
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ • 14 February 2013 

PDF 
th.wikibooks.org 

/wiki/awsa 

♥ 
 

วิ กิ ตํ า ร า ก ฎ ห ม า ย ไ ท ย 

จัดการงานนอกส่ัง 
AGENCY WITHOUT 

S P E C I F I C  A U T H O R I S A T I O N 



๒ ♫ th.wikibooks/wiki/awsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FONTS USED 
 ช่ือ • Name โดย • By 

 

Foglihten gluk 
 

Fundamental  Brigade Schwer Peter Wiegel 
 

Fundamental  Brigade Scvhlank  Peter Wiegel 
 

Just Old Fashion Manfred Klein 
 

Just Old Fashion – Condensed  Manfred Klein 

ThaiSans Neue Letsego 
TH Sarabun New ศุภกิจ เฉลิมลาภ 

  

 ชุดแบบอักษรเหล่าน้ีใช้และเผยแพร่ได้โดยเสรี แต่ไม่ใช่เพื่อการค้า 

All these fonts can be used and distributed freely, but not for commercial purposes 

♥      ♥       ♥      ♥      ♥      ♥      ♥      ♥      ♥      ♥      ♥      ♥      ♥  

 

ชุดแบบอักษรท่ีใช้ 



๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๓ 

สารบัญ 
หน้า 

หมายเหตุ  ๕ 

 

อารัมภบท  ๗ 

 

บทท่ี ๑ • ลักษณะ  ๑๑ 

๑. การจัดการงานนอกส่ังโดยทั่วไป ๑๑ 
๒. การเข้าจัดการงานเพราะสําคัญผิดในตัวการ ๑๒ 
๓. การจัดการงานนอกส่ังเท็จ ๑๓ 
 ๓.๑ การเข้าจัดการงานของผู้อ่ืนเพราะสําคัญว่างานนั้นเป็นของตน ๑๓ 
 ๓.๒ การเข้าจัดการงานของผู้อ่ืนเสมือนงานนั้นเป็นของตนท้ังท่ีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ ๑๔ 
 

บทท่ี ๒ • ผลต่อผู้จัดการ ๑ ๖ 

๑. หนี้ของผู้จัดการ  ๑๖ 
 ๑.๑ หน้าท่ีจัดการงานให้สมประโยชน์ของตัวการ ๑๖ 
 ๑.๒ หน้าท่ีบอกกล่าวตัวการโดยเร็วท่ีสุด ๑๗ 
 ๑.๓ หน้าท่ีปฏิบัติการอย่างตัวแทน ๑๗ 
๒. ความรับผิดของผู้จัดการ ๑๘ 
 ๒.๑ กรณีท่ีผู้จัดการเป็นบุคคลท่ัวไป ๑๘ 
  ๒.๑.๑ เม่ือผลของงานขัดกับความประสงค์ของตัวการ ๑๘ 
  ๒.๑.๒ เม่ือการจัดการงานเป็นการละเมิดผู้อ่ืน ๑๘ 
  ๒.๑.๓ เม่ือการจัดการงานเป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์ ๑๙ 
   หรือเพ่ือบํารุงรักษาผู้อ่ืนตามกฎหมาย 
 ๒.๒ กรณีท่ีผู้จัดการเป็นคนไร้ความสามารถ ๑๙ 
๓. สิทธิของผู้จัดการ ๒๐ 

 

บทท่ี ๓ • ผลต่อตัวการ ๒๒ 

๑. หนี้ของตัวการ  ๒๒ 
 ๑.๑ หน้าท่ีชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้จัดการ ๒๒ 
 ๑.๒ หน้าท่ีคืนลาภมิควรได้ ๒๓ 
๒. สิทธิของตัวการ  ๒๓ 

♥ 

 
♥ 

 

♥ 

 

 

♥ 

 

 

 

 

♥ 

 

♥ 

 

♥ 

 

♥ 

 

 

 

 
 

 

 

 

♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

♥ 

 



๔ ♫ th.wikibooks/wiki/awsa 

บทท่ี ๔ • ฎ. บางฉบับเก่ียวกับการจัดการงานนอกส่ัง ๒๕ 

 

รายการอ้างอิง  ๒๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

♥ 

 

♥ 



๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๕ 

 

 

หมายเหตุ 
 
๑. อักษรย่อท่ีใช้ในตํารานี้มีดังนี้ 
 ทฎ. หมายถึง ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาในการประชุมครั้งท่ี 
 ฎ. หมายถึง คําพิพากษาศาลฎีกา 
 บ. หมายถึง บรรพ 
 ป.พ.พ. หมายถึง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ม. หมายถึง มาตรา 
 ล. หมายถึง ลักษณะ 
 ว. หมายถึง วรรค 
 
๒. เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเพ่ิมเติม ตํารานี้ได้แทรกศัพท์กฎหมายท่ีเป็นภาษาอังกฤษ

หรือภาษาอ่ืนไว้ด้วย ศัพท์เหล่านี้อ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ญ่ีปุ่น หรือฝรั่งเศส ซ่ึงเป็นแม่แบบ 
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            อาจได้ศึกษามาแล้วว่า หนี้เป็นความสัมพันธ์
ทางกฎหมายระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า 
“เจ้าหนี้” มีสิทธิบังคับให้อีกฝ่ายซ่ึงเรียก “ลูกหนี้” ทําหรือไม่ทํา
การใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของฝ่ายเจ้าหนี้ได้ และหนี้เกิดขึ้นจากส่ิง
สองส่ิง คือ นิติกรรม และนิติเหตุ(๑) 

 
นิติกรรม คือ การท่ีบุคคลกระทําลงด้วยใจสมัครและโดย

ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือก่อความสัมพันธ์ทางกฎหมายขึ้น ส่วนนิติ
เหตุนั้นตรงกันข้าม กล่าวคือ เป็นเหตุการณ์ท่ีผู้เก่ียวข้องต้องเกิดมี
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายกันขึ้น เพราะกฎหมายบัญญัติไว้
เช่นนั้น ไม่ว่าเขาจะสมัครใจหรือไม่ก็ตาม 

 
นิติเหตุแบ่งเป็นส่ีอย่าง คือ ละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 

ลาภมิควรได้ และบุคคลสถานะ ในโอกาสนี้ จะได้ศึกษานิติเหตุว่า
ด้วยการจัดการงานนอกส่ัง 

 

การจัดการงานนอกส่ัง (agency without specific 
authorisation,(๒) voluntary agency,(๓) management of 

                                                           
 

(๑)  จิ๊ด เศรษฐบุตร; ๒๕๕๔: ๒๒. 
(๒)  “Agency without specific authorisation” เป็นศัพท์ที่ใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ตรงกับภาษาเยอรมันว่า 

“Geschäftsführung ohne Auftrag” เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน บ. ๒ ล. ๑๓ ม. ๖๗๗ ว่า 
 “Book 2 Law of Obligations 
 “Title 13 Agency without specific authorisation 
 “Section 677 Duties of the voluntary agent 
 “A person who conducts a transaction for another person without being instructed by him or otherwise 

entitled towards him must conduct the business in such a way as the interests of the principal require in view of the real or 
presumed will of the principal.” 

 

ดังที่ 
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business of another,(๔) undertaking formed without 
agreement(๕) หรือ management of affairs without 
mandate(๖) หรือภาษาละตินว่า negotiorum gestio) เป็นกรณี
ท่ีบุคคลคนหนึ่งเข้าทําบางส่ิงบางอย่างแทนอีกบุคคลหนึ่งโดยท่ีเขา

                                                                                                                                                                                     
 

(๓)  “Voluntary agency” เป็นศัพท์ที่ใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ตรงกับภาษาเยอรมันว่า “Geschäftsführung” [มี
ความหมายตรงตัวว่า “management” และเป็นการเรียก “Geschäftsführung ohne Auftrag” (agency without specific authorisation) 
โดยย่อ] เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ม. ๖๘๐ ว่า 

 “Section 680 Agency to ward off danger 
 “If the voluntary agency is intended to ward off danger threatening the principal, then the voluntary agent 

is only responsible for deliberate intent and gross negligence.” 
(๔)  “Management of business (of another)” เป็นศัพท์ที่ใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น ตรงกับภาษาญี่ปุ่นว่า “事務管

理” (jimu kanri) เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น ม. ๖๙๗ ว่า 
 “Article 697 (Management of Business) 
 “(1) A person who commences the management of a business for another person without being 

obligated to do so (hereinafter in this Chapter referred to as “Manager”) must manage that business (hereinafter referred to 
as “Management of Business”) in accordance with the nature of the business, using the method that best conforms to the 
interests of that another person (the principal). 

 “(2) The Manager must engage in Management of Business in accordance with the intentions of the 
principal if the Manager knows, or is able to conjecture that intention.” 

