
แนวคิดใหมเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเอกชน 
   

หนา 
 

สวนท่ี ๑ การนําหลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability)       ๑ 
 มาปรับใชกับความรับผิดทางละเมิดของเอกชนในประเทศไทย 

๑.๑ รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. ....   
       (เรื่องเสร็จที่ ๕๑๓/๒๕๕๒) 
๑.๒ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑.๓ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑.๔ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
สวนท่ี ๒ ระดับการกระทําของบุคคลท่ีตองรับผิดทางละเมิด      ๘ 

๒.๑ ความประมาทเลินเลออยางรายแรงในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 
 ๒.๑.๑ ประเทศฝรั่งเศส 
 ๒.๑.๒ ประเทศเยอรมนี 

๒.๒ ความประมาทเลินเลออยางรายแรงในระบบจารีตประเพณี (Common Law) 
 ๒.๒.๑ ประเทศอังกฤษ  
 ๒.๒.๒ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

๒.๓ ระดับการกระทําโดยประมาทเลินเลอและประมาทเลินเลออยางรายแรงตามกฎหมายไทย 
 
สวนท่ี ๓ การนําหลักคาเสียหายเชิงลงโทษมาปรับใชกับความรับผิดทางละเมิด   ๑๘ 
 ในกฎหมายไทย 

๓.๑ พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓.๒ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓.๓ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.๔ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย 

 ที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
สวนท่ี ๔  การกําหนดคาเสียหายทางจิตใจ       ๒๕ 
 
สวนท่ี ๕ กรณีท่ีรัฐเขามาชวยเยียวยาความเสียหายเมื่อมีการกระทําละเมิดของเอกชน  ๒๘ 

๕.๑ กรณีที่รัฐเขามาดําเนินคดีละเมิดแทนประชาชน  
 ๕.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินคดีแทนประชาชน 
 ๕.๑.๒ แนวความคิดเกี่ยวกับการดําเนินคดีละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
 ๕.๑.๓ การดําเนินคดีแทนประชาชนตามกฎหมายตาง ๆ 



 
 
 

๒ 

หนา 
 

๕.๒ กรณีที่รัฐชวยเหลือเยียวยาเปนตัวเงินเมื่อเอกชนถูกละเมิด 
 ๕.๒.๑ พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๕.๒.๒ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ๕.๒.๓ รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจาก 

  การรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 
 

สวนท่ี ๖ ความรับผิดเพ่ือละเมิดของนิติบุคคลจากการกระทําของผูแทนนิติบุคคล   ๓๗ 
 หรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 

๖.๑ ความรับผิดเพื่อละเมิดของนิติบุคคลของกฎหมายตางประเทศ 
 ๖.๑.๑ ประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Civil Law  

(ประเทศญี่ปุนและประเทศเยอรมนี) 
 ๖.๑.๒ ประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common Law  

(ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา)  
๖.๒ ความรับผิดเพื่อละเมิดของนิติบุคคลของกฎหมายไทย 

 ๖.๒.๑ ความเห็นทางวิชาการ 
 ๖.๒.๒ แนวคําพิพากษาของศาล 

 
สวนท่ี ๗ บทสรุป          ๔๑ 
 
 



 

บทนํา 
 

กฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ใชบังคับอยูใน
ปจจุบันเปนหลักความรับผิดทางละเมิดทั่วไป แตในปจจุบันมีกฎหมายและรางกฎหมายหลายฉบับ 
ที่กําหนดความรับผิดทางละเมิดที่มีหลักการแตกตางจากหลักความรับผิดทางละเมิดทั่วไป เชน  
หลักความรับผิดโดยเครงครัดซึ่งมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. ....  
เปนตน รวมถึงมีการนําหลักการตาง ๆ มาปรับใชกับเรื่องละเมิด เชน หลักการกระทําโดยประมาท
เลินเลออยางรายแรง หลักการที่รัฐเขามาชวยเยียวยาความเสียหายจากความรับผิดทางละเมิด 
และการนําหลักคาเสียหายเชิงลงโทษมาปรับใชในเรื่องละเมิด เปนตน ฝายกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพง เห็นวา การศึกษาวิเคราะหหลักความรับผิดทางละเมิดของเอกชนตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายและรางกฎหมายฉบับตาง ๆ ที่พัฒนามาจากพื้นฐานความรับผิดในกฎหมายละเมิด 
มีความสําคัญในการพัฒนากฎหมายใหมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 
ความเจริญทางเทคโนโลยี เชน ความเสียหายที่ เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย ความเสียหาย 
ดานสิ่งแวดลอม ความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน เปนตน รวมทั้งสามารถใชเปนแนวทางสําหรับ 
การรางกฎหมายตอไป 
  โครงสรางของเอกสารฉบับน้ี ไดแบงออกเปน ๗ สวน ดังน้ี 

สวนที่ ๑  การนําหลักความรับผิดโดยเครงครัด (Strict liability) มาปรับใชกับคดี
ละเมิดของเอกชนในประเทศไทย 

สวนที่ ๒  ระดับการกระทําของบุคคลที่ตองรับผิดทางละเมิด 
สวนที่ ๓   การนําหลักคาเสียหายเชิงลงโทษมามาปรับใชกับความรับผิดทางละเมิด 

ของเอกชนในประเทศไทย 
สวนที่ ๔   การกําหนดคาเสียหายทางจิตใจ 

  สวนที่ ๕   กรณีที่รัฐเขามาชวยเยียวยาความเสียหายเมื่อมีการกระทําละเมิดของเอกชน 
สวนที่ ๖  ความรับผิดเพื่อละเมิดของนิติบุคคลจากการกระทําของผูแทนนิติบุคคล

หรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 
สวนที่ ๗  บทสรุป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สวนท่ี ๑ การนําหลักความรับผิดโดยเครงครัด (Strict liability) มาปรับใชกับความรับผิดทางละเมิด
ของเอกชนในประเทศไทย 
 

หลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) เปนแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดที่กําหนดใหบุคคลตองรับผิดในผลที่เกิดข้ึน แมวาบุคคลน้ันจะมิไดกระทําการโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นก็ตาม ดังน้ัน หลักเกณฑในการพิจารณาความรับผิด
ของบุคคลจะพิจารณาเพียงวา มีความเสียหายเกิดข้ึนและมีความสัมพันธระหวางการกระทําและ 
ผลของการกระทําหรือไม โดยไมตองพิจารณาวาผูกอใหเกิดความเสียหายกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอหรือไม แตไดกําหนดขอยกเวนความรับผิดบางประการเกี่ยวกับลักษณะเหตุสุดวิสัยหรือ
เปนความผิดของผูไดรับความเสียหาย ซึ่งผูกระทําละเมิดควรตองมีภาระในการพิสูจนในขอยกเวนดังกลาว 

หลักความรับผิดโดยเครงครัดไดถูกนํามาใชในปจจุบัน เน่ืองจากความเจริญกาวหนา 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดขยายตัวมากข้ึน สงผลใหเกิดการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจและ
สังคมตามมา รูปแบบหรือลักษณะของการละเมิดจึงพัฒนาไปในทางที่ซับซอนย่ิงข้ึน ดังน้ัน ปญหาของ
การกระทําละเมิดที่ทําความเสียหายแกชีวิต รางกายและทรัพยสินของบุคคลจึงเปนการกระทําละเมิด
ในรูปแบบหรือลักษณะที่แตกตางจากเดิม ทําใหหลักเกณฑหรือทฤษฎีความรับผิดโดยเครงครัด  
(strict liability) ไดรับความสนใจและไดรับการสนับสนุนในวงการกฎหมายของประเทศตางๆ 
เน่ืองจากในบางกรณีความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณบางอยาง ผูเสียหายไมอาจพิสูจนถึงสาเหตุ 
ที่เกิดข้ึนได หรือการพิสูจนน้ันเปนไปไดยากเพราะเหตุที่เกิดน้ันอยูในความรูเห็นของจําเลยซึ่งเปนผูกอข้ึน
แตเพียงฝายเดียว ผูเสียหายอาจพิสูจนไดวาเหตุไดเกิดข้ึนจริงแตไมอาจพิสูจนไดวาเหตุน้ันเกิดข้ึน
อยางไรอันจะเปนการแสดงถึงมูลกรณีหรือที่มาแหงความประมาทเลินเลอของจําเลย เชน ลูกจาง
ไดรับความเสียหายเน่ืองจากเครื่องจักรกลในโรงงานขณะปฏิบัติงานในทางการที่จางแตไมอาจพิสูจน
ถึงสาเหตุที่เครื่องจักรกลกอใหเกิดความเสียหายได หรือกรณีความเสียหายอันเกิดจากการลงพิมพ
โฆษณาขอความหมิ่นประมาทในหนังสือพิมพ หากตองพิสูจนวาบรรณาธิการรูหรือควรรูน้ันเปนเรื่องที่
ยากแกการพิสูจนอยางย่ิง ดังน้ัน หากกฎหมายไมกําหนดใหบุคคลตองรับผิดโดยเครงครัดแลวยอมจะ
เกิดความวุนวายข้ึนในสังคมเพราะบรรดาผูเสียหายจะตองหาทางที่จะบังคับชําระหน้ีเอาจากคูกรณี
ฝายตรงขามดวยตนเองใหได กฎหมายหลายประเทศจึงรองรับแนวความคิดหรือทฤษฎีความรับผิดโดย
เครงครัด (strict liability) ข้ึน บางประเทศนําไปใชเพียงบางสวนบางประการซึ่งสวนใหญจะเปนการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงจากแนวคําพิพากษาของศาลสูง แมแตในประเทศที่ใชกฎหมายระบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) ศาลสูงในประเทศเหลาน้ันไดมีบทบาทอยางมากในการสรางหลักเกณฑเรื่อง
ความรับผิดและในบางประเทศมีการบังคับใชหลักเกณฑน้ีโดยมีการตราเปนกฎหมายลายลักษณอักษร
เพื่อรับรองหลักเกณฑเกี่ยวกับความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) โดยเฉพาะ  

