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สรุปการบรรยายละเมิด (๖)   

ความสัมพนัธ์ระหว่างละเมิดทางแพ่งกับความรับผิดในทางอาญา 

 

ตามที่ได้อธบิายให้ทราบถึงความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางอาญานัน้     

จะเห็นว่า การกระท าที่เป็นความรับผิดอาญาโดยมากแล้วจะเข้าข่ายความรับผิดทาง

ละเมิด (ประทุษร้ายทางอาญา/ประทุษร้ายทางแพ่ง) 

 

หลักการ ความยุติธรรมกับความจริงที่มีได้หน่ึงเดียว 

 

ตาม ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖ ซึ่งก าหนดให้ในคดีแพ่งที่

เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ถ้าศาลในคดีอาญาพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงเป็นยุติอย่างไรแล้ว 

ศาลคดีส่วนแพ่งต้องถือเอาข้อเท็จจริงเป็นยุติตามนั้น จะฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นที่

นอกเหนอืจากศาลสว่นคดอีาญาไม่ได ้ 

 

หลักเกณฑ์ตามปวิอ. มาตรา ๔๖  

(๑) ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (มูลฐานความรับผิดมา

จากเหตุเดียวกัน) 

(๒) ค าพิพากษาคดีอาญานั้น ต้องถึงที่สุด (ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา 

แล้วแตก่รณี) 

(๓) ผู้ที่ผูกพันค าพพิากษาคดอีาญานัน้ จะตอ้งเป็นหรอืถอืวา่เป็นคูค่วามในคดอีาญา 

(๔) มีผลผูกพันเฉพาะข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นโดยตรงในคดีอาญาเทา่น้ัน  

 

 

 

 

 

 

http://kittibodee.blogspot.com/2009/08/blog-post_6711.html


เอกสารประกอบการบรรยายวิชาละเมดิ (กิตติบดี  ใยพูล) 

ตัวอย่างท่ี ๑ 

 

ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการและโจทก์ซึ่งเข้าร่วมเป็นโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ ๒ ว่า 

จ าเลยที่ ๒ ได้กระท าความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 

และคดถีึงที่สุดแล้ว ซึ่งในค าพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจ าต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏใน

ค าพิพากษาคดีส่วนอาญาตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๔๖ คดีจึงรับฟังได้ว่าจ าเลยที่ ๒ ขับรถยนต์

โดยประมาท 

 

ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๓ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ถ้า มิได้ตายในทันทีค่าสินไหม

ทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ ต้องขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่

สามารถประกอบการงานนั้นด้วย” ค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่

สามารถประกอบการงานจึงเป็น ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ท าละเมิดจ าต้องใช้แก่ผู้เสียหายที่ยัง

ไม่ถึงตายแต่ต้อง ขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานเท่านั้น หาใช่

ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ท าละเมิดจ าต้องใช้หลังจากผู้เสียหายนั้นถึงแก่ ความตายแล้วด้วยไม่ 

เหตุละเมิดเกิดเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ โจทก์ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๔๔ โจทก์จงึขาดประโยชน์ท ามาหาได้ เพราะไม่สามารถประกอบการงานเป็นเวลา ๑ ปี 

๘ เดือน ๖ วัน จ าเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายที่โจทก์ต้องขาดประโยชน์ท ามา

หา ไดเ้ป็นเงิน ๓๐,๓๐๐ บาท เทา่น้ัน 

 

จ าเลย ทั้งสองอุทธรณ์และฎีกาว่า จ าเลยร่วมต้องรับผิดชอบร่วมกับจ าเลยทั้งสอง

มากกว่าท่ีศาลลา่งมีค าพิพากษา เพราะจ าเลยทั้งสองไดช้ าระเบีย้ประกันภัยให้แก่จ าเลยร่วม

ตามกรมธรรม์ประกัน ภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นการประกันภัยประเภทสมัครใจ แต่จ าเลยร่วม

รับผิดชอบเพียงจ านวนเงินตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ตามกฎหมาย

ประกันภัยภาคบังคับเพียง ๘๐,๐๐๐ บาท ไม่ถูกต้อง จ าเลยทั้งสองไม่ได้โต้แย้งค าวินิจฉัย

