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ค าน า 

  เนื่องด้วยได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำยและคดี ให้นิติกรปฏิบัติกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติรำชกำรจัดท ำรำยงำนค้นคว้ำข้อกฎหมำยซึ่งมีหัวข้อทำงกฎหมำยที่ก ำหนดให้                
และผู้จัดท ำได้รับหัวข้อเรื่อง “ละเมิด” โดยผู้จัดได้จัดท ำรำยงำนเล่มนี้โดยเน้นศึกษำกรณีกำรละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค ในรำยงำนฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควรที่จะสำมำรถใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงแก่ผู้ที่สนใจศึกษำเรื่องกำร
ละเมิดได้โดยตรง เนื่องจำกผู้จัดท ำมีเวลำในกำรเตรียมตัวศึกษำค้นคว้ำและเตรียมข้อมูลน้อยและผู้จัดท ำยังขำด
ประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำรำยงำนเชิงวิชำกำร ผู้จัดท ำรำยงำนจึงอำศัยควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ เพ่ือน ำมำ
จัดท ำรำยงำนฉบับนี้ขึ้น  

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
หรือสำมำรถจุดประกำยควำมคิดต่อยอดให้ผู้อ่ำนสำมำรถน ำไปคิดปรับปรุงพัฒนำต่อยอดงำนคุ้มครองผู้บริโภค
ต่อไปไม่มำกก็น้อย และสุดท้ำยนี้หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดผู้จัดท ำขอน้อมรับไว้ ณ ที่นี้ เพื่อแก้ไขปรับปรุงใน
กำรจัดท ำรำยงำนเชิงวิชำในโอกำสต่อไป 
 

 
นำงสำวจิตรตรำ ขันเงิน 
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งานค้นคว้าปัญหาข้อกฎหมายศึกษากรณี ละเมิด  

 
๑. บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

  ๑.๑.๑ ความเป็นมาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด 

  ละเมิดเป็นเสำหลักอีกเสำหนึ่งของกฎหมำยเอกชนเทียบเคียงได้กับเรื่องทรัพย์สิน นิติกรรมและ
สัญญำ เนื่องจำกในทำงทฤษฎีกฎหมำยแล้ว ละเมิดเป็นมูลเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิดหนี้ และมีผลท ำให้มีกำรโอนทรัพย์สิน
จำกปัจเจกบุคคลหรือองค์กรธุรกิจหนึ่งไปยังอีกปัจเจกบุคคลหรือองค์กรธุรกิจหนึ่ง1 
  แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรละเมิดนั้นได้ก่อก ำเนิดขึ้นมำเป็นเวลำนำนในยุคเริ่มแรกนั้นควำมหมำยของ
ละเมิดอำจจะมีควำมแตกต่ำงจำกปัจจุบัน โดยเฉพำะควำมมุ่งหมำยที่ในปัจจุบันนั้นมุ่งเยียวยำผู้เสียหำยให้เสมือนควำม
เสียหำยไม่ได้เกิดขึ้นเลย ในยุคโรมันนั้นกำรละเมิด คือหนี้ที่เกิดกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยไม่ได้มีกำรแยก
ควำมรับผิดว่ำ เป็นควำมรับผิดทำงแพ่งหรือทำงอำญำออกจำกกันอย่ำงชัดเจน แต่ในปัจจุบันได้มีกำรแบ่งแยกควำมรับ
ผิดทำงแพ่งและควำมรับผิดทำงอำญำออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพรำะวัตถุประสงค์ของกฎหมำยแพ่งและอำญำนั้น
ต่ำงกัน โดยค ำว่ำ ละเมิด (tort) เป็นค ำที่ใช้ส ำหรับควำมรับผิดในทำงแพ่งที่เกิดขึ้นโดยนิติเหตุ ผูกพันผู้กระท ำ
ละเมิดให้ต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่บุคคลผู้ได้รับควำมเสียหำยมิใช่เป็นกำรลงโทษผู้กระท ำ อย่ำง                
ในทำงอำญำ กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยก็เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ฝ่ำยผู้เสียหำย
และป้องกันกำรแก้แค้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด กฎหมำยละเมิดจะน ำมำใช้ในกรณีที่ควำมเสียหำยเกิดจำกควำมจงใจ
หรือประมำทเลินเล่อของผู้ก่อให้เกิดควำมเสียหำย ในบำงกรณีมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นกำรกระ
ท ำทำงละเมิด เช่น ควำมเสียหำยอันเกิดจำกภัยธรรมชำติ ควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยหรือ
ควำมเสียหำยอันเกิดจำกควำมบกพร่องของผู้เสียหำยเอง เป็นต้น2 

  กฎหมำยละเมิดเป็นกฎหมำยที่บัญญัติขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมำยในกำรเยียวยำควำมเสียหำยของผู้ที่
ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำผิดของบุคคลอ่ืน โดยประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกท่ีร่ำงกฎหมำยแพ่งขึ้น
เป็นประมวล คือ ได้ร่ำงขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๐๔ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับละเมิดไว้ เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำเรื่อง
ละเมิดนั้นเป็นที่รู้จักและมีควำมส ำคัญมำเป็นเวลำนำนแล้วในต่ำงประเทศ หลักเกณฑ์ว่ำกำรกระท ำใด                
เป็นละเมิด ตำมกฎหมำยฝรั่งเศสจะแตกต่ำงกับละเมิดของประเทศอังกฤษ ละเมิดของประเทศอังกฤษมีกำร
จ ำกัดชนิดของควำมรับผิดว่ำอย่ำงใดเป็นควำมรับผิดฐำนละเมิด แต่ถึงกระนั้นประเทศอังกฤษได้ยอมรับว่ำ
นอกจำกที่ได้บัญญัติชนิดควำมรับผิดว่ำอย่ำงใดเป็นละเมิดแล้วยังยอมรับอีกว่ำกำรกระท ำที่นอกเหนือจำกที่
บัญญัติไว้นี้อำจเป็นควำมผิดฐำนละเมิดได้เช่นกัน ต่อมำในปี ค.ศ. ๑๘๙๖ ประเทศเยอรมันได้ร่ำงประมวล
กฎหมำยแพ่งขึ้นได้ด ำเนินสำยกลำงโดยน ำหลักเกณฑ์ละเมิดของฝรั่ งเศสและประเทศอังกฤษมำเป็น
ประกอบกำรพิจำรณำ จึงได้เกิดกฎหมำยลักษณะละเมิดแนวใหม่ขึ้น ครั้นเมื่อประเทศไทยร่ำงกฎหมำยแพ่ง  
                    และพำณิชย์... 

                                                           
1 ศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดำ ธนิตกุล (2555) “แนวคิดหลักกฎหมำยและค ำพิพำกษษกฎหมำยกับธุกิจ” พิมพ์คร้ังที่ 3 กรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักพิมพ์นิติธรรม หน้ำ 101 
2 สกล สกลเดช (2526)  “ควำม รับผิดทำงละเมิดของผู้ ครอบครองอสั งหำ ริมทรัพ ย์” วิทยำนิพนธ์นิติศำสตรมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หน้ำ 1 
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และพำณิชย์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ กรรมกำรร่ำงกฎหมำยได้เล็งเห็นว่ำ ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมำยละเมิดนั้น 
กฎหมำยของประเทศเยอรมันได้บัญญัติไว้ชัดเจนจึงได้น ำมำเป็นบรรทัดฐำน3 

หลักเกณฑ์ในการที่จะให้รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้  

๑. กำรกระท ำที่เป็นกำรผิดกฎหมำย คือ กำรกระท ำที่มีกฎหมำยบัญญัติห้ำมเอำไว้โดยชัดแจ้ง 
และรวมทั้งกรณีที่กฎหมำยไม่ได้บัญญัติห้ำมไว้โดยชัดแจ้งแต่เป็นกำรกระท ำที่ก่อควำมเสียหำยแก่สิทธิเด็ดขำด
ที่กฎหมำยรับรอง โดยไม่มีสิทธิหรือข้อแก้ตัวกฎหมำยให้ท ำได้แล้วถือว่ำเป็นกำรกระท ำโดยผิดกฎหมำย4 

๒. กำรกรท ำโดยประมำทเลินเล่อ คือ กำรกระท ำโดยไม่จงใจ (จงใจ คือ กำรกระท ำโดยรู้
ส ำนึกถึงผลแห่งควำมเสียหำยต่อบุคคลอ่ืนที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของตน และผลเสียหำยจะเกิดขึ้นมำกน้อย
เพียงใดไม่ส ำคัญ และมิได้หมำยเลยไปถึงว่ำจะต้องเจำะจงให้เกิดผลเสียหำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดขึ้นโดยเฉพำะ)   
แต่ไม่ใช้ควำมระมัดระวังอันสมควรที่จะใช้อันบุคคลในภำวะเช่นนั้นจักต้องมีตำมวิสัย และพฤติกำรณ์                   
และรวมถึงกำรกระท ำในลักษณะที่บุคคลผู้มีควำมระมัดระวังจะไม่กระท ำ5 

๓. มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแก่บุคคลอ่ืน คือ ควำมผิดเพ่ือละเมิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกำรกระท ำ
นั้นมีผลให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น และควำมเสียหำยนั้นอำจเป็นทั้งควำมเสียหำยที่สำมำรถค ำนวณเป็นเงินหรือไม่
สำมำรถค ำนวณเป็นเงินได้ 

๔. มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระท ำและผล กำรพิจำรณำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
กระท ำและผล มีทฤษฎีที่ใช้พิจำรณำอยู่ ๒ ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเงื่อนไขและทฤษฎีมูลเหตุเหมำะสม ซึ่งในศำลไทย
ไม่ผูกมัดในกำรใช้ทฤษฎีใดเป็นหลัก แต่แนววินิจฉัยของศำลไทยในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
กระท ำและผล ได้มีกำรน ำทั้งทฤษฎีเงื่อนไขและทฤษฎีมูลเหตุเหมำะสมทั้งสองแนวควำมคิดมำประสำนเข้ำ
ด้วยกัน โดยกำรน ำทฤษฎีเงื่อนไขมำใช้เพ่ือค้นหำเหตุที่ท ำให้เกิดผลก่อน แล้วค่อยพิจำรณำว่ำเหตุนั้นเป็นมูลหตุ
เหมำะสมที่จะท ำให้เกิดผลเช่นนั้นหรือไม่6 

ในคดีละเมิดนั้นหำกโจทก์ไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำยที่โจทก์ได้รับนั้นเป็นผลมำจำก
กำรกระท ำของจ ำเลยแล้ว จ ำเลยก็ไม่ต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับโจทก์ ดังนั้น กำรพิสุจน์ว่ำควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหำยนั้นเป็นผลมำจำกกำรกระท ำของผู้ท ำให้เกิดควำมเสียหำย จึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นมำก 
ซึ่งหลักที่น ำมำใช้ในกำรพิสูจน์นี้เรียกว่ำ หลักควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระท ำและผล (Causation)7 ควำมรับผิด
ทำงละเมิดตำมกฎหมำยแพ่งปัจจุบันดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๐            
                 ควำมว่ำ... 

                                                           
3 ศำสตรจำรย์ ดร.วำรี รำมสกุล (๒๕๕๗) “ค ำอธิบำยกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ลักษณะละเมิด จัดกำรงำนนอกสั่ง และลำภมิควรได้ ”               
พิมพ์คร้ังที่ ๓ กรุงเทพมหำนคร ส ำนักพิมพ์บริษัท กรุงสยำม พับลิชชิ่ง จ ำกัด 
4 จิตติ ติงศภัทิย์ (2526) “ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 2 มำตรำ 354 – 452 ว่ำด้วยมูลแห่งหนี้” พิมพ์คร้ังที่ 5 กรุงเทพมหำนคร 
โรงพิมพ์เรือนแก้ว หน้ำ 173 
5 จิตติ ติงศภัทิย์ อ้ำงแล้ว เชิงอรรถที่ 3 หน้ำ 180 
6 ธนงศักดิ์ วิเศษรจนำ (2251) “”ควำมรับผิดเพ่ือละเมิดตำมมำตรำ 420 : ศึกษำกรณีควำมผิดเพ่ือละเมิดโดยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง” 
วิทยำนิพนธ์นิติศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หน้ำ 5 
7 ชัยภัทร ชัยภัทร (2550) “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระท ำและผลในกฎหมำยละเมิด ” วิทยำนิพนธ์นิติศำสตรมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หน้ำ 1 
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ความว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี                 
แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นท าละเมิด 
จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ซึ่งเป็นกำรให้ควำมหมำยและบทนิยำมของกำรท ำละเมิด               
ตำมกฎหมำยไทย ซึ่งพอจะแยกสำระส ำคัญของกำรท ำละเมิดออกมำเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

๑) ผู้กระท า 

ผู้ที่กระท ำละเมิดได้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๔๒๐ นั้นไม่จ ำกัดว่ำจะเป็น
ผู้ใด บุคคลที่มีสภำพบุคคลอยู่ในวันที่ท ำให้เกิดละเมิดย่อมต้องรับผิดในกำรละเมิดของตน บุคคลธรรมดำแม้จะ 
ไม่มีควำมสำมำรถในกำรท ำนิติกรรม เช่น ผู้เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถก็ท ำ
ละเมิดได้ นิติบุคคลนั้นแม้ไม่มีชีวิตจิตใจแต่ก็มีกำรกระท ำอันเป็นกำรละเมิดได้ โดยผ่ำนผู้กระท ำแทนทั้งหลำย 

กำรกระท ำที่จะท ำให้เกิดละเมิดบุคคลอ่ืนได้นั้น ผู้กระท ำจะต้องกระท ำโดยรู้ส ำนึกในกำร
กระท ำ และอยู่ภำยใต้บังคับของจิตใจ ที่ผู้กระท ำจะเคลื่อนไหว หรือไม่เคลื่อนไหวร่ำงกำยของตน กำรคิดหรือ
เพียงแต่ตัดสินใจยังไม่ถือเป็นกำรกระท ำ เพรำะเป็นเรื่องที่อยู่ภำยในจิตใจ ตรำบใดที่ยังไม่ได้กระท ำตำมที่คิดที่
ตัดสินใจไว้ ก็ถือว่ำยังไม่มีกำรกระท ำ กำรกระท ำที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับจิตใจไม่อำจจะเรียกว่ำมีกำรกระท ำได้ กำร
กระท ำของเด็กทำรก กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยนั้นเกิดจำกควำมไร้เดียงสำไม่อำจจะเรียกว่ำเคลื่อนไหวร่ำ งกำย
ภำยใต้บังคับของจิตใจ หรือกำรเคลื่อนไหวเพรำะเกิดจำกกำรเจ็บป่วย ละเมอ เป็นกำรเคลื่อนไหว              โดย
ไร้สติไม่เป็นกำรกระท ำ แต่คนที่มีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือมีจิตฟ่ันเฟืองแม้ในทำงอำญำจะเป็นเหตุยกเว้นโทษ              
แต่ในทำงแพ่งหำกกระท ำในขณะที่รู้ส ำนึกในกำรกระท ำก็ต้องรับผิดในกำรละเมิด 

๓) โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

ควำมรับผิดเพ่ือกำรละเมิดนั้นเป็นควำมรับผิดทำงแพ่งที่มีหลักว่ำจะต้องมี ควำมผิด ( fault) 
โดยควำมผิดในที่นี้พิจำรณำจำกกำรกระท ำนั้นเป็นกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อหรือไม่ โดยที่กำร
จงใจนั้นมีสองควำมหมำย คือกำรตั้งใจให้ผู้ อ่ืนเสียหำยหรือเพียงแค่รู้ว่ำกำรกระท ำของตนอำจท ำให้ผู้อ่ืน
เสียหำยได้ โดยที่ผลของควำมเสียหำยจะเกิดมำกหรือน้อยไม่ใช่ข้อส ำคัญ 

ส่วนกำรกระท ำโดยประมำทนั้น หมำยถึงกำรกระท ำโดยไม่ใช่ควำมระมัดระวังให้เพียงพอ             
ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วบุคคลเช่นนั้นอำจใช้ควำมระมัดระวังได้ แต่หำได้ใช้ให้เพียงพอไม่ และจะต้องไม่ใช่กำร
กระท ำโดยตั้งใจหรือเล็งเห็นผล ซึ่งควำมรับผิดที่เกิดจำกกำรกระท ำโดยประมำทนั้นกฎหมำยไม่ได้บัญญัติระดับ
ของควำมประมำทไว้ ว่ำกระท ำประมำทเลินเล่อธรรมดำหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง ดังนั้ นไม่ว่ำจะเป็น
ควำมประมำทเลินเล่อในระดับใดก็เป็นกำรกระท ำอันเป็นละเมิดได้ทั้งนั้น แต่ในส่วนของควำมระมัดระวังนั้น
หำกบุคคลใดมีอำชีพในกำรท ำงำนนั้น ๆ จะต้องใช้ควำมระมัดอย่ำงผู้มีอำชีพ จะใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงเช่น
วิญญูชนที่ไม่ได้ท ำอำชีพอย่ำงตนเองไม่ได้ 

๔) โดยผิดกฎหมาย 
ควำมหมำยของกำรกระท ำโดยผิดกฎหมำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์นั้นมี

ควำมหมำยเพียงแค่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเท่ำนั้น แม้กำรกระท ำนั้นไม่ถึงกับผิดกฎหมำยโดยชัดแจ้ง แต่กระท ำ  
                โดยไม่มี... 
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โดยไม่มีสิทธิหรือผิดหน้ำที่ก็เป็นกำรกระท ำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยตำมควำมหมำยของมำตรำ ๔๒๐ แล้ว      
แต่ถ้ำหำกว่ำกำรกระท ำนั้นผู้กระท ำมีอ ำนำจกระท ำได้ไม่ว่ำจะเป็นอ ำนำจที่ท ำได้ตำมกฎหมำย แม้จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยขึ้นกับบุคคลอื่น ก็ไม่ต้องรับผิดในควำมเสียหำยนั้น 

แม้แต่กำรกระท ำนั้นเป็นกำรใช้สิทธิของผู้กระท ำที่สำมำรถท ำได้ แต่ถ้ำเป็นกำรใช้สิทธิที่มีแต่
จะเกิดควำมเสียหำยต่อผู้อ่ืน แม้กำรกระท ำนั้นจะไม่ผิดกฎหมำย แต่ก็เป็นกำรละเมิดได้เช่นกัน เพรำะตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๑ บัญญัติไว้ว่ำ “กำรใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เสียหำยแก่บุคคลอ่ืนนั้น   
ท่ำนว่ำเป็นกำรอันมิชอบด้วยกฎหมำย” 

๕) มีความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน 
ควำมรับผิดในกำรละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อนั้น 

ไปก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ อ่ืนด้วย หำกไม่เกิดควำมเสียหำย ควำมรับผิดในกำรละเมิดก็ไม่อำจมีได้              
ควำมเสียหำยต่อผู้อ่ืนนั้นประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ “...ให้เขำเสียหำยถึงแก่ชีวิตก็ดี                 
แก่ร่ำงกำยก็ดี อนำมัยก็ดี เสรีภำพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ดี ท่ำนว่ำ ผู้นั้นท ำละเมิด จ ำต้องใช้
ค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือกำรนั้น” ควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนกับบุคคลอ่ืนนั้น อำจเป็น ชีวิต ร่ำงกำย อนำมัย เสรีภำพ 
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่ำงหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมำยในเรื่องละเมิดต้องกำรคุ้มครองให้กับบุคคลทุกคน ไม่ให้มีผู้มี
ผู้ใดมำท ำอันตรำย และหำกฝ่ำฝืน จ ำต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน  

สรุปความได้ว่า หลักพ้ืนฐานละเมิด ได้แก่  
- หลักศีลธรรม  
- กฎหมำยละเมิดมีพัฒนำกำรมำจำกหลักกำรแก้แค้น (ในสังคมโบรำณ ปรำกฏให้เห็นหลัก

กฎหมำยโรมันเรื่อง หลักตำต่อตำฟันต่อฟัน Lex Talionis หลักแก้แค้น) 
- พัฒนำกำรจำกหลักกำรแก้แค้นเป็นห้ำมแก้แค้น (หนี้ที่ต้องชดใช้) 
- พัฒนำกำรจำกหนี้ที่ต้องชดใช้เยียวยำควำมเสียหำยที่แท้จริง เป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

๑.๑.๒ แนวคิดและความเป็นมาของการคุ้มครองผู้บริโภค 
มนุษย์กับกำรบริโภคเป็นสิ่งที่ควบคู่กันมำแต่โบรำณ ในสมัยที่สังคมมนุษย์ยังไม่เติบโต                

กำรด ำรงชีวิตส่วนใหญ่มักอยู่ร่วมกันมำเป็นกลุ่มเล็กๆ กระจำยกันไปตำมพ้ืนที่ต่ำงๆ กำรบริโภคของมนุษย์ใน
สมัยนั้นมีลักษณะเป็นกำรผลิตเพ่ือใช้บริโภคภำยในครอบครัวหำกมีผลผลิตเหลือจำกกำรบริโภคจ ำนะมำ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (Barter) ต่อมำเมื่อมนุษย์รู้จักติดต่อไปมำหำสู่กันระหว่ำงกลุ่ม ได้มีกำรแลกเปลี่ยน
สิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งกันและกัน แล้วค่อยๆ พัฒนำขึ้น จนเป็นกำรซื้อขำยระหว่ำงกันในระยะนั้นกำรผลิต
สินค้ำส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีกำรและรูปแบบง่ำยๆ ไม่มีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบัน คงมีกำร
พัฒนำกำรผลิต โดยอำศัยช่ำงฝีมือมำกขึ้นเท่ำนั้น ระบบกำรค้ำมีกำรพัฒนำขึ้นด้วยเช่นกัน มีกำรจัดตั้งสมำคม
อำชีพในประเทศอังกฤษขึ้น ๒ ลักษณะ คือ สมำคมพ่อค้ำ (Merchant guilds) และสมำคมช่ำงฝีมือ (Craft 
guilds) กำรรวมตัวเป็นสมำคมดังกล่ำวก่อให้เกิดกำรจัดระบบกำรผลิต ให้คุณภำพ ปริมำณ และรำคำสินค้ำ 
เป็นไปตำมท่ีผู้ผลิตต้องกำรได ้

ต่อมำเมื่อปี ๑๗๖๐ ได้เกิดกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม (The Industrial Revolution) ทั้งใน
อังกฤษและยุโรป เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรผลิตโดยช่ำงฝีมือมำเป็นระบบกำรผลิตโดยเครื่องจักรกลที่มี  
                    กำรประดิษฐ์... 
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กำรประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่อย่ำงมำกมำย กำรผลิตซึ่งเดิมเป็นกำรผลิตภำยในครัวเรือนได้ เปลี่ยนแปลงเป็นกำร
จัดตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้สำมำรถผลิตสินค้ำในปริมำณมำกๆ และลดต้นทุนกำร
ผลิต ผลมำจำกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมดังกล่ำวท ำให้เกิดแนวควำมคิดว่ำ ระบบกำรปกครองแบบฟิวดัล (Feudal) 
ทั่วยุโรปที่ประชำชนอยู่ภำยใต้กำรปกครองของรัฐ ระบบสังคมที่ผู้ปกครองเป็นผู้ตั้งกฎระเบียบให้ผู้ใต้อ ำนำจ
ปกครองของรัฐ ระบบสังคมที่ผู้ปกครองเป็นผู้ตั้งกฎระเบียบให้ผู้ใต้อ ำนำจปกครองปฏิบัติ ควรได้รับกำร
เปลี่ยนแปลง แนวควำมคิดดังกล่ำวเชื่อว่ำรัฐไม่ควรออกข้อก ำหนดต่ำงๆ มำจ ำกัด กำรประกอบอำชีพของ
ประชำชน ควรปล่อยให้ประชำชนมีเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพ และรัฐควรท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมมำกกว่ำ
กำรควบคุม ประชำชนควรมีสิทธิเสรีภำพเท่ำกัน มีอิสระในกำรประกอบอำชีพและท ำสัญญำต่ำงๆ ซึ่งก็ได้รับ
กำรยอมรับจำกฝ่ำยรัฐในเวลำต่อมำจนเดิมเป็นระบบกำรค้ำแบบเสรีในที่สุด 

ในระบบกำรค้ำแบบเสรี (Laissez Faire) ก่อให้เกิดกำรแข่งขันในทำงกำรค้ำ ผู้ผลิตต่ำง
พยำยำมหำวิธีกำรผลิตที่สำมำรถแข่งขันกับผู้ผลิตรำยอ่ืน โยกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่สลับซับซ้อนใช้วัตถุดิบที่
มีรำคำต่ ำและผลิตได้ในปริมำณมำกๆ เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิตและพยำยำมกระจำยสินค้ำให้สำมำรถจ ำหน่ำยได้
มำกที่สุดจนบำงครั้งท ำให้คุณภำพของสินค้ำลดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ำไปบริโภคได้รับอันตรำย                
จำกสินค้ำที่ไม่มีคุณภำพ กำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกควำมเสียหำยดังกล่ำว ผู้บริโภคสำมำรถท ำได้โดยหลัก
กฎหมำยเรื่องสัญญำหรือละเมิดซึ่งเป็นเรื่องยำก เพรำะกระบวนกำรผลิตสินค้ำที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีควำม
สลับซับซ้อนไม่สำมำรถท ำให้ผู้บริโภคใช้ควำมรู้ธรรมดำเข้ำใจได้ว่ำสินค้ำนั้นมีควำมบกพร่องในกำรผลิตช่วงใด 
หรือควำมบกพร่องเกิดจำกสำเหตุใด จำกปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวท ำให้นักนิติศำสตร์หันมำพิจำรณำถึงแนวคิดที่
เป็นที่ยอมรับกันในขณะนั้นว่ำ ทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียมกันเป็นสำเหตุให้เกิดกำรเอำเปรียบจำกผู้ผลิตดังกล่ำว     
จะยังมีควำมเหมำะสมอยู่หรือไม่ รัฐควรมีมำตรกำรอย่ำงไรเพ่ือให้ควำมคุ้มครองป้องกันและชดเชยควำม
เสียหำยให้แก่ผู้บริโภคที่ถูกเอำรัดเอำเปรียบและได้รับควำมเสียหำยจำกกำรบริโภคสินค้ำที่ไม่มีคุณภำพหรือไม่ 
เนื่องจำกได้เล็งเห็นว่ำแม้จะยอมรับกันในทำงทฤษฎีว่ำ ทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียมกัน และถือว่ำ “ผู้ซื้อต้องระวัง” 
ในกำรซื้อสินค้ำ แต่โดยสภำพของสังคมแล้วประชำชนผู้บริโภคย่อมมีอ ำนำจในกำรต่อรองน้อยกว่ำผู้ประกอบ
ธุรกิจ ฉะนั้น จึงมีควำมเห็นว่ำจ ำเป็นที่รัฐจะต้องหำมำตรกำรเข้ำไปดูแลช่วยเหลือประชำชนผู้บริโภคมำกขึ้น
กว่ำเดิม ประเทศต่ำงๆ ในทวีปยุโรป เอเมริกำ และออสเตรเลีย ได้หันมำพิจำรณำถึงสิทธิของผู้บริโภคที่ควรให้
ควำมคุ้มครองนอกเหนือจำกสิทธิที่จะได้รับค่ำเสียหำยตำมสัญญำ หรือสิทิเรียกร้องค่ำเสียหำยในทำงละเมิด
ตำมกฎหมำยเดิม โดยเปลี่ยนหลักกฎหมำยเดิมให้เป็นประโยชน์ต่อกำรชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรบริโภค
สินค้ำมำกข้ึน 

นอกจำกบทควำมของรัฐในกำรปรับเปลี่ยนหลักกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย จำกกำรใช้สินค้ำดังกล่ำวแล้ว บทบำทของเอกชนก็มีกำรรวมตัวกันโดยหลังจำกเกิดสงครำมโลกครั้ง
ที่ ๒ เกิดภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำทั่วโลก ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำบำงชนิดได้ฉวยโอกำสกักตุนสินค้ำ เพ่ือปั่นรำคำให้สูงเกิน
สมควร เช่น เนื้อ ซึ่งเป็นสินค้ำจ ำเป็นของผู้บริโภคในยุโรปและอเมริกำ ท ำให้ผู้บริโภคที่ได้รับควำมเดือดร้อน
เกิดกำรต่อต้ำนโดยกำรรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมำคมผู้บริโภคขึ้นในประเทศต่ำงๆ กว่ำ ๖๐ สมำคม ต่อมำสมำคม
ทั้งหลำยได้รวมตัวกันเป็น “สหพันธ์ผู้บริโภค” ( International Organization of Consumers Unions)        
เรียกย่อว่ำ IOCU มีสถำนที่ตั้งประจ ำ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๐ มีลักษณะเป็น
ลักษณะเป็นองค์กรอิสระ ไม่แสวงหำผลประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเมือง IOCU ได้น ำค ำปรำศรัยของ
ประธำนำธิบดีเคเนดี้ ที่กล่ำวในสหประชำชำติถึงสิทธิผู้บริโภค ๔ ประกำร มำใช้เป็นสิทธิของผู้บริโภค คือ  

               ๑) สิทธิที่... 



- ๖ - 
๑) สิทธิที่จะได้รับควำมปลอดภัย 
๒) สิทธิที่จะได้รับควำมรู้ 
๓) สิทธิที่จะได้รับควำมเป็นธรรม 
๔) สิทธิที่จะได้รับกำรชดเชยเมื่อเกิดควำมเสียหำย 
ต่อมำสิทธิของ IOCU ได้เพ่ิมข้ึนเป็น ๘ ประกำร คือ 
๑) สิทธิที่จะได้รับควำมปลอดภัย 
๒) สิทธิที่จะได้รับควำมรู้ 
๓) สิทธิที่จะซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีรำคำยุติธรรม 
๔) สิทธิที่จะเรียกร้องเพ่ือควำมเป็นธรรม 
๕) สิทธิที่จะได้รับค้ำชดใช้ควำมเสียหำย 
๖) สิทธิที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอำด 
๗) สิทธิที่จะได้รับบริโภคศึกษำ 
๘) สิทธิที่จะได้รับควำมจ ำเป็นพื้นฐำน  
IOCU ได้เปลี่ยนเป็น CI (Consumers International) เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๔ มีสมำชิก ๒๐๐ 

กว่ำองค์กร จำก ๘๐ ประเทศ มีเป้ำหมำยส ำคัญของประกำรคือ 
๑) กำรสนับสนุนและกำรกระตุ้นองค์กรสมำชิกให้มีควำมเข็มแข็งในกำรเคลื่อนไหวทั่วๆ ไป 
๒) ต่อสู้เพื่อก ำหนดนโยบำยระดับโลกเกี่ยวกับผู้บริโภค โดยเฉพำะกลุ่มคนจนระดับกลำงและ

ระดับด้อยโอกำส 
๑.๑.๓ แนวความคิดในการด าเนินคดีละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรบริโภคสินค้ำหรือบริกำร มีผลกระทบต่อประชำชนเป็นจ ำนวนมำก 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีฐำนะในระดับปำนกลำงและค่อนข้ำงยำกจน ควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงเศรษฐกิจ ท ำให้กำร
ใช้สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยของผู้บริโภคไม่อยู่ในฐำนะที่จะด ำเนินกำรได้มำกนัก เพรำะกำรด ำเนินคดีจะต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยและเสียเวลำค่อนข้ำงมำกประกอบกับหลักกฎหมำยที่ใช้ในกำรด ำเนินคดีที่ยังคงยึดทฤษฎี ควำมศักดิ์สิทธิ                  
ในกำรแสดงเจตนำ (Freedom of will) และทฤษฎีควำมรับผิด เฉพำะคู่สัญญำ (Privity of contract) เป็นหลักซึ่งนับเป็น
อุปสรรคส ำคัญในกำรด ำเนินคดีของผู้บริโภคเป็นอย่ำงยิ่ง ฉะนั้นเพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้บริโภค รัฐจึงต้องเข้ำ
มำแทรกแซงโดยกำรออกกฎหมำยตั้งองค์กรพิเศษของรัฐบำล หรือองค์กรพิเศษของเอกชน ให้ท ำหน้ำที่เป็น
ตัวแทนรักษำผลประโยชน์ของประชำชนผู้บริโภค มีอ ำนำจด ำเนินคดีเรียกค่ำเสียหำยเพ่ือผู้บริโภค
นอกเหนือจำกสิทธิของผู้บริโภคแต่ละคน ซึ่งมีสิทธิด ำเนินคดี ได้ด้วยตนเองในฐำนะผู้เสียหำย โดยกำรด ำเนินคดี
ขององค์กรดังกล่ำวต้องมีลักษณะที่รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม มุ่งรักษำผลประโยชน์ของสำธำรณชน 
(Public internist) เป็นส ำคัญ8 

 
 
 
                 ๑.๑.๔ แนวคิด... 
 

                                                           
8 สมชำย อติกรจุฑำศิริ (2542) “ปัญหำในกำรด ำเนินคดีที่เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค                   
พ.ศ. 2522” วิทยำนิพนธ์นิติศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง หน้ำ 16 -19 
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๑.๑.๔ แนวคิดความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ในระยะแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มีเจ้ำหน้ำที่ของสหพันธ์องค์กำรผู้บริโภคระหว่ำงประเทศ 
ซึ่งเป็น องค์กำรอิสระ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเมือง จัดตั้งโดยสมำคมผู้บริโภค ของประเทศต่ำง ๆ รวมตัวกัน                
มีส ำนักงำนใหญ่ อยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เข้ำมำชักชวน องค์กำรเอกชนในประเทศไทยให้มีกำร
จัดตั้งสมำคมผู้บริโภคขึ้น เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ แต่ไม่ประสบผลส ำเร็จเนื่องจำก องค์กำรเอกชน                   
ของประเทศไทยในขณะนั้นยังไม่พร้อม ที่จะด ำเนินงำนอย่ำงไรก็ตำมสหพันธ์องค์กำรผู้บริโภคระหว่ำงประเทศ 
ก็มิได้ย่อท้อ ได้ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำชักชวนอีกหลำยครั้ง จนกระทั่งในครั้งที่ ๓ องค์กำรเอกชน ของประเทศไทย
ได้รับกำรชักชวน ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือกำรศึกษำปัญหำ ของผู้บริโภคมีชื่อว่ำ “กรรมการศึกษาและ
ส่งเสริมผู้บริโภค” ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และได้มีวิวัฒนำกำรเรื่อยมำในภำคเอกชน รวมทั้งได้ประสำนงำนกับ
ภำครัฐบำล จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐบำลสมัย คึกฤทธิ์ ปรำโมช เป็นนำยกรัฐมนตรี ได้จัดตั้ง
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีรองนำยกรัฐมนตรี พลตรีประมำณ อดิเรกสำร เป็นประธำน
กรรมกำรชุดดังกล่ำว ได้สลำยตัวไปพร้อมกับรัฐบำลในยุคนั้นตำมวิถีทำงกำรเมือง  

รัฐบำลสมัยต่อมำซึ่งมีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนำยกรัฐมนตรีได้เล็งเห็น ควำมส ำคัญ
และควำมจ ำเป็นของกำรคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นอีกครั้งโดยมี     
รองนำยกรัฐมนตรี นำยสมภพ โหตะกิตย์ เป็นประธำนกรรมกำร กำรปฏิบัติงำนโดยอำศัยอ ำนำจของ
นำยกรัฐมนตรี และศึกษำหำมำตรำกำรถำวรในกำรคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในหลักทำงสำระบัญญัติ และกำรจัด
องค์กรของรัฐเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้พิจำรณำยกร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค และรัฐบำลได้
น ำเสนอต่อรัฐสภำ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เป็นกฎหมำยได้ รัฐบำลจึงได้น ำร่ำงขึ้นบังคมทูลซึ่งได้มี                
พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม ให้ตรำเป็นพระรำชบัญญัติ ได้ตั้งแต่วัน ทรงลงพระปรมำภิไธย 
เมื่อวันที่  ๓๐ เมษำยน ๒๕๒๒ และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับพิเศษเล่มที่  ๙๖ ตอนที่  ๗๒                         
วันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๒๒ มีผลกำรใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมำ9 

เหตุผลในกำรประกำรใช้ พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
๑. เพ่ือก ำหนดสิทธิของผู้บริโภค  
๒. เพ่ือก ำหนดหน้ำที่ของผู้ประกอบธุรกิจ  
๓. เพ่ือก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งองค์กรของรัฐ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค  

โดยให้เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ “เนื่องจำกปัจจุบันกำรเสนอขำย
สินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ ต่อประชำชนนับวันแต่จะเพ่ิมมำกขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจกำรค้ำ และผู้ประกอบธุรกิจ 
โฆษณำ ได้น ำวิชำกำรทำงกำรตลำดและทำงกำรโฆษณำมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรขำยสินค้ำ และบริกำรซึ่งกำร
กระท ำดังกล่ำวท ำให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐำนะและบริกำร ที่เสียเปรียบ เพรำะผู้บริโภค ไม่อยู่ ในฐำนะที่ทรำบ
ภำวะตลำด และควำมจริงที่เก่ียวกับคุณภำพและรำคำของสินค้ำต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องทันท่วงที นอกจำกนั้นใน
บำงกรณีแม้จะมีกฎหมำยให้ควำมคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยกำรก ำหนดคุณภำพ และรำคำของสินค้ำ 
                    หรือผู้... 

                                                           
9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค “ควำมเป็นมำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค” พิมพ์คร้ังที่ ๑๖ โรงพิมพ์ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีนำคม ๒๕๕๖ 
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หรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณำเมื่อมีกำรละเมิดสิทธิของผู้บริโภคย่อมจะเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยเป็นกำรไม่คุ้มค่ำ 
และผู้บริโภคจ ำนวนมำกไม่อยู่ในฐำนะ ที่จะสละเวลำและเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีได้และในบำงกรณีไม่
อำจจะระงับ หรือยับยั้ง กำรกระท ำที่เกิดควำมเสียหำย แก่ผู้บริโภค ได้ทันท่วงที สมควรมีกฎหมำยให้ควำม
คุ้มครอง สิทธิของผู้บริโภค เป็นกำรทั่วไป โดยก ำหนดหน้ำที่ของผู้ประกอบธุรกิจ กำรค้ำและผู้ประกอบธุรกิจ 
โฆษณำต่อผู้บริโภคเพ่ือให้ควำมเป็นธรรมดำ สมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐ ที่เหมำะสมเพ่ือ
ตรวจตรำ ดูแลและประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในกำรให้ ควำมคุ้มครองผู้บริโภค        
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ขึ้น”  

กำรจัดตั้งองค์กรของรัฐเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
๑. จัดตั้งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค              

เป็นเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรดังกล่ำว 
๒. จัดตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรโฆษณำ คณะกรรมกำรว่ำ

ด้วยฉลำก และคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ 
๓. จัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุดในหน่วยงำน 

ปัจจุบันพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมมำแล้ว ๓ ฉบับ 
โดยที่พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โยเพ่ิมคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึ้นมีอีก ๑ คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ และยกฐำนะส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงำนระดับกรม 
สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ให้ใช้บังคับบทบัญญัติมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งได้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๔๒10 และพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมำยว่ำด้วย
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนที่จะให้คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคท ำหน้ำที่ไกล่
เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นกำรช่วยลดปริมำณคดี               
ที่จะไปสู่ศำลได้ และส ำหรับมำตรกำรคุ้มครองผู้บริโภคนั้น แม้จะมีบทบัญญัติว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค                
จำกสินค้ำที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภคก็ตำม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงกำรคุ้มครองทำงด้ำนบริกำรที่อำจเป็น
อันตรำยแก่ผู้บริโภคซึ่งสมควรมีมำตรกำรคุ้มครองเช่นกัน นอกจำกนั้น สมควรก ำหนดให้มีมำตรกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกี่ยวกับกำรให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้ำที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค และให้มูลนิธิ                  
ที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีสิทธิในกำรด ำเนินคดีเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสมำคม ซึ่งจะ
เป็นกำรขยำยกำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยภำคเอกชนด้วย สมควรแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นจำกกฎหมำยปัจจุบัน จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๕ ก หน้ำ ๔ วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๖11 

                   ทั้งนี้...  
                                                           
10 รำชกิจจำนุเบกษำเล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๔๒ 
11 รำชกิจจำนุเบกษำเล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๕ ก หน้ำ ๔ วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๖ 
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ทั้งนี้ แม้พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จะเป็นกฎหมำยส ำคัญหรือกฎหมำย
หลักในกำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงในปัจจุบันนี้ แต่ก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่สำมำรถแก้ปัญญำได้ทุกเรื่อง 
รัฐบำลยังต้องใช้กฎหมำยอ่ืนๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นเครื่องมือ
ประกอบในกำรก ำกับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับควำมเป็นธรรมยิ่งขึ้น ได้แก่ 

๑. ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๓๖ ถึงมำตรำ ๒๓๙ ว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำร
ก่อให้เกิดภยันตรำยต่อประชำชน มำตรำ ๒๗๐ ถึงมำตรำ ๒๗๕ ว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำ 

๒. ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่ำด้วยละเมิด จ้ำงท ำของ ซื้อขำย เช่ำทรัพย์ เช่ำซื้อ เป็นต้น  

ปัจจุบันมีกฎหมำยที่มีวัตถุประสงค์ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงและโดยอ้อมในรูปแบบ
พระรำชบัญญัติ ประกำศคณะปฏิวัติหรืออ่ืนๆ อีกจ ำนวนประมำณ ๕๐ ฉบับ กฎหมำยเหล่ำนี้ที่มีควำมส ำคัญใน
ชีวิตประจ ำวัน เช่น พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระรำชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระรำชบัญญัติก ำหนดรำคำสินค้ำและป้องกันกำรผูกขำด พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้ง
ภำยหลังจำกกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และในปัจจุบันได้มีพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระรำชบัญญัติควำม
รับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ คุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิจากการกระท าละเมิดสิทธิ               
ของผู้ประกอบธุรกิจ แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและทางปฏิบัติไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาการก าหนดความหมายของค า ว่า  “ผู้ บริ โภค” ปัญหาการใช้อ านาจขององค์กร                      
ปัญหาองค์ประกอบของคณะกรรมการปัญหาในการด าเนินดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค ปัญหามติของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีก าหนดระยะเวลาที่จะให้ผู้บริโภคมาร้องทุกข์ไว้ ปัญหาในชั้นบังคับคดี  
ทั้งหมดที่กล่ำวมำล้วนแล้วแต่ปัญหำน่ำศึกษำค้นคว้ำ หำกเป็นประโยชน์ก็สำมำรถน ำไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นแนวทำงกำรเพ่ิมมำตรกำรในกำรคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

- เพ่ือศึกษำทฤษฎีควำมรับผิดทำงละเมิด (ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์)                 
และเพ่ือศึกษำแนวคิด และทฤษฎีกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

- เพ่ือศึกษำหลักกำรและทฤษฎีทำงกฎหมำยในกำรคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ือศึกษำแนวคิด
ในกำรด ำเนินคดีละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

- เพ่ือศึกษำบทกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แนวทำงค ำวินิจฉัยของศำลและค ำพิพำกษำของศำล         
โดยศึกษำเฉพำะกรณีกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- เพ่ือศึกษำกระบวนกำรด ำเนินคดีที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคในคดีผู้บริโภคของประเทศ
ไทย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดจำกกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

- เพ่ือหำบทสรุปและแนวทำงกำรพัฒนำ เพ่ือเสนอแนวทำงกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น  
 
 

       ๑.๓ ขอบเขต... 
 