(๕)  “Undertaking formed without agreement” เป็นศัพท์ที่ใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ตรงกับภาษาฝรั่งเศสว่า 
“engagement formé sans convention” เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส บ. ๓ ล. ๔ ม. ๑๓๗๐ 

 “Book III of the various ways how ownership is acquired 
 “Title IV of undertakings formed without an agreement 
 “Art. 1370 
 “Certain undertakings are formed without the intervention of any agreement, either on the part of him 

who binds himself, or on the part of him towards whom he is bound. 
 “Some of them result from the sole authority of legislation; others arise from an act personal to the one 

who is obligated. 
 “The former are the undertakings formed involuntarily, such as those between neighbouring owners, or 

those of guardians and other administrators who may not refuse the duties which are imposed upon them. 
 “Undertakings arising from an act personal to him who is bound result either from quasi-contracts, or from 

intentional or unintentional wrongs; they constitute the subject-matter of this Title.” 
(๖)  “Management of affairs without mandate” เป็นศัพท์ที่ใช้ใน ป.พ.พ. เช่น บ. ๒ ล. ๓ ม. ๓๙๕ ว่า (Kamol 

Sandhikshetrin, 2007: 111) 
 “Book 2 Obligations 
 “Title 3 Management of Affairs without Mandate 
 “Section 395 
 “A person who takes charge of an affair for another without having received a mandate from him or being 

otherwise entitled to do so in respect of him, shall manage the affair in such manner as the interest of the principal 
requires, having regard to his actual or presumptive wishes.” 
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มิได้มอบหมายเลยก็ดี หรือโดยท่ีไม่มีสิทธิทําเช่นนั้นเลยก็ดี เป็น
เหตุให้บุคคลท้ังสองนี้เกิดสิทธิและหน้าท่ีต่อกันตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ แม้อันท่ีจริงแล้ว เขาอาจไม่ประสงค์จะผูกความสัมพันธ์
กันในทางกฎหมายเลยก็ตาม 

 
กฎหมายลักษณะจัดการงานนอกส่ังนั้นมีขึ้นเพ่ือสร้าง

ความเป็นธรรมให้แก่บุคคลท้ังสองดังกล่าว เพราะเม่ือบุคคลมี
น้ําใจช่วยเหลือกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนแล้ว ก็ไม่
ควรให้เขาเสียแรงเปล่า จึงกําหนดให้มีสิทธิมีหน้าท่ีต่าง ๆ เกิดขึ้น
ในระหว่างเขาเหล่านั้น แต่ก็ไม่ควรให้กิจการของผู้เป็นเจ้าของตัว
จริงต้องเสียหาย จึงกําหนดให้บุคคลผู้เข้ามาจัดการต้องระวังรักษา
ประโยชน์ของตัวการ เป็นต้น(๗) 

 
การจัดการงานนอกส่ังเป็นหลักกฎหมายในระบบ         

ซี วิลลอ ว์ ( ๘) ตรง กับ เ ร่ือง สัญญาเสมือน (quasi-contract, 
implied-in-law contract หรือ constructive contract)(๙) ใน
ระบบคอมมอนลอว์(๑๐) 

 
สําหรับกฎหมายไทย กฎหมายอันว่าด้วยการจัดการงาน

นอกส่ังปรากฏนั้นปรากฏอยู่ใน ป.พ.พ. บ. ๒ ล. ๓ ซ่ึงบางตํารา
เรียกว่า “กฎหมายลักษณะจัดการงานนอกส่ัง” (Law of Agency 
without Specific Authorisation หรือ Law of Negotiorum 
Gestio) 

                                                           
 

(๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ (๒๕๕๓: ๓๗๙) ว่า 
 “ฐานความคิดของการจัดการงานนอกสั่งนั้น...เป็นเรื่องของอัธยาศัยไมตรีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม เพราะ

ในทางปฏิบัติ การที่บุคคลคนหนึ่งจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการงานของคนอื่นเพื่อทําประโยชน์ให้เขา คงจะเกิดจากความปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง...
[ทํานองว่า] เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมีความห่วงใยเอื้ออาทรให้กัน เพื่อนบ้านไม่อยู่...เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็จะคอยช่วยดูแลเอาใจใส่บ้านช่องของ
เพื่อนบ้านที่ไม่อยู่...[หลักเรื่องการจัดการงานนอกสั่งจึงเป็น] การเข้ามาแทรกแซงของกฎหมาย เสมือนกับความพยายามในการสร้างความสมดุลของ
ประโยชน์ตอบแทนของฝ่ายหนึ่ง และการเสียสละของอีกฝ่ายหนึ่ง” 

(๘)  J.A. Crook, 1984: 236-237. 
(๙)  ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคํา “quasi-contract” ว่า “คล้ายสัญญา” และ “constructive contract” ว่า “สัญญาที่เกิดขึ้น

โดยผลแห่งกฎหมาย” (ราชบัณฑิตยสถาน, ม.ป.ป.: ออนไลน์). 
(๑๐)  W. W. Buckland & Arnold D. McNair, 1952: 23; Leland H. Ayres & Robert E. Landry, 1988: 111. 
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ในการศึกษานิติ ศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
กฎหมายลักษณะจัดการงานนอกส่ังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาท่ี
เรียก กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง และลาภมิควร
ได้ ซ่ึงมักเล่าเรียนกันในปีท่ีสอง ถัดจาก ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
กฎหมายและระบบกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล กฎหมาย
ลักษณะหนี้  และ  กฎหมายลักษณะนิติ กรรมและสัญญา 
ตามลําดับ 
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♥ 

♥ 

♥ 

 

 
 

 
 

๑. การจัดการงานนอกสั่งโดยทั่วไป 
 
ป.พ.พ. ม. ๓๙๕ ว่า การจัดการงานนอกส่ัง คือ การท่ีบุคคลหนึ่งซ่ึงเรียกว่า ผู้จัดการ (agent,(๑๑) 

voluntary agent(๑๑) หรือ manager(๑๒) หรือภาษาละตินว่า gestor) เข้าทําการงานของบุคคลอีกคนหนึ่งซ่ึง
เรียกว่า ตัวการ (principal หรือภาษาละตินว่า dominus) โดยท่ีตัวการมิได้มอบหมายให้ทําเช่นนั้น หรือโดย
ท่ีผู้จัดการไม่มีสิทธิจะทําเช่นนั้นแต่ประการใด นิยามนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการงานนอกส่ังต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

 
๑. เป็นการเข้าจัดการงานของผู้อ่ืน ไม่ใช่จัดการงานของตนเอง(๑๓) 
 
๒. การจัดการงานนอกส่ังเป็นไปโดยเจตนา(๑๔) และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตัวการ หากผู้จัดการ

มีเจตนากระทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองแล้ว แม้เป็นการจัดการงานของผู้อ่ืน ก็ไม่เข้าข่ายเป็นการจัดการงาน
นอกส่ัง(๑๓) 

 
๓. ในการเข้าจัดการงานแทนตัวการนั้น ผู้จัดการมิได้รับมอบหมายจากตัวการเลย หรือมิได้มีสิทธิ

ท่ีจะกระทําเช่นนั้นเลย(๑๓) หากทําไปโดยได้รับมอบหมาย เช่น โดยสัญญาตั้งตัวแทน (agency) ก็จะเป็นการ
จัดการงานตามคําส่ัง หรือหากกระทําไปโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมาย เช่น สิทธิของผู้แทนโดยชอบธรรมในอันท่ี
จะจัดการงานแทนผู้เยาว์ หรือสิทธิตามนิติกรรม เป็นต้นว่า สิทธิตามสัญญาตั้งตัวแทนดังกล่าว ก็จะไม่เข้า
ลักษณะของการจัดการงานนอกส่ังตามนิยามใน ป.พ.พ. ม. ๓๙๕ เพราะชอบท่ีจะจัดการงานแทนได้ 

                                                           
 

(๑๑)  “Voluntary agent” หรือเรียกโดยย่อว่า “agent” เป็นศัพท์ที่ใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ตรงกับภาษาเยอรมันว่า 
“Geschäftsführer” (แปลตรงตัวว่า “manager”) ดู ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ม. ๖๘๐ ในเชิงอรรถที่ (๓). 

(๑๒)  “Manager” เป็นศัพท์ที่ใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น ตรงกับภาษาญี่ปุ่นว่า “管理者” (kanrisha) ดู ประมวลกฎหมาย
แพ่งญี่ปุ่น ม. ๖๙๗ ในเชิงอรรถที่ (๔). 

(๑๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๘๐. 
(๑๔)  เรียกว่า “เจตนาเข้าจัดการงานของผู้อื่น” (animus aliena negotia gerendi, the will to handle transactions of 

another). 

ลักษณะ 
๑ 



๑๒ ♫ th.wikibooks/wiki/awsa 

เช่น ร้อยตรีพวงได้รับคําสั่งให้ไปสงครามโลกครั้งที่แปด ระหว่างนั้น รั้วเหล็กบ้านร้อยตรีพวงถูกฝน
จนเป็นสนิม จะพังแหล่มิพังแหล่ สาวเขือฟ้าซึ่งอยู่ข้างบ้านและแอบหลงรักร้อยตรีพวงมาตั้งแต่ตนเองยังไม่
หย่านมได้เห็นเข้าก็เกรงว่า รั้วนั้นจะล้มลงมาพังบ้านร้อยตรีพวงเสียหาย จึงจ้างนายช่างมาซ่อมแซมให้จน
เรียบร้อย เสียค่าใช้จ่ายไปสามแสนบาท กรณีจึงเป็นการที่สาวเขือฟ้าเข้าซ่อมรั้วบ้านร้อยตรีพวงเพื่อ
ประโยชน์ของร้อยตรีพวง โดยที่ร้อยตรีพวงไม่ได้มอบหมาย และโดยที่สาวเขือฟ้าไม่มีสิทธิจะทําเช่นนั้นด้วย 
สาวเขือฟ้าจึงชื่อว่าจัดการงานแทนร้อยตรีพวง 

 
แต่ถ้าสาวเขือฟ้าเห็นว่า รั้วของร้อยตรีพวงจะพังลงมาทับบ้านตน จึงจ้างช่างมาซ่อมแซมเสีย ดังนี้ 

ไม่นับว่า สาวเขือฟ้าจัดการงานแทนร้อยตรีพวง เพราะไม่มีเจตนาทําเพื่อร้อยตรีพวง 

 

