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 ความรับผิู้ดในการกระท่ำาของบุคคลอ่�น (Vicarious 

Liability) เป็็นหลักการของกฎหมายท่่�ต่�องการคุ�มครองผู้้�เส่ยหาย 

ในสังคม ให�ได�รับการชิดเชิยความเส่ยหายในความเป็็นจริง 

เน่�องจากการละเมิดท่่�เกิดขึ�นจากบุคคลท่่�ม่ฐานะท่างเศรษฐกิจท่่�

ด�อยกว่า เช่ิน กรณ่ล้กจ�างท่ำาละเมิดต่่อบุคคลอ่�น ซึึ่�งมักม่ความ

สามารถึในการจ่ายค่าสินไหมท่ดแท่นน�อยกว่านายจ�างหร่ออาจ

ไม่ม่ความสามารถึท่่�จ่ายได�เลย เป็็นเหตุ่ให�ผู้้�เส่ยหายในสังคมไม่

อาจได�รับการชิดเชิยความเส่ยหายในความเป็็นจริงได� จึงม่หลักการ

ให�นายจ�างซึึ่�งม่ฐานะท่างเศรษฐกิจท่่�ส้งกว่าเป็็นผู้้�รับผิู้ดชิอบจ่าย

ค่าสินไหมท่ดแท่นแก่ผู้้�เส่ยหายไป็ก่อน ทั่�งท่่�ต่นเองมิได�เป็็นผู้้�ก่อ

ความเส่ยหายแต่่อยา่งใดหร่อท่่�เร่ยกวา่ ความรบัผิู้ดโดยไมม่่ความ

ผิู้ด (Liability without Fault หร่อ Strict 

Liability) และเม่�อจ่ายค่าสินไหม

ท่ดแท่นไป็แล�ว ก็ ย่อมท่่� จะ 

ไล่เบ่�ยเอาจากบุคคลท่่�ก่อความ 

เส่ยหายนั�นในภายหลังได�

พรเทพ ทวิีกุาญ์จน์

ผู้้้บัรึิหารึสำานักที่รึัพัยากรึบัุคคล

บัริึษัที่ เจัริึญโภคภัณฑ์์อาหารึ จัำากัด (มหาชน)

นายจ้้างปฏิิเสธความรับผิิด
ในผลของกัารละเมิดในทางกัาร
ท่�จ้้างได้หรือุไม่

 ความรบัผิ่ดของนายจา้ง ต่ามป็ระมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชิย์ ในมาต่รา 425 นายจ�างต่�องร่วมกันรับผิู้ดกับล้กจ�างในผู้ล

