
777212 กฎหมายว่าด้วยละเมิด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว
คณะนิตศิาสตร์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น



ละเมิด

ความรับผิดทางละเมิด

เหตุยกเว้นและเหตุลดหย่อนความรับผิด

ค่าสินไหมทดแทน



ความรบัผดิทางละเมดิ

๑.ความรับผิด
อันเกิดจาก

การกระท าผิด
ของตน การท าละเมิดร่วม

มาตรา ๔๓๒

ละเมิดโดยกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย
มาตรา ๔๒๓

การกระท าท่ีเป็นละเมิด : หลักทั่วไป 
มาตรา ๔๒๐



ความรบัผดิทางละเมดิ (ต่อ)

๒.ความรับผิด

เพ่ือละเมิด
อันเกิดจากการ

กระท าของผู้อ่ืน

ตัวการร่วมรับผิดกับตัวแทน ม.๔๒๗

ผู้ว่าจ้างรับผิดในละเมิด กรณีมีส่วนผิด ม.๔๒๘

นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้าง ม.๔๒๕,ม.๔๒๖

บดิามารดาหรอืผู้อนุบาลร่วมรับผิดฯ ม.๔๒๙

ครูอาจารย์ นายจ้าง ร่วมรับผิดฯ ม.๔๓๐ 

หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในละเมิดที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 



ความรบัผดิทางละเมดิ (ต่อ)

๓.ความรับผดิโดย
เคร่งครัด
หรือ ความรับผดิ
เพื่อความเสียหาย
อันเกดิจากทรัพย์

ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ ม.๔๓๓

ความเสียหายเกิดจากโรงเรอืน สิ่งปลูกสร้าง
หรือต้นไม้ ม.๔๓๔-ม.๔๓๕

ความเสียหายเกิดจากของตก
จากโรงเรือน ม.๔๓๖

ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะ
อันเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล
หรือทรัพย์อันตราย ม.๔๓๗



การกระท าที่เป็นละเมิด : หลักทั่วไป

มาตรา ๔๒๐
 หลักเกณฑ์การกระท าละเมิด

 ๑. ผู้กระท า กระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ

๒. เป็นการกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย

๓. ท าให้เขาเสียหาย

๔. มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลของการ
กระท า



มาตรา ๔๒๐

๑. ผู้กระท า กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

๑.๑ “ผู้ใด”

- บุคคลธรรมดา ? 

: ผู้หย่อนความสามารถ ?

- นิติบุคคล ?

๑.๒ “การกระท า”

- ผู้กระท าละเมิดต้องมีการเคลื่อนไหวในร่างกายโดยรู้ส านึก ?

- การกระท ารวมถึงการละเว้นหรืองดเว้นการท่ีจักต้องกระท า
เพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย ?



มาตรา ๔๒๐

การงดเว้นนั้น จะเป็นละเมิดต่อเม่ือเป็นการงดเว้นกระท า
ในเม่ือมีหน้าที่ต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลและความเสียหาย
เป็นผลโดยตรงจากการงดเว้นดังกล่าว (ฎ.๒๖๐๐/๒๕๓๘) 

ซึ่งหน้าท่ีต้องกระท านั้นอาจเกิดขึ้นจากหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

ก. หน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ 

ข. หน้าที่ที่เกิดจากสัญญา 

ค. หน้าที่ที่เกิดจากการกระท าครั้งก่อนของตน



มาตรา ๔๒๐

ก. หน้าที่ท่ีกฎหมายบัญญัติ
- เทศบาลมีหน้าท่ีดูแลบ ารุงทางบก ทางน  า ได้จัด

ขยายถนน ท าให้บ่อน  าซึ่งขอบเป็นคอนกรีตเข้ามาอยู่ในตัว
ถนน เมื่อเปิดถนนท่ีขยายให้รถสัญจรไปมาก็ยังมิได้ถมบ่อ 
และจัดให้มีเคร่ืองหมายและสัญญาณไฟติดตั งให้เป็นท่ี
สังเกต มีรถมาชนบ่อได้รับความเสียหาย ถือว่าความ
เสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเทศบาล ดังนั น 
เทศบาลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ฎ.๑๒๐๑/๒๕๒๒)



มาตรา ๔๒๐

ก. หน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ

- เจ้าพนักงานต ารวจขับรถยนต์ของโจทก์ไปเก็บรักษาไว้เป็น

ของกลาง โดยน าไปเก็บไว้ริมถนนนอกสถานตี ารวจและไม่ได้จัด
ให้มีผู้ดูแลรักษา ปรากฏว่ามีคนร้ายลักเอาทรัพยสิ์นในรถยนต์ไป 
เจ้าพนักงานต ารวจต้องรับผิดชอบ (ฎ.๓๐๑๕/๒๕๓๐)

- เจ้าพนักงานที่ดินไม่ตรวจโฉนดตามที่มโีอกาสตรวจ จึงไม่
ทราบว่าโฉนดปลอม เป็นประมาทเลินเล่อท าให้เจ้าของท่ีดิน
เสียหาย กรมที่ดินต้องรับผิดในการกระท าของผู้แทน 

(ฎ.๔๔๐/๒๕๒๓)



มาตรา ๔๒๐

ก. หน้าที่ท่ีกฎหมายบัญญติั
- กรมทางหลวงมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

ซ่อมแซมก่อสร้างบ ารุงรักษาถนนท่ีเกิดเหตุ ย่อมมีหน้าท่ี
ควบคุมจัดให้มีเครื่องหมายและสัญญาณจราจรในบริเวณท่ี
ก่อสร้างซ่อมแซมถนน แม้จะจัดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ด าเนินการก่อสร้างซ่อมแซม ก็ต้องควบคุมให้บริษัทรับเหมา
ติดตั้งเคร่ืองหมายและสัญญาณจราจรนั้นให้ถูกต้อง ถ้ามิได้
ติดตั้งให้ถูกต้องแล้วเกิดความเสียหาย จ าเลยย่อมจะต้องรับ

ผิดต่อผู้เสียหายด้วย



มาตรา ๔๒๐

ข. หน้าที่ท่ีเกิดจากสัญญา 

- พี่เลี้ยงหรือสถานที่เลี้ยงดูแลเด็กตามสัญญา งดเว้นหน้าที่ปล่อย

ให้เด็กได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรืออนามัย

- พยาบาลหรือผู้รับจ้างดูแลคนไข้หรือคนชราปล่อยให้คนไข้ 
คนชรา ได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย

- ผู้รับเหมาก่อสร้างซ่อมถนน ไม่ติดเครื่องหมายเตือนว่ามีการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน เป็นการงดเว้นหน้าที่ที่จะต้องกระท าตาม
สัญญา

- สถานบริการสระว่ายน้ า มหีน้าที่ตามสัญญาแก่ผู้มาใช้บริการสระ
น้ า รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการด้วย



มาตรา ๔๒๐

ค. หน้าที่ท่ีเกิดจากการกระท าครั้งก่อนของตน

หรือหน้าท่ีตามพฤติการณ์

เช่น จูงคนตาบอดข้ามถนนแล้วท ิงไว้กลางถนน เมื่อคนตาบอด
ถูกรถชนก็ต้องรับผิดชอบจากการกระท านั น