- ๑๐ - 

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา 

กำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำข้อกฎหมำยฉบับนี้  มีขอบเขตกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรละเมิด                
โดยมุ่งประเด็นศึกษำเฉพำะกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือวิเครำะห์ถึง
ปัญหำเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภค และน ำมำปรับปรุง หำแนวทำงแก้ไข ปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
ละเมิดสิทธิผู้บริโภค และเพ่ือหำและแนวทำงกำรพัฒนำกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยต่อไป 

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

- ท ำให้ทรำบถึงทฤษฎีควำมรับผิดทำงละเมิด (ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์)              
และเพ่ือศึกษำแนวคิด และทฤษฎีกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

- ท ำให้ทรำบถึงหลักกำรและทฤษฎีทำงกฎหมำยในกำรคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ือศึกษำ
แนวคิดในกำรด ำเนินคดีละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

- ท ำให้ทรำบบทกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แนวทำงค ำวินิจฉัยของศำลและค ำพิพำกษำของศำล         
โดยศึกษำเฉพำะกรณีกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- ท ำให้ทรำบถึงกระบวนกำรด ำเนินคดีที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคในคดีผู้บริโภคของ
ประเทศไทย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดจำกกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- ท ำให้ทรำบถึงบทสรุปและแนวทำงกำรพัฒนำ เพ่ือเสนอแนวทำงกำรป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลหรือข้อเสนอแนะหนึ่งในกำรแก้ไข เพ่ิมเติมหลักกฎหมำยเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค เพ่ือให้กำรคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงกับเจตนำรมณ์ของกฎหมำยมำกที่สุด 
ผู้บริโภคได้รับกำรเยียวยำควำมเสียหำยอย่ำงแท้จริง 

๑.๕ ระเบียบวิธีการด าเนินการศึกษา 

กำรค้นคว้ำปัญหำข้อกฎหมำยฉบับนี้ ผู้ศึกษำได้ด ำเนินกำรศึกษำโดยศึกษำจำกกฎหมำย 
หนังสือ วิทยำนิพนธ์ สำระนิพนธ์ เอกสำร บทควำม สื่ออินเตอร์เน็ตต่ำงๆ ศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทียบกฎหมำย
คุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เห็นถึงปัญหำในกำรคุ้มครองผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ 

๒. แนวคิด และทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด 

  ๒.๑ หลักกฎหมายทั่วไป 
  หลักกฎหมำยทั่วไปมีรำกฐำนมำจำกควำมเห็นของนักปรำชญ์กฎหมำยหรือนักนิติศำสตร์            
ซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ถึงแนวปรัชญำหรือแนวควำมคิดในทำงกฎหมำยต่ำงๆ ในแต่ละสมัยเริ่มตั้งแต่               
สมัยกรีก โรมัน และยุโรปสมัยกลำง ท ำให้มีกำรยอมรับนับถือกันเรื่อยมำจนในที่สุดได้น ำแนวควำมคิดนั้นมำ
บัญญัติขึ้นเป็นกฎหมำย หลักกฎหมำยทั่วไปนี้นักกฎหมำยให้ควำมเชื่อถือว่ำสำมำรถน ำมำปรับใช้กับกรณีพิพำท
ปัญหำทำงกฎหมำยและวินิจฉัยปัญหำข้อกฎหมำยต่ำงๆ ได้ จึงถือเป็นที่มำของกฎหมำยในระบบกฎหมำย                
ลำยลักษณ์อักษรด้วยอย่ำงหนึ่ง  
  หลักกฎหมำยทั่วไป หมำยถึง หลักกฎหมำยดั้งเดิมที่เกิดจำกควำมคิดเห็นของนักปรำชญ์
กฎหมำย มีลักษณะเป็นสุภำษิตกฎหมำย (Legal Doctrines) ที่เขียนเป็นภำษำลำตินในลักษณะ “ค ำคม” หรือ  
                     “ค ำพังเพย”.. 



- ๑๑-  

“ค ำพังเพย” ที่เป็นประโยคหรือวลีสั้นๆ แต่ได้ใจควำมเกี่ยวด้วยข้อกฎหมำยมีประโยชน์ในกำรน ำไป
ประกอบกำรวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยต่ำงๆ บำงครั้งหลักกฎหมำยทั่วไปยังแฝงอยู่ในบทกฎหมำยต่ำง ๆ เช่น 
หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่ำผู้โอน ได้น ำมำเป็นหลักในกำรบัญญัติประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ของไทย    
ในเรื่องกำรได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นต้น สุภำษิตกฎหมำยโรมันตลอดจนสุภำษิตกฎหมำยต่ำงๆ ที่ได้เขียนไว้
เป็นภำษำลำตินในรำวศตวรรษที่ ๑๑ ถึง ๑๕ ได้กลำยมำเป็นที่มำของกฎหมำยในบรรดำประเทศต่ำงๆ              
ทำงภำคพ้ืนยุโรปเป็นส่วนใหญ่ 
  อย่ำงไรก็ตำม สุภำษิตกฎหมำยมิได้เป็นบ่อเกิดหรือที่มำของกฎหมำยเสียทุกบท คือ เป็นแต่เพียง                
แง่คิดในกำรด ำรงไว้ซึ่งควำมยุติธรรม  หรือให้แนวคิดแก่นักกฎหมำย ผู้พิพำกษำตุลำกำร ในอันที่จะศึกษำ
ค้นคว้ำตัวบทกฎหมำยที่บัญญัติขึ้นไว้แล้วน ำมำใช้ปรับกับข้อพิพำท จึงหำใช่ตัวบทกฎหมำยที่แท้จริงไม่แต่ในวงกำร
นิติศำสตร์มักจะอ้ำงสุภำษิตกฎหมำยเสมือนหนึ่งเป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับได้ ตัวอย่ำงของสุภำษิตกฎหมำย ได้แก่ 
   ๒.๑.๑ ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย “Nulla poena, sine lege”   

(There must be no punishment except in accordance with the law) “ไม่มีโทษ 
โดยไม่มีกฎหมำย” หมำยถึง จะลงโทษบุคคลใดไม่ได้ถ้ำไม่มีกฎหมำยก ำหนดไว้ให้ลงโทษสุภำษิตกฎหมำยบทนี้
มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะให้หลักประกันสิทธิเสรีภำพแก่ประชำชน เพรำะมนุษย์เกิดมำย่ อมมีสิทธิเสรีภำพโดย
กฎแห่งธรรมชำติ (Natural Law) รัฐจึงต้องคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภำพของบุคคลโดยกำรบัญญัติไว้ใน
กฎหมำยภำยในของรัฐ ตัวอย่ำงเช่นประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒ วรรคแรก บัญญัติไว้ว่ำ “บุคคลจักต้อง
รับโทษทำงอำญำต่อเมื่อได้กระท ำกำรอันกฎหมำยที่ใช้ในขณะกระท ำนั้น บัญญัติเป็นควำมผิดและก ำหนดโทษ
ไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท ำควำมผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมำย” ดังนั้นสุภำษิตที่ว่ำ “ไม่มีโทษ 
โดยไม่มีกฎหมำย” จึงมีอิทธิพลต่อกำรบัญญัติกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ เรื่อยมำนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือ
เป็นกำรธ ำรงไว้ซึ่งควำมยุติธรรมตลอดมำ 
   ๒.๑.๒ กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา “Acta exteriora indiecant interiora secret”   
   (External actions show internal secrets or acts indicate the intention.)  
   “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนำ” หมำยถึง กำรกระท ำของบุคคลย่อมแสดงให้เห็นถึงควำม
ประสงค์ของผู้กระท ำ เนื่องจำกควำมคิดของบุคคลในกำรจะกระท ำกำรใด เป็นเรื่องที่อยู่ภำยในจิตใจ               
ของผู้กระท ำ ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ในกำรที่จะรู้ว่ำบุคคลนั้นกระท ำโดยตั้งใจกระท ำหรือไม่ได้ตั้งใจกระท ำต้อง
พิจำรณำจำกลักษณะของกำรกระท ำที่แสดงออกมำ จึงจะรู้ถึงควำมคิดที่อยู่ในใจของผู้กระท ำได้ว่ำเป็นอย่ำงไร 
ดังเช่น กำรที่จ ำเลยใช้ปืนยิงผู้ตำยหลำยนัด ย่อมส่อเจตนำให้เห็นว่ำจ ำเลยตั้งใจฆ่ำผู้ตำยจึงมีควำมผิดฐำนเจตนำ
ฆ่ำคนตำย (ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ๑๔๓๙/๒๕๑๐) แต่ถ้ำกำรใช้ปืนยิงในระยะใกล้เช่น ๑ วำ ยิงถูกขำเหนือตำตุ่ม
กระดูกแตกซึ่งถ้ำตั้งใจจะฆ่ำจริงๆ ก็คงยิงถูกที่ส ำคัญได้แสดงว่ำไม่มีเจตนำฆ่ำ คงมีแต่เจตนำท ำร้ำยเท่ำนั้น             
(ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ๑๐๖/๒๕๐๑) หรือกรณีจ ำเลยน ำกระบือเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยไม่ผ่ำนด่ำนศุลกำกร 
ต่อสู้ว่ำไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงภำษีไม่ได้ แม้มีใบอนุญำตของสัตวแพทย์ ให้น ำเข้ำมำตรวจโรคก็ไม่คุ้มควำมผิด
หลีกเลี่ยงภำษี (ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี ๕๐๐/๒๕๐๐) 
.   ๒.๑.๓ ความไม่รู้กฎหมาย ไม่เป็นข้อแก้ตัว “Ignorautia juris non excustat”  
   (Igorance of the law, excuses on man). 

  “ควำมไม่รู้กฎหมำย ไม่เป็นข้อแก้ตัว” หมำยถึง บุคคลจะแก้ตัวว่ำตนไม่รู้กฎหมำย จึงไม่
ต้องรับผิดในกำรกระท ำของตนไม่ได้ 

   สุภำษิต... 



- ๑๒-  

สุภำษิตกฎหมำยนี้ตรงกับประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๖๔ ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ 
“บุคคลจะแก้ตัวว่ำไม่รู้กฎหมำยเพ่ือให้พ้นจำกควำมรับผิดในทำงอำญำไม่ได้ แต่ถ้ำศำลเห็นว่ำตำมสภำพและ
พฤติกำรณ์ผู้กระท ำควำมผิดอำจจะไม่รู้ว่ำกฎหมำยบัญญัติว่ำกำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิด ศำลอำจอนุญำตให้
แสดงพยำนหลักฐำนต่อศำลและถ้ำศำลเชื่อว่ำผู้กระท ำไม่รู้ว่ำกฎหมำยบัญญัติไว้เช่นนั้น ศำลจะลงโทษน้อยกว่ำ
ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 
   มำตรำ ๖๔ ดังกล่ำวไม่ยอมให้ยกเอำควำมไม่รู้กฎหมำยขึ้นเป็นข้อแก้ตัวเพรำะกฎหมำย
ประสงค์ให้ประชำชนได้ศึกษำและเรียนรู้ล่วงหน้ำว่ำกำรกระท ำหรือไม่กระท ำของตนมีกฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผิด
หรือไม่ เหตุผลที่กฎหมำยอำญำต้องบัญญัติควำมผิดไว้อย่ำงชัดเจนแน่นอนปรำศจำกควำมคลุมเครือ ก็เพรำะต้องกำร
ให้ประชำชนได้รู้ล่วงหน้ำ และเมื่อถือว่ำประชำชนต้องรู้ล่วงหน้ำจึงไม่ยอมให้ปฏิเสธว่ำไม่รู้กฎหมำย 
   อย่ำงไรก็ตำม หำกไม่ยอมรับฟังควำมไม่รู้กฎหมำยในทุกกรณี ก็อำจเป็นกำรไม่
ยุติธรรมจนเกินไป มำตรำ ๖๔ จึงยอมให้มีกำรแก้ตัวได้บ้ำงเมื่อพิจำรณำถึงสภำพแห่งควำมผิด หมำยควำมว่ำ 
กรณีที่ เป็นควำมผิ ด เพรำะกฎหมำยห้ ำม (mala prohibita) มิ ใช่ ควำมผิด ในตั ว เอง  (mala in se)                         
โดยพฤติกำรณ์หมำยถึงกรณีเฉพำะตัวผู้กระท ำผิด เช่น คนต่ำงด้ำวเพิ่งเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย หรือผู้ที่อยู่
ห่ำงไกลมำกไม่สำมำรถทรำบถึงกฎหมำยที่ประกำศใช้ใหม่ เมื่อพิจำรณำถึงสภำพควำมผิดและพฤติกำรณ์แล้ว 
ศำลอำจอนุญำตให้แสดงพยำนหลักฐำน และเมื่อมีกำรแสดงพยำนหลักฐำนแล้ว ถ้ำศำลเชื่อควำมไม่รู้กฎหมำย 
ศำลอำจลดโทษให้แก่ผู้กระท ำผิดได้ หรือไม่ลดโทษก็ได้ แต่ศำลจะไม่ลงโทษไม่ได้ แต่มีข้อสังเกตอยู่ว่ำควำมไม่รู้
กฎหมำยตำมมำตรำ ๖๔ หมำยถึง ผู้ไม่รู้ว่ำมีกฎหมำยอำญำบัญญัติว่ำกำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิด หำกเป็น
ควำมไม่รู้กฎหมำยอื่นๆ เช่น กฎหมำยแพ่งเช่นนี้ไม่เก่ียวกับมำตรำ ๖๔ แต่เป็นกำรส ำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันสืบ
เนื่องมำจำกกำรเข้ำใจในกฎหมำยแพ่งผิดไป อันอำจท ำให้ผู้กระท ำไม่ผิด โดยอ้ำงว่ำไม่มีเจตนำได้ 
   ๒.๑.๔ ผู้ซื้อต้องระวัง “Caveat emptor: qui ignorare non debuit quod jus alienum emit”  
   (Let a purchaser beware: no one qught in ignorance to buy that which 
is the right of another) 
   “ผู้ซื้อต้องระวัง” หมำยถึง ผู้ซื้อมีหน้ำที่ต้องตรวจดูทรัพย์สินที่ซื้อในขณะท ำกำรซื้อขำย 
ให้ถูกต้องตรงตำมที่ผู้ซื้อต้องกำรเสียก่อนทั้งปริมำณและคุณภำพไม่ช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำยประกำรอ่ืนใด     
เมื่อรับมอบมำแล้วต้องสันนิษฐำนว่ำผู้ซื้อได้ตรวจถูกต้องแล้ว ซึ่งตรงกับประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ ๔๗๓ ซึ่งบัญญัติว่ำ “ผู้ขำยย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีต่อไปนี้ 
   (๑) ถ้ำผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลำซื้อขำยว่ำมีควำมช ำรุดบกพร่อง หรือควรจะได้รู้
เช่นนั้น หำกใช้ควำมระมัดระวังอันพึงคำดหมำยได้แต่วิญญูชน 
   (๒) ถ้ำควำมช ำรุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลำส่งมอบ และผู้ซื้อรับ
เอำทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอ้ือน 
   (๓) ถ้ำทรัพย์นั้นได้ขำยทอดตลอด” 
   ๒.๑.๕ ผู้ขายต้องระวัง “Caveat venditor”   
   (Let the seller beware) 
   “ผู้ขำยต้องระวัง” หมำยถึง ผู้ขำยมีหน้ำที่ต้องส่งมอบสินค้ำที่ขำยให้ตรงตำมตัวอย่ำง
หรือค ำพรรณำที่ได้โฆษณำสินค้ำไว้และตรงตำมที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อ ดังเช่นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 503 บัญญัติว่ำ “ในกำรขำยตำมตัวอย่ำงนั้น ผู้ขำยต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตำมตัวอย่ำง” 

  กล่ำวคือ... 



- ๑๓ - 

กล่ำวคือ ในกำรขำยที่ผู้ขำยมีตัวอย่ำงเสนอให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้ อตกลงซื้อตำมตัวอย่ำงนั้น ผู้ขำยมีหน้ำที่ต้อง                
ส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตำมตัวอย่ำงที่ตกลงซื้อขำยกัน 
   ตัวอย่ำงค ำพิพำกษำฎีกำ ๑๑๓/๒๕๑๙ คดีนี้จ ำเลยโฆษณำขำยเครื่องสีข้ำวว่ำดี 
สำมำรถแยกข้ำวได้ข้ำวที่ ๑, ๒ และ ๓ ออกมำได้โดยไม่มีปลำยข้ำวติดไปกับแกลบเลย โจทก์ก็ซื้อเครื่องสีข้ำว
นั้นแต่ไม่สำมำรถแยกข้ำวออกได้ตำมค ำพรรณนำจึงขอคืน ศำลฎีกำวินิจฉัยข้อกฎหมำยว่ำเมื่อได้พิเครำะห์             
ใบโฆษณำของจ ำเลยที่ว่ำสำมำรถ “แยกข้ำวได้ที่ ๑, ๒ และ ๓ รับรองจะไม่มีปลำยข้ำวติดไปกับแกลบเลยและ
ไม่มีกำกเด็ดขำด” แล้ว และโจทก์มีเครื่องสีเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่สำมำรถแยกข้ำวที่ ๑, ๒ และ ๓ ได้ จึงตกลงซื้อ
เครื่องสีข้ำวตำมค ำพรรณนำของจ ำเลย ดังนั้น หำกเครื่องสีข้ำวที่โจทก์ซื้อไม่มีคุณสมบัติดังค ำพรรณนำ                 
ของจ ำเลยจริง โจทก์ย่อมบอกเลิกสัญญำได้ (เท่ำกับว่ำผู้ขำยต้องรับผิดเพรำะส่งมอบเครื่องสีข้ำวไม่ตรงตำมที่
ตนพรรณนำไว้) 
   ๒.๑.๖ ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน “Nemo det quod non habet”  
   (No man can give a better little than which he himself has.) 
   “ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่ำผู้โอน” หมำยถึง ผู้รับโอนได้สิทธิไปเพียงเท่ำที่ผู้โอนมีสิทธิอยู่ 
หำกสิทธิของผู้โอนมีข้อผูกพันหรือมีข้อบกพร่องประกำรใดอยู่ในขณะที่โอน ควำมผูกพันหรือข้อบกพร่องนั้น           
จะตกติดไปถึงผู้รับโอนด้วย ผู้รับโอนจะอ้ำงถึงควำมสุจริตควำมไม่รู้ถึงควำมผูกพัน หรือข้อบกพร่องต่ำงๆ ขึ้นมำ
ลบล้ำงย่อมไม่ได้ คืออ้ำงไม่ขึ้น ดังเช่น ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕๖๙ ที่ว่ำ “อันสัญญำ
เช่ำอสังหำริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไปเพรำะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่ำ” หมำยควำมว่ำ ผู้รับโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรเช่ำอยู่ผู้รับโอนย่อมต้องผูกพันกับสัญญำเช่ำนั้น และรับไปทั้งสิทธิ              
และหน้ำที่ของผู้โอนที่มีต่อผู้เช่ำนั้นด้วยเพรำะสัญญำเช่ำไม่ระงับ 
   ตัวอย่ำงเช่น นำย ก. ขำยอสังหำริมทรัพย์คือที่ดินเนื้อที่ ๗ ไร่ ซึ่งเป็นที่นำให้กับนำย ข. 
ที่ดินแปลงนี้ นำย ก. ได้ให้นำย ค. เช่ำท ำนำ และสัญญำเช่ำยังไม่หมดอำยุในวันที่นำย ก. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๗ ไร่ 
ให้กับนำย ข. ดังนั้น นำย ข. ผู้รับโอนจึงต้องรับภำระติดพันคือสัญญำเช่ำที่ดินซึ่งนำย ก. ท ำไว้กับนำย ค. นั้นด้วย 

๒.๒ ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด  

ทฤษฎีที่ใช้ในกำรก ำหนดควำมรับผิดทำงละเมิดที่ปรำกฏในกฎหมำยของประเทศไทยต่ำงๆ   
ที่ส ำคัญมี ๓ ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีควำมผิด (Fault theory) ทฤษฎีควำมรับผิดเด็ดขำด (absolute liability)
และควำมรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) เมื่อเปรียบเทียบบทกฎหมำยอำญำกับกฎหมำยแพ่ง ผู้ต้องหำ
จะต้องรับผิดทำงอำญำหรือไม่นั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ว่ำ “เมื่อไม่มีกฎหมำยไม่มีกำรลงโทษ” (Full poena sine lege) 
โดยในเรื่องควำมรับผิดทำงละเมิดจะน ำหลัก “เมื่อไม่มีกฎหมำยย่อมไม่มีกำรลงโทษ” ที่ว่ำมำใช้บังคับไม่ได้ 
เพรำะไม่ใช่ปัญหำที่จะหำคนมำลงโทษ หำกแต่เป็นปัญหำเพียงหำคนมำชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือควำม
เสียหำยเท่ำนั้น12 ในกำรก ำหนดควำมรับผิดตำมกฎหมำยไทยปรำกฏว่ำ กฎหมำยไทยได้ก ำหนดควำมรับผิดไว้               
ตำมทฤษฎีทั้งสำมด้วย แต่โดยทั่วไปควำมรับผิดทำงละเมิดตำมกฎหมำย โดยเฉพำะตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๔๒๐ ซึ่งถือว่ำเป็นแม่บทหลักของควำมรับผิดทำงละเมิด ซึ่งเป็นกำรก ำหนดควำมรับ
ผิดทำงละเมิดตำมทฤษฎีควำมผิด โดยทฤษฎีที่เก่ียวกับควำมรับผิดทำงละเมิด มีรำยละเอียดดังนี้ 

   ๒.๒.๑ ... 
                                                           
12 จี๊ด เศษรบุตร (2545) “หลักกฎหมำยแพ่ง ลักษณะละเมิด” พิมพ์คร้ังที่ 4 กรุงเทพมหำนคร บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลำจ ำกัด หน้ำ 144 
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๒.๒.๑ ทฤษฎีรับภัย (Theorie durisque ) เป็นทฤษฎีของฝรั่งเศสไม่มีอิทธิพลโดยตรง            
ในกฎหมำยไทย 

ทฤษฎีรับภัย หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ทฤษฎีรับภัยที่สร้างขึ้น (Theorie du risqueree)                 
คิดข้ึนโดยนักนิติศำสตร์ชำวฝรั่งเศส โดยถือว่ำ เมื่อมนุษย์ได้กระท ำกำรใดๆ แล้วย่อมเป็นกำรเสี่ยงภัย คือ อำจมี
ผลดีหรือผลร้ำยก็ได้ ผู้กระท ำก็ต้องรับผลแห่งกำรเสี่ยงภัยนั้น ถ้ำมีภัยหรือควำมเสียหำยเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกำ ร
น ำเอำหลักควำมผิด ออกจำกหลักเกณฑ์ละเมิด กล่ำวคือ นอกจำกไม่ต้องด้วยวัตถุประสงค์แห่งกำรเยียวยำ         
ตำมกฎหมำยแพ่ง และไม่มีขอบเขตก ำหนดโดยกฎหมำยแล้วยังไม่เปิดโอกำสให้มีกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ
ควำมรับผิดด้วยควำมยุติธรรมอันเป็นเกณฑ์พ้ืนฐำนของควำมรับผิดอีกด้วย ทฤษฏีนี้มีส่วนดีในเรื่องกำรคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหำยซึ่งมีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำกว่ำผู้ก่อให้เกิดควำมเสียหำย โดยมีเหตุผลทำงทฤษฎีมำสนับสนุน 
๒ ประกำร คือ 

ประการแรก เหตุผลทางกฎหมาย  ผลแห่งควำมรับผิดทำงละเมิดคือกำรบังคับให้ใช้                      
ค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยมิใช่เป็นกำรลงโทษ เช่นเดียวกับควำมรับผิดทำงอำญำ ดังนั้น กฎเกณฑ์เรื่องละเมิด   
ไม่ควรค ำนึงถึงควำมผิดเช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ทำงอำญำ เพียงแต่เป็นผู้ก่อควำมเสียหำยก็ควรถือเป็นกำรละเมิดแล้ว 

ประการสอง เหตุผลทางพฤติการณ์ ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแม้จะหำผู้รับผิดมิได้ก็ไม่ควร             
จะให้ผู้เสียหำยเป็นผู้รับเครำะห์โดยที่ควำมเสียหำยมิได้เกิดจำกกำรกระท ำของเขำ เพียงแต่พิเครำะห์ว่ำภัยนั้น
เป็นผลเพรำะเหตุใด และเหตุนั้นใครเป็นผู้ก่อผู้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนต่อควำมเสียหำย               
ที่เกิดขึ้น 

แม้ว่ำทฤษฎีรับภัยจะมีกำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำควำมรับผิดด้วยควำมยุติธรรมอันเป็น
เกณฑ์พ้ืนฐำนของควำมผิด แต่ส ำหรับในสังคมปัจจุบันซึ่งมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีท ำให้กรรมวิธีกำร
ผลิตมีควำมซับซ้อนยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น หลักกำรของทฤษฎีนี้จึงเหมำะสมในกำรที่จะ
น ำมำใช้เพื่อเยียวยำควำมรับผิดทำงแพ่งในคดีที่เก่ียวกับสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

  ข้อสังเกต ทฤษฎีรับภัย (Theorie durisque ) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  - ตรงกับแนวคิดควำมรับผิดทำงละเมิดแนวที่หนึ่ง 
  - ถือว่ำหลักเกณฑ์แห่งควำมละเมิดนั้น ไม่จ ำเป็นที่ผู้ละเมิดต้องกระท ำควำมผิดด้วย 
  - เมื่อมีควำมเสียหำยเกิดข้ึนและรู้ว่ำผู้ใดเป็นผู้กระท ำแล้ว ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ท ำละเมิด 
  - ผู้กระท ำต้องได้รับผลแห่งภัย ซึ่งก็คือควำมเสียหำยที่ผู้เสียหำยได้รับ 

๒.๒.๒ ทฤษฎีความผิด (Fault theory) (ทฤษฎีควำมรับผิดในทำงละเมิดของระบบ 
Common Law) 

แนวคิดที่ 1 มีพื้นฐานจากหลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ในอันที่จะไม่ถูกท ำให้เสียหำย : 
กฎหมำยละเมิดในยุคแรกก่อน ค.ศ.19 “เมื่อมีควำมเสียหำยต้องมีกำรชดใช้เยียวยำ” แนวคิดนี้ไม่พิจำรณำถึง
องค์ประกอบภำยในจิตใจของผู้กระท ำ พิจำรณำแต่ว่ำเมื่อมีกำรกระท ำขึ้นและมีผลเสียตำมมำจะต้องมีผู้ชดใช้
โดยมุ่งชดเชยแก่ผู้รับควำมเสียหำยไม่สนใจผู้กระท ำ (จงใจ/ประมำท) แต่ต่อมำบ้ำนเมืองได้รับอิทธิพล             
              ของศำสนำ... 
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ของศำสนำมำกขึ้น ถือว่ำผู้ละเมิดประพฤติผิดศีลธรรมด้วย จึงมีกำรรับคุ้มครองประโยชน์ในกำรใช้เสรีภำพ             
ของบุคคลตรงกับ ทฤษฎีรับภัยของฝรั่งเศส 

แนวคิดที่ 2 มีพ้ืนฐำนจำกหลักกำรคุ้มครองเสรีภำพของผู้กระท ำควำมเสียหำยต้องเกิดจำก
กำรกระท ำที่จงใจหรือขำดควำมระมัดระวังเท่ำนั้นแนวคิดนี้พิจำรณำองค์ประกอบภำยในจิตใจของผู้กระท ำด้วย 
ปลำย ค.ศ. ๑๙ ชัดเจนมำกขึ้นว่ำต้องมีควำมผิด จึงจะรับผิด (No Liability without Fault :Fault Theory) 
ทฤษฎีนี้ท ำให้เกิดควำมกล้ำเสี่ยงต่อกำรด ำเนินกิจกำรมำกข้ึน 

จำกแต่เดิมนั้นถือกันว่ำควำมรับผิดในกำรละเมิดหำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้น ผู้ที่ก่อควำม
เสียหำยจะต้องรับผิดเสมอ โดยไม่มีสิทธิปฏิเสธควำมรับผิด โดยถือว่ำผู้ที่ได้กระท ำกำรใดขึ้นมำย่อมต้องรับ
ควำมเสี่ยงภัยจำกกำรกระท ำของตน ต่อมำแนวควำมคิดดังกล่ำวได้รับอิทธิพลทำงศำสนำมำกขึ้น และเริ่มมี
ควำมเชื่อและถือว่ำผู้ที่ท ำละเมิดคือผู้ที่ท ำผิดศีลธรรมด้วย ดังนั้น กำรที่จะพิจำรณำว่ำผู้ใดท ำละเมิดหรือไม่       
จึงต้องพิจำรณำถึงองค์ประกอบภำยในจิตใจด้วย กล่ำวคือควำมรับผิดในทำงละเมิดจะมีได้เมื่อกำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิด 
(Fault) ควำมผิดในที่นี้คือกำรที่ผู้กระท ำ ได้กระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อท ำให้ผู้อ่ืนเสียหำยจึงต้องรับผิด 

แต่ในปัจจุบัน โลกเจริญรุดหน้ำขึ้นควำมเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปควำมเสียหำยเกิดง่ำยขึ้น              
จำกกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรหำกให้ผู้เสียหำยพิสูจน์ควำมผิด (Fault) ของผู้กระท ำเป็นกำรยำกจึงเกิด
ทฤษฎีควำมรับผิดเด็ดขำด ( Strict Liability ) ขึ้น 

ควำมรับผิดทำงละเมิดตำมทฤษฎีควำมผิด จะประกอบไปด้วย องค์ประกอบส่วนที่เป็นกำร
กระท ำและองค์ประกอบทำงจิตใจซึ่งหมำยถึงจงใจหรือควำมประมำทเลินเล่อโดยผู้เป็นโจทก์ในคดีละเมิด              
ต้องพิสูจน์เหตุในกำรฟ้องคดีตำมองค์ประกอบของควำมรับผิดมีกำรกระท ำหรือไม่ โดยฝ่ำฝืนหน้ำที่หรือไม่     
กำรกระท ำนั้นจงใจหรือประมำทเลินเล่อหรือไม่ และควำมเสียหำยเป็นผลมำจำกควำมผิดของผู้กระท ำนั้น
หรือไม่13 หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง ทฤษฎีควำมผิดคือ ทฤษฎีที่ต้องมีองค์ประกอบเรื่องจงใจหรือประมำทเลินเล่อ    
ที่เป็นส่วนหนึ่งของควำม และมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมผิดและควำมเสียหำยที่เกิดแก่ผู้ได้รับควำมเสียหำย     
จึงจะเป็นละเมิดได้  โดยสรุปหลักควำมรับผิดทำงละเมิดตำมทฤษฎีควำมผิดที่ว่ำนี้ ต้องมีองค์ประกอบเรื่อง
ควำมผิด ในกำรกระท ำให้เกิดควำมเสียหำย และมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุผล โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคัญดังนี้ 

(๑) ควำมผิด (Fault) ค ำว่ำ “ควำมผิด” ในที่นี้ไม่ใช่กำรกระท ำ แต่เป็นสภำพทำงจิตใจ (State 
of mind) หรือทัศนคติของผู้กระท ำละเมิด หรือเป็นสภำพของกำรละเลยหรือเบี่ยงเบนมำตรฐำนภำยในจิตใจที่
เกิดจำกกำรกระท ำ หรืองดเว้นกระท ำตำมหน้ำที่ที่จะต้องป้องกันควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น หรือที่น่ำถูกต ำหนิ ซึ่ง
กำรกระท ำหรืองดเว้นกระท ำควำมผิดดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำอันมิชอบด้วยกฎหมำย หรือไม่มีสิทธิหรือฝ่ำ
ฝืนปทัสฐำนแห่งกฎหมำย โดยจงใจหรือควำมประมำทเลินเล่อ และก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืน ซึ่งจงใจหรือ
ประมำทเลินเล่อเป็นส่วนหนึ่งของควำมผิดด้วย หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งควำมผิดเป็นสภำพทำงจิตใจของผู้กระท ำที่
เป็นเรื่องของควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี หรือควำมสำมำรถในกำรใช้วิจำรณญำณว่ำ กำรกระท ำของตน           จะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลอ่ืนได้หรือไม่ ถ้ำกระท ำทั้งๆ ที่รู้ว่ำกำรกระท ำของตนจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่บุคคลอื่นหรือละเลยไม่ใช้วิจำรณญำณหรือควำมสำมำรถของตนเพ่ือพิจำรณำเสียก่อนว่ำ บุคคลอื่น 
                จะได้รับ... 

                                                           
13 สำยสุดำ นิงสำนนท์ (2525) “ควำมรับผิดเด็ดขำดในกฎหมำยลักษณะละเมิด” ปริญญำนิติศำสตรมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
หน้ำ 41 
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จะได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของตนแล้ว สังคมก็จะถือว่ำกำรกระท ำอันนั้นน่ำต ำหนิหรือเป็นควำมผิด                 
ซึ่งผู้กระท ำควำมผิดจะต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอ่ืน อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรกระท ำเช่นนั้น14 

(๒) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุและผล (Causation) คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมผิดที่เกิด
จำกกำรกระท ำของผู้กระท ำละเมิดกับควำมเสียหำยที่เกิดกับผู้ได้รับควำมเสียหำย15 ที่ผู้กระท ำนั้นจะต้องรับผิด
ชดเชยหรือชดใช้เยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำย ในกฎหมำยอังกฤษแกละสหรัฐอเมริกำซึ่งเป็น
ประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ได้ก ำหนดควำมรับผิดทำงละเมิดที่ควำมรับอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมผิด                 
ตำมทฤษฎีควำมผิดไว้เดียวกัน ภำระหน้ำที่กำรพิสูจน์ในประเด็นนี้จะตกอยู่แก่โจทก์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับควำม
เสียหำยที่ต้องพิสูจน์ เหตุในกำรฟ้องคดีว่ำ กำรกระท ำของจ ำเลยเป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย หรือ
ที่เรียกกันโดยทั่วไปไป “เหตุใกล้ชิดกับควำมรับผิดทำงละเมิด” (Proximate Cause)16 หรือ “เหตุที่ตำมมำ
อย่ำงกระชั้นชิดและต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหำย” 

(๓) ควำมเสียหำย (Injury) เป็นควำมเสียหำยทั่วไปที่เกิดต่อสิทธิที่มีตำมกฎหมำย ซึ่งสิทธิที่ว่ำ
นี้จะต้องมีกฎหมำยรับรองและคุ้มครอง  

๒.๒.๓ ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (absolute liability) 
ทฤษฎีนี้  มีชื่อเรียกต่ำงๆ กัน ควำมรับผิดโดยไม่มีควำมผิด (Liability without fault)              

ควำมรับผิดโดยผลแห่งกฎหมำย (liability a imposed by the law) ควำมรับผิดโดยสมบูรณ์ (absolute 
liability) ซึ่ง หมำยถึง ควำมรับผิดที่ผู้กระท ำจะต้องรับผิดทั้งที่ไม่มีควำมผิด กรณีที่จะถือเป็นควำมรับผิด
เด็ดขำดต่อเมื่อมิใช่กระท ำโดยจงใจหรือประมำทเล่นเล่อ กำรกระท ำโดยมีเจตนำดี หรือเจตนำร้ำย และไม่ว่ำ
ผู้กระท ำจะรู้หรือไม่รู้ถึงกำรกระท ำนั้นหรือไม่ก็ตำม ผู้กระท ำก็ไม่พ้นควำมรับผิดรำกฐำนแห่งแนวคิดเริ่มมำจำก 
กำรที่จ ำเลยก่อให้เกิดควำมเสี่ยงภัยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อสมำชิกในสังคม  

ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคนั้น เรียกควำมรับผิดนี้ว่ำ ความรับผิดโดยเด็ดขาด 
(absolute liability standard) หมำยถึง กำรก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
จำกสินค้ำที่ผลิตและออกขำยไปอย่ำงเด็ดขำดโดยไม่มีข้อยกเว้น เพียงแต่แสดงให้เห็นได้ว่ำ ควำมเสียหำยนั้น
เกิดข้ึนจำกสินค้ำดังกล่ำวเท่ำนั้น17 

ควำมรับผิดเด็ดขำดหรือทฤษฎีรับภัยนี้ถือหลักโดยให้สันนิฐำนไว้ก่อนว่ำ บุคลอำจต้องรับผิด
ทำงละเมิดแม้ไม่ได้กระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ ที่ว่ำเด็ดขำดนั้นก็คือไม่ต้องค ำนึงถึงองค์ประกอบ
ภำยในจิตใจหรือสภำพทำงจิตใจ ควำมรับผิดโดยเด็ดขำดหรือทฤษฎีรับภัยที่ก ำหนดว่ำ หลักเกณฑ์แห่งควำมรับ
ผิดทำงละเมิดนั้นไม่จ ำเป็นที่ผู้กระท ำละเมิดจะต้องมีควำมผิดด้วย เมื่อควำมเสียหำยเกิดขึ้นและรู้ว่ำผู้ใดเป็น
ผู้ท ำหรือผู้ก่อแล้ว ก็ควรถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ละเมิด ไม่ว่ำกำรกระท ำที่ก่อควำมเสียหำยนั้นจะถูกหรือผิดกฎหมำย  
                เพรำะถือ... 
                                                           
14 อนันต์ จันทรโอภำกร (2531) “โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกฎหมำยละเมิด”, 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ รวบรวมบทควำมเกษียณอำยุรำชกำร 
กรุงเทพมหำนคร พีเค พร้ืนติ้ง เฮำส์ หน้ำ 98 
15 สุษม ศุภนิตย์ (2544) “ค ำอธิบำยกฎหมำย ควำมรับผิดในผลิตภัณฑ์” กรุงเทพมหำนคร บริษัท ส ำนักพิมพ์วิญญชน จ ำกัด หน้ำ 37 
16 พรเพชร วิชิตชลชัย (2528) “เอกสำรสอนชุดวิชำระบบก ำหมำยไทยและต่ำงประเทศ” พิมพ์คร้ังที่ 1 กรุงเทพมหำนคร โรงพิมพ์บริษัท
วิคตอร่ีเพำเวอร์พอยท์ จ ำกัด หน้ำ 804 
17 มำนิตย์ จุมปำ (2554) “ค ำอธิบำยกฎหมำยควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” พิมพ์คร้ังที่ 1 กรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หน้ำ ๙ 
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เพรำะถือว่ำมนุษย์เรำเมื่อได้กระท ำกำรใดๆ ขึ้นแล้วย่อมเป็นกำรเสี่ยงภัยอย่ำงหนึ่งคืออำจมีผลดีก็ได้หรือผลร้ำย
ก็ได้ ผู้กระท ำก็จะต้องรับผลแห่งกำรเสี่ยงภัยนั้น ถ้ำมีภัยคือควำมเสียหำยเกิดขึ้น เขำก็ต้องรับเครำะห์และต้อง
รับควำมเสียหำยนั้น โดยควำมเสียหำยต้องเป็นภัยไปกับเขำ แต่อย่ำงไรก็ตำม ควำมรับผิดทำงละเมิดที่ว่ำนี้จะ
ถือว่ำเป็นควำมรับผิดเด็ดขำดโดยสิ้นเชิงเสียเลยทีเดียวก็ไม่ได้ เพรำะจ ำเลยผู้กระท ำละเมิดอำจน ำสืบแก้ตัวเพ่ือ
หักล้ำงข้อสันนิษฐำนในกฎหมำยได้อีก18 หมำยควำมว่ำ จ ำเลยมีสิทธิน ำพยำนมำสืบหรือแสดงให้ศำลเชื่อว่ำ  
คดีของจ ำเลยมีพยำนหลักฐำนที่น้ ำหนักน่ำเชื่อถือมำกกว่ำพยำนหลักฐำนของโจทก์ได้ กฎหมำยของประเทศต่ำงๆ 
ได้รับอิทธิพลจำกทฤษฎีควำมรับผิดเด็ดขำดหรือทฤษฎีรับภัยโดนน ำไปใช้ เพ่ือก ำหนดเหตุในกำรฟ้องคดีเป็น
กฎหมำยในรูปแของควำมรับผิดทำงละเมิดในสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งศำลสูงอังกฤษเคยพิพำกษำไว้ในคดี 
Donoghue v. Stevenson ว่ำ จ ำเลยที่ผลิตเครื่องดื่ม Ginger ale ต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่พบซำกหอย
ทำกตำยอยู่ในขวดเพรำะถือว่ำจ ำเลยเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยในตลำดนั้น ค ำพิพำกษำในคดีนี้ถือเป็นบรรทัดฐำน
ในเรื่องกำรคุ้มครองผู้บริโภคในตลำด19 

ส่วนสหรัฐอเมริกำได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับควำมรับผิดในสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยหรือ
เรียกว่ำ “Product Liability” ไว้เช่นกัน โดยได้เสนอไว้ในค ำแถลงกำรณ์ของนักนิติศำสตร์ที่ เรียกว่ำ 
Restatement 2nd of Tort (1965) แนวค ำพิพำกษำที่ เป็นบรรทัดฐำนของศำลที่ เกี่ยวกับ “Product 
Liability” ที่ว่ำนี้ท ำให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ ได้รับควำมเสียหำยได้รับประโยชน์ในหลักกำรน ำสืบและแสดง
พยำนหลักฐำนต่อศำล ตำมภำษิตในกฎหมำยของประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอร์ ที่เรียกว่ำ “The doctrine 
of res ipsa loquitur” หรือ “The thing speaks for itself” (ปล่อยให้ควำมจริงแสดงตัวออกมำ) หมำยควำม
ว่ำ ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏอยู่ย่อมแสดงอยู่ในตัวว่ำฝ่ำยใดควรจะเป็นฝ่ำยรับผิดทำงละเมิด 20 กล่ำวคือ พฤติกำรณ์
ต่ำงๆ ที่อยู่ในขณะเกิดควำมเสียหำยนั้นไม่มีใครนอกจำกผู้กระท ำละเมิดให้เกิดควำมเสียหำยเท่ำนั้น ที่จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ และกำรที่เกิดเหตุเช่นนั้นขึ้นก็ไม่มีทำงสันนิษฐำนเป็นอย่ำงอ่ืนได้ นอกจำกสันนิษฐำนว่ำเป็น
เพรำะควำมประมำทของผู้กระท ำนั้น โดยโจทก์ต้องพิสูจน์ควำมเสียหำย ๒ ประกำรคือ ควำมเสียหำยตำมปกติ
จะไม่เกิดควำมเสียหำยนั้น ส ำหรับกฎหมำยของประเทศเยอรมันยังคงรับหลักเกณฑ์ว่ำในเรื่องควำมรับผิดทำง
ละเมิดต้องมีควำมรับผิดอยู่ด้วย21 ส่วนกฎหมำยไทยควำมรับผิดเด็ดขำดหรือทฤษฎีรับภัยไม่มีอิทธิพลโดยตรง 
แต่มีแนวทำงแห่งทฤษฎีรับภัยอยู่บ้ำง เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๔๓๗ ซึ่งเป็นควำมรับผิด
ของผู้ครอบครองหรือควบคุมยำนพำหนะที่เดินด้วยเครื่องจักร22 

 

             ข้อสังเกต... 

