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ค
ว�มีรับัผิ่ดืในกั�รกัระทำ�ของบุัคคลอื�น (Vicarious 

Liability) เป็นห้ลักักั�รของกัฎห้มี�ยที�ต้่องกั�ร

คุ้มีครองผ้้่เสีำยห้�ยในสัำงคมี ให้้ได้ืรับักั�รช้ดืเช้ยคว�มีเสีำยห้�ย 

ในคว�มีเป็นจำริง เนื�องจำ�กักั�รละเมิีดืที�เกิัดืขึ�นจำ�กับุัคคลที�มีีฐ�นะ

ท�งเศึรษฐกิัจำที�ด้ือยกัว่� เช่้น ล้กัจ้ำ�ง ผ้้่ไร้คว�มีสำ�มี�รถึ เป็นต้่น ซึี�ง

มัีกัมีีคว�มีสำ�มี�รถึในกั�รจำ�่ยค่�สิำนไห้มีทดืแทนนอ้ยกัว่�น�ยจำ�้ง

ห้รือผ้้่ปกัครองด้ืแลของผ้้่ไร้คว�มีสำ�มี�รถึห้รืออ�จำไม่ีมีีคว�มี

สำ�มี�รถึที�จ่ำ�ยได้ืเลย เป็นเห้ตุ่ให้้ผ้้่เสีำยห้�ยในสัำงคมีไม่ีอ�จำได้ืรับั 

กั�รช้ดืเช้ยคว�มีเสีำยในคว�มีเป็นจำริงได้ื จึำงมีีห้ลักักั�รให้้น�ยจ้ำ�ง

ห้รือผ้้่ปกัครองด้ืแลของผ้้่ไร้คว�มีสำ�มี�รถึ ซึี�งมีีฐ�นะท�งเศึรษฐกิัจำที�

ส้ำงกัว่�เป็นผ้้่รับัผิ่ดืช้อบัจ่ำ�ยค่�สิำนไห้มีทดืแทน แก่ัผ้้่เสีำยห้�ยไปก่ัอน 

ทั�งที�ต่นเองมิีได้ืเป็นผ้้่ก่ัอคว�มีเสีำยห้�ยแต่่อย่�งใดื ห้รือที�เรียกัว่� 

คว�มีรับัผิ่ดืโดืยไม่ีมีีคว�มีผิ่ดื (Liability without Fault ห้รือ Strict 

Liability) และเมืี�อจ่ำ�ยค่�สิำนไห้มีทดืแทนไปแล้ว ก็ัย่อมีที�จำะไล่เบีั�ย

เอ�จำ�กับุัคคลที�ก่ัอคว�มีเสีำยห้�ยนั�นในภ�ยห้ลังได้ื

พรเทพ ทวิีกุาญ์จน์

ที่นายความ

คว�มีรับัผิ่ดืในกัรณีนี�ได้ืบััญี่ญัี่ติ่ไว้ในประมีวลกัฎห้มี�ย

แพ่งและพ�ณิช้ย์ ในมี�ต่ร� 425 ว่� “น�ยจ้ำ�งต้่องร่วมีกัันรับัผิ่ดื

กัับัล้กัจ้ำ�งในผ่ลแห่้งละเมิีดื ซึี�งล้กัจ้ำ�งได้ืกัระทำ�ไปในท�งกั�รที�จ้ำ�ง

นั�น” และให้้สิำทธิิน�ยจ้ำ�งในกั�รไล่เบีั�ยเอ�กัับัล้กัจ้ำ�งได้ื ต่�มีมี�ต่ร� 

426  ว่� “น�ยจ้ำ�งซึี�งได้ืใช้้ค่�สิำนไห้มีทดืแทนให้้แก่ับุัคคลภ�ยนอกั

เพื�อละเมิีดือันล้กัจ้ำ�งได้ืทำ�นั�น ช้อบัที�จำะได้ืช้ดืใช้้จำ�กัล้กัจ้ำ�งนั�น” 

และยังบััญี่ญัี่ติ่ไปให้้ห้มี�ยรวมีถึึงกั�รเป็นตั่วกั�ร และตั่วแทนไว้

ด้ืวย ในมี�ต่ร� 427 ว่� “บัทบััญี่ญัี่ติ่ในมี�ต่ร�ทั�งสำองก่ัอนนั�น ท่�น

ให้้ใช้้บัังคับัแก่ัตั่วกั�ร และตั่วแทนด้ืวยโดืยอนุโลมี”

