
 

สรปุพ้ืนฐานของกฎหมายว่าดว้ยละเมิด  
 

กิตติบดี  ใยพลู คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

 

 
ประเด็นศึกษา 

 
๑. ความเป็นมาของกฎหมายลกัษณะละเมิด 
 
๒. กฎหมายลกัษณะละเมิดกบักฎหมายอาญา : เพื่อใหท้ราบว่า 

มีจดุเกาะเกี่ยวหรือมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร และมีจดุ

แยกกนัเป็นกฎหมายละเมิดและกฎหมายอาญาตรงจดุไหน 
 

๓. พื้นฐานของความรบัผดิเพื่อละเมิด / ทฤษฎีพ้ืนฐานของความ
รบัผดิเพื่อละเมิด :  

 
๔. เหตยุกเวน้ความรบัผดิเพื่อละเมดิ : มีอยู่ดว้ยหลายเหต ุเชน่ 

เหตสุดุวิสยั ความผดิของผูเ้สียหาย เป็นตน้ 
การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนนัน้ จ าเลยสามารถยก

เอาเหตยุกเวน้ความผดิเพื่อละเมดิขึน้มาเพื่อที่จะตอ่สูใ้นคดีได้

หรือไม ่
 

๕. การใชก้ารตคีวามกฎหมายลกัษณะละเมิดตามป.พ.พ. : จะ
พิจารณาเฉพาะมาตรา ๔๒๐ – มาตรา ๔๓๗ 

 
๖. ความเสียหายและการก าหนดค่าสินไหมทดแทน   

ในการฟ้องคดีสาระส าคญัของค่าสินไหมทดแทน การท า

ค าฟ้องและค าขอทา้ยฟ้องตอ้งชัดเจนแน่นอน เนื่องจากศาล

ย่อมไมพ่ิพากษาเกินค าขอ 
 



 

๗. พฒันาการกฎหมายลกัษณะละเมดิ : กฎหมายลกัษณะละเมิด

มีการพฒันาไปตามสงัคมปัจจบุันทีต่อ้งมีกฎหมายมารองรบั

กบัการเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้ 
 

ตวัอย่าง   
๗.๑ พรบ.ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 

เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้จะโนม้เอียงไปทางกฎหมาย

มหาชน แต่ก็มีลักษณะเป็นความรับผิดเพื่อละเมิดดว้ยเพราะตอ้งการ

คุ้มครองผู้เสียหายไปพร้อมกับที่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนั้น 

กฎหมายฉบับนี้จึงคร่อมอยู่ ๒ ทาง คือละเมิดในทางแพ่งกบัละเมิดในทาง

ปกครอง  

 

๗.๒ พรบ.ความรบัผิดทางการคา้ พ.ศ.๒๕๔๔  
ก าหนดใหม้ีการฟ้องเรียกค่าเสียหายไดถ้า้มีการละเมดิความ

รบัผดิทางการคา้ 
 

๗.๓ พรบ.ความรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากสินคา้ท่ีไมป่ลอดภยั  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑. ความเป็นมาของกฎหมายลกัษณะละเมิด 
 

กฎหมายลักษณะละเมิด อยู่ในลักษณะ ๕ บรรพ ๒ ซ่ึงเป็น

เร่ืองหนี ้เพราะฉะนัน้ ละเมิดนัน้ก็อยู่ในกรอบของเร่ืองหนีเ้ชน่เดียวกบัเร่ือง

สญัญา 

ในบรรพ ๒ นีจ้ะมี ๕ ลกัษณะ ไดแ้ก ่
๑. ลกัษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป : หลกัทัว่ไปในเร่ืองหนี ้
๒. ลกัษณะ ๒ สญัญา   
๓. ลกัษณะ ๓ จดัการงานนอกสัง่ 
๔. ลกัษณะ ๔ ลาภมคิวรได ้
๕. ลกัษณะ ๕ ละเมิด   
 
ได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายโรมัน โดยผ่านมาทางระบบ

กฎหมายภาคพื้นยโุรป คือ ฝรัง่เศส เยอรมัน และผ่านมาทางญ่ีปุ่น และ

ผา่นมาสูไ่ทยในขณะที่มีการร่างประมวลกฎหมาย 

  
หลกัเร่ืองละเมิดนัน้ก็เป็นหลกัเร่ืองหนี ้แตเ่ป็นหนีใ้น นิติเหต ุ

กลา่วคือ เป็นหลกัหนีท้ี่กฎหมายก าหนดไวว้่า การกระท าละเมิดคืออะไร 

และกอ่ใหเ้กิดหนีข้ึน้ในการชดใชค้่าเสียหาย ในขณะเดียวกนั หนีใ้นมลู

สญัญาเป็นหนีใ้นทาง นิติกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ระบบความคิดของกฎหมายละเมิด 
มีพ้ืนฐาน 

หลกัศีลธรรม.......................หลกัเพ่ือนบา้นท่ีดี 
 

ละเมิดมีแนวความคิด (Concept) ของศีลธรรม โดยมีหลกัวา่ 
บคุคลจะตอ้งรบัผดิเมือ่มีการกระท าผดิหรือกระท าชัว่ เพราะฉะนัน้ เมื่อมี

การละเมิดในร่างกายหรือทรพัยส์ินแลว้ก็จะตอ้งรบัผดิในการกระท าของ

ตนเอง 
 
อย่างไรก็ตาม ในชว่งที่มนษุยย์งัไมไ่ดร้วมกนัเป็นรฐั แตย่งัคง

เร่ร่อนอยู่นัน้ (ยคุเร่รอ่น) มนษุยไ์ดใ้ช ้การแกแ้คน้ ในกรณีที่มีการละเมิด

ตอ่กนั ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นเป็นรปูธรรมในกฎหมายของโรมนั คือ หลกัตา

ต่อตา ฟันต่อฟัน (Lex Talionis) 
 