มาตรา ๔๒๐

กรณีความรับผิดเมื่อรถยนต์ในห้างฯถูกโจรกรรม

แยกพิจารณาตามพฤติการณ์

- กรณบีรษิัทรักษาความปลอดภัยไม่จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย
มาดูแลลานจอดรถยนต์ เป็นเหตุให้มกีารโจรกรรมรถยนตข์องลูกคา้ ถือว่า
บริษัทรักษาความปลอดภัยงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ 
เป็นผู้ท าละเมิด  ส่วนความรับผดิของห้างสรรพสินค้านั น ถือว่าบรษิัท
รักษาความปลอดภัยได้รับมอบหมายจากห้างฯ เป็นตัวแทนรักษาความ
ปลอดภัยรถยนต์ของลูกคา้ จงึต้องรับผิดในฐานะตัวการร่วมกับบรษิัท
รักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวแทนในผลแห่งละเมิดที่ตัวแทนกระท าไป

ในกจิการที่ได้รับมอบหมาย  (ฎ.12372/2558)



มาตรา ๔๒๐

กรณีความรับผิดเมื่อรถยนต์ในห้างฯถูกโจรกรรม (ต่อ)

- กรณีแจกบัตรจอดรถยนต์เข้าห้างฯ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ไม่ตรวจบัตรเข้าออกห้างฯ เป็นการไมใ่ชค้วามระมัดระวังตรวจบัตรจอดรถ
โดยเครง่ครัด ท าให้รถยนตข์องลูกคา้ท่ีจอดในห้างฯสูญหาย เป็นการกระท า
งดเว้นโดยประมาทเลินเล่อ การกระท าของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เป็นละเมิด บรษิัทรักษาความปลอดภัย ต้องร่วมรับผดิใน
ฐานะนายจ้าง และตามพฤติการณ์ ถือว่าบริษัทรักษาความปลอดภัย และ
พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นตัวแทนได้รับมอบหมายจากห้างฯ 
ห้างสรรพสินค้าจงึต้องร่วมรับผิดด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๗ 

ประกอบมาตรา ๔๒๕ (ฎ.11605/2553, ฎ.4125/2557)



มาตรา ๔๒๐

กรณีความรับผิดเม่ือรถยนต์ในห้างฯถูกโจรกรรม (ต่อ)

- กรณีห้างสรรพสินค้าใช้กล้องวงจรปิดแทนบัตรผ่านเข้าห้างฯ 
แทนการับบัตร-คืนบัตรจอดรถเม่ือมีการเข้าออกห้างฯ 

เป็นเหตุให้มกีารโจรกรรมรถยนต ์ห้างฯ ต้องรับผิด เพราะพฤติการณ์ที่ห้างฯ 

ปฏบิัตมิาในครั้งก่อนๆ ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ห้างฯ ต้องดูแลรักษาความ
ปลอดภัยแก่รถยนตข์องลูกคา้ท่ีน าเข้ามาจอด การยกเลิกมาตรการจัดพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเพื่อแจกบัตรจอดรถและรับคืน และยกเลิกเคร่ืองกั น
อัตโนมัติ คงเหลือมาตรการใช้กล้องวงจรปดิเพียงอยา่งเดียวเพื่อบันทึกภาพ
บริเวณทางเข้า ออกห้างฯ จงึเป็นการจงใจงดเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล

รักษาและป้องกันมิให้รถยนต์ของลูกค้าสูญหาย (ฎ.6616/2558)



มาตรา ๔๒๐
กระท าโดยจงใจ

จงใจ : การกระท าโดย รู้/ยอมรับ ถึงผลเสียหายท่ีเกิดขึ้น

จงใจ (ทางแพ่ง) เทียบกับ เจตนา (ทางอาญา) ม.59 ป.อ.?
เจตนา >> ประสงค์ต่อผล  (ใกล้เคียงกับ “จงใจ” )

คือ ผู้กระท ารู้ว่าความเสียหายจะเกิดขึ น 

(แพ่ง) ถ้าความเสียหายมากกว่าหรือน้อยกว่า ถือว่าเป็น จงใจ

(อาญา) ผลความเสียหายมากกว่าที่ประสงค์ ไม่ถือว่าประสงค์ต่อผล

>> ย่อมเล็งเห็นผล (ไม่ใช่ “จงใจ” แต่ใกล้เคียงกับ“ประมาทเลินเล่อ”)



มาตรา ๔๒๐
ประมาทเลินเล่อ

ประมาทเลินเล่อ (ทางแพ่ง) เทียบกับ ประมาท (ทางอาญา ม.59 )

 เป็นการกระท าท่ีมิใช่จงใจ

 เป็นการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง

–ความระมัดระวังตามวสิัย > ลักษณะท่ีเป็นอยู่ของผู้กระท า

*วิสัยของคนธรรมดาสามัญ : อายุ เพศ การศึกษา ความจัดเจนแห่งชีวิต ฯลฯ

*วิสัยของบุคคลผู้มวีิชาชพี : แพทย์ วิศวกร ทนายความ ฯลฯ

- ความระมัดระวังตามพฤติการณ์ > ข้อเท็จจริงประกอบการกระท า (เหตุ

ภายนอก) สมมติ“วญิญูชน”ขึ นเปรยีบเทียบใน ภาวะเช่นนั้น

 อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่



มาตรา ๔๒๐

จงใจ

 กระท าโดยรู้ส านึก และ

 รู้ถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระท าของตน

ประมาทเลินเล่อ

 เป็นการกระท าท่ีมิใช่จงใจ

 เป็นการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง

พิจารณาตามวิสัย และพฤติการณ์      สมมติบุคคลขึ นเปรียบเทียบ

 อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่



การกระท าที่เป็นละเมิด : หลักทั่วไป

มาตรา ๔๒๐
 หลักเกณฑ์การกระท าละเมิด

๑. ผู้กระท า กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

 ๒. เป็นการกระท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย

๓. ท าให้เขาเสียหาย

๔. มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลของการ
กระท า



มาตรา ๔๒๐

๒. เป็นการกระท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
๒.๑ กระท าต่อผู้อ่ืน

- กระท าตอ่ตนเอง ?  - กระท าตอ่ทรัพย์ ?

- บุคคลธรรมดา ? – นิตบิุคคล ?

๒.๒ กระท าผิดกฎหมาย**(ไม่ชอบด้วยกฎหมาย Unlawful ?)

- มกีฎหมายบัญญัติไวโ้ดยชัดแจง้ว่าการกระท านั นเป็นความผิด

- ไม่มีกฎหมายบัญญัติโดยตรงวา่การกระท านั นเป็นความผิด แต่ท าให้
ผู้อื่นเสียหาย โดยไม่มีอ านาจอันชอบธรรม

- การใช้สทิธิอันมแีต่จะกอ่ให้เกดิความเสียหายแกผู่้อ่ืน ม.๔๒๑

- การฝ่าฝืนกฎหมายก่อให้เกดิความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน



มาตรา ๔๒๑

“การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น 
ท่านว่า เป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย”

หลักเกณฑ์

๑. ผู้กระท า (โดยรู้ส านึก) มี “สิทธิ” 

๒. ผู้กระท า ใช้ “สิทธิ” ของตน

-การใช้สิทธิเกินส่วน หรือโดยปราศจากความชอบธรรม

๓. มีความมุ่งหมายให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน

-การใช้สิทธิโดยแกล้ง หรือโดยไม่สุจริต



มาตรา ๔๒๐

ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา



มาตรา ๔๒๐

ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการกระท าผิด

๑. กฎหมายให้อ านาจ

๑.๑ กฎหมายให้อ านาจโดยตรง

๑.๒ กฎหมายให้อ านาจโดยปรยิาย

- อ านาจตามค าพิพากษา

- อ านาจตามสัญญา

๒. นิรโทษกรรม

๓. ความยินยอมของผู้เสียหาย (Volenti non fit injuria)



