
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ละเมิดคืออะไร : 
         ละเมิด คือ การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อ
บุคคลภายนอกโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เขา(ผู้ถูกกระท า)เสียหายแก่
ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ดี กฎหมายถือว่าผู้นั้นท าละเมิดจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้น (ป.พ.พ. มาตรา 420) 
 
 
 
 
 
          สรุปการกระท าใดจะเป็นละเมิดต้องประกอบด้วย
หลัก 3 ประการ 
          1. กระท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย 
              ซึ่งหมายถึงการประทุษกรรม กระท าต่อบุคคลโดยผิด
กฎหมายด้วยอาการฝ่าฝืนต่อความหมายที่ห้ามไว้หรือละเว้นไม่กระท าใน
สิ่งท่ีกฎหมายบัญญัติให้กระท าหรือตนมีหน้าท่ีตามกฎหมายจะต้อง
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นต้นว่า ฆ่าเขาตาย , ท าร้าย
ร่างกายเขา,ขับรถโดยประมาทชนคนตายและทรัพย์สินของเขาเสียหาย 
ฯลฯ 
          2. กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
              กระท าโดยจงใจ คือ การะท าโดยรู้ส านึกและในขณะเดียวกัน
ก็รู้ว่าจะท าให้เขาเสียหาย เช่น เจตนาฆ่าหรือเจตนาท าร้าย ฯลฯ อย่างไร
ก็ดีการกระท าโดยจงใจในเรื่องละเมิดถือหลักเบาบางกว่าทางอาญา
ส าหรับอาญานั้นต้องกระท า โดยรู้ สึ กส านึกในการ ท่ีท าและใน
ขณะเดียวกันผู้กระท าต้องประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลด้วยส่วน  
จงใจในเรื่องละเมิดบางกรณีไม่ผิดในทางอาญาแต่เป็นละเมิดต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่เขา เช่น จ าเลยรื้อห้องน้ า ห้องครัวซึ่งโจทย์ปลูกล้ า
ออกไปนอกที่เช่าของวัดโดยวัดต้องการจะขุดคูได้บอกให้โจทย์รื้อแล้ว
โจทย์ไม่ยอมรื้อการที่จ าเลยรื้อแลว้กองไว้หลังบ้านโจทย์มิได้เจตนาชั่วร้าย
ท าให้ทรัพย์ของโจทย์อันตรายเสียหายไม่เป็นความผิดฐานท าให้เสีย
ทรัพย์แต่เป็นละเมิด เพราะรู้ว่าแล้วว่าการรื้อนั้นจะท าให้ทรัพย์ของโจทย์
เสียหาย (ฎีกาท่ี 1617-1618/2500) 
             

                   
 
 
 
เรื่องนายจ้างต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างในผลละเมิดซึ่งเกิดจากการ
กระท าในทางการที่จ้างนี้มีกรณีที่ผู้เสียหายพึงต้องระมัดระวัง คือ 
อย่าตัดสินใจประนีประนอมยอมความกับลูกจ้างเพราะถ้า
ประนีประนอมยอมความกับลูกจา้งไปแลว้หนี้อันเกิดจากมูลละเมิด
ก็ระงับสิ้นไปเพราะสัญญาประนีประนอมยอมความเกิดหนี้ใหม่
ตามสัญญาอันเป็นเหตุให้นายจ้างพ้นจากความรับผิดผู้เสียหาย
จะต้องฟ้องนายจ้างให้ร่วมรับผิดในมูลหนี้ละเมิดก็ไม่ได้เพราะหนี้
ละเมิดระงับไปแล้วจะฟ้องให้รับผิดตามสัญญาประนีประนอม     
ก็ไม่ได้ เพราะนายจ้างมิได้เป็นคู่สัญญาถ้าลูกจ้างไม่มีทรัพย์สินจะ
ช าระหนี้ ผู้เสียหายก็สูญเปล่าจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
ทางแก้ในเรื่องนี้ต้องให้นายจ้างตกลงเป็นคู่สัญญาประนีประนอม
ยอมความร่วมกับลูกจ้างโดยมีบุคคลค้ าประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาด้วย 
                   

 

