www.thaiHRlaw.com

นายจางตองรวมรับผิด หากลูกจางทําละเมิด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๙๗/๒๕๔๘
คําฟองโจทกบรรยายแลววา จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนลูกจางและขับรถไปในทางการที่จางของ
จําเลยที่ ๑ ไดขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนรถยนตบรรทุกที่ลูกจางโจทกขับไดรบั ความเสียหาย
ขอใหจําเลยทัง้ สองชดใชคาเสียหายใหแกโจทก ซึ่งเพียงพอใหจําเลยทั้งสองเขาใจขอหาและตอสู
คดีได สวนที่ไมไดระบุวาลูกจางโจทกเปนใคร มิใชขอสาระสําคัญและเปนรายละเอียดที่โจทก
สามารถนําสืบในชั้นพิจารณาได ฟองโจทกจึงไมเคลือบคลุม
จําเลยที่ ๒ เปนลูกจางจําเลยที่ ๑ วันเกิดเหตุขับรถยนตของจําเลยที่ ๑ พารองประธาน
กรรมการบริษัทจําเลยที่ ๑ ไปดวย แสดงวาจําเลยที่ ๒ ขับรถไปตามคําสั่งของผูมีอํานาจกระทํา
การแทนจําเลยที่ ๑ ถือวาทําตามคําสั่งของจําเลยที่ ๑ แมจะเปนวันหยุดมิใชวันทํางานปกติของ
จําเลยที่ ๒ ก็เปนการกระทําในทางการทีจ่ างของจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๑ จะอางวาเกิดเหตุนอก
เวลาทําการงานของจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๑ จึงไมตองรับผิดหาไดไม
โจทกนํารถยนตบรรทุกไปซอมแซมไมสามารถใชงานไดเปนเวลา ๑๗๓ วัน โจทกมีสิทธิ
ไดรับคาเสียหายจากการขาดประโยชนจากการใชรถในระหวางซอมแซม และคาเสียหายจาก
การขาดรายไดที่สงหนังสือพิมพซึ่งบรรทุกอยูในรถขณะเกิดเหตุไปจําหนายไมทัน
และ
หนังสือพิมพถูกสงคืน
ตามกรมธรรมระบุวา
จําเลยรวมจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยซึ่งผูเอา
ประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เพื่อความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใชรถยนตในระหวางระยะเวลาประกันภัย ดังนี้ คาขาด
ประโยชนจากการใชรถและคาเสียหายทีข่ าดรายไดจากหนังสือพิมพของโจทกที่สงลาชา
จําหนายไมได ยอมเปนความเสียหายตอทรัพยสินของโจทกซึ่งเปนบุคคลภายนอก อันเกิดจาก
การกระทําละเมิดโดยตรงที่จําเลยที่ ๑ ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอโจทก จําเลยรวมจึงตองรวม
รับผิดกับจําเลยทั้งสองตอโจทกดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๔๑/๒๕๔๘
บันทึกรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีมีขอความวา "วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ ไดมี ป. ผู
ขับขี่รถยนตเกง และ ว. ผูข ับขี่รถยนตกระบะ มาพบเพื่อเจรจาคาเสียหาย ที่ตกลงกันได คือ ป.
ไดเรียกรองให ว. ซอมรถที่ไดรับความเสียหายใหอยูในสภาพเดิม และ ว. ยอมตกลงตาม
ขอเสนอทุกประการ" เอกสารดังกลาวไมมีขอความระบุถึงคาเสียหายที่โจทกที่ ๒ ไดรับบาดเจ็บ
เปนอันตรายแกกาย รวมทั้งมิไดระบุถึงคาเสียหายอื่นๆ ที่โจทกทงั้ สองพึงไดรับชดใชจากการ
กระทําละเมิดของจําเลยที่ ๑ นอกจากนี้ยังไมปรากฏขอความใหเห็นดวยวาคูกรณีตกลงระงับขอ
พิพาทที่มีอยูหรือจะมีขึ้นโดยยอมสละขอเรียกรองอื่นทั้งสิ้น
หรือขอความวาโจทกทั้งสองไม
ประสงคจะฟองรองจําเลยทั้งสองทั้งทางแพงและทางอาญาตอไป
บันทึกรายงานประจําวัน
เกี่ยวกับคดีดังกลาวจึงมิใชสัญญาประนีประนอมยอมความ มูลหนี้ละเมิดระหวางโจทกที่ ๒ และ
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จําเลยที่ ๑ จึงยังไมระงับ จําเลยที่ ๒ ในฐานะนายจางของจําเลยที่ ๑ จึงตองรับผิดตอโจทกทั้ง
สอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๔๐/๒๕๔๘
เมื่อจําเลยที่ ๑ กระทําละเมิดตอโจทก จําเลยที่ ๑ ไดทําบันทึกขอตกลงกับตัวแทนของ
โจทกตอหนาพนักงานสอบสวนตามรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีวา จําเลยที่ ๑ ยินยอมตกลง
ชดใชคาเสียหายใหแกโจทก โดยจําเลยที่ ๑ จะนํารถยนตของโจทกไปทําการซอมแซมใหอยูใน
สภาพเดิม อันเปนการปฏิบัติการชําระหนี้อยางหนึ่งของจําเลยที่ ๑ ลูกหนี้ โดยจําเลยที่ ๑ ไม
จําเปนจะตองเสนอชดใชคาเสียหายใหแกโจทกเปนจํานวนเงินที่แนนอน ขอเสนอของจําเลยที่ ๑
ในการซอมแซมรถยนตของโจทก เมื่อตัวแทนของโจทกไดตกลงยินยอมตามนั้น ยอมถือวา
โจทกยอมรับคาเสียหายในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นแลว
บันทึกขอตกลงตามรายงานประจําวัน
เกี่ยวกับคดี เปนสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทกกับจําเลยที่ ๑ ผลแหงสัญญา