สําหรับประเทศไทย ปญหาในการที่ผูเสียหายจะสามารถพิสูจนการกระทําความผิด
ของจําเลยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๔๒๐๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ที่วาจําเลยกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม เปนปญหาที่สรางความยุงยากประการหน่ึง 
แกโจทกหรือผูเสียหายในการพิสูจนความผิดของจําเลย ถือไดวาบทบัญญัติดังกลาวมีขอบกพรอง 

                                                
๑มาตรา ๔๒๐  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหาย 

ถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิด
จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการน้ัน 
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อันทําใหไมสามารถที่จะใชคุมครองสิทธิของผูเสียหายในการที่จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 
จากการกระทําละเมิดไดอยางแทจริง จึงไดมีการนําหลักเรื่องความรับผิดโดยเครงครัด (Strict liability)  
มากําหนดไวในกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 
๒๕๕๑ และรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. .... 
ดังน้ัน ในสวนน้ีจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะที่กําหนดหลักความรับผิด 
โดยเครงครัด (strict liability) มาปรับใชกับความรับผิดทางละเมิดของเอกชนในประเทศไทย 

 
 ๑.๑ รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพ่ือความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. .... 

(เรื่องเสร็จท่ี ๕๑๓/๒๕๕๒) 
รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. .... 

เปนรางกฎหมายที่อนุวัติการตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความรับผิดทางแพงสําหรับ 
ความเสียหายจากมลพิษของนํ้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ (International Convention on Civil Liability 
for Oil Pollution Damage, 1992) โดยองคการทางทะเลระหวางประเทศ (International 
Maritime Organization: IMO) ไดจัดทําอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความรับผิดทางแพง
สําหรับความเสียหายจากมลพิษของนํ้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ (International Convention on Civil 
Liability for Oil Pollution Damage, 1992) มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลที่ไดรับการสูญเสียหรือ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนภายนอกตัวเรือจากการปนเปอนที่มีผลมาจากการรั่วไหลหรือปลอยทิ้งนํ้ามัน
จากเรือไมวาการรั่วไหลหรือการปลอยทิ้งดังกลาวจะเกิดข้ึน ณ ที่ใด หากเกิดจากสาเหตุเรือบรรทุก
นํ้ามันประสบอุบัติภัยทางทะเล ไดรับการชดใชความเสียหายที่เพียงพอ โดยกําหนดใหเจาของเรือเดิน
ทะเลตองรับผิดโดยเครงครัดตอเหตุการณหรือเหตุการณตอเน่ืองใด ๆ อันเปนผลจากเหตุเดียวกัน 
ที่กอใหเกิดความเสียหายจากมลพิษหรือกอใหเกิดภัยคุกคามที่รายแรงและชัดเจนอันจะนําไปสู  
ความเสียหายจากมลพิษ๒ เวนแตเจาของเรือจะพิสูจนไดวาความเสียหายน้ันเปนผลมาจากสงคราม  
การกระทําอันเปนปฏิปกษ สงครามกลางเมือง การจลาจล หรือปรากฏการณธรรมชาติที่มีลักษณะ
พิเศษซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงและปองกันได หรือเหตุเกิดข้ึนทั้งหมดจากบุคคลที่สามซึ่งไดกระทําหรือ 
งดเวนกระทําโดยจงใจที่จะทําใหเกิดความเสียหายน้ัน หรือเกิดข้ึนทั้งหมดจากความประมาทเลินเลอ
หรือการกระทําโดยมิชอบของรัฐหรือหนวยงานซึ่งมีหนาที่ดูแลหรือบํารุงรักษาประภาคารหรือ
เครื่องชวยการเดินเรืออื่น ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว๓ หรือความเสียหายจากมลพิษไมวาทั้งหมด 
หรือบางสวนเปนผลจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของบุคคล 

                                                
๒รางมาตรา ๗  ภายใตบังคับมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ผูซ่ึงเปนเจาของเรือในขณะเกิด

อุบัติการณหรือในขณะเกิดเหตุการณครั้งแรกในกรณีที่อุบัติการณประกอบดวยเหตุการณตอเน่ือง ตองรับผิด 
เพื่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากมลพิษอันเปนผลของอุบัติการณดังกลาว 

๓มาตรา ๙  เจาของเรือไมตองรับผิดเพื่อความเสียหายจากมลพิษหากพิสูจนไดวาความเสียหายน้ัน 
  (๑) เปนผลมาจากสงคราม การกระทําอันเปนปฏิปกษ สงครามกลางเมืองการจลาจลหรือปรากฏการณ

ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษซ่ึงไมอาจหลีกเล่ียงและปองกันได 
  (๒) เกิดขึ้นทั้งหมดจากบุคคลที่สามซ่ึงไดกระทําหรืองดเวนกระทําโดยจงใจที่จะทําใหเกิดความ

เสียหายน้ัน 
  (๓) เกิดขึ้นทั้งหมดจากความประมาทเลินเลอหรือการกระทําโดยมิชอบของรัฐหรือหนวยงาน

ซ่ึงมีหนาที่ดูแลหรือบํารุงรักษาประภาคารหรือเครือ่งชวยการเดินเรืออ่ืน ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
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ที่ไดรับความเสียหายน้ัน๔ ทั้งน้ี การกําหนดใหเจาของเรือตองรับผิดเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน
ตามรางพระราชบัญญัติน้ี เน่ืองจากความเสียหายที่เกิดข้ึนกลางทะเลเปนเรื่องที่พิสูจนยากสําหรับ
ผูเสียหายและเพื่อใหสอดคลองกับขอ ๓.๑๕ ของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความรับผิดทางแพง
สําหรับความเสียหายจากมลพิษของนํ้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ ซึ่งนอกจากจะมีเหตุผลเรื่องความสอดคลองกับ
อนุสัญญาระหวางประเทศแลวยังทําใหเกิดความชัดเจนในระบบกฎหมายไทยดวยเน่ืองจาก 
จะสามารถแกปญหาในเรื่องภาระการพิสูจนของผูเสียหายโดยใหเจาของเรือรับผิดไวกอนแลวจึงพิสูจน
ใหเขาขอยกเวนความรับผิดตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

 
 ๑.๒ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
โดยทั่วไปแลวหลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) ตอความเสียหาย 

อันเกิดจากสินคาเปนความรับผิดที่ผูผลิตตองรับผิด แมผูผลิตจะขาดความจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ในการผลิต กลาวคือ แมผูเสียหายจะไมสามารถพิสูจนไดวาความเสียหายเกิดจากความผิดหรือ 
ความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูผลิต แตหากความเสียหายเกิดข้ึนจากความชํารุดบกพรองของ
สินคาที่ผลิตข้ึนน้ัน ผูผลิตจะตองรับผิดเวนเสียแตจะเขาหลักยกเวน เชน ความเสียหายเกิดข้ึนเพราะ
ความผิดของผูใชหรือผูบริโภคน้ันเอง หรือผูบริโภคใชสินคาไมถูกตองหรือผิดวิธี ผูผลิตจึงไมตองรับผิด
โดยบุคคลที่ตองรับผิดตามหลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) มีหลายประเภท เชน ผูผลิต 
ผูจําหนาย ผูขาย และผูขายปลีก เพราะบุคคลดังกลาวเปนตัวจักรสําคัญของระบบการตลาดสมัยใหม 
ฉะน้ัน บุคคลดังกลาวจึงตองรับผิดรวมกันในการเสี่ยงภัยทางธุรกิจ  

