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นายจ้างต้องร่วมรับผิด
ในทางการที่จ้าง
การ

ใช้รถเป็นยานพาหนะในการเดินทางเพื่อติดต่อท�ำธุรกิจ
ในชีวิตประจ�ำวัน เมื่อมีรถจ�ำนวนมากหากฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งประมาทย่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน หนทางที่จะป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายได้ จะ
ต้องทราบว่าการขับรถในลักษณะใดจึงถือว่าไม่ประมาท โดยการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้นจะมีหนทางใดที่จะบรรเทาความเสียหายต่อชีวิต
และร่างกาย ซึง่ มีหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ แต่กเ็ ป็นเพียงการบรรเทาความเสียหายเบือ้ งต้น
เท่านั้น ในส่วนที่นอกเหนือจากบทบัญญัติดังกล่าว จ�ำเป็นจะต้อง
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จึงต้องท�ำความเข้าใจว่าจะเรียกร้องได้
จากบุคคลใด และเพียงใด เมื่อเกิดความเสียหายจากการใช้รถสิทธิ

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

เรียกร้องของผู้เสียหายเรียกจากผู้ท�ำละเมิดคือการเรียกค่าสินไหม
ทดแทนได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
443 ว่า “ในกรณีท�ำให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่า
ปลงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจ�ำเป็นอย่างอื่นๆ อีกด้วย ถ้ามิได้ตาย
ในทันที ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่า
เสียหายทีต่ อ้ งขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ เพราะไม่สามารถประกอบ
การงานนั้นได้ด้วย ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้น ท�ำให้บุคคลหนึ่งคนใด
ต้องขาดไร้อปุ การะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลนัน้ ชอบ
ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
กรณีลูกจ้างไปขับรถชนผู้เสียหายได้รับอันตราย ไม่ว่าจะ
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
หรือไม่ ประเด็นดังกล่าวนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 425 ว่า “นายจ้าง
ต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึง่ ลูกจ้างได้กระท�ำไป
ในทางการที่จ้าง” ในการประกอบธุรกิจนั้นไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือ
ขนาดเล็กเพียงใด บางครัง้ กิจการต่างๆ ไม่สามารถท�ำได้เพียงคนเดียว
จึงจ�ำเป็นต้องมีผู้ร่วมงานลักษณะของลูกจ้างมาช่วยท�ำงาน เพื่อให้
ธุรกิจนั้นเจริญรุ่งเรือง และส�ำเร็จสมดังความมุ่งหมาย แต่เมื่อเป็น
นายจ้างแล้วมอบหมายกิจการใดให้ลกู จ้างท�ำงาน หากมองในแง่ของ
ตนเองได้รบั ประโยชน์ หากลูกจ้างไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บคุ คล
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อื่น นายจ้างก็ต้องรับผิด อันถือได้ว่าเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้
แก่สังคม มิฉะนั้นก็จะเป็นกรณีที่ว่าเมื่อนายได้ประโยชน์แล้ว จะถือ
แต่ ป ระโยชน์ โ ดยฝ่ า ยเดี ย ว ในส่ ว นที่ ลู ก จ้ า งกระท� ำ ไปหากเสี ย
ประโยชน์ของนายจ้าง นายจ้างจะไม่ยอมรับผิดก็จะก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมแก่บุคคลอื่นซึ่งมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในธุรกิจนั้น
ประเด็นมีปญ
ั หาว่า หากนายจ้างมอบรถให้ลกู จ้างน�ำกลับไป
เก็บไว้ที่บ้านหลังเลิกงานแล้ว ต่อมาลูกจ้างได้น�ำรถไปใช้ท�ำธุระ
ส่วนตัวเกิดไปเชี่ยวชนท�ำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ นายจ้างยังต้อง
รับผิดชอบค่าเสียหายด้วยหรือไม่ กรณีนศี้ าลฎีกาตัดสินว่าพฤติการณ์
ที่นายจ้างยินยอมให้นายมนัสน�ำรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุ และ
กุญแจรถไปเก็บไว้ที่บ้านลูกจ้าง ถือได้ว่านายจ้างยินยอมให้ลูกจ้าง
น�ำรถยนต์บรรทุกออกไปใช้ได้ตลอดเวลา ตราบใดทีร่ ถยนต์บรรทุกยัง
ไม่กลับมาอยูก่ บั นายจ้างก็ยอ่ มต้องถือว่าลูกจ้างขับรถยนต์บรรทุกไป
ในทางการทีจ่ า้ งของนายจ้าง นายจ้างต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดด้วย
ค�ำพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 5367/2538 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายมนัส ลูกจ้างจ�ำเลยขับรถยนต์บรรทุกคันเกิด
เหตุของจ�ำเลยด้วยความประมาทเลินเล่อชนรถยนต์ของโจทก์ได้รับ
ความเสียหาย มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจ�ำเลย ประการแรกว่า
นายมนัสกระท�ำละเมิดในทางการทีจ่ า้ งของจ�ำเลยหรือไม่ โจทก์มรี อ้ ย
ต�ำรวจโทยศนันท์ ชมบุญ เป็นพยานเบิกความว่าในชั้นสอบสวน
จ�ำเลยให้การว่าวันเกิดเหตุ นายมนัสน�ำรถยนต์บรรทุกออกไปได้
เพราะจ�ำเลยได้มอบกุญแจรถให้นายมนัสเก็บรักษาไว้ ส่วนนายมนัส
ให้การว่า จ�ำเลยมอบรถยนต์บรรทุก และกุญแจรถให้เก็บรักษไว้ ส่วน
จ�ำเลยมีตัวจ�ำเลยเป็นพยานเบิกความว่า นายมนัสมีบ้านพักอยู่ห่าง
บ้านจ�ำเลยประมาณ 200 เมตร หลังจากนายมนัสน�ำรถยนต์บรรทุก
ไปส่งของแล้วจะต้องน�ำรถยนต์บรรทุกจอดไว้ที่บ้านนายมนัส ส่วน
กุญแจรถจะต้องเก็บไว้ที่บ้านจ�ำเลย วันเกิดเหตุไม่มีคนอยู่บ้านนาย
มนัสเข้าไปเอากุญแจรถเอง ศาลฎีกาวินิจฉัยพยานหลักฐานโจทก์ที่
น�ำสืบแล้วมีน�้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานจ�ำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
จ�ำเลยได้มอบรถยนต์บรรทุก และกุญแจรถให้นายมนัสเก็บรักษาไว้
ดังนัน้ พฤติการณ์ทจี่ �ำเลยยินยอมให้นายมนัสน�ำรถยนต์บรรทุกคัน