                                                           
18 สำยสุดำ นิงสำนนท์ (2555) “ควำมรับผิดเด็ดขำดในกฎหมำยลักษณะละเมิด” ปริญญำนิติศำสตรมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
บทคัดย่อ หน้ำ ง. – จ. 
19 สุษม ศุภนิตย์ “ค ำอธิบำยกฎหมำย ควำมรับผิดในผลิตภัณฑ์” หน้ำ 25 
20 สุษม สุภนิตย์ “ค ำอธิบำยกฎหมำยควำมรับผิดในผลิตภัณฑ์” หน้ำ 25 และสำยสุดำ นิงสำนนท์ (2525) “ควำมรับผิดเด็ดขำดในกฎหมำย
ลักษณะละเมิด” ปริญญำนิติศำสตรมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หน้ำ 53 
21 จิ๊ด เศรษฐบุตร “หลักกฎหมำยแพ่งลักษณะลักษณะละเมิด” พิมพ์คร้ังที่ 4 หน้ำ 114 
22 จิ๊ด เศรษฐบุตร อ้ำงแล้วเชิงอรรถที่ 21 
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ข้อสังเกต ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (absolute liability) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  - เน้นที่ควำมเสียหำย ไม่เน้นที่ควำมผิด 
  - เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรพิสูจน์ควำมผิดของผู้ละเมิดอำจมีควำมซับซ้อนและท ำได้ยำกขึ้น เช่น 
กรณีอุบัติเหตุทำงยำนยนตร์หรือควำมเสียหำยจำกกำรบริโภคสินค้ำและบริกำร 
  - น ำไปบัญญัติในกฎหมำยเก่ียวกับควำมเสียหำยอันเกิดจำกยำนพำหนะหรือกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรบินพำณิชย์ กฎหมำยเกี่ยวกับควำมเสียหำยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ กฎหมำยก ำหนดค่ำทดแทนควำม
เสียหำยในกำรท ำงำน เป็นต้น 

๒.๒.๔ ทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) 

 ทฤษฎีควำมรับผิดโดยเคร่งครัดนี้ มีที่มำจำกทฤษฎีรับภัย ซึ่งให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำบุคคลอำจ
ต้องรับผิดทำงละเมิด แม้ไม่ได้กระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ โดยไม่ต้องค ำนึงถึงองค์ประกอบภำยใน
จิตใจ เมื่อควำมเสียหำยเกิดขึ้นและรู้ว่ำผู้ใดเป็นผู้กระท ำแล้ว ก็ควรถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้กระท ำละเมิด ไม่ว่ำกำร
กระท ำที่ก่อควำมเสียหำยนั้นจะถูกหรือผิดกฎหมำยก็ตำม เนื่องจำกถือว่ำเมื่อบุคคลได้กระท ำกำรใดๆ ขึ้นแล้ว 
ย่อมเป็นกำรเสี่ยงภัยอย่ำงหนึ่ง คือ อำจมีผลดีหรือผลร้ำยก็ได้ผู้กระท ำจึงต้องรับผลแห่งกำรเสี่ยงภัยนั้น 
กล่ำวคือ หำกมีภัยหรือควำมเสียหำยเกิดข้ึน ก็จะต้องรับเครำะห์และต้องรับควำมเสียหำยนั้น  

แต่อย่ำงไรก็ตำม ควำมรับผิดทำงละเมิดดังกล่ำวนี้ จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดโดยเด็ดขำดทีเดียว
ก็ไม่ได้ เนื่องจำกจ ำเลยซึ่งเป็นผู้กระท ำละเมิด อำจน ำสืบเพ่ือหักล้ำงข้อสันนิษฐำนของกฎหมำยได้ หมำยควำม
ว่ำ จ ำเลยมีสิทธิน ำพยำนหลักฐำนมำสืบเพ่ือแสดงให้ศำลเชื่อว่ำ คดีของจ ำเลยมีพยำนหลักฐำนที่มีน้ ำหนัก
น่ำเชื่อถือมำกกว่ำพยำนหลักฐำนของโจทก์ได้ 

อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ควำมรับผิดโดยเคร่งครัดจึงเป็นควำมรับผิดโดยปรำศจำกควำมผิด             
แต่มีเหตุที่ต้องรับผิดโดยกฎหมำยบัญญัติให้รับผิด หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง แม้ผู้กระท ำไม่ได้จงใจหรือประมำท
เลินเล่อ ก็ต้องรับผิด แต่ไม่ได้ควำมว่ำ จะต้องรับผิดในทุกกรณีอย่ำงเด็ดขำดกฎหมำยจึงมักจะก ำหนดข้อยกเว้น
ของหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัดไว้ใน ๒ กรณี ซึ่งได้แก่ เหตุสุดวิสัย และเหตุที่ควำมเสียหำยเกิดขึ้นเพรำะ
ควำมผิดของผู้เสียหำยเอง23 ควำมรับผิดโยเคร่งครัดนี้จึงเป็นหลักประกันอย่ำงหนึ่งของคนในสังคมไม่ให้ต้องรับ
เครำะห์กรรมโดยไม่มีผู้ใดรับผิดชอบชดใช้เยียวยำ 

ส ำหรับเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัดมำใช้บังคับมำใช้
บังคับแก่ควำมรับผิดที่เกิดจำกสินค้ำที่ปลอดภัย มีหลำยประกำร ได้แก่ 

๑) กำรพิสูจน์ควำมจงใจหรือควำมประมำทเลินเล่อของผู้ผลิต เป็นเรื่องที่ท ำได้ยำก 

๒) กำรผลักภำระกำรพิสูจน์ตำมหลัก Res Ipsa Loquitur (Things Speak for Itselt) 
หมำยควำมว่ำ เหตุกำรณ์ย่อมชัดแจ้งอยู่ในตัวว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยเป็นฝ่ำยผิด ซึ่งเป็นหลักกฎหมำยวิธีสบัญญัติของ
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมำยจำรีตประเพณี โดยศำลในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศ
ออสเตรเลีย ได้หลักนี้มำใช้ตีควำมควำมรับผิดทำงแพ่งของผู้ผลิตผู้จ ำหน่ำยสินค้ำต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น              
                 ในชีวิต... 

                                                           
23 สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ (2546) “ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยกับผลกระทบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง” วำรสำรนิติศำสตร์ -33 หน้ำ 685 
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ในชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพย์สินของบุคคลอันเกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยที่ตนผลิตหรือจ ำหน่ำยออกไป เพ่ือผลัก
ภำระกำรพิสูจน์ไปยังจ ำเลยที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำยสินค้ำให้มำจ ำหน่ำยสินค้ำให้มำน ำสืบหักล้ำง แต่ไม่
สำมำรถใช้ได้ในทุกกรณี 

๓) หลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัด จะเป็นแรงจูงใจในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยแก่สินค้ำเพ่ิมมำกขึ้น 
๔) ผู้ผลิตมีควำมสำมำรถหรืออยู่ในฐำนะดีที่สุดจะป้องกันอันตรำยหรือกระจำยควำมเสี่ยงที่

เกิดจำกสินค้ำได้ 
๕) กำรที่ผู้ผลิตน ำสินค้ำของตนออกสู่ท้องตลำดย่อมสร้ำงควำมเชื่อถือแก่ผู้บริโภคพอสมควร

ในกำรคำดหวังถึงควำมปลอดภัยในสินค้ำนั้น ดังนั้น หำกควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกสินค้ำนั้น ผู้ผลิตจึงสมควร
ต้องรับผิดด้วย 

ส ำหรับบุคคลที่ต้องรับผิดตำมหลักควำมริบโดยเคร่งครัดนี้ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ขำย และผู้น ำเข้ำซึ่ง
บุคลดังกล่ำวเป็นตัวจักส ำคัญของระบบตลำด ดังนั้น บุคคลเหล่ำนี้ต้องรับผิดร่วมกันในกำรเสี่ยงภัยทำงธุรกิจ 
โดยเฉพำะ “ผู้ผลิต” (Producer) ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในฐำนะที่สำมำรถป้องกันไม่ให้สินค้ำไม่ปลอดภัยออกสู่
ท้องตลำดได้ดีที่สุด  นอกจำกนี้  ยังหมำยควำมรวมถึง “ผู้ที่อยู่ ในสถำนะเสมือนผู้ผลิต” (Apparent 
Manufacturer) ได้แก่ บุคคลใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่ำตนเป็นผู้ผลิตสินค้ำโดยระบุชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำ                 
หรือเครื่องหมำยอ่ืนใดลงบนสินค้ำนั้น แม้ในควำมเป็นจริงแล้ว ตนจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้ำนี้ก็ตำม โดยมี
หลักกำรส ำคัญ คือ ผู้เสียหำยจะต้องสำมำรถก ำหนดตัวผู้ผลิตที่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นได้
โดยง่ำยและโดยเหตุนี้ จึงมุ่งไปที่ข้อควำมหรือสิ่งบ่งชี้ต่ำงๆ ที่ระบุไว้บนตัวสินค้ำเป็นล ำดับแรก24 

ส่วน “ผู้น าเข้า” (Importer) ได้แก่ ผู้น ำเข้ำสินค้ำเพ่ือกำรขำยหรือกำรขำยหรือกำรจ ำหน่ำย
โดยวิธีกำรอ่ืนใดในทำงกำรค้ำ ถือว่ำมีฐำนะเป็นผู้ผลิตด้วย เนื่องจำกผู้น ำเข้ำเป็นผู้สร้ำงควำมเสี่ยงขึ้นด้วยกำร
น ำเข้ำสินค้ำมำยังประเทศท่ีเกิดควำมเสียหำย ดังนั้น ผู้น ำเข้ำจึงมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบและทดสอบสินค้ำ
ที่ตนน ำเข้ำมำ และ “ผู้ขาย” (Supplier) ซ่ึงผู้ขำยสินค้ำจะมีควำมรับผิดก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถระบุตัวผู้ผลิตหรือ
ผู้น ำเข้ำหรือผู้ที่ป้อนสินค้ำให้แก่ตนได้ โดยผู้เสียหำยสำมำรถฟ้องผู้ขำยสินค้ำได้ เพรำะผู้ขำยถือเป็นผู้ผลิตตำม
ข้อสันนิษฐำนของกฎหมำย 

โดยปกติแล้วบุคคลจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยก็ต่อเมื่อมีกำรกระท ำกำรใดที่มีส่วนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำย ซึ่งท ำให้บุคคลดังกล่ำวต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ โดยทั่วไปนั้น
บุคคลจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย ก็ต่อเมื่อได้กระท ำกำรใดอันเป็นควำมผิดหรือสิ่งที่ผิด แต่อย่ำงไรก็ดี 
แนวคิดในเรื่องหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัดนั้น เป็นแนวคิดท่ีก ำหนดให้ต้องมีกำรรับผิดโดยปรำศจำกควำมผิด 
(liability without fault) ควำมหมำยของหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัด หรือ “Strict liability” หมำยถึง 
ควำมรับผิดที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับควำมประมำทเลินเล่อหรือควำมจงใจ แต่เป็นควำมรับผิดที่เกิดจำกกำรฝ่ำฝืนหน้ำที่
ที่จะต้องท ำให้เกิดควำมปลอดภัยโดยแท้จริง หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นควำมรับผิดโดยปรำศจำกควำมผิด               
โดยหน้ำที่ที่จะต้องท ำให้เกิดในกรณีเช่นใดที่จะต้องมีหน้ำที่ที่จะท ำให้เกิดควำมปลอดภัยโดยแท้จริงนั้น              
เป็นหน้ำทีที่ก ำหมำยจะก ำหนดไว้ว่ำในกรณีเช่นใดที่จะต้องมีหน้ำที่ที่จะท ำให้เกิดควำมปลอดภัยโดยแท้จริง  
                และเม่ือ... 

                                                           
24 มำนิตย์ วงศ์เสรี (2544) “รำยงำนกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์เร่ืองควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำ” กรุงเทพมหำนคร                   
กองวิเครำะห์โครงกำรและประเมินผล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ หน้ำ 14 
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และเมื่อมีกำรฝ่ำฝืนหน้ำที่นั้น บุคคลที่มีหน้ำที่ก็จักต้องรับผิดโดยมิพักต้องพิจำรณำว่ำบุคคลนั้นจงใจหรือ
ประมำทเลินเล่อก่อให้เกิดควำมเสียหำยนั้นหรือไม่ หลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัดนี้ แม้จะเป็นกำรก ำหนดควำม
รับผิดไว้เคร่งครัดกว่ำหลักกฎหมำยละเมิดทั่วไป แต่ก็หำได้หมำยควำมว่ำ ควำมรับผิดนี้เป็นควำมรับผิดเด็ดขำด
หรือโดยสมบูรณ์ (absolute liability) ไม่ เพรำะในเรื่องควำมรับผิดโดยเคร่งครัดนั้น กฎหมำยจะมีกำรก ำหนด
เหตุที่ยกเว้นท ำให้บุคคลไม่ต้องรับผิดโดยเคร่งครัดไว้ด้วย เช่น ควำมเสียหำยนั้นเกิดเกิดจำกเหตุที่ผู้ได้รับควำม
เสียหำยเป็นผู้ก่อขึ้น เป็นต้น25 ซึ่งหลักควำมรับโดยเคร่งครัด (Strict liability) นี้ปรำกฏในกฎหมำยไทยมำ
ยำวนำนพอสมควรในกฎหมำยลักษณะละเมิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ตลอดจนได้มีกำรน ำมำ
บัญญัติไว้ในกฎหมำยเฉพำะเรื่อง คือ พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต่ำงก็เป็นรำกฐำนของกำร
ตรำพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่ เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
นอกเหนือไปจำกกฎหมำยควำมรับผิดในผลิตภัณฑ์ของต่ำงประเทศ26 

๒.๑.๕ ทฤษฎีความรับผิดในทางสัญญา (Contractual Liability) 

ควำมรับผิดในทำงสัญญำตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของหลักกฎหมำย ๒ ประกำรประกอบกัน คือ    
หลักควำมรับผิดในค ำรับประกัน (warranty) และหลักนิติสัมพันธ์ทำงสัญญำ (Privity of Contract)  

หลักความรับผิดในค ารับประกัน (Warranty) 

กฎหมำยสัญญำของประเทศได้ให้ควำมหมำยค ำว่ำ Warranty หมำยถึงข้อควำมใดๆ ซึ่งแสดง
ถึงกำรรับรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้ำว่ำจะเป็นไปตำมข้อควำมที่ระบุไว้และยืนยันว่ำตนยินยอมจะรับผิดหำก
มิได้เป็นไปตำมนั้น ฉะนั้น Warranty จึงเป็นข้อสัญญำว่ำจะรับผิดหรือกำรรับประกัน ซึ่งอำจเป็นกำรรับประกัน
โดยชัดแจ้ง (Express Warranty) หรือกำรกำรรับประกันโดยปริยำย (Implied Warranty) 

- การรับประกันโดยชัดแจ้ง (Express Warranty) หมำยถึง กำรรับรองที่ผู้ผลิต
หรือผู้ขำยแสดงออกโดยชัดแจ้งไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดๆ ว่ำหำกสินค้ำมิได้เป็นไปตำมค ำรับรอง จนเป็นเหตุให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้ซื้อสินค้ำนั้น ผู้ซื้อย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่ำเสียหำยได้โดยตรงจำกผู้ที่ให้ค ำรับรอง หรือ
รับประกัน เช่น Crocker V. Winthrop laboratorie ได้ควำมว่ำจ ำเลยเป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยบริษัทผู้ผลิตยำ 
ซึ่งผลิตยำ “Talwin” ซึ่งมรสรรพคุณขจัดควำมเจ็บปวดที่มีผลรุนแรงมำก จ ำเลยได้รับรองต่อผู้ใช้ว่ำเมื่อใช้แล้ว
จะไม่เสพติด ผู้เสียหำยซึ่งได้รับบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุได้ใช้ยำนี้แล้วติดยำ ต่อมำได้ถึงแก่ควำมตำย เพรำะผลจำก
กำรใช้ยำนี้เป็นพำ ศำลได้วินิจฉัยว่ำ จ ำเลยได้สัญญำว่ำยำนี้มิใช่สิ่งที่ใช้แล้วเสพติด จ ำเลยจึงต้องรับผิดในควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นตำมค ำรับประกันโดยชัดแจ้งที่ได้ให้ไว้ โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำ ผู้เสียหำยได้เชื่อตำมค ำรับรองของ
จ ำเลยในเวลำที่จ ำเลยน ำสินค้ำออกจ ำหน่ำยในท้องตลำดหรือไม่ 

- การรับประกันโดยปริยาย (Implied Warranty) เป็นผลของกฎหมำยที่ถือว่ำ
ผู้ขำยได้ให้ค ำรับประกันไว้เช่นนั้น แม้ว่ำตำมควำมเป็นจริงแล้วผู้ขำยอำจมิได้มีกำรให้กำรรับรองหรือรับประกัน 

                ไว้เช่น... 

                                                           
25 มำนิตย์ จุมปำ (2554) “ค ำอธิบำยกฎหมำยควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” พิมพ์คร้ังที่ 1 กรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หน้ำ 50 - 51 
 
26 มำนิตย์ จุมปำ (2554) อ้ำงแล้วในเชิงอรรถที่ 25 
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ไว้เช่นนั้นก็ตำม เช่น กำรรับประกันเรื่องกรรมสิทธิ์ (Warranty of title) กำรรับประกันเรื่องภำระติดพัน 
(Warranly against encumbrances)  

กำรรับประกันกำรใช้สอยสินค้ ำที่ เหมำะสมตำมเจตนำที่ ซื้ อขำย (Warranty of 
Mercheantability) ซึ่งถือว่ำผู้ขำยรับรองต่อผู้ซื้อว่ำ สำมำรถน ำสินค้ำที่ซื้อไปใช้ให้สมประโยชน์ ตำมสภำพของสินค้ำได้ 

กำรรับประกันกำรใช้สอยสินค้ำที่เหมำะสมตำมควำมมุ่งหมำยเฉพำะ (Warranty of 
Fitness for a particular purpose) ซึ่งหมำยถึงผู้ขำยได้ทรำบดีอยู่แล้วในขณะที่ซื้อขำยกันว่ำผู้ซื้อมีควำมมุ่ง
หมำยที่จะใช้ประโยชน์เฉพำะอย่ำงจำกกำรใช้สินค้ำนั้น หรือผู้ซื้อไว้วำงใจในควำมรู้ควำมช ำนำญ หรือ
ควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะตัวของผู้ขำยได้ให้ค ำรับรองหรือรับประกันโดยปริยำยไว้ในเวลำนั้นว่ำสินค้ำนั้น
สำมำรถน ำไปใช้ได้สมประโยชน์หรือควำมมุ่งหมำยโดยเฉพำะ 

แม้ว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากหลักกฎหมาย Warranty แต่เนื่องจากระบบ
เศรษฐกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอ านาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้ งหลายอาศัยอ านาจ
ต่อรองที่เหนือว่าดังกล่าวนี้ ก าหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นความรับผิด (Exemption clause) ตามหลัก
กฎหมายนี้ไว้ในสัญญาที่ท าต่อกันเสีย จึงท าให้ผู้บริโภคซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อรองข้อสัญญาใดๆ ไม่ได้รับ
ประโยชน์จากหลักกฎหมายนี้ 

  หลักความสัมพันธ์ทางสัญญา (Privity of Contract) 
  คู่กรณีที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสัญญำต่อกันเท่ำนั้นที่จะมีสิทธิเรียกร้องให้รับผิดต่อกันได้ ซึ่งถือ
เป็นหลักเกณฑ์อันส ำคัญของหลักควำมรับผิดในทำงสัญญำ บุคคลที่มิใช่คู่สัญญำไม่อำจใช้สิทธิเรียกร้องให้รับผิด
โดยอำศัยมูลเหตุแห่งสัญญำได้ แต่ในสภำพควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ผู้บริโภคมักมิใช่คู่สัญญำกับผู้ประกอบธุรกิจ
โดยตรง เมื่อเกิดควำมเสียหำยจึงตกอยู่ในฐำนะที่เสียเปรียบ เช่น ในคดี Brunnensalz ศำลสูงเยอรมันได้ตัดสิน
ในปี ๑๙๑๕ ว่ำ โจทก์เป็นผู้ซื้อเกล็ดเกลือยำ Brunnensalz ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของจ ำเลยมำจำกร้ำยขำยยำ 
โจทก์ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรบริโภคยำนั้น เนื่องจำกมีเศษแก้วปะปนอยู่ จึงฟ้องจ ำเลยซึ่งเป็นผู้ผลิตให้              
ต้องรับผิด ศำลได้วินิจฉัยว่ำ โจทก์ไม่อำจเรียกร้องให้จ ำเลยรับผิดโดยอำศัยสัญญำได้ เพรำะโจทก์ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงสัญญำกับจ ำเลยซึ่งเป็นผู้ผลิต 
  หลักควำมควำมสัมพันธ์ทำงสัญญำ (Privity of Contract) นับเป็นอุปสรรคส ำคัญที่ท ำให้
ผู้บริโภคไม่สำมำรถเรียกร้องควำมเสียหำยจำกผู้ประกอบธุรกิจได้ เนื่องจำกมิใช่อยู่คู่สัญญำ 27 แต่หลักดังกล่ำว
ได้มีกำรผ่อนคลำยลง โดยยอมให้บุคคลที่อยู่ในครัวเรือนหรือแขกของผู้ซื้อ  หรือบุคคลที่คำดหมำยจะใช้หรือ
ได้รับผลจำกสินค้ำนั้น ให้สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผู้ประกอบธุรกิจได้ แต่ก็มีข้อจ ำกัดเฉพำะควำม
เสียหำยที่มีผลต่อร่ำงกำยเท่ำนั้น 
  ผู้ประกอบธุรกิจบำงส่วนได้อำศัยอ ำนำจต่อรองทำงเศรษฐกิจที่เหนือกว่ำ น ำเอำหลักสิทธิ
เสรีภำพในกำรท ำสัญญำไปใช้ในทำงที่เป็นประโยชน์แก่ตนฝ่ำยเดียว ในรูปแบบข้อสัญญำส ำเร็จรูป โดยก ำหนด
ข้อสัญญำที่ตนเองได้เปรียบเอำไว้ เช่น ข้อยกเว้นควำมรับผิด (Exempion Clause) จนท ำให้ผู้บริโภคต้องตก
อยู่ในฐำนะท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจนในบำงประเทศต้องควบคุมแก้ไขข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมดังกล่ำว โดยท ำ
ให้ข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมเหล่ำนั้นไม่มีผลบังคับ เช่นกำรใช้หลักกำรตีควำมของศำล โดยอำศัยหลักกฎหมำยที่มีอยู่  
                      เช่น... 

                                                           
27 สุษม ศุภนิตย์ (2557)“ค ำอธิบำยกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค” พิมพ์คร้ังที่ 9 กรุงเทพมหำนคร ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
หน้ำ 9-10 
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เช่น หลักศีลธรรม หลักสุจริต ตลอดจนออกกฎหมำยพิเศษมำควบคุมเป็นกำรเฉพำะ เช่น ประเทศเยอรมัน               
ได้ออกกฎหมำย The Standard Terms Act 1974 โดยก ำหนดเทคนิค ๒ ประกำร คือ กำรควบคุมและกำร
ทดสอบสมเหตุสมผล28 

  ๒.๓ ทฤษฎีกฎหมายที่น ามาใช้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
   ๒.๓.๑ การไม่ให้ความส าคัญกับความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา (Freedom of Will) 
หรือเสรีภำพในกำรท ำสัญญำ ด้วยเหตุที่แนวคิดทฤษฎีดังกล่ำวเหมำะสมในสภำพสังคมที่เท่ำเทียมกันในอ ำนำจ
ต่อรองและมีระบบกำรค้ำที่แข่งขันกันค่อนข้ำงสมบูรณ์ ทฤษฎีควำมรับผิดเฉพำะคู่กรณีในสัญญำ (Privity of 
Contract)  ที่ เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรมี เสรีภำพในกำรท ำสัญญำนั้นก็ เหมำะสมกับกรณีที่คู่ สัญญำ                         
มีควำมสำมำรถในกำรต่อรองเท่ำๆ กัน แต่ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคนั้น โดยเหตุที่ผู้บริโภคไม่จ ำต้องบริโภคสินค้ำ
หรือบริกำรโดยอำสัญควำมสัมพันธ์ในทำงสัญญำเสมอไป เนื่องจำกกำรบริโภคเป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ             
ของมนุษย์ ซึ่งมิได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสถำนะทำงสังคม (Status Quo) ควำมสำมำรถของบุคคล (Capability) 
หรือข้อตกลงในทำงนิติกรรมสัญญำ เพรำะฉะนั้นหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีควำมรับผิดในควำมเสียหำยที่ต้องอำศัย
ควำมผูกพันทำงสัญญำที่กฎหมำยรับรองจึงเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงในกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่มิใช่คู่กรณีใน
สัญญำ ทฤษฎีกฎหมำยที่ก่อตั้งสิทธิในกำรในกำรใช้ได้รับกำรเยียวยำชดใช้เมื่อมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกกำร
บริโภคจึงไม่ค ำนึงถึงหลักควำมสัมพันธ์ทำงสัญญำ (Privity Rule) แต่อย่ำงใด 
   ดังนั้น กำรก ำหนดว่ำ ผู้บริโภคคือใคร จึงไม่ก ำหนดโดยอำศัยหลักควำมสัมพันธ์ทำง
สัญญำ แนวคิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคจึงก่อให้เกิดกำรปฏิเสธทฤษฎีเสรีภำพในกำรท ำสัญญำ และหลัก
ควำมรับผิดเฉพำะคู่กรณีโดยสิ้นเชิง กำรก ำหนดกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคจึงออกมำในรูปของกำรขยำยควำม
รับผิดของผู้ขำยไปสู่บุคคลอ่ืนๆ ที่มิใช่ผู้ซื้อ เช่น ให้รับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องของสินค้ำที่เกิดอันตรำย                  
ต่อบุคคลในครอบครัวของผู้ซื้อ เป็นต้น29 

   ๒.๓ .๒ ทฤษฎีความรับผิดในทางละเ มิดซึ่ ง ใช้บทสันนิษฐานความผิด 
(Presumption of Fault) หลักควำมรับผิดในทำงละเมิดนั้น มีทฤษฎีควำมรับที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่ 
๒ หลัก คือ มีควำมรับผิดเมื่อมีควำมผิด กล่ำวคือผู้กระท ำละเมิดจงใจหรือประมำทเลินเล่อก่อให้เกิดควำม
เสียหำย และหลักควำมรับผิดโดยกฎหมำยสันนิษฐำนว่ำมีควำมผิดแม้มิได้มีกำรจงใจ หรือกำรประมำทเลินเล่อ 
บำงกรณีก็เป็นกำรสันนิษฐำนเด็ดขำดไม่มีข้อยกเว้นในกำรน ำสืบหักล้ำง (Absolotue Liability) หรือ             
No Fault Liability บำงกรณีก็มีข้อยกเว้นให้มีกำรน ำสืบหักล้ำงบทสันนิษฐำนที่กฎหมำยบัญญัติไว้ ได้              
หลักควำมรับผิดชอบแบบที่สองนี้เรียกโดยทั่วไปว่ำ ควำมรับผิดเด็ดขำด (Strict Liability) หลักควำมรับผิด
เด็ดขำดได้รับกำรยอมรับมำกขึ้นเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีท่ีควำมเสียหำยเกิดจำกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีควำมสลับซับซ้อน
ในกำรผลิต ผู้ใช้ได้รับควำมเสียหำยไม่อำจพิสูจน์ถึงเหตุแห่งควำมเสียหำยได้ว่ำเป็นควำมผิดพลำดของผู้ใด 

                  เหตุผล... 

                                                           
28 สมชำย อติกรจุฑำศิริ (2542) “ปัญหำในกำรด ำเนินคดีที่เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค                   
พ.ศ. 2522” วิทยำนิพนธ์นิติศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง หน้ำ 25 -29 
29 สุษม ศุภนิตย์ (2557)“ค ำอธิบำยกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค” พิมพ์คร้ังที่ 9 กรุงเทพมหำนคร ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
หน้ำ 11  
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เหตุผลของกำรน ำเอำทฤษฎีควำมรับผิดเด็ดขำดในทำงละเมิดมำปรับใช้กับคดีที่ฟ้องให้ชดใช้ควำมเสียหำย              
ที่เกิดจำกกำรบริโภคก็เพรำะว่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรบริโภคนั้นเป็นเรื่องยำก จะพิสูจน์ได้ว่ำเกิดขั้น
จำกควำมผิดของฝ่ำยใด ยิ่งกระบำนกำรในกำรบริโภคอันประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ขำยส่ง ผู้ขำยปลีก ผู้บริโภค                  
เป็นกระบวนกำรที่กว้ำง ยิ่งยำกแก่กำรเริ่มพิสูจน์ควำมช ำรุดบกพร่องจะเกิดขึ้นในช่วงใด และควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคคนสุดท้ำยที่บริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเกิดเนื่องจำกเหตุแห่งควำมบกพร่องในขณะใด ในกรณีกำร
ผลิตที่มีเทคนิคสลับซับซ้อน กำรพิสูจน์ว่ำมีควำมบกพร่องในกำรผลิตยังไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้บริโภคจะพิสูจน์ได้ง่ำย
กว่ำผู้ผลิตสินค้ำกระท ำโดยประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้มีควำมช ำรุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์กำรก ำหนดให้ผู้ผลิต
หรือผู้ขำย (ในบำงกรณี) ต้องรับผิดโดยปรำศจำกกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ จึงเป็นกำรเหมำะสม 
ทัง้นี้ภำยในเงื่อนไขว่ำ ผู้ผลิตหรือผู้ที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องรับผิดนี้อำจพิสูจน์เพ่ือพ้นควำมรับผิดได้ เช่น 

ก. พิสูจน์ว่ำ ผู้บริโภคใช้สินค้ำนั้นโดยไม่ถูกวิธีในกรณีท่ีมีค ำอธิบำยวิธีใช้ หรือค ำเตือนไว้แล้ว 
ข. พิสูจน์ว่ำควำมเสียหำยเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของผู้บริโภคเอง 
ค. ควำมช ำรุดบกพร่องมิได้มีอยู่ในขณะที่ผู้บริโภคซื้อสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์นั้น หำกแต่

ควำมช ำรุดบกพร่องขึ้นเพรำะกำรกระท ำของบุคคลอื่นซึ่งผู้ผลิตหำจ ำต้องรับผิดด้วยไม่30 
  ๒.๔ การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์ (Civil Law) 
  อำจกล่ำวได้ว่ำควำมเป็นมำหรือวิวัฒนำกำรในด้ำนกฎหมำยและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคในต่ำงประเทศ (โดยเฉพำะประเทศที่มีระบบกฎหมำยจำรีตประเพณี) นั้นเริ่มต้นจำกคดีที่เรียกร้อง
ในทำงละมิดให้มีกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรใช้สินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีควำม
ช ำรุดบกพร่อง และจ ำเลย (ผู้ผลิต) มีหน้ำที่ป้องกันควำมเสียหำยเพรำะอยู่ในฐำนะที่จะควบคุมตรวจสอบได้ดี
ที่สุด เพ่ือมิให้สินค้ำนั้นก่ออันตรำยแก่ผู้ใช้ 
  ตัวอย่ำงเช่น ใน ค.ศ. ๑๙๑๖ ในสหรัฐอเมริกำ ศำลได้วินิจฉัยในคดีระหว่ำง Macpherson 
กับ Buick Mortor ซึ่งโจทก์ฟ้องว่ำ จ ำเลยเป็นผู้ผลิตรถยนต์จ ำหน่ำยแก่พ่อค้ำขำยปลีกและโจทก์ซื้อรถดังกล่ำว
จำกพ่อค้ำขำยปลีก ล้อรถช ำรุดเป็นเหตุให้รถพลิกคว่ ำและโจทก์ได้รับบำดเจ็บ จ ำเลยต่อสู้ว่ำล้อรถนี้จ ำเลยซื้อ
มำจำกผู้ผลิตอ่ืนและโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องจ ำเลยเพรำะระหว่ำงโจทก์จ ำเลยไม่มีข้อผูกพันให้ต้องรับผิดต่อกัน               
ทั้งโดยสภำพแล้วรถยนต์มิใช่ทรัพย์อันตรำย อันจะท ำให้จ ำเลยอยู่ในฐำนะที่จะต้องรับผิดในควำมเสียหำยอัน
เกิดขึ้นจำกทรัพย์นั้น (ทั้งนี้เพรำะทรัพย์อันตรำยจ ำกัดเฉพำะที่เป็นอันตรำยโดยสภำพที่ชัดแจ้ง เช่น น้ ำมัน
เชื้อเพลิง วัตถุระเบิด ยำพิษ เป็นต้น) 
  ศำลอุทธรณ์แห่งนครนิวยอร์กวินิจฉัยว่ำ จ ำเลยต้องรับผิดในควำมเสียหำยอันเกิดจำกควำม
ช ำรุดพกพร่องเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรำย แม้ว่ำโจทก์มิได้มีควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำกับจ ำเลยก็ตำม                
ไม่เฉพำะแต่กรณีทรัพย์อันตรำยโดยสภำพเท่ำนั้น แต่ควำมรับผิดเช่นนี้ หมำยรวมถึงทรัพย์ซึ่งสำมำรถท ำให้ชีวิต
และร่ำงกำยอำจเป็นอันตรำยได้ ถ้ำหำกมีกำรประมำทเลินเล่อในกำรผลิตของผู้ผลิต และทรัพย์นั้นเป็นที่  
 
              คำดหมำย... 

                                                           
30 สุษม ศุภนิตย์ (2557)“ค ำอธิบำยกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค” พิมพ์คร้ังที่ 9 กรุงเทพมหำนคร ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
หน้ำ 12 - 13  
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คำดหมำยได้ว่ำย่อมมีกำรบริโภคได้กว้ำงขวำง ไม่ว่ำจะโดยผู้ซื้อเองหรือผู้อ่ืนนอกจำกผู้ซื้อ ศำลเห็นว่ำ ผู้ผลิตมี
หน้ำที่ต้องผลิตขึ้นด้วยควำมระมัดระวัง 
  ใน ค.ศ. ๑๙๓๒ ในประเทศอังกฤษ คดีระหว่ำง Donoghue กับ Stevenson ซึ่งโจทก์ฟ้องให้
จ ำเลยจ ำเลยซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ ำขิง (Ginger - beser) รับผิดในกรณีที่มีซำกหอย (Snall) เน่ำเปื่อยอยู่ในขวด
น้ ำขิงท่ีโจทก์ซ่ือจำกร้ำนค้ำเพ่ือบริโภค เป็นเหตุให้โจทก์เกิดอำกำรคลื่นเหียนอำเจียนและป่วย 
  ศำลสูงของอังกฤษตัดสินโดยเสียงส่วนใหญ่ว่ำ จ ำเลยต้องรับผิดแม้ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับ
โจทก์ก็ตำม เพรำะเป็นหน้ำที่โดยทั่วไปของจ ำเลยในอันที่จะต้องดูแลรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Ultimate 
consumer) ซึ่งได้รับควำมเสียหำยจำกกำรบริโภคท่ีจ ำเลยเป็นผู้ผลิต 
  Lord Atkin ผู้พิพำกษำศำลอังกฤษอธิบำยว่ำ 
  “ผู้ผลิตสินค้ำประเภทซึ่งจ ำหน่ำยในลักษณะที่ผู้บริโภคไม่อำจจะตรวจตรำดูควำมบกพร่องได้
หรือไม่ (อำจคำดหมำยได้ว่ำสินค้ำนั้นมีควำมบกพร่องอยู่ในขณะบริโภค) ย่อมต้องมีหน้ำที่ที่จะต้องรับผิดชอบ
ในกำรระมัดระวังกระบวนกำรผลิตสินค้ำชนิดนั้น หำกบกพร่องในหน้ำที่ระมัดระวังดังกล่ำวเป็นเหตุให้มีควำม
บกพร่องจนเกิดควำมเสียหำยแก่ชีวิตทรัพย์สินของผู้บริโภค ผู้ผลิตติองรับผิด” 
  ควรสังเกตว่ำ ในคดีที่ยกมำทั้งสองคดีนี้โจทก์ฟ้องโดยอ้ำงว่ำจ ำเลยประมำทเลินเล่อและขอให้
ศำลพิจำรณำว่ำ จ ำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้โจทก์ในทำงละเมิด ศำลวินิจฉัยโดยวำงหลักว่ำ
จ ำเลยบกพร่องในหน้ำที่จึงถือว่ำเป็นประมำทเลินเล่อ หน้ำที่ของจ ำเลยในฐำนะผู้ผลิตนั้นศำลขยำยหรือก ำหนด
ขึ้นโดยมีเหตุผลเฉพำะเรื่องเป็นคดีๆ ไป ทั้งนี้เพรำะเหตุว่ำกฎหมำยในระบบ Common Law นั้นมิได้บัญญัติว่ำ 
กำรกระท ำอย่ำงไรเป็นละเมิด เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐            
ของไทย ดังนั้นอย่ำงไรจะเป็นละเมิดนั้นสุดแท้แต่ข้อเท็จจริงในคดีเป็นคดีๆ ไป 
  หลังจำกค ำพิพำกษำคดีดังกล่ำวมำนี้นับว่ำเป็นก้ำวใหม่แห่งกำรวิวัฒนำกำรของกฎหมำย
คุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๑๖ เป็นต้นมำ ในแง่ควำมรับผิดนอกเหนือจำกหน้ำที่ตำมสัญญำ นับเป็น
จุดเริ่มต้นแห่งกำรตื่นตัวในเรื่องควำมรับผิดของผู้ผลิตหรือผู้ขำย ซึ่งแตกต่ำงจำกหลักกฎหมำยเดิมที่ให้ผู้ซื้อ
รับผิดชอบในกำรระมัดระวัง (Caveat Emptor) ในกำรซื้อสินค้ำนอกจำกนั้นยังก่อให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุง
เพ่ิมเติมก ำหมำยลำยลักษณ์อักษรอีกหลำยฉบับเป็นต้นว่ำ บัญญัติให้ผู้ขำยรับผิดต่อผู้เสียหำยที่มิ ใช่ผู้ซื้อโดยไม่
ต้องอำศัยหลักนิติสัมพันธ์ (Privity Rule) เช่น Uniform Code ว่ำด้วย ซื้อขำย ของประเทศสหรัฐอเมริกำ  
เป็นต้น Professor W. Friedmann ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ในแง่ควำมเปลี่ยนแปลงหรือกำรปรับกฎหมำยให้
เหมำะสมกับสภำพสังคม โดยเขียนไว้ในหนังสือ Law in a Changing Society ว่ำหลักกฎหมำย Common Law 
(หรือกฎหมำยที่เกิดจำกกำรพิพำกษำคดีก่อนๆ) ไม่อำจจะยืนยงอยู่ได้ตลอดไป เมื่อสังคมมีลักษณะหรือสภำพ
แตกต่ำงไปจำกเดิม 
  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำแนวคิดในกำรคุ้มครองผู้บริโภคนั้น หำกพิจำรณำในด้ำนของควำมรับผิด
ในทำงสัญญำก็จะเห็นว่ำ กำรยึดถือหลักกฎหมำยแพ่งที่ก ำหนดว่ำคู่สัญญำซึ่งมีสิทธิและหน้ำที่ต่อกันเท่ำนั้นที่มี
สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้เยียวยำควำมเสียหำยจำกกันและกันได้  ก็จะเป็นเรื่องที่แคบเกินไปและไม่สำมำรถ
แก้ปัญหำที่เกดจำกกำรบริโภคที่มีสภำพเปลี่ยนไปจำกสังคมยุคก่อนๆ อย่ำงมำกมำยได้  จึงจ ำเป็นที่จะต้องวำง
หลักในเรื่องควำมรับผิดนอกเหนือจำกสัญญำมำใช้ ทั้งนี้เพรำะในสภำวะกำรผลิต ปัจจุบันผู้ผลิตอยู่ในฐำนะที่จะ
ป้องกันควำมเสียหำยอันเกิดขึ้นจำกกำรบริโภคสินค้ำได้ดีที่สุด กำรถือหลักในเรื่องควำมมีนิติสัมพันธ์และสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือควำมรับผิดตำมสัญญำ (Privity Rule) ซึ่งจ ำกัดเฉพำะคู่กรณีในสัญญำเท่ำนั้นที่อำจจะ 
               เรียกร้อง... 
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เรียกร้องกันได้อย่ำงเหนียวแน่นเป็นอุปสรรคอย่ำงใหญ่หลวงในกำรใช้บังคับเพ่ือก่อให้เกิดควำมยุติธรรมใน
สังคมกำรบริโภคในปัจจุบัน กล่ำวคือ ผู้เสียหำยซึ่งมิใช่คู่กรณีในสัญญำจะไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขำยสินค้ำหรือ
ขำยบริกำรรับผิดต่อตนได้ และจะมีทำงเลือกอยู่เพียงทำงเดียว คือ กำรฟ้องคดีละเมิด ซึ่งในแง่ของควำมรับผิด
ในทำงละเมิดนั้นตำมปกติผู้เสียหำยต้องพิสูจน์ควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อของผู้ขำยหรือผู้ประกอบธุรกิจ 
อันเป็นประเด็นที่แทบจะพิสูจน์ไม่ได้เลยในกรณีท่ีสินค้ำหรือบริกำรนั้นมีควำมสลับซับซ้อนในแง่เทคนิคกำรผลิต 
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเท่ำนั้นที่จะรู้ถึงขั้นตอนกำรผลิต ดังนั้นจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงหลักควำมรับผิด
ในทำงละเมิดให้เหมำะสมยิ่งขึ้น นั่นคือกำรใช้หลักควำมรับผิดเด็ดขำดในควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรบริโภค 
  ในปัจจุบันหลักควำมรับผิดเด็ดขำดในทำงละเมิดนี้ถูกน ำไปใช้เป็นแนวก ำหนดควำมรับผิดใน
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศต่ำงๆ ทั้งในกฎหมำยเฉพำะและในกฎหมำยละเมิดที่มีกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมทั้งนี้สุดแท้แต่ระบบกฎหมำยและสภำพกำรณ์ของประเทศนั้นๆ จะพึงมีในหมู่ประเทศที่มีระบบ
กฎหมำยแบบจำรีตประเพณี เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย เหล่ำนี้กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้รับ
กำรพัฒนำอยู่เสมอในบรรดำประเทศในระบบกฎหมำยจำรีตประเพณีนี้สหรัฐอเมริกำค่อนข้ำงจะพัฒนำ
กฎหมำยในด้ำนนี้ไปไกลที่สุด กล่ำวคือ มีทั้งกำรบัญญัติกฎหมำยของสหพันธรัฐเพ่ือใช้บังคับทั่วประเทศ                  
และกำรบัญญัติเพ่ิมเติมแก้ไขกฎหมำยของมลรัฐเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมำตรกำรในกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ยกตัวอย่ำงกฎหมำยสหพันธ์ เช่น The Consumer Product Act 1972 หรือ The Uniform Commercial Code               
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำย (Sale) หรือ กฎหมำยลักษณะละเมิด The Restatement Of Torts Section 402 (A) 
The Maguson Moss Warranty FTC Improvement Act 1975 หรือกฎหมำยของมลรัฐ Kansas ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เช่น The Kansas Consumer Protion Act 1975 เหล่ำนี้ เป็นต้น ในประเทศอังกฤษก็มีกำรปรับปรุง
กฎหมำย The Supply of Goods (Implied Terms) Act 1977 เป็นต้น ส่วนในประเทศที่ใช้ระบบประมวล
กฎหมำย (Civil Law) วิวัฒนำกำรในด้ำนนี้ก็มีอยู่เช่นกัน ยกตัวอย่ำงเช่นกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  (Product 
Liability) ในประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น วิวัฒนำกำรของกฎหมำยในประเทศต่ำงๆ ที่กล่ำวนี้เป็นผล
ของกำรที่พิจำรณำเห็นว่ำหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยทั่วไปที่มีอยู่เช่น กฎหมำยแพ่งหรือกฎหมำยอำญำไม่สำมำรถ
จะน ำมำปรับได้กับกำรให้ควำมคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่ำงเหมำะสม 
  โดยสรุปอำจกล่ำวได้ว่ำ แนวคิดและทฤษฎีที่เป็นที่มำของกำรบัญญัติกฎหมำยเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประกอบด้วย กำรขยำยหลักควำมรับผิดในทำงสัญญำให้กว้ำงออกไป ไม่ถือหลักคู่กรณีในสัญญำ
เท่ำนั้นที่จะมีสิทธิเรียกร้องต่อกัน (Privity of Contract) กล่ำวโดยย่อก็คือ ไม่ถือว่ำสัญญำผูกพันเฉพำะคู่สัญญำ 
กับกำรน ำเอำหลักข้อสันนิฐำนควำมผิดในกฎหมำยละเมิดที่ให้ถือว่ำ ผู้ประกอบธุรกิจอำจต้องรับผิดโดยไม่
จ ำเป็นต้องมีควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อ (Strict Liability) เว้นแต่ตนจะพิสูจน์หักล้ำงได้ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดข้อยกเว้นไว้มำใช้ในคดีที่เกิดควำมเสียหำยขึ้น เนื่องจำกกำรบริโภคสินค้ำหรือบริกำร 

๓. บทกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางค าวินิจฉัยของศาลและค าพิพากษาของศาล 
  ๓.๑ กฎหมายอ่ืนๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  กฎหมำยซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้เสียหำยอันอำจฟ้องคดีได้โดยตรง ได้แก่ 
  ๓.๑.๑ ประมวลกฎหมายอาญา 
  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๓๖ ถึงมำตรำ ๒๓๙ ระบุถึงควำมผิดเกี่ยวกับกำรอันตรำย
ต่อประชำชนและมำตรำ ๒๗๐ ถึง ๒๗๕ ระบุถึงควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำ เป็นมำตรกำรทำงกฎหมำยอีกทำงหนึ่ง           
              ซึ่งบัญญัติ... 