ในปจจุบันประเทศตางๆ ได ต่ืนตัวในปญหาเรื่องความรับผิดอันเกิดจากสินคา 
(Products Liability) เปนอยางมากและไดมีการนําหลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) 
(strict liability) มาบัญญัติเปนกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดอันเกิดจากสินคาในหลายๆ ประเทศ เชน 
ในประเทศอังกฤษ ไดนําหลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) มาใชกับความรับผิด 
อันเกิดจากสินคาในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ค.ศ. ๑๙๘๗ (The Consumer Protection 
Act 1987) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใตกฎหมาย Product Liability Law ไดนําหลักความรับผิด
โดยเครงครัด (strict liability) มาใชโดยไมไดพิจารณาวาผูที่ตองรับผิดไดกระทําละเมิดดวย 
ความจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม ดังน้ัน ผูผลิต ผูขายหรือบุคคลที่มีฐานะตองรับผิดเชนเดียวกัน 
จึงอาจถูกฟองภายใตหลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) โดยที่นโยบายสาธารณะของสภา
นิติบัญญัติตองการใหบุคคลที่ตองรับผิดไปทําประกันวินาศภัยปองกันความเสี่ยงจากการถูกฟองเปน

                                                
๔มาตรา ๑๐  เจาของเรืออาจหลุดพนจากความรับผิดทั้งหมดหรือบางสวนได หากพิสูจนไดวา 

ความเสียหายจากมลพิษไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปนผลจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําไมวาโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเลอของบุคคลที่ไดรับความเสียหายน้ัน 

๕ Article III 
  1. Except as provided in paragraph 2 and 3 of this Article, the owner of a ship 

at the time of an incident, or, where the incident consists of a series of occurrences, at the time 
of the first such occurrence, shall be liable for any pollution damage caused by the ship as a 
result of the incident.  
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คดีความรับผิดโดยเครงครัดเพื่อกระจายความเสี่ยงใหกับผูบริโภคโดยการข้ึนราคาสินคา๖  
สวนกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสไดบัญญัติหลักการไวในทํานองเดียวกันโดยกําหนดใหผูผลิต 
ตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย แมจะมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอ  
เวนแตจะพิสูจนใหเห็นถึงเหตุแหงการบรรเทาหรือการหลุดพนความรับผิดตามที่กฎหมายกําหนด 
และในประเทศญี่ปุนมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดอันเกิดจากสินคา ค.ศ. ๑๙๙๔  
(The Product Liability Law of Japan) โดยมุงประเด็นพิจารณาไปที่ความชํารุดบกพรองของสินคา
มากกวาพิจารณาการกระทําของผูผลิตสินคา 
  สําหรับประเทศไทย ไดกําหนดหลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability)  
ของผูประกอบการไวในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคา 
ที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดใหผูประกอบการตองรับผิดในการเยียวยาความเสียหาย 
แกผูเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัยที่ตนผลิต วาจางใหผลิต นําเขาหรือขาย แมวาผูประกอบการน้ัน 
จะมิไดจงใจหรือประเมินเลินเลอในการกอใหเกิดความเสียหายน้ันก็ตาม และผูประกอบการ 
จะยกขอเท็จจริงวาตนไดผลิตสินคาดวยความระมัดระวังเปนอยางดีแลวข้ึนเปนขอกลาวอางเพื่อใหตน
หลุดพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติน้ีมิได เวนแตผูประกอบการพิสูจนไดวาสินคาน้ันมิไดเปน
สินคาที่ไมปลอดภัยหรือผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคาน้ันเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือความเสียหาย
เกิดข้ึนจากการใชหรือการเก็บรักษาสินคาไมถูกตองตามวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาที่ผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจนตามสมควรแลว๘ อยางไรก็ตาม ผูประกอบการ
จะมีความรับผิดตอเมื่อสินคาน้ันไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ดังน้ัน หากสินคาที่ยังไมมีการขาย เชน 
สินคาที่อยูในระหวางการขนสง กอใหเกิดความเสียหายข้ึน ผูประกอบการไมตองรับผิดภายใต
พระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                
๖ศักดา  ธนิตกุล, คําอธิบายและคําพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดตอความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๒). น. ๔๔. 
๗มาตรา ๕ ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินคา

ที่ไมปลอดภัย และสินคาน้ันไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม 

๘มาตรา ๗ ผูประกอบการไมตองรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยหาก
พิสูจนไดวา 

  (๑) สินคาน้ันมิไดเปนสินคาที่ไมปลอดภัย 
  (๒) ผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคาน้ันเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือ 
  (๓) ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใชหรือการเก็บรักษาสินคาไมถูกตองตามวิธีใชวิธีเก็บรักษา 

คําเตือน หรือขอมูลเก่ียวกับสินคาที่ผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจนตามสมควรแลว 
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 ๑.๓ พระราชบัญญัติสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ความรับผิดตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนหลักความรับผิดที่มาจากหลักผูกอมลพิษ

เปนผูจาย (Polluter Pays Principle) ซึ่งเปนหลักการที่สหประชาชาติพยายามผลักดันใหสราง 
เปนเกณฑเพื่อใชในกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ โดยยึดหลักที่วา ผูกอมลพิษเปนผูสราง
ปญหาและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมทั้งปวง ในขณะเดียวกันผูไดรับความเสียหายจากการ
กอใหเกิดมลพิษของผูเปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ สมควรจะไดรับการเยียวยา 
ใหรวดเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึนและยุติความเสียหายโดยเร็วที่สุด ดังน้ัน ผูกอมลพิษ
ซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจึงมีหนาที่ที่จะตองเปนผูรับภาระทั้งปวงที่เกิดข้ึน 
โดยการชําระคาใชจายใดๆ เพื่อเยียวยาและยุติความเสียหายที่เกิดข้ึนได๙ 

ความรับผิดทางละเมิดในคดีสิง่แวดลอมมีลักษณะที่ผูที่เปนเจาของหรือผูครองครอบ
แหลงกําเนิดมลพิษกับผูไดรับความเสียหายจากมลพิษมิไดมีนิติสัมพันธอันใดกันมากอน ดังน้ัน เมื่อมี
การละเมิดเกิดข้ึนและมีความเสียหายเกิดข้ึนแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดแลว ผูกอใหเกิดความเสียหายคือ 
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายให 
แกผู ถูกละเมิด เสมือนห น่ึงว าผู กระทําละเมิดเปนลูกห น้ีที่ จะตองชดใชค า เสียหายหรือ 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายซึ่งเปรียบเสมือนเปนเจาหน้ี จึงสามารถเรียกรองเอาคาสินไหม
ทดแทนแกเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษน้ันได 
  หลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
ไดบัญญัติไวในมาตรา ๙๖๑๐ กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุให
ผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือของรัฐ
เสียหายไมวาการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษน้ันจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม หมายความวา ผูที่ไดรับความ
เสียหายเพียงแตพิสูจนใหศาลเห็นวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของจําเลยก็เพียงพอ  

                                                
๙ไชยยศ  เหมะรัชตะ, “พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แนวคิดและหลักการใหมทางกฎหมาย,” วารสารอัยการ ๑๖ ,๑๘๓ น. ๒๖. 
๑๐มาตรา ๙๖ แหลง กําเ นิดมลพิษใดกอให เ กิดหรือเปนแหลง กําเ นิดของการรั่ วไหล 

หรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุให
ทรัพยสินของผูอ่ืนหรือของรัฐเสียหายดวยประการใดๆ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษน้ัน มีหนาที่ตอง
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการน้ัน ไมวาการร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิด
จากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม  
เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวาน้ันเกิดจาก 

(๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
(๒) การกระทําตามคําส่ังของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ 
(๓) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคล

อ่ืน ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษน้ัน 
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองรับ

ผิดตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น
น้ันดวย 
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เพราะกฎหมายไดสันนิษฐานไวกอนแลววาจําเลยจะตองรับผิด เวนแตจําเลยจะพิสูจนไดวามีขอยกเวน
ความรับผิดตามที่กฎหมายกําหนดไวซึง่หากมีความเสียหายเกิดข้ึนจากมลพิษ หากโจทกจะฟองเรียก
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายจากจําเลยโดยอาศัยมาตรา ๙๖ น้ี โจทกจะอยูในฐานะที่ดีกวา 
การฟองโดยอาศัยบทบัญญัติลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพราะการฟอง 
ตามหลักมาตรา ๔๒๐ โจทกตองพิสูจนใหศาลเห็นวาความเสียหายเกิดจาก “การจงใจหรือประมาทเลินเลอ” 
ของจําเลย สวนถาจะฟองตามมาตรา ๔๓๗ จะใชเฉพาะกับกรณีความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะ
อันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกลหรือเกิดจากทรัพยอันตรายเทาน้ัน ดังน้ัน การฟองคดีเมื่อเกิด 
ความเสียหายจากมลพิษในปจจุบัน ผู เสียหายจึงเปนผูไดเปรียบในเชิงคดีมากกวาจําเลยเพราะ 
ความรับผิดตามมาตรา ๙๖ น้ี เปนการผลักภาระการพิสูจนไปยังจําเลยซึ่งเปนผูกอใหเกิดความ
เสียหาย 