ประนีประนอมยอมความนี้ทําใหสิทธิของโจทกที่จะเรียกรองใหจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนลูกจางชดใชคา
สินไหมทดแทนอยางใด ๆ ในมูลละเมิดที่จําเลยที่ ๑ กระทําขึ้นเปนอันระงับไปตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๘๕๒ และความรับผิดของจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนนายจางก็ยอมระงับสิ้นไปดวย เพราะไมมี
มูลหนี้ในมูลละเมิดระหวางโจทกกับลูกจางในอันที่นายจางจะตองรับผิดตอไปอีก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๓/๒๕๔๘
จําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนลูกจางของจําเลยที่ ๒ ขับรถยนตในทางการที่จางดวยความประมาท
เลินเลอชนกับรถแท็กซี่ของโจทกที่ ๑ ซึ่งโจทกที่ ๒ เปนผูขับ ไดรับความเสียหายและโจทกที่ ๒
ไดรับบาดเจ็บ แมคดีของโจทกที่ ๒ จะตองหามฎีกาในขอเท็จจริง แตเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยวา
จําเลยที่ ๑ ประมาทเลินเลอฝายเดียว จึงทําใหคําวินิจฉัยในสวนที่วา โจทกที่ ๒ ประมาทเลินเลอ
ดวยตามคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณและศาลฎีกาขัดกัน ตองบังคับตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๖
วรรคหนึ่ง โดยถือตามคําพิพากษาศาลฎีกาวา จําเลยที่ ๑ ประมาทเลินเลออยางเดียว จําเลยทัง้
สองจึงตองชดใชคาเสียหายแกโจทกที่ ๒ ดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๗๒/๒๕๔๗
จําเลยที่ ๑ มีหนาทีข่ ับรถยนตโดยสารนํานักทัศนาจรไปเที่ยวและพาเขาพักที่รีสอรท จึงมี
หนาที่ดูแลรักษารถยนตโดยสารดังกลาวในระหวางที่พกั อยูที่รีสอรทใหปลอดภัยดวย อันเปน
หนาที่ในทางการที่จางของจําเลยที่ ๒ การที่จําเลยที่ ๑ เมาสุราไมเฝารถยนตโดยสารเอง แต
กลับให ก. พนักงานประจํารถนอนเฝารถยนตโดยสารแทน ทั้งที่ไดยิน ก. พูดวาจะออกไปเที่ยว
ขางนอก และยังไดเสียบกุญแจรถไวที่สวิตชติดเครื่องยนต มิไดนําไปเก็บรักษาไวใหปลอดภัย
จึงเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุให ก. ถือโอกาสลักลอบขับรถยนตโดยสาร
ดังกลาวไปเทีย่ วขางนอกและทําละเมิดตอโจทก การที่ ก. ขับรถยนตโดยสารดังกลาวโดย
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ประมาทเลินเลอพลิกคว่ําเฉี่ยวชนราวเหล็กกันอันตรายพรอมเสาของโจทกเสียหาย ถือไดวา
จําเลยที่ ๑ มีสวนรวมกับ ก. ทําละเมิดตอโจทกดวย ความเสียหายดังกลาวจึงเปนผลโดยตรง
จากการที่จําเลยที่ ๑ ประมาทเลินเลอไมควบคุมดูแลรักษารถยนตโดยสารอันเดินดวยกําลัง
เครื่องจักรกลใหปลอดภัยตามหนาที่ในทางการที่จางของจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๑ จึงตองรับผิดตอ
โจทกในฐานะผูรวมทําละเมิดดวย สวนจําเลยที่ ๒ ตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ในฐานะนายจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๐๙/๒๕๔๕
จําเลยที่ ๑ มิไดกระทําละเมิดตามที่โจทกฟอง แต ค. ลูกจางของจําเลยที่ ๒ อีกคนหนึ่ง
เปนผูกระทําละเมิดในทางการที่จางของจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๑ จึงไมตองรับผิดตอโจทก และเมื่อ
โจทกฟองจําเลยที่ ๒ ใหรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ในฐานะนายจางของจําเลยที่ ๑ โดยมิไดฟอง
ใหจําเลยที่ ๒ รับผิดในผลแหงละเมิดของ ค. ดังนี้ เมื่อจําเลยที่ ๑ ไมตองรับผิดตอโจทกเสียแลว
ก็ไมมีหนี้ที่จะใหจําเลยที่ ๒ ในฐานะนายจางของจําเลยที่ ๑ รวมรับผิดตอโจทกไดอีกตอไป การ
ที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยที่ ๒ รับผิดตอโจทกในผลแหงละเมิดของ ค. จึงเปนการพิพากษา
นอกฟอง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๕๐/๒๕๔๕
คดีนี้เปนคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แมวาในการพิพากษาคดีสวนแพงศาลจําตอง
ถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีสวนอาญาตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๔๖ ก็ตาม แตเมือ่
ปรากฏวาจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ไมไดเปนคูความในคดีอาญาดังกลาว ดังนั้น ขอเท็จจริงใน
คําพิพากษาของศาลคดีสวนอาญาที่ฟงวา จําเลยที่ ๑ ขับรถบรรทุกโดยประมาทเปนเหตุใหผูอนื่
ถึงแกความตายและไดรับอันตรายสาหัส มีผลผูกพันเฉพาะจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนคูค วามในคดีนนั้
ไมผูกพันจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ซึ่งไมไดเปนคูความในคดีอาญาดังกลาวดวย จึงเปนกรณีที่
ตองฟงขอเท็จจริงกันใหม
การที่จําเลยที่ ๑ ลูกจางของจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ ขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุไปบรรทุกผัก
และผลไมในทางการที่จางของจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไดแวะรับประทานอาหารและดื่มสุราจนถูก
ทํารายรางกาย ดวยความโกรธแคนเพราะเหตุสว นตัวที่ถูกทํารายดังกลาว จําเลยที่ ๑ จึงขับ
รถบรรทุกพุงชนโจทกที่ ๕ และผูตายกับพวกที่ทํารายตนจนเปนเหตุใหมีคนตายและบาดเจ็บ
เชนนี้ เปนเหตุสวนตัวที่เกิดขึ้นตางหากไมเกี่ยวของกับกิจการในทางการที่จางหรือกรอบแหง
การจางของจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ นายจางที่มอบหมายใหจําเลยที่ ๑ ลูกจางไปกระทํา จําเลยที่ ๒
และที่ ๓ จึงไมตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ในผลแหงละเมิดที่จําเลยที่ ๑ กอใหเกิดขึ้นตอโจทก
ทั้งหา สวนจําเลยที่ ๔ ผูรบั ประกันภัยรถบรรทุกคันเกิดเหตุไวจากจําเลยที่ ๓ ตามขอตกลงใน
กรมธรรมประกันภัย ซึ่งจําเลยที่ ๔ ตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของจําเลยที่ ๓ ผูเอา
ประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดแกบุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งจําเลยที่ ๓ ผูเ อาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบตาม ป.พ.พ.มาตรา ๘๘๗ วรรคหนึ่ง เมื่อจําเลยที่ ๓ ผูเอาประกันภัยไมตอง
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รับผิดชอบในผลแหงละเมิดของจําเลยที่ ๑ ที่กระทําตอโจทกทั้งหา จําเลยที่ ๔ ผูรับประกันภัย
ค้ําจุน จึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทกทั้งหาดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๗๓/๒๕๔๕
นายจางจะเรียกใหลกู จางชดใชคาสินไหมทดแทนที่ลูกจางกอใหเกิดขึ้นแกบคุ คลภายนอก
ในระหวางปฏิบัติหนาทีใ่ นทางการที่จางได
นายจางจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
บุคคลภายนอกไปแลว จึงจะมีสิทธิฟองเรียกคาสินไหมทดแทนดังกลาวคืนจากลูกจางไดตาม
ป.พ.พ.มาตรา ๔๒๖ นายบุญธรรมผูต ายเปนลูกจางโจทกขับรถสงสินคาโดยประมาท ทําให
ทรัพยสินบุคคลภายนอกเสียหาย ศาลพิพากษาใหโจทกและผูต ายใชคาเสียหาย เมื่อโจทกยัง
ไมไดชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเปนผูเสียหาย โจทกจึงยังไมมี
อํานาจฟองใหจําเลยทั้งสามในฐานะทายาทของผูตายชดใชหนี้ดังกลาวใหแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๘๘/๒๕๔๔
เช็คพิพาททั้งสองฉบับเปนเช็คทีบ่ ริษัท ด. สั่งจายชําระหนี้คาสินคาใหแกโจทกเปนเช็ค
ขีดครอมทั่วไป ระบุชื่อโจทกเปนผูรับเงิน ฉบับที่สองเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ (A/C PAYEE
ONLY) ระบุชื่อโจทกเปนผูรับเงินเชนกัน โจทกมอบหมายให ร.พนักงานของโจทกเปนผูไปรับ
เช็คพิพาททั้งสองฉบับมาจากบริษัท ด. เมื่อ ร.ไดรับเช็คพิพาทมาแลว ร.กับพวกไดรว มกัน
ทุจริตปลอมเช็คพิพาททั้งสองฉบับดังกลาว โดยการขีดฆาชื่อโจทกในชองผูรับเงิน แลวปลอม
ลายมือชื่อผูมีอํานาจสั่งจายของบริษัท ด. กํากับบริเวณที่มกี ารขีดฆาชื่อโจทกโดยไมมีตรา
ประทับของบริษัท ด.แลวกับพวกไดนาํ เช็คพิพาททัง้ สองฉบับที่ปลอมดังกลาวเขาฝากในบัญชี
ของพวก ร.เพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค ธนาคารจําเลยที่ ๑ ไดจายเงินเขาบัญชีของพวก ร.ไป อัน
เปนเหตุให ร.กับพวกไดรบั เงินดังกลาวไปทั้ง ๆ ทีเ่ งือ่ นไขการลงลายมือชื่อสั่งจายเงินในเช็คใน
คําขอเปดบัญชีกระแสรายวันของบริษัท ด.และในการดตัวอยางลายมือชื่อบัญชีกระแสรายวัน
ของบริษัท ด. มีวา จะตองกระทําโดยผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายของบริษัท ด.ตามที่ระบุไว
พรอมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท เมื่อมีการนําเช็คพิพาททั้งสองฉบับมาเรียกเก็บเงินจาก
จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ พนักงานของจําเลยที่ ๑ ซึ่งมีหนาที่รวมกัน
ตรวจสอบความถูกตองของเช็คที่นําไปเรียกเก็บเงินจากจําเลยที่ ๑จึงควรใชความระมัดระวัง
ตรวจสอบใหดีวาเหตุใดการลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายเช็คของบริษัท ด.