ค าว่าประมาทเลินเล่อในทางแพ่ง หมายความถึง การกระท าที่ขาดความ
ระมัดระวังจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายนั้นและหมายความถึงการไม่ป้องกัน
ผลที่เกิดขึ้นโดยประมาทเลินเล่อแม้ตนเองไม่ได้กระท าให้เกิดผลนั้นขึ้นระดับ
ความระมัดระวังของบุคคลต้องถือระดับบุคคลธรรมดา 
          ตัวอย่าง เช่น นาย ก.ขับรถยนต์ไปในถนนที่มีคนเดินจอแจด้วย
ความเร็วและไม่ได้ให้สัญญาณแตรแล้วเฉี่ยวชนถูกคนเดินถนนได้รับบาดเจ็บ
ดังนี้ถือว่า นาย ก.กระท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ 
          3. ท าให้บุคคลอื่นเสียหาย 
              โดยปกติผู้กระท าต้องรับผิดเฉพาะการกระท าของตนแต่อย่างไรก็ดี
ในเรื่องละเมิดถ้าได้มีการกระท าละเมิดร่วมกันหรือแม้มิได้ร่วมแต่เป็นผู้ยุยง
ส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระท าละเมิดดังนี้บุคคลเหล่านี้จะต้องร่วมกัน   
รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้น (ป.พ.พ. มาตรา 432) 
              ในบางกรณีแม้จะไม่ได้ร่วมกระท าละเมิดหรือยุยงส่งเสริมหรือ
ช่วยเหลือในการกระท าละเมิดแต่กฎหมายบัญญัติให้ต้องร่วมผิดกับผู้ละเมิด
ได้แก่กรณีต่อไปนี้ 
                  3.1 นายจ้างจะต้องรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งการละเมิดซ่ึง
ลูกจ้างได้กระท าไปในทางการที่นายจ้างนั้น (ป.พ.พ. มาตรา 432) 
 

      3.2. ตัวการต้องรับผิดชอบกับตัวแทนในผลละเมิด
ซึ่งตัวแทนได้กระท าไปภายในขอบอ านาจแห่งฐานะตัวแทน (ป.พ.พ. 
มาตรา 429) 
                  3.3 บิดามารดาของผู้ เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้
วิกลจริตจะต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดที่ผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริต
กระท าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่
หน้าท่ีดูแลแล้ว (ป.พ.พ. มาตรา 429) 
                  3.4. ครูอาจารย์ นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแล
บุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิตย์ หรือช่ัวครั้งคราวจะต้องรับผิด
ร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระท าลงใน
ระหว่างทีอ่ยู่ในความดูแลของตน ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าครูบาอาจารย์
นายจ้างหรือบุคคลอื่นมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร (ป.พ.พ. 
มาตรา 430) 
                 3.5 เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้
แทนเจ้าของต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายอัน
เกิดจากสัตว์ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควร
แก่การเลี้ ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตาม
พฤติการณ์อย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะเกิดมี
ขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงน้ัน (ป.พ.พ. มาตรา 433) 
                อนึ่งการกระท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายนี้    
มีหลักในการวินิจฉัยความรับผิดว่าให้พิจารณาว่าบุคคลนั้นได้
กระท าความผิดกฎหมายหรือไม่และความเสียหายเกิดจากการ
กระท าผิดนั้นหรือไม่ถ้าบุคคลนั้นท าผิดกฎหมายและเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายบุคคลนั้นก็ต้องรับผิดจากฐานละเมิด 
               ตัวอย่าง เช่น จ าเลยแจ้งให้ก านันจับรถยนต์บรรทุก
ของโจทย์ยึดไว้ 39 วัน โดยจ าเลยหาว่านางเนยเป็นคนร้ายลักข้าว
ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ของโจทย์ทั้งๆที่คนรถของโจทย์ได้แจ้งให้
จ าเลยทราบแล้วว่ารถคันนี้เป็นของโจทย์เพียงแต่มารับจ้างไม่
เกี่ยวข้องกับข้าวเปลือกที่จ าเลยกับนายเนยโต้เถียงสิทธิกันขออย่า
ยึดรถไว้ จ าเลยไม่ยอมกลับแจ้งให้ก านันยึดรถของโจทย์ไว้ ศาล
ฎีกาวินิจฉัยว่าจ าเลยเป็นผู้ยืนยันให้ก านันเป็นผู้ยึดรถซึ่งมิใช้ของ
นายเนยผู้ต้องหามาเป็นของกลางโดยความจ าเป็นและเป็นการ
แกล้งโจทย์โดยไม่สุจริต การกระท าของจ าเลยเป็นการละเมิดต่อ
โจทย์จ าเลยต้องรับผิด (ฎีกาท่ี 1447 /2503) 
 



