า คู่สญัญาสามารถฟ้องในมลูละเมิดได้ ถ้าการปฏิบัติตามสญัญานั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ
เด็ดขาด 

ศาลไทยมองวา่ เป็นสิทธิของโจทก์ที่จะฟอ้งคดี โดยโจทก์ไม่ต้องระบุว่า เป็นความรับผิดในทางละเมิดหรือในทางสญัญา เพียงแต่
บรรยายข้อเท็จจริงมาตามท้องเรื่องแล้วศาลจะเป็นผู้ปรับใช้ข้อกฎหมายเอง โดยค านึงถึงความยุติธรรม โดย ฎ.๙๗๔/๒๔๙๒ วางหลักวา่ 
การบรรยายฟอ้งดังกล่าวไม่เคลือบคลุม 

 
ปัญหาต่อมา    ถ้าคู่สญัญาสามารถเลอืกฟ้องละเมิดได้ จะฟ้องอย่างไร ?      มี ๒ แนวทาง   
๑.  ฟ้องละเมิด ฎ.๑๓๑/๒๔๙๖    ฎ.๓๘๑๔/๒๕๒๕    ฎ.๒๘๘๑/๒๕๒๘    ฎ.๔๖๖๔/๒๕๓๓    ฎ.๕๙๐๗/๒๕๓๓ 
๒.  ฟ้องมลูสญัญาและละเมิดเพื่อให้ศาลเลือกเอง ฎ.๙๗๔/๒๔๙๒ ฎ.๙๙/๒๔๙๔ ฎ.๘๒๐/๒๕๑๓ ฎ.๒๕๐๘/๒๕๓๐  ฎ.๑๙๒-

๓/๒๕๓๙ ฎ.๖๙๙/๒๕๓๗  ฎ.๘๓๖๓/๒๕๓๘ 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๘ 

แนวโน้มที่เปิดช่องให้คูส่ัญญาเลือกฟ้องความรับผิดเพื่อละเมดิได ้
มีเหตุผลสนับสนุน  คอื 

๑. ไม่มีกฎหมายห้าม 
และการที่จะบรรยายฟอ้งโดยไม่เจาะจงฐานความรับผิดก็มิได้ต้องหา้มตามตามปวิพ.มาตรา ๑๗๒ 

๒. การห้ามไม่ให้คู่กรณีฟอ้งเปน็มูลละเมิดได้เป็นการขัดกับกฎหมายลักษณะละเมิด 
โดยกฎหมายลักษณะละเมิดนั้นเป็นกฎหมายทีเ่กี่ยวด้วยความสงบฯ เป็นกฎหมายที่มุ่งให้เอกชนหรือปัจเจกชนใช้สิทธิฟ้องคดี

เพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเองและเรยีกค่าสินไหมทดแทน  ดังนั้น การทีห่้ามเอกชนฟ้องคดีละเมิดย่อมเป็นการขัดกับหลักหรือเจตนารมณ์
ของกฎหมายลักษณะละเมิด 

๓. ละเมิดและสัญญาควรจะมีความเท่าเทยีมกัน เนื่องจากต่างก็เป็นหน้ีในทางแพ่ง 
ละเมิดและสัญญานั้นมคีวามแตกต่างเพียงที่สญัญาเกิดจากนิติสัมพันธ์ แต่ละเมิดเกิดจากกฎหมาย  แต่เหมอืนกันตรงที่ความ

เสียหาย  ดังนั้น ไม่วา่จะโดยวธิีใดก็ตาม  ผู้ที่เสยีหายก็ควรจะไดร้ับชดใช้ ดังนั้น ควรจะให้ฟ้องในมูลสัญญาหรอืในมูลละเมิดก็ได้ หากอยู่
ภายใต้ความมีเหตุมผีลของพยานหลักฐานและความยุติธรรม 

๔. เป็นเพียงทางเลอืกที่เพิม่ขึ้นมา ไม่ได้บังคับให้คูส่ัญญาต้องฟ้องในมลูละเมิด 

๕. หลักเสรีภาพในการท าสญัญานั้นไม่ปรากฏอยู่ในความเป็นจริง 



หน้า ๑๙ 

เพราะในความเป็นจริงมีความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าท าสัญญา  ดังนั้น การฟ้องคดีความรบัผิดฐานละเมิดย่อมสามารถ
เยียวยาความเสยีหายให้แก่คู่สัญญาฝา่ยที่เสยีเปรียบต้ังแต่ตอนที่เข้าท าสัญญาได้   

๖.  แนวปฏิบัติในทางปวิพ.ไม่วา่จะเป็นในมาตรา ๕๕ มาตรา ๑๗๒1 ก็ตาม ก็เปิดช่องให้ด าเนินการได้ 
 
กระทรวงศึกษาซื้อโต๊ะเก้าอี้จากเอกชน แล้วปรากฏว่า เก้าอี้ช ารุดบกพร่อง กระทรวงศึกษาไดฟ้้องจ าเลยเป็นคดีละเมดิ เรื่องนี้

เป็นเรื่องสญัญา ไม่ใช่เรือ่งละเมิด เพราะความช ารุดบกพร่องเกิดก่อนสง่มอบ เมื่อยังไม่ส่งมอบกรรมสิทธิ์ก็ยังไมไ่ด้เป็นของผู้เสียหาย จึงไม่
มี “สิทธ”ิ ที่จะถูกกระทบ 

ฎ.๕๗๓๖/๒๕๔๔  เป็นเรื่องรับขนสินค้ามีใบตราส่ง ประเด็นของคดอียูท่ี่อายุความ ถ้าเอาอายคุวามละเมิด คดีนี้จะขาดอายุ
ความไปแล้วและค่าเสียหายเป็นสิบล้าน ฉะนั้น ศาลตอ้งถือเอาอายคุวามเรื่องสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
 
 

___________________________________ 

                                                 
1 มาตรา  ๕๕   เมื่อมขีอ้โตแ้ยง้เกดิขึน้เกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรอืบุคคลใดจะตอ้งใชส้ทิธทิางศาล บุคคลนัน้ชอบทีจ่ะเสนอคดขีองตนต่อศาล

สว่นแพ่งทีม่เีขตอ านาจได ้ ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้ 
 

มาตรา  ๑๗๒   ภายใตบ้งัคบับทบญัญตัมิาตรา ๕๗  ใหโ้จทกเ์สนอขอ้หาของตนโดยท าค าฟ้องเป็นหนงัสอืยื่นต่อศาลชัน้ตน้ 
  ค าฟ้องตอ้งแสดงโดยแจง้ชดัซึง่สภาพแห่งขอ้หาของโจทกแ์ละค าขอบงัคบั ทัง้ขอ้อา้งทีอ่าศยัเป็นหลกัแหง่ขอ้หาเช่นว่านัน้ 