- ๒๖ - 

ซึ่งบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในด้ำนอำหำร ยำ เครื่องบริโภคอ่ืนๆ รวมตลอดถึงกำรคุ้มครองด้ำนกำรค้ำ
เกี่ยวกับกำรชั่ง ตวง วัดปริมำณสินค้ำคุณภำพและที่มำของสินค้ำด้วยวิธีก ำหนดโทษปรับ และจ ำคุกไว้ในกำร
กระท ำผิดซึ่งกฎหมำยบัญญัติไว้ 
  หำกพิจำรณำบทบัญญัติในประมวลกฎหมำยอำญำที่กล่ำวข้ำงต้นละเอียดแล้ว จะพบว่ำ
บทบัญญัติของกฎหมำยมุ่งหมำยในกำรปลอมบน อำหำร ยำ และเครื่องอุปโภคอ่ืนๆ น้ ำดื่มที่จัดไว้ให้ประชำชน
เท่ำนั้นที่เป็นควำมผิดและระบุโทษไว้ (มำตรำ ๒๓๖ – ๒๓๙) ไม่มีบทบัญญัติคุ้มครอง กรณีอำหำรเกิดอันตรำย
ต่อร่ำงกำยหรือสุขภำพของประชำชน โดยไม่อำจคำดหมำยได้ กล่ำวอีกนัยหนึ่งกำรกระท ำจะเป็นควำมผิด                    
ตำมกฎหมำยอำญำ ต้องเป็นกำรกระท ำที่มีเจตนำหรือกระท ำโดยประมำทเท่ำนั้น กรณีเครื่องอุปโภคเกิดเป็น
พิษหรือเป็นอันตรำยอันไม่อำจคำดหมำยได้  ไม่อยู่ในควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยอำญำมำตรำ ๒๓๖ – ๒๓๙                
เช่น อำหำรหรือยำเกิดเป็นพิษหรือมีผลข้ำงเคียงเม่ือบริโภคเป็นเวลำนำน 
  ส่วนกรณีกำรคุ้มครองด้ำนกำรค้ำนั้น จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยมุ่งคุ้มครองเฉพำะเรื่องกำรควบคุม
กำรใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด กำรของโดยหลอกลวง แหล่งก ำเนิด สภำพ คุณภำพ หรือปริ มำณ กำรปลอม
เครื่องหมำยกำรค้ำ กำรเลียนเครื่องกำรค้ำ และกำรเข้ำมำเพ่ือจ ำหน่ำยซึ่งสินค้ำอันเป็นสินค้ำปลอม กฎหมำย
มิได้คุ้มครองในด้ำนกำรประกันคุณภำพสินค้ำอันตรำยที่เกิดจำกสินค้ำปลอมที่มีคุณภำพต่ ำกว่ำมำตรฐำนหรือ
กำรก ำหนดรำคำสูงเกินควำมเป็นควำมเป็นจริง 
  อย่ำงไรก็ตำม บทบัญญัติในประมวลกฎหมำยอำญำที่กล่ำวทั้งหมดนี้ก็ยังมีประโยชน์ในแง่กำร
คุ้มครองผู้บริโภคในสภำวกำรณ์ปัจจุบันอยู่ไม่น้อย และเป็นกฎหมำยซึ่งคุ้มครองผู้บริโภคผู้ได้รับควำมเสียหำย
อย่ำงตรงที่สุด ในแง่สิทธิกำรเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้เอง แต่ในควำมเป็นจริงผู้บริโภคที่เป็นประชำชนคนไทยจะใช้
สิทธิดังกล่ำวน้อย เนื่องจำกไม่นิยมฟ้องร้องคดีในศำล ยิ่งกว่ำนั้น กำรฟ้องคดีอำญำไม่สำมำรถได้รับกำรเยียวยำ
ควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนได้ เพรำะกฎหมำยอำญำเป็นเรื่องน ำตัวผู้กระท ำผิดไปลงโทษ 
  ๓.๑.๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด 
  มำตรำ ๔๒๐ เป็นบทบัญญัติเรื่องละเมิด ซึ่งเป็นบทบัญญัติกว้ำงมำก แต่มีอุปสรรคต่อกำร
ปรับใช้กับกรณีคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ตรงที่กฎหมำยลักษณะละเมิดของไทยเป็นเรื่องต้องกระท ำโดยจงใจหรือ
กระท ำโดยประมำท ให้เขำเสียหำยต่อชีวิตร่ำงกำย สุขภำพ ทรัพย์ ฯลฯ กรณีที่ไม่กำรกระท ำโดยจงใจหรือ
ประมำทก็ไม่อำจอำศัยบทบัญญัติเรื่องละเมิดปรับใช้ได้ ทั้งๆ ที่ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรบริโภคสินค้ำใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจำกเหตุซึ่งไม่อำจคำดหมำยได้ กล่ำวอีกนัยหนึ่งขำกกำรจงใจ (หรือไม่ถึงกับประมำท) ของ
ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจกำรค้ำบริกำร ทั้งนี้ด้วยเหตุที่วิวัฒนำกำรทำงกระบวนกำรผลิตตลอดจนวัสดุที่ใช้ใน
กำรผลิตนั้นเจริญอย่ำงรวดเร็วและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น กฎหมำยละเมิดของไทยจึงมีข้อบกพร่องในแง่นี้อยู่ แม้ว่ำ
จะมีบทสันนิษฐำนว่ำจ ำเลยจงใจหรือประมำทท ำให้เป็นควำมผิดอยู่ในมำตรำ ๔๒๒ อันได้แก่กรณีฝ่ำฝืนบท
บังคับแห่งกฎหมำยอันมีที่ประสงค์เพ่ือจะปกป้องบุคคลอ่ืนก็ตำม แต่บทสันนิษฐำนตำมมำตรำนี้มิ ใช่                       
บทสันนิษฐำนเด็ดขำด ดังนั้น จ ำเลยจึงสำมำรถน ำสืบพิสูจน์ได้ว่ำตนมิได้จงใจหรือประมำทเลินเล่อแต่อย่ำงใด 
เพ่ือปฏิเสธควำมรับผิดได้ 
  ในต่ำงประเทศนั้นหลักควำมรับผิดชอบของผู้ผลิตนั้นอำศัยหลักกฎหมำยละเมิดที่เรียกว่ำ 
Strict Liability ได้แก่ควำมรับผิดในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรบริโภคสินค้ำที่ผู้ผลิตจักต้องรับผิดแม้ไม่มีกำร
จงใจหรือประมำทในกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยเหล่ำนั้นเลยก็ตำม ตัวอย่ำงเช่น The consumer Product 
Safety Act, 1972 ของประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นต้น 
                ๓.๑.๓ ประมวล... 



- ๒๗ - 
  ๓.๑.๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจ้างท าของ 
  กำรจ้ำงท ำของตำมกฎหมำย หมำยควำมถึง กำรตกลงรับจะท ำกำรงำนสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส ำเร็จ
แห่งกำรงำนสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส ำเร็จ โยมีกำรตกลงจะให้สินจ้ำงเพ่ือผลส ำเร็จแห่งกำรที่ท ำนั้น จะเห็นว่ำกำรจ้ำง
ท ำของมีควำมหมำยกว้ำงมำก ในปัจจุบันมีค ำอีกค ำหนึ่งที่นิยมใช้และบัญญัติไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับ คือ ค ำว่ำ 
“บริการ” ซึ่งมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำจ้ำงท ำ “การงาน” อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด กล่ำวคือ บริกำร หมำยรวมถึง              
กำรให้ใช้สิทธิหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจกำรใดๆ โดยเรียกค่ำตอบแทนด้วย โดยนัยดังกล่ำวผู้เขียนจึง
เห็นว่ำ “บริการ” มีควำมหมำยรวมทั้งกำรจ้ำงท ำงำนและให้เช่ำทรัพย์ 
  บทบัญญัติเรื่องกำรจ้ำงท ำของในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์บัญญัติคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ว่ำจ้ำงไว้แต่เฉพำะกรณีดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้รับจ้ำงไม่เริ่มท ำกำรในเวลำอันสมควร หรือชักช้ำฝ่ำฝืนข้อก ำหนดแห่งสัญญำ ปรำศจำก
ควำมผิดของผู้ว่ำจ้ำง จนอำจคำดหมำยล่วงหน้ำได้ว่ำกำรนั้นจะไม่ส ำเร็จภำยในก ำหนดเวลำที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ว่ำ
จ้ำงเลิกสัญญำโดยไม่ต้องรอคอยให้ถึงเวลำก ำหนดส่งมอบ (มำตรำ ๕๙๓) 

๒. ถ้ำผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำสัมภำระในกำรท ำกำรงำน ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำชนิดที่ดี (มำตรำ ๕๘๙)  
๓. ถ้ำเกิดควำมช ำรุดบกพร่องขึ้น เพรำะสถำพแห่งสัมภำระผู้รับจ้ำงต่องรับผิด (มำตรำ ๕๙๑) 

หำกผู้รับจ้ำงรู้อยู่แล้วว่ำสัมภำระนั้นไม่เหมำะ 
๔. ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องเท่ำที่ปรำกฏขึ้นภำยในหนึ่งปี นับแต่วันส่งมอบ 

หรือที่ปรำกฏขึ้นภำยในห้ำปี ถ้ำกำรที่ท ำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้ำงกับพ้ืนดิน นอกจำกเรือนโรงท ำด้วยเครื่องไม้ 
(มำตรำ ๖๐๐) 

๕. ถ้ำผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำสัมภำระ และกำรที่จ้ำงท ำนั้นพังทลำยหรือบุบสลำยก่อนได้ส่งมอบ
กันถูกต้อง ควำมวินำศตกเป็นพับแก่ผู้รับจ้ำงหำกมิได้เป็นกำรกระท ำของผู้ว่ำจ้ำง สินจ้ำงเป็นอันไม่ต้องใช้ 
(มำตรำ ๖๐๓) 

๖. ในกรณีที่มีผู้รับจ้ำงช่วง ผู้รับจ้ำงคงต้องรับผิดเพ่ือควำมประพฤติหรือควำมผิดอย่ำงใดๆ 
ของผู้รับจ้ำงช่วงด้วย (มำตรำ ๖๐๔) 

กรณีจ้ำงท ำของนั้นในปัจจุบันที่มีปัญหำมำกที่สุดเห็นจะได้แก่กำรจ้ำงปลูกบ้ำนจัดสรร 
กฎหมำยลักษณะจ้ำงท ำของคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ของผุ้ว่ำจ้ำงในฐำนะผู้บริโภคไว้พอสมควร และไม่
ถึงกับล้ำสมัยจนเกินไป อย่ำงไรก็ตำม ยังมีกรณีเกิดข้ึนนอกเหนือจำกบทบัญญัติของกฎหมำยปัจจุบันหลำยกรณี 
ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยกฎหมำยอ่ืนซึ่งมีบทบัญญัติคุ้มครองมำกกว่ำ ตัวอย่ำงเช่น กำรปลูกสร้ำงผิดพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร หรือกำรใช้วสดุก่อสร้ำงผิดมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรก่อสร้ำง ซึ่งแม้ว่ำ
ประเทศเรำจะมีพระรำชบัญญัติควบคุมกำรก่อสร้ำงและพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรออกใช้บังคับก็ตำม 
ปัญหำอยู่ที่ว่ำผู้เสียหำยที่จะร้องด ำเนินคดีกับผู้ฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติเหล่ำนั้นได้คือ หนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ    
ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเหล่ำนี้เท่ำนั้น ผู้เสียหำยที่เป็นผู้ว่ำจ้ำงไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ๒ 
ฉบับดังกล่ำวโดยเพรำะพระรำชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นกฎหมำยที่มิได้ให้สิทธิฟ้องคดีแก่เอกชน 

๓.๑.๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ลักษณะซื้อขำยได้บัญญัติสิทธิและประโยชน์อันผู้ซื้อใน

ฐำนะผู้บริโภคได้รับควำมคุ้มครองไว้ดังนี้ 
 
                     ๑. ถ้ำทรัพย์... 
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๑. ถ้ำทรัพย์สินซึ่งซื้อขำยช ำรุดบกพร่องท ำให้ท ำให้เสื่อมรำคำหรือประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็น
ปกติหรือหรือมุ่งหมำยโดยสัญญำ ผู้ขำยตอ้งรับผิด (มำตรำ ๔๗๒) 

๒. หำกมีบุคคลภำยนอกมีสิทธิเกนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขำยกันเพรำควำมผิดของผู้ขำย ผู้ขำย
ต้องรับผิด (มำตรำ ๔๗๕) 

๓. ในกรณีมีข้อสัญญำกันระหว่ำงผู้ซื้อผู้ขำยว่ำไม่ต้องรับผิดเพ่ือควำมช ำรุดบกพร่องหรือเพ่ือ
กำรรอนสิทธิ ข้อสัญยำเช่นว่ำนี้ไม่อำจคุ้มควำมรับผิดของผู้ขำยในผลที่ผู้ขำยกระท ำไปเองหรือผลแห่งข้อควำม
จริงอันผู้ขำยได้รู้อยู่แล้วและปกปิดเสีย (มำตรำ ๔๘๕) 

บทบัญญัติในเรื่องซื้อขำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์นี้ได้รับอิทธิพลจำกสุภำษิต
กฎหมำยที่ว่ำ “ผู้ซื้อต้องระวัง” อยู่บ้ำงแต่มิใช่เด็ดขำดว่ำผู้ขำยไม่ต้องรับผิดเสียเลย กระนั้นก็ดีก็ยังมีบทบัญญัติ
หลำยมำตรำที่ไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำในปัจจุบัน เพรำะแม้ว่ำผู้ซื้อจะให้ควำมระมัดระวังถึง
ขนำดแล้ว ก็ไม่อำจคำดได้ว่ำจะต้องเกิดควำมเสียหำยขึ้นจำกกำรใช้ทรัพย์นั้นเพ่ือกำรบริโภค 

ข้อที่เป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งในเรื่องซื้อขำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์นี้ก็คือ  ผู้ซื้อ
เท่ำนั้นจึงจะเป็นโจทก์ (ผู้เสียหำย) ซึ่งน ำคดีข้ึนฟ้องศำลได้ ผู้เสียหำยจริงๆ ซึ่งไม่ใช่ผู้ซื้อ เช่น ผู้บริโภคทรัพย์ที่มี
ผู้อ่ืนซื้อมำไม่สำมำรถเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยในทำงสัญญำ อันเกิดอันเกิดแก่กำรบริโภคทรัพย์สินที่ซื้อนั้นได้ 
เพรำะไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ขำย ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดเจนว่ำ หลักในเรื่องนิติสัมพันธ์นี้ไม่เหมำะส มกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคนั้นมีโอกำสจะได้รับผลเสียหำยจำกกำรบริโภคมำกและกว้ำงขวำงและไม่
จ ำเป็นต้องเป็นผู้ซื้อเองด้วย หำกจ ำกัดเฉพำะผู้ซื้อเท่ำนั้นที่เป็นผู้เสียหำยได้ ประโยชน์กำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
คงจะน้อยไปอย่ำงแน่นอน 

ตัวอย่ำงเช่น บิดำซื้อนมให้บุตรกิน มำรดำเป็นผู้เตรียม มำรดำเตรียมตำมวิธีที่ปรำกฎอยู่บน
กระป๋อง ปรำกฏว่ำเด็กท้องร่วงต้องส่งโรงพยำบำล แพทย์พบว่ำในนมกระป๋องนั้นมีส่วนมีส่วนผสมของสำรมีพิษ 
ดังนี้บิดำผู้เท่ำนั้นที่จะเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งโดยอำศัยสัญญำซื้อขำยได้ แต่จะฟ้องใครได้บ้ำง ผู้ขำยปลีก หรื อ
บริษัทผู้ผลิตนม เป็นปัญหำน่ำคิดโดยเฉพำะหำกกรณีนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย และต้องอำศัยบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ลักษณะซื้อขำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

หรืออีกตัวอย่ำงหนึ่งคือ หำกเพ่ือนหรือแขกผู้ได้รับเชิญมำกินข้ำวทมี่บ้ำนนำย ก. เกิดอำกำร
ผิดส ำแดงเพรำะอำหำรหรืออเครื่องดื่ม ซึ่งนำย ก. จัดซื้อมำเพ่ือเลี้ยงแขกเหรื่อในงำน ผู้ที่เกดอำกำรผิดส ำแดง
นั้นจะฟ้องผู้ขำยได้โดยตรงหรือไม่ จะอำศัยหลักกฎหมำยใด เรื่องละเมิดคงไม่มีปัญหำ แต่จะฟ้องละเมิดได้
หรือไม่หำกปรำกฏว่ำไม่มีผู้ใดจงใจหรือประมำทเลิอเล่อในกำรผลิตอำหำรนั้นอันท ำให้เกิดผลเสียหำยเช่นนั้นได้ 
เช่น เป็นเพรำะส่วนผสมของอำหำรนั้นเป็นส่วนผสมที่ใช้ผสมลงในอำหำรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย แต่อำจเกิด
เป็นอันตรำยได้ หำกมีสำรสะสมไวในร่ำงกำยมำกเกินอัตรำส่วน เช่นนี้ ใครควรต้องรับผิดในผลเสียหำยที่เกิดขึ้น
โดยอำศัยหลักกฎหมำยใด ดังนี้ เป็นต้น31 

ข้อพึงสังเกตอีกประกำรหนึ่ง ก็คือกำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยทั่วไป (โดยเฉพำะในต่ำงประเทศ) นั้น
เป็นกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหลำย ซึ่งได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำที่จ ำหน่ำย  
 

                 ในทำง... 

                                                           
31 เช่นเดียวกับประเด็นเร่ืองบิดำซื้อนมให้บุตร กรณีเช่นนี้ปัจจุบันมีบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น                  
จำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 



- ๒๙ - 

ในทำงกำรค้ำทั่วไปในท้องตลำด (Business Transaction) มิได้มุ่งคุ้มครองกำรซื้อขำยระหว่ำงบุคคล (Private Sale) 
เพรำะฉะนั้นกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคของต่ำงประเทศจึงจ ำกัดควำมค ำว่ำสินค้ำ หรือค ำว่ำผู้บริโภค หรือค ำว่ำ
ผู้ผลิตไว้เฉพำะ ไม่หมำยควำมรวมถึงกำรซื้อขำยระหว่ำงเอกชนต่อเอกชนที่ไม่ใช่ธุรกิจกำรค้ำหรือพ่อค้ำ               
และกฎหมำยซื้อขำย (Sale of Good Act) ในต่ำงประเทศที่มีกฎหมำยที่มีกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค ในด้ำนต่ำงๆ 
เป็นกำรเฉพำะแล้ว ก็จะใช้บังคับกับกรณีซื้อขำยธรรมดำ ระหว่ำงเอกชนต่อเอกชนด้วยกันที่มิได้มุ่งประโยชน์
ทำงกำรค้ำ หรืออำจจะมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีบทบัญญัติในกำรใช้สิทธิเรียกค่ำเสียหำยได้อย่ำงกฎหมำย
คุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็ได้ เช่นควำมรับผิดชอบของผู้ขำยเมื่อมีกำรรับประกันโดยปริยำยในคุณภำพหรือควำม
ปลอดภัยของสินค้ำ เช่น กฎหมำยซื้อขำยของสหรัฐอเมริกำ เป็นต้น ส ำหรับประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ลักษณะซื้อขำยของไทยใช้บังคับกับกำรซื้อขำยทั้งระหว่ำงเอกชนต่อเอกชนและกำรซื้อขำยที่เป็นกำรค้ำ                 
ในท้องตลำด (Business Transaction) เพรำะระบบกฎหมำยของไทยไม่แยกกฎหมำยพำณิชย์ออกจำกกฎหมำยแพ่ง 

๓.๑.๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าทรัพย์ 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ลักษณะเช่ำทรัพย์ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้เช่ำไว้ดังนี้ 
๑. ผู้ให้เช่ำต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้เช่ำจ่ำยไปโดยควำมจ ำเป็นและสมควรเพ่ือรักษำทรัพย์สิน               

ซึ่งเช่ำ (มำตรำ ๕๔๗) 
๒. ผู้ให้เช่ำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่ำโดยสภำพเหมำะแก่กำรที่จะใช้ประโยชน์ที่เช่ำ และต้อง

เป็นทรัพย์ที่ซ่อมแซมดีแล้ว (มำตรำ ๕๔๖) 
๓. ผู้ให้เช่ำต้องรับผิดในกำรรอนสิทธิ หรือช ำรุดบกพร่องเช่นเดียวกันกับผู้ขำย (มำตรำ ๕๔๙) 
๔. ผู้ให้เช่ำต้องจัดกำรซ่อมแซมทุกอย่ำงซึ่งเป็นกำรจ ำเป็น (มำตรำ ๕๕๐)  
ในเรื่องเช่ำทรัพย์นี้ ไม่มีบทบัญญัติให้ผู้ให้เช่ำต้องรับผิดในควำมเสียหำยอันเกิดแต่กำรใช้บท

ทรัพย์ที่เช่ำแต่ประกำรใด แม้ว่ำอำจจะใช้บทบัญญัติในเรื่องละเมิดได้ แต่อย่ำงที่กล่ำวแล้ว บทบัญญัติเรื่อง
ละเมิดจะใช้ได้ดีก็เฉพำะแต่กรณีจงใจหรือประมำทเท่ำนั้น ซึ่งกำรน ำสืบถึงองค์ประกอบควำมผิดเป็นภำระของ
โจทก์ผู้เสียหำย ในกรณีที่ทรัพย์ที่เช่ำนั้นมีอันตรำย เพรำะส่วนประกอบหรือกำรผลิตที่สลับซับซ้อน ผู้เช่ำจะอยู่
ในฐำนะที่น ำสืบถึงควำมประมำทของผู้ให้เช่ำได้ล ำบำกมำก 

๓.๑.๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ 
บทบัญญัติในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ลักษณะเช่ำซื้อนั้นไม่มีบทบัญญัติคุ้มครอง                

ผู้เช่ำซื้อในเรื่องควำมเสียหำยอันเกิดแต่กำรบริโภคทรัพย์สินที่เช่ำซื้อเลยแม้แต่บทเดียว (ซึ่งตีควำมกันว่ำต้องโยง
เอำลักษณะเช่ำทรัพย์มำใช้โดยอนุโลม) แม้ว่ำตำมควำมจริงแล้วกฎหมำยลักษณะเช่ำซื้อนี้จะมีบทบำทใน
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในสมัยปัจจุบันก็ตำม เช่น กำรเช่ำซื้อบ้ำน รถยนต์ ตลอดจนเครื่องอุปโภคอ่ืนๆ  

ถ้ำพิจำรณำดูอย่ำงละเอียดจะพบว่ำประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์จัดลักษณะเช่ำซื้อไว้
ด้วยกันกับเช่ำทรัพย์ ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ถือว่ำเช่ำซื้อเป็นลักษณะเช่ำบวกกับสัญญำจะซื้อขำยมิใช่เป็นสัญญำซื้อขำย
ธรรมดำบทบัญญัติในเรื่องให้สิทธิผู้ให้เช่ำรับริบเงินที่ส่งช ำระทั้งหมดพร้อมกับบอกเลิกสัญญำเอำทรัพย์ที่ให้เช่ำคืนได้
เมื่อมีกำรผิดนัดไม่ช ำระค่ำเช่ำซื้อสองครั้งติดกันก็วำงอยู่บนรำกฐำนที่ถือว่ำสัญญำเช่ำซื้อเป็นสัญญำให้เช่ำทรัพย์
โดยมีเงื่อนไขว่ำจะขำยให้ หำกผ่อนช ำระรำคำครบถ้วน ดังนั้นกรรมสิทธ์ในทรัพย์จึงยังเป็นของผู้ให้เช่ำอยู่
ตลอดเวลำ เมื่อผู้เช่ำซื้อไม่สำมำรถช ำระรำคำงวดใดงวดหนึ่งติดต่อกันถึงสองครั้งกฎหมำยถือว่ำผิดสัญญำ ผู้ให้
เช่ำเรียกทรัพย์คืนได้ ในสภำพกำรณ์ทำงกำรค้ำปัจจุบันกำรเช่ำซื้อเป็นหนทำงที่เอ้ืออ ำนวยแก่ผู้บริโภคผู้มีรำยได้ 
 

             พอสมควร... 



- ๓๐ - 
พอสมควร แต่มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตที่ต้องอำศัยเครื่องทุ่นแรง ทุ่นเวลำหลำยๆ อย่ำงประกอบกัน         
กำรเช่ำซื้อเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกและทุ่นเวลำ ทุ่นแรงทั้งหลำย เช่นรถยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ ฯลฯ เป็นกำรได้ซื้อ
ทรัพย์โดยทันที แม้ว่ำจะไม่มีเงินช ำระรำคำทั้งหมดโดยควำมคำดหวังในอนำคตจะมีควำมสำมำรถช ำระรำคำได้และ
ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้น แต่สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในอนำคต เป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้และไม่มีผู้ใดคำดหมำยได้               
ร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อระบบกำรเช่ำซื้อย่อมจะท ำให้ผู้ผลิตและผู้ค้ำได้ประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคได้ ระบบกำรให้              
เช่ำซื้อย่อมจะท ำให้ผู้ผลิตและผู้ค้ำได้ประโยชน์ในแง่กำรเพ่ิมปริมำณกำรขำยและผลก ำไรจำกระบบผ่อนช ำระ
รำคำที่บวกดอกเบี้ยไว้ในตัวอย่ำงแน่นอน ปัญหำที่เกิดขึ้นว่ำกำรที่กฎหมำยให้สิทธิผู้ให้เช่ำซื้อที่จะเรียกทรัพย์คืน
พร้อมทั้งริบเงินที่ส่งช ำระมำแล้วทั้งหมดเมื่อผู้เช่ำซื้อผิดนัดไม่ช ำระเงินสองครำวติดต่อกันยุติธรรมและเหมำะสม
หรือไม่กับสภพำทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน กล่ำวอีกนัยหนึ่ง กฎหมำยนี้คุ้มครองผู้บริโภคในฐำนะ                       
ผู้เช่ำซื้อหรือไม่ ถ้ำเป็นกรณีผิดนัดสองครำว (งวด) สุดท้ำยผ่อนช ำระหนี้มำเกินกว่ำ ๙๐% ของรำคำเช่ำซื้อ                
ผู้เช่ำซื้อไม่ควรได้รับกำรพิจำรณำใดๆ เลยทีเดียวหรืออย่ำงไร แม้ในมำตรำ ๕๗๔ วรรคสองจะให้เวลำผู้เช่ำซื้อ
อีกระยะหนึ่งในกรณีผิดนัดไม่ช ำระเงินงวดทุดท้ำยก็ตำมแต่ในท้ำยที่สุดผู้ ให้เช่ำวื้อก็รับเงินที่ผ่อนช ำระทั้งหมด
พร้อมกับบอกเลิกสัญญำได้32 
  จะเห็นได้ชัดเจนว่ำแนวคิดทฤษฎี และวัตถุประสงค์ของกฎหมำยหลักไม่จะเป็นกฎหมำย
อำญำ หรือกฎหมำยแพ่งนั้น เหมำะสมกับสภำทำงสังคมที่ไม่สลับซับซ้อนในอดีต หำกจะใช้บทบัญญัติของ
กฎหมำยดังกล่ำวนี้เพ่ือแก้ปัญหำควำมเสียหำยอันเกิดขึ้นเพรำะกำรบริโภคในสังคมปัจจุบันก็จะพบว่ำ 
บทบัญญัติในกฎหมำยเกล่ำนี้ไม่สอดคล้องกับสภำพปัญหำในสังคมปัจจุบันอีกต่อไป 
  ๓.๒ กฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองผู้บริโภคนอกจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  กฎหมำยที่มีวัตถุประสงค์ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันนี้มีมำกกว่ำ ๕๐ ฉบับ โดยแบ่งได้
เป็นกลุ่ม ดังนี้ 
  โดยกลุ่มที่ ๑ กลุ่มกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์โดยตรง/โดยอ้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การบริโภคสินค้าหรือบริการ ได้แก่ 

๑. ประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๔๙๙ ลักษณะ ๖ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อให้เกิด                   
ภยันอันตรำยต่อประชำชน มำตรำ ๒๑๗ – ๒๓๙ 

๒. พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓. พระรำชบัญญัติควบคุมกำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ 
๔. พระรำชบัญญัติป้องกันภยันอันตรำยอันเกิดแก่กำรเล่นมหรสพ พ.ศ. ๒๔๖๕ 
๕. พระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๒ และพระรำชบัญญัติ

ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖. พระรำชบัญญัติควบคุมกำรบ ำบัดโรคสัตว์ พ.. ๒๕๐๕ 
๗. พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๘. พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙. พระรำชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                 ๑๐. พระรำช... 
 

                                                           
32 สุษม ศุภนิตย์ (2557)“ค ำอธิบำยกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค” พิมพ์คร้ังที่ 9 กรุงเทพมหำนคร ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
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- ๓๑ - 

๑๐. พระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑. ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ กิจกำรค้ำขำยอันกระทบต่อควำมปลอดภัย หรือผำสุก
แห่งสำธำรณชน 

๑๒. พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓. พระรำชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระรำชบัญญัติวัตถุ

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระรำชบัญญัติควบคมอำคำร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๕. พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๖. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๗. พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๘. พระรำชบัญญัติเชื้อโรคและพิษท่ีมำจำกสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

  โดยกลุ่มที่ ๒ กลุ่มกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์โดยตรง/โดยอ้อม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน
การบริโภคสินค้าหรือบริการ 

๑. พระรำชบัญญัติกำรค้ำข้ำว พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒. พระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภค บริโภคและของอ่ืนในภำวะคับขัน พ.ศ. ๒๕๘๘ 
๓. พระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘ 
๔. พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ 
๕. พระรำชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
๖. พระรำชบัญญัติควบคุมกำรเช่ำเคหะและท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๗. พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘. พระรำชบัญญัติกำรไฟฟ้ำนครหลวงพ.ศ. ๒๕๐๑ 
๙. พระรำชบัญญัติกำรธนำคำรพำณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๐. พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๑. ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ กำรจัดสรรที่ดินของเอกชน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๑๒. พระรำชบัญญัตปิระกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓. พระรำชบัญญัติตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔. พระรำชบัญญัติก ำหนดสินค้ำและป้องกันกำรผูกขำด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๕. พระรำชบัญญัติอำคำรชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๖. พระรำชบัญญัติอำคำรชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๗. พระรำชบัญญัติขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                  ๑๘.พระรำช... 



- ๓๒ - 
๑๘. พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์และเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๐. พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ.  ๒๕๒๒  และพระรำชบัญญัติ

สถำบันอุดมศึกษำเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑. พระรำชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระรำชบัญญัติ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถำบันกำรเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๒. พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๓. พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยกลุ่มที่ ๓ กลุ่มกฎหมายที่ควบคุมการเผยแพร่ข้อเท็จจริง หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ 
๑. พระรำชบัญญัติภำพยนตร์ พ.ศ. ๒๔๗๓ 
๒.พระรำชบัญญัติกำรพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๓. พระรำชบัญญัติควบคุมกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๔. ระเบียบว่ำด้วยวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๕. พระรำชบัญญัติวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
โดยกลุ่มที่ ๔ การคุ้มครองผู้บริโภคและการเยียวยาชดใช้ความเสียหาย 
๑. ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ ๒ ลักษณะหนี้และนิติกรรมสัญญำ มำตรำ ๑๙๔ 

– ๓๙๔ ลักษณะละเมิด มำตรำ ๔๒๐ – ๔๔๘ 
๒. พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒33 
๓. พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๔ แนวทางค าวินิจฉัยของศาลและค าพิพากษาของศาล 
จำกกำรศึกษำปัญหำข้อกฎหมำยลักษณะละเมิดตำมประมลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์              

และกำรศึกษำค้นคว้ำกรณีกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภค มีค ำพิพำกษำของศำลที่น่ำสนใจและขอแยกเป็นประเด็น ดังนี้ 
๑. การกระท าโดยประมาท (Negligence) 
ในเชิงวิชำกำรเกณฑ์ที่นักวิชำกำรไทยน ำมำใช้วัดว่ำบุคคลใดประมำทเลินเล่อหรือไม่ คือ กำร

เปรียบเทียบกับบุคคลที่มีควำมระมัดระวังตำมพฤติกำรณ์และตำมฐำนะในสังคมเช่นเดียวกับผู้ท ำควำมเสียหำย หำกผู้ท ำ
ควำมเสียหำยมีหน้ำที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังมิให้เกิดควำมเสียหำยแต่มิได้ใช้ควำมระมัดระวังให้เป็นไปตำมเกณฑ์ดังกล่ำว 
ย่อมถือว่ำเป็นกำรกระท ำโดยประมำทเลินเล่อ34 ค ำพิพำกษำเกี่ยวกับประเด็น “ประมาทเลินเล่อหรือไม่” มีดังนี้ 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐๖/๒๕๐๐ (ธุรกิจโรงเลื่อยกับความรับผิดในความเสียหาย
ต่อบุคคลภายนอก) 

แพ่ง ละเมิด ประมำทเลินเล่อ รับผิดร่วมกับลูกจ้ำง จ้ำงแรงงำน 
แพซุงของจ ำเลยขำดลอยตำมน้ ำที่ไหลเชี่ยว ไปกระทบเสำเรือนโจทก์เสียหำยแม้โจทก์จะไม่มี

พยำนสืบว่ำ เป็นเพรำะเหตุใดแพจึงขำดจ ำเลยก็ต้องรับผิด เพรำะเป็นหน้ำที่จ ำเลยจะต้องระวังรักษำไม่ให้แพซุง
ขำดลอยไปตำมกระแสน้ ำที่ไหลเชี่ยว 

                จ้ำงคน... 
                                                           
33 สุษม ศุภนิตย์ (2557)“ค ำอธิบำยกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค” พิมพ์คร้ังที่ 9 กรุงเทพมหำนคร ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หน้ำ 
37 - 93 
34 ดร.ศักดำ ธนิตกุล (2555) “แนวคิดหลักกฎหมำยและค ำพิพำกษำกฎหมำยกับธุรกิจ” พิมพ์คร้ังที่ ๓ กรุงเทพมหำนคร ส ำนักพิมพ์นิติธรรม 
หน้ำ 115 
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จ้ำงคนดูแลรักษำแพซุง มีหนังสือสัญญำรับฝำกให้ค่ำจ้ำงเฝ้ำเป็นรำยเดือน เป็นกำรจ้ำง
แรงงำน นำยจ้ำงต้องรับผิดในละเมิดของลูกจ้ำง 

 

โจทก์ฟ้องว่ำ เมื่อวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๔๙๗ เวลำกลำงวัน ซึ่งเป็นเวลำน้ ำไหลลงเชี่ยว แพไม้ซุง
ของจ ำเลยจ ำนวน ๖๐ ต้นเศษ ได้ขำดลอยจำกต ำบลบำงโพ อ ำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ไปปะทะเสำคอนกรีต
รองรับเรือนแพของโจทก์ ซึ่งปลูกในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ต ำบลบำงพลัดอ ำเภอบำงกอกน้อย จังหวัดธนบุรี              
โดยควำมประมำทเลินเล่อของจ ำเลยที่ไม่ผูกมัดแพซุงไว้ให้ดีเป็นเหตุให้เสำคอนกรีตรองรับเรือนแพแถวหน้ำหัก
และเอนไปจำกที่เดิม ๓ ต้น ท ำให้ตัวเรือนเคลื่อนที่ไปจำกเดิมและทรุดเอียง ซึ่งจะต้องเสียค่ำซ่อมแซมให้คง
สภำพเดิมเป็นเงินอย่ำงต่ ำ ๑๓,๔๐๐ บำท โจทก์บอกกล่ำวให้จ ำเลยซ่อมแซมให้โจทก์ จ ำเลยไม่จัดกำรซ่อมแซม
ให้ ท ำให้คนเช่ำไม่กล้ำเข้ำอยู่โจทก์ต้องขำดประโยชน์ค่ำเช่ำที่ควรได้อีกเดือนละ ๒๕๐ บำท จึงฟ้องขอให้จ ำเลย
ใช้ค่ำเสียหำย ๑๓,๔๐๐ บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี กับค่ำเช่ำที่ควรได้เดือนละ ๒๕๐ บำท นับแต่
วันฟ้องจนกว่ำคดีจะถึงที่สุด  

จ ำเลยให้กำรต่อสู้ว่ำ โจทก์เป็นเจ้ำของเรือนแพจริงหรือไม่จ ำเลยไม่รับรอง กำรปลูกเรือนใน
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ โดยปักเสำคอนกรีตในแม่น้ ำเป็นกำรกีดขวำงทำง ขณะเกิดเหตุแพซุงรำยนี้อยู่ในควำมดูแล
รักษำของผู้อ่ืนโดยจ ำเลยว่ำจ้ำงให้เป็นผู้ดูแลรักษำ จ ำเลยจึงไม่มีหน้ำที่รับผิดชอบ แพซุงนี้อยู่คนละฝั่งแม่น้ ำกับ
เรือนที่ว่ำเป็นของโจทก์ หำกแพซุงไปปะทะเรือนโจทก์ก็เพรำะมีผู้อ่ืนผลักให้ไปปะทะ ล ำพังกระแสน้ ำไม่มีเหตุที่
จะพัดข้ำมฟำกไปโดนเรือนโจทก์ได้ค่ำเสียหำยที่โจทก์เรียกร้องไม่ได้แสดงรำยกำร เป็นกำรเคลือบคลุมหำกจะ
ฟังว่ำเสียหำยก็ไม่เท่ำที่ฟ้อง ค่ำเช่ำที่เรียกร้องก็แพงเกินไปถ้ำเช่ำจริงก็ไม่เกินเดือนละ ๕๐ บำท โจทก์ไม่มีสิทธิ
เรียกค่ำป่วยกำรร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ไม่ใช่ควำมผิดของจ ำเลย ขอให้ยกฟ้อง  

ศำลแพ่งพิจำรณำแล้วฟังว่ำ เมื่อวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๔๙๗ แพไม้ของจ ำเลย ๔ ตับ ประมำณ 
๖๐ ท่อน ซึ่งจอดอยู่หน้ำโรงเลื่อยของจ ำเลยที่ต ำบลบำงโพได้ขำดลอยไปตำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ขณะเกิดเหตุลม
จัดพัดข้ำมไปทำงฝั่งตะวันตก แพไม้ของจ ำเลยจึงชนเสำเรือนโจทก์ ท ำให้เรือนโจทก์เสียหำย เสำซิเมนต์ ๓ ต้น 
ต้นหนึ่งหักที่คอดินซิเมนต์กะเทำะเหลือแต่แกนเหล็ก อีก ๒ ต้น ซิเมนต์กะเทำะและเอนไป ท ำให้ตัวเรือนทรุด
และเอน คิดค่ำซ่อมแซมเป็นเงิน ๑๓,๔๐๐ บำท ข้อต่อสู้ของจ ำเลยที่ว่ำ นำยด๊วดรับฝำกแพไม้นี้ไม่น่ำเชื่อ 
พฤติกำรณ์ส่อแสดงไปว่ำ นำยด๊วดเป็นลูกจ้ำงเฝ้ำแพไม้ของจ ำเลยมำกกว่ำ จ ำเลยต้องรับผิดใช้ค่ำเสียหำยให้
โจทก์ ส่วนค่ำเช่ำที่เรียกร้องนั้นได้ควำมว่ำเรือนโจทก์ปิดไว้เฉย ๆ มิได้ให้เช่ำ จะเรียกร้องเงินจ ำนวนนี้ไม่ได้               
จึงพิพำกษำให้จ ำเลยใช้ค่ำเสียหำยให้โจทก์เป็นเงิน ๑๓,๔๐๐ บำทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี                     
นับแต่วันฟ้องจนกว่ำจะช ำระเงินเสร็จ  