ของศาลชั้นตน้มาแตต่น้วา่ การที่ศาลชั้นตน้ยกความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

มาวินิจฉัยนั้น ไม่ถูกต้องตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างไร อุทธรณ์ของจ าเลยทั้งสองจึงเป็น

อุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้งตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ รับวินิจฉัย

อุทธรณ์ของจ าเลยทั้งสองเกี่ยวกับจ าเลยร่วมมาจึงเป็นการไม่ชอบ จ าเลยทั้งสองฎีกาปัญหา
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ดังกล่าวขึ้นมาในท านองเดียวกัน จึงถือเป็นข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบใน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ขัดตอ่ ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคหน่ึง ศาลฎีกาไม่รับวนิจิฉัย 

 

โจทก์ ฎีกาว่า ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า

โจทก์ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ จึงขาดอ านาจโดยธรรมที่จะแก้ไขค า

พิพากษาศาลชั้นตน้น้ัน โจทก์ไม่ไดก้ล่าวอา้งในฎีกาว่า เพราะเหตุใด ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ จึง

ขาดอ านาจโดยธรรมที่จะแก้ไขค าพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกาของโจทก์จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง

ขัดตอ่ ป.ว.ิพ. มาตรา ๒๔๙ วรรคหน่ึง ศาลฎีกาไม่รับวนิจิฉัยเชน่กัน 

 

ตัวอย่างท่ี ๒ 

 

ในคดีอาญาที่โจทก์ฟ้องจ าเลยในความผิดฐานบุกรุกนั้น ข้อวินิจฉัยที่ว่าที่ดินพิพาทที่

จ าเลยเข้ามาสร้างบ้านสองชั้นเป็นของโจทก์ หรือไม่ เป็นปัญหาโดยตรงในการวินิจฉัยคดี

ส่วนอาญา ดังนั้น ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจ าต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในค า

พิพากษาคดี ส่วนอาญาซึ่งถึงที่สุดแล้วดังกล่าวตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๖ โดยต้องฟังว่าที่ดิน

พิพาทเป็นกรรมสิทธ์ิของโจทก์ จะให้ฟังว่าเป็นของจ าเลยหรือเป็นล าห้วยสาธารณประโยชน์

หรือออกโฉนดที่ดนิทับ ล าห้วยสาธารณประโยชน์มิได ้

 

ตัวอย่างท่ี ๓  

 

ขอ้เท็จจริงเบื้องต้นฟังได้วา่ จ าเลยที่ ๑ และท่ี ๓ เป็นบิดามารดาของจ าเลยที่ ๒ และ

ที่ ๔ โจทก์ นายเลื่อน ธรรมรัตน์ และจ าเลยที่ ๓ เป็นพี่น้องกันวันเกิดเหตุโจทก์และนาย

เลื่อนทะเลาะวิวาทกับจ าเลยทั้งสี่ เจ้าพนักงานต ารวจจึงจับกุมจ าเลยทั้งสี่ไปด าเนินคดี 

ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดหนองคายได้ฟ้องคดีอาญาต่อศาลชั้นต้น ๒ คดี คดีแรก 

พนักงานอัยการจังหวัดหนองคายฟ้องนายเลื่อน โจทก์คดีนี้และนายบัวหลั่น คุธินาคุณ เป็น

จ าเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามล าดับ ข้อหาความผิดต่อร่างกายโดยมีจ าเลยที่ ๑ คดีนี้เป็นโจทก์

ร่วม ตามคดีอาญาหมายเลขด าที่ ๑๐๐๑/๒๕๓๘ หมายเลขแดงที่ ๓๓๕๖/๒๕๓๙ ของศาล

ชั้นตน้  
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ซึ่งต่อมาเป็นคดีตามค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๘๑/๒๕๔๒ คดีที่สอง พนักงานอัยการ

จังหวัดหนองคายฟ้องจ าเลยทั้งสี่คดีนี้เป็นจ าเลย ข้อหาความผิดต่อชีวิต พยายามความผิด

ต่อร่างกาย โดยมีโจทก์คดีนี้และนายเลื่อนเป็นโจทก์ร่วม ตามคดีอาญาหมายเลขด าที่ 

๑๓๗๗/๒๕๓๘ หมายเลขแดงที่ ๓๔๒๓/๒๕๓๙ ของศาลชั้นต้น ซึ่งต่อมาเป็นคดีตามค า

พิพากษาฎีกาที่ ๖๘๒๘/๒๕๔๒ คดีนี้ศาลชั้นต้นก าหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ ๒ ข้อ คือ ๑. 