ตรงที่มีการแกไขขอความในชองผูรับเงิน
จึงไมมีการประทับตราสําคัญของบริษัทกํากับการ
แกไข และทําการสอบถามผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายถึงเหตุที่ไมมีการประทับตราสําคัญของ
บริษัทกํากับการแกไขกอน เนื่องจากจําเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจธนาคาร การจายเงินตามเช็คที่มี
ผูมาขอเบิกเงินเปนธุรกิจอยางหนึ่งของจําเลยที่ ๑ ซึ่งตองปฏิบัติอยูเ ปนประจํา จําเลยที่ ๑ โดย
จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ยอมตองมีความระมัดระวังในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูมีอํานาจลง
ลายมือชื่อสั่งจายเช็คตลอดจนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในเช็คมากกวาวิญูชนทั่ว ๆ ไป
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แมเช็คดังกลาวจะเปนเช็คผูถ ือก็ตาม เมื่อจําเลยทั้งหาไมไดใชความระมัดระวังตรวจสอบการ
แกไขขอความในชองผูรับเงินซึ่งไมมีตราประทับของบริษัท ด. ดังกลาว เปนเหตุให ร.กับพวกนํา
เช็คพิพาททั้งสองฉบับที่ปลอมนั้นเขาฝากในบัญชีของพวก ร.ซึ่งไมใชบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน
ตามกฎหมายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ไดจายเงินเขาบัญชีของ
พวก ร.ไปเปนเหตุให ร.กับพวกไดรบั เงินไปจึงเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอทําใหโจทก
ไดรับความเสียหายอันเปนการกระทําละเมิดตอโจทกจําเลยทั้งหาจึงตองรวมกันรับผิดตอโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๐๒/๒๕๔๔
ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๕ เปนบทบัญญัติถึงหนาที่และความรับผิดของนายจางที่ตองรวมกับ
ลูกจางรับผิดตอความเสียหายที่บุคคลภายนอกไดรับจากการกระทําละเมิดของลูกจางเทานั้น แต
ในระหวางนายจางกับลูกจางสิทธิของนายจางและหนาที่ของลูกจางจะพึงมีตอกันเพียงใด ตอง
เปนไปตามมาตรา ๔๒๖ ลูกจางขับรถของนายจางโดยประมาทเปนเหตุใหทรัพยสินของ
บุคคลภายนอกเสียหาย แตโจทกผูเปนนายจางยังไมสามารถตกลงจํานวนคาเสียหายและยัง
ไมไดชําระคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอก โจทกจึงไมมีสิทธิไลเบี้ยเงินจํานวนดังกลาวจากผู
เปนลูกจางทีก่ ระทําละเมิดตามบทกฎหมายดังกลาว โจทกยังไมถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่ในทาง
แพง จึงไมมีสิทธิฟองใหจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕
ในฐานะทายาทและจําเลยที่ ๖ ในฐานะผูค้ํา
ประกันของลูกจางชําระคาเสียหายสวนนีต้ าม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕ ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๕๓/๒๕๔๓
ข. เจาของรถนํารถบรรทุกมารวมกิจการขนสงกับจําเลยที่ ๑ ผูประกอบการขนสง โดยพน
ตัวหนังสือชื่อยอของจําเลยที่ ๑ ไวขางรถบรรทุก ขณะเกิดเหตุมีจําเลยที่ ๒ ซึ่ง ข. จัดหาเปนผู
ขับรถบรรทุกดังกลาว เพือ่ บริการขนสงสินคาแกลูกคาหรือจะไปในที่แหงใด ยอมอยูในความ
ดูแลของจําเลยที่ ๑ เทานั้น ซึ่ง ข. ไมอาจเขาไปเกีย่ วของได ทั้งจําเลยที่ ๑ สามารถเปลี่ยนตัว
จําเลยที่ ๒ ไมใหขับรถบรรทุกตอไปไดหากเห็นวาไมสมควรที่จะใหทําหนาที่ตอไป จําเลยที่ ๑
จึงมีอํานาจสั่งการบังคับบัญชาจําเลยที่ ๒ และมีอํานาจหักเอาเงินผลประโยชนสวนแบงของ ข.
มาจายใหแกจําเลยที่ ๒ ไดอีกดวย นอกจากนี้ จําเลยที่ ๑ ยังมีผลประโยชนรวมกับ ข. โดยไดรับ
สวนแบงจากการใหบริการขนสินคาใหแกลูกคาเปนราย ๆ กรณีถือไดวา จําเลยที่ ๑ เปน
นายจางของจําเลยที่ ๒ จึงตองรวมรับผิดในการที่จําเลยที่ ๒ ไดกระทําละเมิดดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕๑/๒๕๔๓
รถยนตบรรทุกสิบลอคันเกิดเหตุมชี ื่อจําเลยที่ ๓ เปนผูถือกรรมสิทธิ์และผูประกอบการ
ขนสง แมจําเลยที่ ๓ จะใหจําเลยที่ ๒ เชาซื้อรถยนตบรรทุกสิบลอดังกลาวไป แตจําเลยที่ ๓ ก็
เปนผูเสียภาษีในการใชรถยนตประกอบการขนสงประเภทสวนบุคคลตลอดมาทุกปและยินยอม
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ใหจําเลยที่ ๒ นํารถยนตบรรทุกสิบลอไปประกอบการขนสงในนามของจําเลยที่ ๓ พฤติการณ
ดังกลาวถือไดวาจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ มีผลประโยชนรวมกันในการประกอบการขนสง โดยมี
จําเลยที่ ๑ เปนลูกจางขับรถยนตบรรทุกสิบลอของจําเลยที่ ๓ เมือ่ จําเลยที่ ๑ กระทําละเมิดใน
ทางการที่จางและในการประกอบการขนสงอันเปนธุรกิจที่จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ มีผลประโยชน
รวมกัน จําเลยที่ ๓ จึงตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ดวย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกรถยนตกระบะของโจทกที่ ๑ อยูในสภาพพังยับเยิน แมจะทํา
การซอมแซมอยางดีแลวก็ไมสามารถทําใหคืนดีเหมือนเดิมได ทําใหรถยนตเสื่อมราคาไปจาก
การใชตามปกติ ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณภาค ๑ กําหนดคาเสื่อมราคารถยนตใหแกโจทกที่ ๑ อีก
จึงหาใชเปนการกําหนดคาเสียหายซ้ําซอนกับคาซอมและเปลี่ยนอะไหลไม
ความเสียหายจากการกระทําละเมิด เปนเหตุใหผูถูกกระทําละเมิดไดรับอันตรายสาหัส
และตองทุพพลภาพเปนอัมพาตครึ่งทอนลางไปตลอดชีวติ นอกจากผูถูกกระทําละเมิดจะไดรับ
ชดใชคาเสียความสามารถประกอบการงานตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง
แลว ยังมีสิทธิเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย ที่ตองไดรับความทุกขทรมานทั้ง
รางกายและจิตใจจากการทุพพลภาพไปตลอดชีวติ
ซึ่งเปนความเสียหายอันมิใชตัวเงินดังที่
บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง อีกดวย และคาเสียหายซึ่งเปนคาเสื่อมสุขภาพ
อนามัยสวนนี้กับคาเสียความสามารถประกอบการงาน เปนคาเสียหายคนละอยางแตกตางกัน
และไมซ้ําซอนกัน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๕๒/๒๕๔๒
จําเลยที่ ๒ ทําสัญญารับจางรักษาความปลอดภัยใหแกทรัพยสินของ อ. จําเลยที่ ๑ เปน
ลูกจางจําเลยที่ ๒ ทําหนาที่เปนยามรักษาความปลอดภัยวันเกิดเหตุเวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา
จําเลยที่ ๑ เขาเวรทําหนาทีย่ ามรักษาความปลอดภัยประจํารานของ อ. จําเลยที่ ๑ มีหนาที่ดูแล
ปองกันรักษาทรัพยสินของ อ.ทุกชนิด ไมวาเปนอาคาร พาหนะ และทรัพยสินใด ตลอดจนตรวจ
ตราปองกันการทําใหทรัพยสินของ อ.เสียหาย ดังที่ระบุไวในสัญญาจางระหวางจําเลยที่ ๒ กับ
อ.การที่จําเลยที่ ๑ ขับรถตูของ อ.ไปหาเพื่อนโดยไมไดรับอนุญาตในขณะที่จําเลยที่ ๑เขาเวรทํา
หนาที่ยามรักษาความปลอดภัยประจํารานของ
อ.ถือวาเปนการกระทําในทางการที่จางของ
จําเลยที่ ๒เมือ่ จําเลยที่ ๑ ขับรถตูดว ยความประมาทเลินเลอชนทายรถยนตอื่นเปนเหตุใหรถตู
ของ อ.คันดังกลาวไดรับความเสียหาย จําเลยที่ ๒จึงตองรวมรับผิดชดใชคาเสียหายแก อ.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๒๓/๒๕๔๒
จําเลยที่ ๒ และบริษัท ธ. เปนบริษัทในเครือเดียวกัน มีวัตถุประสงคในการประกอบ
กิจการคาหาประโยชนจากการใชสถานทีศ่ ูนยการคาแอรพอรต พลาซา รวมกัน การที่บริษทั ธ.