แห่งละเมิด ซึึ่�งล้กจ�างได�กระท่ำาไป็ในท่างการท่่�จ�างนั�น ต่�องครบ

องค์ป็ระกอบ ค่อ การกระท่ำาของล้กจ�างเป็็นละเมิด ล้กจ�างกระท่ำา

ละเมิดในขณะท่่�เป็็นล้กจ�าง และล้กจ�างกระท่ำาละเมิดในท่างการท่่� 

จ�าง แนวความคิดของนัก้ก้ฎหมายในก้ารพิิจารณ์าความ 

รับผิ่ดของนายจ้างไม�ได้ด่คำาสัู่�ง หรือขอบเขตของงานท่ี่�ล่ัก้จ้าง

ได้รับมอบหมาย แต�ด่ว�าก้ารท่ี่�ล่ัก้จ้างก้ระที่ำาลังไปีเป็ีนก้ารที่ำา

เพืิ�อปีระโยชิน์ของนายจ้างหรือไม� แม้จะนอก้เหนือคำาสัู่�ง

ของนายจ้างหรือแม้จะนอก้เหนือเวลัาที่ำางาน หรือแม้จะม่

ปีระโยชิน์สู่�วนตัวของล่ัก้จ้างมาผ่สู่ม แต�จุดมุ�งหมายปีลัายที่าง

ก็้เพืิ�อปีระโยชิน์ของนายจ้างก็้ยังถือเป็ีนที่างก้ารท่ี่�จ้าง ยกเว�น

จะเป็็นการกระท่ำาละเมิดท่่�ม่วัต่ถุึป็ระสงค์เพ่�อป็ระโยชิน์ส่วนตั่ว 

โดยแท่� นายจ�างจึงไม่ต่�องรับผิู้ด ซึึ่�งเป็็นท่ฤษฎ่ท่่�ให�ความคุ�มครองผู้้�

เส่ยหายในสังคมในความเป็็นจริงมากขึ�น ถึ�าอย่้ในขอบเขต่ของงานท่่� 

ล้กจ�างได�รับมอบหมาย แต่่อาจเป็็นความป็ระพฤติ่ของล้กจ�างท่่�

ฝ่่าฝื่นระเบ่ยบกฎเกณฑ์์ก็ยังถ่ึอเป็็นท่างการท่่�จ�าง

 ความรับผิู้ดในลักษณะของต่ัวการต่ัวแท่น ต่ามป็ระมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชิย์ มาต่รา 427 “บท่บัญญัติ่ในมาต่รา 

ทั่�งสองก่อนนั�น ท่่านให�ใชิ�บังคับแก่ตั่วการ และต่วัแท่นด�วยโดยอนุโลม” 

หลักการเชิ่นเด่ยวกับกรณ่มาต่รา 425 กล่าวค่อ ตั่วการต่�องร่วม

รับผิู้ดในผู้ลละเมิดซึึ่�งตั่วแท่นได�กระท่ำาไป็ในท่างการท่่�ท่ำาแท่น 

ตั่วแท่น ค่อ บุคคลท่่�ม่อำานาจท่ำาการแท่น ตั่วการต่ามท่่�ตั่วการ

มอบหมาย อาจจะโดยต่รง โดยป็ริยายหร่อเป็็นตั่วแท่นเชิิด 

หร่อโดยการให�สัต่ยาบัน ส่วนตั่วแท่นเชิิด บัญญัต่ไิว�ในมาต่รา 

821 บุคคลผู้้�ใดเชิิดบุคคลอ่กคนหนึ�งออกแสดงเป็็นตั่วแท่น

ของต่นก็ด่ ร้�แล�วยอมให�บุคคลอ่กคนหนึ�งเชิิดตั่วเขาเอง

ออกแสดงเป็็นต่ัวแท่นของต่นก็ด่ ท่่านว่าบุคคลผู้้�นั�น

จะต่�องรับผิู้ดต่่อบุคคลภายนอกผู้้�สุจริต่เสม่อนว่า
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บุคคลอ่กคนหนึ�งนั�นเป็็นตั่วแท่นของต่น หากตั่วแท่นท่ำาเกินขอบเขต่