 
 ๑.๔ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มีที่มาจากการทาเรือแหงประเทศไทย 
ไดเสนอมาตรการขนถายและรับมอบสินคาอันตรายที่ทําการขนถายจากทาเรือและฝากเก็บที่ทาเรือ 
โดยในเบื้องตนมีการเสนอเปนพระราชกําหนดมาตรการในการขนถายและรับมอบสินคาอันตรายโดยมี
เหตุผลความจําเปนรีบดวนเพื่อปองกันความปลอดภัยของสาธารณะซึ่งสืบเน่ืองมาจากกรณีรถยนต
บรรทุกกาซพลิกควํ่าระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๓ และกรณีรถยนต
บรรทุกแกสพลิกควํ่าที่จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ รวมทั้งกรณีเกิดเพลิงไหม 
ที่บริเวณทาเรือคลองเตย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๔ แตละกรณีกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและ
ทรัพยสินเปนจํานวนมาก แตโดยที่กฎหมายที่เกี่ยวของมีจํานวนมาก นับต้ังแตกฎหมายเกี่ยวกับ 
การขนสงสินคาอันตราย ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ และยังไมมีกฎหมายเพื่อควบคุมวัตถุ
อันตรายทั้งระบบ ประกอบกับกฎหมายที่มีอยูไมสมบูรณและกระจัดกระจายอยูหลายฉบับ เชน วัตถุ
ระเบิดได ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งมิไดครอบคลุมวัตถุไวไฟที่มีลักษณะเปนเช้ือเพลิงแข็งแตอยางใดหรือ
วัตถุมีพิษไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  
พ.ศ. ๒๕๑๔ วัตถุกัมมันตรังสีไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ซึ่งไมมีบทบัญญัติควบคุมเอกชนแตอยางใด นอกจากน้ี วัตถุออกซิไดส วัตถุเปอรออกไซด และวัตถุ 
กัดกรอนหรือวัตถุที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมมิไดมีกฎหมายควบคุมแตอยางใด  
และโดยที่การควบคุมตามกฎหมายแตละฉบับแตกตางกันและอยู ในความรับผิดชอบใน 
หลายหนวยราชการ ประกอบกับการควบคุมตามกฎหมายแตละฉบับมีความลักลั่น การแกกฎหมาย
ทั้งหมดจึงเปนสิ่งที่กระทําไดยาก จึงไดมีความคิดที่กําหนดกฎหมายกลางข้ึนโดยครอบคลุมเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายทั้งหมด และกําหนดมาตรการควบคุมทั้งหมด 
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  กฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดความรับผิดทางละเมิดที่มีแนวคิดมาจากมาตรการเยียวยา
ความเสียหายสาธารณะ โดยกําหนดความรับผิดของผูมีสวนในการผลิตและการกระจายวัตถุอันตราย 
กลาวคือ ผูเปนเจาของ ผูผลิต หรือผูมีสวนรวมในการกระจายวัตถุอันตราย (chain of distribution) ไวใน
ลักษณะเปนความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability)  ทั้งน้ี พระราชบัญญัติน้ีไดแยกความรับผิดไว ๔ กรณี 
คือ 
  (๑) ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครอง ตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหาย
อันเกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแตพิสูจนไดวาความเสียหายน้ันเกิดแต 
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายน้ันเอง (มาตรา ๖๓) 
  (๒) ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุอันตรายตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายของบุคคล
ดังกลาวอันเกิดแตวัตถุอันตรายน้ัน เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือ 
เกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายน้ันเอง (มาตรา ๖๔) 
  (๓) นายจาง ตัวการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิด 
ที่บุคคลตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน แตชอบที่จะไดชดใชจาก
บุคคลดังกลาว เวนแตจะมีสวนผิดในการสั่งใหทํา การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่นอันมี
ผลโดยตรงใหเกิดการละเมิดข้ึนน้ัน (มาตรา ๖๕) 
  (๔) ผูผลิต ผู นําเขา ผูขายสง คนกลาง และผูมีสวนในการจําหนายจายแจก 
ทุกชวงเวลาตอจากผูผลิต จนถึงผูที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ 
ตองรวมรับผิดในผลแหงการละเมิด (มาตรา ๖๖) 
  สําหรับความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) ตามพระราชบัญญัติน้ีไดนํามา
จากกฎหมายวาดวยความรับผิดเน่ืองในความชํารุดบกพรองของสินคา (product liability)  
ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี โดยวางหลักที่สําคัญวาการที่สินคาชํารุดบกพรอง
กอใหเกิดอันตรายโดยไมสมควรจะตองมีผูรับผิดในความชํารุดบกพรองน้ันและไดวางหลักใหผูผลิต 
ผูนําเขาและผูที่อยูในสวนของการกระจายสินคาตองรวมกันรับผิดอยางเด็ดขาดตอผูที่ไดรับ 
ความเสียหาย เวนแตความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความผิดของบุคคลผูตองเสียหายเอง 
 

จะเห็นไดวากฎหมายของตางประเทศที่นําหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใช 
สวนใหญจะเปนการใหความคุมครองความเสียหายที่กระทบกับบุคคลจํานวนมากหรือมุงหมาย 
ใหความคุมครองประโยชนสาธารณะซึ่งเปนหลักการที่สอดคลองกับกฎหมายของไทยที่นําหลัก 
ความรับผิดโดยเครงครัดมากําหนดไวในพระราชบัญญัติตาง ๆ  ไดแก รางพระราชบญัญัติความรับผิด
ทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. .... พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย 
ที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายเหลาน้ีกําหนดข้ึนเพื่อ
คุมครองผูไดรับความเสียหายโดยไมคํานึงถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูกระทําและ
พิจารณาเฉพาะความเสียหายที่เปนผลมาจากการกระทําหรือไมเทาน้ัน ทั้งน้ี เน่ืองจากผูกระทําเทาน้ัน
ที่จะเปนผูรูวาไดกระทําไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ และกฎหมายจึงผลักภาระไปใหจําเลย
ตองพิสูจนวาการกระทําของตนเขาขอยกเวนความรับผิดตามกฎหมายตอไป 
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สวนท่ี ๒  ระดับการกระทําของบุคคลท่ีตองรับผิดทางละเมิด 
 

การกระทําที่จะเปนเหตุใหบุคคลตองรับผิดทางละเมิดจะตองประกอบดวย
องคประกอบที่สําคัญประการหน่ึงซึ่งเปนองคประกอบทางดานจิตใจของผูกระทําความผิด 
คือตองเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ สําหรับการกระทําโดยจงใจ หมายถึง  
การกระทําโดยรูสํานึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทําของตนเอง กลาวคือ รูวาการกระทําของ
ตนเองน้ันจะเกิดผลเสียหายตอบุคคลอื่น แตไมเจาะจงวาจะเกิดผล เสียหายอยางหน่ึงอยางใด 
ข้ึนโดยเฉพาะ แตกตางจากการกระทําโดยเจตนาตามความหมายในมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา เพราะเจตนาตองมีความมุงหมายอันประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผลที่จะเกิดข้ึนโดยเฉพาะ  
ดังน้ัน การกระทําโดยจงใจจึงมีความหมายกวางกวาเจตนาเมื่อผูกระทําประสงคใหเกิดความเสียหาย
อันเปนการจงใจกระทําแลว แมความเสียหายจะเกิดข้ึนมากนอยกวาที่ประสงคเพียงใด การกระทําน้ัน
ยังเปนการกระทําละเมิดโดยจงใจ  

สวนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ หมายถึง การกระทําที่ผูกระทําไมไดใช 
ความระมัดระวังใหเพียงพอ (ขาดหรือปราศจากความระมัดระวัง) ในการกระทําหรืองดเวนกระทําการ 
อยางใดอยางหน่ึง ดังน้ัน ในการวินิจฉัยการกระทําโดยประมาทของผูกระทําจึงตองพิจารณาวา
ผูกระทําไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอแลวหรือไมและเพื่อมิใหบุคคลตองใชความระมัดระวัง 
มากหรือนอยจนเกินไป จึงมีความจําเปนที่กฎหมายจะตองกําหนดระดับการกระทําของบุคคลไว  
โดยหากผูกระทําไดใชความระมัดระวังมากกวาหรือเทากับมาตรฐานความระมัดระวังที่กฎหมาย
กําหนดไมตองรับผิดตามกฎหมายในสวนของการกระทําโดยประมาทเลินเลอ แตหากผูกระทําได
กระทําโดยใชความระมัดระวังที่ตํ่ากวามาตรฐานความระมัดระวังที่กฎหมายไดกําหนดไว จะเปนการกระทําโดย
ประมาทเลินเลอซึ่งตามมาตรา ๔๒๐ บุคคลผูกระทําละเมิดโดยความประมาทเลินเลอยอมเพียงพอ 
ที่จะใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว  