กัรณีมีีปญัี่ห้�ว่� ห้�กัล้กัจ้ำ�งที�ได้ืรับัมีอบัห้มี�ยจำ�กัน�ยจ้ำ�ง 

ไปทำ�ละเมิีดืต่่อบุัคคลภ�ยนอกั เกิัดืคว�มีเสีำยห้�ยขึ�น กั�รที�ล้กัจ้ำ�ง 

ไปทำ�ละเมิีดืนั�น เป็นกั�รปฏิิบััติ่ที�ผิ่ดืห้รือฝ่��ฝื่นระเบีัยบัที�น�ยจ้ำ�ง

กัำ�ห้นดืไว้ ในกัรณีเช่้นนี�น�ยจ้ำ�งบัอกัปัดืคว�มีรับัผิ่ดืต่่อบุัคคล

ภ�ยนอกัได้ืห้รือไม่ี มีีคำ�ถึ�มีต่่อไปว่� ห้�กัง�นที�มีอบัห้มี�ย 

ให้้ล้กัจ้ำ�งไปทำ�นั�น น�ยจำ้�งรับัจ้ำ�งจำ�กับัุคคลภ�ยนอกัอีกัทอดื

ห้นึ�ง ถึ�มีว่�บุัคคลภ�ยนอกัผ้้่ว่�จ้ำ�งนั�นต้่องร่วมีรับัผิ่ดืด้ืวยห้รือ

ไม่ี ประเด็ืนดัืงกัล่�วนี�เคยมีีกัรณีฟ้ัองร้องกััน เรื�องมีีอย่้ว่� น�ยจ้ำ�ง

เป็นผ้้่ประกัอบักิัจำกั�รรับัจ้ำ�งทวงห้นี� ได้ืรับัจ้ำ�งทวงห้นี�จำ�กัล้กัค้�

ร�ยห้นึ�ง โดืยมีีข้อต่กัลงว่� ห้้�มีมิีให้้ผ้้่รับัจ้ำ�งทวงห้นี�โดืยวิธีิที�ผิ่ดื

กัฎห้มี�ย ห้�กักัระทำ�ผิ่ดืกัฎห้มี�ย ผ้้่ว่�จ้ำ�งไม่ีรับัผิ่ดืช้อบัในคว�มี

เสีำยห้�ยใดืๆ ที�เกิัดืขึ�นต่่อผ้้่รับัจ้ำ�งได้ืมีอบัห้มี�ยให้้ล้กัจ้ำ�งของต่นไป 

ทวงห้นี� ล้กัจ้ำ�งไปทวงห้นี�โดืยวิธิีที�ผิ่ดืกัฎห้มี�ยคือ ได้ืโทรศัึพท์มี� 

ทวงห้นี�ผ้้่เสีำยห้�ย และแจำง้เรื�องดัืงกัล่�วให้้แก่ับุัคคลอื�นในโรงเรียน

ของผ้้่เสีำยห้�ยทร�บั อันเป็นกั�รผิ่ดืไปจำ�กัแนวปฏิิบััติ่ในกั�รติ่ดืต่�มี

ทวงถึ�มีห้นี�ของธิน�ค�รแห่้งประเทศึไทย จึำงเกิัดืกัรณีฟ้ัองร้องกััน 

ฝ่��ยน�ยจำ้�งปฎิเสำธิคว�มีรับัผิ่ดือ้�งว่� ล้กัจ้ำ�งของต่นไมี่ปฏิิบััติ่

ต่�มีค่้มืีอกั�รทวงห้นี� ส่ำวนผ้้่ว่�จ้ำ�ง ห้�กัว่�มีีข้อยกัเว้นในกั�รว่�จ้ำ�ง

ว่� ไม่ีต้่องรับัผิ่ดืห้�กัผ้้่รับัจ้ำ�งปฏิิบััติ่ผิ่ดืในข้อสัำญี่ญี่�ที�ห้้�มีทวงห้นี�

โดืยวิธีิผิ่ดืกัฎห้มี�ย   

ทวงหนี้้�โดยมิิชอบ
นายจ้้างต้้องร่่วมร่ับผิิดด้วย
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ปุ่รู้ะเด็็นดั็งกล่าวน่�ศาลฎ่ีกาได็�ตัิด็สิุนไว�ว่า นายจ�างจะ