๒. การเข้าจัดการงานเพราะสําคัญผิดในตัวการ 
 
โดยปรกติแล้ว การจัดการงานนอกส่ังมีผู้เก่ียวข้องอยู่สองฝ่าย คือ ผู้จัดการ และตัวการ แต่เป็นไปได้ท่ี

ผู้จัดการเข้าจัดการงานเพราะสําคัญว่า บุคคลอีกคนหนึ่งเป็นตัวการ ทําให้เกิดตัวละครท่ีสามในความสัมพันธ์นี้ 
กรณีเช่นนี้เรียก การเข้าจัดการงานเพราะสําคัญผิดในตัวการ (agency in error with regard to the 
identity of the principal)(๑๕) 

 
การเข้าจัดการงานของผู้อ่ืน แม้เป็นไปเพราะสําคัญผิดดังข้างต้น ก็ยังถือเป็นการจัดการงานนอกส่ังอยู่ 

ไม่ทําให้งานท่ีจัดการไปกลายเป็นโมฆะตามกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาแต่ประการใด(๑๖) และ ป.
พ.พ. ม. ๔๐๔ บัญญัติว่า ให้ตัวการตัวจริง กล่าวคือ บุคคลท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดการงานนั้นจริง ๆ เป็นผู้
มีสิทธิและหน้าเนื่องในการจัดการงานนั้นแต่ผู้เดียว(๑๗) 

 
เช่น เมื่อบิดาถึงแก่ความตาย นางสาวพจมาร สว่างพวง จึงย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านทรายดองซึ่งบิดา

ทําพินัยกรรมยกให้แก่ตน นางสาวพจมารเข้าใจว่า บ้านจันทร์ส่องลาบซึ่งอยู่ถัดกันนั้นเป็นของหม่อมพวง
นารายณ์ แม่สามี เพราะเห็นหม่อมป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นเป็นนิตย์ ต่อมา นางสาวพจมารสังเกตเห็นว่า ต้น
ตะเคียนคู่ซึ่งตั้งอยู่ริมบ้านจันทร์ส่องลาบเริ่มโงนเงนไม่มั่นคง น่าหวาดเสียวว่าจะโค่นทับบ้านจันทร์ส่องลาบ
เสียเมื่อไรก็ได้ ด้วยความที่สําคัญว่าเป็นบ้านของหม่อมพวงนารายณ์ เกรงแม่สามีจะเป็นอันตราย จึงสั่งให้คน

                                                           
 

(๑๕)  เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ม. ๖๘๖ ว่า 
 “Section 686 Error as to the identity of the principal  
 “If the voluntary agent is in error with regard to the identity of the principal, then the real principal is 

entitled and obliged as the result of agency.” 
(๑๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๘๑-๓๘๒. 
(๑๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๘๒. 



๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๑๓ 

สวนไปตัดต้นตะเทียนทั้งสองต้นออกเสีย แต่ความจริงปรากฏว่า บ้านจันทร์ส่องลาบเป็นของพลทหารทุศีล 
ชินในวัด ส่วนที่มักเห็นหม่อมพวงนารายณ์อยู่บริเวณบ้านดังกล่าว เพราะหม่อมมักไปขูดไปถูโคนต้นตะเคียน
เพื่อขอหวย เป็นเหตุให้ต้นตะเคียนผุกร่อนและโงนเงนดังกล่าว 

 
ดังนี้ แม้นางสาวพจมารสําคัญผิดในตัวบุคคลที่ตนเข้าจัดการงานให้ แต่กรณีก็ครบลักษณะของการ

จัดการงานนอกสั่งทุกประการ จึงไม่เสียความเป็นการจัดการงานนอกสั่งไป และพลทหารทุศีลซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการนั้นตัวจริงจึงเป็นผู้มีสิทธิและหน้าที่จากการดังกล่าวแต่ผู้เดียว มิใช่หม่อมพวงนารายณ์ซึ่ง
ถูกสําคัญผิด เพราะหม่อมมิได้รับประโยชน์อันใดจากการนั้นเลย 

 

๓. การจัดการงานนอกสั่งเท็จ 
 
นอกจากความสําคัญผิดในบุคคลผู้เป็นตัวการดังข้างต้นแล้ว ยังเป็นไปได้อีกว่า บุคคลเข้าจัดการงาน

อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเห็นว่า งานนั้นเป็นของตน กรณีนี้เรียกว่า การจัดการงานนอกส่ังเท็จ(๑๘) (false 
agency without specific authorisation)(๑๙)และไม่ถือเป็นการจัดการงานนอกส่ังตามนัยของ ป.พ.พ. ม. 
๓๙๕ เพราะขาดเจตนาทําเพ่ือผู้อ่ืน(๒๐) 

 
การจัดการงานนอกส่ังเท็จแบ่งเป็นสองกรณี คือ (๑) การเข้าจัดการงานของผู้อ่ืนเพราะสําคัญว่างาน

นั้นเป็นของตน และ (๒) การเข้าจัดการงานของผู้อ่ืนเสมือนงานนั้นเป็นของตนท้ังท่ีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ 
 

๓.๑ การเข้าจัดการงานของผู้อ่ืนเพราะสําคัญว่างานนัน้เป็นของตน 
 
กรณีท่ีบุคคลหนึ่งเข้าจัดการงานของผู้อ่ืนเพราะสําคัญว่างานนั้นเป็นของตน (a person conducts 

the transaction of another person in the belief that it is his own)  
 

                                                           
 

(๑๘)  เรียกอย่างอื่นก็มี เช่น “การจัดการงานนอกสั่งไม่แท้” หรือ “การจัดการงานนอกสั่งมิใช่โดยแท้” (ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, 
๒๕๕๓: ๓๘๑). 

(๑๙)  เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ม. ๖๘๗ ว่า 
 “Section 687 False agency without specific authorisation 
 “(1) The provisions of sections 677 to 686 do not apply if a person conducts the transaction of 

another person in the belief that it is his own.  
 “(2) If a person treats the business of another person as his own although he knows that he is not 

entitled to do so, then the principal can assert claims resulting from sections 677, 678, 681 and 682. If he asserts them, 
then he is under a duty to the voluntary agent under section 684 (1).” 

(๒๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๘๒-๓๘๓. 
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เช่น นางพันธุรัตและพระสังข์ทําสวนมะงั่วไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่อยู่ที่เมืองสามลเหมือนกัน และสวน
ของทั้งสองก็อยู่ติดกันด้วย ครั้นถึงฤดูฝน ฝนก็กระหน่ําลงไม่เว้นวัน พระสังข์เกรงว่า หากปล่อยไว้ มะงั่วไม่รู้
หาวฯ ในสวนตนจะเสียหาย จึงออกมาเก็บเกี่ยวแล้วนําออกขายได้เป็นตัวเงินมาเสร็จสรรพ แต่ความจริงแล้ว 
สวนที่พระสังข์ลงมือเก็บไปนั้นเป็นสวนของนางพันธุรัต ดังนี้ ไม่ถือว่า พระสังข์จัดการงานนอกคําสั่งของนาง
พันธุรัต เพราะพระสังข์ขาดเจตนากระทําเพื่อนางพันธุรัต 

 
ในกรณีข้างต้นนี้ ป.พ.พ. ม. ๔๐๕ ว. ๑ ว่า มิให้นําบทบัญญัติสิบมาตราก่อนหน้า คือ ม. ๓๙๕-๔๐๔ 

มาใช้บังคับ บทบัญญัติท้ังสิบนี้จะได้อธิบายกันข้างหน้า 
 

๓.๒ การเข้าจัดการงานของผู้อ่ืนเสมือนงานนัน้เป็นของตนทัง้ท่ีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ 
 
ส่วนกรณีท่ีบุคคลถือเอาการงานของผู้อ่ืนเสมือนเป็นของตนท้ังท่ีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิจะทําเช่นนั้น (a 

person treats the business of another person as his own although he knows that he is not 
entitled to do so) 

 
เช่น อ้ายขวัญทํานาอยู่ในเขตบางกะทิ ริมคลองแสนแหบ ถัดจากสวนมะนาวของอีเกรียม อ้ายขวัญ

สังเกตเห็นว่า อีเกรียมมีถิ่นพํานักอยู่ในเขตพระขนุนซึ่งห่างไกลจากเขตบางกะทิมาก เป็นเหตุให้อีเกรียมไม่
ค่อยเข้ามาดูแลสวนเลย วันดีคืนดี อ้ายขวัญจึงเข้าไปบํารุง ดูแล และเก็บเกี่ยวในสวนของอีเกรียม ทั้งที่รู้หรือ
ควรรู้ว่า ตนไม่มีสิทธิทําเช่นนั้น เสร็จแล้ว อ้ายขวัญนํามะนาวที่เก็บเกี่ยวได้มานั้นออกเร่ขายที่ตลาดจตุหัก ได้
เงินเป็นกอบเป็นกําก็เอาเข้ากระเป๋าตนเอง การกระทําของอ้ายขวัญย่อมไม่เป็นการจัดการงานแทนอีเกรียม
ในความหมายของการจัดการงานนอกสั่ง เพราะอ้ายขวัญขาดเจตนาที่จัดการงานของอีเกรียมเพื่อประโยชน์
ของอีเกรียม 

 
กรณีนี้มีข้อสังเกตว่า การท่ีผู้จัดการรู้ว่า กิจการนั้นเป็นของผู้อ่ืน และตนไม่มีสิทธิเก่ียวข้อง แต่ก็ยังฝ่า

ฝืนเข้าไปข้องเก่ียว อาจเป็นการทําละเมิดต่อตัวการด้วย และอาจส่งผลให้ตัวการมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
เพ่ือละเมิดตามกฎหมายลักษณะละเมิดได้(๒๑) 

 

                                                           
 

(๒๑)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ (๒๕๕๓: ๓๘๓-๓๘๔) ว่า 
 “เมื่อบุคคลหนึ่งเข้าถือเอากิจการของผู้อื่นว่าเป็นของตน ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นของคนอื่น...จึงมิได้เป็นการจัดการงานแทนผู้อื่น...ขาด

ลักษณะของการจัดการงานนอกสั่ง...แม้จะรู้ว่าเป็นกิจการของผู้อื่น ก็มิได้จัดเพื่อผู้อื่น ควรเข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องของละเมิดด้วยซ้ําไป เนื่องจากเป็น
การกระทําที่ก้าวล่วงเข้าไปในสิทธิเด็ดขาดของบุคคลอื่นอันเป็นสิทธิที่กฎหมายคุ้มครอง ซึ่งอาจถือว่า เกิดความเสียหายตามกฎหมายได้ แม้อาจไม่มี
ความเสียหายที่เป็นรูปธรรมก็ตาม...ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของกิจการงานนั้นมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนในเรื่องละเมิดได้...” 



๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๑๕ 

อย่างไรก็ดี แม้การจัดการงานของผู้อ่ืนในกรณีข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการจัดการงานนอกส่ัง แต่ความ
จริงผลประโยชน์ท่ีได้สุดท้ายก็ตกเป็นของตัวการอยู่ดี กับท้ังคงก่อประโยชน์มากกว่าโทษ เพราะผู้จัดการคงไม่
สร้างความเสียหายต่อกิจการท่ีเข้าถือเอาเป็นของตน(๒๒) ป.พ.พ. ม. ๔๐๕ ว. ๒ จึงยอมให้นําหลักบางประการ
ในเร่ืองจัดการงานนอกส่ังมาใช้บังคับได้ดังนี้ 

 
๑. ตัวการสามารถเรียกให้ผู้จัดการจัดการงานให้สมประโยชน์และสมประสงค์ของตัวการได้ตาม ป.

พ.พ. ม. ๓๙๕ 
 
๒. ถ้าผู้จัดการจัดการงานออกมาไม่สมประสงค์ของตัวการ โดยท่ีผู้จัดการรู้หรือควรรู้เช่นนั้นอยู่

แล้ว ตัวการสามารถเรียกให้ผู้จัดการรับผิดได้ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๖ 
 
๓. ตัวการสามารถเรียกให้ผู้จัดการแถลงบัญชี ให้โอนเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการจัดการงาน

นั้นให้แก่ตัวการ หรือให้ชําระดอกเบ้ียแก่ตัวการได้ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๙ ประกอบ ม. ๘๐๙, ๘๑๐ หรือ ๘๑๑ 
 
๔. เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มิใช่ให้ตัวการได้ประโยชน์แต่ผู้เดียว ตัวการจึงมีหน้าท่ีคืนลาภมิ

ควรได้ให้แก่ผู้จัดการด้วยตาม ป.พ.พ. ม. ๔๐๒ ว. ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 

(๒๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๘๒-๓๘๓. 



๑๖ ♫ th.wikibooks/wiki/awsa 

 

 
 

 

 
การจัดการงานนอกส่ังนั้นส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางกฎหมายขึ้นในระหว่างผู้จัดการและตัวการ 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้มีท้ังในรูปแบบสิทธิเรียกร้อง หรือความรับผิด และหนี้ 
 

๑. หนี้ของผู้จัดการ 
 
แม้การจัดการงานนอกส่ังอาจเป็นไปด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน แต่กฎหมายก็จําต้องเข้ามาควบคุม

ให้ความปรารถนาดีนั้นอยู่ในขอบเขตท่ีเป็นประโยชน์แก่ตัวการอย่างแท้จริง มิใช่ปล่อยปละให้บุคคลเข้าไปก้าว
ก่ายกิจการของผู้อ่ืนแล้วอ้างว่าปรารถนาดี แต่ผลท่ีเกิดกลับเป็นความเสียหายแก่ผู้อ่ืนได้ 

 
ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้จัดการมีหนี้หรือหน้าท่ีสามประการ คือ (๑) ต้องจัดการงานให้สม

ประโยชน์ของตัวการ, (๒) ต้องบอกกล่าวตัวการโดยเร็วท่ีสุด และ (๓) ต้องปฏิบัติการอย่างตัวแทน 

 

๑.๑ หน้าท่ีจัดการงานให้สมประโยชน์ของตัวการ 
 
ป.พ.พ. ม. ๓๙๕ ว่า เม่ือเข้าไปจัดการงานของตัวการแล้ว ผู้จัดการมีหน้าท่ีต้องจัดการงานให้สม

ประโยชน์ของตัวการ ตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการ หรือตามท่ีจะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นความ
ประสงค์ของตัวการ (in such a way as the interests of the principal require in view of the real or 
presumed will of the principal) 

 
เหตุผลท่ีกําหนดเช่นนี้ เพราะไม่ต้องการให้บุคคลเข้าไปจัดการงานของผู้อ่ืน โดยท่ีแม้หวังดี แต่ผลลัพธ์

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตัวการตามท่ีคาดหมายได้หรือท่ีควรจะคาดหมายได้ หาไม่แล้ว แทนท่ีตัวการ
จะได้รับประโยชน์ ก็กลับได้รับความเสียหายแทน(๒๓) 

 

                                                           
 

(๒๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๘๕. 

ผลต่อผู้จัดการ 

๒ 



๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๑๗ 

♥ 

♥ 

เช่น แม่วันทองแท้เห็นว่า ขณะที่แม่พวงทองทาไปเยี่ยมขุนแผนแสนสะเทิ้มซึ่งติดคุกอยู่ที่สุพรรณบุรี 
น้ําเหนือได้ไหลมาท่วมสวนทุเรียนของแม่พวงทองทา หากปล่อยไว้ เกรงสวนแม่พวงทองทาจะเสียหายได้ จึง
สั่งให้แม่พิณทองชุบ บุตรสาว เกณฑ์คนเข้าไปช่วยเก็บทุเรียนขายให้แทน จะเห็นได้ว่า การกระทําของแม่วัน
ทองแท้ย่อมสมประโยชน์ของแม่พวงทองทา ตามความประสงค์ของแม่พวงทองทาเท่าที่จะพึงคาดหมายได้ 

 
แต่หากปรากฏว่า แม่วันทองแท้ให้คนเข้าไปช่วยเก็บทุเรียนได้ครู่หนึ่งแล้วก็เกิดเกียจคร้านขึ้นมา จึง

สั่งละทิ้งการไว้เท่านั้น เป็นเหตุให้ทุเรียนเน่าเสีย หรือปรากฏว่า แม่วันทองแท้ทราบแก่ใจดีอยู่แล้วว่า แม่พวง
ทองทาปลูกทุเรียนไว้แจกญาติสนิทมิตรสหายเท่านั้น ไม่ได้ปลูกไว้ขาย ย่อมเห็นได้ว่า การจัดการงานแทนใน
กรณีทั้งสองนี้ไม่สมประโยชน์ของแม่พวงทองทา และอาจทําให้แม่พวงทองทามีสิทธิเรียกให้แม่วันทองแท้รับ
ผิดได้ 

 

๑.๒ หน้าท่ีบอกกล่าวตัวการโดยเร็วท่ีสุด 
 
ตามความใน ป.พ.พ. ม. ๓๙๙ เม่ือเข้าจัดการงานของตัวการแล้ว ผู้จัดการมีหน้าท่ีต้องบอกกล่าว

ตัวการโดยเร็วท่ีสุด และรอฟังว่า ตัวการจะให้ทําประการใดต่อไป แต่ถ้าปล่อยช้าอยู่ต่อไปจะมีภัยเกิดขึ้น 
ผู้จัดการอาจไม่รอฟังคําส่ังของตัวการก็ได้ หน้าท่ีในกรณีนี้เรียกว่า หน้าที่ฟังคําส่ัง (ancillary duties)(๒๔) 

 

๑.๓ หน้าท่ีปฏิบัติการอย่างตัวแทน 
 
แม้ความจริงแล้วผู้จัดการไม่ใช่ตัวแทน เพราะไม่มีสัญญาตั้งตัวแทนระหว่างตัวการกับผู้จัดการ แต่การ

จัดการงานนอกส่ังก็มีลักษณะบางประการคล้ายกับความสัมพันธ์ของในสัญญาตั้งตัวแทน(๒๕) ฉะนั้น ป.พ.พ. ม. 
๓๙๙ จึงให้ทําหลักเกณฑ์บางหลักในเร่ืองตัวแทนมาใช้บังคับแก่ผู้จัดการดังนี้ 

 
๑. ผู้จัดการมีหน้าท่ีแถลงบัญชีและกิจการ ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๙ ประกอบ ม. ๘๐๙ 
 
๒. ผู้จัดการมีหน้าท่ีโอนทรัพย์สินท่ีได้มาท้ังส้ินให้แก่ตัวการ ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๙ ประกอบ ม. 

๘๑๐ 

                                                           
 

(๒๔)  เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ม. ๖๘๑ ว่า 
 “Section 681 Ancillary duties of the voluntary agent  
 “The voluntary agent must notify the principal, as soon as feasible, of his assumption of the agency and, 

if postponement does not entail danger, wait for the decision of the principal. Apart from this, the provisions relating to a 
mandatary in sections 666 to 668 apply to the duties of the voluntary agent with the necessary modifications.” 

(๒๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๘๖-๓๘๗. 