อยางไรก็ดี เน่ืองจากไดมีแนวคําวินิจฉัยของศาลที่ไดมีการพิจารณาวินิจฉัยลึกลงไป
วาการกระทําของจําเลยเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงซึ่งคําวา “ความประมาท
เลินเลออยางรายแรง” ไมไดมีการบัญญัติไวในมาตราหน่ึงมาตราใดแหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย วาดวยความรับผิดเพื่อละเมิด และในระบบกฎหมายไทยในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดไมมีการบัญญัติความหมายไวในตัวบทกฎหมายฉบับใดเลย แตในคําวินิจฉัยของศาลกลับมี
การนําความประมาทเลินเลออยางรายแรงไปใชในการอธิบายการกระทําความผิดของจําเลย 
ในลักษณะเปนการกระทําที่มีความรายแรง การนําหลักเรื่องประมาทเลินเลออยางรายแรงมาใชใน
ระบบกฎหมายไทยจึงเปนเรื่องที่ยังขาดความเขาใจวาการกระทําเชนไรเปนการกระทําที่มีลักษณะ 
เปนประมาทเลินเลออยางรายแรง และความชัดเจนในการแบงขอบเขตระหวางการกระทําประมาท
เลินเลอ และประมาทเลินเลออยางรายแรง ในกฎหมายไทยยังไมไดมีการระบุแยกกันอยางชัดเจน 
ดังน้ัน การศึกษาถึงระดับการกระทําของบุคคลที่ตองรับผิดทางละเมิดในสวนที่เกี่ยวกับการกระทํา 
โดยประมาทเลินเลอ และการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง จะชวยใหเกิดความรูความ
เขาใจและสามารถปรับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ไดอยางถูกตองย่ิงข้ึน โดยในเบื้องตนจะทําการศึกษาระดับการกระทําที่ตองรับผิดโดยประมาทเลินเลอ
และประมาทเลินเลออยางรายแรงในระบบกฎหมายประมวลกฎหมาย (Civil Law) และระบบจารีต
ประเพณี (Common Law) เพื่อทําความเขาใจหลักการของระบบกฎหมายทั้งสองระบบอันจะนําไปสู
การทําเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับระดับความรับผิดของระบบกฎหมายไทย 
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 ๒.๑ ความประมาทเลินเลออยางรายแรงในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 
การกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 

ไดรับสืบทอดมาจากหลักกฎหมายโรมัน ในหัวขอน้ีจะทําการศึกษาเกี่ยวกับความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงในความรับผิดเพื่อละเมิดตามกฎหมายแพงฝรั่ ง เศสและกฎหมายเยอรมัน 
ซึ่งเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายเชนเดียวกับประเทศไทย 

๒.๑.๑ ประเทศฝรั่งเศส 
 ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสไดมีการแบงแยกระดับความประมาทเลินเลอ

ออกเปน ๒ ระดับ คือ  
 (๑) ประมาทเลินเลอธรรมดา (ในฐานะที่เปนความผิดธรรมดา faute 

simple) 
 (๒) ประมาทเลินเลออยางรายแรง (ในฐานะที่เปนความรับผิดอยางรายแรง  

faute lourde) หมายถึง การไมใชความระมัดระวังแมเพียงเล็กนอยในการทําใหเกิดความเสียหายแก
ชีวิตและทรัพยสิน และในกฎหมายแพงฝรั่งเศส ประมาทเลินเลออยางรายแรง faute lourde  
มีความหมายเทากับการจงใจผิดสัญญา (deliberate breach of contract) หรือความไมสุจริต  
(bad faith) ซึ่งการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงมีความใกลเคียงการกระทําโดยจงใจ 
อยางมาก 

 ความประมาทเลินเลออยางรายแรง สวนใหญจะนําไปใชในการพิจารณา
ความรับผิดเพื่อละเมิดของผูประกอบวิชาชีพ (La faute professionnelle) โดยศาลถือวาความผิด
ของผูประกอบวิชาชีพที่ตองรับผิดเพื่อละเมิดน้ัน จะตองเปนการกระทําความผิดดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรงเทาน้ัน กลาวคือ ผูประกอบวิชาชีพจะไมตองรับผิดแมกระทําสิ่งที่บุคคลผูพึง 
มีความระมัดระวังจะไมกระทํา แตจะรับผิดเมื่อผูประกอบวิชาชีพกระทําในสิ่งที่บุคคลผูพึงมี 
ความระมัดระวังเพียงเล็กนอยจะไมพึงกระทํา ๑๑ นอกจากจะใชในการพิจารณาความรับผิดเพื่อละเมิด
ของผูประกอบวิชาชีพแลว การกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงยังใชในการพิจารณาการ
กระทําของคูสัญญาในสัญญาที่มีขอตกลงยกเวนความรับผิดเมื่อคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดกระทําโดย
ประมาทเลินเลอที่กฎหมายยอมรับใหตกลงเปนขอสัญญาได แตหากเปนกรณีที่กฎหมายไมยอมให
กระทํา เมื่อเกิดปญหาการฟองรองในมูลหน้ีในทางสัญญาใหผูกระทําการตองชดใช ศาลจะไมยอมรับ
ใหมีการลงโทษในทางแพงทั้ งในทางสัญญาและทางละเมิดเพราะการลงโทษผูกระทําผิด 
เปนวัตถุประสงคในทางอาญาไมใชในทางแพง๑๒ 

                                                
๑๑ Panayotis J.Zepos, Phoebus Christodoulou, professiona Liability. International 

Encyclopedia of Comparative Law, (Vol 11 Torts chapter 6), p. 6. อางโดย ธนาศักดิ์ วิเศษรจนา ,  
ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ : ศึกษากรณีความรับผิดเพื่อละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑, น. ๙๒. 

๑๒ Charles Calleros, A comparative Analysis of the American Common Law  
and the French Civil Code, (Brooklyn Journal of Inernational Law, 2006), p. 16. อางโดย ธนาศักดิ์ วิเศษรจนา, 
ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ : ศึกษากรณีความรับผิดเพื่อละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง, 
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑ น. ๙๓. 
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 นอกจากน้ี ความรับผิดเพื่อละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงจะใชใน
กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดเปนสวนมาก โดยหลักเกณฑความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
มีหลักวา ถาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เจาหนาที่ตองรับผิด
เปนการสวนตัว ไมถือวาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่๑๓ 

 
๒.๑.๒ ประเทศเยอรมนี 

 ในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดของเยอรมันจะไมมีการบัญญัติถึงความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงไวในกฎหมายอยางชัดเจน แตกฎหมายเยอรมันไดรับอิทธิพลมาจาก
หลักกฎหมายโรมัน ดังน้ัน กฎหมายเยอรมันจึงแบงระดับความประมาทเลินเลอออกไดเปน ๓ ระดับ
ดังน้ี๑๔ 

 (๑) ความประมาทเลินเลออยางเบา (leichte Fahrlassigkeit) 
 (๒) ความประมาทเลินเลออยางรายแรง (Grobe Fahrlassigkeit) 
 (๓) ความประมาทเลินเลอท่ีใชความระมัดระวังเชนเดียวกับท่ีลูกหน้ีเคยใช

ในการปฏิบัติกิจการของตนตองนําหลักเรื่องความประมาทเลินเลออยางรายแรงมาพิจารณา
ประกอบดวย 

 ในกฎหมายแพงเยอรมัน ผูกระทําตองรับผิดในความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงที่ตนไดกระทําการกอใหเกิดความเสียหายข้ึนเมื่อกฎหมายไดบัญญัติไววาใหเขาจะตอง
รับผิดตอเมื่อไดกระทําโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งจะถือวาการกระทําดวย 
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงน้ันมีความรายแรงเสมือนเทียบเทากับการกระทําดวยความจงใจ 
แตสวนใหญแลว กฎหมายเยอรมันจะถือเพียงวาการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางเบา ผูกระทํา
ตองรับผิดโดยไมจําตองมีกฎหมายบัญญัติใหรับผิดเหมือนดังกับกรณีกระทําโดยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 
 