หลกัตาตอ่ตา ฟันตอ่ฟัน (Lex Talionis) คือ หลกัที่ว่า ใครกระท า

ตอ่เราอย่างไร เราก็มสีิทธิตอบโตเ้ขาเชน่นัน้  
 
ตอ่มา เมื่อมนษุยไ์ดร้วมตวักนัเป็นรฐั (ยคุกอ่ตัง้รฐั) ก็มี

หลกัการ หา้มแกแ้คน้ ขึน้ และมีการวางบทลงโทษลงไปแทน โดยรฐัจะ

เป็นผูท้ าหนา้ที่ลงโทษเอง แตบ่ทลงโทษนีก็้เป็นเพียงบทลงโทษทีร่ฐัมองว่า

สาสมแลว้ แตผู่เ้สียหายก็ไมไ่ดร้บัอะไรทดแทน  
 
ต่อมาเมื่อถึงยคุของจักรพรรดิจัสติเนียน หลักเกณฑ์ในเร่ือง

ความรบัผดิเพื่อละเมิดก็ไดป้รากฏชดัขึน้ ซ่ึงในกฎหมาย ๑๒ โตะ๊ไดป้รากฏ

หลักที่ว่า  ผูท้ าละเมิดคือลกูหน้ีของผูเ้สียหาย ในการชดใชค้่าสินไหม

ทดแทน กลา่วคือ ในทนัทีที่มีการท าละเมิด ผูเ้สียหายจะมีฐานะเป็นเจา้หนี้ที่

จะตอ้งไดร้ับค่าสินไหมทดแทน ผูท้ าละเมิดจะมีฐานะเป็นลกูหนี้ ฉะนัน้ การ

ฟ้องเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนนี้เป็นการฟ้องเรียกรอ้งในมลูหนี ้ 
 
 



 

หลักดังกล่าวนี้ยังคงมีอยู่ ในกฎหมายของประเทศฝรัง่เศส 

เยอรมนั ญ่ีปุ่น จนถึงประเทศไทยในปัจจบุัน ซ่ึงบทบัญญัติหลายมาตราก็

น าหลกัเร่ืองหนีม้าใช ้

 
ตวัอย่าง 
 
ป.พ.พ.มาตรา ๔๓๒ การร่วมกนัท าละเมิด กฎหมายบัญญตัใิห้

ตอ้งร่วมกนัรบัผดิ ซ่ึงการทีต่อ้งร่วมกนัรบัผดินีก็้เป็นการน าเอาหลกัเร่ือง

หนีม้าใช ้ 
 

สรปุ  ความรบัผิดเพ่ือละเมิดนัน้มีการพฒันามาจากการแกแ้คน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วิวฒันาการของกฎหมายละเมิดของไทย 

 
คมัภีรพ์ระธรรมศาสตร ์

Concept: รฐัมีหนา้ท่ีลงอาญาผ ูก้ระท าความผิด และ

ทดแทนความเสียหายแกผ่ ูเ้สียหายในลกัษณะของค่าท าขวญั  
 
กฎหมายมงัรายศาสตร ์  
หลกัการเหมือนกนักบัคมัภีรพ์ระธรรมศาสตร ์กลา่วคือหา้มแก้

แคน้   โดยมี Concept เหมือนกนั 

 
หลกัการนีไ้ปพอ้งกบักฎหมายโรมนัในสมยักฎหมาย ๑๒ โตะ๊ ซ่ึง

มีหลกัว่า หา้มแกแ้คน้ เชน่กนั   
 
กฎหมายลกัษณะโจร 
หลกัหา้มเจา้ทกุขเ์อาโจรมาลงโทษเอง  
 
ดงันัน้ Concept ของกฎหมายลักษณะละเมิดในยคุนี้ก็คือ หา้ม

การตัดสินปัญหาดว้ยตนเอง ตอ้งใหร้ัฐเขา้มาดแูล และในชว่งนี้เองก็ยังมี

กฎหมายเก่าที่ก าหนดใหม้ีการเรียกพินัย โดยเมื่อเรียกเบ้ียปรับจาก

ผูก้ระท าละเมิดแลว้ ตอ้งส่งใหร้ัฐคร่ึงหนึ่ง และใหแ้ก่ผูเ้สียหายคร่ึงหนึ่ง 

โดยถือว่า รฐัเป็นผูอ้ านวยความยตุิธรรมให ้ 
 
จะเห็นว่า จากเดิมที่เป็นเร่ืองที่รฐัเขา้มาลงโทษผูก้ระท าละเมิด

เทา่นัน้ และผูเ้สียหายไมไ่ดร้บัอะไรเลย  ไดพ้ฒันามาเป็นผูเ้สียหายเร่ิมไดร้บั

ค่าเสียหายดว้ย  

 
ตอ่มาในชว่งของกฎหมายเกา่ มีความผิดละเมิดต่อความสงบ

หรือละเมิดต่อประชาชน ซ่ึงสมยักฎหมายเกา่นีเ้ป็นชว่งที่อยู่ในระบบการ

ปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราช  ผูอ้อกกฎหมายคือพระมหากษตัริย ์



 

ดงันัน้ เมื่อมีการละเมดิตอ่กฎหมายซ่ึงออกโดยพระมหากษตัริย ์จึง

เรียกว่า ละเมิดพระบรมราชโองการ หรือ ละเมิดพระราชอาญา ซ่ึง

ปัจจบุันเรียกว่าเป็น ความผิดอาญา   
 
และเมื่อมีการพฒันามาเป็นเสียค่าปรบัฐานละเมิดแลว้ การเสีย

ค่าปรบัในตอนนีก็้เอาเขา้ทอ้งพระคลงั  ประชาชนยงัไมไ่ดร้บัค่าเสยีหาย

ใดๆ เลย 
 
ตอ่มาเมื่อประกาศใชป้.พ.พ.ในเร่ืองละเมิด จึงไดย้กเลิกการเรียก

พินยั คือ ใหผู้เ้สียหายฟ้องเรียกคา่เสียหายไดต้ามความเสียหายทีเ่กิดขึน้

จริง โดยไมต่อ้งเสียคา่พินยัใหก้บัรฐัแลว้ 
 

จะเห็นไดว้่า การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตามป.พ.พ.นัน้เป็น

หลกัเร่ืองหนี ้ เพราะอิทธิพลจากกฎหมายตะวนัตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ในระยะแรกของการใชก้ฎหมายละเมิด 