จ าเลยทั้งสี่ร่วมกันจงใจท าร้ายโจทก์ตามฟ้องหรือไม่และ ๒. โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย

จากจ าเลยทั้งสี่ได้หรือไม่ เพียงใด ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาล ชั้นต้นสอบคู่ความเกี่ยวกับ

ประเด็นข้อแรกคู่ความแถลงร่วมกันว่า ให้ถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีอาญาหมายเลข

ด าที่ ๑๓๗๗/๒๕๓๘ ของศาลชั้นต้นเมื่อมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ศาลชั้นต้นจึงให้คู่ความ

น าสบืเฉพาะประเด็นเรื่องค่าเสียหาย 

 

จ าเลยที่ ๑ ฎีกาข้อแรกว่า คดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาศาลจ าต้องถือ

ขอ้เท็จจรงิตามที ่ปรากฏในค าพพิากษาคดสีว่นอาญา คือคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๔๒๓/

๒๕๓๙ ของศาลชั้นตน้ โดยรับฟังว่าโจทก์เป็นผู้เริ่มต้นก่อเหตุทะเลาะวิวาทโจทก์จึงไม่มีสิทธิ 

เรียกร้องคา่เสยีหายจากจ าเลยที่ ๑ 

 

เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาล

จ าต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในค าพิพากษาคดี ส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖ คดีส่วนอาญาคือคดีอาญาหมายเลขด าที่ ๑๓๗๗/

๒๕๓๘ หมายเลขแดงที่ ๓๔๒๓/๒๕๓๙ ของศาลชั้นต้น ซึ่งต่อมาคือคดีตามค าพิพากษา

ฎีกาที่ ๖๘๒๘/๒๕๔๒ อกีทั้งคูค่วามแถลงร่วมกันว่าให้ถือขอ้เท็จจรงิในคดีนี้ตามที่ปรากฏใน

คดี อาญาดังกล่าวเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วดังนี้เมื่อศาลฎีกาพิพากษาคดีส่วนอาญาใน  ค า

พิพากษาฎีกาที่ ๖๘๒๘/๒๕๔๒ ว่าข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

และโจทก์คดีนี้น าสืบ ว่า ก่อนเกิดเหตุโจทก์คดีนี้กับจ าเลยที่ ๑ และพวกต่างมีสาเหตุโกรธ

เคืองกันมากอ่น และได้มีการด่าว่าโต้เถียงกัน จนในที่สุดได้มีการใช้ก าลังเข้าท าร้ายร่างกาย

กันจึงเป็นเรื่องสมัครใจเข้าวิวาทกัน คดีนี้ศาลจ าต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในค า

พิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าว  
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เมื่อฟังว่าโจทก์และจ าเลยที่ ๑ สมัครใจทะเลาะวิวาทและท าร้ายร่างกายกัน เป็น

กรณีที่ต่างฝ่ายต่างสมัครใจเข้าเสี่ยงภัยยอมรับอันตรายหรือความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่

ตนจากการทะเลาะวิวาทนั้น แม้โจทก์ได้รับบาดเจ็บก็ถือไม่ได้ว่าจ าเลยที่ ๑ กระท าละเมิด

ต่อโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจ าเลยที่ ๑ ฎีกาของจ าเลยที่ ๑ ข้อนี้

ฟังขึ้นและคดไีม่จ าตอ้งวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจ าเลยที่ ๑ อีกต่อไป เพราะไม่ท าให้ผลของคดี

เปลี่ยนไป 

 

ตัวอย่างท่ี ๔ 

 

โจทกฟ์้องวา่ จ าเลยที่ ๑ เป็นผู้เยาว์อยู่ในความปกครองดูแลของจ าเลยที่ ๒ จ าเลยที่ 