จ ำเลยอุทธรณ์  
ศำลอุทธรณ์พิจำรณำแล้ว พิพำกษำยืน  
จ ำเลยฎีกำต่อมำ  
ศำลฎีกำได้ฟังค ำแถลงกำรณ์และประชุมปรึกษำแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ตำมทำงพิจำรณำว่ำ 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๔๙๗ เวลำรำว ๑๖.๐๐ น. แพซุงของจ ำเลย ๔ ตับ มีไม้ประมำณ ๖๐ ท่อน ซึ่งจอดอยู่
ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำหน้ำโรงเลื่อยของจ ำเลยที่ต ำบลบำงโพ อ ำเภอดุสิตจังหวัดพระนคร ได้ขำดลอยไปตำมล ำน้ ำ
เจ้ำพระยำ ในเวลำนั้นเป็นหน้ำน้ ำไหลลงเชี่ยวและลมพัดจัดได้พัดพำเอำแพซุงของจ ำเลยไปทำงฝั่งตะวันตกของ 
                   แม่น้ ำ... 
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แม่น้ ำเจ้ำพระยำแล้วมำชนเอำเสำเรือนแพของโจทก์ซึ่งปลูกสร้ำงอยู่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำที่ต ำบลบำงพลัด อ ำเภอบำงกอก
น้อยจังหวัดธนบุรี เป็นเหตุให้เสำซิเมนต์รองรับเรือนแพของโจทก์ช ำรุดเสียหำยรวม ๓ ต้น ท ำให้เรือนแพเอียงทรุดไป  

จ ำเลยฎีกำขึ้นมำมีใจควำมว่ำ ๑. จ ำเลยไม่ได้ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงดังโจทก์ฟ้อง              
เหตุที่แพซุงไปปะทะกับเสำเรือนโจทก์เป็นเพรำะกำรกระท ำของผู้อ่ืน จ ำเลยไม่ต้องรับผิด ๒. ขณะเกิดเหตุแพซุง            
อยู่ในควำมครอบครองดูแลรักษำของผู้อ่ืน จ ำเลยจึงไม่ต้องรับผิด ๓. โจทก์ไม่เสียหำยเท่ำที่ฟ้อง อย่ำงมำก
ค่ำเสียหำยที่ต้องซ่อมแซมเสำเรือนที่กะเทำะ ๑ ต้น ประมำณ ๕๐๐ บำท ๔. โจทก์ไม่ใช่เจ้ำของกรรมสิทธิ์เรือน
ที่โจทก์ฟ้อง โจทก์จึงไม่มีอ ำนำจฟ้องจ ำเลย  

ศำลฎีกำจะได้วินิจฉัยข้อฎีกำของจ ำเลยตำมล ำดับไป  
ในปัญหำข้อ ๑ ตำมข้อเท็จจริงในท้องส ำนวนเป็นที่รับฟังได้ชัดว่ำ แพซุงที่ไปชนเสำเรือนโจทก์

เป็นของจ ำเลยได้ขำดหลุดลอยไปจำกที่จอดริมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำหน้ำโรงเลื่อยของจ ำเลยฝั่งพระนครจริง 
ขณะนั้นเป็นหน้ำน้ ำไหลเชี่ยวแพซุงที่ขำดไหลลอยตำมน้ ำนั้น ไม่มีคนควบคุมระมัดระวังอย่ำงใดเลย พยำนของ
จ ำเลยที่น ำสืบว่ำจ ำเลยจ้ำงนำยด๊วดเป็นผู้เฝ้ำดูแลรักษำแพซุงนี้ไว้โดยเสียค่ำจ้ำงให้นั้น กลับปรำกฏจำกพยำน
จ ำเลยเองว่ำ ในเวลำกลำงวันนำยด๊วดไม่ได้เฝ้ำอยู่ดูแล คงเฝ้ำแต่เวลำกลำงคืนเท่ำนั้น ข้อเท็จจริงปรำกฏชัดว่ำ
แพซุงขำดลอยตำมกระแสน้ ำไปตอนบ่ำย ซึ่งเป็นเวลำกลำงวัน ถ้านายด๊วดผู้รับจ้างเฝ้าดูแลรักษาไม่ละเลยต่อ
หน้าที่ ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลตรวจตราให้ดีแล้วไหนเลยแพซุงจะขาดหลุดไหลลอยไปตามกระแสน้ าเป็นตับๆ 
ไปถึง ๔ ตับ และก็ไม่ปรำกฏตำมทำงพิจำรณำว่ำ เหตุที่แพซุงขำดหลุดไหลลอยไปเป็นเพรำะกำรกระท ำของ
ผู้อ่ืนแต่ประกำรใดเหตุที่แพซุงไปปะทะกับเสำเรือนโจทก์ๆ ก็มีประจักษ์พยำนเห็นขณะเกิดชนเสำเรือนโจทก์ว่ำ 
ไม่ได้เกิดจำกผู้อ่ืนกระท ำ ศำลฎีกำคงเห็นพ้องด้วย ข้อวินิจฉัยของศำลอุทธรณ์ว่ำเรือนของโจทก์หำใช่ว่ำอยู่ตรง
ข้ำมกับที่จอดแพซุงของจ ำเลยไม่ แพซุงของจ ำเลยไหลลอยมำตำมกระแสน้ ำจำกต ำบลบำง โพผ่ำนมำไกล                
ย่อมไหลจำกแหลมไปหำคุ้งน้ ำได้เรือนโจทก์อยู่บำงพลัด กระแสน้ ำและลมย่อมพัดพำเอำแพซุงให้ไหลลอยไป    
อีกฝั่งหนึ่งได้ แม้โจทก์จะไม่มีพยานน าสืบถึงสาเหตุที่ท าให้แพซุงของจ าเลยหลุดลอยตามกระแสน้ าอันเชี่ยว
ในฤดูน้ าว่าเป็นเพราะอะไร จะใช่ความประมาทเลินเล่อของจ าเลยหรือไม่ก็ดี ก็ย่อมเป็นหน้าที่ของจ าเลย 
ซึ่งเป็นเจ้าของแพซุงจะต้องระมัดระวังดูแลรักษาแพซุงของตนไว้ เพราะย่อมเห็นได้โดยธรรมดาว่า แพซุงที่
จอดอยู่ริมแม่น้ า น้ าไหลเชี่ยวอาจหลุดลอยไปตามกระแสน้ าไป ท าให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนช ารุดเสียหายได้ 
ฎีกาข้อนี้ของจ าเลยเป็นอันฟังไม่ได้  

ในปัญหำข้อ ๒ เรือนแพซุงอยู่ในควำมครอบครองดูแลรักษำของผู้อ่ืน จ ำเลยไม่ต้องรับผิดนั้น 
จ ำเลยน ำสืบว่ำ จ ำเลยได้จ้ำงนำยด๊วดพยำนจ ำเลยเป็นผู้ดูแลรักษำ มีหนังสือสัญญำรับฝำกแพซุงนั้น ปรำกฏว่ำ
จ ำเลยให้ค่ำจ้ำงเฝ้ำเป็นรำยเดือน ลักษณะกำรจ้ำงของจ ำเลยเป็นสัญญำจ้ำงแรงงำนตรงตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ไว้ตำมควำมใน มำตรำ ๕๗๕ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ คือ นำยด๊วดเป็นลูกจ้ำงของจ ำเลยตกลง
จะท ำงำนเฝ้ำดูแลรักษำแพซุงของจ ำเลย ซึ่งเรียกว่ำ นำยจ้ำงและจ ำเลยตกลงจะให้เงินเป็นสินจ้ำงตลอดเวลำที่
จ ำเลยเฝ้ำดูแลรักษำแพซุงให้ เมื่อปรำกฏว่ำนำยด๊วดประมำทเลินเล่อไม่ดูแล ระมัดระวังรักษำแพซุงที่ตนมี
หน้ำที่ตำมสัญญำ เป็นเหตุให้แพซุงขำดหลุดลอยไปตำมกระแสน้ ำอันเชี่ยว เป็นเหตุไปชนเอำเสำเรือนแพของ
โจทก์เสียหำยย่อมเป็นกำรละเมิด นำยจ้ำง คือ จ ำเลยจึงต้องร่วมกันรับผิดกับนำยด๊วดซึ่งเป็นลูกจ้ำงของจ ำเลย
ในผลแห่งกำรละเมิด ตำมที่บัญญัติไว้ใน มำตรำ ๔๒๕ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ด้วย จ ำเลยจะ
เถียงปัดควำมรับผิดชอบต่อโจทก์อันเป็นบุคคลภำยนอกโยนไปให้นำยด๊วดรับผิดตำมสัญญำหำได้ไม่ เป็นกำร
เถียงบทบัญญัติของกฎหมำยอย่ำงชัด ๆฎีกำข้อนี้ของจ ำเลยเป็นอันฟังไม่ได้อีก  

             ในปัญหำ... 



- ๓๕ - 

ในปัญหำข้อ ๓ เรื่องโจทก์เสียหำยเท่ำที่ฟ้องเรียกหรือไม่นั้นค ำพยำนหลักฐำนฝ่ำยโจทก์น ำสืบ
ได้ควำมสม ทั้งพยำนของจ ำเลยเองกลับเจือสมพยำนโจทก์ด้วยซ้ ำไป เพรำะนำยยู่เคี้ยงช่ำงผู้ก่อสร้ำงพยำนของ
จ ำเลยเองตีรำคำค่ำหล่อเสำใหม่ต้นหนึ่งถึง ๖,๐๐๐ บำท สูงกว่ำรำคำที่ช่ำงของโจทก์กะรำคำเสียอีก ข้อเถียง
ของจ ำเลยเป็นอันฟังไม่ได้  

ในปัญหำข้อ ๔ ที่จ ำเลยเถียงว่ำ โจทก์ไม่มีอ ำนำจฟ้อง เพรำะโจทก์ไม่ใช่เจ้ำของกรรมสิทธิ์
เรือนรำยพิพำทนั้น ทำงพิจำรณำได้ควำมจำกโจทก์ว่ำ โจทก์ได้ขำยที่ดินไปแล้ว แต่เรือนแพรำยพิพำทโจทก์มิได้
ขำยยังเป็นของโจทก์อยู่จ ำเลยไม่มีพยำนหลักฐำนอย่ำงใดมำหักล้ำงฎีกำข้อนี้ของจ ำเลยจึงฟังไม่ได้  

สรุปแล้ว ฎีกำของจ ำเลยเป็นอันฟังไม่ขึ้น ศำลอุทธรณ์พิพำกษำมำชอบแล้ว  
จึงพิพำกษำยืน ให้ยกฎีกำจ ำเลยเสีย ให้จ ำเลยใช้ค่ำทนำยในชั้นฎีกำเป็นเงิน ๓๐๐ บำท แทนโจทก์  

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๓๐/๒๕๓๕ (ธุรกิจสระว่ายน้ าที่เก็บค่าใช้บริการจากลูกค้า) 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ 

จ ำเลยที่ ๒ ด ำเนินกิจกำรให้ใช้บริกำรสระว่ำยน้ ำโดย มีค่ำตอบแทนแก่บุคคลทั่วไป จ ำเลยที่ ๒ 
จึงต้องจัดหำพนักงำนช่วยชีวิตประจ ำสระว่ำยน้ ำที่มีควำมสำมำรถและมีจ ำนวนเพียงพอเพ่ือช่วยชีวิตหรือ
ป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้บริกำรในกรณีท่ีมีเหตุอันตรำยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ประกำศท่ีให้ผู้ใช้บริกำรรับผิดชอบ
ควำมปลอดภัยของตนเองไม่ท ำให้เป็นข้อแก้ตัวที่จ ำเลยที่ ๒ จะปัดควำมรับผิดได้เมื่อพนักงำนช่วยชีวิตประจ ำ
สระว่ำยน้ ำของจ ำเลยที่ ๒ มิได้อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ขณะที่ผู้ใช้บริกำรซึ่งเป็นเด็กจมน้ ำ จึงเป็นกำรกระท ำโดย
ประมำทเลินเล่อของพนักงำนช่วยชีวิตที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลและสั่งกำรของจ ำเลยที่ ๒ ถือว่ำเป็นกำรกระท ำ
ละเมิดของจ ำเลยที่ ๒ ด้วย  

________________________________ 

โจทก์ฟ้องว่ำ โจทก์เป็นมำรดำเด็กชำยรุ่งโรจน์ กนกโชติเลิศจ ำเลยที่ ๑ เป็นเจ้ำของสระว่ำยน้ ำ
หมู่บ้ำนเสรี ซึ่งเปิดบริกำรให้แก่บุคคลทั่วไปโดย คิดค่ำบริกำร จ ำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ ๑ เด็กชำยรุ่งโรจน์ 
กนกโชติเลิศ ได้ไปใช้บริกำรที่สระว่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเสรีโดย เสียค่ำบริกำร ๑๕ บำท จ ำเลยที่ ๒ ได้ท ำกำรใน
ทำงกำรที่จ้ำงของจ ำเลยที่ ๑ ด้วยควำมประมำทปรำศจำกควำมระมัดระวังโดย ไม่ได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ควำมปลอดภัยให้แก่ผู้มำใช้บริกำรสระว่ำยน้ ำตำมสมควรซึ่งสำมำรถช่วยเหลือผู้มำใช้บริกำรในทันทีเมื่อเกิดเหตุ
ในขณะที่เล่นน้ ำในสระของจ ำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้เด็กชำยรุ่งโรจน์ กนกโชติเลิศ จมน้ ำในขณะก ำลังเล่นน้ ำอยู่ใน
สระว่ำยน้ ำดังกล่ำวและเสียชีวิต ขอให้บังคับจ ำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่ำเสียหำยและค่ำสินไหม
ทดแทนแก่โจทก์  

จ ำเลยทั้งสองให้กำรว่ำ จ ำเลยที่ ๒ ได้เช่ำสระว่ำยน้ ำของจ ำเลยที่ 1 ไปด ำเนินกำร จ ำเลยที่ ๒ 
ไม่ได้เป็นลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ ๑ จ ำเลยที่ ๒ ได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมวิสัยและพฤติกำรณ์แล้วโดย จัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ช่วยชีวิตไว้ประจ ำสระว่ำยน้ ำตลอดเวลำและจ ำเลยที่ ๒ ได้ประกำศเตือนให้ผู้ที่มำเล่นน้ ำในสระ
ระมัดระวังและรับผิดชอบตนเองด้วยแล้ว ขอให้ยกฟ้อง  

ศำลชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับให้จ ำเลยทั้งสองร่วมกัน
ช ำระค่ำเสียหำยและค่ำสินไหมทดแทนพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ จ ำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกำ  

 
        ศำลฎีกำ... 
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ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ "มีปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของจ ำเลยทั้งสองเป็นข้อแรกว่ำ เหตุที่
เด็กชำยรุ่งโรจน์ กนกโชติเลิศบุตรโจทก์ถึงแก่ควำมตำย เป็นผลเนื่องมำจำกกำรกระท ำละเมิดของจ ำเลยที่ ๒ หรือไม่                 
ในข้อนี้ ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่ำจ ำเลยที่ ๒ เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรสระว่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเสรีที่เกิดเหตุกำรณ์ใช้
บริกำรในสระว่ำยน้ ำแห่งนี้แต่ละครั้งจะต้องเสียค่ำบริกำรหลำยรำคำ ขึ้นอยู่กับวัยของผู้ใช้บริกำรอำทิ เด็กอำยุ
ต่ ำกว่ำ ๑๐ ขวบเสียค่ำบริกำร ๑๐ บำท เด็กอำยุเกิน ๑๐ ขวบขึ้นไป เสียค่ำบริกำร ๑๕ บำท ส่วนผู้ใหญ่เสีย
ค่ำบริกำร ๒๐ บำท และในบริเวณสระว่ำยน้ ำมีป้ำยประกำศระบุว่ำ "โปรดรับผิดชอบในควำมปลอดภัยของตัว
ท่ำนเอง"จำกข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นกล่ำวนี้ แสดงว่ำจ ำเลยที่ ๒ ด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรให้ใช้บริกำรสระว่ำยน้ ำ
โดย มีค่ำตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปในรูปของกำรจ ำหน่ำยบัตรให้แก่ผู้ใช้บริกำรดังปรำกฏรำยละเอียดของคูปอง 
สระว่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเสรีเอกสำรหมำย จ.๗ ดังนั้น จ าเลยที่ ๒ จึงต้องมีหน้าที่และมาตรการให้ความปลอดภัย
และดูแลความเรียบร้อยของสระว่ายน้ าในระดับที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ทั้งนี้ โดยเหตุผลที่ว่ำอำจมี
ผู้ใช้บริกำรสระว่ำยน้ ำของจ ำเลยที่ ๒ ซึ่งยังเป็นเด็กดังที่อัตรำค่ำใช้บริกำรได้จ ำแนกอำยุของเด็กไว้ โดยเฉพำะ
เด็กในวัยที่ต่ ำกว่ำ ๑๐ ขวบ ผู้ให้บริกำรจะต้องมีควำมระแวด ระวังในเรื่องควำมปลอดภัยของชีวิตเป็นพิเศษ 
เนื่องจำกควำมอ่อนอำยุและควำมสำมำรถในกำรช่วยตัวเองในสระว่ำยน้ ำ ยังพ่ึงตัวเองไม่ได้สิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ในกำรให้บริกำรในลักษณะนี้ของสระว่ำยน้ ำได้แก่กำรจัดหำพนักงำนช่วยชีวิตประจ ำสระว่ำยน้ ำที่มี
ควำมสำมำรถและมีจ ำนวนเพียงพอ เพ่ือช่วยชีวิตหรือป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้บริกำรในกรณีที่มีเหตุอันตรำยที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แม้ว่ำทำงสระว่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเสรีจะปิดประกำศให้ผู้ใช้บริกำรรับผิดชอบควำมปลอดภัยของ
ตนเองก็ตำม ประกำศดังกล่ำวก็ไม่ท ำให้เป็นข้อแก้ตัวที่จ ำเลยที่ ๒ จะปัดควำมรับผิดได้ ทั้งในกรณีนี้ที่โจทก์อนุญำต
ให้บุตรไปว่ำยน้ ำก็หำใช่เป็นควำมประมำทของโจทก์ไม่เพรำะบุตรโจทก์ว่ำยน้ ำได้ดีพอควรแล้ว อย่ำงไรก็ดี ใน
ข้อเท็จจริงที่ว่ำจ ำเลยที่ ๒ ได้จัดหำพนักงำนช่วยชีวิตประจ ำสระว่ำยน้ ำไว้หรือไม่นั้นยังโต้เถียงกันอยู่ พยำนโจทก์
ได้แก่เด็กชำยกิตติชัย แซ่เล้ำ และนำยวีรชัย พรศิริมงคล เบิกควำมว่ำ ไปเล่นน้ ำที่สระว่ำยน้ ำที่เกิดเหตุประมำณ 
๖ เดือนมำแล้ว ไม่เคยพบพนักงำนช่วยชีวิตเลย ส่วนจ ำเลยน ำสืบโต้แย้งว่ำได้ว่ำจ้ำงนำยพรชัย  ทัศนีก ำจร            
เป็นพนักงำนช่วยชีวิตประจ ำสระว่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเสรีท ำงำนระหว่ำงเวลำ ๗ นำฬิกำ ถึง ๒๐ นำฬิกำ ข้อโต้เถียง
ในข้อนี้ เห็นว่ำ แม้คดีจะรับฟังได้ว่ำจ ำเลยที่ ๒ จะได้จ้ำงนำยพรชัยไว้เป็นพนักงำนช่วยชีวิตก็ตำม แต่ในขณะ
เกิดเหตุนำยพรชัยก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่พร้อมที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นทันทีขณะใดก็ได้ที่สระว่ำยน้ ำ 
ดังจะเห็นว่ำในกรณีนี้เพ่ือน ๆ ของเด็กชำยรุ่งโรจน์เป็นผู้พบเหตุกำรณ์เอง หลังจำกที่ว่ำยน้ ำกันเป็นเวลำ
ประมำณ ๒๐ นำทีแล้วจึงพักที่ขอบสระว่ำยน้ ำ แต่ไม่เห็นเด็กชำยรุ่งโรจน์ ตำมหำตัวที่ห้องน้ ำก็ไม่พบ กระทั่ง
นำยวีรชัยเห็นเงำคนที่ก้นสระน้ ำ จึงด ำน้ ำลงไปพบ แล้วช่วยกันดึงตัวเด็กชำยรุ่งโรจน์ขึ้นมำ แสดงว่ำ ในขณะที่
เด็กชำยรุ่งโรจน์จมน้ ำลงสู่พ้ืนสระว่ำยน้ ำไม่มีผู้ใดเห็นเหตุกำรณ์เลย ถือได้ว่ำเป็นควำมละเลยของพนักงำน
ช่วยชีวิตที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่และพร้อมจะให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริกำร ที่นำยพรชัยอ้ำงว่ำต ำแหน่งที่ผู้ตำย
จมน้ ำอยู่ห่ำงจำกตน ๒๕ เมตร ถ้ำอยู่ในระหว่ำงจะจมน้ ำพยำนก็สำมำรถจะช่วยเหลือได้ทัน ชี้ให้เห็นว่ำ นำยพร
ชัยมิได้อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนช่วยชีวิตประจ ำสระว่ำยน้ ำในขณะที่ เด็กชำยรุ่ งโรจน์จมน้ ำเลย               
กำรกระท ำโดยประมำทเลินเล่อดังกล่ำวของนำยพรชัยซึ่งอยู่ในควำมควบคุมดูแลและสั่งกำรของจ ำเลยที่ ๒                     
จึงถือว่ำเป็นกำรกระท ำละเมิดของจ ำเลยที่ ๒ ด้วยศำลอุทธรณ์วินิจฉัยมำชอบแล้ว ฎีกำของจ ำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น  

จ ำเลยทั้งสองฎีกำต่อไปว่ำ จ ำเลยที่ ๑ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจ ำเลยที่ ๒ เพรำะจ ำเลยที่ ๒ ไม่ใช่
ลูกจ้ำงกระท ำกำรในทำงกำรที่จ้ำงของจ ำเลยที่ ๑ แต่จ ำเลยที่ ๒ กับพวกได้เช่ำกิจกำรสระว่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเสรีไป
จำกจ ำเลยที่ ๑ เพ่ือด ำเนินกำรเอง ในข้อนี้เห็นว่ำจ ำเลยที่ ๒ มีต ำแหน่งเป็นผู้จัดกำรโครงกำรหมู่บ้ำน ลูกจ้ำง 
                       ของจ ำเลย... 



- ๓๗ - 

ของจ ำเลยที่ ๑ ตำมหลักฐำนแบบ ภ.ง.ด. ๑ เอกสำรหมำย จ.๑๔ ซึ่งเป็นแบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้ หัก ณ              
ที่จ่ำยของลูกจ้ำงของบริษัทจ ำเลยที่ ๑ นำยประยุทธ วงศ์ยวดภักดี เจ้ำหน้ำที่กรมสรรพำกรพยำนโจทก์                 
เบิกควำมว่ำ จ ำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ ๑ ในช่วงเดือนมกรำคมถึงมีนำคม ๒๕๓๐ ซึ่งปรำกฏว่ำ                        
ในเดือนมีนำคม ๒๕๓๐ จ ำเลยที่ ๒ ได้รับค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๔,๔๒๐ บำท แสดงว่ำ จ ำเลยที่ ๒ เป็นพนักงำนของ
จ ำเลยที่ ๑ ซึ่งตำมปกติจ ำเลยที่ ๒ ย่อมจะปฏิบัติงำนให้แก่จ ำเลยที่ ๑ เต็มควำมสำมำรถและเต็มเวลำ กำรปลีกตัวไป
ท ำกิจกำรเพ่ือหำรำยได้เป็นพิเศษ โดย รับช่วงเช่ำสระว่ำยน้ ำที่เกิดเหตุไปด ำเนินกำรในระหว่ำงเวลำ ๗ นำฬิกำ 
ถึง ๒๐ นำฬิกำดังที่จ ำเลยที่ ๒ อ้ำงว่ำ ได้จ้ำงให้นำยพรชัยท ำงำนในช่วงเวลำดังกล่ำวประจ ำสระว่ำยน้ ำ จึงเป็น
ไม่ได้ที่จ ำเลยที่ ๑ จะยินยอมให้กระท ำได้เพรำะมีผลว่ำ จ ำเลยที่ ๒ จะต้องเบียดบังเวลำในหน้ำที่ของตนไปท ำ
กิจกำรส่วนตัวในขณะเดียวกัน แม้จ ำเลยทั้งสองจะอ้ำงสัญญำเช่ำเอกสำรหมำย ล.๖ เป็นพยำนก็ไม่น่ำเชื่อถือ 
เพรำะเอกสำรในลักษณะดังกล่ำวอำจท ำขึ้นเมื่อใดก็ได้ คดีฟังได้ว่ำกำรด ำเนินกิจกำรสระว่ำยน้ ำที่เกิดเหตุเป็น
กิจกำรของจ ำเลยที่ ๑ เอง จ ำเลยที่ ๒ ไม่ได้เช่ำไปด ำเนินกำรที่ศำลอุทธรณ์วินิจฉัยว่ำพยำนจ ำเลยในเรื่องกำร
เช่ำสระน้ ำว่ำยแตกต่ำงกันและเป็นข้อพิรุธ จึงมีเหตุผลและชอบแล้ว ดังนั้น จ าเลยที่ ๑ ต้องร่วมรับผิดในการ
ท าละเมิดของจ าเลยที่ ๒ ผู้เป็นลูกจ้างและท าการในทางการที่จ้างของตน ฎีกาข้อนี้ของจ าเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"  

พิพำกษำยืน 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๖/๒๕๔๓ (ธนาคารพาณิชย์กับความรับผิดในความเสียหาย
ต่อบุคคลภายนอก) 

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ 

แม้โจทก์จะมีชื่อและนำมสกุลอย่ำงเดียวกันกับลูกหนี้ของจ ำเลย แต่ก็มีภูมิล ำเนำต่ำงกัน              
ทั้งลูกหนี้ของจ ำเลยไม่เคยย้ำยภูมิล ำเนำ อีกท้ังเมื่อโจทก์ติดต่อทนำยควำมจ ำเลยแจ้งว่ำมิได้เป็นหนี้ ทนำยควำม
จ ำเลยหรือจ ำเลยกลับยืนยันว่ำเป็นหนี้ ถ้ำไม่ช ำระหนี้จะฟ้องร้องต่อศำล ท ำให้โจทก์เกิดควำมกลัว จึงได้ไปร้อง
ทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนเป็นเหตุให้โจทก์ถูกหนังสือพิมพ์รำยวันลงข่ำวเผยแพร่ไปทั่วรำชอำณำจักร ท ำ ให้
โจทก์ถูกผู้บังคับบัญชำเรียกไปสอบสวนหำมูลเหตุของข่ำวกำรเป็นหนี้จ ำเลย และลงควำมเห็นว่ำถ้ำข่ำวดังกล่ำว
เป็นจริงโจทก์จะถูกลงโทษ โจทก์ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรโทรศัพท์ทำงไกลติดต่อญำติพ่ีน้องเพ่ือแจ้งควำมจริงให้
ทรำบ และได้ว่ำจ้ำงทนำยควำมให้ตรวจสอบรำยละเอียดเกี่ยวกับหนี้ดังกล่ำว ดังนี้ กรณีถือได้ว่ำจ ำเลยประมำท
เลินเล่อหรือไม่ใยดีต่อผลแห่งควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่โจทก์ในภำยหลังโดยไม่ใช้ควำมระมัดระวัง               
ตำมสมควรท ำกำรตรวจสอบเกี่ยวกับตัวลูกหนี้ของจ ำเลยเสียใหม่ตำมที่โจทก์แจ้งให้ทนำยควำมของจ ำเลยหรือ
จ ำเลยทรำบแล้วว่ำโจทก์มิใช่ลูกหนี้ของจ ำเลย รวมทั้งจ ำเลยยังได้ยืนยันที่จะฟ้องร้องโจทก์ต่อศำล จนเป็นเหตุ
ให้โจทก์เกิดควำมกลัวและน ำเรื่องไปร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนจนถูกหนังสือพิมพ์รำยวันบำงฉบับน ำข่ำวไป
เผยแพร่ทั่วรำชอำณำจักร อันเป็นกำรกระท ำต่อโจทก์โดยมิชอบด้วยกฎหมำยท ำ ให้โจทก์เสียหำย พฤติกำรณ์  
จึงถือได้ว่ำจ ำเลยได้กระท ำละเมิดต่อโจทก์อันจ ำต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่โจทก์เพ่ือกำรนั้นแล้วครบถ้วนด้วย
องค์ประกอบแห่งควำมผิดเพื่อละเมิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๔๒๐  

_______________________________ 

   โจทก์ฟ้อง... 



- ๓๘ - 

โจทก์ฟ้องว่ำ จ ำเลยทั้งสองได้มีหนังสือบอกกล่ำวให้โจทก์ช ำระหนี้และบังคับจ ำนอง โจทก์ได้
ติดต่อกับจ ำเลยทั้งสองว่ำโจทก์ไม่เคยท ำสัญญำกู้เบิกเงินเกินบัญชีและน ำทรัพย์สินไปจ ำนอง แต่จ ำเลยทั้งสองก็
ไม่ยินยอมและจะด ำเนินคดีแก่โจทก์ต่อมำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลิ นิวส์ได้ลงข่ำวทั่ว
รำชอำณำจักรไทยเกี่ยวกับจ ำเลยทั้งสองทวงหนี้โจทก์ใจควำมว่ำโจทก์เป็นหนี้จ ำเลยทั้งสอง กำรกระท ำของ
จ ำเลยทั้งสองเป็นกำรละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจ ำเลยทั้งสองร่วมกันช ำระเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจำกวันฟ้องจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์  

ชั้นตรวจค ำฟ้อง ศำลชั้นต้นเห็นว่ำ กำรกระท ำของจ ำเลยยังไม่ถือว่ำสิทธิและหน้ำที่ของโจทก์
ถูกโต้แย้งจึงไม่มีอ ำนำจฟ้อง พิพำกษำยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ พิพำกษำยกค ำพิพำกษำของ
ศำลชั้นต้น ให้ศำลชั้นต้นพิจำรณำแล้วพิพำกษำใหม่ตำมรูปคดี จ ำเลยที่  ๑ ฎีกำ ศำลฎีกำพิพำกษำแก้เป็นว่ำ    
ให้ยกค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น ให้ศำลชั้นต้นรับค ำฟ้องของโจทก์ไว้พิจำรณำต่อไป แล้วพิพำกษำใหม่ตำมรูปคดี  

จ ำเลยทั้งสองให้กำรขอให้ยกฟ้อง  
ศำลชั้นต้นพิพำกษำให้จ ำเลยที่ ๑ ช ำระเงิน ๒๕,๐๐๐ บำท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำ

ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจำกวันฟ้อง ค ำขออ่ืนให้ยก ส่วนจ ำเลยที่ ๒ ให้ยกฟ้อง  
จ ำเลยที่ ๑ อุทธรณ์  
ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ พิพำกษำยืน  
จ ำเลยที่ ๑ ฎีกำ  
ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ "คดีนี้ศำลชั้นต้นได้มีค ำสั่งให้รับฎีกำจ ำเลยที่ ๑ เฉพำะข้อ ๓.๑ ซึ่งเป็น

ปัญหำข้อกฎหมำย จึงมีปัญหำในชั้นฎีกำอันควรวินิจฉัยก็เฉพำะกรณีดังกล่ำวเท่ำนั้น โดยเรื่องนี้จ ำเลยที่ ๑ 
ยกขึ้นเป็นข้อฎีกำควำมว่ำ ข้อเท็จจริงได้ควำมแต่เพียงว่ำจ ำเลยที่ ๑ มอบอ ำนำจให้ทนำยควำมมีหนังสือบอก
กล่ำวทวงถำมไปยังลูกหนี้ของจ ำเลยที่ ๑ ซึ่งมีชื่อและนำมสกุลซ้ ำกับโจทก์ ณ ภูมิล ำเนำของโจทก์ กำรกระท ำ
ของจ ำเลยที่ ๑ จึงยังไม่เข้ำองค์ประกอบแห่งควำมรับผิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ 
โดยมีนัยเป็นอย่ำงเดียวกันกับอุทธรณ์ของจ ำเลยที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๓๙ ข้อ ๓.๑ ซึ่งในกำร
วินิจฉัยปัญหำดังกล่ำว ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ ก็ได้ฟังข้อเท็จจริงจำกพยำนหลักฐำนในส ำนวนมำด้วยว่ำ แม้โจทก์
จะมีชื่อและนำมสกุลอย่ำงเดียวกันกับลูกหนี้ของจ ำเลยที่ ๑ แต่ก็มีภูมิล ำเนำต่ำงกันทั้งลูกหนี้ของจ ำเลยที่ ๑ ไม่
เคยย้ำยภูมิล ำเนำด้วย อีกทั้งเมื่อโจทก์ติดต่อทนำยควำมจ ำเลยที่ ๑ แจ้งว่ำมิได้เป็นหนี้ แต่ทนำยควำมจ ำเลยที่ ๑ 
หรือจ ำเลยที่ ๑ กลับยืนยันว่ำเป็นหนี้ ถ้ำไม่ด ำเนินกำรช ำระหนี้จะฟ้องร้องต่อศำล ท ำให้โจทก์เกิดควำมกลัว              
จึงได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนเป็นเหตุให้โจทก์ถูกหนังสือพิมพ์รำยวันคือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับลงวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๓๕ ลงข่ำวเผยแพร่ไปทั่วรำชอำณำจักร ท ำให้โจทก์             
ถูกผู้บังคับบัญชำเรียกไปสอบสวนหำมูลเหตุของข่ำวกำรเป็นหนี้จ ำเลยที่ ๑ และลงควำมเห็นว่ำ ถ้ำข่ำวดังกล่ำว
เป็นจริงโจทก์จะถูกลงโทษ ทั้งโจทก์ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรโทรศัพท์ทำงไกลติดต่อญำติพ่ีน้องเพ่ือแจ้งควำมจริง
ให้ทรำบ และได้ว่ำจ้ำงทนำยควำมให้ตรวจสอบรำยละเอียดเกี่ยวกับหนี้ดังกล่ำว ดังนั้น เมื่อจ ำเลยที่ ๑ ฎีกำได้
เฉพำะในปัญหำข้อกฎหมำย โดยไม่สำมำรถฎีกำโต้เถียงข้อเท็จจริงดังกล่ำว เนื่องจำกทุนทรัพย์ในชั้นฎีกำของ
จ ำเลยที่ ๑ มีเพียง ๒๕,๐๐๐ บำท อันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งต้องห้ำมตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง มำตรำ ๒๔๘ วรรคหนึ่ง ศำลฎีกำก็ต้องถือข้อเท็จจริงตำมที่ศำลชั้นต้นและที่ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ ได้
ฟังมำจำกพยำนหลักฐำนในส ำนวนดังกล่ำวตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ ๒๓๘ ประกอบ 
                  มำตรำ... 
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มำตรำ ๒๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เช่นนั้น ศำลฎีกำเห็นว่ำ กรณีถือได้ว่ำ จ าเลยที่ ๑ ประมาทเลินเล่อหรือไม่ใย
ดีต่อผลแห่งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่โจทก์ในภายหลังโดยไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรท าการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับตัวลูกหนี้ของจ ำเลยที่ ๑ เสียใหม่ตำมที่โจทก์แจ้งให้ทนำยควำมจ ำเลยที่ ๑ หรือจ ำเลยที่ ๑ 
ทรำบแล้วว่ำโจทก์มิใช่ลูกหนี้ของจ ำเลยที่ ๑ รวมทั้งจ ำเลยที่ ๑ ยังได้ยืนยันที่จะฟ้องร้องโจทก์ต่อศำลจนเป็นเหตุ
ให้โจทก์เกิดควำมกลัวและน ำเรื่องไปร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน มิหน ำซ้ ำยังถูกหนังสือพิมพ์รำยวันบำงฉบับ
น ำข่ำวไปเผยแพร่ทั่วรำชอำณำจักรอีก อันเป็นกำรกระท ำต่อโจทก์โดยมิชอบด้วยกฎหมำยท ำให้โจทก์เสียหำย 
พฤติกำรณ์จึงถือได้ว่ำจ ำเลยที่ ๑ ได้กระท ำละเมิดต่อโจทก์อันจ ำต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่โจทก์เพ่ือกำรนั้น
แล้วครบถ้วนด้วยองค์ประกอบแห่งควำมรับผิดเพ่ือละเมิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๔๒๐ 
ทุกประกำร ค ำพิพำกษำศำลล่ำงทั้งสองต้องด้วยควำมเห็นของศำลฎีกำ ฎีกำของจ ำเลยที่ ๑ ฟังไม่ข้ึน"  

พิพำกษำยืน 

  ๒. ความเสียหาย (Damage) 
  เมื่อมีกำรกระท ำอันละเมิดแล้ว กำรชดใช้เยียวยำควำมเสียหำยอันเกิดแต่กำรละเมิดนั้น              
ต้องพิจำรณำในส่วนที่ว่ำด้วยค่ำสินไหมทดแทน ซึ่งบัญญัติไว้ในมำตรำ ๔๓๘ ถึงมำตรำ ๔๔๘ 
  มาตรา ๔๓๘ “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควร
แก่พฤติการณ์และความร้างแรงแห่งละเมิด 

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การคืนทรัพย์อันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือ
ใช้ราคาทรัพย์สิน  รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด อันได้ก่อข้ึนนั้นด้วย” 

มำตรำ ๔๓๘ วรรคแรกนั้น วิเครำะห์ได้ว่ำ กฎหมำยให้อ ำนำจศำลอย่ำงกว้ำงขวำงในกำร
ก ำหนดค่ำเสียหำย โดยอำศัยกำรพิจำรณำจำกพฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งละเมิดเป็นเกณฑ์ 

มำตรำ ๔๓๘ วรรคสองนั้น สะท้อนให้เห็นนโยบำยของรัฐเกี่ยวกับเรื่องละเมิด คือ กำรท ำให้
คู่กรณีกลับคืนสู่สภำพเดิมก่อนมีกำรท ำละเมิด จึงมีกำรเรียงล ำดับค่ำสินไหมทดแทนไว้ ดังนี้คือ (๑) กำรคืน
ทรัพย์สิน (๒) กำรใช้รำคำทรัพย์สิน และ (๓) ค่ำเสียหำยอันจะพึงบังคับใช้เพ่ือควำมเสียหำยใดๆ อันได้ก่อขึ้น
นั้นด้วย ดังนั้น เมื่อศำลไม่ได้ก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนเรียงตำมล ำดับดังกล่ำวมำ ค ำพิพำกษำของศำลจึงอำจ
ถูกมองว่ำ ขัดต่อนโยบำยที่อยู่เบื้องหลังมำตรำ ๔๓๘ วรรคสองได้35 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๑/๒๔๙๐  
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๘๕ มำตรำ ๘๗ 

โจทก์ฟ้องว่ำจ ำเลยรื้อไม้กระดำนหน้ำถังเรียกค่ำเสียหำยโจทก์จะเรียกร้องเอำแต่เฉพำะรำคำ
หรือค่ำสินไหมทดแทนก็ได้  

คดีที่ตัวโจทก์มิได้เบิกควำมเป็นพยำนสนับสนุนค ำฟ้องของตนเลยนั้น ศำลรับฟังแต่พยำนอ่ืน
ของโจทก์ก็ได้  

________________________________ 
             โจทก์ฟ้อง... 

                                                           
35 ดร.ศักดำ ธนิตกุล (2555) “แนวคิดหลักกฎหมำยและค ำพิพำกษำกฎหมำยกับธุรกิจ” พิมพ์คร้ังที่ ๓ กรุงเทพมหำนคร ส ำนักพิมพ์นิติธรรม 
หน้ำ ๑๒๑ 
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โจทก์ฟ้องว่ำ จ ำเลยท ำสัญญำยอมควำมต่อศำลว่ำจะออกไปจำกโรงเรือนซึ่งจ ำเลยเช่ำ                   
จำกโจทก์ ครั้นถึงก ำหนดจ ำเลยมิได้ออกจำกโรงเรือนอย่ำงปกติ ได้รื้อถอนเอำสิ่งปลูกสร้ำงอันเป็นส่วนควบของ
โรงเรือนซึ่งเป็นของโจทก์ไปหลำยอย่ำง มีไม้กระดำนหน้ำถังรำคำ ๕๕๐ บำท กับของอ่ืนอีกหลำยอย่ำง              
เรียกค่ำเสียหำย ๑,๕๘๐ บำท กับดอกเบี้ย  

ศำลแพ่งท ำกำรพิจำรณำสืบพยำนโจทก์ไปบ้ำงแล้ว โจทก์แถลงว่ำขอติดใจแต่เรื่องไม้หน้ำถัง
รำคำ ๕๕๐ บำทตำมฟ้องอย่ำงเดียวฝ่ำยจ ำเลยแถลงรับว่ำไม้หน้ำถังที่โจทก์ติดใจนี้จ ำเลยได้เอำไปจริงมีจ ำนวน 
๑๗ แผ่น ยินดีคืนให้โจทก์  

ศำลชั้นต้นพิพำกษำให้จ ำเลยคืนไม้กระดำนหน้ำถัง ๑๗ แผ่นถ้ำไม่สำมำรถคืนได้ให้จ ำเลยใช้
ทรัพย์เป็นเงิน ๕๕๐ บำท  

ศำลอุทธรณ์พิพำกษำแก้บังคับให้จ ำเลยใช้รำคำไม้กระดำน ๕๕๐ บำทอย่ำงเดียว  
จ ำเลยฎีกำ เป็นข้อกฎหมำย ๒ ข้อคือ ข้อแรกที่ให้จ ำเลยใช้รำคำโดยไม่ให้โอกำสคืนไม้

กระดำนก่อนไม่ชอบด้วยควำมยุติธรรมและที่โจทก์เรียกแต่รำคำทรัพย์ไม่เรียกตัวทรัพย์คืนเป็นกำรแกล้งจ ำเลย 
ข้อที่ ๒ ฎีกำว่ำตัวโจทก์มิได้มำเบิกควำมเป็นพยำนเลยจะฟังแต่พยำนอื่นบังคับจ ำเลยหำได้ไม่  

ศำลฎีกำเห็นว่ำ ตามฎีกาข้อแรกไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้แสดงความพอใจตกลงรับตามค า
แถลงของจ าเลยนั้นแต่อย่างใด และทั้งไม่มีกฎหมายในที่ใดจะบังคับว่าโจทก์เรียกร้องแต่เฉพาะค่าสินไหมทดแทน
ไม่ได้ เมื่อจ ำเลยท ำให้เขำต้องเสียหำยเขำย่อมเรียกค่ำสินไหมทดแทนได้เสมอ ส่วนฎีกำข้อ ๒ นั้น ศำลฎีกำเห็น
ว่ำไม่มีกฎหมำยหลักกฎหมำยในที่ใดเลยว่ำ การฟังค าพยานหลักฐานจะต้องเป็นดังจ าเลยว่า จ าเลยไม่มีทาง
ชนะคดีได้ ให้ยกฎีกาจ าเลยเสีย 

ข้อสังเกต ค ำพิพำกษำศำลฎีกำฉบับนี้ ไม่อำจจะเป็นค ำตอบหรือข้อสรุปได้ว่ำหลักกำรใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดตำมมำตรำ ๔๓๘ ให้อ ำนำจโจทก์ที่จะเลือกเอำว่ำจะเอำแต่รำคำคืนโดยไม่รับทรัพย์
คืน ในกรณีที่ยังคืนทรัพย์ได้ โยให้เหตุผลว่ำโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้จ ำเลยชดใช้รำคำคืนในกรณีที่ยังอำจเรียกให้
คืนทรัพย์ได้ เว้นไว้แต่ทรัพย์นั้นจะเสื่อมสลำย สูญหำย หรือท ำลำยไปแล้ว ทั้งนี้เพรำไม่มีเหตุผลอะไรที่จะถือเอำ
ว่ำเป็นสิทธิที่เจ้ำหนี้จะเลือกเอำได้ เนื่องจำกหนี้ละเมิดนี้เกิดจำกท ำให้เสียหำยต่อทรัพย์ กำรเยียวยำก็คือท ำให้
ทรัพย์กลับคืนสู่สภำพปกติ ถ้ำยังอยู่ในวิสัยที่จะท ำได้ โจทก์ย่อมต้องรับเอำและจะเรียกค่ำเสียหำยอย่ำงใดๆ 
ต่อไปก็สุดแต่โจทก์จะน ำสืบ ถ้ำหำกจะให้สอทธิโจทก์เลือกเอำจะกลำยเป็นกำรเปิดโอกำสให้โจทก์โดยไม่มี
เหตุผลทำงกฎหมำยสนับสนุนแต่อย่ำงใด แม้ว่ำควำมไว้ในมำตรำ ๔๓๘ วรรคสองนี้ จะมิได้บัญญัติเป็นเชิงบังคับ
โจทก์ผู้เสียหำยให้ต้องเรียกตำมขั้นตอนก็จริง แต่โดยเหตุแล้ว โจทก์ควรจะได้กำรชดใช้เยียวยำให้กลับคืนสู่
สภำพเดิมในขณะที่มีกำรท ำละเมิดให้ดีที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ เมื่อไม่มีทำงท ำได้ดีเท่ำเดิมโอกำสให้ชดใช้กันเป็น
อย่ำงอ่ืน เช่น ให้ใช้รำคำ เป็นต้น36 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Causation) 
เนื่องจำกบทบัญญัติเรื่องละเมิดของไทยน ำมำจำกบทบัญญัติของประมวลกฎหมำยแพ่งเยอรมัน 

แนวคิดทฤษฎีเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุและผลของนักนิติศำสตร์เยอรมันจึงมีอิทธิพลต่อศำลไทยด้วย     
                  นักนิติ... 