มาตรา ๔๒๐

๓. ความยินยอมของผู้เสียหาย (Volenti non fit injuria)

- ต้องให้ความยินยอมก่อนการกระท าความผิด

- ผู้ให้ความยินยอมต้องเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายและรู้ถงึผลของการ
ยินยอม

- การให้ความยินยอมต้องท าตอ่ผู้ละเมิดโดยตรง

- ความยินยอมโดยปราศจากการฉ้อฉล ข่มขู่ หรือส าคัญผิด

- ความยินยอมต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญตัิของกฎหมาย หรือไม่ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน



มาตรา ๔๒๐

ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา



มาตรา ๔๒๐

ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา



มาตรา ๔๒๐

ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา



มาตรา ๔๒๐

ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา



การกระท าที่เป็นละเมิด : หลักทั่วไป

มาตรา ๔๒๐
 หลักเกณฑ์การกระท าละเมิด

๑. ผู้กระท า กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

๒. เป็นการกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย

 ๓. ท าให้เขาเสียหาย

๔. มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลของการ
กระท า



มาตรา ๔๒๐
๓. ท าให้เขาเสียหาย

๓.๑ ต้องมีผลของการกระท าเกิดขึ น คือมีความ
เสียหายนั นเอง ดังนั น หากไม่มีความเสียหายเกิดขึ น แม้
จะกระท ามิชอบด้วยกฎหมายก็ไม่เป็นละเมิด

๓.๒ ความเสียหายท่ีเกิดขึ นต้องเป็นผลโดยตรงจาก
การกระท าละเมิด



มาตรา ๔๒๐
ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา ความเสียหายที่เกิดข้ึน

ต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระท าละเมิด (ต่อ)

ฎ. 2086/2523 จ าเลยกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ในการต่อท่อสูบถ่ายน  ามันเบนซินจากเรือบรรทุกน  ามันเข้าคลัง
น  ามัน ท าให้น  ามันตกลงไปในแม่น  าแผ่กระจายไปบนผิวน  า ถ่านที่
เหลือจากการหุงต้มท ิงลงในแมน่  าตามปกติ ท าให้เกิดไฟลุกไหม้
น  ามันเบนซินบนผิวน  าลุกลามไหม้บ้านเรือนทรพัย์สินของโจทก์
อย่างรวดเร็ว เป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของจ าเลย จ าเลยต้องรับผิด



มาตรา ๔๒๐
ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็น

ผลโดยตรงจากการกระท าละเมิด                       

ฎ.4904/2548 จ าเลยจับตัวผูต้ายไปกักขังและทรมานเป็นการทารุณทั งทาง
รา่งกายและจิตใจ ผู้ตายจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะจิตใจเปราะบาง ถือว่าเป็นผล
โดยตรงจากการกระท าละเมิดของจ าเลย                          
ฎ.5129/2546 ครูสอนวิชาพละศึกษาลงโทษให้นักเรยีนวิ่งมากจนเกินไป ในขณะ

อากาศรอ้นและมีแสงแดดแรง เด็กนักเรยีนหัวใจวายตาย แม้จะเป็นโรคหัวใจอยู่
กอ่นแล้ว ถือว่าเป็นผลโดยตรงจากการกระท าละเมิดของจ าเลย    
ฎ.1898/2518 ขับรถยนต์ชนรถยนต์ของผู้อ่ืน เป็นเหตุให้ของตกจากรถแล้วถูก

คนร้ายลักไปเป็นผลโดยตรงจากการกระท าละเมิด ต้องรับผิดในความเสียหาย
ดังกล่าว 



๓.๓ เป็นความเสียหายต่อ

ก. ชีวิต หมายถึง การท าให้บุคคลอ่ืนถึงแกค่วามตายไม่ว่าจะจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่อ หรือแม้จงใจแค่ท าร้ายร่างกายแต่ได้รับผล
ถึงแก่ความตาย

ข. ร่างกาย 

ค.  อนามัย คือ ท าให้เสียสุขภาพ เพราะกล่ินเหม็น เสียงดังเกิน 

ก าหนด หรือปล่อยควันหรือฝุ่นละออง เช่น



- โรงงานสีครั่งและผลิตคลั่งบริสุทธ์ิ ใช้ยางเคมีละลายกับน  า
ล้างคลั่งทั งกลางวัน กลางคืน ส่งกล่ินเหม็นอับอันเป็น
อันตรายแก่อนามัย และท าให้บ้านใกล้เคียงเดือดร้อน
ร าคาญ เจ้าของโรงงานต้องรับผิดชอบฐานละเมิด         
(ฎ.๑๗๑๙-๑๗๒๐/๒๔๙๙)

- ตอกเสาเข็มสร้างอาคารโรงแรม ท าให้โจทก์นอนไม่หลับ
เพราะหนวกหู ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างท าให้บ้านเรือน
สกปรก เป็นความเสียหายต่ออนามัย (ฎ.๓๔๐๗/๒๕๓๕)



ง. เสรีภาพ เช่น แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ท าให้โจทก์ถูกคุมขัง
เสียเสรีภาพ เช่นนี  ผู้แจ้งความเท็จต้องรับผิดชอบฐานละเมิด      
(ฎ.๑๑๔๗/๒๕๐๓)

จ. เสียหายแก่ทรัพย์สิน

- จ าเลยขุดคูรับน  าที่ล้างรถมีคราบน  ามันเครือ่งปนไหลออกมา
เต็มคู มีคนจุดไฟไหม้กองขยะท่ีคนเอาไปท ิงท่ีริมคู ความร้อนของ
ไฟท าให้คราบน  ามันลุกไหม้รถยนต์แล้วไหม้บ้านโจทกท์ี่อยู่คนฝัง่คู
จ าเลยต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ (ฎ.๒๓๕๙/๒๕๒๒)



ฉ. เสียหายแก่สิทธิอยา่งใดอย่างหน่ึง

- สิทธิในการใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- ลิขสิทธ์ิ, สิทธิบัตร, เคร่ืองหมายการค้า

- สิทธิในความเป็นส่วนตวั



การกระท าที่เป็นละเมิด : หลักทั่วไป

มาตรา ๔๒๐
 หลักเกณฑ์การกระท าละเมิด

๑. ผู้กระท า กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

๒. เป็นการกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย

๓. ท าให้เขาเสียหาย

 ๔. มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล
ของการกระท า



๔. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลของการ
กระท า

๔.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับผล (Causation 
in fact)

๔.๒ ผลที่เกิดข้ึน ต้องไม่ไกลเกินกว่าเหตุ

(Causation in Law remoteness of damages)

- ทฤษฎีเง่ือนไข (ทฤษฎีผลโดยตรง/ทฤษฎีความเท่ากันแห่งเหตุ)

- ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม



ทฤษฎีเงื่อนไข Production Rules

(ทฤษฎีผลโดยตรง/ ทฤษฎีความเท่ากันแห่งเหตุ)

- ถ้าไม่มีการกระท านั้น ผลจะไม่เกิดขึ้น

**ถ้าไม่มีการกระท านั้น ผลก็ยังเกิดอยู่ดี 

ถือว่า ผลไม่ได้เกิดจากการกระท านั้น



ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา ทฤษฎีเงื่อนไข 



ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา ทฤษฎีเงื่อนไข 



ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม (ผลธรรมดา)
- เหตุท่ีตามธรรมดาย่อมท าให้เกิดผลเช่นนั้นได้เท่านั้น

ผลธรรมดา หมายถึง ผลท่ีผู้กระท าสามารถ “คาดเห็น” 
(Foresee)