 
๑. มลูคดีประทษุรา้ยสว่นแพ่ง   
๒. Accident  (เหตุบังเอิญ) 
๓. Nuisance  
๔. Negligence  (ประมาทเลินเล่อ)  
๕. บกุรกุ   
๖. Duty of Care  (หนา้ท่ีใชค้วามระมัดระวงั) 
๗. Causation  (ความสัมพันธ์ระหวา่งเหตุกับผล) 

 
 

 
สมยั ค าที่ใช ้ ความหมาย 

กฎหมายเกา่ 
ละเมิดพระบรมราช

โองการ กระท าความผดิอาญา 

ละเมิดพระราชอาญา   
ระหว่างการปฏิรปู

กฎหมาย 
ประทษุรา้ยสว่นแพง่ 

  สองชว่งนีเ้ป็นชว่ง
ซ่ึง 

เป็นชว่งที่ common law 
เขา้มา 

"ละเมิด" ยงัคง
หมายความถึง 

ร่างป.แพ่ง ปี ๒๔๖๔ มิจฉากรรม ละเมิดพระราชอาญา 

ร่างป.แพ่งปี ๒๒๔๖๖ เลมิด / ลเมิด   

ร่างป.แพ่งปี ๒๔๖๘ ละเมิด Wrongful Act 

 
 

 



 

 
รา่งกฎหมายละเมิด 

มาตรา ๔๒๐ มาจาก BGB (ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนั) 
มาตรา ๘๒๓ ค าตอ่ค า 

มาตรา ๔๒๑ เป็นเร่ืองการใชส้ิทธิโดยไมส่จุริต (Abuse of Right) 
มาจาก BGB มาตรา ๒๒๖  

มาตรา ๔๒๒ มาจาก BGB มาตรา ๘๒๓ วรรคสอง 

มาตรา ๔๒๓ มาจาก BGB มาตรา ๘๒๔ เป็นเร่ืองหมิ่นประมาท
ในทางแพ่ง 

มาตรา ๔๒๔ เราเขยีนขึน้เอง แตก็่มีการอา้งว่าเอามาจาก

กฎหมายสวิสเซอแลนด ์แตก็่ไมช่ดัเจน 

มาตรา ๔๒๕ เร่ืองนายจา้ง - ลกูจา้ง มาจาก BGB มาตรา 
๘๓๑ และกฎหมายญ่ีปุ่น มาตรา๗๑๕ 

มาตรา ๔๒๖ เร่ืองการไลเ่บ้ีย BGB ไมไ่ดร้ะบไุว ้ซ่ึงอาจแสดงว่า 
เยอรมนัอาจจะอนโุลมเอาหลกัเร่ืองการไลเ่บ้ียมาจากเร่ืองหนี ้มาจาก

กฎหมายสวิสเซอแลนด ์มาตรา ๕๕ วรรคสอง และกฎหมายญ่ีปุ่น มาตรา 

๗๑๕ วรรคสาม 
มาตรา ๔๒๗ ความรบัผดิของตวัการในการท าละเมิดของตวัแทน  

มาตรา ๔๒๘  เป็นเร่ืองผูว้่าจา้งท าของ เอามาจากกฎหมายญ่ีปุ่น 

มาตรา ๔๒๙   เป็นเร่ืองความรับผิดของบิดามารดาในการท า

ละเมิดของบตุรผูเ้ยาว ์เอามาจาก BGB มาตรา ๘๒๗ – มาตรา ๘๒๙ จาก
กฎหมายฝรัง่เศส มาตรา ๑๓๑๐ และกฎหมายญ่ีปุ่น มาตรา ๗๑๒ – 
มาตรา ๗๑๓  

 



 

มาตรา ๔๓๐ เป็นเร่ืองความรบัผดิของครบูาอาจารย ์นายจา้ง 

ผูร้บัดแูลคนไรค้วามสามารถ  เอามาจาก BGB มาตรา ๘๓๒ และกฎหมาย
ญ่ีปุ่น มาตรา ๗๑๔ 

มาตรา ๔๓๒  การรว่มกนัท าละเมิด เอามาจาก BGB มาตรา 
๘๓๐   กฎหมายญ่ีปุ่น มาตรา ๗๑๙ และกฎหมายสวิสเซอแลนด ์มาตรา 
๕๐ 

มาตรา ๔๓๓ เป็นเร่ืองความรบัผดิในความเสียหายที่เกิดจาก

สตัว ์เอามาจาก BGB มาตรา ๘๓๓ และกฎหมายสวิสเซอรแ์ลนด ์มาตรา 
๕๖ 

มาตรา ๔๓๔ เป็นเร่ืองผูค้รองโรงเรือน ฯลฯ  เอามาจาก BGB 
มาตรา ๘๒๓ – มาตรา๘๒๖ และมาตรา ๘๔๐ วรรคสาม กฎหมายญ่ีปุ่น 

มาตรา ๗๑๗ และกฎหมายฝรัง่เศส มาตรา ๑๓๘๖ 
มาตรา ๔๓๕  แทจ้ริงและไม่ใช่เร่ืองความรับผิดเพื่อละเมิด 

เพราะความเสียหายยังไม่ไดเ้กิดขึน้ แต่เป็นวิธีการป้องกันความเสียหาย  

ดงันัน้ จึงตอ้งมีการแกไ้ขตอ่ไป มาตรานีเ้อามาจาก BGB มาตรา ๙๐๘ และ
กฎหมายสวิสเซอรแ์ลนด ์มาตรา ๕๙ 

มาตรา ๔๓๖ เป็นเร่ืองของตกหลน่ ฯลฯ เอามาจากกฎหมาย

บราซิล 
มาตรา ๔๓๗ เป็นเร่ืองความเสียหายอนัเกิดจากยานพาหนะ 

ฯลฯ  หลกัเอามาจากกฎหมายฝรัง่เศส มาตรา ๑๓๘๔ สว่นขอ้ยกเวน้เอา

มาจากกฎหมายบราซิล มาตรา ๑๕๒๗ 
 
 

บรรพ ๑ – ๒ นัน้มีตน้รา่งเป็นภาษาองักฤษแลว้จึงมาแปลเป็นภาษาไทย  
 
 
 
 



 