 ๒.๒ ความประมาทเลินเลออยางรายแรงในระบบจารีตประเพณี (Common Law) 
ความรับผิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงในระบบจารีตประเพณีไดรับ 

การพัฒนามาจากแนวคําพิพากษา ในหัวขอน้ีจะเปนการศึกษาหลักความประมาทเลินเลอในประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากทั้งสองประเทศดังกลาวเปนตนแบบของกฎหมายระบบจารีต
ประเพณี อยางไรก็ดี ในระบบจารีตประเพณี หลักเรื่องความประมาทเลินเลออยางรายแรงในสวนของ
ความรับผิดเพื่อละเมิดไมไดมีการยอมรับหรือนําไปใชอยางแพรหลายมากนัก แตจะถูกนําไปใช 
อยางแพรหลายในสวนของความรับผิดทางอาญา ดังน้ัน การศึกษาความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงในกฎหมายอังกฤษและสหรัฐอเมริกา จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองทําการศึกษา 
ความประมาทเลินเลอในทางอาญาประกอบดวย 

                                                
๑๓วรเจตน  ภาคีรัตน, คดีปกครองเก่ียวกับการละเมิดและความรับผิดอยางอ่ืนของฝายปกครอง, 

(กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอตอสํานักงานศาลปกครอง, ๒๕๔๘), น. ๒๐๓. 
๑๔The British Institute of International and Comparative Law, Manual of German 

Law Volume 1 ed, By E.J. Cohn, (London : Oceana Publication Inc., 1968), p.118. อางโดย ธนาศักดิ์  วิเศษรจนา, 
ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ : ศึกษากรณีความรับผิดเพื่อละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง  
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑, น.๑๑๐. 
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๒.๒.๑ ประเทศอังกฤษ  
 การกระทําโดยประมาทตามกฎหมายอังกฤษแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ 
 (๑) ความประมาทธรรมดา (negligence) เปนกรณีที่ผูกระทําละเลยหรือ 

ไมเอาใจใสตอภยันตรายซึ่งรวมทั้งกรณีที่ผูกระทําควรที่จะรูวามีการเสี่ยงตอภยันตรายและควรมี 
ความเอาใจใสกับภยันตราย ความรับผิดของจําเลยสําหรับความประมาทธรรมดา (negligence)  
จึงข้ึนอยูกับขอเท็จจริงที่วาจําเลยละเลยที่จะรู (realize) หรือควรที่จะตองรูถึงการเสี่ยงตอภยันตราย
และละเลยที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการกระทําของวิญูชน จําเลยจะมีความประมาทธรรมดาในผล
ของการกระทําหรือการงดเวนการกระทํา ถาวิญูชน (reasonable person) สามารถมองเห็น
ภยันตรายที่กําลังจะเกิดข้ึนลวงหนาได แตจําเลยละเลย (fails) ที่จะมองเห็นภยันตรายลวงหนาได 
หรือจําเลยมองเห็นภยันตรายลวงหนาไดแตยังละเลย (fails) ที่จะจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงภยันตราย  
หรือจําเลยจัดการหลีกเลี่ยงภยันตรายดวยวิธีซึ่งตํ่ากวามาตรฐานการกระทําอันพึงคาดหมายไดจาก
วิญูชนที่มองเห็นถึงภยันตรายเชนวาน้ัน๑๕ 

 (๒) ความประมาทโดยจงใจ (recklessness) หมายถึงการขาดความ
ระมัดระวังอยางมาก 

 ความแตกตางระหวางประมาทโดยจงใจ (recklessness) และประมาท
ธรรมดา (negligence) อยูที่การรูตัวหรือการไมรูตัวถึงการเสี่ยงตอภยันตรายของผูกระทํากลาวคือ
สําหรับประมาทโดยจงใจ (recklessness) ผูกระทําจะตองรูตัว (aware) วาการกระทําของตน 
เปนการเสี่ยงที่จะกอใหเกิดภยันตรายไมวาจะเปนการรูตัวในทางอัตวิสัย (subjective) หรือการรูตัว
ในทางภาวะวิสัย (objective) แตสําหรับประมาทธรรมดา (negligence) น้ัน ผูกระทําไมจําเปนตองมี
องคประกอบในเรื่องของการรูตัว แตอยางไรก็ดี ความประมาทธรรมดา (negligence) มีหลักเกณฑ 
ที่สําคัญประการหน่ึงที่เหมือนกับความประมาทโดยจงใจ (recklessness) น้ันคือตองเปนการเสี่ยงภัย 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร (unreasonable risk) การเสี่ยงภัยโดยไมมีเหตุผลอันสมควร (unreasonable 
risk) เปนเรื่องปกติที่ในบางครั้งผูกระทําอาจจะตองมีการกระทําที่มีลักษณะเปนการเสี่ยงภัย 
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งหากเปนการเสี่ยงภัยที่มีเหตุผลอันสมควร (reasonable risk) แลว  
แมจะเกิดภยันตรายข้ึนยอมไมเปนการกระทําโดยประมาท ระดับของความเปนไปได (probability)  
ที่จะเกิดภยันตรายเปนเรื่องที่มีความแปรผัน โดยการกระทําโดยประมาท (negligence) เปนการเสี่ยง 
ตอภยันตรายที่มีระดับของความเปนไปไดที่จะไมไดรับการยอมรับในทางสังคม (socially unacceptable) 
ซึ่งเรื่องน้ีข้ึนอยูกับสิ่งที่เกิดข้ึนในระหวางที่มีการเสี่ยงตอภยันตรายและประโยชนในทางสังคมที่จะ
ไดรับจากการเสี่ยงตอภยันตราย กลาวคือ การเสี่ยงตอภยันตรายเปนเรื่องมีเหตุผลอันสมควรหรือไม
จะตองพิจารณาโดยใชมาตรฐานของบุคคลธรรมดาและวิญูชน (the standards of the ordinary and 
reasonable person) ไมไดข้ึนอยูกับวาจําเลยคิดวาการเสี่ยงตอภยันตรายเปนเรื่องมีเหตุผลอันสมควร
หรือไมมีเหตุผลอันสมควร๑๖ 

                                                
๑๕Richard Card, Criminal Law, 12 ed. (London: Butterworths, 1992), p. 78 อางโดย

ทัศนวรรณ สิริพรหมเจริญ, มาตรฐานความระมัดระวังกรณีกระทําการโดยประมาท วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐, น. ๙๔. 

๑๖Jonathan Herring, Criminal Law Text, Cases, and Materials, (New York : Oxford 
University Press Inc., 2004), p. 152.อางโดยทัศนวรรณ สิริพรหมเจริญ, มาตรฐานความระมัดระวังกรณีกระทํา
การโดยประมาท วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐,น. ๑๐๑. 
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๒.๒.๒ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแบงออกไดเปน ๒ ประเภทเชนเดียวกับ

กฎหมายอังกฤษ คือ  
 (๑) ความประมาทธรรมดา (negligence) หมายถึง การกระทําใดๆ  

ของผูกระทําที่เปนการเสี่ยงตอภยันตรายอันไมสมควรซึ่งเกิดจากการที่ผูกระทําละเลยที่จะรับรู 
ถึงความเสี่ยงน้ัน และเปนการกระทําที่เบี่ยงเบนอยางรายแรงออกจากมาตรฐานความระมัดระวัง 
ซึ่งวิญูชน (reasonable person) พึงจะปฏิบัติในสถานการณเชนเดียวกับผูกระทํา 

 (๒) ความประมาทโดยจงใจ (recklessness) เปนการกระทําที่เพิกเฉย 
ตอการเสี่ยงที่จะกอใหเกิดภยันตรายโดยรูตัว กลาวคือ ผูกระทําไดกระทําโดยรูอยูแลววาเปนการเสี่ยง
ที่จะกอใหเกิดภยันตรายข้ึนแตยังขืนทําลงหรืออาจกลาวไดวาเปนกรณีที่ผูกระทําไมใยดีตอผลที่จะ
เกิดข้ึนและเปนการสรางภาพแหงการเสี่ยงใหเกิดข้ึนโดยคาดหมายได กลาวคือ ผูกระทําไดมองเห็นผล 
ที่อาจจะเกิดข้ึนไดอยางลางๆ และผูกระทําไดเลือกที่จะทําใหโอกาสที่จะเกิดเหตุรายข้ึนน้ันมี 
ความชัดเจนมากย่ิงข้ึน นอกจากจะตองเปนการกระทําโดยขาดความระมัดระวัง (carelessness) หรือ
เพิกเฉย (disregard) ตอภยันตรายที่อาจเกิดข้ึนตอบุคคลอื่นแลวยังจะตองปรากฏวาผูกระทํายังขืน
กระทําลงโดยคิดวาคงสามารถหลีกเลี่ยงไมใหเกิดภยันตรายเชนน้ันไดอีกดวย 