คาดเป็นไปได้ของผลนั น ใช้มาตรฐานของวิญญูชนเป็นหลัก

วิญญูชนคาดหมายได้ : ต้องรับผิดในผลนั้น

แตถ่้าคาดหมายไม่ได้ : ไมต่้องรับผิดในผลนั้น

และ “ความเสียหายต้องไม่ไกลเกินกว่าเหต”ุ



ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา 



ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา 



ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา 



เหตุแทรกแซง (Intervening Cause)
- เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่หลังการกระท าของผู้กระท า และ

- เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลในบั้นปลายข้ึนโดยตรง

เหตุแทรกแซง มีหลายกรณี เช่น เหตุการณ์ธรรมชาติ จากการกระท า

ของผู้เสียหาย จากการกระท าของจ าเลย จากการกระท าของบุคคลท่ีสาม

แต่ “ความเสียหายต้องไม่ไกลเกินกว่าเหต”ุ



ทฤษฎีเงื่อนไข (ทฤษฎีผลโดยตรง/ ทฤษฎี
ความเท่ากันแห่งเหตุ)
- การกระท าผิดของจ าเลยเป็นเงื่อนไขให้ผลเกิดขึ น 

ซึ่งถ้าไม่มีการกระท าผิด ผลนั นก็จะไม่เกิดข ึน

ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม
- เหตุท่ีตามธรรมดาย่อมท าให้เกิดผลเช่นนั นได้เท่านั น

ทฤษฎีที่ใช้ในกฎหมายไทย??



กฎหมายไทยน าทั้งสองทฤษฎีมาใช้ร่วมกัน 

หลัก : ทฤษฎีเง่ือนไข (ผลโดยตรง)

ข้อยกเว้น : ในกรณีท่ีมีเหตุแทรกแซงระหว่าง

เหตตุ้นกับผลสุดท้าย ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม 

(ผลธรรมดา) 
(วิญญูชนคาดหมายได้ : ต้องรับผิดในผลบั้นปลายท่ีเกิด 

แต่ถ้าคาดหมายไม่ได้ : รับผิดเพียงท่ีท าไปก่อนเกิดเหตุแทรกแซง 

ไม่ต้องรับผิดในผลโดยตรงบั้นปลาย)



ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา 



ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา 



ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา 



มาตรา ๔๒๐

การกระท าโดยความยินยอมไม่เป็นละเมิด
ในกรณีท่ีผู้เสียหายยินยอมให้กระท า หรือเสี่ยงเข้ารับ

ความเสียหายนั้นเอง ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย จึง
ไม่เป็นละเมิด แต่ต้องเป็นความยินยอมก่อนหรือขณะกระท า

ฎ.673/2510 (ประชุมใหญ่) การที่โจทก์ท้าให้จ าเลยฟันเพื่อทดลอง
คาถาอาคมซึ่งตนเช่ือถือและอวดอ้างว่าตนอยู่ยงคงกระพันนั น เป็นการท่ีโจทก์ได้
ยอมหรือสมัครใจให้จ าเลยท าต่อรา่งกาย เป็นการยอมรับผลเสียหายท่ีจะเกิดขึ น
แก่ตนเอง ตามกฎหมายจงึถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จงึฟ้อง

จ าเลยให้รับผดิช าระค่าเสียหายใหโ้จทกไ์ม่ได้



มาตรา ๔๒๐

การกระท าโดยความยินยอมไม่เป็นละเมิด (ต่อ)

ข้อสังเกต ต่อมาได้มี พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม 
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ “ความตกลงหรือความยนิยอมของผู้เสียหาย
ส าหรับการกระท าที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจะน ามาอา้งเป็นเหตุยกเว้น
หรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือละเมิดมิได”้

ดังนั น จาก ฎ.673/2510 ความยินยอมของผู้เสียหายที่ใหผู้้อ่ืนท า
ร้ายร่างกาย ถือได้ว่าเป็นการกระท าท่ีต้องห้ามชัดแจ้งโดย

กฎหมาย จึงเป็นละเมิด



มาตรา ๔๒๐

การกระท าโดยความยินยอมไม่เป็นละเมิด (ต่อ)

ความยินยอมของคนไข้เพ่ือให้แพทย์ท าการรกัษา หมายถึงการ
รักษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพของแพทย์ด้วย มิฉะนั น 
แพทย์ยังคงต้องรับผิดอยู่ หากก่อให้เกิดเสียหายแก่ร่างกายซ่ึงเป็นผล
โดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของแพทย์ (ฎ.6092/2552)

ความยินยอมจะยกเลิกได้หรือไม่ ?



มาตรา ๔๒๐

การกระท าโดยความยินยอมไม่เป็นละเมิด (ต่อ)

ความยินยอมจะยกเลิกเสียเม่ือใดก็ได้ หลังจากนั้นถ้ายัง
กระท าต่อไป ก็เป็นละเมิดได้

ฎ.1656/2493 ครั งแรกโจทก์ยินยอมใหจ้ าเลยอาศัย จึงมิใช่เป็น
การละเมิด ภายหลังโจทก์ท าสัญญาใหผู้้อ่ืนเช่าแล้วบอกให้จ าเลย
ออกไป แต่จ าเลยไม่ยอมออก ดังนี  เป็นการละเมิดต่อโจทก์



มาตรา ๔๒๐

การกระท าโดยความยินยอมไม่เป็นละเมิด (ต่อ)

หญิงยนิยอมร่วมประเวณกีับชายโดยถูกหลอกว่าจะเลี้ยงดูเป็นภริยา 

ไม่เป็นละเมิด 

ฎ.45/2532 การที่โจทก์ตอ้งใช้จ่ายในการเตรียมการสมรสต้องเสีย
พรหมจารีให้แกจ่ าเลยและอยู่ร่วมกันฉันสามภีรยิากับจ าเลย โดยจ าเลยไม่ยอม
จดทะเบียนสมรสกับโจทกเ์กิดจากความสมัครใจของโจทก ์ไม่เป็นเหตุที่จะถือว่า
จ าเลยกระท าละเมิดต่อโจทก ์จึงไม่ตอ้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์

แต่กรณีกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ป ีเป็นความผิดตาม ป.อ. 
มาตรา ๒๗๗ วรรคแรก ดังนี้ แม้เด็กยนิยอมให้กระท าช าเราก็เป็นละเมิด

ฎ.8932/2557



มาตรา ๔๒๓

ละเมิดโดยกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย



ละเมิดโดยกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย

“หมิ่นประมาททางแพ่ง”

หม่ินประมาทต่างกับดูหม่ิน ?