ตวัอย่าง 

ในมาตรา ๔๒๐ กฎหมายใชค้ าว่า “ผดิกฎหมาย” สว่นมาตรา 
๔๒๑ ใชค้ าวา่ “มิชอบดว้ยกฎหมาย” แตท่ัง้สองมาตรานีใ้นตน้ร่าง
ภาษาองักฤษใชค้ าว่า “Unlawfully / Unlawful”  เหมือนกนั  

 
ค าตอบ  เพราะมาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๒๑ นัน้เป็นการละเมิด

ที่ไมเ่หมือนกนั  
 

มาตรา ๔๒๐ เป็นเร่ืองละเมิดที่ผูก้ระท าไมม่สีิทธิ      

 

สว่นมาตรา ๔๒๑ เป็นการละเมิดที่ผูก้ระท ามีสิทธิ แตไ่ดใ้ชส้ิทธิ

โดยไมส่จุริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
พ้ืนฐานความรบัผิดเพ่ือละเมิด 

 
 
 

 
ความรบัผิดเพ่ือกระท าละเมิดของตนเอง 

(ตนเองกระท าละเมิดตนเองตอ้งรบัผดิ) 
 
 
 
 

ความรบัผิดเพ่ือการกระท าของบคุคลอ่ืน 
(มีคนกอ่ความเสียหายแตก่ม.บญัญตัใิหเ้ราตอ้งรบัผดิ)โดยความรบัผดิ  

ความเสียหายเกิดจากบคุคลอ่ืนแตต่อ้งร่วมรบัผดิ 
 

 
 
 

ความเสียหายอนัเกดิจากทรพัยสิ์น 
(ทัง้ทีม่ีชวิีต/สตัวแ์ละไมม่ีชวิีต) 

 
 
 
 
 
 
 



 

พ้ืนฐานความรบัผิดในกฎหมายลกัษณะละเมิดของประเทศไทย   
มาตรา ๔๒๐ – มาตรา ๔๓๗ 

 

พื้นฐานความรบัผดิ 

ความรบัผดิเพื่อ

กระท าละเมิด

ของตนเอง 

ความรบัผดิเพื่อ

การกระท าของ

บคุคลอ่ืน 

ความเสียหายอนัเกิด

จากทรพัยส์ิน 
 

   

ความผดิทีต่อ้งพิสจูน ์
มาตรา ๔๒๐  

๔๒๑  ๔๒๒  

๔๒๓  ๔๒๘ 
มาตรา ๔๓๐  

ความผดิทีถ่กูสนันษิฐาน 

(ขอ้สนันษิฐานความผดิไม่

เด็ดขาด) 

 มาตรา ๔๒๙ มาตรา ๔๓๓ 

ความรบัผดิเด็ดขาด หรือ 

ขอ้สนันษิฐานความรบัผดิ 
หลกัรับภัย 

 มาตรา ๔๒๕  

๔๒๗ 
มาตรา ๔๓๔  ๔๓๖ 

๔๓๗ 

 
 

ในหลกัความผิด(หลัก Fault)   ผูเ้สียหายไม่สามารถพิสจูนก์ารกระท าผิด
ของผูก้ระท าละเมิดได ้ หรือถา้เป็นกรณีความผิดที่ถกูสนันิษฐานผูก้ระท า

ละเมิดก็สามารถแกต้วัเพ่ือท าลายขอ้สนันษิฐานทางกม.ได ้ ผูก้ระท าละเมิด

ก็ไมต่อ้งรบัผดิ 
 

Fault  + Damage  +  Causation 
 
 
 
 



 

มาตรา ๔๒๐    
 

ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ ท าตอ่บคุคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้

เขาเสียหายถึงแกช่วิีตก็ดี แกร่่างกายก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรพัยส์ิน

หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ัน้ท าละเมิดจ าตอ้งใชค้่าสินไหม

ทดแทนเพื่อการนัน้ 
 
เมื่อมีการฟ้องคดีผูเ้สียหายหรือโจทกต์อ้งพิสจูนค์วามผดิว่า  
 เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่  
 เป็นการกระท าที่ผดิกฎหมาย  
 มีความเสียหาย  
 มีความสมัพนัธร์ะหวา่งการกระท าและผล                 

(บรรยายในค าฟ้อง)  
 ศาลจะยกฟ้อง  ถา้ไม่สามารถพิสจูนใ์หศ้าลเห็นได ้เชน่ ศาล

เห็นว่า ไม่ปรากฏว่าจ าเลยไดก้ระท าโดยจงใจหรือประมาท

เลินเลอ่ หรือไมป่รากฏว่าเกิดความเสียหาย เป็นตน้ 

 
 

ประมาทเลินเลอ่  คือหวัใจของเร่ืองละเมดิเพราะรอ้ยละ ๙๐ ของ Case 
คือประมาทเลินเลอ่  

ปัจจบุันมีอีกค าหนึง่เกิดขึน้มา คือ ประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรง   
 
เกณฑใ์นการพิจารณาในเร่ืองสญัญาและละเมิดจะตา่งกนั ใน

เร่ืองสญัญานัน้ตอ้งใชเ้กณฑวิ์ญญชูน เชน่  
สญัญายืมรถยนต ์ วิญญชูนจะลา้งรถอาทิตยล์ะครั้ง แต่นาย ก. 

จะลา้งรถยนตปี์ละครั้ง นาย ก. ยืมรถยนตน์าย ข. ไป นาย ก.จะใชเ้กณฑ์

ของตนเองในการดแูลรถยนตท์ี่ยืมมาไมไ่ด ้
 
 
 



 

แต่ในเร่ืองประมาทเลินเล่อนั้น เกณฑจ์ะตอ้งขึ้นอยู่กับวิสัยและ

พฤติการณข์องผูก้ระท า โดยสมมติบคุคลขึน้มาเป็นเกณฑเ์ปรียบเทียบ จะ

ไม่ใช่หลักในเร่ืองอาญาเสียทีเดียวแต่ใกลเ้คียงกับหลักในเร่ืองอาญา และ

จ าเป็นตอ้งอนโุลมเอาหลักประมาทเลินเล่อในทางอาญามาใชก้ับประมาท

เลินเลอ่ในทางแพ่ง 
 
 
 ตวัอย่าง 

 
กรณีที่ ญ. อาย ุ๒๘ ปีขับรถยนต์มาติดไฟแดงในเวลา ๓ ทุ่ม 

ปรากฏว่า มีคนรา้ยขึ้นมานัง่ในรถ แลว้หยิบเอาระเบิดขึ้นมาขู่ ญ.คนนี้

ตกใจมาก จึงเหยียบคันเร่ง ขับรถไปชนรถคันอ่ืนที่ว่ิงสวนมาจนไดร้ับ

ความเสียหาย  
 

ประมาทเลินเล่อหรือไม่ ? 
 