อ�างว่าเหต่ิละเมิด็เกิด็เพรู้าะล้กจ�าง ฝ่�าฝื่นรู้ะเบุ่ยบุข�อบัุงคับุ

หรืู้อค่้มือปุ่ฏิิบัุติิงานของนายจ�าง อันเป็ุ่นเรืู้�องภายในของ

นายจ�าง และล้กจ�าง ขึ�นต่ิอสุ้�ผู้้�เสุ่ยหายซึึ่�งเป็ุ่นบุ่คคลภายนอก

หาได็�ไม่ สุ่วนผู้้�ว่าจ�างให�ทีวงหน่�ตัิด็สิุนไว�ว่า เมื�อผู้้�ว่าจ�าง 

มอบุหมายให�ไปุ่ติิด็ติามทีวงถึามหน่� ย่อมถืึอได็�ว่าเป็ุ่นตัิวแทีน

โด็ยปุ่ริู้ยาย ในสุ่วนท่ี�เก่�ยวกับุการู้ติิด็ติามทีวงถึามหน่�จากล้กหน่� 

ของผู้้�ว่าจ�าง แม�สัุญี่ญี่าจะม่ข�อติกลงห�ามมิให�ทีวงถึามหน่�โด็ย

วิธ่ีการู้ท่ี�ผิู้ด็กฎีหมายก็ติาม ก็ไม่อาจนำามาใชี�กับุผู้้�เสุ่ยหายซึึ่�ง

เป็ุ่นบุ่คคลภายนอกได็� จึงติ�องรู่้วมรัู้บุผิู้ด็ในการู้ทีำาละเมิด็ด็�วย

คำาพิพากษาศาลฎ่ีกาท่ี� 6543/2561 จำำ�เลยที� 1 เป็น

พนักัง�นของจำำ�เลยที� 3 ซึี�งได้ืรับักั�รว่�จ้ำ�งจำ�กัจำำ�เลยที� 4 ใน

กั�รติ่ดืต่�มีทวงถึ�มีห้นี�กัับัล้กัค้�ที�ผิ่ดืนัดืช้ำ�ระห้นี� จำำ�เลยที� 1 ได้ื

โทรศัึพท์มี�ทวงห้นี�โจำทก์ั และแจ้ำงเรื�องดัืงกัล่�วให้้แก่ับุัคคลอื�นใน

โรงเรยีนทร�บั อันไม่ีเป็นไปต่�มีแนวปฏิิบััติ่ในกั�รติ่ดืต่�มีทวงถึ�มี

ห้นี�ของธิน�ค�รแห่้งประเทศึไทย และเป็นกั�รละเมิีดืต่่อโจำทก์ัต่�มี 

ป.พ.พ. มี�ต่ร� 420 กั�รที�จำำ�เลยที� 3 มีอบัห้มี�ยให้้จำำ�เลยที� 1 

มีีห้น้�ที�ติ่ดืต่�มีทวงถึ�มีห้นี�จำ�กัโจำทก์ั อันเป็ุ่นกิจการู้ท่ี�จำาเลยท่ี� 3 

นายจ�างมอบุให�จำาเลยท่ี� 1 ล้กจ�างไปุ่กรู้ะทีำาในทีางการู้ท่ี�จ�าง 

จำาเลยท่ี� 3 จะอ�างว่าเหต่ิละเมิด็เกิด็เพรู้าะจำาเลยท่ี� 1 ฝ่�าฝื่น

รู้ะเบุ่ยบุข�อบัุงคับุหรืู้อค่้มือปุ่ฏิิบัุติิงานของจำาเลยท่ี� 3 อันเป็ุ่น

เรืู้�องภายในของจำาเลยท่ี� 1 และจำาเลยท่ี� 3 ขึ�นต่ิอสุ้�โจทีก์ ซึึ่�ง

เป็ุ่นบุ่คคลภายนอกหาได็�ไม่ 

เมืี�อจำำ�เลยที� 1 ทวงห้นี�โจำทก์ัโดืยจำงใจำทำ�ให้้โจำทก์ัได้ืรับั

คว�มีเสีำยห้�ยแก่ัชื้�อเสีำยง จำำ�เลยที� 3 จึำงต้่องร่วมีรับัผิ่ดืต่่อโจำทก์ั 

ในผ่ลแห่้งละเมิีดืที�จำำ�เลยที� 1 กัระทำ�ไปในท�งกั�รที�จ้ำ�งต่�มี ป.พ.พ. 