มาตรา ๔๒๓

หมิ่นประมาท หมายความว่า การแสดงข้อความหรือความหมายออก
ด้วยประการใดๆ ต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดให้บุคคลอ่ืนได้รับความ
เสียหายแก่ช่ือเสียงเกียรติคุณ

ดูหมิ่น หมายความว่า การกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเหยียด
หยามบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ท าใหผู้้นั นได้รับความเสียหายแกช่ื่อเสียง
เกียรติคุณ



หมิ่นประมาททางแพ่งกับหมิ่นประมาททางอาญา
๑. หมิ่นประมาททางแพ่ง ผู้กระท าอาจกระท าโดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่อก็ได้ แต่ทางอาญา ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนา

๒. หมิ่นประมาททางแพ่ง ข้อความท่ีหมิ่นประมาทต้องฝ่าฝืนต่อความ
จริง แต่ทางอาญา ข้อความนั นแม้จะเป็นความจริงผู้กระท าก็มี
ความผิด ยกเว้นกรณีที่กฎหมายให้พิสูจนค์วามจริงได้

๓. หมิ่นประมาททางแพ่ง นอกจากจะท าให้บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหาย
แกชื่อเสียงเกียรติคุณ ยังรวมถึงทางท ามาหาได้และทางเจริญด้วย 
แต่ทางอาญา จ ากัดเฉพาะเสียหายแก่ชื่อเสียง หรือถูกดูหม่ินถูก
เกลียดชัง

มาตรา ๔๒๓



หลักเกณฑ์การกระท าละเมิดโดยการหมิ่นประมาท
๑. การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย

๒. ข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง

๓. เป็นที่เสียหาย

๔. ควรรู้ได้ว่าไม่จริง

๕. ข้อยกเว้นความรับผิด

มาตรา ๔๒๓



หลักเกณฑ์การกระท าละเมิดโดยการหมิ่นประมาท
๑. การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย

การกล่าวหรือไขข่าว หมายความว่า การพูดหรือการ

กระท าด้วยประการใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนเข้าใจความหมายของ

ผู้กล่าวหรือไขข่าวนั น

แพร่หลาย หมายความว่า การกล่าวหรือไขข่าวต้อง

แพร่หลาย โดยต้องกระท าต่อบุคคลท่ีสามและบุคคลท่ีสามนั น

สามารถเข้าใจความหมายของข้อความท่ีกล่าวหรือไขข่าว

มาตรา ๔๒๓



หลักเกณฑ์การกระท าละเมิดโดยการหมิ่นประมาท

บุคคลที่สาม คือบุคคลอื่นนอกจากผู้กล่าวหรือไขข่าวและ
ผู้เสียหาย โดยเป็นผู้ซึ่งได้ยินได้ฟัง ได้รู้เห็นหรือรับทราบ
ข้อความจากผู้กล่าวหรือไขข่าว ซ่ึงจะมีเพียงคนเดียวหรือก่ีคน
ก็เป็นบุคคลท่ีสาม

มาตรา ๔๒๓



หลักเกณฑ์การกระท าละเมิดโดยการหมิ่นประมาท
๒. ข้อความอันฝ่าฝืนตอ่ความจริง

- ข้อความท่ีกล่าวหรือไขข่าวนั นต้องไม่เป็นความจริง

- ข้อความท่ีกล่าวหรือไขข่าวนั นต้องเป็นการยืนยัน
ข้อเท็จจริง มิใช่เป็นค าด่า ค าเปรียบเปรย ค าคาดคะเน ค าขู่ 
ค าพูดล้อเล่นหยอกล้อหรือล้อเลียน

- บุคคลท่ีสามผู้รับข้อความนั นไม่จ าเป็นต้องเชื่อหรือไม่
เชื่อ แต่ข้อความนั นคนธรรมดาท่ีได้ยินได้ฟังต้องเกิดความ
คิดเห็นขึ นได้

มาตรา ๔๒๓



หลักเกณฑ์การกระท าละเมิดโดยการหมิ่นประมาท
๓. เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือทางท ามา

หาได้ทางเจริญของบุคคลอื่น

- ข้อความท่ีกล่าวหรือไขข่าวนั้นเป็นหมิน่ประมาท ใส่

ความด้วยข้อความอันฝาฝืนต่อความจริงเป็นท่ีเสียหายแก่บุคคลอื่น

- ข้อความท่ีกล่าวหรือไขข่าวนั้นเล็งถึงผู้เสียหาย

- เป็นท่ีเสียหายแก่ช่ือเสียงเกียรติคุณหรือทางท ามา

หาได้ทางเจริญ

มาตรา ๔๒๓



หลักเกณฑ์การกระท าละเมิดโดยการหมิ่นประมาท

๔. ควรรู้ได้ว่าไม่จริง
ได้กล่าวหรือไขข่าวโดยมิได้ตรวจสอบ หากควรรู้ได้ก็
ต้องรับผิดฐานละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ

มาตรา ๔๒๓



หลักเกณฑ์การกระท าละเมิดโดยการหมิ่นประมาท
๕. ข้อยกเว้นความรับผิด ม.๔๒๓ วรรคสอง

- มีทางได้เสียในการส่งข่าวสาร

- เอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ

- เอกสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายอาญา

- ความยินยอมไม่เป็นละเมิด

มาตรา ๔๒๓



มาตรา ๔๓๒

การท าละเมิดร่วม



ข้อพิจารณาการกระท าละเมิดร่วม
๑. ความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระท าของบุคคลหลายคน

๒. บุคคลเหล่านั้นตกลง (จงใจ ไม่ใช่ ประมาทเลินเล่อ) ท่ีจะ
มาท าละเมิดร่วมกัน

๓. บางกรณีแม้ว่าบุคคลหลายคนเหล่านั้นมิได้ตกลงกันมา

ก่อนว่าจะร่วมกันท าละเมิด แต่อาจถือว่าทุกคนเป็นผูท้ า
ละเมิดท่ีต้องรับผิดร่วมกันได้ ตาม ม.301

๔. ผู้ยุยงส่งเสริมในการท าละเมิดหรือช่วยเหลือในการท า
ละเมิด ถือว่าเป็นผู้กระท าละเมิดร่วมกันด้วย

มาตรา ๔๓๒



ข้อพิจารณาการกระท าละเมิดร่วม
การร่วมกันท าละเมิด : บุคคลหลายคนร่วมกันกระท าละเมิดโดย

มีเจตนาร่วมกันในการกระท าละเมิดนั น

** ไม่มี การร่วมท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ

ยุยงส่งเสริม เป็นการกระท าท่ีก่อให้ผู้อ่ืนกระท าผิดด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นการก่อโดยตรงหรือโดยอ้อม

การช่วยเหลือ รวมทั งให้ความสะดวกในการท่ีผู้อ่ืนกระท าผิดด้วย 
ในทางอาญาอาจเรียกว่าผู้สนับสนุน

มาตรา ๔๓๒



ความรับผิดการกระท าละเมิดร่วม
ความรับผิดตาม ม.๔๓๒ ถือว่าเป็นหน้ีร่วม ตาม ปพพ.

ม.๒๙๑ ทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิด 

ถ้ามีบุคคลใดได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วก็ย่อมได้รับ

ช่วงสิทธิเรียกคืนจากผู้ร่วมกระท าผิดคนอื่นๆได้ตามส่วน ตาม

ม.๒๒๙(๓) ประกอบ ม.๔๓๒ วรรคท้าย กล่าวคือ ต้องรับผิด

เป็นส่วนเท่าๆกัน เว้นแต่โดยพฤติการณ์ ศาลจะวินิจฉัยเป็น

ประการอ่ืน

มาตรา ๔๓๒



ข้อสังเกตความรับผิดการกระท าละเมิดร่วม
- เมื่อต้องร่วมรับผิดแล้ว ผู้เสียหายย่อมจะเลือกฟ้องคน
ใดคนหน่ึงหรือฟ้องให้ร่วมกันให้ช าระเต็มจ านวนก็ได้ 
(ฎ.1398/2537)

- การร่วมรับผิดกับผู้อ่ืนตาม ม.425,ม.427,ม.429,
ม.430 เป็นเรื่องกฎหมายบังคับให้ร่วมรับผิด มิใช่ร่วมท า
ละเมิดตาม ม.432

มาตรา ๔๓๒



มาตรา ๔๒๕

นายจ้าง ร่วมรับผิดในการกระท าละเมิด

ของลูกจ้าง

ความรับผิดเพ่ือละเมิด

อันเกิดจากการกระท าของผู้อ่ืน



หลักเกณฑ์ความรับผิดของนายจ้าง
๑. ลูกจ้างกระท าละเมิดต่อบคุคลอื่น

๒. ลูกจ้างกระท าละเมิดในระหว่างที่เป็น

ลูกจ้าง

๓. ลูกจ้างกระท าละเมิดในทางการท่ีจ้าง

มาตรา ๔๒๕



 ข้อพิจารณา

- ลูกจ้าง ??  