ในการพิจารณาถึงมาตรฐานของความระมดัระวงั จึงตอ้งสมมติ

บุคคลขึ้นว่ า  บุคคลคนนี้มี อายุ ๒๘ ปี  ขับรถมาติด ไฟแดง ฯลฯ  

เชน่เดียวกบัจ าเลย บคุคลที่สมมติขึน้นีจ้ะท าเชน่ที่จ าเลยท าหรือไม ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรา ๔๒๑   
 
การใชสิ้ทธิซ่ึงมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอ่ืนน้ัน ท่านว่าเป็น

การอันมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 

 มาตรา ๔๒๑ เป็นกรณี (Abuse of Right) หรือการใชส้ิทธิ
โดยไมส่จุริต  มาตรานีเ้ป็นบทขยายของมาตรา ๔๒๐ 

 
 
 การอันมิชอบด้วยกฎหมาย  + การกระท า ท่ี ผิด

กฎหมาย คือ การกระท าที่ล่วงสิทธิผิดหนา้ที่ เป็นการ

กระท าที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิเด็ดขาดของบคุคล

อ่ืน โดยที่ผูก้ระท าไม่มีสิทธิ ไม่มีขอ้แกต้ัว และไม่มีกฎหมาย

ยกเวน้โทษให ้
 
“ผิดกฎหมาย” ตามมาตรา ๔๒๐ นัน้จะเป็นการผิดกฎหมายที่มี

การบัญญตัิไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไมม่ีก็ได ้
 
 มาตรา ๔๒๑ ตอ้งควบคู่ไปกบัมาตรา ๔๒๐  ความผิดตาม

มาตรา ๔๒๑ จึงเป็นความผิดที่ตอ้งพิสจูนใ์นประเด็นความ

จงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ความเสียหาย และ Causation 
เช่นเดียวกับมาตรา ๔๒๐   แต่ในองค์ประกอบเร่ือง “ผิด
กฎหมาย” นัน้ ตอ้งใชเ้กณฑข์องมาตรา ๔๒๑  

   ๑) มีสิทธิ    ๒) สิทธิดังกล่าวกฎหมายรับรองและ
คุม้ครอง  และ ๓)  ใชส้ิทธิดงักลา่วแกลง้คนอ่ืน 

 
 
 



 

 
              มาตรา ๔๒๒    
 

 ถา้ความเสียหายเกิดขึ้นแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใด
อันมีที่ประสงค์เพ่ือจะปกป้องบุคคลอ่ืน ๆ ผูใ้ดท าการฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้

สนันิษฐานไวก้อ่นว่าผ ูน้ัน้เป็นผ ูผ้ิด 
 

 มาตรา ๔๒๒ ก็เหมือนกบัมาตรา ๔๒๑ คือเป็นบทขยายของมาตรา 

๔๒๐(ว่าตอ้งกระท าผิดกม.) เป็นกรณีกฎหมายท่ีมีเจตนารมณพิ์เศษเพ่ือปกป้องบคุคลอ่ืนๆ 

เช่น พรบ.จราจร  ถา้ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์พิเศษเพ่ือปกป้องบคุคลอ่ืนๆ เช่น 

พรบ.จราจร ดงักลา่ว ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นว่า เป็นผ ูผ้ิด   
 

 การที่ กฎหมาย ให้สันนิษฐาน ไว้ก่ อนว่ า เ ป็นผู้ผิ ดนั้ น 
หมายความว่า กฎหมายใหส้ันนิษฐานว่า ผูน้ั้นไดก้ระท าโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อแลว้เท่านัน้ นัน่คือ ผูเ้สียหายไม่ตอ้งพิสจูนใ์นประเด็นที่ว่า 

ผูก้ระท าจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ แต่ในส่วนองคป์ระกอบขอ้อ่ืนๆ 

ผูเ้สียหายยังคงตอ้งพิสจูน์ต่อไป กล่าวคือ ในเร่ืองความเสียหาย และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างการกระท าและผล (เหมือนมาตรา ๔๒๐)  
 

  ในประเด็นเร่ืองผิดกฎหมายนั้น ผูเ้สียหายก็ตอ้งพิสจูน์ว่า ผิด
กฎหมายบทใด เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณพิ์เศษเพ่ือปกป้องบคุคลอ่ืนๆ หรือไม่ 

 

 ค าพิพากษาฎีกา ในปัจจุบัน ก็ ได้ยืนยันว่ า  การฝ่า ฝืน

บทบัญญตัิตามมาตรา ๔๒๒ เป็นละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ 
 
 ขอ้สงัเกต 

มาตรา ๔๒๒ ไมค่่อยมีการใช ้ เนื่องจากการไดร้ับประโยชนจ์ากขอ้สนันิษฐานว่าจง

ใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ เพียงเท่านี้ไม่ไดม้ีผลใหเ้ปลี่ยนแปลงรปูคดี และหาก

เอากฎหมายที่ไม่ไดม้ีเจตนารมณเ์พ่ือปกป้องบุคคลอ่ืนๆ มาฟ้อง ท าใหฝ่้ายโจทก์

ไมไ่ดสื้บพยานในประเด็นที่ว่า ผูก้ระท าจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่เอาไวเ้พราะ

เขา้ใจว่าไดร้ับประโยชนจ์ากขอ้สันนิษฐาน ดังนี้ กลายเป็นว่า โจทกน์ าสืบไม่ครบ

องคป์ระกอบความรบัผิดตามมาตรา ๔๒๐(ขาดองคป์ระกอบ ศาลจะยกฟ้อง)  