ทําสัญญาวาจางจําเลยที่ ๑ ใหสงพนักงานรักษาความปลอดภัยของจําเลยที่ ๑ มาดูแลรักษา
ความปลอดภัยที่ศูนยการคาดังกลาว จึงเปนการกระทําเพื่อประโยชนในการใชพนื้ ที่ศูนยการคา
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ของบริษัท ธ. และจําเลยที่ ๒ ทั้งขณะเกิดเหตุจําเลยที่ ๑ ยังทําหนาที่สงพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยไปดูแลรักษาความปลอดภัยที่ศูนยการคาแอรพอรตพลาซาที่เกิดเหตุ พฤติการณของ
บริษัท ธ. กับจําเลยที่ ๒ ที่ประกอบกิจการคารวมกัน โดยมีชื่อจําเลยที่ ๒ และชื่อศูนยการคา
ดังกลาวติดอยูในอาคารเดียวกัน และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของจําเลยที่ ๑ คอยดูแล
รักษาความปลอดภัยในศูนยการคานั้น ยอมเปนที่แสดงใหผูใชบริการเขาใจวาจําเลยที่ ๒ เปน
เจาของหรือไดรวมกับเจาของศูนยการคาดังกลาวมอบหมายใหจําเลยที่ ๑ รวมทั้งพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของจําเลยที่ ๑ เปนตัวแทนดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกลูกคาผูมาใช
บริการแทนจําเลยที่ ๒ ซึง่ เปนตัวการดวย การที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของจําเลยที่ ๑
ไมระมัดระวังตรวจบัตรจอดรถโดยเครงครัด อันเปนการงดเวนการปฏิบัติหนาทีเ่ พื่อปองกันการ
โจรกรรมรถยนต เปนผลโดยตรงทําใหรถยนตของนาย ส. ถูกลักไป และเปนการประมาท
เลินเลอ จึงเปนการกระทําละเมิดตอนาย ส. ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐ การกระทําดังกลาวเปน
การกระทําไปในทางการที่จา งของจําเลยที่ ๑ ดังนั้น จําเลยที่ ๑ ในฐานะนายจางตองรวมรับผิด
กับพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเปนลูกจางของตนในผลแหงละเมิดตอนาย ส. ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๔๒๕ สวนจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนตัวการมอบหมายใหจําเลยที่ ๑ เปนตัวแทนดูแลรักษา
ความเรียบรอยและปลอดภัยในบริเวณลานจอดรถของศูนยการคาดังกลาว จึงตองรวมรับผิดใน
ผลแหงละเมิดซึ่งตัวแทนของจําเลยที่ ๒ ไดกระทําไปในทางการทีม่ อบหมายใหทําแทนนั้นตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๗ ประกอบดวยมาตรา ๔๒๐ จําเลยทั้งสองจึงตองรับผิดตอโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๓๖/๒๕๔๑
จําเลยที่ ๓ ขับรถยนตโดยสารชนรถจักรยานยนตโจทก เปนเหตุใหบตุ รโจทกถึงแกความ
ตาย แมหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถจะระบุชื่อผูอนื่ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ แตเมือ่ จําเลยที่ ๑ ได
ใชรถยนตโดยสารคันเกิดเหตุประกอบการขนสงผูโดยสาร โดยมีจําเลยที่ ๓ และที่ ๔ เปนลูกจาง
กระทําไปในทางการที่จางในขณะเกิดเหตุ การที่จําเลยที่ ๔ พนักงานขับรถ ใชใหจําเลยที่ ๓ ซึ่ง
เปนพนักงานเก็บเงินคาโดยสารขับรถยนตโดยสารไปสงผูโดยสารแทนนั้น เปนการแสดงออกชัด
วาจําเลยที่ ๔ ไดแตงตั้งใหจําเลยที่ ๓ เปนตัวแทนตนในการปฏิบตั ิหนาที่ผูขบั รถยนต ฉะนั้นใน
สวนที่เกีย่ วกับความรับผิดตอโจทกซึ่งเปนบุคคลภายนอกอันเกิดจากการกระทําโดยประมาท
เลินเลอของจําเลยที่ ๓ เชนนี้ กรณีตองดวยบทบัญญัติแหง ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐ , ๔๒๕ ,
๔๒๗ , ๗๙๗ และ ๘๒๐ จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๔ จึงตองรับผิดรวมกับจําเลยที่ ๓ ดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๑๔/๒๕๔๐
จําเลยที่ ๑เปนลูกจางโจทก มีหนาที่รับเงินคาบริการโทรศัพทระหวางประเทศและ
คาบริการโทรคมนาคม รวมทั้งคาบริการตูไปรษณียเ ชา จําเลยที่ ๑ รับเงินคาบริการโทรศัพท
ระหวางประเทศและคาบริการโทรคมนาคมจํานวน๑,๖๒๘,๖๖๙.๙๐ บาท และรับเงินคาเชาตู
ไปรษณียไว ๑,๒๐๐ บาท แลวจําเลยที่ ๑ ยักยอกเงินดังกลาวไป สวนจําเลยที่ ๒ ก็เปนลูกจาง
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โจทก มีหนาที่บริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ทําการไปรษณียโทรเลขพระ
โขนงทั้งหมดรวมทั้งจําเลยที่ ๑ ดวย จําเลยที่ ๒ ประมาทเลินเลอหรือบกพรองตอหนาที่ในการ