- นายจ้าง ??
>> มาตรา ๕๗๕

>> รับสินจ้างจากนายจา้ง

>> ท างานให้นายจา้งและอยูภ่ายใต้บังคับบัญชาของ
นายจ้าง

- ในทางการที่จ้าง ??

มาตรา ๔๒๕



ในทางการท่ีจ้าง 
คือเหตุที่เกิดข้ึนเป็นผลจากการปฏิบัติงาน โดยจะเกิด

ในเวลาที่ปฏิบัติงานหรือไม่ก็ตาม

** การปฏิบัติงานต้องเป็นการปฏิบัติตามท่ีนายจ้าง

มอบหมายหน้าท่ี

** ถ้านายจ้างมอบหมายนอกหน้าที่แล้วลูกจ้างยอมท า 

ก็ถือว่าเป็นการท าในทางการท่ีจ้าง 

มาตรา ๔๒๕



ในทางการท่ีจ้าง 
** ลูกจ้างท าเกินหน้าที่หรือแอบท า แต่นายจ้างไม่

ว่าหรือยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยาย 

แม้ว่าลูกจ้างจะกระท าละเมิดโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อ หรือท าโดยไม่สุจริต ท าฝ่าฝืนค าสั่ง

หรือระเบียบของนายจ้าง ก็เป็นในทางการท่ีจ้าง

มาตรา ๔๒๕



ความรับผิดของนายจ้าง
- นายจ้างรับผิดเฉพาะมูลหนี้ละเมิด

ดังนั น ถ้ามูลหนี ละเมิดระงับ ความรับผิดของนายจ้างย่อม

ระงับสิ นไป

- และความรับผิดของนายจ้างจ ากัดไม่เกินกว่าลูกจ้าง 

มาตรา ๔๒๕



นายจ้างมีสิทธิไล่เบี้ย 

ไล่เบี้ย : เรียกร้องเอาค่าเสียหายเป็นล าดับไปจนถึง

คนสุดท้าย

เมื่อนายจ้างใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วมีสิทธิได้รับชดใช้

คืนจากลูกจ้างจนเต็มจ านวน (ลูกจ้างขอเฉล่ียความรับผิดกับ

นายจ้างหาได้ไม่) รวมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันละเมิดจนถึงวันช าระ

เสร็จด้วย

มาตรา ๔๒๖



มาตรา ๔๒๗

ตัวการ ร่วมรับผิดในการกระท า
ละเมิดของตัวแทน



สัญญาตัวแทน ม.797

ตัวการ คือ บุคคลซึ่งมอบอ านาจหรือมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนกระท ากิจการแทนตน

ตัวแทน คือ  บุคคลซึ่งมีอ านาจท าการแทนตัวการ
ตามสัญญาหรือตามท่ีมอบหมายและกิจการนั้นต้องเป็น
กิจการที่ท าแทนตัวการต่อบุคคลที่สาม

มาตรา ๔๒๗



มาตรา ๔๒๘

ผู้ว่าจ้างรับผิดในการกระท า
ละเมิดของผู้รับจ้าง



หลัก : ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดในการกระท าของผู้
รับจ้าง

ข้อยกเว้น : 

1. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในส่วนการงานท่ีสั่งใหท้ า

2. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในค าสั่งท่ีตนให้ไว้

3. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในการเลือกหาผู้รับจ้าง

มาตรา ๔๒๘



มาตรา ๔๒๙

บิดามารดาหรือผู้อนุบาล

ร่วมรับผิดในการกระท าละเมิด
ของผู้เยาว์หรือวิกลจริต



กรณีผู้เยาว์ท าละเมิด

ข้อพิจารณา

๑. ผู้เยาว์ ?

๒. บิดามารดาต้องเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วย
กฎหมาย รวมถึงผู้รับบุตรบุญธรรมด้วย

๓. บิดามารดาต้องร่วมรับผิด ในฐานะเป็นผู้ใช้
อ านาจปกครอง ตาม ม.๑๕๖๖ ม.๑๕๖๗

มาตรา ๔๒๙



ข้อพิจารณา

๔. บิดามารดา ไม่รวมถึง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า 
อา หรือผู้ปกครอง แต่บุคคลเหล่านี อาจต้องรับผิดใน
ฐานะผู้ดูแลตาม ม.๔๓๐

๕. ข้อยกเว้น บิดามารดาสามารถพิสูจน์ปฏิเสธ
ความรับผิดได้ตาม “เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งท าอยู่
นั้น”

มาตรา ๔๒๙



ข้อพิจารณา

๖. กรณีที่บิดามารดาปล่อยให้ผู้เยาว์ไปท า
ละเมิด บิดามารดาอาจเป็นผู้ท าละเมิดโดยตรง
ตาม ม.๔๒๐ ได้ หากโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ

มาตรา ๔๒๙



กรณีผู้วิกลจริตท าละเมิด

ข้อพิจารณา

๑. ผู้วิกลจริต ตาม ม.๔๒๙ ? 

๒. ผู้อนุบาล ?

๓. ข้อยกเว้น ผู้อนุบาลสามารถพิสูจน์เพื่อให้พ้น

จากความรับผิดได้ตาม “เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้
ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งท าอยู่
นั น”

มาตรา ๔๒๙



สิทธิไล่เบี้ย

ตาม มาตรา ๔๓๑ 

“ในกรณีที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้น ท่าน
ให้น า ม.๔๒๖ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๔๒๙



มาตรา ๔๓๐

ครูอาจารย์ นายจ้าง ร่วมรับผิด
ในการกระท าละเมิดของ

ผู้อยู่ในความดูแล



ข้อพิจารณา

ผู้ดูแล 

การรับดูแลตามมาตรานี้มี ๓ ลักษณะ

๑. รับดูแลโดยกฎหมายบังคับ

๒. รับดูแลโดยสัญญา

๓. รับดูแลโดยข้อเท็จจริง

มาตรา ๔๓๐



ประเภทผู้ดูแล 

ตามมาตรา ๔๓๐ มี ๓ ประเภท

๑. ครูบาอาจารย์

๒. นายจ้าง

๓. ผู้รับดูแล

มาตรา ๔๓๐



หลักเกณฑ์ความรับผิด

๑. การกระท าของผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตเป็นการกระท า
ละเมิดต่อบุคคลอื่น

๒. ผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตอยู่ในความดูแลของ ครูบา
อาจารย์ นายจ้างบุคคลอื่นซ่ึงรับดูแล

๓. ผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตกระท าละเมิดในขณะท่ีอยูใ่น
ความดูแล

๔. ผู้เสียหายพิสูจน์ได้ว่าครูบาอาจารย์ นายจ้างบุคคลอื่น
ซึ่งรับดูแล มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดูแล 

มาตรา ๔๓๐



สิทธิไล่เบี้ย

ตาม มาตรา ๔๓๑ 

“ในกรณีที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้น ท่าน
ให้น า ม.๔๒๖ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๔๓๐