 
 ๒.๓ ระดับการกระทําโดยประมาทเลินเลอและประมาทเลินเลออยางรายแรงตาม

กฎหมายไทย 
ความประมาทเลินเลอในกฎหมายไทยเปนเหตุสําคัญของความรับผิดทางละเมิด

ประการหน่ึง แตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดบัญญัติวิเคราะหศัพทความหมายของ
ความประมาทเลินเลอไว แตนักนิติศาสตรสวนมากจะอธิบายความหมายของประมาทเลินเลอในทาง
แพงโดยอางอิงกับความหมายในทางอาญาตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
บัญญัติวา “การกระทําโดยประมาท ไดแก การกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดย
ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทํา 
อาจใชความระมัดระวังเชนวาน้ันได แตหาไดใชอยางเพียงพอไม”  

ดังน้ัน ความรับผิดทางละเมิดโดยประมาทเลินเลอในมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย จึงหมายความวา การกระทําโดยมิใชจงใจแตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง 
ซึ่งบุคคลในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวาน้ันได
แตหาไดใชอยางเพียงพอไม  

สวนคําวา “ความประมาทเลินเลออยางรายแรง” ไมไดมีการบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของความรับผิดเพื่อละเมิด แตจากคําอธิบายของนักนิติศาสตร 
หลายทานสามารถสรุปความหมายของการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงไดวา ประมาท
เลินเลออยางรายแรง หมายความถึง ลักษณะพฤติกรรมของผูกระทําในการขาดความระมัดระวังที่มีความ
รุนแรง อีกทั้งผูกระทํารูถึงความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดข้ึนแตไมใสใจถึงอันตรายที่จะเกิดข้ึนน้ันกลบักระทํา
การที่เสี่ยงอันตรายภายใตการคิดคํานวณหรือความคาดหวังวาความเสียหายที่เสี่ยงอันตรายจะไมเกิดข้ึน 
แตเมื่อกระทําการแลวเกิดการคํานวณที่ผิดพลาดทําใหเกิดความเสียหายที่สงผลใหเกิดความเสียหาย
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อยางรายแรงตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลอื่น๑๗ อยางไรก็ตาม การแบงแยกวากรณีใด 
เปนการกระทําโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือการกระทําโดยประมาทเลินเลอจะพิจารณาวา
บุคคลผูกระทําละเมิดน้ันควรจะคาดเห็นถึงความเสียหายหรือไม หากสามารถคาดเห็นถึงความเสี่ยง 
ในการที่จะกอใหเกิดความเสียหายแลว ยังขืนกระทําดวยความไมใสใจที่จะใชความระมัดระวัง 
เปนอยางมากซึ่งมีมาตรฐานสูงกวาความประมาทเลินเลอแลวตองถือวากระทําดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ในทางตรงกันขาม หากกระทําการโดยไมใชความระมัดระวังทั่วไปโดยไมไดคาดเห็นถึง
ความเสี่ยงในการที่จะกอใหเกิดความเสียหายข้ึนตองถือเพียงวาเขากระทําดวยความประมาทเลินเลอ
เทาน้ันสวนสภาวะจิตใจของผูกระทําละเมิดอันมีลักษณะเปนประมาทเลินเลออยางรายแรง จะเห็น 
ในกรณีที่ผูกระทําละเมิดมีพฤติกรรมที่ช่ัวราย โดยเปนการกระทําละเมิดที่ปราศจากความระมัดระวัง
แมแตเพียงเล็กนอย โดยไมใสใจกับผลของการกระทําที่จะกอใหเกิดความเสียหายข้ึน กฎหมายจึงตอง
ทําการปองปรามไมใหกระทบกับความสงบสุขของสังคม 

นอกจากน้ี ตามแนวคําพิพากษาของศาลไทยไดใชคําวา ประมาทเลินเลออยาง
รายแรง ในการวินิจฉัยการกระทําของจําเลยวามีลักษณะเปนการกระทําที่มีความรายแรงเกินกวา
ความประมาทธรรมดา เพื่อเนนยํ้าใหเห็นถึงความรุนแรงของการกระทําที่สมควรจะตองปองปราม
ไมใหเกิดการเอาเปนเย่ียงอยางของบุคคลในสังคม เชน คําพิพากษาฎีกาที่  ๕๑๘๘/๒๕๓๓  
คําพิพากษาฎีกาที่  ๕๒๖/๒๕๓๔ คําพิพากษาฎีกาที่  ๗๓๑๔/๒๕๓๗ คําพิพากษาฎีกาที่  
๓๗๖๒/๒๕๓๘ คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๒๒๔/๒๕๓๙ คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๐๓/๒๕๔๐ คําพิพากษา
ฎีกาที่ ๑๓๔๐/๒๕๔๑ คําพิพากษาฎีกาที่  ๕๔๙๑/๒๕๔๕ คําพิพากษาฎีกาที่  ๓๙๙/๒๕๔๖  
และคําพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๐/๒๕๔๖  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือตอบขอหารือของกรมบัญชีกลาง 
เรื่อง  หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(เรื่องเสร็จที่ ๖๑/๒๕๔๐)๑๘ โดยใหความเห็นเกี่ยวกับถอยคําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” ตาม
มาตรา ๘ วรรคหน่ึง๑๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไววา 
อยางไรเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงยอมข้ึนอยูกับขอเท็จจริงแตละกรณีไป ซึ่งความประมาท
เลินเลอน้ันเปนการกระทํามิใชโดยเจตนาประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล แตเปนการกระทําโดย
ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนน้ันจําตองมีตามวิสัยและพฤติการณ  สวนความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงจะมีลักษณะไปในทางที่บุคคลน้ันไดกระทําไปโดยขาดความระมัดระวังที่
เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานอยางมาก เชน คาดเห็นไดวาความเสียหายอาจเกิดข้ึนไดหรือหาก

                                                
๑๗ทานศาสตราจารย จิตติ  ติงศภัทิย, ทานศาสตราจารยไชยศ  เหมะรัชตะ, ทานศาสตราจารย 

ศักดิ์  สนองชาต,ิ ทานศาสตราจารย เสนีย  ปราโมช และทานศาสตราจารย พจน  ปุษปาคม ตางอธิบายในทํานอง
เดียวกัน. 

๑๘หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุดที่ นร ๐๖๐๑/๐๘๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๐ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เรื่อง  หารือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙  

๑๙มาตรา ๘ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหม ทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการ
ละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน ดังกลาวแก
หนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการน้ันไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  

  ฯลฯ   ฯลฯ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระมัดระวังสักเล็กนอยก็คงไดคาดเห็นการอาจเกิดความเสียหายเชนน้ัน เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๑๗๘๙-๑๗๙๐/๒๕๑๘ กรณีโรงงานของจําเลย (กระทรวงการคลัง) เผาเศษปอ ทําใหมีควันดําปกคลุม
ถนนจนมองไมเห็นทางขางหนาเปนเหตุใหรถขับมาชนทายรถโจทกซึ่งจอดอยูไดรับความเสียหาย 
ซึ่งเหตุการณเชนน้ีเคยเกิดมาแลว ๒-๓ ครั้ง แตก็ปลอยปละละเลยไมเปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอ  
เปนกรณีที่จําเลยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนตน 

จากแนวคําพิพากษาของศาลและคําอธิบายของนักนิติศาสตรสามารถสรุปไดวา  
ในระบบกฎหมายไทยไดมีการยอมรับการแบงระดับการกระทําที่ตองรับผิดในกรณีประมาทเลินเลอธรรมดา
และประมาทเลินเลออยางรายแรงซึ่งเปนหลักเกณฑที่นํามาจากหลักกฎหมายโรมันโดยเปนการยอมรับ 
การแบงระดับความรายแรงของความประมาทเลินเลอเหมือนดังเชนในกฎหมายฝรั่งเศสและ
กฎหมายเยอรมัน ซึ่งเปนประเภทในระบบกฎหมาย Civil Law มีขอสังเกตดวยวา ประมาท
เลินเลออยางรายแรงของ Civil Law และของไทยจะมีลักษณะใกลเคียงกับ recklessness  

นอกจากการอธิบายของนักกฎหมายและแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ใหความหมาย
เรื่องความประมาทเลินเลออยางรายแรงไวดังกลาวแลว คําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง”  
ยังปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหลายบรรพหลายมาตราดวยกัน ไดแก บรรพ ๑ 
มาตรา ๑๕๘๒๐ บรรพ ๒ มาตรา ๓๑๐๒๑ มาตรา ๓๙๘๒๒ มาตรา ๔๔๑๒๓ บรรพ ๓ มาตรา ๖๒๓๒๔ 
มาตรา ๘๗๙๒๕ มาตรา ๙๐๕๒๖ มาตรา ๑๐๕๗๒๗ บรรพ ๕ มาตรา ๑๕๙๔๒๘ มาตรา ๑๕๙๘/๘๒๙ และ