เกิดเหตุ และกุญแจรถไปเก็บไว้ที่บ้านนายมนัส ถือได้ว่าจ�ำเลย
ยินยอมให้นายมนัสน�ำรถยนต์บรรทุกออกไปใช้ได้ตลอดเวลา ตราบ
ใดที่รถยนต์บรรทุกยังไม่กลับมาอยู่กับจ�ำเลยก็ย่อมต้องถือว่านาย
มนัสขับรถยนต์บรรทุกไปในทางการทีจ่ า้ งของจ�ำเลย จ�ำเลยต้องร่วม
รับผิดในผลละเมิดด้วย
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4786/2558 ความหมายของค�ำว่า “ใน
ทางการทีจ่ า้ ง” มิได้จำ� กัดอยูแ่ ต่เฉพาะในเวลาท�ำงานของนายจ้างหรือ
ระหว่างเวลาที่ต่อเนื่องคาบเกี่ยวใกล้ชิดกันกับการปฏิบัติหน้าที่ใน
ทางการที่จ้างดังที่จ�ำเลยที่ 3 กล่าวอ้างมาเท่านั้น หากแต่เมื่อลูกจ้าง
ทีม่ หี น้าทีข่ บั รถ และได้กระท�ำไปในทางการทีจ่ า้ งแล้ว หลังจากนัน้ แม้
ลูกจ้างจะได้ขับรถไปท�ำธุรกิจส่วนตัวหรือประการใดก็ตาม ตราบใดที่
ลูกจ้างยังมิได้น�ำรถกลับคืนสู่ความครอบครองของนายจ้าง ก็ยังคง
ถือว่าอยู่ในระหว่างทางการที่จ้างหรือต่อเนื่องกับทางการที่จ้างซึ่ง
นายจ้างยังคงต้องรับผิดในการกระท�ำละเมิดของลูกจ้าง ดังนั้น แม้
ขณะเกิดเหตุคดีนี้จะเป็นเวลา 2 นาฬิกา นอกเวลาท�ำงานปกติ และ
ว. ขับรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุออกไปเที่ยว ก็ถือได้ว่า ว. ขับรถยนต์
กระบะคันเกิดเหตุไปในทางการทีจ่ า้ งของจ�ำเลยที่ 3 ซึง่ จ�ำเลยที่ 3 เป็น
นายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดกับจ�ำเลยที่ 1 และที่ 2 ในความเสียหายที่
เกิดจากการกระท�ำละเมิดของ ว. นั้นด้วย
บทสรุปส่งท้าย ทางการที่จ้าง จุดส�ำคัญให้ดูจากกรณีที่
นายจ้างสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ และกรณีที่ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่
ไปเองเพื่อที่จะให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นส�ำเร็จลุล่วงไป ส่วนกรณี
ที่นายจ้างสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหมายความว่า นายจ้างสั่งหรือ
มอบหมายให้ทำ� อะไรย่อมเป็นทางการทีจ่ ้างทัง้ หมด แม้งานทีส่ งั่ หรือ
มอบหมายนั้นจะมิใช่งานในหน้าที่ประจ�ำก็ตาม ถ้านายจ้างสั่งแล้ว
ย่อมถือว่าเป็นทางการที่จ้างทั้งสิ้นหรือกรณีที่ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ไป
เอง เพื่อที่จะให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นส�ำเร็จลุล่วงไป หมายความ
ว่า เป็นงานทีน่ ายจ้างมิได้สงั่ โดยตรง แต่เป็นเรือ่ งของลูกจ้างได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ไปเอง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างที่ว่านั้น ท�ำไปเพื่อที่จะ
ท�ำให้งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ ส�ำเร็จลุลว่ งไป ก็ถอื ได้วา่ เป็นทางการ
ทีจ่ า้ ง อันความรับผิดของนายจ้าง โดยหลักทัว่ ไปทีจ่ ะให้นายจ้างร่วม
รับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างกระท�ำนั้น จะต้องฟังได้
ความว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกันอย่างหนึ่ง และละเมิดที่เกิดขึ้นนั้น
ลูกจ้างได้กระท�ำไปในขณะที่ท�ำการงาน
ให้แก่นายจ้างหรือกระท�ำไปในทางการที่จ้างอีกอย่างหนึ่ง
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