 

                                                           
36 ดร.ศักดำ ธนิตกุล (2555) “แนวคิดหลักกฎหมำยและค ำพิพำกษำกฎหมำยกับธุรกิจ” พิมพ์คร้ังที่ ๓ กรุงเทพมหำนคร ส ำนักพิมพ์นิติธรรม 
หน้ำ ๑๒๒ 
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นักนิติศำสตร์เยอรมันได้วำงทฤษฎีเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระว่ำงเหตุและผลไว้ ๒ ทฤษฎีส ำคัญ ได้แก่ 
(๑) ทฤษฎีความเท่ากันแห่งเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไข  (Theorie de L’ equivalence des 

conditions หรือ Doctrine of equivalence of conditions) ถือว่ำ หำกปรำกฏว่ำ ถ้ำไม่มีกำรกระท ำดังที่
กล่ำวหำผลเช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้น ไม่มีควำมเสียหำยดังที่กล่ำวอ้ำง ผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลอันเกิดจำกกำรกระท ำที่
ถูกกล่ำวหำ ผลอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นได้เหตุหลำยประกำร ถ้ำเหตุอันหนึ่งคือ กำรกระท ำของผู้ถูกกล่ำวหำแล้ว                
ผู้นั้นก็ต้องรับผิด โดยไม่ต้องค ำนึงถึงว่ำยังมีเหตุอ่ืนที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยนั้นด้วยเหมือนกัน เพรำะถือว่ำเหตุ
ทุกเหตุมีน้ ำหนักเท่ำกันจะถือว่ำเป็นเหตุบำงประกำรเท่ำนั้นที่ก่อให้เกิดผลขึ้นหำได้ไม่ เพรำะถ้ำไม่มีเหตุทุกๆ 
ประกำรเหล่ำนั้นรวมเข้ำด้วยกันแล้ว ผลก็ย่อมไม่เกิดขึ้น 

(๒) ทฤษฎีมูลเหตุ เหมาะสม (Theorie de causalite adequate)  ทฤษฎีนี้คือถือว่ ำ                     
ในบรรดำเหตุทั้งหลำยที่ก่อให้เกิดผลขึ้นนั้น ในแง่ควำมรับผิดของผู้กระท ำกำรใด แล้วเฉพำะแต่เหตุที่ตำมปกติ
ย่อมก่อให้เกิดผลเช่นว่ำนั้นที่ผู้กระท ำนั้นจะต้องรับผิด 

ตำมกฎหมำยเยอรมันถือว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุและผล ในกรณีหนี้อันเกิดจำกละเมิด
และผิดสัญญำอยู่ในหลักเดียวกัน คือ ผลที่ผู้ก่อควำมเสียหำยต้องรับผิดต้องรับผิดต้องเป็นผลที่ เป็นไปตำมปกติ
ของเกณฑ์แห่งชำติ (Normal rules of life) เพียงแต่ผลนั้นจะไม่เกิดขึ้น ถ้ำไม่มีกำรกระท ำของผู้ก่อควำม
เสียหำยนั้นต้องรับผิดแต่ผลที่เกิดขึ้นปกตินี้ก้ไม่จ ำเป็นที่ตัวผู้ก่อควำมเสียหำยเองควรจะได้คำดเห็น ตัวอย่ำง               
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ีส ำคัญมำกเกี่ยวกับประเด็น “คววำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุและผล” ได้แก่ 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙๘/๒๕๑๘ 

ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๒๐๖ มำตรำ ๒๒๔ มำตรำ ๒๒๖ มำตรำ ๒๒๗ มำตรำ ๔๒๐ มำตรำ ๔๒๕  

โจทก์รับจ้ำงขนส่งยำงรถยนต์ของบริษัท ย. โดยมอบหมำยให้ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล.รับขนส่งให้
อีกทอดหนึ่ง ฉ.ลูกจ้ำงของจ ำเลยขับรถในทำงกำรที่จ้ำงของจ ำเลยโดยประมำท เป็นเหตุให้ชนกับรถยนต์ของ
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล.ที่บรรทุกยำงรถยนต์ดังกล่ำวแล่นสวนทำงมำ ท ำให้ยำงรถยนต์ที่บรรทุกมำตกลงไปจำกรถ 
แล้วถูกคนร้ำยลักไป โจทก์ได้ช ำระรำคำยำงรถยนต์ที่สูญหำยให้แก่บริษัท ย.ไปแล้ว ดังนี้เห็นได้ว่ำ กำรที่ยำง
รถยนต์ถูกคนร้ำยลักไป เกิดขึ้นเพรำะควำมผิดของ ฉ.คนขับรถของจ ำเลยที่ขับรถโดยประมำทเป็นเหตุให้ชน
รถบรรทุกยำง ซึ่งถ้ำไม่ชน ก็คงไม่ถูกคนร้ำยลักในที่เกิดเหตุกำรสูญหำยของยำงรถยนต์ จึงเป็นผลโดยตรงจำก
กำรละเมิด จ ำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยให้โจทก์ในผลแห่งละเมิดของ ฉ.คนขับรถของจ ำเลยที่ชนรถบรรทุก
ยำงรถยนต์  

โจทก์ฟ้องในฐำนะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของบริษัท ย. ชอบที่จะคิดดอกเบี้ยในจ ำนวนค่ำสินไหม
ทดแทน นับแต่วันที่โจทก์ได้จ่ำยเงินให้แก่บริษัท ย.ไป จะคิดดอกเบี้ยจำกจ ำนวนเงินที่จ่ำยไปตั้งแต่วันละเมิดหำได้ไม่  

________________________________ 

โจทก์ฟ้องว่ำ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๑๒ นำยฉลอง อรรตถีโภชน์ลูกจ้ำงและในทำงกำรที่
จ้ำงของจ ำเลย ขับรถยนต์บรรทุกน้ ำมันหมำยเลขทะเบียน น.ม.๐๒๖๙๒ ด้วยควำมประมำท คือขับด้วย
ควำมเร็วสูง และแซงรถอ่ืนล้ ำเส้นทำง เป็นเหตุให้ชนกับรถบรรทุกของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเลำบรำเดอร์คัน
หมำยเลขทะเบียน ก.ท.บ.๘๗๒๒ และ ก.ท.น. ๕๑๘๖ ที่แล่นสวนทำงมำ ท ำให้ยำงรถยนต์บรรทุกไฟรสโตน                
ซึ่งบรรทุกมำในรถยนต์ทั้งสองคันดังกล่ำวจ ำนวน ๓๒ เส้น รำคำ ๔๔,๑๖๑ บำท ของบริษัทยำงไฟรสโตน  
                   (ประเทศไทย)... 



- ๔๒ - 

(ประเทศไทย) จ ำกัด สูญหำย โจทก์เป็นผู้รับจ้ำงขนส่งยำงรถยนต์ดังกล่ำว และมอบหมำยให้ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เลำบรำเดอร์รับขนส่งอีกทอดหนึ่ง ได้ช ำระรำคำยำงที่สูญหำยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงแล้ว จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิของ                 
ผู้ว่ำจ้ำง ขอให้บังคับจ ำเลยช ำระเงินดังกล่ำวพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันละเมิดจนกว่ำช ำระเสร็จ  

ศำลชั้นต้นรับฟ้อง และสอบถำมโจทก์ถึงเหตุที่ยำงรถยนต์สูญหำยโจทก์แถลงว่ำเมื่อรถยนต์ชน
กันแล้ว ยำงรถยนต์ที่บรรทุกมำตกลงไปข้ำงล่ำง คนในรถยนต์คันอ่ืนที่ผ่ำนมำได้หยิบเอำไป ศำลชั้นต้นเห็นว่ำ
กำรที่ยำงรถยนต์หำยไป เป็นเรื่องนอกเหนือจำกกำรกระท ำของจ ำเลย ไม่ใช่ผลโดยตรง พิพำกษำยกฟ้อง โจทก์
อุทธรณ์ ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยกค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น ให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำและพิพำกษำต่อไปตำมรูปคดี  

จ ำเลยให้กำรว่ำ นำยฉลองเป็นลูกจ้ำงขับรถยนต์บรรทุกน้ ำมันของจ ำเลยจริง เหตุที่รถชนกัน
เป็นควำมประมำทของคนขับรถบรรทุกยำงทั้งสองคัน จ ำเลยไม่ต้องรับผิด และโจทก์ไม่มีอ ำนำจฟ้อง เพรำะ
จ ำเลยไม่ใช่คู่สัญญำกับโจทก์ในเรื่องรับขนส่งยำง โจทก์ไม่ใช่ผู้รับช่วงสิทธิจำกบริษัทเจ้ำของยำง หรือจำกห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดเลำบรำเดอร์ นอกจำกนี้ผู้รับประกันวินำศภัยรถของจ ำเลยได้ชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บำท 
ให้แก่ผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกทั้งสองของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเลำบรำเดอร์แล้ว โจทก์จึงไม่มีอ ำนำจเรียก
ค่ำเสียหำยซ้ ำ เพรำะมูลหนี้ละเมิดได้มีกำรท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมแล้ว ย่อมระงับไป อย่ำงไรก็ดี 
โจทก์รับต่อศำลว่ำ กำรสูญหำยเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของบุคคลภำยนอก จึงไม่ใช่ผลโดยตรงจำกกำรท ำละเมิด
ของจ ำเลย จ ำเลยไม่ต้องรับผิด  

ศำลชั้นต้นวินิจฉัยว่ำ นำยฉลองคนขับรถของจ ำเลยเป็นฝ่ำยประมำทโจทก์มีหน้ำที่และได้
ชดใช้เงินค่ำเสียหำยให้เจ้ำของยำงรถยนต์ไปแล้ว ย่อมเป็นผู้เสียหำยมีอ ำนำจฟ้อง พิพำกษำให้ช ำระเงิน 
๔๔,๑๖๑ บำท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๑๒ จนกว่ำช ำระเสร็จ  

จ ำเลยอุทธรณ์ว่ำยำงรถยนต์ที่สูญหำยมิใช่เป็นผลโดยตรงจำกกำรละเมิดของนำยฉลอง
คนขับรถของจ ำเลย  

ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืน  
จ ำเลยฎีกำ  

ในปัญหำที่ว่ำยำงรถยนต์ที่บรรทุกมำในรถเกิดสูญหำยเพรำะมีคนร้ำยลักไปหลังจำกที่รถชน
กันแล้ว จ ำเลยจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยให้โจทก์หรือไม่ ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ เมื่อข้อเท็จจริง ฟัง ได้ว่ำ                 
นำยฉลองคนขับรถของจ ำเลยขับรถโดยประมำทเป็นเหตุให้ชนรถที่บรรทุกยำงรถยนต์ จนท ำให้ยำงรถยนต์ที่
บรรทุกมำตกลงไปจำกรถ จึงเห็นได้ว่ำ กำรที่ยำงรถยนต์ถูกคนร้ำยลักไปนั้นเกิดขึ้นเพรำะควำมผิดของนำย
ฉลองคนขับรถของจ ำเลยที่ขับรถโดยประมำท เป็นเหตุให้ชนรถบรรทุกยำง ซึ่งถ้ำไม่ชน ก็คงไม่ถูกคนร้ำยลักใน
ที่เกิดเหตุ จึงนับว่ำกำรสูญหำยของยำงรถยนต์เป็นผลโดยตรงจำกกำรละเมิดรำยนี้ จ ำเลยต้องรับผิดชดใช้
ค่ำเสียหำยให้โจทก์ในผลแห่งละเมิดของนำยฉลองคนขับรถของจ ำเลยที่ชนรถบรรทุกยำงรถยนต์  

และเห็นว่ำ คดีนี้ โจทก์ฟ้องในฐำนะผู้รับช่วงสิทธิของบริษัทยำงไฟรสโตน (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ชอบที่จะคิดดอกเบี้ยในจ ำนวนค่ำสินไหมทดแทนนับแต่วันที่โจทก์ ได้จ่ำยเงินให้แก่บริษัทยำงไฟรสโตน
(ประเทศไทย) จ ำกัด ไป จะคิดดอกเบี้ยจำกจ ำนวนเงินที่จ่ำยไปตั้งแต่วันละเมิดหำได้ไม่ ที่ศำลอุทธรณ์พิพำกษำ
ให้คิดดอกเบี้ยแก่โจทก์นับแต่วันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๑๒ อันเป็นวันละเมิดนั้น ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย                   
แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรำกฏชัดว่ำโจทก์ได้จ่ำยเงินไปในวันเดือนใด คงปรำกฏว่ำโจทก์ได้มีหนังสือทวงถำมถึงจ ำเลย  
                   ขอให้... 



- ๔๓ - 

ขอให้ช ำระเงิน และจ ำเลยได้รับหนังสือทวงถำมเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๑๓ จึงเห็นสมควรให้จ ำเลยช ำระ
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๑๓ เป็นต้นไป  

ศำลอุทธรณ์แก้เฉพำะดอกเบี้ย ให้จ ำเลยช ำระตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๑๓ เป็นต้นไป 
นอกจำกที่แก้ คงให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์  

ข้อสังเกต ศำสตรจำรย์จิตติ ติศภัทย์ ได้บันทึกหมำยเหตุท้ำยฎีกำไว้ดังนี้ 
หมายเหตุ “ลูกจ้ำงของจ ำเลยท ำละเมิดโดยขับรถชนรถที่บรรทุกยำงเป็นผลโยตรงให้คนลักยำง 

แสดงว่ำศำลถือหลักวินิจฉัยควำมสัมพันธืระวห่ำงควำมผิด คือ ประมำทเลินเล่อในกำรขับรถ กับผลคือควำม
เสียหำยแก่ยำงรถท่ีถูกลัก โดยใช้ทฤษฎีเงื่อนไข ถ้ำไม่มีกำรละเมิดผลก็ไม่เกิดไม่ใช้ทฤษฎีเหมำะสม คือเหมำะสม
ที่จะเกิดผลเช่นนั้นจำกกำรละเมิด อย่ำงไรก็ดี กำรที่มีคนที่สำมเข้ำมำลักยำงหลังจำกที่เกิดเหตุคือรถชนกันแล้ว
เป็นเหตุที่แทรกแซงเกิดขึ้นใหม่ ตำมหลักจะต้องวินิจฉัยว่ำเป็นที่คำดหมำยได้หรือไม่น่ำจะเกิดเช่นนั้นอันเป็นผล
จำกกำรละเมิดในครั้งแรก โดยเฉพำะกำรที่คนภำยนอกท ำควำมเสียหำยขึ้นโดยจง ใจ หลักในเรื่องสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรกระท ำกับผลในทำงแพ่งกับทำงอำญำต่ำงกัน ในทำงอำญำบุคคลจะต้องรับผิดในกำรกระท ำที่
บุคคลท ำควำมผิดโยเจตนำก็ต่อเมื่อเป็นผู้ใช้ หรือสนับสนุน ตำมประมวลก ำหมำยอำยำมำตรำ ๘๘ มำตรำ ๘๕ 
และมำตรำ ๘๖ แต่ในทำงแพ่งนั้น แม้ผู้อ่ืนท ำผิดโยจงใจ ถ้ำเป็นที่คำดหมำยได้ว่ำเผผ็นผลที่บุคคลภำยนอก
กระท ำโดยจงใจนั้น 

โดยอำศัยหลักในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตร ๒๒๒ วรรค ๒ ที่ว่ำ แม้ควำม
เสียหำยเกิดพฤติกำรณ์พิเศษ แต่ถ้ำคำดเห็นได้ ควำมรับผิดที่จะต้องให้ค่ำเสียหำยในพฤติกำรณ์นั้นยังคงมีอยู่
จ ำเลยจึงยังต้องรับผิดในผล ที่มีคนมำลักยำงที่ตกจำกรถไปเพรำะเหตุที่เกิดจำกคนของจ ำเลยประมำทเลินเล่อ” 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๘๖/๒๕๒๓  

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ มำตรำ ๔๒๕ 

จ ำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้กระท ำโดยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงในกำรต่อท่อสูบถ่ำยน้ ำมัน
เบนซินจำกเรือบรรทุกน้ ำมันเข้ำคลังน้ ำมันของจ ำเลยที่ ๓ ที่ ๔ เมื่อเดินเครื่องสูบน้ ำมันแล้วเป็นเหตุให้น้ ำมัน
เบนซิน ๕,๑๙๕ ลิตร รั่วไหลตกลงไปในแม่น้ ำแผ่กระจำยไปบนผิวน้ ำถ่ำนที่เหลือจำกกำรหุงต้มทิ้งลงในแม่น้ ำ
ตำมปกติท ำให้เกิดไฟลุกไหม้น้ ำมันเบนซินบนผิวน้ ำลุกลำมไหม้บ้ำนเรือนทรัพย์สินของโจทก์อย่ำงรวดเร็วเป็นผล
โดยตรงจำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของจ ำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จ ำเลยทั้งสองต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์
ในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น  

จ ำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ด ำเนินกิจกำรคลังน้ ำมันร่วมกันโดย ช. ลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ ๔ เป็นผู้จัดกำร
คลังน้ ำมันร่วมกับจ ำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้จัดกำรของจ ำเลยที่ ๓ ถือได้ว่ำกำรกระท ำโดยประมำทเลินเล่ออย่ำง
ร้ำยแรงของจ ำเลยที่ ๑ และที่ ๒ กระท ำไปในทำงกำรที่จ้ำงของจ ำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ผู้เป็นนำยจ้ำงร่วมกัน 
จ ำเลยที่ ๓ และท่ี ๔ ต้องร่วมรับผิดกับจ ำเลยที่ ๑ และท่ี ๒ ด้วย  

________________________________ 

 

           ศำลชั้นต้น... 



- ๔๔ - 

ศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์พิพำกษำให้จ ำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ ๓๔ รำย 
รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๕,๐๐๐ บำท พร้อมดอกเบี้ยจ ำเลยทั้งสี่ฎีกำ  

ศำลฎีกำวินิจฉัยข้อกฎหมำยว่ำ "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำ เกิดเหตุเพลิงไหม้เวลำประมำณ                  
๑๑ นำฬิกำ ไปดับเอำเมื่อเวลำประมำณ ๑๕ นำฬิกำจำกที่เกิดเพลิงไหม้นั้นอยู่ห่ำงท่ำเทียบเรือบรรทุกน้ ำมัน    
เปโตรซำตูไปทำงทิศเหนือประมำณ ๒๐๐ เมตร เหตุเกิดจำกน้ ำมันเบนซินที่ลอยอยู่บนพ้ืนน้ ำแล้วมีผู้ทิ้ง
เชื้อเพลิงลงไปท ำให้เกิดไฟลุกไหม้ลุกลำมติดบ้ำนเรือนรำษฎรท่ำเทียบเรือประมง แพปลำซึ่งปลูกอยู่เรียงรำย
หนำแน่นชิดกันและยื่นออกไปในแม่น้ ำฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ ำตรัง" ฯลฯ  

"จ ำเลยที่ ๒ มีหน้ำที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกำรสูบถ่ำยน้ ำมันจำกเรือบรรทุกน้ ำมันเข้ำคลังน้ ำมัน 
และตรวจดูควำมเรียบร้อยกำรสูบถ่ำยน้ ำมันในวันเกิดเหตุ กำรที่จ ำเลยที่ ๒ ให้จ ำเลยที่ ๑ และนำยสมัครซึ่งมิได้
มีหน้ำที่ในกำรต่อท่อน้ ำมัน ท ำกำรต่อท่อน้ ำมันไม่เรียบร้อย ไม่แนบสนิทเป็นเหตุให้น้ ำมันเบนซินรั่วไหลตกลงไป
ในแม่น้ ำเป็นจ ำนวนประมำณ ๕,๑๙๕ ลิตรจึงเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของจ ำเลยที่ ๒ ด้วยที่ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลจ ำเลยที่ ๑ และนำยสมัครต่อท่อน้ ำมันให้เรียบร้อย                  
พันต ำรวจเอกทศ ธรรมกุล ได้ให้กำรในชั้นสอบสวนว่ำน้ ำมันเบนซินที่ลอยอยู่บนผิวน้ ำมีปริมำณมำก หำกมีกำร
หุงต้มด้วยเตำถ่ำนที่อยู่บนผิวน้ ำในที่โล่งแจ้งห่ำงประมำณ ๑ เมตร ไอระเหยของน้ ำมันเบนซินย่อมติดไฟได้ 
หรือถ้ำหำกทิ้งถ่ำนที่ยังลุกติดไฟอยู่ ก็ยิ่งติดไฟได้อย่ำงแน่นอนปรำกฏตำมส ำนวนกำรสอบสวนอันดับที่ ๔๕            
เมื่อประกอบกับคดีอำญำหมำยเลขด ำที่ ๔๒๑/๒๕๑๖ หมำยเลขแดงที่ ๔๑๔/๒๕๒๐ ของศำลมณฑลทหำรบก
ที่ ๕ (ศำลจังหวัดตรัง) ศำลพิพำกษำโดยฟังข้อเท็จจริงว่ำจ ำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้กระท ำโดยประมำท ท ำให้
น้ ำมันรั่วจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ำ จ ำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้กระท ำโดยประมำทเลินเล่อ
อย่ำงร้ำยแรงในกำรต่อท่อสูบถ่ำยน้ ำมันเบนซินจำกเรือเปโตรซำตูเข้ำคลังน้ ำ มันของจ ำเลยที่ ๓ ที่ ๔                     
เมื่อเดินเครื่องสูบน้ ำมันแล้วเป็นเหตุให้น้ ำมันเบนซินจ ำนวนประมำณ ๕,๑๙๕ ลิตร รั่วไหลตกลงไปในแม่น้ ำแผ่
กระจำยไปบนผิวน้ ำตำมน้ ำไปทำงทิศเหนือ เมื่อนำงนวลทิ้งเตำถ่ำนที่เหลือจำกกำรหุงต้มลงไปในแม่น้ ำตำมปกติ
ที่เคยท ำ จึงท ำให้เกิดไฟลุกไหม้น้ ำมันเบนซินบนผิวน้ ำลุกลำมไหม้บ้ำนเรือนทรัพย์สินของโจทก์ได้รับควำม
เสียหำยอย่ำงรวดเร็ว เหตุที่เกิดเพลิงจึงเป็นผลโดยตรงที่เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของจ ำเลย
ที่ ๑ และท่ี ๒ ดังกล่ำวมำแล้ว จ ำเลยที่ ๑ และท่ี ๒ จึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น" ฯลฯ  

"ทำงพิจำรณำก็ได้ควำมว่ำ กิจกำรคลังน้ ำมันที่อ ำเภอกันตังที่จ ำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ด ำเนินกำร
นั้นก็คือกิจกำรคลังน้ ำมันโมบิลออยล์แห่งเดียวกัน จ ำเลยที่ ๓ และที่ ๔ มีส ำนักงำนอยู่ที่คลังน้ ำมันแห่งนี้                  
กำรด ำเนินกิจกำรของจ ำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ก็คือจ ำเลยที่ ๔ เป็นเจ้ำของกิจกำรคลังน้ ำมัน จ ำเลยที่ ๓ 
ประกอบกำรค้ำน้ ำมัน สั่งน้ ำมันชนิดต่ำง ๆ จำกต่ำงประเทศเข้ำมำจ ำหน่ำยที่อ ำเภอกันตังโดยเก็บไว้ในคลัง
น้ ำมันแห่งนี้ เมื่อเรือบรรทุกน้ ำมันมำส่งที่อ ำเภอกันตัง จ ำเลยที่ ๔ จะเป็นผู้สูบถ่ำยน้ ำมันจำกเรือเข้ำเก็บรักษำ
ในคลังน้ ำมัน เป็นผู้ดูแลควำมปลอดภัย และส่งน้ ำมันออกไปให้แก่ลูกค้ำ โดยจ ำเลยที่ ๔ ได้รับค่ำตอบแทนตำม
ปริมำณน้ ำมันที่ผ่ำนคลังน้ ำมันนี้จำกจ ำเลยที่ ๓ จ ำเลยที่ ๑ ยังเบิกควำมในชั้นสอบสวนว่ำจ ำเลยที่ ๑ เป็น
ลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ ๓ เมื่อมีกำรสูบถ่ำยน้ ำมัน นำยชิตลูกจ้ำงจ ำเลยที่ ๔ และจ ำเลยที่ ๒ ลูกจ้ำงจ ำเลยที่ ๓ 
จะต้องมำท่ีเรือทุกครั้ง" ฯลฯ  

"ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ำ จ ำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ด ำเนินกิจกำรคลังน้ ำมันร่วมกัน โดยมีนำยชิต                
ถิระมงคล ลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ ๔ เป็นผู้จัดกำรดูแลคลังน้ ำมันร่วมกับจ ำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้จัดกำรของจ ำเลยที่ ๓  
             กำรกระท ำ... 



- ๔๕ - 

กำรกระท ำโดยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของจ ำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ดังกล่ำวมำข้ำงต้น จึงถือได้ว่ำได้กระท ำไปในทำงกำร
ที่จ้ำงของจ ำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ผู้เป็นนำยจ้ำงร่วมกัน จ ำเลยที่ ๓ และที่ ถ จึงต้องร่วมกับจ ำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ด้วย"  

พิพำกษำยืน 

๔. ความรับผิดของนายจ้างในการกระท าโดยประมาทเลินเล่อของลูกจ้าง 
นอกจำกหลักทั่วไปในกำรพิจำรณำควำมรับผิดทำงละเมิดตำมมำตรำ ๔๒๐ แล้ว ในบำงกรณี

บุคคลอำจต้องรับผิดทำงละเมิดแม้ว่ำตนจะไม่ได้กระท ำกำรใดๆ ที่เข้ำลักษณะตำมำตรำ ๔๒๐ เลยก็ตำม                 
ซึ่งควำมรับผิดในกรณีเช่นว่ำได้แก่ ควำมรับผิดในกำรกระท ำละเมิดของบุคคลอ่ืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรณีที่
นำยจ้ำงต้องรับผิดในกำรกระท ำละเมิดของลูกจ้ำงต่อบุคคลภำยนอกด้วย ซึ่งมีบทบัญญัติมำตรำ ๔๒๕ ก ำหนด
ควำมรับผิดในเรื่องนี้อยู่ 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๙๘/๒๕๓๘ (ห้างสรรพสินค้ากับลูกค้าซึ่งรถยนต์ถูกขโมยขณะ
จอดรถในที่จอดรถของห้าง) 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ มำตรำ ๔๒๕ มำตรำ ๔๓๘ 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ มำตรำ ๑๔๒ มำตรำ ๒๒๕ 

ตำมฟ้องของโจทก์มิได้ให้จ ำเลยรับผิดตำมสัญญำฝำกทรัพย์ ฟ้องโจทก์มีแต่เรื่องละเมิด                
เรื่องฝำกทรัพย์จึงไม่เป็นประเด็นแห่งคดี ศำลจะพิพำกษำให้ช ำระหนี้ตำมสัญญำฝำกทรัพย์ไม่ได้ เรื่องฝำกทรัพย์
จึงมิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ำกันมำแล้วในศำลชั้นต้นตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ ๒๒๕ 
กำรที่ศำลอุทธรณ์หยิบยกเรื่องฝำกทรัพย์ขึ้นวินิจฉัยจึงเป็นกำรไม่ชอบ อำคำรจอดรถของบริษัทจ ำเลยที่ ๕                
มีทำงเข้ำ ๑ ทำงทำงออก ๑ ทำง ปำกทำงเข้ำมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยยืนอยู่ที่คอกกั้นคอยเก็บเงิน
พร้อมกับออกบัตรค่ำเช่ำที่จอดรถรำคำ ๕ บำท โดยจดทะเบียนรถไว้ในบัตรด้วยด้ำนหน้ำบัตรมีข้อควำมว่ำ 
บริกำรรักษำควำมสะอำดและรักษำควำมปลอดภัย ด้ำนหลังมีข้อควำมว่ำ ผู้ขับขี่ต้องเก็บบัตรไว้กับตัว                   
เพ่ือป้องกันรถหำย กรุณำคืนบัตรทุกครั้งก่อนออกจำกบริเวณที่จอดรถ บัตรสูญหำยหรือไม่น ำมำแสดงบริษัทจะ
ไม่อนุญำตให้น ำรถออกจนกว่ำจะหำหลักฐำนมำแสดงจนเป็นที่พอใจ และในที่จอดรถมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยยืนเดินตรวจตรำ ที่ก ำแพงบริเวณลำนจอดรถก็มีค ำเตือนว่ำกรุณำอย่ำลืมบัตรจอดรถเพรำะรถยนต์
อำจสูญหำย ส ำหรับทำงขำออก มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยยืนอยู่ที่คอกกั้นคอยตรวจรับ บัตรและปล่อย
รถออก แม้ผู้มำใช้บริกำรที่จอดรถจะเป็น ผู้เลือกที่จอดรถเอง ดูแลปิดประตูรถและเก็บกุญแจรถไว้เอง อีกทั้งที่
ด้ำนหลังบัตรมีข้อควำมว่ำ หำกมีกำรสูญหำยหรือ เสียหำยใด ๆ เกิดข้ึนทุกกรณี ผู้ครอบครองต้องรับผิดชอบเอง 
ทุกประกำรก็ตำม แต่ก็ย่อมจะท ำให้ผู้ใช้บริกำรจอดรถ โดยทั่วไปเข้ำใจได้ว่ำที่อำคำรจอดรถของจ ำเลยที่ ๕ นี้มี
บริกำรรักษำควำมปลอดภัยส ำหรับรถยนต์ที่จะน ำเข้ำมำจอดขณะมำติดต่อธุรกิจหรือซื้อสินค้ำที่ห้ำงสรรพสินค้ำ
ของจ ำเลยที่ ๕ ซึ่งผู้ที่มิใช่เจ้ำของรถจะลักลอบน ำรถออกไปไม่ได้ ทั้งนี้โดยที่ผู้ใช้บริกำรที่จอดรถจะต้องเสียเงิน 
๕ บำทเป็นค่ำตอบแทน กำรกระท ำดังกล่ำวถือเป็นกำรกระท ำก่อนๆ ของจ ำเลยทั้งห้ำ ก่อให้เกิดหน้ำที่แก่
จ ำเลยทั้งห้ำต้องดูแลรักษำควำมปลอดภัยแก่รถยนต์ที่น ำเข้ำมำจอด จ ำเลยที่ ๑ มีหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับ อำคำรสถำนที่ตลอดจนรถยนต์ที่เข้ำมำจอดและควำมเรียบร้อยโดยทั่วไป ไม่มีหน้ำที่โดยเฉพำะในกำร
ป้องกันกำรโจรกรรมรถยนต์และเหตุโจรกรรมรถยนต์ของโจทก์ไม่ได้เกิดต่อหน้ำจ ำเลยที่ ๑ แล้วจ ำเลยที่ ๑     
งดเว้นป้องกันกำรโจรกรรมรถยนต์นั้น ดังนี้ กำรที่รถยนต์ของโจทก์ถูกลักไปจะถือว่ำเกิด  จำกกำรที่จ ำเลยที่ ๑ 
งด เว้ นกำรปฏิบั ติ หน้ ำที่ เ พ่ื อ ป้ อ งกั นผลกำร โจรกรรมรถยนต์นั้ น ไม่ ไ ด้  จ ำ เลยที่  ๑  จึ ง ไม่ ต้ อ ง 
                   รับผิด... 
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รับผิดต่อโจทก์ฐำนละเมิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๔๒๐ จ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ยืนเก็บเงิน                   
ออกบัตร จดทะเบียนรถลงในบัตรและตรวจบัตรขณะที่รถยนต์ ออกจำกลำนจอดรถอยู่ที่คอกกั้นตรง
ทำงเข้ำออกลำนจอดรถ หน้ำที่ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของจ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงเกี่ยวกับกำรป้องกันไม่ให้       
ผู้ที่ไม่ใช่เจ้ำของรถน ำรถออกไปจำกลำนจอดรถหรือป้องกันกำรโจรกรรมรถยนต์โดยตรง เมื่อทำงเข้ำออกลำน
จอดรถมีอยู่ทำงเดียว หำกจ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งอยู่ที่คอกกั้นตรวจบัตรอย่ำงเคร่งครัดก็ยำกที่รถยนต์ของโจทก์
จะถูกลักไปได้ กำรที่รถยนต์ของโจทก์สูญหำยไปจึงเนื่องจำกจ ำเลยที่ ๒ ถึงท่ี ๔ ไม่ระมัดระวังตรวจบัตรจอดรถ
โดยเคร่งครัดอันเป็นกำรงดเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือป้องกันกำร โจรกรรมรถยนต์ เป็นผลโดยตรงท ำให้รถยนต์
ของโจทก์ถูกลักไป และเป็นกำรประมำทเลินเล่อ จึงเป็นกำรกระท ำละเมิดต่อโจทก์ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ จ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ต้องรับผิดต่อโจทก์ เมื่อจ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ ๕ 
กระท ำละเมิดในทำงกำรที่จ้ำงของจ ำเลยที่  ๕ จ ำเลยที่ ๕ ย่อมต้องร่วมรับผิดกับจ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔                 
ต่อโจทก์ด้วยตำมมำตรำ ๔๒๕ คดีละเมิด แม้ว่ำจ ำเลยจะไม่ได้ฎีกำในเรื่องจ ำนวนควำมเสียหำยตำมที่ศำลอุทธรณ์
วินิจฉัยไว้ ศำลฎีกำก็วินิจฉัยถึงจ ำนวนควำมเสียหำยของโจทก์และก ำหนดค่ำเสียหำยที่จ ำเลยต้องรับผิดเสียใหม่ได้  

________________________________ 

โจทก์ ฟ้องว่ำ โจทก์ เป็นเจ้ำของรถยนต์กระบะคันหมำยเลขทะเบียน ๕ร-๗๗๗๕ 
กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๓๒ เวลำประมำณ ๑๒ นำฬิกำ โจทก์ได้ขับรถยนต์คันดังกล่ำว
เพ่ือไปซื้อสินค้ำ ณ ศูนย์กำรค้ำของจ ำเลยที่ ๕ เมื่อไปถึงทำงเข้ำ เจ้ำหน้ำที่ซึ่งนั่งประจ ำอยู่ในคอกยำมมีชื่อของ
จ ำเลยที่ ๕ แสดงให้เห็นได้เรียกเก็บเงินจำกโจทก์เป็นจ ำนวน ๕ บำท พร้อมกับจดหมำยเลขทะเบียนรถลงใน
บัตรผ่ำนซึ่งมีสัญลักษณ์ของจ ำเลยที่ ๕ ปรำกฏอยู่อย่ำงชัดเจนและส่งมอบให้แก่โจทก์ยึดถือไว้ เพ่ือเข้ำไปใช้ที่
จอดรถยนต์โจทก์น ำรถยนต์ไปจอดที่ชั้น ๑๐ ดี ต่อมำเวลำ ๑๓.๒๐ นำฬิกำเมื่อโจทก์กลับออกมำ ปรำกฏว่ำ
รถยนต์ของโจทก์ได้สูญหำยไปซึ่งในขณะนั้นมีจ ำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์               
และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งกิจกำรของจ ำเลยที่ ๕ ในบริเวณอำคำรส่วนนี้ กล่ำวคือ จ ำเลยที่ ๑ เป็นผู้ดูแล
รักษำควำมปลอดภัยอยู่ที่บริเวณที่จอดรถ และตรงทำงออกมีจ ำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ อยู่ร่วมกันตรวจบัตร
ของผู้ขับรถยนต์ที่ออกจำกศูนย์กำรค้ำของจ ำเลยที่ ๕ กำรที่จ ำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีหน้ำที่ดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยให้แก่รถยนต์และทรัพย์สินของผู้มำซื้อสินค้ำและบริกำร แทนที่จะเดินตรวจตรำไปมำในบริเวณที่ตน
รับผิดชอบ กลับอยู่นิ่งเฉยเสียและปล่อยปละละเลย ท ำให้คนร้ำยมีเวลำเพียงพอในกำรน ำรถยนต์ของโจทก์ออก
จำกที่จอดไปได้จ ำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ซึ่งร่วมกันตรวจบัตรผ่ำนของผู้ที่จะขับรถยนต์ออกจำกบริเวณ
ศูนย์กำรค้ำ แทนที่จะใช้ควำมระมัดระวังในกำรตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรที่เคยปฏิบัติกลับจงใจหรือ
ประมำทเลินเล่อปล่อยให้คนร้ำยน ำรถยนต์ของโจทก์ผ่ำนไปได้ทั้ง ๆ ที่ไม่มีบัตรผ่ำนหรือเรียกบัตรผ่ำนคืนไว้
ก่อน เป็นเหตุให้โจทก์ต้องสูญเสียทรัพย์สิน จ ำเลยที่ ๑ ถึงท่ี ๔ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่
โจทก์ และจ ำเลยที่ ๕ ซึ่งเป็นเจ้ำของศูนย์กำรค้ำโดยเป็นนำยจ้ำงของจ ำเลยที่ ๑ ถึงท่ี ๔ หรือเป็นตัวกำรจ ำต้อง
รับผิดร่วมด้วย ขอให้บังคับจ ำเลยทั้งห้ำร่วมกันหรือแทนกันช ำระรำคำรถยนต์และทรัพย์สินที่สูญหำยเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๖๖,๐๐๐ บำท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันท ำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่ำจะ
ช ำระเสร็จแก่โจทก์ 

จ ำเลยที่ ๑ และท่ี ๒ ขำดนัดยื่นค ำให้กำรและขำดนัดพิจำรณำ 

                จ ำเลย... 
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จ ำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ให้กำรว่ำ จ ำเลยที่ ๕ ได้ปลูกสร้ำงอำคำรมำบุญครองเซ็นเตอร์เพ่ือให้
บุคคลทั่วไปเช่ำสถำนที่เพ่ือประกอบกำรค้ำ แต่ส ำหรับลำนจอดรถจ ำเลยที่ ๕ ได้ให้บริษัทดูอ้ิงเวล จ ำกัด                 
เช่ำเพ่ือท ำกำรประกอบธุรกิจในกำรให้บริกำรจอดรถ มีก ำหนด ๓ ปี นับแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๓๑ เป็นต้นไป 
จ ำเลยที่ ๕ จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรจอดรถบนลำนจอดแต่อย่ำงใด โจทก์ฟ้องจ ำเลยที่ ๕ เป็นกำรฟ้องผิด
ตัวจ ำเลยที่ ๑ นั้นเป็นลูกจ้ำงของบริษัทดูอ้ิงเวล จ ำกัดส่วนจ ำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ นั้นเป็นลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ ๕
ขณะเกิดเหตุเป็นเพียงผู้ท ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรจรำจรนอกเขตพ้ืนที่ลำนจอดรถและดูแลควำม
สงบเรียบร้อยทั่วไปเท่ำนั้น ไม่มีหน้ำที่เฝ้ำดูแลรักษำรถในกิจกำรของบริษัทดูอ้ิงเวล จ ำกัด กำรเรียกเก็บเงินค่ำ
จอดรถและกำรตรวจบัตรเป็นเรื่องของเจ้ำหน้ำที่บริษัทดูอ้ิงเวล จ ำกัด ทั้งสิ้น บัตรที่ออกให้แก่ผู้จอดรถนั้นระบุ
ไว้ชัดเจนว่ำเป็นค่ำเช่ำที่จอดรถยนต์ไม่ใช่เป็นกำรรับฝำกทรัพย์ แม้แต่กุญแจรถก็ยังอยู่กับเจ้ำของรถ ด้ำนหลัง
บัตรก็ปฏิเสธควำมรับผิดของผู้ให้บริกำรไว้แล้ว แม้ในบัตรจอดรถจะมีเครื่องหมำยศูนย์กำรค้ำมำบุญครองเซ็น
เตอร์ก็ตำมก็เป็นเพียงเครื่องหมำยบอกชื่ออำคำร มิใช่เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำหรือตรำส ำคัญของจ ำเลยที่ ๕ กำร
ที่รถยนต์ของโจทก์สูญหำยนั้นเป็นเพรำะควำมประมำทเลินเล่อของโจทก์เอง โจทก์ไม่ได้แสดงหลักฐำนใดๆ ที่
ระบุว่ำ โจทก์เป็นเจ้ำของรถยนต์คันที่สูญหำยและรถยนต์คันดังกล่ำวก็เป็นรถยนต์เก่ำใช้มำนำนแล้วมีรำคำไม่
เกิน ๕๑,๐๐๐ บำทขอให้ยกฟ้อง 

ศำลชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้อง 
โจทก์อุทธรณ์ 
ศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับ ให้จ ำเลยทั้งห้ำร่วมกันชดใช้รำคำรถยนต์จ ำนวน ๒๓๖,๐๐๐ บำท 

พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๓๒ เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ 
จ ำเลยที่ ๓ ที่ ๔ และท่ี ๕ ฎีกำ 
ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ "ตำมค ำฟ้องของโจทก์คดีนี้ โจทก์มิได้บรรยำยให้จ ำเลยรับผิดตำมสัญญำ

ฝำกทรัพย์ ฟ้องโจทก์มีแต่เรื่องละเมิดเรื่องฝำกทรัพย์จึงไม่เป็นประเด็นแห่งคดี ศำลจะพิพำกษำให้บังคับช ำระ
หนี้ตำมสัญญำฝำกทรัพย์หำได้ไม่ และเรื่องฝำกทรัพย์มิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ำกันมำแล้วใ นศำลชั้นต้น                        
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๒๕ กำรที่ศำลอุทธรณ์หยิบยกเรื่องสัญญำฝำกทรัพย์ขึ้น
วินิจฉัยนั้นจึงเป็นกำรไม่ชอบ แต่เนื่องจำกพยำนหลักฐำนในส ำนวนเพียงพอแก่กำรวินิจฉัยคดี ศำลฎีกำจึงเห็น
ควรพิจำรณำพิพำกษำคดีไปโดยไม่ต้องย้อนส ำนวนไปให้ศำลอุทธรณ์พิจำรณำพิพำกษำคดีใหม่ คดีมีปัญหำต้อง
วินิจฉัยว่ำ จ ำเลยทั้งห้ำกระท ำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ อำคำรจอดรถของจ ำเลยที่ ๕               
มีทำงเข้ำ ๑ ทำง ทำงออก ๑ ทำง ปำกทำงเข้ำมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยยืนอยู่ที่คอกกั้นคอยเก็บเงิน ๕ 
บำทโดยจดทะเบียนรถไว้ในบัตรด้วย ตำมบัตรเอกสำรหมำย จ.๒ ซึ่งที่ด้ำนหน้ำบัตรตอนล่ำงมีข้อควำมว่ำ 
บริกำรรักษำควำมสะอำดและรักษำควำมปลอดภัย ด้ำนหลังของบัตรมีข้อควำมว่ำ ๑.ผู้ขับขี่ต้องเก็บบัตรไว้กับตัว 
เพ่ือป้องกันรถหำย ๒.กรุณำคืนบัตรทุกครั้งก่อนออกจำกบริเวณที่จอดรถ ฯลฯ ๖.บัตรสูญหำยไม่น ำมำแสดง
บริษัทจะไม่อนุญำตให้น ำรถออกจนกว่ำจะหำหลักฐำนมำแสดงจนเป็นที่พอใจ และในที่จอดรถมีเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยยืนเดินตรวจตรำที่ก ำแพงบริเวณลำนจอดรถก็มีค ำเตือนว่ำ กรุณำอย่ำลืมบัตรจอดรถ เพรำะ
รถยนต์อำจสูญหำยส ำหรับทำงขำออกมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยยืนอยู่ที่คอกกั้นคอยตรวจรับบัตรและ
ปล่อยรถออก พฤติกำรณ์ดังกล่ำวแม้จะปรำกฏว่ำผู้มำใช้บริกำรที่จอดรถจะเป็นผู้เลือกที่จอดรถเอง ดูแลปิด
ประตูรถและเก็บกุญแจรถไว้เอง อีกทั้งที่บัตรค่ำเช่ำจอดรถด้ำนหลังจะมีข้อควำมว่ำ หำกมีกำรสูญหำยหรือ
เสียหำยใด ๆ เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้ครอบครองต้องรับผิดชอบเองทุกประกำรก็ตำม แต่ก็ย่อมจะท ำให้ผู้ใช้บริกำร  
                 จอดรถ... 