๑๘ ♫ th.wikibooks/wiki/awsa 

♥ ๓. ในกรณีท่ีผู้จัดการได้เอาเงินท่ีควรโอนให้แก่ตัวการ หรือควรใช้ในกิจการของตัวการนั้นไปใช้สอย
ส่วนตัว ผู้จัดการมีหน้าท่ีจะต้องชําระดอกเบ้ียให้แก่ตัวการนับแต่วันท่ีเอาไปใช้ ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๙ ประกอบ 
ม. ๘๑๑ 

 

๒. ความรับผิดของผู้จัดการ 

๒.๑ กรณีท่ีผู้จัดการเป็นบุคคลท่ัวไป 
 

๒.๑.๑ เมื่อผลของงานขัดกับความประสงค์ของตัวการ 
 
ถ้าผลของการเข้าจัดการงานแทนนั้นขัดกับความประสงค์ท่ีแท้จริงของตัวการก็ดี หรือขัดกับความ

ประสงค์ตามท่ีจะพึงสันนิษฐานได้และผู้จัดการก็ควรจะได้รู้สึกเช่นนั้นก็ดี ป.พ.พ. ม. ๓๙๖ ให้ผู้จัดการมีหน้าท่ี
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตัวการสําหรับความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดเพราะการเข้าจัดการนั้น ถึงแม้ว่า ผู้จัดการ 
“จะไม่มีความผิดอย่างอ่ืนอีกเลยก็ตาม” (even if he is not otherwise at fault) 

 
เช่น จากตัวอย่างแม่วันทองแท้กับแม่พวงทองทาข้างต้น ถ้าในการที่แม่วันทองแท้เข้าเก็บเกี่ยว

ทุเรียนออกขายแทนแม่พวงทองทานั้น แม่วันทองแท้ทราบอยู่แล้วว่า แม่พวงทองทาปลูกทุเรียนไว้เพียงเพื่อ
หย่อนใจและเอาผลไว้แจกจ่ายเพื่อนฝูงเท่านั้น เพราะแม่พวงทองทาเล่าให้ฟังเช่นนี้เสมอ ๆ เป็นเหตุให้ใน
โอกาสถัดมาแม่พวงทองทาไม่มีทุเรียนไปแจกเพื่อน และต้องไปซื้อมาแจกแทน ดังนี้ แม้เป็นที่สันนิษฐานได้ว่า 
คนทั่วไปย่อมปลูกผลไม้เอาผลไว้ขาย แต่ก็เป็นที่ปรากฏชัดแจ้งว่า แม่พวงทองทาไม่ได้ปลูกทุเรียนไว้ขาย การ
ที่แม่วันทองแท้เข้าเก็บเกี่ยวทุเรียนออกขายจึงขัดกับความประสงค์ที่แท้จริงของแม่พวงทองทา และขัดกับ
ความประสงค์ของแม่พวงทองทาตามที่แม่วันทองแท้สามารถหยั่งทราบได้ด้วย เมื่อแม่พวงทองทาต้องเสียเงิน
ซื้อทุเรียนเพิ่ม แม่พวงทองทาอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนจากแม่วันทองแท้ได้ 

 

๒.๑.๒ เมื่อการจัดการงานเป็นการละเมิดผู้อ่ืน 
 
ถ้าการท่ีผู้จัดการเข้าจัดการงานเพ่ือปัดป้องอันตรายท่ีมีมาใกล้ตัวการ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย 

ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของตัวการ ซ่ึงเรียกว่าเป็น การจัดการเพ่ือปัดป้องอันตราย (agency to ward off 
danger)(๒๖) นั้น ส่งผลเป็นการละเมิดต่อผู้อ่ืนแล้ว ผู้จัดการต้องรับผิดต่อผู้ถูกละเมิด หากว่าผู้จัดการจงใจให้
เขาเสียหาย หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเขาเสียหาย ตามความใน ป.พ.พ. ม. ๓๙๘ 

                                                           
 

(๒๖)  เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ม. ๖๘๐ ว่า 
 “Section 680 Agency to ward off danger  



๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๑๙ 

เช่น หลวงเจ๊ตากจีวรหลายผืนทิ้งไว้ที่เฉลียงกุฏิแล้วรับนิมนต์ไปฉันอร่อยจนลืมกลับวัด ระหว่างนั้น 
ฝนตกหนัก สมีกรรมไชโยแห่งวัดจานบินธุดงค์ผ่านมาเห็นเข้าก็มีใจกรุณา จึงเข้าไปเก็บจีวรเหล่านั้นให้ แต่สมี
กรรมไชโยสูบบุหรี่จัด ขี้บุหรี่ตกลุกไหม้กุฏิหลวงเจ๊ ลามไปถึงบ้านสวนทีละนิดของอาชามอุบล และตําหนักแก้
กรรมของแม่ชีทศพวง ดังนี้ สมีกรรมไชโยต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายแก่หลวงเจ๊ อาชามอุบล และแม่ชีทศพวง 

 

๒.๑.๓ เมื่อการจัดการงานเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อบํารุงรักษาผู้อ่ืนตามกฎหมาย 
 
ในกรณีท่ีตัวการมีหน้าท่ีต้องทําการใด ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ (duty whose fulfilment is in the 

public interest) หรือเพ่ือบํารุงรักษา (อุปการะเล้ียงดู) ผู้อ่ืนตามกฎหมาย (statutory maintenance duty) 
แต่ตัวการไม่ยอมทําหน้าท่ีดังกล่าว และบุคคลเข้าทําหน้าท่ีนั้นแทนอย่างทันท่วงที ดังนี้ ป.พ.พ. ม. ๓๙๗ ห้ามมิ
ให้ฟังว่า การจัดการงานแทนตัวการนั้นขัดกับความประสงค์ของตัวการ กล่าวคือ แม้จะขัดกับความประสงค์
ของตัวการ ผู้จัดการก็ไม่ต้องรับผิด เพราะย่อมเห็นได้ว่า ถ้าไม่จัดการ ก็อาจเกิดผลเสียต่อสาธารณชน หรือต่อ
บุคคลซ่ึงต้องได้รับการอุปการะเล้ียงดู(๒๗) 

 
เช่น นายฉลาม อยู่บําเรอ เป็นบิดาของเด็กชายปื๊ด ย่อมมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเลี้ยงดูอุ้มชู

เด็กชายปื๊ด แต่นายฉลามละเลยไม่เอาใจใส่และไม่ให้ข้าวปลาอาหารแก่เด็กชายปื๊ดเลย นางจักกระเพาะ เพ็ญ
แถ ซึ่งอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง จึงพาไปรับประทานอาหารและพาไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการต่าง ๆ แม้นาย
ฉลามได้เที่ยวพูดต่อทุกคนในหมู่บ้านว่า เด็กชายปื๊ดดื้อด้าน ต้องปล่อยให้อดตาย ตัดหางปล่อยวัดแล้ว แต่
กฎหมายก็ไม่ให้อ้างเช่นนั้นได้ นางจักกระเพาะสามารถเข้าดูแลเด็กชายปื๊ดแทนนายฉลามโดยขัดกับความ
ประสงค์ของนายฉลามได้ และนางจักกระเพาะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ด้วย 

 

๒.๒ กรณีท่ีผู้จัดการเป็นผู้ไร้ความสามารถ 
 

ผู้ไร้ความสามารถ (incapacitated person) กล่าวคือ ผู้เยาว์ หรือเป็นคนวิกลจริต ไม่ว่าจะถูกศาล
ส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถเข้าจัดการงานของผู้อ่ืนได้ แต่ ป.พ.พ. ม. ๔๐๐ 
บัญญัติว่า ไม่ว่าผลการจัดการจะออกมาเป็นเช่นไร ก็ให้ผู้จัดการซ่ึงเป็นผู้ไร้ความสามารถนั้นรับผิดเฉพาะกรณี
ละเมิดและลาภมิควรได้ 

 

                                                                                                                                                                                     
  
 “If the voluntary agency is intended to ward off danger threatening the principal, then the voluntary agent 

is only responsible for deliberate intent and gross negligence.” 
(๒๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๘๙. 



๒๐ ♫ th.wikibooks/wiki/awsa 

กล่าวคือ ไม่ว่าผลงานจะออกมาสมหรือไม่สมประสงค์ของตัวการก็ดี ผู้จัดการท่ีเป็นผู้ไร้ความสามารถก็
ไม่ต้องรับผิด เพราะเขาย่อมมีความสามารถต่ํากว่าบุคคลท่ัวไปในอันท่ีจะพิจารณาว่า ทําเช่นนี้สมประสงค์ของ
การ ทําเช่นนี้ไม่สมประสงค์ของตัวการ(๒๘) แต่หากการจัดการนั้นส่งผลให้ผู้อ่ืนถูกละเมิด ผู้จัดการยังต้องรับผิด
ตามหลักเร่ืองละเมิดอยู่ และหากผู้จัดการได้ลาภงอกเงยจากการจัดการนั้น เขาก็ต้องคืนลาภให้แก่ตัวฐานอย่าง
เดียวกับการคืนลาภมิควรได้(๒๘) 

 
เช่น เด็กชายเท่งและเด็กชายโหน่งนั่งดูรายการ ‘ชิงสร้อยชิงทรัพย์’ อยู่ที่บ้านของเจ๊หม่ําในซอยเปิด

เปิง เห็นเพลิงลุกไหม้จนควันคละคลุ้งที่หลังบ้าน และขณะนั้นเจ๊หม่ําไม่อยู่ จึงชวนกันขนน้ําขนท่าเข้าไป
ดับเพลิง แต่อันที่จริงแล้ว เจ๊หม่ําติดเพลิงขึ้นเองเพื่อเผาเครื่องปั้นสําหรับส่งให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้ เป็นเหตุให้
เผาเครื่องปั้นไม่ทันส่งตามกําหนด เจ๊หม่ําเสียหาย กระนั้น แม้การเข้าจัดการแทนเจ๊หม่ําจะขัดกับความ
ประสงค์ของเจ๊หม่ํา แต่เด็กชายเท่งกับเด็กชายโหน่งก็ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของเจ๊หม่ํา 