๑ ท าร้ายร่างกายโจทก์โดยชกต่อยบริเวณไหล่ขวาของโจทก์ และใช้มือบีบคอโจทก์จนศีรษะ

กระแทกฝาห้องน้ า เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง และได้รับ

ผลกระทบกระเทือนทางจิตใจ ต้องทนทุกขเวทนาหวาดผวา และมีอาการประสาทหลอน 

ขอให้บังคับจ าเลยทั้งสองร่วมกันช าระเงินจ านวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย

ละ ๗.๕ ตอ่ป ีนับถัดจากวันฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก์ 

 

จ าเลยทัง้สองให้การว่า โจทก์ไม่ไดร้ับความกระทบกระเทือนทางสมอง ขณะเกิดเหตุ

จ าเลยที่ ๑ มิได้อยู่ในความดูแลของจ าเลยที่ ๒ จ าเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์โจทก์

เรียกค่าเสียหายสูงเกินความเป็น จริง ขอให้ยกฟ้อง 

 

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ าเลยที่ ๑ ช าระเงินจ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระ

เสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องจ าเลยที่ ๒ 

 

จ าเลยที่ ๑ อุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ด าเนนิคดอีย่างคนอนาถา 

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้เป็นวา่ ให้ยกฟ้องจ าเลยที่ ๑ ดว้ย 
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โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่

จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้  

(หมายเหต-ุ-ผู้เขียน ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุสมควร)  

 

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟัง

เป็นที่ยุติว่า เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ ระหว่างเวลาพักกลางวันที่โรงเรียนบ้านใหม่โส

พิมพ์ ต าบลบอ่ทอง กิ่งอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จ าเลยที่ ๑ ใช้ก าลังท าร้ายโจทก์โดย

ชกต่อยที่หัวไหลข่วา ๑ ครั้ง และบีบคอจนศีรษะของโจทก์กระแทกฝาห้องน้ า ๑ ครั้ง ต่อมา

วันท่ี ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ พนักงานอัยการประจ าศาลแขวงลพบุรีเป็นโจทก์ฟ้องจ าเลย

ที่ ๑ เป็นคดีอาญาต่อศาลแขวงลพบุรี จ าเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ ศาล แขวงลพบุรี

พิพากษาว่าจ าเลยที่ ๑ มีความผิดฐานใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิด

อันตรายแก่ กายหรือจติใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ คดีอาญาดังกล่าวถึง

ที่สุดแล้ว ซึ่งคดีนี้ต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในค าพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวว่าการ 

ท าร้ายของจ าเลยที่ ๑ ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของโจทก์ ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 46  

 

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า อาการเจ็บป่วยของโจทก์ตามที่บรรยายมาใน

ฟ้องเป็นผลโดยตรงมาจากการที่จ าเลยที่ ๑ ใช้ก าลังท าร้ายโจทก์หรือไม่ เห็นว่า การที่

นายแพทย์เสนาะให้ยาระงับประสาทแก่โจทก์เป็นเพียงวิธีการรักษาอาการ  เจ็บป่วยของ

โจทก์ นายแพทย์เสนาะมิได้ยืนยันว่า อาการเจ็บปว่ยของโจทก์เป็นผลมาจากการท าร้ายของ

จ าเลยที่ ๑ โดยตรงแต่อย่างใด เพราะนายแพทย์เสนาะเบิกความเพียงว่า โจทก์มารับการ

รักษาจากพยานเนื่องจากพฤติกรรมของโจทก์เปลี่ยนไป พยานได้แนะน าให้มารดาโจทก์พา

โจทก์ไปรักษาตัวที่ศูนย์สุขวิทยาจิต กรุงเทพมหานคร ซึ่ง จากค าเบิกความถึงสาเหตุแห่ง

การมารับการรักษาดังกล่าวนั้น เชื่อได้ว่าเกิดจากพฤติกรรมของโจทก์เปลี่ยนไปเอง หาใช่

เป็นเพราะการท าร้ายของจ าเลยที่ ๑ ไม่ และข้อเท็จจริงก็รับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า โจทก์ไม่ได้

รับอันตรายแก่กายหรอืจิตใจแต่อย่างใด  
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สว่นที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ถูกจ าเลยที่ ๑ ซึ่งมีรูปร่างใหญ่กว่าท าร้ายแต่ฝ่ายเดียวโดย