- ๔๘ - 

จอดรถโดยทั่วไปเข้ำใจได้ว่ำ ที่อำคำรจอดรถของจ ำเลยที่ ๕ นี้ มีบริกำรรักษำควำมเรียบร้อย ควำมปลอดภัย
ส ำหรับรถยนต์ที่จะน ำเข้ำมำจอดขณะมำติดต่อธุรกิจหรือซื้อสินค้ำที่ห้ำงสรรพสินค้ำของจ ำเลยที่ ๕ โดยรับดูแล
ควำมเรียบร้อย ควำมปลอดภัยทั้งขณะที่รถจอดอยู่ในอำคำรและขณะที่รถจะออกจำกอำคำร ซึ่งผู้ที่มิใช่เจ้ำของ
รถและถือบัตรค่ำเช่ำที่จอดรถจะลักลอบน ำรถออกไปไม่ได้ เพรำะจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบก่อน ทั้งนี้โดยที่
ผู้ใช้บริกำรที่จอดรถจะต้องเสียเงิน ๕ บำทเป็นค่ำตอบแทนกำรกระท ำดังกล่ำวถือเป็นกำรกระท ำก่อนๆ ของ
จ ำเลยทั้งห้ำก่อให้เกิดหน้ำที่แก่จ ำเลยทั้งห้ำต้องดูแลรักษำควำมเรียบร้อยควำมปลอดภัยแก่รถยนต์ที่น ำเข้ำมำ
จอด ส ำหรับจ ำเลยที่ 1 นั้นตัวโจทก์เบิกควำมแต่เพียงว่ำ เมื่อโจทก์น ำรถยนต์เข้ำไปจอดเห็นจ ำเลยที่ ๑ ยืนดูแล
อยู่ใกล้ ๆ แล้วโจทก์เดินเข้ำไปในห้ำงสรรพสินค้ำ ต่อมำเมื่อทรำบว่ำรถยนต์สูญหำยจึงเดินไปสอบถำมจ ำเลยที่ 
๑ ซึ่งยังเดินดูแลรถยนต์ที่บริเวณชั้นจอดรถ จ ำเลยที่ ๑ บอกว่ำไม่เห็น ตำมทำงน ำสืบของโจทก์ดังกล่ำว
ประกอบกับพฤติกำรณ์แห่งคดีตำมที่ได้วินิจฉัยแล้วคงได้ควำมแต่เพียงว่ำ จ ำเลยที่ ๑ มีหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ตลอดจนรถยนต์ที่เข้ำมำจอดและควำมเรียบร้อยโดยทั่วไป ไม่ปรำกฏว่ำมี
หน้ำที่โดยเฉพำะในกำรป้องกันกำรโจรกรรมรถยนต์และไม่ปรำกฏว่ำเหตุโจรกรรมรถยนต์ของโจทก์ ได้เกิดต่อ
หน้ำจ ำเลยที่ ๑ แล้วจ ำเลยที่ ๑ งดเว้นป้องกันกำรโจรกรรมรถยนต์นั้น ดังนี้ กำรที่รถยนต์ของโจทก์ถูกลักไปจะ
ถือว่ำเกิดจำกกำรที่จ ำเลยที่ ๑ งดเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือป้องกันผลกำรโจรกรรมรถยนต์นั้นไม่ได้ จ ำเลยที่ ๑ 
จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ฐำนละเมิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ ส่วนจ ำเลยที่ ๒ ถึงที ่๔ นั้น 
ปรำกฏว่ำ ยืนเก็บเงิน ออกบัตร จดทะเบียนรถลงในบัตร และตรวจบัตรขณะที่รถยนต์ออกจำกลำนจอดรถอยู่ที่
คอกกั้นตรงทำงเข้ำออกลำนจอดรถ หน้ำที่ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของจ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงเกี่ยวกับกำร
ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้ำของรถน ำรถออกไปจำกลำนจอดรถหรือป้องกันกำรโจรกรรมรถยนต์โดยตรง ซึ่งได้
กล่ำวแล้วว่ำที่ลำนจอดรถและที่ด้ำนหลังบัตรเอกสำรหมำย จ.๒ มีข้อควำมว่ำ ผู้ใช้บริกำรลำนจอดรถจะต้อง
เก็บรักษำบัตรไว้เพ่ือตรวจขณะจะน ำรถออกจำกลำนจอดรถมิฉะนั้น บริษัทจะไม่ยอมให้น ำรถออกไปจนกว่ำจะ
หำหลักฐำนอื่นมำแสดงยืนยัน ดังนี้ เมื่อปรำกฏว่ำทำงเข้ำออกลำนจอดรถมีอยู่ทำงเดียว หำกจ ำเลยที่ ๒ ถึงท่ี ๔ 
ซึ่งอยู่ที่คอกกั้นตรวจบัตรอย่ำงเคร่งครัดก็ยำกที่รถยนต์ของโจทก์จะถูกลักไปได้ กำรที่รถยนต์ของโจทก์สูญ
หำยไปนี้เชื่อว่ำจ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ระมัดระวังตรวจบัตรจอดรถโดยเคร่งครัด อันเป็นกำรงดเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เพ่ือป้องกันกำรโจรกรรมรถยนต์ เป็นผลโดยตรงท ำให้รถยนต์ของโจทก์ถูกลักไป และเป็นกำรประมำท
เลินเล่อ จึงเป็นกำรกระท ำละเมิดต่อโจทก์ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ จ ำเลยที่ ๒               
ถึงที่ ๔ ต้องรับผิดต่อโจทก์ เมื่อจ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ ๕ กระท ำละเมิดในทำงกำรที่จ้ำง
ของจ ำเลยที่ ๕ จ ำเลยที่ ๕ นำยจ้ำงย่อมต้องร่วมรับผิดกับจ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ต่อโจทก์ด้วยตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๕ และเมื่อคดีนี้ไม่ใช่เป็นคดีข้อหำฝำกทรัพย์ดังที่ศำลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้ 
แต่เป็นคดีข้อหำละเมิด แม้ว่ำจ ำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ จะไม่ฎีกำในเรื่องจ ำนวนควำมเสียหำยตำมที่ศำลอุทธรณ์
วินิจฉัยไว้ในฐำนผิดสัญญำฝำกทรัพย์ ศำลฎีกำก็เห็นควรวินิจฉัยถึงควำมเสียหำยของโจทก์ในฐำนละเมิดตำมที่
ได้ยกขึ้นวินิจฉัยไว้แล้วต่อไป ซึ่งค่ำสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถำนใดเพียงใดนั้นให้ศำลวินิจฉัยตำมควรแก่
พฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งละเมิด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๓๘ ตำมทำงน ำสืบ
ของโจทก์ปรำกฏว่ำ รถยนต์ของโจทก์เป็นรถยนต์กระบะ ใช้งำนมำ ๑ ปี เศษแล้ว โจทก์ซื้อมำในรำคำ 
๒๓๙,๐๐๐ บำท ฝ่ำยจ ำเลยมิได้น ำสืบให้รับฟังได้เป็นอย่ำงอ่ืนเช่นว่ำ รถยนต์ของโจทก์ที่หำยมีรำคำตำมที่โจทก์
ซื้อมำเป็นควำมจริง แต่โดยที่ตำมทำงน ำสืบของโจทก์ก็ไม่ปรำกฏชัดแจ้งว่ำ จ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้กระท ำกำร
โดยจงใจหรือโดยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงเพียงใดประกอบกับโจทก์ก็เสียค่ำบริกำรจอดรถเพียง ๕ บำท  
                     ซึ่งมี... 
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ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรที่ฝ่ำยจ ำเลยช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องที่จอดรถและช่วยรักษำควำมปลอดภัยอยู่มำก 
ศำลฎีกำได้พิเครำะห์ตำมพฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งละเมิดแล้ว เห็นสมควรก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนแก่
โจทก์เพียง ๒๐๐,๐๐๐ บำท กรณีเป็นหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้ ศำลฎีกำมีอ ำนำจพิพำกษำถึงจ ำเลยที่ ๒ ซึ่งมีได้ฎีกำ
ได้ด้วยตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๔๕(๑) มำตรำ ๒๔๗" 

พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้จ ำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ร่วมกันช ำระเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท แก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๓๒ จนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ให้ยกฟ้องโจทก์
ส ำหรับจ ำเลยที่ ๑   

๕. ค าพิพากษาที่ออกโดยใช้ทฤษฎีความรับผิดโดนเคร่งครัด (Stric laibility) 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๖๙/๒๔๙๒ กระแสไฟฟ้ำถือว่ำเป็นของที่เกิดอันตรำยได้                    
โดยสภำพหรือโดยควำมมุ่งหมำยที่จะใช้ หำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นแก่ผู้ใดเพรำะกระแสไฟฟ้ำนั้น โดยเจ้ำของ                   
ผู้จ ำหน่ำยไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพรำะควำมผิดของผู้เสียหำยเองแล้ว เจ้ำของ                  
ผู้จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำนั้นต้องรับผิดโดยมิต้องค ำนึงถึงว่ำเจ้ำของผู้จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำได้กระท ำกำร                        
โดยประมำทเลินเล่อหรือไม่ 

ข้อสังเกต ค ำพิพำกษำข้ำงต้นนี้แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำโจทก์ผู้ฟ้แองคดีไม่ต้องน ำสิบถึง
ควำมประมำทของจ ำเลย ในขณะเดียวกันก็ผลักภำระกำรพิสูจน์ให้จ ำเลยที่จะต้องน ำสืบให้สมตำมข้อกล่ำวอ้ำง
เพ่ือจะให้หลุดพ้นควำมรับผิด หำกน ำสืบไม่ได้ ก็ต้องรับผิดต่อโจทก์ ในประเด้นนี้ขอให้พิจำรณำหลักกำรท ำนองเดียวกัน
นี้ในพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ ๒๕๕๑ มำตรำ ๖ มำตรำ ๗ 37 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๙/๒๕๑๐ จ ำเลยขับรถยนต์ในรำชกำรต ำรวจไปตำมถนนโดยใช้
สัญญำณไฟแดงกระพริบและแตรไซเรนเพ่ือน ำคนประสพอุบัติเหตุส่งโรงพยำบำล กำรขับรถโดยใช้สัญญำณ
ดังกล่ำวมิได้หมำยควำมว่ำขับได้เร็วเท่ำใดก็ไม่เป็นกำรละเมิดหำกเกิดกำรเสียหำยขึ้น แต่จะต้อ งขับด้วย
ควำมเร็วไม่สูงเกินกว่ำที่ควรกระท ำในพฤติกำรณ์เช่นนั้น และต้องใช้ควำมระมัดระวังในฐำนะที่ต้องใช้ควำมเร็ว
สูงกว่ำธรรมดำตำมสมควรแก่พฤติกำรณ์เช่นนั้นด้วย  

จ ำเลยขับรถใช้อำณัติสัญญำณไฟแดงกระพริบและเปิดแตรไซเรนมำด้วยควำมเร็ว ๘๐ 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อจะขึ้นสะพำนลดลงเหลือ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีรถบรรทุกแล่นสวนมำบนสะพำน     
โดยไม่หยุด และมีเด็กวิ่งข้ำมถนนตัดท้ำยรถบรรทุกมำในระยะกระชั้นชิดซึ่งจ ำเลยไม่สำมำรถหยุดรถได้ทัน               
จึงต้องหักหลบแล้วไปชนผู้ตำย ถือได้ว่ำควำมเร็วที่จ ำเลยใช้ในขณะข้ำมสะพำนไม่เป็นควำมเร็วที่เกินสมควรตำมเวลำ 
สถำนที่ และพฤติกำรณ์อ่ืน ๆ ในขณะนั้น จึงไม่เป็นกำรประมำทเลินเล่อ กำรที่มีเด็กวิ่งตัดหลัง รถบรรทุกข้ำม
ถนนผ่ำนหน้ำรถจ ำเลยในระยะใกล้เป็นเหตุบังเอิญ มิอำจคำดหมำยได้ และเกิดขึ้นโดยฉับพลันเป็นเหตุที่ไม่มี
ใครป้องกันได้เมื่อจ ำเลยได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรอันพึงคำดหมำยได้จำก บุคคลในฐำนะที่ประสบเหตุ
เช่นนั้นแล้ว เหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุสุดวิสัย จ ำเลยไม่ต้องรับผิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๓๗ 

             ข้อสังเกต... 

                                                           
37 มำนิตย์ จุมปำ (2554) “ค ำอธิบำยกฎหมำยควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” พิมพ์คร้ังที่ 1 กรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หน้ำ 54 
 



- ๕๐ - 

ข้อสังเกต คดีนี้เป็นตัวอย่ำงที่ให้เห็นว่ำ ภำระในกำรสืบเ พ่ือแสดงให้เห็น “เหตุสุดวิสัย”              
อันเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นที่ท ำให้จ ำเลยหลุดพ้นจำกหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัด เป็นหน้ำที่ในกำรน ำสืบของ
จ ำเลย เมื่อจ ำเลยน ำสืบได้สมข้อกล่ำวอ้ำงจ ำเลยก็หลุดพ้นควำมรับผิด ทั้งนี้  เพรำะหลักควำมรับผิด                        
โดยเคร่งครัด หำใช่ควำมรับผิดโดยเด็ดขำดไม่ ในประเด็นนี้ขอให้พิจำรณำหลักกำรท ำนองเดียวกันนี้ใน
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๖                 
และมำตรำ ๗38 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๑/๒๕๑๖ ลูกจ้ำงของจ ำเลยน ำเรือของจ ำเลยไปบรรทุกน้ ำมัน
เบนซินจำกคลังน้ ำมันตำมที่จ ำเลยใช้ เมื่อถ่ำยน้ ำมันเสร็จแล้วลูกจ้ำงของจ ำเลยได้แก้เชือกผูกเรือและติด
เครื่องยนต์เพื่อจะน ำเรือออกจำกท่ำ จึงได้เกิดไฟไหม้ เมื่อน้ ำมันเบนซินอยู่ในควำมครอบครองของลูกจ้ำงจ ำเลย
และน้ ำมันเบนซินเป็นทรัพย์อันเกิดอันตรำยได้โดยสภำพ กรณีจึงปรับได้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ ๔๓๗ วรรคสอง ซึ่งจ ำเลยจะต้องรับผิดเพ่ือควำมเสียหำยอันเกิดแต่น้ ำมันเบนซินเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำ
กำรเสียหำยนี้เกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพรำะควำมผิดของโจทก์เองแต่พยำนที่จ ำเลยน ำสืบได้ควำมแต่เพียงว่ำ 
เมื่อลูกจ้ำงของจ ำเลยแก้เชือกผูกเรือและติดเครื่องยนต์เรือได้ ๕ – ๑๐ นำที ก็เกิดกำรระเบิดและไฟได้ไหม้                
เพียงเท่ำนี้ยังไม่พอฟังว่ำควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกเหตุสุดวิสัย จ ำเลยจึงไม่พ้นควำมรับผิด 

ข้อสังเกต คดีนี้เป็นตัวอย่ำงที่ให้เห็นว่ำ ภำระในกำรสืบเพ่ือแสดงให้เห็น “เหตุสุดวิสัย”                   
อันเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นที่ท ำให้จ ำเลยหลุดพ้นจำกหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัด เป็นหน้ำที่ในกำรน ำสืบของ
จ ำเลยเมื่อจ ำเลยน ำสืบได้ไม่สม ก็ไม่อำจหลุดพ้นจำกควำมรับผิดในกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ในประเด็นนี้ขอ
พิจำรณำหลักกำรท ำนองเดียวกันกันนี้ในพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๖ และมำตรำ ๗ 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๒/๒๕๑๗ เมื่อจ ำเลยรับว่ำในคืนเกิดเหตุจ ำเลยใช้เครื่องจักรท ำ
โต๊ะจักร แล้วไฟฟ้ำเดินลัดวงจรเป็นเหตุให้ไฟไหม้โรงงำนของจ ำเลย แล้วลุกลำมไปไหม้บ้ำนของโจทก์ โจทก์ก็ไม่
ต้องน ำสืบอีกว่ำเหตุที่ไฟไหม้โรงงำนของจ ำเลยเนื่องมำจำกจ ำเลยใช้เครื่องจักรท ำโต๊ะจักรในคืนนั้น  ข้อเท็จจริง
ได้ควำมว่ำ โรงงำนของจ ำเลยใช้เครื่องจักรที่เดินด้วยก ำลังไฟฟ้ำ และไฟไหม้เนื่องจำกไฟฟ้ำเดินลัดวงจรขณะที่
ใช้เครื่องจักรพ่นสีโต๊ะจักรอยู่ ดังนี้ ไฟฟ้ำซึ่งใช้เดินเครื่องจักรเป็นทรัพย์อันเกิดอันตรำยได้โดยสภำพ ซึ่งจ ำเลย               
ผู้มีไว้ในควำมครอบครองจะต้องรับผิดชอบเพ่ือควำมเสียหำยอันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรำยได้                
โดยสภำพ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำกำรเสียหำยนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพรำะควำมผิดของผู้ต้องเสียหำย
นั้นเอง ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๓๗ เมื่อจ ำเลยไม่ได้น ำสืบว่ำกำรที่ไฟฟ้ำลัดวงจรเกิด
แต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพรำะควำมผิดของโจทก์ผู้ต้องเสียหำยแต่อย่ำงไร จ ำเลยจึงต้องรับผิดใช้ค่ำเสียหำยให้โจทก์ 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๙/๒๕๒๓ กระแสไฟฟ้ำเป็นทรัพย์อันเกิดอันตรำยได้โดยสภำพ 
ซึ่งกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจ ำเลยผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเป็นผู้มีไว้ในครอบครองจะต้องรับผิดชอบเพ่ือกำรเสียหำยที่
เกิดข้ึนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๓๗ กำรทีก่ระแสไฟฟ้ำลัดวงจรไหม้ทรัพย์สินของโจทก์
เพรำะเหตุที่ต้นมะพร้ำวอยู่ใกล้ชิดกับแนวสำยไฟฟ้ำเป็นเหตุให้ทำงมะพร้ำวพำดไปถูกสำยไฟฟ้ำเมื่อมีลมพัด  
                      มิใช่... 

                                                           
38 มำนิตย์ จุมปำ (2554) “ค ำอธิบำยกฎหมำยควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” พิมพ์คร้ังที่ 1 กรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หน้ำ 55 



- ๕๑ - 

มิใช่เหตุสุดวิสัยเพรำะจ ำเลยอำจป้องกันได้ถ้ำตัดต้นมะพร้ำวหรือแจ้งให้โจทก์ตัดอันเป็นหน้ำที่จ ำเลย แต่โจทก์
ไม่สนใจตัดต้นมะพร้ำวในที่ดินที่โจทก์เช่ำหรือแจ้งให้จ ำเลยตัดถือได้ว่ำโจทก์มีส่วนท ำควำมผิดก่อให้เกิดควำม
เสียหำยด้วยไม่ยิ่งหย่อนกว่ำจ ำเลยที่ ๑ จ ำเลยที่ ๑ จึงควรรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเพียงครึ่งหนึ่ง 

ข้อสังเกต คดีนี้เป็นตัวอย่ำงที่ให้เห็นว่ำ ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทนแม้จะเป็นกำร
พิจำณำตำมหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัด ก็ต้องพิจำรณำในเรื่องกำรมีส่วนก่อให้เกิดควำมเสียหำยของ
ผู้เสียหำยประกอบด้วย ในเรื่องนี้ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอให้พิจำรณำมำตรำ ๑๑ (๒) ประกอบด้วย ซึ่งก็น ำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรมีส่วน
ในกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยของผู้เสียหำยมำพิจำรณำประกอบในกำรก ำหนดทั้งค่ำสินๆไหมทดแทนโดยแท้
กับค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรลงโทษ39 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๕๔/๒๕๒๔ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจ ำเลยผู้ครอบครองต้อง
รับผิดชอบเพ่ือกำรเสียหำยอันเกิดแต่กระแสไฟฟ้ำที่จ ำเลยจัดให้มีขึ้นเพ่ือจ ำหน่ำยตำม ประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ มำตรำ ๔๓๗ วรรคสอง จ ำเลยน ำสืบว่ำผู้ตำยคงขึ้นไปนั่งบนผนังกันตกที่ดำดฟ้ำแล้วเสียหลักมือ   
จึงไปถูกสำยไฟฟ้ำเข้ำ ดังนี้ ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ำเหตุเกิดเพรำะควำมผิดของผู้ตำยเองดังจ ำเลยอ้ำง  

กำรเดินสำยไฟฟ้ำแรงสูงซึ่งเป็นสำยเปลือยผ่ำนอำคำรที่เกิดเหตุในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง      
หำกจ ำเลยจัดกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำยไฟฟ้ำดังกล่ำวให้ถูกต้องตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ ก็อำจป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรำยจำกสำยไฟฟ้ำนั้นได้ จึงอยู่ในวิสัยของจ ำเลยที่จะป้องกันได้ อันตรำยที่เกิดขึ้นแก่ผู้ตำยจึงถือไม่ได้ว่ำเกิด
แต่เหตุสุดวิสัย 

ข้อสังเกต จ ำเลยพยำยำมน ำสืบเพ่ือให้หลุดพ้นควำมรับผิดตำมหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัดทั้ง               
๒ เหตุ คือ เป็นควำมผิดของโจทก์ผู้เสียหำย และเกิดจำกเหตุสุดวิสัย แต่เมื่อสืบไม่ได้สม จ ำเลยยังคงต้องรับผิดต่อโจทก์ 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๖๙/๒๕๓๗ สำยไฟฟ้ำซึ่งมีกระแสไฟฟ้ำเดินอยู่และหม้อแปลง
ไฟฟ้ำเป็นทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรำยได้โดยสภำพ จ ำเลยผู้มีทรัพย์ดังกล่ำวไว้ในครอบครองจึงต้องรับผิดเพ่ือ
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกทรัพย์ดังกล่ำว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำยนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพรำะ
ควำมผิดของผู้ต้องเสียหำยนั้นเองตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๓๗                      
แม้จ าเลยมิได้ประมาทเลินเล่อท าให้เกิดไฟไหม้ จ าเลยก็ต้องรับผิดในความเสียหายของโจทก์อันเกิด                    
จากสายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าของจ าเลยเช่นนั้น 

ข้อสังเกต คดีนี้ศำลได้วินิจฉัยไว้ชัดเจนว่ำ หลักเรื่องควำมรับผิดโดยเคร่งครัดนั้น แม้จ ำเลย
ไม่ได้กระท ำโดยประมำทเลินเล่อจ ำเลยก็ต้องรับผิด 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๖/๒๕๓๘ กระแสไฟฟ้ำเป็นทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรำยได้
โดยสภำพเมื่อกระแสไฟฟ้ำลัดวงจรเกิดขึ้นที่บ้ำนของจ ำเลยทั้งสองจ ำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้มีไว้ในครอบครองของ
ตนซึ่งกระแสไฟฟ้ำดังกล่ำวและต้องรับผิดชอบเพ่ือควำมเสียหำยอันเกิดแต่กระแสไฟฟ้ำลัดวงจรเว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่ำควำมเสียหำยนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพรำะควำมผิดของผู้เสียหำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ  
                 พำณิชย์... 

                                                           
39 มำนิตย์ จุมปำ (2554) “ค ำอธิบำยกฎหมำยควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” พิมพ์คร้ังที่ 1 กรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หน้ำ 58 -59 



- ๕๒ - 

พำณิชย์มำตรำ ๔๓๗ วรรคสองจ ำเลยทั้งสองน ำสืบเพียงว่ำจ ำเลยทั้งสองดูแลรักษำสำยไฟฟ้ำภำยในบ้ำนให้ใช้
งำนได้อย่ำงปลอดภัยอยู่เสมอและเพ่ิงเปลี่ยนสำยไฟฟ้ำภำยในบ้ำนใหม่ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภำยในบ้ำนของ
จ ำเลยทั้งสองไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำจ ำเลยทั้งสองไม่ได้กระท ำโดยประมำทเลินเล่อและไฟฟ้ำลัดวงจรเกิดขึ้นได้
อย่ำงไรไม่ทรำบดังนี้ข้อน ำสืบของจ ำเลยทั้งสองแสดงไม่ได้เลยว่ำเป็นเหตุสุดวิสัยจ ำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิด 

ข้อสังเกต คดีนี้เป็นตัวอย่ำงที่ดีที่แสดงให้เห็นว่ำ กำรที่จ ำเลยในคดีที่ถูกฟ้องให้รับผิดตำมหลัก
ควำมรับผิดโดยเคร่งครัดจะหลุดพ้นควำมรับผิดได้นั้น จ ำเลยจะต้องน ำสืบให้ได้ตำมเงื่อนไขท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้
ส ำหรับกรณีที่จะท ำให้จ ำเลยหลุดพ้นควำมรับผิด กำรน ำสืบถึงเรื่องอ่ืนๆ แม้จะท ำให้ดูเหมือนว่ำ จ ำเลยไม่ได้
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยเช่นนั้นขึ้น หรือจ ำเลยไม่ได้กระท ำกำรใดผิด ก็หำได้ช่วยให้หลุดพ้นควำมรับผิดไม่                
โปรดเทียบกับพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มำตรำ ๗ ที่ก ำหนดเหตุที่จะท ำให้ผู้ประกอบกำรหลุกพ้นจำกควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่
ไม่ปลอดภัย ผู้ประกอบกำรต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุที่กฎหมำยก ำหนดไว้ในมำตรำดังกล่ำวนี้ หำกผู้ประกอบกำร
น ำสืบในประเด็นอ่ืน แม้จะดูเหมือนว่ำ ผู้ประกอบกำรไม่ได้มีส่วนก่อให้เกิดควำมเสียหำย หรือไม่มีส่วนผิดใดๆ 
ในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น แต่เมื่อไม่ใช่เหตุที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ผู้ประกอบกำรก็หำหลุดพ้นควำมรับผิดไม่ ทั้งนี้ 
เพรำะกรณีนี้เป็นกำรรับปิดภำยใต้หลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัดที่กฎหมำยก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรต้องรับผิด
แม้ไม่ได้มีกำรกระท ำ (Liability without fault) นั้นเอง40 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๓๔/๒๕๔๒ เหตุที่เกิดเพลิงไหม้อำคำรที่จ ำเลยที่ ๓ เช่ำมำจำก
จ ำเลยที่ ๑ เสียหำย และท ำให้วัสดุที่ถูกเพลิงไหม้หล่นใส่รถยนต์ที่จอดอยู่หน้ำอำคำรที่เกิดเหตุเนื่องจำกมี
กระแสไฟฟ้ำลัดวงจรที่อำคำรดังกล่ำวโดยสำยไฟฟ้ำซึ่งมีกระแสไฟฟ้ำเดิมอยู่นั้นเป็นทรัพย์อันเป็นของเกิด
อันตรำยได้โดยสภำพ จ ำเลยที่ ๓ ผู้เช่ำผู้มีทรัพย์ดังกล่ำวไว้ในครอบครองจึงต้องรับผิดต่อเจ้ำของรถยนต์เพ่ือ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นดังกล่ำวเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำกำรเสียหำยนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดขึ้นเพรำะ
ควำมผิดของผู้ต้องเสียหำยนั้นเอง ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๔๓๗ วรรคสอง  

ในปัญหำที่ว่ำเพลิงไหม้เกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือไม่ ซึ่งจ ำเลยที่ ๓ มีภำระกำรพิสูจน์ จ ำเลยที่ ๓ 
น ำสืบแต่เพียงว่ำ ได้เปลี่ยนสำยไฟฟ้ำในอำคำรที่เกิดเหตุใหม่ทั้งหมด ขณะเกิดเหตุภำยในอำคำรไม่ได้ใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และเปิดไฟฟ้ำไว้ที่หน้ำอำคำรและในห้องครัวแห่งละ ๑ ดวงเท่ำนั้น จ ำเลยที่ ๓ มิได้ประมำท
เลินเล่อกระแสไฟฟ้ำเกิดลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้อย่ำงไร จ ำเลยที่ ๓ ไม่ทรำบ ข้อน ำสืบของจ ำเลยที่ ๓ 
ดังกล่ำวฟังไม่ได้ว่ำเหตุเพลิงไหม้เกิดแต่เหตุสุดวิสัย 

ข้อสังเกต คดีนี้เป็นตัวอย่ำงที่ชี้ให้เห็นชัดจนว่ำ ภำระกำรน ำสืบเพ่ือให้หลุดพ้นควำมรับผิด                  
ตำมหลักควำมรับผิดโยเคร่งครัดที่ตกเป็นภำระน ำสืบของจ ำเลยนั้น หำกจ ำเลยไม่อำจน ำสืบให้เข้ำข้อยกเว้น
ควำมรับผิด จ ำเลยก็ต้องรับผิดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้รับผิดโดยเคร่งครัดนั้น 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๓๗/๒๕๔๕ แท่นไฮดรอลิกส ำหรับเทน้ ำตำลดิบออกจำกรถยนต์
บรรทุกซึ่งจอดอยู่บนแท่นไฮดรอลิกนั้นลงฉำงเก็บ เป็นทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยอาการกลไกของ
ทรัพย์นั้นซึ่งจ าเลยที่ ๑ ผู้มีไว้ในครอบครองจะต้องรับผิดชอบ เพื่อการเสียหายอันเกิดขึ้นแต่ทรัพย์นั้น           
                  เว้นแต่... 
                                                           
40
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- ๕๓ - 

เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายนั้นเองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๗ โจทก์จึงไม่ต้องน าสืบว่าเหตุที่เกิดความเสียหาย                
สืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจ าเลยที่ ๑  

น้ ำตำลดิบที่บรรทุกมำในรถยนต์บรรทุกมีควำมชื้นสูงจึงเกำะกันแน่น แต่มิได้มีกำรท ำให้
น้ ำตำลดิบแตกตัวทั้งหมดก่อนแล้วจึงยกแท่นไฮดรอลิกขึ้นเท กำรที่น้ ำตำลดิบเกำะกันแน่นอยู่นั้นย่อมท ำให้
น้ ำหนักเฉลี่ยไม่สม่ ำเสมอ เมื่อถ่ำยน้ ำหนักออกมำจำกรถยนต์บรรทุกในทันทีทันใด จึงท ำให้แหนบรถเกิดแรง
ต้ำนและดีดตัวรถให้ลอยขึ้นข้ำมที่กั้นล้อแล้วดึงโซ่ที่มัดคำนหน้ำไว้ขำดก่อนที่จะไหลลงมำกระโดดข้ำมที่กั้นล้อ
ทุกล้อ ถือไม่ได้ว่ำเกิดแต่เหตุสุดวิสัย เพรำะจ ำเลยที่ ๑ อำจป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่ำวขึ้นได้โดยกำรท ำให้
น้ ำตำลดิบที่บรรทุกมำในรถยนต์บรรทุกแตกตัวเสียก่อนที่จะน ำรถขึ้นแท่นไฮดรอลิกเพ่ือยกเทน้ ำตำลดิบลงภำชนะที่
รองรับนั้นได้ จ ำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดในควำมเสียหำยนั้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๓๗ 

ข้อสังเกต คดีนี้ เป็นตัวอย่ำงที่ชัดเจนว่ำ ในกำรฟ้องร้องให้รับผิดภำยใต้หลักควำมรับผิด                  
โดยเคร่งครัดนั้น ผู้ฟ้องคดีโจทก์ไม่ต้องน ำสืบว่ำ จ ำเลยได้กระท ำกำรใดอันเป็นกำรประมำทที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
นั้นด้วยหรือไม่ เพรำะควำมรับปิดโดยเคร่งครัดนั้น เป็นหลักกำรที่ก ำหนดให้รับผิดโดยปรำศจำกควำมผิด (Liability 
without fault) ส ำหรับพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โปรดเทียบดูกับมำตรำ ๖ ที่ผู้เสียหำยที่ฟ้องผู้ประกอบกำรให้รับผิดก็ไม่ต้องน ำสืบถึงกำรกระท ำผิด ทั้งกำรกระท ำ
ของผู้ประกอบกำรที่จงใจหรือประมำทเลินเล่อที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยจำกสินค้ำของผู้ประกอบกำร และกำรใช้
หรือกำรเก็บรักษำสินค้ำนั้นเป็นไปตำมปกติ ก็เพียงพอที่จะให้ผู้ประกอบกำรต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนได้แล้ว41 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๗๓ – ๗๙๗๕/๒๕๔๘ จ ำเลยที่ ๔ ลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ ๒ และที่ ๓           
ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิดของจ ำเลยที่ ๑ ที่จ ำเลยที่ ๑ ว่ำจ้ำงจ ำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้น ำไปส่งที่คลังสินค้ำของจ ำเลยที่ ๑ 
ไปในทำงกำรที่จ้ำงของจ ำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ระหว่ำงกำรขนส่งจ ำเลยที่ ๔ ประมำทเลินเล่อขับรถด้วยควำมเร็วเกิน
สมควรแล่นเข้ำทำงโค้งที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทำงโค้งหักข้อศอกโดยไม่ระมัดระวังจนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถควบคุมรถได้ 
ท ำให้รถเสียหลักพลิกคว่ ำวัตถุระเบิดซึ่งบรรทุกมำตกกระจำยอยู่บนพ้ืนถนน หลังจำกนั้นมีชำวบ้ำนเข้ำมำยุ่งเกี่ยวกับ
วัตถุระเบิดที่ตกกระจำยอยู่บนพ้ืนถนนดังกล่ำวเป็นเหตุให้เกิดระเบิดขึ้นท ำให้มีผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บรวมหลำยร้อยคน 
และทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสำมได้รับควำมเสียหำย กำรกระท ำของชำวบ้ำนที่ท ำให้เกิดระเบิดขึ้นเช่นนี้เป็นเหตุ
แทรกแซงที่วิญญูชนคำดหมำยได้เพรำะเป็นเรื่องธรรมดำเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทำงหลวง ก็จะมีชำวบ้ำนที่อยู่
ใกล้เคียงรวมทั้งประชำชนที่ใช้ยวดยำนสัญจรผ่ำนที่เกิดเหตุจะหยุดรถลงไปมุงดูเหตุกำรณ์และให้ควำมช่วยเหลือแก่
ผู้บำดเจ็บ รวมทั้งอำจมีคนไม่ดีซึ่งปะปนอยู่ในกลุ่มคนเหล่ำนั้นถือโอกำสหยิบฉวยเอำทรัพย์สินสิ่งของที่ตกหล่นไปได้ 
ทั้งกำรขนส่งวัตถุระเบิดครั้งนี้ก็มิได้จัดให้มีป้ำยข้อควำมว่ำ "วัตถุระเบิด" ติดแสดงไว้ให้เห็นได้ง่ำยที่ด้ำนหน้ำและ
ด้ำนหลังรถบรรทุกวัตถุระเบิดคันเกิดเหตุด้วย จึงต้องถือว่ำเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นผลใกล้ชิดสัมพันธ์ต่อเนื่องมำจำก
กำรขับรถโดยประมำทเลินเล่อของจ ำเลยที่ ๔ ซึ่งกระท ำกำรในทำงกำรที่จ้ำงของจ ำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จ ำเลยที่ ๒ 
และที่ ๓ จึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งกำรกระท ำละเมิดของจ ำเลยที่ ๔ ด้วย ตำม ป.พ.พ. มำตรำ ๔๒๕  

 

                  จ ำเลย... 
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- ๕๔ - 

จ ำเลยที่ ๑ เป็นเจ้ำของผู้ครอบครองวัตถุระเบิดในขณะเกิดเหตุวัตถุระเบิดดังกล่ำวระเบิดขึ้น            
วัตถุระเบิดที่จ ำเลยที่ ๑ มีไว้ในครอบครองดังกล่ำวเป็นทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรำยได้โดยสภำพซึ่งตำม ป.พ.พ. 
มำตรำ ๔๓๗ วรรคสอง ก ำหนดให้จ ำเลยที่ ๑ ผู้มีไว้ในครอบครองต้องรับผิดชอบเพ่ือกำรเสียหำยอันเกิดแต่ทรัพย์นั้น 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำกำรเสียหำยนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพรำะควำมผิดของโจทก์ทั้งสำมผู้เสียหำยเอง  

รถบรรทุกที่ใช้บรรทุกระเบิดดังกล่ำวไม่ได้มีกำรจัดให้มีป้ำยข้อควำมว่ำ "วัตถุระเบิด" ติดแสดงไว้
ให้เห็นได้ง่ำยที่ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง และไม่ได้ติดแถบสะท้อนแสงสีแดงสลับขำวในแนวเส้นทะแยงมุมที่ท้ำยรถตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ซึ่งออกตำมควำมใน พ.ร.บ. จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๗ วรรคสอง อันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบังคับแห่งกฎหมำยอันมีที่ประสงค์เพ่ือจะปกป้องบุคคลอ่ืนๆ 
ซึ่ง ป.พ.พ. มำตรำ ๔๒๒ ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้ท ำกำรฝ่ำฝืนนั้นเป็นผู้ผิด หำกจ ำเลยที่ ๑ ได้ปฏิบัติตำมข้อบังคับ
ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่ำวแล้วชำวบ้ำนที่เห็นข้อควำมเตือนภัยดังกล่ำวก็อำจจะหลีกเลี่ยงไม่เข้ำมำยุ่งเกี่ยวกับ
วัตถุระเบิดที่ตกกระจำยอยู่บนพ้ืนถนนหรือแม้จะเข้ำมำยุ่งเกี่ยวก็อำจใช้ควำมระมัดระวังเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งอำจจะไม่
เกิดเหตุระเบิดขึ้นก็ได้ เมื่อเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภัยพิบัติที่อำจป้องกันได้ แต่จ ำเลยที่ ๑ ผู้ครอบครองวัตถุ
ระเบิดมิได้จัดกำรระมัดระวังตำมสมควรอันพึงคำดหมำยได้จำกบุคคลในฐำนะและภำวะเช่นนั้น เพ่ือป้องกันมิให้
ชำวบ้ำนเข้ำมำยุ่งเกี่ยวและท ำให้เกิดกำรระเบิดขึ้น กำรที่ภำยหลังจำกรถบรรทุกระเบิดพลิกคว่ ำและมีชำวบ้ำนเข้ำ
มำยุ่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ตกกระจำยอยู่บนพ้ืนถนนเป็นเหตุให้เกิดมีกำรระเบิดขึ้นท ำให้ทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสำม
เสียหำย จึงมิใช่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย และชำวบ้ำนที่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอันเป็นเหตุให้เกิดระเบิดขึ้นนั้นไม่ใช่
เจ้ำหน้ำที่ของโจทก์ทั้งสำม จึงถือไม่ได้ว่ำกำรระเบิดเกิดขึ้นเพรำะควำมผิดของโจทก์ทั้งสำมเอง ดังนั้น จ ำเลยที่ ๑             
จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ท้ังสำมตำม ป.พ.พ. มำตรำ ๔๓๗ วรรคสอง 

ข้อสังเกต คดีนี้จ ำเลยพยำยำมน ำสืบเพ่ือให้เข้ำข้อยกเว้นตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ อันจะท ำให้ไม่
ต้องรับผิด แต่ปรำกฏน ำสืบได้ไม่สมกับกำรกล่ำวอ้ำง 

๖. คดีที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องแทนผู้บริโภค เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค ตามมาตรา ๓๙ แห่งพะรราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๔๕/๒๕๕๓ 
พะรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๐ (๗) มำตรำ ๓๙ 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒ มำตรำ ๕๙  

คดีที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นโจทก์ด ำเนินคดีเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภค                
ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๐ (๗) เป็นกำรด ำเนินคดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค               
เป็นส่วนรวมตำมมำตรำ ๓๙ จึงเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษต่ำงจำกคดีแพ่งทั่วไป หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำทุนทรัพย์
ที่ฟ้องคดีว่ำจะอยู่ในอ ำนำจของศำลใด ต้องค ำนวณทุนทรัพย์ในลักษณะรวมกลุ่มคดีโดยรวมทุนทรัพย์ของผู้บริโภค
ทุกรำย แม้แต่ละรำยไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท แต่ในคดีนี้ เมื่อรวมทุนทรัพย์ในคดีแล้วจ ำนวน ๖๑๐,๗๐๙ บำท                 
จึงเป็นคดีที่อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลแพ่งกรุงเทพใต้ ที่จะต้องรับฟ้องไว้พิจำรณำ ที่ศำลแพ่งกรุงเทพ
ใต้มีค ำสั่งว่ำ มูลหนี้ของผู้บริโภคแต่ละรำยสำมำรถแบ่งแยกได้ ตำม ป.วิ.พ. มำตรำ ๕๙ และไม่รับฟ้องไว้พิจำรณำ 
ตำม ป.วิ.พ. มำตรำ ๒ อย่ำงคดีแพ่งทั่วไปเป็นกำรไม่ชอบ จึงต้องรับฟ้องไว้พิจำรณำพิพำกษำต่อไป 
(ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓) 

             โจทก์ฟ้อง... 