 
อย่างไรก็ดี  ปรากฏว่า ในการเข้าไปดับเพลิงนั้น เด็กชายเท่งกับเด็กชายโหน่งเหยียบย่ํา

เครื่องปั้นดินเผาใบอื่น ๆ ซึ่งเรียงรายไว้ข้างเคียงเสียหายหมด เครื่องปั้นเหล่านี้ลุงปัญญาสั่งซื้อเป็นของขวัญ
ให้แก่ป้ามยุราโดยชําระราคาจํานวนแปดล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เด็กชายเท่งกับเด็กชายโหน่งจึงก่อ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของลุงปัญญา เป็นการละเมิดต่อลุงปัญญา และเด็กชายเท่งเด็กชายโหน่งต้องรับ
ผิดในการละเมิดนั้น โดยบิดามารดาของเด็กชายทั้งสองอาจต้องร่วมรับผิดด้วยตามหลักเรื่องละเมิด 

 

๓. สิทธิของผู้จัดการ 
 

หากว่าการเข้าจัดการงานแทนตัวการนั้นมีลักษณะสองประการ คือ (๑) สมประโยชน์ของตัวการ และ 
(๒) ต้องตามความประสงค์ของตัวการ ไม่ว่าจะเป็นความประสงค์ท่ีแท้จริงก็ดี หรือความประสงค์ท่ีพึง
สันนิษฐานได้ก็ดี ผู้จัดการย่อมมีสิทธิเรียกให้ตัวการใช้เงินท่ีตนออกไปในการนั้นได้ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๐๑ ว. ๑ 

 
อนึ่ง ป.พ.พ. ม.๔๐๑ ว. ๑ ยังให้นําหลักเร่ืองตัวการตัวแทนตาม ป.พ.พ. ม. ๘๑๖ ว. ๒ มาใช้แก่กรณี

ข้างต้นด้วยโดยอนุโลม ฉะนั้น ถ้าในการจัดการงานแทนตัวการนั้น ผู้จัดการต้องเป็นหนี้อย่างใด ๆ ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาดูแล้วเป็นหนี้ท่ีจําเป็น ผู้จัดการมีสิทธิเรียกให้ตัวการชําระหนี้นั้นแทนตนได้ หรือถ้าหนี้ยังไม่ถึงกําหนด
ชําระ ก็มีสิทธิเรียกให้ตัวการจัดหาประกันการชําระหนี้ตามท่ีสมควรก็ได้ 

 
เช่น อิเหนากับอิเน่าอยู่บ้านติดกันบนภูเขาวิลิศมาหรา อิเหนาไปเดินทางลงเขาไปสู่ขอนางจินตหรา

ที่เมืองพูนลาบ ระหว่างนั้น ฝนโบกขรพรรษลงหนัก ลูกเห็บตกทะลุหลังคาบ้านอิเหนาเป็นรูใหญ่โต อิเน่าเห็น

                                                           
 

(๒๘)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๙๐. 



๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๒๑ 

จึงจ้างช่างมาซ่อมแซมให้เสร็จสรรพ ที่อิเน่าซ่อมบ้านแทนอิเหนานี้ย่อมนับว่าสมประโยชน์ของอิเหนา อิเน่ามี
สิทธิเรียกให้อิเหนาชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เสียไปในการนั้นได้ 

 
อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า ในการซ่อมแซมดังกล่าว อิเน่าไม่มีเงินพอจ่ายค่าวัสดุที่สั่งซื้อมา จึงกู้ยืมเงิน

จากท้าวกระหนุงกระหนิง ครั้นอิเหนากลับมาแล้ว อิเน่าสามารถเรียกให้อิเหนาชําระเงินกู้นั้นและดอกเบี้ยได้ 
เพราะพิเคราะห์แล้วก็เป็นหนี้ที่จําเป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของอิเหนาเองอยู่แล้ว 

 
ท้ังนี้ เฉพาะกรณีเข้าจัดการงานแทนเพ่ือทําหน้าท่ีทางสาธารณประโยชน์หรือหน้าท่ีบํารุงรักษาผู้อ่ืน

ตามกฎหมายตามความใน ป.พ.พ. ม. ๓๙๗ นั้น แม้ขัดกับความประสงค์ของตัวการ ป.พ.พ. ม. ๔๐๑ ว. ๒ ก็ให้
ผู้จัดการมีสิทธิเรียกร้องตาม ว. ๑ อยู่  
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๑. หนี้ของตัวการ 

๑.๑ หน้าท่ีชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้จัดการ 
 

เม่ือการท่ีผู้จัดการทําแทนตนนั้นสมประโยชน์ของตน ตัวการก็มีหน้าท่ีชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้จัดการ 
ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๐๑ ดังอธิบายมาแล้ว แต่ก็มีสองกรณีท่ีกฎหมายยกเว้นว่าไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย คือ 

 
กรณีที่หนึ่ง เม่ือผู้จัดการไม่มี “บุรพเจตนา” จะเรียกให้ชดใช้ (did not intend to demand 
reimbursement) ภายหลังจะเปล่ียนใจมาเรียกร้องมิได้อีกตาม ป.พ.พ. ม. ๔๐๓ ว. ๑ คําว่า “บุรพ
เจตนา” ดังกล่าวแปลว่า เจตนาอยู่ก่อน หรือเจตนาแต่แรก(๒๙) กล่าวคือ ผู้จัดการต้องการจะทําให้
เปล่ามาแต่แรกแล้ว 
 
กรณีที่สอง เม่ือบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายอุปการะเล้ียงดูผู้สืบสันดานซ่ึงเรียกว่า “อุปการะ” หรือ
เม่ือผู้สืบสันดานอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายเป็นการตอบแทน ซ่ึงเรียกว่า “ปฏิการะ” 
(parents or forebears grant their descendants maintenance, or vice versa)(๓๐) ดังนี้ ถ้า
เป็นท่ีสงสัยว่า ผู้อุปการะเล้ียงดูต้องการเรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือไม่ ป.พ.พ. ม. ๔๐๓ ว. ๒ ให้
สันนิษฐานไว้ก่อน(๓๑) ว่า ไม่ เพราะการจัดการแทนในลักษณะเช่นนี้เป็นการช่วยเหลือตามหน้าท่ี
ศีลธรรมมากกว่า ทํานองช่วยเอาบุญ ไม่ได้หวังผลตอบแทนอยู่แล้ว(๓๒) 

                                                           
 

(๒๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๙๒. 
(๓๐)  เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ม. ๖๘๕ ว่า 
 “Section 685 Intention to donate  
 “(1) The voluntary agent has no claim if he did not intend to demand reimbursement from the 

principal.  
 “(2) If parents or forebears grant their descendants maintenance, or vice versa, then in case of doubt it 

is to be assumed that there is no intention to demand reimbursement from the receiver.” 
(๓๑)  ให้สันนิษฐานไว้ก่อน หมายความว่า สามารถนําสืบหักล้างข้อสันนิษฐานนี้ได้. 
(๓๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๙๓. 

ผลต่อตัวการ 

๓ 

+ 

 

 
 

+ 



๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๒๓ 

๑.๒ หน้าท่ีคืนลาภมิควรได้ 
 

ป.พ.พ. ม. ๔๐๒ ว. ๑ ว่า ถ้ากรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใน ม. ๔๐๑ กล่าวคือ 
 
๑. ถ้าการจัดการงานนอกส่ังนั้นไม่สมประโยชน์ของตัวการ และไม่ต้องตามความประสงค์ท่ีแท้จริง

ของตัวการ หรือไม่ต้องตามความประสงค์ท่ีพึงสันนิษฐานได้ของตัวการก็ดี หรือ 
 
๒. ถ้าการจัดการงานนอกส่ังนั้นไม่ใช่การทําหน้าท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือเพ่ือบํารุงรักษาผู้อ่ืน

ตามกฎหมายตามความใน ป.พ.พ. ม. ๓๙๗ ก็ดี 
 
แม้ตัวการจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีผู้จัดการเสียไป แต่ส่ิงท้ังหลายท่ีได้มาเพราะการจัดการงาน

นอกส่ัง (everything that has been obtained as a result of the voluntary agency) นั้น ตัวการต้อง
คืนให้แก่ผู้จัดการท้ังส้ินเสมือนเป็นลาภมิควรได้ หมายความว่า ในกรณีข้างต้น ถ้าการจัดการงานนอกส่ังทําให้
ตัวการมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น ตัวการต้องส่งทรัพย์สินเหล่านั้นให้แก่ผู้จัดการ เพราะถือเป็นลาภมิควรได้(๓๓) 

 
อย่างไรก็ดี ถ้าตัวการให้สัตยาบัน (ratify) แก่การจัดการงานนอกส่ังข้างต้น กล่าวคือ ตัวการยอมรับ

การจัดการดังกล่าว ป.พ.พ. ม. ๔๐๒ ว. ๒ ก็ให้นําบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. ซ่ึงว่าด้วยตัวการตัวแทนมาใช้บังคับ
แล้วแต่กรณี หมายความว่า ตัวการและผู้จัดการจะกลายเป็นมีความสัมพันธ์กันอย่างในสัญญาตั้งตัวแทน(๓๔) 

 

๒. สิทธิของตัวการ 
 

เม่ือมีการจัดการงานนอกส่ัง ตัวการย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้(๓๕) 
 
๑. สิทธิท่ีจะได้รับการบอกกล่าวจากผู้จัดการว่ามีการจัดการงานนอกส่ัง และสิทธิท่ีจะวินิจฉัยส่ัง

การผู้จัดการ ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๙ 
๒. สิทธิเรียกให้ผู้จัดการแถลงบัญชี ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๙ ประกอบ ม. ๘๐๙ 
๓. สิทธิเรียกให้ผู้จัดการโอนทรัพย์สินท่ีได้มาจากการจัดการงานให้แก่ตัวการ ตาม ป.พ.พ. ม. 