อำานาจ บัญญัติ่ไว�ในมาต่รา 822 ถึ�าตั่วแท่นท่ำาการอันใดเกินอำานาจ

ตั่วแท่น แต่่ท่างป็ฏิิบัติ่ของต่วัการ ท่ำาให�บุคคลภายนอกม่ม้ลเหตุ่อัน

สมควรจะเชิ่�อว่าการอันนั�นอย่้ภายในขอบอำานาจของต่ัวแท่นไซึ่ร� 

ท่่านให�ใชิ�บท่บัญญัติ่มาต่ราก่อนน่�เป็็นบท่บังคับ 

 ปีระเด็นม่คำาถามว�า หากพนกังานของผู้้�รับจ�างท่่�ผู้้�รับจ�าง

ได�รับการว่าจ�างจากธุนาคาร ในการติ่ดต่ามท่วงถึามหน่�กับล้กค�าท่่�

ผิู้ดนัด พนักงานของผู้้�รับจ�างไม่ได�ป็ฏิิบัติ่ต่ามแนวท่างการท่วงถึาม

หน่�ของธุนาคารแห่งป็ระเท่ศไท่ย และเป็็นการละเมิดต่่อล้กค�าของ

ธุนาคาร ผู้้�รับจ�างจะป็ฏิิเสธุความรับผิู้ดโดยอ�างว่าพนักงานของ

ต่นเองฝ่่าฝื่นระเบ่ยบข�อบังคับหร่อค่้ม่อป็ฏิิบัติ่งานได�หร่อไม่ และ

ธุนาคารจะอ�างป็ฏิิเสธุไมรั่บผิู้ดว่า การจ�างงานของธุนาคารเป็็นการ

จ�างท่ำาของ หากผู้้�รับจ�าง

 ศาลัฎ่ก้าได้ตัดสิู่นคด่น่�ไว้ว�า ก้ารท่ี่�ผ้่่รับจ้างมอบหมาย

ให้พินัก้งานของตน ม่หน้าท่ี่�ติดตามที่วงถามหน่�จาก้ล่ัก้ค้า

ธินาคาร เป็ีนก้ารท่ี่�นายจ้างมอบให้ล่ัก้จ้างไปีก้ระที่ำาใน

ที่างก้ารท่ี่�จ้าง จะอ้างว�าเหตุลัะเมิดเกิ้ดเพิราะพินัก้งานฝ่่าฝื่น

ระเบ่ยบข้อบังคับหรือค่�มือปีฏิิบัติงานอันเป็ีนเรื�องภายใน

ขึ�นต�อสู้่่บุคคลัภายนอก้หาได้ไม� 425 สู่�วนธินาคารแม้สัู่ญญา

บริก้ารเป็ีนสัู่ญญาจ้างที่ำาของ แต�สู่ญัญาบริก้ารดังก้ลั�าวม่ข้อ

ตก้ลังในลััก้ษณ์ะมอบหมายให้ผ้่่รับจ้างไปีติดตามที่วงถาม

หน่�จาก้ล่ัก้หน่�ของธินาคารแที่น โดยได้รับค�าจ้างเป็ีนก้าร

ตอบแที่น จึงม่นิติสัู่มพัินธ์ิกั้นในลััก้ษณ์ะเปี็นตัวแที่นของ

ธินาคารโดยปีริยายในสู่�วนท่ี่�เก่้�ยวกั้บก้ารติดตามที่วงถามหน่�

จาก้ล่ัก้หน่�

 เท่ี่ยบเค่ยงคำาพิิพิาก้ษาฎ่ก้าท่ี่� 6543/2561 จำาเลยท่่� 1 

เป็็นพนักงานของจำาเลยท่่� 3  ซึึ่�งได�รับการว่าจ�างจากจำาเลยท่่� 4 ใน

การติ่ดต่ามท่วงถึามหน่�กับล้กค�าท่่�ผิู้ดนัดชิำาระหน่� จำาเลยท่่� 1 ได�

โท่รศัพท์่มาท่วงหน่�โจท่ก์ และแจ�งเร่�องดังกล่าวให�แก่บุคคลอ่�นใน

โรงเร่ยนท่ราบ อันไม่เป็็นไป็ต่ามแนวป็ฏิิบัติ่ในการติ่ดต่ามท่วงถึาม

หน่�ของธุนาคารแห่งป็ระเท่ศไท่ย และเป็็นการละเมิดต่่อโจท่ก์ต่าม 

ป็.พ.พ. มาต่รา 420 การท่่�จำาเลยท่่� 3 มอบหมายให�จำาเลยท่่� 1 ม่หน�าท่่� 

ติ่ดต่ามท่วงถึามหน่�จากโจท่ก์ อันเป็็นกิจการท่่�จำาเลยท่่� 3 นายจ�าง

มอบให�จำาเลยท่่� 1 ล้กจ�างไป็กระท่ำาในท่างการท่่�จ�าง จำาเลยท่่� 3 

จะอ�างว่าเหตุ่ละเมิดเกิดเพราะจำาเลยท่่� 1 ฝ่่าฝื่นระเบ่ยบข�อบังคับ