- ๕๕ - 

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ ำเลยช ำระเงินคืนให้แก่นำยสกล จ ำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บำท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ ๗๕ ต่อปี ของต้นเงินถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๐๘,๑๗๗.๕๓ บำท รวมเป็นเงิน ๒๕๒,๑๗๗.๕๓ บำท และช ำระ
เงินคืนให้แก่นำงสำวสุพรรณ จ ำนวน ๙๗,๗๐๐ บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินถึงวันฟ้องเป็นเงิน 
๘๑,๕๖๖.๑๑ บำท รวมเป็นเงิน ๑๗๙,๒๖๖.๑๑ บำท และช ำระเงินคืนให้แก่นำงสำวนิตยำ จ ำนวน ๙๗,๗๐๐ บำท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๘๑,๕๖๖.๑๑ บำท รวมเป็นเงิน ๑๗๙,๒๖๖.๑๑ บำท 
และให้จ ำเลยช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจำกต้นเงินที่รับไว้ให้แก่ผู้บริโภคทั้งสำมรำย นับถัดจำกวันฟ้อง
จนกว่ำจะช ำระเสร็จ 

จ ำเลยให้กำรขอให้ยกฟ้อง 

ก่อนสืบพยำนศำลชั้นต้นพิจำรณำค ำฟ้องแล้ว เห็นว่ำ มูลหนี้ของผู้บริโภคแต่ละรำยสำมำรถแบ่ง
แยกกันได้ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลควำมแห่งคดี จึงต้องพิจำรณำทุนทรัพย์ของผู้บริโภคแต่ละรำยเป็นเกณฑ์ 
ปรำกฎว่ำทุนทรัพย์ของผู้บริโภคแต่ละรำยที่ฟ้องมำไม่เกินสำมแสนบำท คดีจึงไม่อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำและพิพำกษำ
ของศำลแพ่งกรุงเทพใต้ อำศัยอ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๗ จึงให้เพิกถอนค ำสั่งรับฟ้อง
ของโจทก์ไว้พิจำรณำแล้วมีค ำสั่งใหม่ว่ำ ไม่รับฟ้องคืนฟ้องแก่โจทก์เพ่ือให้น ำไปฟ้องใหม่ยังศำลที่มีเขตอ ำนำจ ส่วนค่ำขึ้น
ศำลโจทก์ได้รับกำรยกเว้นจึงไม่ต้องสั่ง ส่วนค่ำฤชำธรรมเนียมอ่ืน  ๆให้เป็นพับ จ ำหน่ำยคดีเสียจำกสำรบบควำม 

โจทก์อุทธรณ ์
ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืน ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ 
โจทก์ฎีกำ 

ศำลฎีกำแผนกคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่ำ คดีนี้อยู่ในอ ำนำจของศำลแพ่งกรุงเทพใต้ที่จะพิจำรณำ
พิพำกษำหรือไม่ โจทก์ฎีกำ คดีนี้มีโจทก์เพียงรำยเดียวไม่ได้ร่วมกับใครฟ้องคดี โดยผู้บริโภคทั้งสำมรำยเป็นเพียง               
ผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นโจทก์ กำรด ำเนินคดีตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมำยพิเศษแตกต่ำงจำกคดีแพ่งทั่วไป ดังนั้น จึงจะน ำ
หลักเกณฑ์ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๕๙ มำใช้กับโจทก์คดีนี้ไม่ได้ กำรคิดทุนทรัพย์ว่ำคดี
อยู่ในอ ำนำจของศำลใดจึงต้องคิดรวมทั้งคดีนั้น ศำลฎีกำโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมำยที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวมซึ่งมีฐำนะทำงเศรษฐกิจด้อยกว่ำ               
ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐจึงจัดให้มีคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ด ำเนินคดีเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคดังที่
บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๐ (๗) และกำรที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเห็นสมควรจะเข้ำด ำเนินคดีเกี่ยวกับกำร
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับค ำร้องขอจำกผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิก็ต่อเมื่อเห็นว่ำกำรด ำเนินคดีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวมและกำรด ำเนินคดีในศำลได้รับยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งปวง ดังที่บัญญัติไว้ตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๓๙ กำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และประหยัดไม่ต้องเสียค่ำฤชำธรรมเนียม โดยมีคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
โจทก์ด ำเนินคดีแทนผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คดีตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นคดีที่มี
ลักษณะพิเศษต่ำงจำกคดีแพ่งทั่วไป เมื่อคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องคดีในลักษณะรวมกลุ่มคดี 
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำว่ำทุนทรัพย์ที่ฟ้องคดีอยู่ในเขตอ ำนำจของศำลใดจึงต้องคิดค ำนวณทุนทรัพย์ในลักษณะ
ทุนทรัพย์รวมกลุ่มคดี มิใช่คิดแบ่งแยกทุนทรัพย์ของผู้บริโภคแต่ละรำยดังค ำวินิจฉัยของศำลล่ำงทั้งสอง  
                      คดีนี้... 



- ๕๖ - 

คดีนี้แม้ทุนทรัพย์ที่ผู้บริโภคเรียกร้องมำแต่ละรำยจะมีจ ำนวนรำยละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท แต่ก็มีทุนทรัพย์
รวมกลุ่มคดีจ ำนวน ๖๑๐,๗๐๙ บำท จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลแพ่งกรุงเทพใต้ 
ศำลอุทธรณ์พิพำกษำมำ ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกำของโจทก์ฟังขึ้น 

พิพำกษำกลับ ให้ศำลชั้นต้นรับคดีโจทก์ไว้พิจำรณำและด ำเนินกำรต่อไปค่ำฤชำธรรมเนียม  
ชั้นฎีกำให้เป็นพับ 

- ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๙/๒๕๕๑  

ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๗๓ 

คดีก่อนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทั้งหลำยซึ่งเป็นผู้ท ำสัญญำซื้อขำย
บ้ำนและที่ดินกับจ ำเลยทั้งสอง แต่โจทก์ในคดีนี้มิใช่ลูกค้ำหรือผู้ซื้อบ้ำนและที่ดินในโครงกำรของจ ำเลยทั้งสอง         
จึงไม่ใช่ผู้บริโภคที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นโจทก์ในคดีก่อนได้ฟ้องคดีแทน กรณีจึงไม่อำจถือว่ำ
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ฟ้องคดีแทนโจทก์คดีนี้ด้วย ย่อมไม่ไช่คู่ควำมรำยเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่
เป็นฟ้องซ้ ำหรือฟ้องซ้อนกับคดีก่อนตำม ป.วิ.พ. มำตรำ ๑๔๘ และ ๑๗๓ วรรคสอง (๑) 

________________________________ 

โจทก์ฟ้องขอให้จ ำเลยทั้งสองเปิดทำงพิพำทบริเวณทำงออกสู่ถนนวัดไผ่เงินให้มีควำมกว้ำง                 
๘ เมตร ยำวตลอดแนวทำงออก โดยให้รื้อถอนเต้นท์ผ้ำใบ ๓ หลัง พร้อมสิ่งกีดขวำงทั้งหมดออกจำกทำงพิพำทและ
ท ำให้ทำงพิพำทกลับคืนสู่สภำพเดิม ถ้ำหำกจ ำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตำมขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำให้โจทก์มีอ ำนำจจ้ำง
บุคคลอ่ืนท ำกำรรื้อถอนโดยให้จ ำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอนทั้งหมดและห้ำมจ ำเลยทั้งสองยุ่งเกี่ยว
หรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดต่อโจทก์ในทำงพิพำทอีกต่อไป 

จ ำเลยทั้งสองให้กำรรับว่ำ จ ำเลยที่ ๑ เป็นเจ้ำของโครงกำรหมู่บ้ำนไผ่เงินทำวน์เฮำส์พร้อมที่ดิน
พิพำท บริเวณที่ดินพิพำทที่ประชำชนรวมถึงโจทก์ผ่ำนเป็นทำงเข้ำออกหมู่บ้ำนและผ่ำนไปสู่ทำงสำธำรณะนี้ จ ำเลย
ทั้งสองหำได้มีเจตนำให้เป็นถนนสำธำรณะไม่ และจ ำเลยที่ ๒ ได้ที่ดินมำด้วยควำมสุจริตและชอบด้วยกฎหมำยทุก
ประกำร และหวงกันสงวนสิทธิเป็นที่ดินของจ ำเลยที่ ๒ มำตลอด ขอให้ยกฟ้อง 

ศำลชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้อง ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ 

โจทก์อุทธรณ์เฉพำะปัญหำข้อกฎหมำยโดยตรงต่อศำลฎีกำโดยได้รับอนุญำตจำกศำลชั้นต้นตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๒๓ ทวิ 

ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ “ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่ำ จ ำเลยทั้งสองได้ร่วมกันจัดท ำโครงกำร 
หมู่บ้ำนไผ่เงินทำวน์เฮำส์ ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๗๕, ๖๘๗๒ และ ๖๘๗๓ ต ำบลบำงโคล่ (บ้ำนทวำย) อ ำเภอ
ยำนนำวำ (บำงรัก) กรุงเทพมหำนคร ซึ่งปรับสภำพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีควำมกว้ำงประมำณ ๘ เมตร 
เพ่ือให้ประชำชนตลอดจนผู้อยู่ในโครงกำรใช้เป็นทำงผ่ำนเข้ำออกสู่ทำงสำธำรณะ โจทก์มิใช่ลูกค้ำซื้อบ้ำนในโครงกำร
ของจ ำเลยทั้งสอง แต่โจทก์มีบ้ำนพักอำศัยอยู่ในซอยไผ่เงิน ๒๖ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับทำงพิพำทและโจทก์ใช้ทำงพิพำท
ออกสู่ถนนวัดไผ่เงินตลอดมำ ต่อมำจ ำเลยทั้งสองได้ปิดกั้นทำงพิพำทโดยน ำเต็นท์ผ้ำใบและไม้มำกีดขวำงทำงออกสู่
ถนนวัดไผ่เงินโดยจ ำเลยที่ ๒ อ้ำงสิทธิกำรเป็นเจ้ำของที่ดิน เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สำมำรถใช้ทำงพิพำทได้ จึงฟ้องจ ำเลย 
                   ทั้งสอง... 



- ๕๗ - 

ทั้งสองเป็นคดีนี้ ก่อนคดีนี้คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องจ ำเลยทั้งสองต่อศำลชั้นต้นเป็นอีกคดีหนึ่ง
เพ่ือให้เปิดทำงพิพำทซึ่งศำลชั้นต้นได้มีค ำพิพำกษำให้เปิดทำงพิพำทปรำกฏตำมส ำเนำค ำพิพำกษำในคดีแพ่ง
หมำยเลขแดงที่ ๕๕๓๗/๒๕๔๙ ของศำลชั้นต้น ตำมเอกสำรหมำย จ.๑๑ มีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของโจทก์
ว่ำ ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ ำหรือฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมำยเลขแดงที่ ๕๕๓๗/๒๕๔๙ ของศำลชั้นต้น หรือไม่          
เห็นว่ำ ในคดีแพ่งหมำยเลขแดงที่ ๕๕๓๗/๒๕๔๙ ของศำลชั้นต้นดังกล่ำว คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค                   
โดยพนักงำนอัยกำรในฐำนะเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคในกรณีท่ีผู้บริโภคเหล่ำนั้นเข้ำ
ท ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในโครงกำรของจ ำเลยทั้งสอง เนื่องจำกผู้บริโภคพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมี
ทำงเข้ำออกของโครงกำรตำมที่จ ำเลยทั้งสองได้แจ้งไว้ในใบปลิวโฆษณำแต่จ ำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตำมเอกสำรโฆษณำ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจะซื้อจะขำยอันเป็นกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคในโครงกำร จึงขอบังคับให้จ ำเลยทั้งสอง
เปิดทำงพิพำท ตำมค ำฟ้องของคดีดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องคดีแทนผู้บริโภค
ทั้งหลำยซึ่งเป็นผู้ท ำสัญญำซื้อขำยบ้ำนและที่ดินกับจ ำเลยทั้งสองเท่ำนั้น แต่โจทก์ในคดีนี้มิใช่ลูกค้ำหรือผู้ซื้อบ้ำน
และที่ดินในโครงกำรของจ ำเลยทั้งสอง โจทก์ในคดีนี้จึงไม่ใช่ผู้บริโภคที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นโจทก์
ในคดีก่อนได้ฟ้องคดีแทน กรณีจึงไม่อำจถือว่ำคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นโจทก์ในคดีก่อนได้ฟ้องคดีแทน
โจทก์คดีนี้ด้วย ดังนั้นโจทก์ในคดีก่อนกับโจทก์ในคดีนี้ย่อมไม่ใช่คู่ควำมรำยเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่ฟ้องซ้ ำหรือ
ฟ้องซ้อนกันคดีก่อน ไม่ต้องห้ำมตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๔๘ และ ๑๗๓ วรรคสอง (๑) 
ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่ำ คดีทั้งสองมีประเด็นแห่งคดีต่ำงกันนั้นก็ไม่จ ำต้องวินิจฉัยอีกต่อไป เพรำะไม่เป็นเหตุให้ผลคดี
เปลี่ยนแปลงไป ที่ศำลชั้นต้นวินิจฉัยว่ำ ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ ำหรือฟ้องซ้อนกับคดีก่อน ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย” 

พิพำกษำยกค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น ให้ย้อนส ำนวนคืนศำลชั้นต้นเพ่ือให้ศำลชั้นต้นพิจำรณำ
พิพำกษำประเด็นข้อพิพำทในศำลชั้นต้นที่เหลือต่อไป ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นนี้ให้ศำลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีค ำพิพำกษำใหม ่

๔. ความเห็นของผู้ทดสอบปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

  กำรถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่จ ำต้องด ำเนินกำรทำงศำลหรือร้องเรียนต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือด ำเนินคดีกับผู้ประกอบธุกิจ ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมำยหลำยฉบับมีผลบังคับใช้เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภค แต่กำรค้นคว้ำปัญหำข้อกฎหมำยฉบับนี้มุ่งเน้นกำรศึกษำปัญหำกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือหำข้อบกพร่อง ช่องว่ำงของกฎหมำย โดยมุ่งเน้น
คุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับกำรเยียวยำควำมเสียหำย ผู้ศึกษำขอแยกประเด็นวิเครำะห์โดยแบ่งหัวข้อ
เพ่ือวิเครำะห์ ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ค าว่า “ละเมิด” กับ “การละเมิดสิทธิผู้บริโภค” มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

  จำกำกำรที่ผู้ศึกษำได้ศึกษำปัญหำข้อกฎหมำยเรื่อง “ละเมิด” กับ “กำรละเมิดสิทธิผู้บริโภค”
มำแล้วในหัวข้อข้ำงต้น วิเครำะห์ได้ว่ำ 

- ความหมาย 

ค ำว่ำ “ละเมิด” ตำมมำตรำ ๔๒๐ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์นั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ                
เป็นกำรกระท ำอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งบุคคลหนึ่งได้ก่อให้เกิดขึ้นเป็นที่เสียหำยแก่อีกบุคคลหนึ่งและเป็นมูลเหตุ
ให้เกิดหนี้ผูกพันระหว่ำงกัน ส่วนค ำว่ำ “ละเมิดสิทธิผู้บริโภค” นั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นกำรละเมิดสิทธิอย่ำงใด 
                อย่ำงหนึ่ง... 



- ๕๘ - 

อย่ำงหนึ่งที่มีผลก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้บริโภค อันได้แก่ กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นฝ่ำยผิดสัญญำถือได้ว่ำได้
กระท ำละเมิดสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงกรณีผู้ประกอบธุรกิจกระท ำละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือ
หลำยอย่ำงตำมท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมำยอื่นและตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ กำร “ละเมิดสิทธิผู้บริโภค” เป็นวิวัฒนำกำรของกำร “ละเมิด” ทั่วไป ซึ่งกำรละเมิดทั่วไป 
จะไม่พบว่ำรัฐเข้ำไปช่วยเหลือเยียวยำควำมเสียหำยของเอกชนด้วยกัน 

- ทฤษฎีกฎหมาย 

“ละเมิด” ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เป็นเรื่องที่ถือได้ว่ำเป็นกำรกระท ำระหว่ำง
เอกชนกับเอกชนโดยยึดหลักควำมศักดิ์สิทธิ์ในกำรแสดงเจตนำ (Freedom of Will) และทฤษฎีควำมรับผิดเฉพำะ
คู่สัญญำ (privity of contract) จำกสองทฤษีนี้ถือได้ว่ำเอกชนมีสิทธิเท่ำเทียมกัน แต่ในสภำพสังคมปัจจุบันที่
เปลี่ยนไปเอกชนบำงส่วนมีอ ำนำจต่อรองทำงเศรษฐกิจด้อยกว่ำเอกชนอีกกลุ่มหนึ่งท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่
ด้อยกว่ำ รัฐจึงจ ำเป็นต้องเข้ำมำแก้ไขควำมไม่เป็นธรรมจึงได้ออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคอีกกว่ำ ๕๐ ฉบับ จึงเกิดค ำว่ำ “การละเมิดสิทธิผู้บริโภค” ขึ้น โดยกฎหมำย
คุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ให้ควำมส ำคัญหลักควำมศักดิ์สิทธิ์ในกำรแสดงเจตนำ (Freedom of Will) และได้น ำทฤษฎี
ควำมรับผิดในทำงละเมิดซึ่งใช้บทสันนิษฐำนควำมผิด (Presumption of Fault) เข้ำมำใช้ในกำรคุ้มครองผู้บริโภค
มำกขึ้น ผู้ประกอบกำรอำจต้องรับผิดโดยไม่จ ำเป็นต้องมีควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อ (Strict Liability) เว้นแต่
ตนจะพิสูจน์หักล้ำงได้ตำมกฎหมำยก ำหนดข้อยกเว้นไว้มำใช้ในคดีที่เกิดควำมเสียหำยขึ้น เนื่องจำกกำรบริโภคสินค้ำ
หรือบริกำร กฎหมำยที่ใช้ทฤษฎีควำมรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มำใช้ได้แก่ พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- คู่กรณี 
บุคคลที่จะมีควำมรับผิดตำมกฎหมำยลักษณะละเมิด ตำมมำตรำ ๔๒๐ ประมวลกฎหมำยแพ่ง

และพำณิชย์ได้นั้น อำจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดำต่อบุคคลธรรมดำ บุคคลธรรมดำต่อนิติบุคคล นิติบุคคต่อบุคคล
ธรรมดำ หรือนิติบุคคลต่อนิติบุคคล และบุคคลที่จะมีควำมรับผิดตำมกฎหมำยจำกกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภค              
ต้องเป็นไปตำมบทบัญญัติในมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ค ำว่ำ “ผู้บริโภค”               
และ “ผู้ประกอบธุรกิจ” จำกค ำนิยำมสองค ำนี้ อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคเป็นเรื่องที่เกิดระหว่ำง
ผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ “ละเมิด” กับ “ละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค” มีการก าหนดขอบเขตของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งสองฉบับนี้แตกต่างกัน 

  - ระบบกฎหมาย 
“ละเมิด” ตำมมำตรำ ๔๒๐ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  (กฎหมำยสำรบัญญัติ )                

เมื่อมีกรณีพิพำทเกิดขึ้นหรือมีกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี ต้องใช้กฎหมำยวิธีสบัญญัติ ได้แก่ ประมวลกฎหมำยวิธิ
พิจำรณำควำมแพ่งในกำรฟ้องคดีในชั้นศำล ส่วนกำร “ละเมิดสิทธิผู้บริโภค” ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกฎหมำยเฉพำะที่เป็นทั้งกฎหมำยสำรบัญญัติและอำจเป็นกฎหมำยวิธีสบัญญัติ) 
เมื่อมีกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคเกิดขึ้นหรือมีกำรฟ้องร้องให้คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคด ำเนินคดีแทนผู้บริโภค 
ต้องใช้กฎหมำยวิธีสบัญญัติ ได้แก่ พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบประมวลกฎหมำย
วิธิพิจำรณำควำมแพ่ง  

                     ที่มำ... 



- ๕๙ - 

  - ที่มาของกฎหมาย 

  “ละเมิด” ตำมมำตรำ ๔๒๐ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เป็นกฎหมำยที่อยู่ในขอบเขตของ
กฎหมำยเอกชนซึ่งถือเป็นหลักกฎหมำยทั่วไป ส่วนกำร “ละเมิดสิทธิผู้บริโภค” ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นเฉพำะที่ออกโดยรัฐ ซึ่งรัฐต้องดูแลป้องกันประเทศและคุ้มครองพลเมืองจึงได้มีกำรออก
กฎหมำยต่ำงๆ มำเพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนบังคับหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่ำงๆ ที่ออกโดยรัฐ 
ดังนั้น พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นกฎหมำยที่ในขอบเขตกฎหมำยมหำชน 
  - อายุความ  
  “ละเมิด” ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๔๔๘ “สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายอันเดิต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว
ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันท าละเมิด” ส่วนกำร “ละเมิดสิทธิผู้บริโภค” นั้น             
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่ได้มีกำรก ำหนดในเรื่องอำยุควำมเฉพำะกำรละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคไว้แต่อย่ำงใด แต่หำกมีประเด็นข้อพิพำทที่เกิดขึ้นต้องตำมบทบัญญัติของกฎหมำยทั่วไปก็น ำอำยุควำมใน
กฎหมำยทั่วไปนั้นๆ มำใช้บังคับ 
  - การเยียวยา 
  “ละเมิด” ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๔๓๘ 

 “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และ
ความร้ายแรงแห่งละเมิด 

อนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้
ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพ่ือความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย” กล่ำวได้
ว่ำ ละเมิด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เยี่ยวยำให้ผู้เสียหำย ๓ ประกำร ได้แก่ กำรคืนทรัพย์สิน กำรใช้
รำคำทรัพย์สิน ค่ำเสียหำย 

“การละเมิดสิทธิผู้บริโภค” ได้มีบทบัญญัติของกฎหมำยขึ้นมำใหม่ ให้ผู้เสียหำยสำมำรถ
ค่ำเสียหำยทำงจิตใจและค่ำเสียหำยเชิงลงโทษได้ นอกจำกกำรเรียกค่ำเสียหำยที่สำมำรถเรียกได้ตำมประมวลก ำ
หมำยแพ่งและพำณิชย์ ดังที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในตำมมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำย
ที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ประกอบกับมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในควำมเห็นของผู้ศึกษำ กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ “การละเมิดสิทธิผู้บริโภค” ก็ไม่สำมำรถแยกออก
จำกกำรละเมิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได้อย่ำงชัดเจน เช่น ในเรื่องของอำยุควำมในกำรใช้สิทธิ
เรียกร้องของผู้บริโภคในกรณีที่มี “การละเมิดสิทธิผู้บริโภค” ไม่มีกำรก ำหนดอำยุควำมไว้ แต่หำกในเนื้อหำ                  
สำรบัญญัติของเรื่องที่เกิดกรณีพิพำทขึ้นต้องตำมบทบัญญัติตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ในเรื่องใดก็จะน ำ
บทบัญญัติว่ำด้วยอำยุควำมในเรื่องนั้นมำใช้ในกรณีกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคด้วย ไม่ว่ำจะเป็นกรณีช ำรุดบกพร่อง  
ผิดสัญญำ ละเมิด เป็นต้น 
  ๒. วิเคราะห์ “การละเมิดสิทธิผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  จำกประสบกำรณ์ที่ผู้ศึกษำได้มีโอกำสท ำงำนในส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมำเป็น
ระยะเวลำ ๖ ปี ได้มีโอกำสได้เห็นภำพรวมขององค์กรในกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่ขั้นตอนกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์
จำกผู้บริโภคที่มำใช้บริกำร ขั้นตอนกำรไกล่เกลี่ย ขั้นตอนกำรฟ้องคดี ตลอดจนกำรบังคับคดี ถือได้ว่ำส ำนักงำน 
              คณะกรรม... 



- ๖๐ - 

คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นองค์กรที่มีควำมพิเศษ กล่ำวคือ เป็นองค์กรที่มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  
ในกำรเยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ผู้บริโภค แม้ปัจจุบันจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒       
ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง ในการคุ้มครองผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิจากการกระท าละเมิดสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจ 
แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ศึกษำขอแยกประเด็นวิเครำะห์ ดังนี้ 
  ๑. ประเด็นปัญหาการก าหนดความหมายของค าว่า “ผู้บริโภค”  
  ตำมบทนิยำมมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ค ำว่ำ “ผู้บริโภค 
หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจาก         ผู้
ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการจากผู้ประกอบ
ธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม” จำกบทนิยำมดังกล่ำววิเครำะห์ได้ว่ำ บทนิยำมค ำว่ำ 
“ผู้บริโภค” มีบุคคลที่สำมำรถเป็นผู้บริโภคได้อยู่ ๓ กลุ่ม ได้แก่  

๑. กลุ่มผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสัญญำกับผู้ประกอบธุรกิจโดยเป็นคู่สัญญำที่ต้องเสีย
ค่ำตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่ำงอ่ืน 

๒. กลุ่มผู้ที่ได้รับกำรชักชวนให้ซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรจำกผู้ประกอบธุรกิจ อำจไม่มี                 
นิติสัมพันธ์ต่อกัน่ก็มีควำมหมำยเพียงได้รับกำรชักชวนห็ซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรในแง่กำรโฆษณำเท่ำนั้น 

๓. กลุ่มที่ผู้ใช้สินค้ำหรือได้รับบริกำรจำกผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เสียค่ำตอบแทนก็ตำม   
  กล่าวโดยสรุป การก าหนดค าว่า “ผู้บริโภค” นอกจากจะมีการก าหนดหลักความสัมพันธ์
ทางสัญญาแล้ว ยังมีการขยายขอบเขตการคุ้มครองไปถึงผู้บริโภคที่แท้จริงให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 
แม้มิได้มีนิติสัมพันธ์กับผู้ประกอบุรกิจก็ตาม แต่ปัญหาความหมายของค าว่า “ผู้บริโภค” ก็ยังควรได้ได้รับ
การวิเคราะห์ว่าควรมีขอบเขตอย่างไร  
  ในควำมเห็นส่วนตัวของผู้ศึกษำ เห็นว่ำ ตำมบทนิยำมมำตรำ ๓ ค ำว่ำ “ผู้บริโภค”                   
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น ค ำว่ำ “ผู้บริโภค” นั้นอำจมีควำมหมำยกว้ำงอำจรวมทั้ง
บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล ก็อำจเป็นช่องทำงหนึ่งให้นิติบุคคลหันมำใช้ช่องทำงตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ฟ้องคดีมำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมในควำมเห็นส่วนตัวของผู้ศึกษำยังมองว่ำ บทนิยำม           
ค ำว่ำ “ผู้บริโภค” เป็นกำรก ำหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐำนให้ผู้บริโภคได้เข้ำถึงกระบวนกำรเยียวยำในชั้นต้น ก่อนที่จะมี
กำรน ำข้อพิพำทดังกล่ำวขึ้นสู่กำรพิจำรณำในชั้นศำล กำรก ำหนดบทนิยำมให้ชัดเจนขึ้นอำจเป็นช่องทำงหนึ่งที่
จะท ำให้ประชำชนทั่วไปเลือกใช้ช่องทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เข้ำถึงกระบวนยุติธรรมได้ถูกช่องทำงและรวดเร็วขึ้น 
ส่วน “นิติบุคคล” อำจเป็นผู้บริโภคได้ แต่เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับผู้บริโภคที่เป็นประชำชนทั่วไปแล้ว 
โอกำสที่ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับกำรเยียวยำชดใช้มีมำกกว่ำและสะดวกกว่ำกำรใช้บริกำรของรัฐ ประกอบกับ
ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ ซึ่งในพระรำชบัญญัติฉบับ
ดังกล่ำวได้ก ำหนดให้ประศำลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัยว่ำคดีใดเป็น “คดีผู้บริโภค” และค ำวินิจฉัยของประธำนศำล
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ซึ่งกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคน ำค ำวินิจฉัยของประธำน
ศำลอุทธรณ์ซึ่งเป็นในประเด็น “คดีผู้บริโภค” ตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำดคีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็น
กำรแบ่งประเภทคดีที่จะขึ้นสู่ชั้นศำลมำเทียบเคียงเพ่ือพิจำรณำว่ำผู้ที่มำร้องเรียนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค เป็น “ผู้บริโภค” หรือไม่ ในควำมเห็นส่วนตัวของผู้ศึกษำมองว่ำอำจเป็นกำรแก้ปัญหำไม่ตรง
ประเด็น ค ำว่ำ ผู้บริโภค” ควรพิจำรณำตำมบทนิยำมและเจตนำรมณ์ท้ำยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
                    พ.ศ. ... 
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พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น จึงเห็นว่ำ ควรให้ค ำจ ำกัดควำมหรือควำมหมำยค ำว่ำ “ผู้บริโภค” อำจต้องจ ำกัดบทนิยำม
ให้แคบลง อำจเพ่ิมเติมเงื่อนหรือหลักเกณฑ์ว่ำ กำรซื้อสินค้ำหรือใช้สินค้ำนั้นต้องมิใช่เพ่ือแสวงหำประโยชน์
ในทำงกำรค้ำ อำจจะต้องเพ่ิมเติมต่อจำกบทนิยำมเดิม ในชั้นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคก็พิจำรณำในส่วนของกำรเป็นผู้บริโภคของประชำชนที่มำร้องเรียน ในส่วนกำรพิจำรณำมีมติให้ฟ้องคดี
แทนผู้บริโภคนั้น เป็นอ ำนำจพิจำรณำของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค นอกจำกจะพิจำรณำค ำร้องขอจำก
ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิแล้วกำรจะด ำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวมด้วย เมื่อมีกำร
ก ำหนดบทนิยำมที่ชัดเจนขึ้นประกอบกับคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้ผู้บริโภคใช้ดุลยพิจำรณำว่ำกำรฟ้องคดี       
จะเป็นต่อส่วนรวมก็อำจท ำให้ตัวผู้บริโภคที่แท้จริงได้ควำมเป็นธรรมตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค               
พ.ศ. ๒๕๒๒ ตรงกับเจตนำรมณ์ของกฎหมำยอย่ำงแท้จริง  
  ๒. ปัญหาการใช้อ านาจขององค์กร 
  ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติรองรับสิทธิทั้ง ๕ ประกำรของ
ผู้บริโภค แต่ยังขาดบทบังคับให้เป็นไปตามสิทธิที่บัญญัติไว้ทั้ง ๕ ประการยังไม่ครบถ้วน เพราะตาม
กฎหมายดังกล่าวนี้ได้ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ คุ้มครองด้านการโฆษณา คุ้มครองด้าน
ฉลาก คุ้มครองด้านสัญญา และประการอ่ืน (สินค้าอันตราย) แต่ในการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
แม้จะมีมาตรา ๓๙ ซึ่งบัญญัติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นองค์กรของรัฐที่กฎหมายให้อ านาจ
ด าเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเป็นอ านาจตามกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเป็น
พิเศษต่างจากหลักทั่วไปก็ตาม การฟ้องร้องด าเนินคดีก็ต้องอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะละเมิดประกอบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ซึ่งก็ไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากหลักกฎหมายเดิมมากเท่าใดนัก (สังเกตจำกค ำพิพำกษำในหัวข้อข้ำงต้น
ไม่ได้มีกำรน ำทฤษฎีกฎหมำยที่ยกเว้นมำใช้) ส่วนกำรด ำ เนินคดีอำญำที่มีผู้บริโภคมำร้องเรียนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจะแนะน ำให้แจ้งควำมร้องทุกข์กับพนักงำนสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่เกิดกำร
กระท ำผิดนั้น เว้นแต่ในกรณีคดีอำญำที่เกิดจำกกำรกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ก็จะมีกำรเปรียบเทียบปรับแก่ผู้ประกอบธุกิจ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าจะพิจารณาว่าในส่วนบทก าหนดโทษ               
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นโทษทางกฎหมายมหาชนที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ไม่ใช่
โทษที่เยียวยาความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มิได้บัญญัติวิธีการเรียกร้องค่าชดเชยหรือหลักการในการพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดแตกต่างไป
จากกฎหมายแพ่ง แต่มีปรำกฏข้อแตกต่ำงไปจำกฎหมำยแพ่งในพระราชบัญญัติความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้เพิ่มเติม ๑. ทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) 
ผู้ประกอบการอาจต้องรับผิดโดยไม่จ าเป็นต้องมีความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ (Strict Liability) เว้นแต่
ตนจะพิสูจน์หักล้างได้ตามกฎหมายก าหนดข้อยกเว้นไว้มาใช้ในคดีที่เกิดความเสียหายข้ึน ๒. ค่าเสียหายต่อ
จิตใจ ๓. ค่าเสียหายเชิงลงโทษ แต่ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เท่าที่ควร (ศึกษำจำกค ำพิพำกษำในหัวข้อข้ำงต้น) 
  ๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
  หำกพิจำรณำองค์ประกอบของคณะกรรมกำรคุ้ มครองผู้ บริ โภคตำมมำตรำ ๙                    
แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในปัจจุบันคณะกรรมกำรซึ่งถูกก ำหนดให้เป็นกรรมกำร               
                    โดยต ำแหน่ง... 
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โดยต ำแหน่งล้วนแต่เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในระดับสูงของแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงำนนั้นๆ อำจท ำให้กำรจัด
ประชุมเพ่ือพิจำรณำมีมติให้ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคไม่สำมำรถท ำได้เร่งด่วน เนื่องจำกอำจมีปัญหำเรื่อง         องค์
ประชุมไม่ครบหรือไม่เกินกึ่งหนึ่งที่จะจัดประชุมได้ เพราะในปัจจุบันอ านาจในการพิจารณามีมติด าเนินคดี
แทนผู้บริโภคเป็นอ านาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเท่านั้นและไม่สามารถมอบอ านาจใน
เรื่องดังกล่าวตามกฎหมายปัจจุบันนี้ได้ จำกกรณีนี้ในควำมเห็นของผู้ศึกษำ เห็นว่ำ ควรมีการศึกษาหา
แนวทางเพื่อแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อ านาจในการมีมติฟ้องคดีจากปัจจุบันที่เป็นอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถมอบอ านาจในเรื่องการฟ้องคดีได้ ไปยังคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
หรืออาจเป็นคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่มีอ านาจในการพิจารณามีมติฟ้องคดีโดยเฉพาะ แต่กำรมอบอ ำนำจนี้
อำจไม่ใช่มอบโดยเด็ดขำดอำจมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขไว้ เช่น กำรก ำหนดจ ำนวนทุนทรัพย์ของคดีไว้ว่ำ
เรื่องใดอยู่ในอ ำนำจพิจำรณำของคณะกรรมกำรชุดนี้ หำกเรื่องใดประชำชนให้ควำมสนใจเป็นพิเศษหรือจ ำนวน
ทุนทรัพย์มำกจึงจะน ำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค แต่ในกรณีนี้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคควรมีกำรหำรือร่วมกันในระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพ่ือหำแนวทำงกำรปรับปรุงกฎหมำยในเรื่องดังกล่ำวนี้ต่อไป 

๔. ปัญหามติของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีก าหนดระยะเวลาที่จะให้ผู้บริโภค            
มาร้องทุกข์ไว ้

เมื่อคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีมติให้ด ำเนินคดีแก่ผู้ประกอบธุกิจที่กระท ำกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคแล้ว มติของคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคจะมีผลรวมถึงกำรฟ้องคดีแทนผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิในเรื่องเดียวกันที่จะมำร้องทุกข์ต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคในภำยหลังด้วย กำรฟ้องเพ่ือเรียกทรัพย์สินหรือค่ำเสียหำยในบำงคดี
อำจมีผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิในเรื่องเดียวกันจ ำนวนมำก แต่เนื่องจำกกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำที่จะให้
ผู้บริโภคมำร้องทุกข์ไว้ จึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคสำมำรถมำร้องทุกข์ได้ตลอดเวลำประกอบกับมติของ
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรให้มีผลบังคับใช้ตำมมตินั้นไว้ จึงเป็นเป็นเหตุให้ฟ้อง
ผู้ประกอบธุรกิจได้ตลอดเวลำ และนอกจากนั้นอาจท าให้ค าพิพากษาที่ออกมาในภายหลังมีความคาดเคลื่อน
ไปจากค าพิพากษาในคดีก่อนที่มีการฟ้องๆ ไปก่อนหน้านั้น เช่น ในช่วงแรกๆ ที่พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำ
คดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ ประธำนอุทธรณ์ได้วินิจฉันว่ำ “กำรเช่ำพ้ืนที่เป็นคดีผู้บริโภค” แต่พอ
กฎหมำยฉบับนี้มีผลใช้บังคับมำระยะหนึ่งในปี ๒๕๕๘ ประธำนศำลอุทธรณ์ได้กลับแนวค ำวินิจฉัยให้กำรเช่ำ
พ้ืนที่ไม่เป็นคดีผู้บริโภค จำกกรณีนี้อำจท ำให้ผู้บริโภครำยหลังๆ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่
อยู่ในระหว่ำงส่งคดีให้พนักงำนอัยกำร ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้บริโภค อาจมีความเป็นไปได้ว่าศาลหรือ
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอาจยื่นค าขอให้ประธานศาลอุทธรณ์ในประเด็นนี้ได้ อาจท าให้ผู้บริโภครายหลังๆ ต้อง
เสียเวลาในการด าเนินการกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดประเด็นปัญหาในเรื่องของ
อ านาจฟ้องของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นนี้อาจจะต้องเพิ่มเติมในกฎหมาย
เพื่อให้มีระยะเวลาในการรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์และก าหนดให้มติของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค              
มีก าหนดระยะเวลาไว้ เม่ือมีผู้บริโภครายใดไม่ใช้สิทธิตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หากมีการร้องเรียน
เพิ่มเติมเข้ามาถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิตามพะรราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ทั้งนี้ ผู้บริโภค
ก็ยังมีสิทธิในฐานะผู้เสียหายน าคดีไปฟ้องต่อศาลได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว  

 
   ๕ ปัญหำ... 
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๕ ปัญหาในชั้นบังคับคดี 
ในกำรบังคับคดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรแทนผู้บริโภค 

ผู้ศึกษำยอมรับว่ำไม่มีควำมรู้ในด้ำนนี้แต่ขอให้ควำมเห็นในบำงกรณีเท่ำที่พอจะทรำบ แต่อำจเป็นปัญหำในทำง
ปฏิบัติไม่ว่ำจะเป็นจ ำนวนบุคคลำกรที่จะด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว และในกำรด ำเนินกำรบังคับคดีในส่วนของใน
ต่ำงจังหวัดก็อำจจะมีปัญหำอยู่บ้ำงเนื่องจำกบุคคลำกรน้อย ในส่วนนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคอำจ
ต้องลงไปให้ควำมรู้หรือมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค                  
ในต่ำงจังหวัดเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบังคับคดีเป็นไปโดยถูกต้องและระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดกำรโต้แย้งสิทธิจำก               
ผู้ประกอบธุรกิจ และปัญหำค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่นอกเหนือจำกค่ำฤชำธรรมเนียมในกำรบังคับคดีที่ยังไม่ได้ถูกยกเว้น เช่น 
ค่ำคัดโฉนดที่ดิน ก็ยังเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ผู้บริโภคต้องจ่ำยอยู่ ในส่วนนี้ผู้ศึกษำเห็นว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคอำจต้องท ำควำมตกลงร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำทำงออกร่วมกันต่อไป 

๕. บทสรุปและแนวทางการพัฒนา 
  ในรำยงำนฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษำกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภค อำจได้ว่ำกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคเป็น
วิวัฒนำกำรของกฎหมำยลักษณะละเมิดทั่วไป โดยกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภคไม่ได้ให้ควำมส ำคัญหลักควำมศักดิ์สิทธิ์
ในกำรแสดงเจตนำ (Freedom of Will) และได้น ำทฤษฎีควำมรับผิดในทำงละเมิดซึ่งใช้บทสันนิษฐำนควำมผิด 
(Presumption of Fault) เข้ำมำใช้ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคมำกขึ้น ผู้ประกอบกำรอำจต้องรับผิดโดยไม่จ ำเป็นต้องมี
ควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อ (Strict Liability) เว้นแต่ตนจะพิสูจน์หักล้ำงได้ตำมกฎหมำยก ำหนดข้อยกเว้นไว้มำ
ใช้ในคดีที่เกิดควำมเสียหำยขึ้น เนื่องจำกกำรบริโภคสินค้ำหรือบริกำร กฎหมำยที่ใช้ทฤษฎีควำมรับผิดโดยเคร่งครัด 
(Strict Liability) ซึ่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันมีมำกกว่ำ ๕๐ ฉบับ แบ่งออกได้เป็น ๔ 
กลุ่ม ได้แก่ โดยกลุ่มที่ ๑ กลุ่มกฎหมำยที่มีวัตถุประสงค์โดยตรง/โดยอ้อม เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรบริโภค
สินค้ำหรือบริกำร กลุ่มที่ ๒ กลุ่มกฎหมำยที่มีวัตถุประสงค์โดยตรง/โดยอ้อม เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรบริโภค
สินค้ำหรือบริกำร กลุ่มที่ ๓ กลุ่มกฎหมำยที่ควบคุมกำรเผยแพร่ข้อเท็จจริง หรือกำรโฆษณำสินค้ำหรือบริกำร กลุ่มที่ ๔ 
กำรคุ้มครองผู้บริโภคและกำรเยียวยำชดใช้ควำมเสียหำย ซึ่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒              
อยู่ในกลุ่มที่ ๔ ได้มีบทบัญญัติในมำตรำ ๓๙ ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน
อัยกำรโดยควำมเห็นชอบของอัยกำรสูงสุด หรือข้ำรำชกำรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงนิติศำสตร์เป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือท ำหน้ำที่ด ำเนินคดีแพ่งและคดีอำญำแก่
ผู้กระท ำกำรละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศำล แต่จำกกำรด ำเนินคดีก็ยังต้องอำศัยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ลักษณะละเมิดประกอบวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ซึ่งก็ไม่ได้
เห็นควำมเปลี่ยนแปลงจำกหลักกฎหมำยเดิมมำกเท่ำใดนัก (สังเกตจำกค ำพิพำกษำในหัวข้อข้ำงต้นไม่ได้มีกำรน ำ
ทฤษฎีกฎหมำยที่ยกเว้นมำใช้)ถือได้ว่ำพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้จะไม่ได้ให้ควำมส ำคัญหลัก
ควำมศักดิ์สิทธิ์ ในกำรแสดงเจตนำ (Freedom of Will) และได้น ำทฤษฎีควำมรับผิดในทำงละเมิดซึ่ งใช้                          
บทสันนิษฐำนควำมผิด (Presumption of Fault) เข้ำมำใช้ในกำรคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจำกหลักกำรที่ให้รัฐเข้ำมำ
เยียวยำควำมเสียหำยเมื่อมีกำรกระท ำละมิดของเอกชนและหลักกำรดังกล่ำวนี้เหมำะสมกับสภำพสังคมที่ไม่เท่ำ
เทียมกันในอ ำนำจต่อรองทำงเศรฐกิจของเอกชน และแนวทำงกำรพัฒรำในส่วนของกำรคุ้มครองผู้บริโภคนั้นควรน ำ
หลักทฤษฎีทำงกฎหมำยและเทียบเคียงกฎหมำยของต่ำงประเทศเข้ำมำปรับใช้ในกำรพัฒนำกฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคในประเทศไทยต่อไป 
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