โจทก์ไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้ ในขณะที่เพื่อนโจทก์และจ าเลยที่ ๑ ซึ่งเห็นเหตุการณ์ไม่เข้า

ช่วยเหลือ การที่โจทก์มีอาการขวัญผวา หน้ามืด ปวดศีรษะ กลัวคนท าร้าย และจิตผิดปกติ 

จึงเป็นผลโดยตรงมาจากการที่จ าเลยที่ ๑ ท าร้ายโจทก์นั้นเป็นข้ออ้างลอย   ไม่มีน้ าหนักรับ

ฟัง ศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานท่ีโจทก์น าสืบมายังไม่อาจรับฟังได้ว่าอาการเจ็บป่วยของ

โจทก์เป็นผลโดยตรงมาจากการท าร้ายของจ าเลยที่ ๑ จึง ไม่มีความจ าเป็นต้องวินิจฉัยเรื่อง

ค่าเสียหายตามฎีกาข้ออื่นของโจทก์อีกต่อ ไป เพราะไม่ท าให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงที่ศาล

อุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษามานัน้ชอบแล้วฎีกาของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ข้ึน 

 

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

หมายเหตุ ข้อสังเกตประเด็นคดีแพ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

 

(๑) กรณีดังกล่าวไม่ใช้กับคดีแพ่งทั่วไป ใช้กับคดีแพ่งที่มีมูลฐานความผิดเดียวกับคดีอาญา  

 

(๒) คดีอาญาต้องถึงที่สุด หากยังไม่ถงึที่สุดยังไม่ผูกพัน 

 

(๓) ผู้ที่จะถูกผูกพันต้องเป็นคูค่วามหรอืผู้ที่ถือเป็นคู่ความ (อัยการ) ในคดอีาญา  

แต่ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นคู่ความในคดีอาญา ต้องเปิดโอกาสให้พิสูจน์ข้อเท็จจริง เพราะเขา

ไม่เคยมีโอกาสต่อสูต้อ้งให้ความเป็นธรรม เชน่ ศาลสว่นคดอีาญารับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า 

นาย กิตต ิขับรถยนตช์นผู้อื่นโดยประมาท ดังนี้ ศาลในส่วนคดีแพ่งต้องฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติ

ตามนั้น แต่ในคดีแพ่งโจทก์ได้ฟ้องนายหมอดี นายจ้างของนายกิตติเข้ามาร่วมรับผิดด้วย 

ดังนี้ นายจ้างสามารถน าข้อเท็จจริงเข้ามาสืบเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่ศาลส่วน 

อาญาฟังขอ้เท็จจรงิว่านายกิตตปิระมาทเลินเล่อได ้ 

 

(๔) ถ้าเป็นข้อเท็จจริงอื่นท่ีไม่ใช่ข้อเท็จจริงในคดโีดยตรง  

เช่น ศาลในคดีอาญาฟังว่าจ าเลยขับรถยนต์ชนโจทก์โดยประมาท แต่โจทก์เองก็มีส่วน

ประมาทไม่นอ้ย จึงลงโทษจ าเลยสถานเบา จ าคุก ๑ เดือนและปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจ าคุก

ให้รอลงอาญา  
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กรณีดังกล่าว ในทางแพ่งต้องฟังเป็นยุติว่าจ าเลยประมาทเลินเล่อท าให้ผู้อื่นเสียหายเป็น

ละเมิด 

กรณีที่ว่าโจทก์มีสว่นประมาทไม่นอ้ยที่ปรากฎนัน้ เป็นเพียงเหตุผลของศาลที่น ามาใช้

ประกอบการก าหนดโทษทางอาญาเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวมิใช่เป็นประเด็น

โดยตรง จ าเลยย่อมสามารถน าเอาประเด็นดังกล่าวมาให้การต่อสู้ในคดีแพ่งได้ และศาล

ต้องยอมให้คู่ความน าพยานหลักฐานมาสืบพิสูจน์ได้ และในการพิจารณาพิพากษาคดีส่วน

แพ่งตอ้งรับฟังตามข้อเท็จจรงิใหม่ประกอบด้วย 

 