๓๙๙ ประกอบ ม. ๘๑๐ 

                                                           
 

(๓๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๙๓-๓๙๔. 
(๓๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๙๔. 
(๓๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ๒๕๕๓: ๓๙๔-๓๙๕. 



๒๔ ♫ th.wikibooks/wiki/awsa 

๔. สิทธิเรียกให้ผู้จัดการชําระดอกเบ้ียเม่ือเอาเงินของตัวการไปใช้ส่วนตัว ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๙ 
ประกอบ ม. ๘๑๑ 

๕. สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๖ และ ๔๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๒๕ 

 

 
 

 

# เลขที ่ ใจความ 

๑ ๑๕๕๐/
๒๔๗๙ 

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนางตั้งถ้วย และเป็นผู้พิทักษ์ของนางตั้งถ้วย และโจทก์ยัง
เป็นมารดาของจําเลย จําเลยนําเงินฝากไว้กับนางตั้งถ้วยผู้เป็นยายหลายคราวรวมส่ีพันเก้าร้อยบาท 
เพ่ือให้นางนําไปหาผลประโยชน์ต่าง ๆ นางตั้งถ้วยจึงเอาเงินเหล่านี้ออกให้เขากู้ และใน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
นางตั้งถ้วยก็เอาเงินดังกล่าวไปซ้ือท่ีดินพิพาทเป็นราคาแปดพันบาท ท่ีดินพิพาทนี้ไม่มีหนังสือสําคัญ มี
แต่หนังสือสัญญาซ้ือขายเท่านั้น หลังซ้ือได้ประมาณหนึ่งเดือน จําเลยก็เข้าครอบครองโดยปลูกเรือนลง
ในท่ีดินพิพาท และยังสร้างห้องแถวขึ้นท่ีหน้าบ้านอีก โจทก์เห็นว่า นางตั้งถ้วยมารดาโจทก์เป็นผู้ซ้ือ
ท่ีดิน จําเลยเป็นแต่ผู้อาศัย จึงฟ้องขับไล่จําเลย และแม้จะฟังว่า นางตั้งถ้วยเป็นผู้แทนจําเลยในการ
จัดซ้ือท่ีดินพิพาท แต่จําเลยก็ไม่ได้ทําหนังสือตั้งนางตั้งถ้วยเป็นตัวแทนแต่ประการใด 

ศาลฎีกาเห็นว่า การท่ีนางตั้งถ้วยนําเงินของจําเลยไปซ้ือท่ีดินข้างต้นก็เพ่ือประโยชน์ของ
จําเลย เป็นลักษณะจัดการงานนอกส่ัง ไม่ใช่กรณีตัวการตัวแทนตามสัญญาตั้งแทน จึงไม่จําเป็นต้อง
วินิจฉัยว่า การตั้งตัวแทนจะต้องทําเป็นหนังสือหรือไม่ เม่ือจําเลยรับเอาท่ีดินมาครอบครองแล้วฉะนี้ 
จําเลยจึงเป็นเจ้าของสิทธิครอบครองท่ีดิน ไม่ใช่นางตั้งถ้วยอีกต่อไป โจทก์ไม่มีสิทธิจะฟ้องขับไล่จําเลย
ได้ ให้ยกฟ้องโจทก์ 

๒ ๑๐๔๒/
๒๕๑๘ 

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยค้ําจุนรถยนต์ของจําเลยคันหมายเลขทะเบียน น.ม. ๐๓๖๒๐ 
มีข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ ๕ ว่า โจทก์จะใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกรายหนึ่ง ๆ 
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท แต่เม่ือรวมแล้วไม่เกินห้าหม่ืนบาท ระหว่างอายุสัญญาประกันภัย รถยนต์จําเลย
ชนกับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น.บ. ๐๔๓๒๐ ซ่ึงจําเลยจะต้องรับผิด โจทก์ได้ซ่อมรถยนต์คันถูก
ชน ส้ินเงินไปสองหม่ืนห้าพันบาท ขอให้ศาลพิพากษาบังคับจําเลยใช้เงินจํานวนนี้แก่โจทก์พร้อมด้วย
ดอกเบ้ีย 

ศาลชั้นต้นตรวจคําฟ้องแล้วมีคําส่ังว่า ป.พ.พ. ม. ๘๘๗ ว. ๒ บัญญัติว่า ค่าสินไหมทดแทนท่ี
บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบท่ีจะได้รับจากผู้รับประกันภัยโดยตรง หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจํานวนอันผู้รับ
ประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่ จึงเป็นเรื่องท่ีโจทก์กระทําไปตามลําพังเอง จะให้จําเลยรับ
ผิดต่อโจทก์หาได้ไม่ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน 

โจทก์ฎีกาปัญหาว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกเงินค่าซ่อมรถยนต์ส่วนท่ีเกิดจากความรับผิดของตน
จากจําเลยหรือไม่นั้น 

ศาลฎีกาเห็นว่า สําหรับเงินค่าซ่อมรถยนต์จํานวนท่ียังขาด เม่ือมีข้อสัญญาในกรมธรรม์
ประกันภัยจํากัดความรับผิดของโจทก์ไว้เพียงหนึ่งหม่ืนบาท โจทก์ก็ไม่มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะ
จ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์ให้ผู้ต้องเสียหายเกินกว่าความรับผิดของตน แต่เม่ือจ่ายไปตามฟ้องแล้ว แม้
จําเลยจะไม่ได้มอบหมายให้จัดการแทนก็ตาม ย่อมเป็นผลทําให้หนี้เงินค่าซ่อมรถยนต์จํานวนท่ียังขาด 

๔ 
ฎ. บางฉบับเก่ียวกับ 
การจัดการงานนอกสั่ง 



๒๖ ♫ th.wikibooks/wiki/awsa 

# เลขที ่ ใจความ 

  ระงับไป และจําเลยหลุดพ้นความรับผิดต่อผู้ต้องเสียหาย จึงอาจสมประโยชน์ของจําเลยซ่ึงเป็นตัวการ 
เพราะต้องตามประสงค์อันแท้จริงของตัวการ หรือต้องตามความประสงค์ตามท่ีพึงจะสันนิษฐานได้ 
กรณีตามฟ้องจึงเป็นเรื่องจัดการงานนอกส่ังซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดหนี้ เป็นหนี้ท่ีผูกพันจําเลยให้ต้องชดใช้
เงินจํานวนท่ีโจทก์ทดรองจ่ายเพ่ือจัดการงานให้จําเลยไป ตามความใน ป.พ.พ. ม. ๔๐๑ โจทก์จึงมีสิทธิ
ฟ้องจําเลย ชอบท่ีจะรับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป พิพากษาให้ยกคําส่ังและคําพิพากษาของศาล
ล่างท้ังสอง และให้ศาลชั้นต้นรับฟ้องโจทก์ไว้ดําเนินการพิจารณาต่อไป 

๓ ๑๐๔๑/
๒๕๒๓ 

การท่ีโจทก์ชําระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกแทนจําเลยไปนั้น แม้จําเลยจะไม่ได้มอบหมายให้
จัดการชําระหนี้แทนก็ตาม แต่ก็เป็นผลทําให้หนี้ของจําเลยระงับไป จําเลยหลุดพ้นความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก และอาจนํารถเข้าว่ิงร่วมกับบุคคลภายนอกได้ตามข้อตกลงต่อไป เช่นนี้ เป็นการสม
ประโยชน์ของจําเลยซ่ึงเป็นตัวการ เพราะต้องตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการ หรือต้องตาม
ความประสงค์ตามท่ีจะพึงสันนิษฐานได้ กรณีจึงเป็นเรื่องจัดการงานนอกส่ัง โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องให้
จําเลยชดใช้เงินท่ีออกทดรองคืนได้ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๐๑ 

๔ ๑๕๙๐/
๒๕๓๑ 

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายมูล ดงดอย ผู้ตายมีบุตรห้าคน คือ นางตุ้ย กุยคํา, นางเพ็ญศรี ใจคํา, 
นางป๋ัน แสนคําลือ, นายปัน ดงดอย และจําเลย ส่วนโจทก์เป็นบุตรของนางป้อ เพียรจิต น้องสาวของ
นายมูลผู้ตาย 

เม่ือนายมูลถึงแก่ความตาย โจทก์ซ่ึงมิใช่ทายาทของผู้ตายได้เข้าเป็นผู้จัดการทําศพ ในการนี้ 
บุตรท้ังห้าคนของผู้ตายท่ีไปในงานศพนี้โดยตลอดมิได้ทักท้วง หลังจากทําศพผู้ตายแล้ว บุตรท้ังห้าคน
ของผู้ตายปรึกษากันจะชดใช้ค่าทําศพของผู้ตายจํานวนหนึ่งให้แก่โจทก์ ซ่ึงน้อยกว่าท่ีโจทก์เรียกร้อง 
โจทก์ไม่ยอม 