บริหารและควบคุมการปฏิบตั ิงานทําใหจําเลยที่ ๑ ยักยอกเงินดังกลาวของโจทกไปจําเลยที่ ๒
มิไดรวมกับจําเลยที่ ๑ ยักยอกเงินของโจทกและการกระทําละเมิดของจําเลยทั้งสองตอโจทก จึง
ตางคนตางทําละเมิด รวมทัง้ เปนการทําผิดสัญญาจางตอโจทกซึ่งเปนนายจาง ผลแหงความรับ
ผิดในคาเสียหายตอโจทกจึงแบงแยกกันได ดังนี้ จําเลยที่ ๒ จึงไมใชลูกหนี้รวมกับจําเลยที่ ๑ ที่
จะตองรวมรับผิดในคาเสียหายตอโจทกเต็มตามที่จําเลยที่ ๑ ยักยอกเงินของโจทกไป และศาล
จึงมีอํานาจกําหนดคาเสียหายตามสมควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดที่จําเลยที่
๒ไดกระทําละเมิดตอโจทกโดยการประมาทเลินเลอหรือบกพรองตอหนาที่ดังกลาวไดตาม
ป.พ.พ.มาตรา ๔๓๘และไมอาจนําบทบัญญัติ มาตรา ๒๙๑, ๒๙๖, ๒๙๗และ ๓๐๑ มาบังคับแก
กรณีของจําเลยทั้งสอง และเมื่อจําเลยที่ ๒เปนแตเพียงผูบังคับบัญชาของจําเลยที่ ๑ จึงไมอาจ
อาง ป.พ.พ.มาตรา ๔๒๕, ๔๒๗, ๔๓๐ มาบังคับแกจําเลยที่ ๒เพื่อใหรวมรับผิดกับจําเลยที๑่ ได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๐๓/๒๕๔๐
ลายมือชื่อของผูสั่งจายในเช็คพิพาทมิใชลายมือชื่อของโจทกและเปนลายมือชื่อปลอม
การที่จําเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจการธนาคารซึ่งเปนธุรกิจอันเปนที่ไววางใจของประชาชน การรับ
ฝากเงินและการจายเงินตามเช็คที่มีผูมาขอเบิกเงินจากธนาคารเปนธุรกิจสวนหนึง่ ของจําเลยที่
๑ ซึ่งจะตองปฏิบัติอยูเปนประจํา และโดยที่จําเลยที่ ๓ เปนสมุหบัญชีลูกจางของจําเลยที่ ๑ มี
หนาที่ตรวจสอบความถูกตองแทจริงของขอความในเช็คและลายมือชื่อผูสั่งจายในเช็คที่นํามาขอ
เบิกเงินจากธนาคารของจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๓ ยอมมีความชํานาญในการตรวจสอบลายมือชื่อ
ในเช็ควาเปนลายมือชื่อของลูกคาผูสั่งจายหรือไม ยิ่งกวาบุคคลธรรมดา ทั้งจําเลยที่ ๓ จะตองมี
ความระมัดระวังในการจายเงินตามเช็คยิ่งกวาวิญูชนทั่ว ๆ ไปเพราะเปนงานในหนาที่ของ
จําเลยที่ ๓ ที่ปฏิบตั ิอยูเปนประจํา การที่จําเลยที่ ๒ซึ่งเปนผูจัดการธนาคารจําเลยที่ ๑ และ
จําเลยที่ ๓ จายเงินตามเช็คพิพาทใหแกผูนํามาเรียกเก็บเงินไปโดยที่ลายมือชื่อผูสั่งจายในเช็ค
ดังกลาวไมใชลายมือชื่อโจทกทั้งที่มีตวั อยางลายมือชื่อโจทกที่ใหไวแกจําเลยที่ ๑ กับมีเช็คอีก
หลายฉบับที่โจทกเคยสั่งจายไวอยูที่จําเลยที่ ๑ ยิ่งกวานั้นลายมือชื่อผูสั่งจายในเช็คพิพาทก็มี
ลักษณะแตกตางกับตัวอยางลายมือชื่อของโจทกที่ใหไวแกจําเลยที่ ๑ คอนขางชัดเจน ซึ่งหากได
ใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่โดยละเอียดรอบคอบจะตองทราบวาลายมือชื่อผูสั่งจายใน
เช็คพิพาทเปนลายมือชื่อปลอม การกระทําของจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงเปนการกระทําที่ขาด
ความระมัดระวังในฐานะที่จาํ เลยเปนผูมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการจายเงินตามเช็คพิพาท อันเปน
การประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหเกิดความเสียหายแกโจทก เปนการกระทําละเมิดตอ
โจทก จําเลยที่ ๑ ในฐานะนายจาง และจําเลยที่ ๓ จึงตองรับผิดตอโจทกตาม ป.พ.พ.มาตรา
๔๒๐ และมาตรา ๔๒๕
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๗/๒๕๔๐
พ.และ ค.ลูกจางของจําเลยที่ ๔ และที่ ๕ นํารถยนตกระบะของนายจางออกไปนอก
สถานที่ทําการจนกระทั่งถึงที่เกิดเหตุรถชนกัน โดยกอนเกิดเหตุ๑ วัน พ.ไดขอยืมรถยนตกระบะ
คันเกิดเหตุจากหัวหนาชางของจําเลยที่ ๔ ออกไปขางนอกเพื่อซื้อกวยเตี๋ยวรับประทาน การ
รับประทานอาหารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีพใหมีชีวติ อยูมีกําลังในการทํางาน ถึงแมจําเลย
ที่ ๔ มีระเบียบวา เมื่อเลิกงานแลวคนงานจะออกไปจากที่กอสรางไมไดและผูมีหนาที่ขับและเก็บ
รักษารถจะนํารถไปใชหลังจากเลิกงานแลวไมไดก็ตาม ก็เปนเรื่องภายในระหวางจําเลยที่ ๔กับ
พนักงาน การที่ พ.กับพวกซื้อกวยเตี๋ยวไมได จึงไดไปรับประทานอาหารในเขตจังหวัด ๑
ชั่วโมง ตอจากนั้นจึงไดพากันไปที่บาน ว. ซึ่งอยูหางจากสถานที่กอ สราง๖๐ กิโลเมตร จึงยังเปน