มาตรา ๔๓๓ 

ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์

ความรับผิดเพ่ือความเสียหายอัน

เกิดจากทรัพย์ หรือ
ความรับผิดโดยเคร่งครัด



ข้อพิจารณา

๑. สัตว์

๒. ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์

๓. ผู้รับผิด

– เจ้าของสัตว์

– ผู้รับเลี้ยงรับรักษา

๔. ผู้เสียหาย

มาตรา ๔๓๓



ข้อพิจารณา

๕. เหตุยกเว้นความรับผิด

- ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่ 
การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือ
ตามพฤติการณ์อย่างอื่น

- ความเสียหายย่อมเกิดขึ้นแม้ใช้ความ
ระมัดระวังถึงเพียงนั้นแล้ว

มาตรา ๔๓๓



สิทธิไล่เบี้ย ตาม มาตรา ๔๓๓ วรรคสอง 

“อน่ึงบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้น
นั น จะใช้สิทธิไล่เบ ียเอาแก่บุคคลที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั น
โดยละเมิด หรือเอาเจ้าของสัตว์อ่ืนอันมาเร้าหรือยั่ว
สัตว์นั นๆ ก็ได้”

“เร้า” คือ กระตุ้นเตือน ปลุกใจ 

“ยั่ว” คือ พูดหรือท าให้ ก าเริบหรือโกรธ 

มาตรา ๔๓๓



มาตรา ๔๓๔

ความเสียหายอันเกิดจาก
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และ

ต้นไม้



ข้อพิจารณา

๑. โรงเรือน เป็นสิ่งปลูกสร้างบนดินหรือใต้ดินเพื่อ
เป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการอย่างหน่ึงอย่างใด 
รวมทั งส่วนประกอบของโรงเรือน

๒. สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างนอกจากโรงเรือนท่ี
ติดกับที่ดินและไม่ติดตรึงตรากับที่ดิน 

๓. ความรับผิด – ช ารุดบกพร่อง

- บ ารุงรักษาไม่เพียงพอ

มาตรา ๔๓๔



ข้อพิจารณา

๔. ผู้รับผิด - ผู้ครอง

- เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง

๕. ข้อยกเว้น

- ผู้ครองสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตาม

สมควรแล้ว

- เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง ยกเว้นเมื่อความเสียหายเกิดขึ น
เพราะเหตุสุดวิสัย

มาตรา ๔๓๔



ข้อพิจารณา ม.๔๓๔ วรรคสอง

ความเสียหายอันเกิดจากต้นไม้

“บกพร่องในการปลูก”  หมายถึง ปลูกเองโดย
บกพร่อง 

“บกพร่องในการค้ าจุนต้นไม้” หมายถึง ปลูกเองหรือ

คนอ่ืนปลูกมาก่อน หรือต้นไม้ข้ึนเอง แล้วไม่ค้ าจุนให้ดี 

รวมทั้งแผ่กิ่งก้านสาขาไปท าความเสียหายแก่ผู้อืน่ด้วย

มาตรา ๔๓๔



สิทธิไล่เบี้ย

ตาม มาตรา ๔๓๔ วรรคสาม 

“ในกรณีที่กล่าวมาในสองวรรคข้างต้นนั้น ถ้ายัง
มีผู้อื่นอีกที่ต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดความ
เสียหายนั้นด้วยไซร้ ท่านว่าผู้ครองหรือเจ้าของจะ
ใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได”้

มาตรา ๔๓๔



มาตรา ๔๓๖

ความเสียหายอันเกิดจากของ
ตกจากโรงเรือน



ข้อพิจารณา

- โรงเรือน

- “ของ”

- “ตกหล่น”

- “ท้ิงขว้าง”

ความรับผิด 
“บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือน” 

สิทธิไล่เบี้ย ?

มาตรา ๔๓๖



มาตรา ๔๓๗

ความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ

อันเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล

หรือทรัพย์อันตราย



ข้อพิจารณา

- “ยานพาหนะ”

- “ยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกล”

- “ผู้ควบคุมดูแล”

- “ผู้ครอบครอง”

มาตรา ๔๓๗



หลักเกณฑ์

๑. บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแล

๒. ยานพาหนะอันเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล

๓. จะต้องรับผิดในความเสียหายทีเกิดขึ้นจาก
ยานพาหนะนั้น

ข้อยกเว้น

ถ้าความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
ความผิดของผู้ต้องเสียหายเอง

มาตรา ๔๓๗



หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้กับบุคคลซึ่งมี
ทรัพย์อันตรายไว้ในครอบครองด้วย

“ทรัพย์อันตราย”

- ทรัพย์อันตรายโดยสภาพ

- ทรัพย์อันตรายโดยความมุ่งหมายที่จะใช้

- ทรัพย์อันตรายโดยอาการกลไกของทรัพย์

มาตรา ๔๓๗ วรรคสอง



ค าถาม
นายเย็นขับรถยนต์โดยสารประจ าทางด้วยความเร็ว ๖๕ 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง เกินกว่ากฎหมายท่ีก าหนดให้ขับด้วยความเร็ว
ไม่เกิน ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เด็กชายโซน บุตรของนายถือกับ
นางสา บิดามารดาซ่ึงมิได้จดทะเบียนสมรส ยืนดูละครลิงของนาย
นุ้ยท่ีแสดงอยู่ท่ีข้างทางเป็นประจ า ระหว่างนั นเด็กชายโซนได้จุด
ประทัดโยนใส่ลิงซึ่งก าลังแสดงอยู่ ลิงตกใจกระโดดหนีลงถนน ใน
ระยะใกล้กับรถยนต์ของนายเย็นท่ีก าลังแล่นมา นายเย็นต้องหักรถ
หลบลิงไปทางขวาอย่างกะทันหัน เป็นเหตุให้ชนถูกเสาไฟฟ้าข้าง
ทาง ท าให้หัวนายเคราะห์คนโดยสารถูกกระแทกได้รับบาดเจ็บ 
ถามว่านายเคราะห์จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากใครได้บ้าง



นายเย็นเป็นผู้ครอบครองและควบคมุดูแลยานพาหนะอันเดินด้วย
ก าลังเคร่ืองจักรกล ซ่ึงจะต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดแก่นาย
เคราะห์ผู้โดยสารที่ถูกกระแทกจนได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากนายเย็น หกรถไป
ชนถูกเสาไฟฟ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๓๗วรรค
หนึ่งแต่เหตุ ที่เกิดขนเพราะลิง ได้กระโดดหนีลงถนนเป็นเหตุให้คนขบรถไม่
อาจคาดหมายได้ว่าจะมีลิงกระโดดลงมาขวางหน้ารถอย่างกะทันหนั จึงได้ รีบ
หกรถหลบหนีเพ่ือมิให้ชนลิง แม้นายเย็นจะขบรถด้วยความเร็วเกินกว่ากฎ
จราจรก าหนด ซ่ึงเข้าข้อสันนิษฐานตาม มาตรา ๔๒๒ ว่านายเย็นเป็นผู้ผิดก็
ตาม แต่ความเร็วเกินกว่าก าหนดเพียง ๕ กิโลเมตรต่อ ช่ัวโมงเท่านั นซ่ึงแม้
นายเย็นจะขับรถด้วยความเร็วไม่เกินอัตราที่ก าหนด การที่มีลิงกระโดดลงมา
ขวางหน้ารถอย่างกะทนหันต้องหักรถหลบทันทีและเกิดความเสียหายท านอง

นี ได้ เช่นกัน การเสียหายนั นจึงเกิดแต่เหตุสุดวิสัย นายเย็นไม่ต้องรับผิดใน
ความเสียหาย นั นตามข้อยกเว้นในมาตรา ๔๓๗ วรรคหนึ่ง