ประเด็นท่ีจะวินิจฉัยมีว่า โจทก์มีอํานาจฟ้องเรียกเงินค่าจัดการทําศพของผู้ตายหรือไม่ ได้ความ
ว่า บุตรทุกคนของผู้ตายไปในงานศพของผู้ตายหลังจากโจทก์เริ่มจัดการทําศพของผู้ตายแล้ว โดยผู้ตาย
หรือศาลมิได้ตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการทําศพผู้ตาย ท้ังไม่ได้ความ
ว่า บุตรของผู้ตายท้ังห้าคนซ่ึงเป็นทายาทได้มอบหมายโดยชัดแจ้งตั้งให้โจทก์เป็นผู้จัดการทําศพของ
ผู้ตาย ตามความใน ป.พ.พ. ม. ๑๖๔๙ หากแต่เป็นเรื่องโจทก์ซ่ึงมิใช่ทายาทของผู้ตายเข้าไปจัดการทํา
ศพของผู้ตายโดยสมัครใจเอง อันเป็นการกระทําในหน้าท่ีทางศีลธรรมและความเป็นญาติ เนื่องจาก
โจทก์ได้รับท่ีดินจากผู้ตายมาหนึ่งแปลง 

แม้จะได้ความต่อไปอีกว่า ระหว่างทําศพผู้ตาย บุตรผู้ตายซ่ึงเป็นทายาทโดยธรรมมิได้ทักท้วงก็
ดี และหลังจากทําศพแล้ว บุตรผู้ตายท้ังห้าคนปรึกษาจะจ่ายเงินค่าทําศพให้โจทก์ส่วนหนึ่งก็ดี ก็ไม่พอ
ฟังว่า ทายาทของผู้ตายมอบหมายตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการทําศพรายนี้โดยปริยาย โจทก์จึงไม่มีอํานาจฟ้อง
เรียกค่าจัดการทําศพท่ีโจทก์จ่ายไปจากกองมรดกของผู้ตายตามนัย ป.พ.พ. ม. ๑๖๔๙ 

ท่ีโจทก์ฎีกาว่า ถึงแม้จะฟังว่าการกระทําของโจทก์เป็นการเข้าทํากิจการแทนผู้อ่ืนโดยเขามิได้
ว่าขานวานใช้ ก็เป็นการจัดการงานนอกส่ัง ซ่ึงสมประโยชน์ของตัวการ โจทก์มีสิทธิเรียกเงินคืนตาม ป.
พ.พ. ม. ๔๐๑ นั้น เป็นการนอกประเด็นจากคําฟ้องของโจทก์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย 

ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น 

 



๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ♥ ๒๗ 

# เลขที ่ ใจความ 

๕ ๑๙๒๙/
๒๕๓๙ 

โจทก์ (กรมตํารวจ) ฟ้องว่า กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนราชการของ
โจทก์ มีจําเลยท่ี ๑ (พันตํารวจเอก นิภณย์ สันตพงษ์) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจในจังหวัดศรี
สะเกษ และมีหน้าท่ีบริหารงบประมาณรายจ่ายท่ีโจทก์จัดสรรมาให้เพ่ือจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหล่อล่ืนแทนโจทก์ ส่วนจําเลยท่ี ๒ ทําหน้าท่ีพลาธิการ มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์
รวมท้ังน้ํามันหล่อล่ืนและน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเสนอขอให้จําเลยท่ี ๑ อนุมัติ และมีหน้าท่ีควบคุมให้จําเลย
ท่ี ๓ จัดทําบันทึกการเลิกจ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 

จําเลยท่ี ๑ จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อล่ืนจากห้างหุ้นส่วนจํากัดวีสมหมายครบถ้วน
ตามจํานวนเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๒๖ แล้ว แต่ยังได้ส่ังซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อล่ืนใน
นามของโจทก์เพ่ิมอีกสองร้อยเก้าสิบแปดครั้ง เป็นเงินหนึ่งล้านเก้าหม่ืนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาท 
แปดสิบสามสตางค์ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากโจทก์ เป็นการกระทําโดยปราศจากอํานาจ ขัดกับความ
ประสงค์อันแท้จริงของโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ต้องชําระค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อล่ืน พร้อม
ดอกเบ้ีย ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ รวมเป็นเงินหนึ่งล้านสองแสนสองหม่ืนหกพันส่ีร้อยเจ็ด
สิบส่ีบาท สิบส่ีสตางค์ ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจํากัดวีสมหมาย 

โจทก์ขอให้จําเลยท้ังสามร่วมกันใช้เงินแก่โจทก์จํานวนหนึ่งล้านสองแสนสองหม่ืนหกพันส่ี
ร้อยเจ็ดสิบส่ีบาท สิบส่ีสตางค์ พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๓๐ จนกว่าจะชําระเสร็จ 

จําเลยให้การว่า น้ํามันเชื้อเพลิงนั้นต้องซ้ือเชื่อ เม่ือได้รับเงินจัดสรรมาแล้วค่อยเบิกจ่ายใช้หนี้
ให้แก่ผู้ขาย หากได้มาไม่พอจะชําระทุกส่วน ก็ติดค้างชําระส่วนท่ีเหลือ แล้วขอซ้ือเชื่ออีก จนกว่าจะ
ได้รับเงินจัดสรรงวดต่อไป ปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอดโดยไม่ต้องขออนุมัติจากโจทก์ เพราะจําเลยเป็น
ตัวแทนโจทก์ในการบริหารงานของกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จําเลยกระทําไปเพ่ือมิให้
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีต้องใช้รถยนต์หยุดชะงัก การท่ีโจทก์ต้องชําระหนี้ค่าน้ํามันแก่ห้างหุ้นส่วนจํากัดวี
สมหมายตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้นมิใช่ความผิดของจําเลยขอให้ยกฟ้อง 

ในชั้นฎีกา ปัญหาท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยมีว่า จําเลยจะต้องรับผิดตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๖ หรือไม่ 
โจทก์ฎีกาในข้อนี้ว่า เม่ือจําเลยท่ี ๑ ได้รับเงินงบประมาณมาแล้ว จําเลยท่ี ๑ จะตั้งกรรมการ

พิจารณาว่า จะจัดสรรเงินนั้นไปจ่ายในส่วนใดบ้าง แล้วเสนอไปยังกองบังคับการตามขั้นตอนจนถึง
โจทก์ เม่ือใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติหมดแล้ว จะไปก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณไม่ได้ 
หากงบประมาณไม่พอ ต้องทําเรื่องของงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอผู้บังคับบัญชาไปตามลําดับขั้น การท่ี
จําเลยท่ี ๑ ก่อหนี้ผูกพันค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าน้ํามันหล่อล่ืนในปีงบประมาณ ๒๕๒๖ จํานวนหนึ่ง
ล้านเก้าหม่ืนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาท แปดสิบสามสตางค์ โดยไม่ได้ของงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
โจทก์ก่อน เป็นการเข้าจัดการอันเป็นการขัดความประสงค์อันแท้จริงของโจทก์ หรือขัดกับความ
ประสงค์ตามท่ีจะพึงสันนิษฐานได้ จําเลยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์สําหรับความเสียหายอัน
เกิดจากการท่ีได้จัดการนั้น 

ศาลฎีกาเห็นว่า กรณีตาม ป.พ.พ. ม. ๓๙๖ ต้องเป็นการท่ีผู้จัดการได้เข้าจัดการงานอันเป็น
การขัดความประสงค์อันแท้จริงของตัวการ หรือขัดกับความประสงค์ท่ีพึงสันนิษฐานได้ ท้ัง ๆ ท่ีรู้อยู่
แล้วหรือน่าจะรู้ ว่า ตัวการไม่ประสงค์ เช่นนั้น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า น้ํา มันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหล่อล่ืนท่ีจําเลยท่ี ๑ จัดซ้ือจากห้างหุ้นส่วนจํากัดวีสมหมายนั้น จําเลยท่ี ๑ ในฐานะผู้กํากับการ 
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# เลขที ่ ใจความ 

  ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่ังซ้ือไปใช้ในราชการของกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึง
เป็นหน่วยงานในสังกัดของโจทก์ และทางจังหวัดศรีสะเกษก็เคยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์จัดสรร
งบประมาณเพ่ือนําไปชําระหนี้ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจํากัดวีสมหมาย แต่โจทก์ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ อนึ่ง 
ปรากฏว่า ก่อนหน้านี้ กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษก็เคยเป็นหนี้ห้างหุ้นส่วนจํากัดวี
สมหมายหลายครั้ง เม่ือทางจังหวัดศรีสะเกษรายงานเรื่องไปให้โจทก์ทราบ โจทก์ก็จัดสรรงบประมาณ
ไปชําระหนี้ทุกครั้ง ดังนี้ แม้จําเลยท่ี ๑ จะจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อล่ืนจากห้างหุ้นส่วน
จํากัดวีสมหมายหลังจากหมดงบประมาณท่ีโจทก์จัดสรรมาให้ในปีงบประมาณ ๒๕๒๖ แล้วก็ตาม แต่ก็
เป็นการจัดซ้ือมาเพ่ือใช้ในราชการของกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษตามท่ีเคยปฏิบัติมา 
และโจทก์เองก็รับรู้และยอมรับข้อปฏิบัติดังกล่าว กรณีจึงเป็นเรื่องท่ีจําเลยท่ี ๑ ทําไปตามอํานาจหน้าท่ี
ในฐานะผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมีหน้าท่ีบริหารงานของกองกํากับการตํารวจภูธร
จังหวัดศรีสะเกษแทนโจทก์ หาใช่ทําไปโดยขัดกับความประสงค์อันแท้จริงของโจทก์ดังท่ีโจทก์กล่าวอ้าง
ไม่ จําเลยท่ี ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ 

ท่ีศาลอุทธรณ์ภาค ๑ วินิจฉัยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน 
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