 

มาตรา ๔๒๓ 
 

ผูใ้ดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงขอ้ความอันฝ่าฝืนต่อความจริง 

เป็นท่ีเสียหายแก่ชื่ อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี หรือเป็นท่ี

เสียหายแก่ทางท ามาหาไดห้รือทางเจริญของเขาโดยประการอ่ืนก็ดี ท่าน

ว่าผูน้ั้นจะต้องใชค่้าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่ อความเสียหายอย่างใดๆ 

อันเกิดแต่การน้ัน แมท้ั้งเม่ือตนมิไดรู้ว้่าขอ้ความนั้นไม่จริง แต่หาก

ควรจะรูไ้ด ้
ผูใ้ดส่งขา่วสารอันตนมิไดรู้ว้า่เป็นความไม่จริง  หากวา่ตนเองหรือ

ผูรั้บข่าวสารน้ันมีทางไดเ้สียโดยชอบในการน้ันดว้ยแล้ว ท่านวา่เพียงท่ีส่ง

ขา่วสารเชน่น้ันหาไดท้ าใหผู้น้ั้นตอ้งรับผิดใชค่้าสินไหมทดแทนไม่ 
 
 เป็นความรบัผดิในการกระท าของตนเองและเป็นความผดิที่ตอ้งพิสจูน ์ 

 
 สงัเกต  ตอนทา้ยของมาตรา ๔๒๓ “...แมทั้ง้เม่ือตนมิไดรู้้ว่า

ขอ้ความน้ันไม่จริง แต่หากควรจะรูไ้ด.้..”  
 

โจทกต์อ้งพิสจูนข์อ้เท็จจริงว่า      
๑) จ าเลยกลา่วหรือไขขา่วแพร่หลาย     
๒)  ขอ้ความนัน้ฝ่าฝืนตอ่ความจริง    
๓)  ท าใหเ้กิดความเสียหาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรา ๔๒๕ 
 

นายจา้งตอ้งร่วมกนัรบัผดิกบัลกูจา้งในผลแห่งละเมิดซ่ึงลกูจา้งได้

กระท าไปในทางการทีจ่า้งนัน้ 
 

 strict  liability ตามมาตรา ๔๒๕ ลกูจา้งเทา่นัน้ที่เป็น
ผูท้ าละเมิด นายจา้งมไิดท้ าหรือร่วมท าละเมดิดว้ยแตต่อ้ง

ร่วมรบัผดิกบัลกูจา้ง โดยทีน่ายจา้งไมม่ีขอ้แกต้วั 
 

 แตส่ามารถตอ่สูไ้ดว้่าไมใ่ชน่ายจา้ง หรือ ลกูจา้งท าไปนอก
ทางการที่จา้ง   

 

 เวน้แตม่ีเหตสุดุวิสยัหรือเป็นความผดิของผสห.เอง  
 

 มาตรา ๔๒๖ ก็ใหน้ายจา้งไลเ่บ้ียลกูจา้งไดท้ัง้หมด มใิช่
แค่เพียงอย่างลกูหนีร้ว่ม 

 
 

มาตรา ๔๒๕ มีองคป์ระกอบ คือ เป็นนายจา้ง- ลกูจา้ง,ลกูจา้ง

กระท าละเมิดละเมิด,ลกูจา้งท าไปในทางการที่จา้ง 

 

 

 

มาตรา ๔๒๖ 
 

นายจา้งซ่ึงไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้กบ่คุคลภายนอกเพื่อละเมดิ

อนัลกูจา้งไดท้ านัน้ ชอบที่จะไดช้ดใชจ้ากลกูจา้งนัน้ 
 
 



 

 
       มาตรา ๔๒๗   
 

บทบญัญตัิในมาตราทัง้สองกอ่นนัน้ ทา่นใหใ้ชบ้งัคบัแกต่วัการและ

ตวัแทนดว้ย โดยอนโุลม 
 
 หลกัการจะเหมือนมาตรา ๔๒๕     

 
 หลกัเร่ืองตวัการ – ตวัแทนนัน้ตอ้งเป็นเร่ืองที่ตวัการตัง้

ตวัแทนไปติดตอ่บคุคลที่ ๓ แตศ่าลไดน้ ามาตรา ๔๒๗ ไปใช ้

โดยแปลความหมายวา่ แมไ้มม่ีการติดตอ่กบับคุคลที่ ๓ 

ตวัการก็ตอ้งรบัผดิในผลแห่งละเมิดของตวัแทน(ถา้ไปกอ่

เหตลุะเมิดในระหว่างนัน้ตวัการตอ้งรบัผดิ)  เป็นการแปล

ความเพื่อหาผูม้าร่วมรบัผดิกบัตวัแทน ?  
 

 มาตรา ๔๓๒ วรรคสอง(ผูใ้ช,้ผูส้นบัสนนุ) ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรา ๔๒๘  
 
ผูว้่าจา้งท าของไม่ต้องรับผิดเพื่ อความเสียหายอันผูรั้บจา้งไดก้่อ

ขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหวา่งท าการงานท่ีวา่จา้ง เวน้แต่ผูว้า่จา้งจะเป็น

ผูผิ้ดในส่วนการงานท่ีส่ังใหท้ า หรือในค าส่ังท่ีตนใหไ้ว ้ หรือในการเลือกหา

ผูรั้บจา้ง 
 
พิจารณาเป็น ๒ สว่น คือ 
 
 ส่วนที่  ๑.  ผูว้่าจา้งท าของไม่ตอ้งรับผิดเพื่อความ

เสียหายอันผูร้ับจา้งไดก้่อขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างท าการงานที่