เรื่องที่อยูในขอบของการอนุญาตของหัวหนาชางผูมีสิทธิอนุญาตใหนํารถไปใชแทนจําเลยที่ ๔
ซึ่งเปนนายจาง อันถือไดวาจําเลยที่ ๔ รวมรูเห็นในการให พ.นํารถออกไปใชดังกลาวดวย การที่
พ.นํารถออกไปใชดังกลาวเปนการกระทําในทางการทีจ่ างของจําเลยที่ ๔ จําเลยที่ ๔ ในฐานะ
นายจางและจําเลยที่ ๕ ในฐานะหุนสวนผูจัดการจึงตองรวมรับผิดในผลแหงการละเมิดอันเกิด
จากการนํารถไปกระทําใหเกิดอุบัติเหตุดว ย
โจทกไดจายเงินใหบิดามารดาของผูตายไปคนละ ๓,๐๐๐ บาทรวม ๖,๐๐๐ บาท เปนการ
จายใหไปเพื่อมนุษยธรรม จึงเปนเรื่องการจายใหเปลาไมตองการผลตอบแทน กรณีจึงเปนเรื่อง
ใหโดยเสนหาของโจทกเองมิใชเปนเรื่องคาเสียหายอันเกิดจากการละเมิด โจทกจึงไมมีสิทธิเรียก
เงินในสวนนี้จากผูกระทําละเมิด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๓๕/๒๕๓๙
โจทกบรรยายฟองวา จําเลยที่ ๑ กระทําละเมิดในทางการทีจ่ างของจําเลยที่ ๒ จําเลยที่
๒ ตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิดดวย อันเปนการฟองจําเลยที่ ๒ นายจางใหรวมรับผิดในมูล
ละเมิดของจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนลูกจางตามป.พ.พ. มาตรา ๔๒๕ คดีจึงไมมีประเด็นวา จําเลยที่ ๒
ตองรับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม แมขอเท็จจริงไดความวาจําเลยที่ ๒ ทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความยอมรับผิดชดใชคาเสียหายใหแก ก.อันทําใหสิทธิเรียกรองในมูล
ละเมิดระงับสิน้ ไปและทําใหแตละฝายไดสทิ ธิตามที่แสดงไวในสัญญาศาลก็จะพิพากษาใหจําเลย
ที่ ๒ รับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความไมได เพราะเปนการพิพากษาเกินไปกวาหรือ
นอกจากที่ปรากฏในคําฟองไมชอบดวย ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๗๗/๒๕๓๘
จําเลยที่ ๑ ขับรถยนตของจําเลยที่ ๒ นายจางไปในทางการที่จางชนทายรถยนตของ
โจทกซึ่ง ร. ภรรยาโจทกเปนผูขับไดรับความเสียหายตอมาจําเลยที่ ๑ ทําบันทึกตกลงชดใช
คาเสียหายกับ ร. มีขอความวา จําเลยที่ ๑ยอมชดใชคาเสียหายที่รถยนตโจทกเสียหายแก ร.
จํานวน ๓๐,๙๙๐ บาท ร.ตกลงตามขอเสนอของจําเลยที่ ๑ และมีขอความตอไปวาการตกลงครั้ง
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นี้จะยังไมผูกพันจําเลยที่ ๑ เทานั้น จําเลยที่ ๒ จะคงผูกพันอยูจนกวา ร. จะไดรับเงินจํานวน
ดังกลาวครบถวนเรียบรอยแลว ร. จึงจะไมติดใจเรียกรองใด ๆ กับจําเลยที่ ๑ หรือจําเลยที่ ๒
อีก แมจําเลยที่ ๒ มิไดรวมลงลายมือในบันทึกก็ตามแตขอความตอนทายของบันทึกดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงเจตนาของฝายโจทกวา หากจําเลยที่ ๑ ยังไมชดใชคาเสียหายใหโจทกครบถวน
โจทกก็ยังมิไดสละสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายในมูลละเมิดจากจําเลยที่ ๒ เมื่อจําเลยที่ ๑ ผิด
นัดไมชําระคาเสียหายใหโจทกตามที่ไดตกลงไว หนี้ในมูลละเมิดจึงยังไมระงับ โจทกยอมมีสิทธิ
ฟองบังคับใหจําเลยที่ ๑ ชําระคาเสียหายแกโจทกได และมีสิทธิฟองบังคับใหจําเลยที่ ๒ ชดใช
คาเสียหายในมูลละเมิดได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๒๗/๒๕๓๘
จําเลยที่ ๒ เปนผูเชาซื้อรถยนตมอบใหจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนลูกจางเปนผูใชสอยรถยนตคัน
ดังกลาวก็เพื่อใหจําเลยที่ ๑ ติดตอการงานใหแกจําเลยที่ ๒จึงตองถือวาจําเลยที่ ๒ เปนผู
ครอบครองใชและไดรับประโยชนในรถยนตคันดังกลาวอยูในขณะเกิดเหตุ ดังนั้นจําเลยที่ ๒ จะ
อางวารถยนตคันดังกลาวเปนของผูใหเชาซื้อและจําเลยที่ ๒ เชาซื้อมาใหจําเลยที่ ๑ ใช จําเลยที่
๒ จึงไมตองรับผิดหาไดไม
พนักงานขายของจําเลยที่ ๒ สามารถใชรถของจําเลยที่ ๒จนกวาจะปฏิบตั ิงานเสร็จสิ้น
แลวจึงจะนํามาคืน โดยอาจจะปฏิบัติงานในในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได เมื่อปรากฏวาใน
วันเกิดเหตุจําเลยที่ ๑ ไดขบั รถยนตคันเกิดเหตุไปปฏิบัติงานใหแกจําเลยที่ ๒ จึงถือไดวา จําเลย
ที่ ๑ ขับรถยนตคันดังกลาวไปในทางการที่จางของจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๒ จะอางวาเกิดเหตุนอก