 
 

 

 

 

 

                    (4) ถ้ายังไม่ตายทันที เรียกค่ารักษาพยาบาล 
และค่าประโยชน์ท ามาหากินได้เพราะไม่สามารถประกอบการ
งานได้ 
          2. ค่าสินไหมทดแทนในกรณีท าให้เขาเสียหายแก่
ร่างกายหรืออนามัยผู้ท าละเมิดต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้เสียหาย 
                    (1) ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น 
                    (2) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่าง
เจ็บป่วย 
                    (3) ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถ
ประกอบการงาน ทั้งเวลาปัจจุบันและอนาคต เช่นผู้เสียหาย
ถูกท าร้ายร่างกายจนพิการไม่สามารถประกอบการงานได้ 
                    (4) ค่าเสียหายที่ขาดแรงงานในครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรมของคนภายนอก 
                    (5) ค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน เช่น 
ค่าสินไหมที่ต้องตัดขาหน้าเสียโฉมติดตัว ขาพิการ ค่าเสีย
อนามัยที่ต้องนอนทรมาน เป็นต้น 
 
 

 

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด : 
          ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการละเมิด ซึ่งที่ได้รับความ
เสียหายจะพึงได้รับนั้นถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องด าเนินการฟ้องร้อง
ต่อศาลศาลจะเป็นองค์กรก าหนดค่าสินไหมทดแทนโดยจะวินิจฉัย
ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิด (ป.พ.พ. 
มาตรา 438) 
          หลักทั่วไปโดยปกติค่าสินไหมทดแทนได้แก่การคืน
ทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะการละเมิดหรือใช้ราคา
ทรัพย์สินรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหาย
อย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย 
         ตัวอย่าง เช่น นาย ก. ลักเอารถจักรยานยนต์รับจ้าง ราคา 
50,000 บาท ของนาย ข. ไปรถคันนี้ นาย ข. น าออกวิ่งรับจ้าง
ได้วันละ 200 บาท ดังนี้ค่าสินไหมทดแทนคือ นายก. ต้องคืน
รถจักรยานยนต์ให้แก่นาย ข. ถ้าคืนไม่ได้ต้องใช้ราคารถ 50,000 
บาท แก่นาย ข. และนาย ข. ยังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายวันละ 200 
บาท ตั้งแต่วันละเมิดจนถึงวันฟ้องพร้อมทั้งค่าดอกเบี้ยตั้งแต่วัน
ละเมิดจนถึงวันช าระหนี้ได้ด้วย 
 
 
 
 
 
บางกรณีกฎหมายก าหนดค่าสินไหมทดแทนไว้โดยเฉพาะ ดังน้ี 
          1. ค่าสินไหมทดแทนในกรณีท่ีท าให้เขาถึงตายผู้ท าละเมิดต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังน้ี 
                    (1) ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นอย่างอื่น เช่น 
ค่ารถบรรทุกศพ ค่าโลงศพค่าธรรมเนียมท่ีต้องจ่ายให้วัด ค่าดอกไม้
ค่าใช้จ่ายในการบ าเพ็ญกุศล 
                    (2) ค่าขาดไร้อุปการะต้องเป็นกรณีค่าขาดอุปการะ
ตามกฎหมายเช่นบิดามารดามีหน้าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์บุตรมี
หน้าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา เป็นต้น 
                    (3) ค่าขาดแรงงานถ้าผู้ตายมีความผูกพันตาม
กฎหมายจะต้องท าการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกแก่ครัวเรือน
หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกผู้ท าละเมิดจะต้องชดใช้ค่าขาด
แรงงานให้แก่บุคคลภายนอกด้วย 
 