ว่าจา้ง ... 
มาตรา ๕๘๗ เร่ืองจา้งท าของซ่ึงมุง่ผลส าเร็จของงาน  
 
 ส่วนที่  ๒.  ... เวน้แต่ผูว้่าจา้งจะเป็นผูผ้ิดในส่วนการ

งานที่สัง่ใหท้ า หรือในค าสัง่ที่ตนใหไ้ว ้ หรือในการเลือกหาผูร้บัจา้ง 

 “ผูว้่าจา้งจะเป็นผูผ้ิด” หมายความว่า  เป็นการกระท า
ของผูว้่าจา้งเอง   

สังเกต   การกระท าของผูร้ับจา้งจะผิดหรือไม่ ไม่อยู่ในบังคับ

มาตรานี้  เช่น ในกรณีที่ผู้รับจ้างสมคบกับผู้ว่าจ้าง  ไม่ได้ใช ้ความ

ระมดัระวงั หรือประมาทเลินเลอ่ ผูร้บัจา้งผดิตามมาตรา ๔๒๐ 

 
ตวัอย่าง 
๑)  กรณีผูว้่าจา้งเป็นผูผ้ดิในสว่นการงานที่สัง่ใหท้ า   
เชน่  ก. เอารถที่ไดม้าจากการกระท าความผดิไปว่าจา้งใหอู้่ท าสใีห ้เจา้ของรถตอ้งไปเอาผิดกับ 

ก. ผูว้่าจา้ง  เพราะผูร้ับจา้งคือ อู่ มไิดร้ ูเ้ห็นดว้ย 
แตถ่า้ปรากฏว่า อู่ผูร้ับจา้งร ูเ้ห็นดว้ย แสดงว่าผูร้ับจา้งจงใจหรือประมาทเลนิเล่อก็ตอ้งร่วมรับ

ผดิ 

 
๒)  กรณีผูว้่าจา้งเป็นผูผ้ดิในค าสัง่ที่ตนใหไ้ว ้  
เชน่  ว่าจา้งสรา้งบา้นโดยบอกใหผู้ร้ับจา้งเอาเสาออกตน้หนึ่ง ถา้บา้นพังลงมาทับคนงานตาย  

ผูว้่าจา้งก็ตอ้งรับผดิ 

 



 

มาตรา ๔๒๙ 
 
บคุคลใดแมไ้รค้วามสามารถเพราะเหตเุป็นผูเ้ยาวห์รือวิกลจริตก็

ยังตอ้งรับผิดในผลที่ตนท าละเมิด  บิดามารดาหรือผูอ้นบุาลของบคุคล

เช่นว่านี้ย่อมตอ้งรับผิดร่วมกับเขาดว้ย  เวน้แต่จะพิสจูน์ไดว้่าตนไดใ้ช ้

ความระมดัระวงัตามสมควรแกห่นา้ที่ดแูลซ่ึงท าอยู่นัน้ 
 
 ส่วนท่ี  ๑.  บุคคลใดแมไ้รค้วามสามารถเพราะเหตเุป็น

ผูเ้ยาวห์รือวิกลจริตก็ยงัตอ้งรบัผดิในผลที่ตนท าละเมิด...   
ในส่วนนี้เป็นการยืนยันว่า ความสามารถไม่ใช่อปุสรรคในเร่ือง

การท าละเมิด ไมเ่หมือนกบันติิกรรมซ่ึงตอ้งบรรลนุติิภาวะ 
 
 ส่วนท่ี  ๒.  บิดามารดาหรือผูอ้นบุาลของบคุคลเช่นว่านี้

ย่อมตอ้งรับผิดร่วมกับเขาดว้ย  เว้นแต่จะพิสจูน์ไดว้่าตนไดใ้ชค้วาม

ระมดัระวงัตามสมควรแกห่นา้ที่ดแูลซ่ึงท าอยู่นัน้ 

 
มาตรานี้ก็ไม่ไดเ้ป็น Strict Liability เพราะค าว่า “เวน้แต่ ...” แสดง

ว่า เป็นเพียงขอ้สันนิษฐานที่ไม่เด็ดขาด (Presumption of Fault) 
เพราะฉะนัน้ ถา้บิดามารดาสามารถพิสจูนไ์ด ้ก็จะหลดุพน้จากความรบัผดิ 

 
 ค าถาม  มาตรา ๔๒๙ ควรแกไ้ขหรือไมอ่ย่างไร ? 

 
สงัเกต  ในส่วนความรับผิดของบิดามารดานี้  มาตรา ๔๒๙ ของ

ไทยจะเหมือนกับกฎหมายฝรัง่เศสช่วงก่อนปี ๒๐๐๐  แต่ในปัจจบุันศาล

ฝรัง่เศสตั้งแต่ปี ๒๐๐๐   เป็นตน้มาไดแ้ปลความความรับผิดของบิดา

มารดาตามมาตรา ๑๓๘๔ วรรค ๑   เพื่อก าหนดใหเ้ป็นความรับผิดโดย

เคร่งครดั  (Strict Liability) 
 
***  พรบ.คุม้ครองเด็ก ที่ใหล้งโทษพ่อแม่ที่ไม่ดแูลลกู จะมีทัง้โทษ

จ าและโทษปรบั  



 

มาตรา ๔๓๐ 

 
ครูบาอาจารย์  นายจ้าง  หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงรับดูแลบุคคลผู้ไร้

ความสามารถอยู่เป็นนิตย์ก็ดี  ช่ัวคร้ังคราวก็ดี จ าตอ้งรับผิดร่วมกับผูไ้ร้

ความสามารถในการละเมิดซ่ึงเขาไดก้ระท าลงในระหวา่งท่ีอยู่ในความดูแล

ของตน ถา้พิสูจน์ไดว้า่บุคคลน้ันๆ มิไดใ้ชค้วามระมัดระวังตามสมควร 

 
คร ู ปัจจบุัน พรบ.อดุมศึกษา ไดแ้ยกอดุมศึกษาออกไป คือ ตัง้แต่

ปวส.ขึน้ไป ดงันัน้ ระดบัปวช.ลงมาจึงจะอยู่ในบังคบัมาตรา ๔๓๐ 
นายจา้ง   ต่างจากมาตรา ๔๒๕ ตรงที่ตัวลกูจา้งตอ้งเป็นผูเ้ยาว์