เวลาทําการงาน และจําเลยที่ ๑ มิไดหมายเหตุไวในบัตรตอกเวลาทํางานวาจําเลยที่ ๑ตอง
ปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อใหจําเลยที่ ๒ ทราบ จําเลยที่ ๒ จึงไมตอ งรับผิดหาไดไม เพราะเปน
เรื่องภายในระหวางพนักงานของจําเลยที่ ๒ กับจําเลยที่ ๒
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๗/๒๕๓๘
จําเลยที่ ๑ เปนลูกจางขับรถยนตโดยสารของจําเลยที่ ๒ซึง่ จําเลยที่ ๒ ไดนําเขารวม
กิจการเดินรถรวมกับจําเลยที่ ๓ โดยไดใหประโยชนแกจําเลยที่ ๓ เปนรายเที่ยว และใหคาตอ
สัญญาเปนรายป ถือไดวา จําเลยที่ ๓และที่ ๒ รวมกันเปนนายจางของจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๑
ทําละเมิด จําเลยที่ ๓จึงตองรวมรับผิดดวย หาจําตองมีการแบงผลประโยชนในการประกอบ
กิจการไม
คาขาดความสุขสําราญ เพราะรางกายพิการทําใหสังคมรังเกียจอับอายขายหนา ไมได
เลนกีฬา ไมไดสมรส เปนคาเสียหายเกี่ยวกับความรูสกึ ทางดานจิตใจ เปนความเสียหายอันมิใช
ตัวเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๖ สวนคาสูญเสียความสามารถในการทํางาน เปนความเสียหาย
เพราะเสียความสามารถประกอบการงานตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๔ เปนคาเสียหายคนละอยาง
ไมซ้ําซอน และแมคาขาดความสุขสําราญกับคาทนทุกขเวทนาตางก็เปนคาเสียหายอันมิใชตัว
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เงิน แตก็มิใชคาเสียหายเดียวกัน เพราะคาขาดความสุขสําราญเปนเรื่องการขาดหรือสูญเสีย
ความสุขสําราญจากความรูส ึกที่ดี สวนคาทนทุกขเวทนา เปนเรื่องการตองทนยอมรับความ
เจ็บปวดหรือทรมาน จึงแตกตางกัน ไมซ้ําซอน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗/๒๕๓๘
หลังเกิดเหตุรถยนตชนกัน โจทกที่ ๒ เจาของรถยนตฝายหนึ่งไดเจรจากับ พ. คนขับ
รถยนตคูกรณีอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนฝายประมาท พ.ยินยอมชดใชคาเสียหายทั้งหมดโดยการซอม
รถยนตใหอยูในสภาพดี ใชการไดดีเหมือนเดิมและยินดีชดใชคาสินคาที่บรรทุกมาซึ่งไดรับความ
เสียหายดวย และทั้งสองฝายตกลงกันอีกวาจะไมเรียกรองหรือฟองเรียกคาเสียหายในทางแพง
อีกตอไป เอกสารขอตกลงดังกลาวเปนเพียงหนังสือที่ พ.ยอมรับสภาพตอโจทกผูเปนเจาหนี้ตาม
สิทธิเรียกรองโดยไมมีรายละเอียดหรือขอตกลงที่แนนอนเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะตองชําระ
วิธีการชําระอันจะทําใหปราศจากการโตแยงกันอีก จึงมิใชเปนการระงับขอพิพาทในมูลละเมิด
กรณีมิใชสัญญาประนีประนอมยอมความอันจะทําใหจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนนายจางของ พ. และ
จําเลยที่ ๒ ผูร ับประกันภัยรถยนตของจําเลยที่ ๑ หลุดพนความรับผิดในมูลละเมิดนั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๔๔/๒๕๓๗
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๕ ที่ไดบัญญัติบังคับใหนายจางตองรวมรับผิดกับลูกจางในผล
แหงการละเมิดซึ่งลูกจางไดทําละเมิดตอบุคคลภายนอกเปนเหตุใหไดรับความเสียหายนั้น เปน
กรณีที่บุคคคลหลายคนจะตองชําระหนี้ โดยทํานองซึ่งแตละคนตองชําระหนีส้ ิ้นเชิงไดแตเพียง
ครั้งเดียว เจาหนี้ชอบจะเรียกใหชําระหนี้จากลูกหนี้แตคนใดคนหนึง่ สิ้นเชิงหรือแตโดยสวนก็ได
ตามแตจะเลือก ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๙๑จําเลยที่ ๑ เปนนายจางของ ส.เปนลูกหนี้รวมกับ ส.
ผูทําละเมิดตอโจทก โจทกจะเลือกฟองจําเลยที่ ๑ หรือ ส.คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวก็ได สวน
การที่จําเลยที่ ๑จะใชสทิ ธิไลเบี้ยเอาจาก ส.ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๖ นั้น ก็ชอบที่จะกระทําได
อยูแลวไมจําเปนตองรอใหโจทกฟอง ส.ใหรับผิดเสียชัน้ หนึ่งกอนดังนี้ การที่โจทกไมฟอง ส.ผูที่
ทําละเมิดตอโจทกโดยตรง แตกลับมาฟองจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนนายจางของ ส.ใหรับผิดนั้นจึงเปน
การกระทําที่ชอบดวย ป.พ.พ. มาตรา ๒๙๑ แลว
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