หร่อค่้ม่อป็ฏิิบัติ่งานของจำาเลยท่่� 3 อันเป็็นเร่�องภายในของจำาเลย

ท่่� 1 และจำาเลยท่่� 3 ขึ�นต่่อส้�โจท่ก์ ซึึ่�งเป็็นบุคคลภายนอกหาได�ไม่ 

เม่�อจำาเลยท่่� 1 ท่วงหน่�โจท่ก์โดยจงใจท่ำาให�โจท่ก์ได�รับความ 

เส่ยหายแกช่่ิ�อเส่ยง จำาเลยท่่� 3 จึงต่�องรว่มรับผิู้ดต่่อโจท่กใ์นผู้ลแหง่

ละเมิดท่่�จำาเลยท่่� 1 กระท่ำาไป็ในท่างการท่่�จ�างต่าม ป็.พ.พ. มาต่รา 

425 ส่วนจำาเลยท่่� 4 แม�สัญญาบริการเป็็นสัญญาจ�างท่ำาของ แต่่

สัญญาบรกิารดงักล่าวม่ข�อต่กลงในลกัษณะจำาเลยท่่� 4 มอบหมาย

ให�จำาเลยท่่� 3 ไป็ติ่ดต่ามท่วงถึามหน่�จากล้กหน่�ของจำาเลยท่่� 4 

แท่นจำาเลยท่่� 4 โดยจำาเลยท่่� 3 ได�รับค่าจ�างจากจำาเลยท่่� 4 เป็็นการ

ต่อบแท่น จำาเลยท่่� 3 กับจำาเลยท่่� 4 จึงม่นิติ่สัมพันธ์ุกันในลักษณะ

จำาเลยท่่� 3 เป็็นตั่วแท่นของจำาเลยท่่� 4 โดยป็ริยาย โดยม่บำาเหน็จ

ในส่วนท่่�เก่�ยวกับการติ่ดต่ามท่วงถึามหน่�จากล้กหน่�ของจำาเลยท่่� 4 

ย่อมถ่ึอได�ว่าจำาเลยท่่� 1 เป็็นตั่วแท่นของจำาเลยท่่� 4 โดยป็ริยาย ใน

ส่วนท่่�เก่�ยวกับการติ่ดต่ามท่วงถึามหน่�จากล้กหน่�ของจำาเลยท่่�  4 

เช่ินกัน ต่าม ป็.พ.พ.มาต่รา 797 วรรคสอง และแม�สัญญาระหว่าง

จำาเลยท่่� 3 กับจำาเลยท่่� 4 ม่ข�อต่กลงห�ามมิให�ล้กจ�างของจำาเลยท่่� 

3 ท่วงถึามหน่�จากล้กหน่�ของจำาเลยท่่� 4 โดยวิธุ่การท่่�ผิู้ดกฎหมาย

ป็ระการใดก็ต่าม ก็ไม่อาจนำามาใชิ�ยันโจท่ก์ซึึ่�งเป็็นบุคคลภายนอก

ได� จำาเลยท่่� 4 จึงต่�องร่วมรับผิู้ดในการกระท่ำาละเมิดของจำาเลยท่่� 1 

ต่่อโจท่ก์ด�วยต่ามมาต่รา 427 ป็ระกอบมาต่รา 425

 บที่สู่รุปีสู่�งท้ี่าย การท่่�กฎหมายกำาหนดให�ความรับผิู้ดเพ่�อ

ละเมิดอันเกิดจาก การกระท่ำาของบุคคลอ่�น (Vicarious Liability) 

เพ่�อให�บุคคลท่่�ม่นิติ่สัมพันธ์ุบางป็ระการกับผู้้�กระท่ำาละเมิด เช่ิน

นิติ่สัมพันธ์ุในฐานะนายจ�าง และล้กจ�างต่ามสัญญาจ�างแรงงาน

ม่หน�าท่่�ในการร่วมชิดใชิ�ค่าสินไหมท่ดแท่นแก่ผู้้�เส่ยหาย หลักใน 

การพิจารณาต่�องด้ว่าอย่้ในขอบเขต่ของงานท่่�ล้กจ�างได�รับ 

มอบหมายนั�น ล้กจ�างกระท่ำาลงไป็เป็็นการท่ำาเพ่�อป็ระโยชิน์ของ

นายจ�างหร่อไม่ แม�จะนอกเหน่อคำาสั�งของนายจ�างหร่อแม�จะ 

นอกเหน่อเวลาท่ำางาน หร่อแม�จะม่ป็ระโยชิน์ส่วนตั่วของล้กจ�าง

มาผู้สม แต่่จุดมุ่งหมายป็ลายท่างก็เพ่�อป็ระโยชิน์ของนายจ�างก็

ยังถ่ึอเป็็นท่างการท่่�จ�าง ถึ�าอย่้ในขอบเขต่ของงานท่่�ล้กจ�างได�รับ

มอบหมาย แต่่อาจเป็็นความป็ระพฤติ่ของล้กจ�างท่่�ฝ่่าฝื่นระเบ่ยบ

กฎเกณฑ์์ก็ยังถ่ึอเป็็นท่างการท่่�จ�าง