มี�ต่ร� 425 ส่ำวนจำำ�เลยที� 4 แม้ีสัำญี่ญี่�บัริกั�รเป็นสัำญี่ญี่�จ้ำ�ง 

ทำ�ของ แต่่สัำญี่ญี่�บัริกั�รดัืงกัล่�วมีีข้อต่กัลงในลักัษณะจำำ�เลยที� 4 

มีอบัห้มี�ยให้้จำำ�เลยที� 3 ไปติ่ดืต่�มีทวงถึ�มีห้นี�จำ�กัล้กัห้นี�

ของจำำ�เลยที� 4 แทนจำำ�เลยที� 4 โดืยจำำ�เลยที� 3 ได้ืรับั 

ค่�จ้ำ�งจำ�กัจำำ�เลยที� 4 เป็นกั�รต่อบัแทน จำำ�เลยที� 3 

กัับัจำำ�เลยที� 4 จึำงมีีนิติ่สัำมีพันธ์ิกัันในลักัษณะ

จำำ�เลยที� 3 เป็นตั่วแทนของจำำ�เลยที� 4 โดืย

ปริย�ย โดืยมีีบัำ�เห้น็จำในส่ำวนที�เกีั�ยวกัับักั�ร

ติ่ดืต่�มีทวงถึ�มีห้นี�จำ�กัล้กัห้นี�ของจำำ�เลย

ที� 4 อย่้ด้ืวย

เมื�อจำาเลยท่ี� 3 มอบุหมายให�จำาเลยท่ี� 1 ไปุ่ติิด็ติาม

ทีวงถึามหน่�จากโจทีก์ซึึ่�งเป็ุ่นล้กหน่�ของจำาเลยท่ี� 4 ย่อมถืึอได็�

ว่าจำาเลยที่� 1 เป็ุ่นตัิวแทีนของจำาเลยที่� 4 โด็ยปุ่ริู้ยายในสุ่วนท่ี� 

เก่�ยวกับุการู้ติิด็ติามทีวงถึามหน่�จากล้กหน่�ของจำาเลยท่ี� 4 

เช่ีนกัน ต่�มี ป.พ.พ. มี�ต่ร� 797 วรรคสำอง  และแม้ีสัำญี่ญี่�

ระห้ว่�งจำำ�เลยที� 3 กัับัจำำ�เลยที� 4 มีีข้อต่กัลง ห�ามมิให�ล้กจ�างของ

จำาเลยที่� 3 ทีวงถึามหน่�จากล้กหน่�ของจำาเลยที่� 4 โด็ยวธ่ิีการู้ท่ี� 

ผิู้ด็กฎีหมายปุ่รู้ะการู้ใด็ก็ติาม ก็ไม่อาจนำามาใชี�ยันโจทีก์ซึึ่�งเป็ุ่น 

บุ่คคลภายนอกได็� จำำ�เลยที� 4 จึำงต้่องร่วมีรับัผิ่ดืในกั�รทำ�ละเมิีดื

ของจำำ�เลยที� 1 ต่่อโจำทก์ัด้ืวย ต่�มีมี�ต่ร� 427 ประกัอบัมี�ต่ร� 425

บุทีสุรู่้ปุ่สุ่งที�าย กัรณีที�น�ยจ้ำ�งต้่องร่วมีรับัผิ่ดืในผ่ลละเมิีดื

ที�ล้กัจ้ำ�งกัระทำ�ไปนั�น ต้่องเป็นกั�รกัระทำ�ในท�งกั�รที�จ้ำ�ง คือ

ล้กัจ้ำ�งต้่องได้ืกัระทำ�ละเมิีดื และเห้ตุ่ที�เกิัดืละเมิีดืขึ�นเป็นผ่ลจำ�กั

กั�รปฏิิบััติ่ง�น โดืยจำะเกิัดืในเวล�ที�ปฏิิบััต่ิง�นห้รือไม่ีกั็ต่�มี ถ้ึ�

เป็นเห้ตุ่จำ�กัผ่ลกั�รปฏิิบััติ่ง�นแล้วก็ัเป็นกั�รละเมิีดืในท�งกั�รที�

จ้ำ�ง และง�นที�ต้่องปฏิิบััติ่ต้่องเป็นง�นที�น�ยจ้ำ�งมีอบัห้มี�ย ห้�กั

ล้กัจ้ำ�งทำ�ละเมิีดืในท�งกั�รที�จ้ำ�งไม่ีว่�ล้กัจ้ำ�งกัระทำ�โดืยจำงใจำห้รอื

ประมี�ทเลนิเล่อ ห้รือทำ�โดืยไมีสุ่ำจำริต่ ห้รือทำ�แบับัฝ่��ฝื่นคำ�สัำ�ง ห้รือ

ระเบีัยบัของน�ยจ้ำ�งก็ัเป็นในท�งกั�รที�จ้ำ�ง กัรณีที�น�ยจ้ำ�งใช้้ให้้

ล้กัจ้ำ�งไปทำ�ง�นให้้บุัคคลอื�น ก็ัเป็นกั�รทำ�ต่�มีคำ�สัำ�งของน�ยจ้ำ�ง 

ห้�กัทำ�ละเมิีดืในระห้ว่�งนั�น น�ยจ้ำ�งต้่องรับัผิ่ดืฐ�นละเมิีดืร่วมี

กัับัล้กัจ้ำ�ง