เหตุที่นายเคราะห์ได้รับบาดเจ็บเพราะนายเย็นหักรถหลบหนีลิงที่
กระโดดขวางหน้ารถ ความเสียหายของนายเคราะห์จงึเกิดขึ นเพราะสัตว์ 
ซ่ึงโดยหลักแล้วนายนุ้ยในฐานะเจา้ของลิงต้องรับผิดต่อนายเคราะห์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๓ วรรคหนึ่ง ซ่ึงหากนาย
นุ้ยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายเคราะห์แล้ว ย่อมไล่เบี ยเอาจาก
เด็กชายโซนผู้มาเร้าหรือยั่วสัตว์โดยละเมิดได้ตามมาตรา ๔๒๙ ประกอบ
มาตรา ๔๓๓ วรรคสอง และไล่เบี ยเอาจากนายถือบิดานอกกฎหมายใน
ฐานะผู้ดูแลเด็กชายโซนได้ตามมาตรา ๔๓๐ กับนางสา มารดาได้ ตาม
มาตรา ๔๒๙ ซ่ึงต้องร่วมรับผิดกับเด็กชายโซนบุตรผู้เยาว์



เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าเหตุที่ลิงกระโดดหนีลงถนนก็
เพราะเด็กชายโซนโยนประทัดระเบิดใส่ ท าให้ลิงตกใจกระโดดหนีถือว่ามี
พฤติการณ์ภายนอกท่ีท าให้ลิงไปกอ่ความเสียหาย นายนุ้ยจึงไมต่้องรับผิด
ต่อนายเคราะห์ตามข้อยกเว้นในมาตรา ๔๓๓ วรรคหนึ่ง การที่เด็กชายโซน
จุดประทัดโยนใส่ ลิงเป็นเหตุให้นายเคราะห์ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากรถยนต์ท่ี
ตนโดยสารมาหลบลิงไปชนถูกเสาไฟฟ้า ความเสียหายของนายเคราะห์ที่
เกิดขึ นต่อเนื่องมาจากการกระท าโดยประมาทเลินเล่อของเด็กชายโซน 
เด็กชายโซนจึงเป็นผู้ท าละเมิดต้องรับผิดต้องรับผิดในความเสียหายนั นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๐ แม้เด็กชายโซนจะเป็น
ผู้เยาว์ก็ต้องรับผิดในผลท่ีตนท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ และนายถือบิดา
นอกกฎหมายในฐานะผู้รับดูแลกับนางสามารดากต็้องร่วมรับผิดต่อนาย
เคราะห์ตามมาตรา ๔๒๙ และ มาตรา ๔๓๐ 



ดังนั น นายเคราะห์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
จากเด็กชายโซน ตามมาตรา ๔๒๐ กับนายถือบิดานอก
กฎหมายในฐานะผู้ดูแลเด็กชายโซนตามมาตรา ๔๓๐ กับ
นางสามารดาซึ่งต้องร่วมรับผิดกับเด็กชายโซนบุตรผู้เยาว์ 
ตามมาตรา ๔๒๙ ดังเหตุผลดังกล่าวข้างต้น



ค่าสินไหมทดแทน



มาตรา ๔๓๘

ค่าสินไหมทดแทน



ข้อพิจารณา

๑. ประเภทค่าสินไหมทดแทน

๒. วิธีก าหนดค่าสินไหมทดแทน

๓. การใช้ดุลพินิจก าหนดค่าเสียหาย

๔. ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย

มาตรา ๔๓๘



๑. ประเภทค่าสินไหมทดแทน

- การคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคา

ทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะถูกเอาไปโดยละเมิดในลักษณะ

แย่งการครอบครอง เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิ
ติดตามเอาคืน ตาม ม.๔๓๘ ประกอบ ม.๑๓๓๖ หรือ ม. 
๑๓๗๕  ถ้าคืนไม่ได้ก็ต้องใช้ราคาแทน

- การใช้ค่าเสียหาย 
เกิดความเสียหายตาม ม.๔๒๐ เรียกตาม ม.๔๓๘-ม.๔๔๘

มาตรา ๔๓๘



๒. วิธีก าหนดค่าสินไหมทดแทน

- โดยสถานใด : ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีไหน

- เพียงใด : ให้ใช้เป็นจ านวนเงินเท่าไร

- พฤติการณ์แห่งละเมิด

: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าของจ าเลยเป็นอย่างไร

- ความร้ายแรงแห่งละเมิด

: จ าเลยท าละเมิดโดยอุกอาจ ทารุณ โหดร้าย ละเมิดซ  า ใช้อาวุธร้ายแรง

หรือไม่

มาตรา ๔๓๘



๓. การใช้ดุลพินิจก าหนดค่าเสียหาย

- การก าหนดค่าเสียหายเป็นการลงโทษ

- การก าหนดค่าเสียหายน้อยกว่าความจริง
ม.๔๔๒ ผู้เสียหายมีส่วนผิด น าม.๒๒๓ มาใช้โดยอนุโลม

: ผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหาย

: ผู้เสียหายไม่ช่วยบรรเทาความเสียหาย

- การก าหนดค่าเสียหายโดยประมาณ

มาตรา ๔๓๘



๔. ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย

มาตรา ๒๐๖ 

มาตรา ๒๒๔

กรณีท าละเมิด ลูกหน ีได้ช่ือว่าผิดนัดแต่วันท า
ละเมิด เมื่อเป็นหนี เงินก็ต้องใช้ดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 
๗.๕ ต่อปีนับแต่เวลาผิดนัดก็คือวันท าละเมิด

**ไม่ใช่วันฟ้อง และไม่ใช่วันพิพากษา

มาตรา ๔๓๘



มาตรา ๔๓๙

ความรับผิดที่ไม่อาจคืนทรัพย์

เพราะอุบัติเหตุ



มาตรา ๔๔๐

ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์



มาตรา ๔๔๑

การใช้ค่าสินไหมทดแทน

แก่ผู้ครองทรัพย์



ค่าสินไหมทดแทนกรณีท าให้ตาย
มาตรา ๔๔๓ และมาตรา ๔๔๕



ประเภทค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้ในกรณีท าให้ตาย

๑. ค่าปลงศพ (ม.๔๔๓ วรรคหนึ่ง)

๒. ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น (ม.๔๔๓ วรรคหนึ่ง)

๓. ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย (ม.๔๔๓ วรรคสอง)

๔. ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ก่อนตาย (ม.๔๔๓ 
วรรคสอง)

๕. ค่าขาดไร้อุปการะ (ม.๔๔๓ วรรคสาม)

๖. ค่าขาดแรงงาน (ม.๔๔๕)



ค่าสินไหมทดแทน

แก่ร่างกายหรืออนามัย

มาตรา ๔๔๔, ๔๔๕, ๔๔๖



ค่าสินไหมทดแทนแก่ร่างกายหรืออนามัย

๑. ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป (ม.๔๔๔ วรรคหน่ึง)

๒. ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในปัจจุบัน 

(ม.๔๔๔ วรรคหน่ึง)

๓. ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต 

(ม.๔๔๔ วรรคหน่ึง)

๔. ค่าขาดแรงงานของบุคคลภายนอก (ม.๔๔๓ วรรคสอง)

๕. ค่าเสียหายอยา่งอืน่อันมิใช่ตัวเงิน (ม. ๔๔๖)



ค่าสินไหมทดแทนแก่เสรีภาพ

มาตรา ๔๔๕,๔๔๖ วรรคหนึ่ง



ค่าสินไหมทดแทนแก่ชื่อเสียง

มาตรา ๔๔๗