ซ่ึงอยู่ในความดแูลของนายจา้ง  และเป็นการกระท านอกทางการที่จา้ง

ดว้ย   
เชน่  ลกูจา้งมีอาย ุ๑๖ ปี (แรงงานเด็ก) และพกัอาศัยอยู่ในโรงงาน

กับนายจา้ง  พอเวลาเลิกงานก็ออกไปซ้ือขา้วกิน ก็ไปมี เร่ืองชกต่อยกับ

ผูเ้สียหาย  

 
บคุคลอ่ืนซ่ึงรบัดแูล ฯ   ไดแ้ก่  บิดานอกกฎหมาย ปู่ย่าตายาย 

คร ูSummer camp  เป็นตน้ 

 
 โจทกต์อ้งมีพิสจูนว์่า  ๑) เป็นคร ูนายจา้ง หรือบคุคลอ่ืนซ่ึง

รับดแูลจริง  ๒)  มีหนา้ที่ ในการดแูล  และ  ๓) บุคคล

ดงักลา่วไมไ่ดใ้ชค้วามระมดัระวงั 
 
 มาตรา ๔๓๐ นี้ต่างจากมาตรา ๔๒๐ ตรงที่โจทก์ไม่ตอ้ง

พิสจูนเ์ร่ือง Causation (ความสมัพันธร์ะหว่างการกระท า

และผล  ว่าความเสียหายเกิดขึ้นเกิดจากการขาดความ

ระมดัระวงั) 

 
 
 



 

 
มาตรา ๔๓๓ 
 

ถา้ความเสียหายเกิดข้ึนเพราะสัตว ์ ท่านวา่เจา้ของสัตวห์รือบุคคล

ผูรั้บเล้ียงรับรักษาไวแ้ทนเจา้ของจ าต้องใชค่้าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายท่ี

ต้องเสียหายเพื่ อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่สัตว์น้ัน  เวน้แต่จะ

พิสูจนไ์ด้ว่า ตนไดใ้ชค้วามระมัดระวังอันสมควรแก่การเล้ียงการรักษา

ตามชนิดและวิสัยของสัตว ์หรือตามพฤติการณ์อย่างอ่ืน หรือพิสูจน์ไดว้า่

ความเสียหายน้ันย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งท่ีไดใ้ชค้วามระมัดระวังถึงเพียง

น้ัน 
 
อน่ึงบุคคลผูต้้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นน้ัน จะใชสิ้ทธิ

ไล่เบ้ียเอาแก่บุคคลผูท่ี้เร้าหรือย่ัวสัตว์น้ันโดยละเมิด หรือเอาแก่เจา้ของ

สัตวอ่ื์นอันมาเรา้หรือย่ัวสัตวน้ั์นๆ ก็ได ้
 
 เป็นความรบัผดิในความเสียหายที่เกิดจากทรพัยส์ินที่มีชีวิต 

และเป็นขอ้สนันษิฐานที่ไมเ่ด็ดขาด 
 

 ถา้พิสจูนไ์ดว้่าตนไดใ้ชค้วามระมัดระวังอันสมควรแก่การ
เลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตาม

พฤติการณอ์ย่างอ่ืน หรือพิสจูนไ์ดว้่าความเสียหายนัน้ย่อม

จะตอ้งเกิดมีขึน้ทั้งที่ไดใ้ชค้วามระมัดระวังถึงเพียงนัน้  ก็ไม่

ตอ้งรบัผดิ 

 
 
 
 
 
 
 



 

       มาตรา ๔๓๔ 
 

ถา้ความเสียหายเกิดขึน้เพราะเหตท่ีุโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสรา้งอย่างอ่ืนก่อสรา้งไว้

ช ารดุบกพร่องก็ดี  หรือบ ารงุรกัษาไมเ่พียงพอก็ดี  ท่านว่าผูค้รองโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสรา้ง

นัน้ๆ จ าตอ้งใชค้า่สินไหมทดแทน  แตถ่า้ผูค้รองไดใ้ชค้วามระมดัระวังตามสมควรเพ่ือปัดป้อง

มิใหเ้กิดเสียหายฉะนัน้แลว้ ท่านว่า ผูเ้ป็นเจา้ของจ าตอ้งใชค้า่สินไหมทดแทน 
บทบญัญตัท่ีิกลา่วมาในวรรคกอ่นนัน้ใหใ้ชบ้ังคบัไดต้ลอดถึงความบกพร่องในการ

ปลกูหรือค า้จนุตน้ไมห้รือกอไผด่ว้ย 
ในกรณีท่ีกล่าวมาในสองวรรคขา้งตน้นัน้  ถา้ยังมีผูอ่ื้นอีกท่ีตอ้งรับผิดชอบในการ

กอ่ใหเ้กิดเสียหายนัน้ดว้ยไซร ้ ท่านว่าผูค้รองหรือเจา้ของจะใชส้ิทธิไลเ่บี้ยเอาแกผู่น้ัน้ก็ได ้

 
เป็นความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งของ และเป็น Strict 

Liability เจา้ของจะตอ้งรบัผดิโดยไมม่ีขอ้แกต้วั ยกเวน้เหตสุดุวิสยั 
 

 ผู้ครอบครองได้หลายรูปแบบ โดยอาจจะเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ หรือเป็นผูเ้ช่า กฎหมายจึงใหด้วู่า ขณะที่เกิด

ความ เสี ยหายนั้น ใคร เ ป็นผู้ครอบครอง  แล ะ ให้ผู้ที่

ครอบครองอยู่ในขณะนัน้ตอ้งรบัผดิ 
             

 แต่ถา้ผูเ้ชา่ซ่ึงครอบครองโรงเรือน ฯ ในสิทธิตามสญัญาเช่า

อยู่นัน้  ถา้ไดใ้ชค้วามระมดัระวัง ฯ แลว้ เช่น  ไดแ้จง้เจา้ของ

โรงเรือนแลว้ว่า มีการช ารดุบกพร่อง  ผูเ้ช่าก็จะหลดุพน้

ความรับผิด  และความรับผิดก็จะไปตกอยู่กับผูใ้หเ้ช่าหรือ

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 
 

       มาตรา ๔๓๕         ไมใ่ชค่วามรบัผิดเพ่ือละเมิด เพราะยงัไมม่ีความเสียหาย 

“บคุคลใดจะประสบความเสียหาย ...” 

        
มาตรา ๔๓๖ สิ่งของตกหล่นจากโรงเรือน และมาตรา ๔๓๗ วรรค ๑ ,๒  

เป็น Strict Liability 