                                                
๒๐มาตรา ๑๕๘  ความสําคัญผิดตามมาตรา ๑๕๖ หรือมาตรา ๑๕๗ ซ่ึงเกิดขึ้นโดย 

ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของบุคคลผูแสดงเจตนา บุคคลน้ันจะถือเอาความสําคัญผิดน้ันมาใชเปน
ประโยชนแกตนไมได 

๒๑มาตรา ๓๑๐ ในมูลหน้ีอันพึงตองชําระตามเขาส่ังน้ัน ลูกหน้ีมีสิทธิที่จะสอบสวนถึงตัวผูทรง
ตราสาร หรือสอบสวนความถูกตองแทจริงแหงลายมือชื่อหรือดวงตราของผูทรงได แตก็หามีความผูกพันที่จะตองทํา
ถึงเพียงน้ันไม แตถาลูกหน้ีทําการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงไซร การชําระหน้ีน้ันก็ไม เปน 
อันสมบูรณ 

๒๒มาตรา ๓๙๘ ถาผูจัดการทํากิจอันใดเพื่อประสงคจะปดปองอันตรายอันมีมาใกลตัวการ  
จะเปนภัยแกตัวก็ดี แกชื่อเสียงก็ดี หรือแกทรัพยสินก็ดี ทานวาผูจัดการตองรับผิดชอบแตเพียงที่จงใจทําผิด หรือ 
ที่เปนความประมาทเลินเลออยางรายแรงเทาน้ัน 

๒๓มาตรา ๔๔๑ ถาบุคคลจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางใดๆ เพราะ 
เอาสังหาริมทรัพยของเขาไปก็ดี หรือเพราะทําของเขาใหบุบสลายก็ดี เม่ือใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลซ่ึงเปนผู
ครองทรัพยน้ันอยูในขณะที่เอาไป หรือขณะที่ทําใหบุบสลายน้ันแลว ทานวาเปนอันหลุดพนไปเพราะการที่ไดใชให
เชนน้ัน แมกระทั่งบุคคลภายนอกจะเปนเจาของทรัพยหรือมีสิทธิอยางอ่ืนเหนือทรัพย น้ัน เวนแตสิทธิของ
บุคคลภายนอกเชนน้ันจะเปนที่รูอยูแกตนหรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตน 

๒๔มาตรา ๖๒๓ ความรับผิดของผูขนสงยอมสุดส้ินลงในเม่ือผูรับตราสงไดรับเอาของไวแลว 
โดยไมอิดเอ้ือน และไดใชคาระวางพาหนะกับทั้งอุปกรณเสร็จแลว 

แตความที่กลาวน้ีทานมิใหใชบังคับในกรณีที่ของสูญหายหรือบุบสลายเห็นไมไดแตสภาพ
ภายนอกแหงของน้ัน หากวาไดบอกกลาวความสูญหายหรือบุบสลายแกผูขนสงภายในแปดวันนับแตวันสงมอบ 

อน่ึง บทบัญญัติทั้งหลายน้ีทานมิใหใชบังคับในกรณีที่ มีการทุจริตหรือประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงอันจะปรับเอาเปนความผิดของผูขนสงได 

๒๕มาตรา ๘๗๙ รับประกันภัยไมตองรับผิดในเม่ือความวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนซ่ึงไดระบุไวใน
สัญญาน้ันไดเกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผู เอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในความวินาศภัยอันเปนผลโดยตรงมาแตความไมสมประกอบในเน้ือ
แหงวัตถุที่เอาประกันภัย เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บรรพ ๖ มาตรา ๑๗๓๑๓๐ นอกจากน้ี ยังปรากฏในพระราชบัญญัติเฉพาะ เชน มาตรา ๘๓๑ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๘ แหงพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔๓๒มาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑๓๓ มาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕๓๔  
และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐๓๕  

                                                                                                                                       
๒๖มาตรา ๙๐๕ ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐๘ บุคคลผูไดตั๋วเงินไวในครอบครอง  

ถาแสดงใหปรากฏสิทธิดวยการสลักหลังไมขาดสาย แมถึงวาการสลักหลังรายที่สุดจะเปนสลักหลังลอยก็ตาม ทานให
ถือวาเปนผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย เม่ือใดรายการสลักหลังลอยมีสลักหลังรายอ่ืนตามหลังไปอีก ทานใหถือวา
บุคคลผูที่ลงลายมือชื่อในการสลักหลังรายที่สุดน้ัน เปนผูไดไปซ่ึงตั๋วเงินดวยการสลักหลังลอย อน่ึงคําสลักหลัง 
เม่ือขีดฆาเสียแลวทานใหถือเสมือนวามิไดมีเลย 

ถาบุคคลผูหน่ึงผูใดตองปราศจากตั๋วเงินไปจากครอบครอง ทานวาผูทรงซ่ึงแสดงใหปรากฏสิทธิ
ของตนในตั๋วตามวิธีการดังกลาวมาในวรรคกอนน้ัน หาจําตองสละตั๋วเงินไม เวนแตจะไดมาโดยทุจริต หรือไดมาดวย
ความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

อน่ึง ขอความในวรรคกอนน้ี ใหใชบังคับตลอดถึงผูทรงตั๋วเงินส่ังจายใหแกผูถือดวย 
๒๗มาตรา ๑๐๕๗ ถาผูเปนหุนสวนคนใดรองขอเม่ือมีกรณีอยางใดอยางหน่ึงดั่งจะกลาวตอไปน้ี 

ศาลอาจส่ังใหหางหุนสวนสามัญเลิกกันเสียก็ได คือ 
(๑) เม่ือผูเปนหุนสวนคนใดคนหน่ึงนอกจากผูรองฟองน้ัน ลวงละเมิดบทบังคับใด ๆ อันเปนขอ

สาระสําคัญซ่ึงสัญญาหุนสวนกําหนดไวแกตน โดยจงใจหรือเลินเลออยางรายแรง 
(๒) เม่ือกิจการของหางหุนสวนน้ันจะทําไปก็มีแตขาดทุนอยางเดียวและไมมีหวังจะกลับฟนตัวไดอีก 
(๓) เม่ือมีเหตุอ่ืนใด ๆ ทําใหหางหุนสวนน้ันเหลือวิสัยที่จะดํารงคงอยูตอไปได 
๒๘มาตรา ๑๕๙๔ ถาผูปกครองไมปฏิบัติเก่ียวแกการทําบัญชีทรัพยสินหรือการยื่นบัญชีทรัพยสิน

ใหถูกตองครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๙๒ หรือมาตรา ๑๕๙๓ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลซ่ึงส่ังตาม
มาตรา ๑๕๙๓ หรือศาลไมพอใจในบัญชีทรัพยสินเพราะทําขึ้นดวยความเลินเลออยางรายแรงหรือไมสุจริต หรือเห็น
ไดชัดวาผูปกครองหยอนความสามารถ ศาลจะส่ังถอนผูปกครองน้ันเสียก็ได 

๒๙มาตรา ๑๕๙๘/๘  ใหศาลส่ังถอนผูปกครองในกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) ผูปกครองละเลยไมกระทําการตามหนาที ่
(๒) ผูปกครองประมาทเลินเลออยางรายแรงในหนาที ่
(๓) ผูปกครองใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
(๔) ผูปกครองประพฤติมิชอบซ่ึงไมสมควรแกหนาที ่
(๕) ผูปกครองหยอนความสามารถในหนาที่จนนาจะเปนอันตรายแกประโยชนของผูอยูใน

ปกครอง 
(๖) มีกรณีดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๕๘๗ (๓) (๔) หรือ (๕) 
๓๐มาตรา ๑๗๓๑  ถาผูจัดการมรดกมิไดจัดทําบัญชีภายในเวลาและตามแบบที่กําหนดไว หรือถา

บัญชีน้ันไมเปนที่พอใจแกศาล เพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือการทุจริต หรือความไมสามารถ 
อันเห็นประจักษของผูจัดการมรดก ศาลจะถอนผูจัดการมรดกเสียก็ได 

๓๑มาตรา ๘  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อ 
การละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว 
แกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการน้ันไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

๓๒มาตรา ๒๘  ใหบุคคลตามมาตรา ๒๗ ตลอดจนพนักงานและลูกจางของ บสท. ซ่ึงดําเนินการ
ตามพระราชกําหนดน้ี ไมตองรับผิดในการกระทําของตน เม่ือไดใชความระมัดระวังตามวิสัยของผูประกอบวิชาชีพ
ดังกลาวแลว เวนแตเปนกรณีฝาฝนกฎหมาย ทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

๓๓มาตรา ๗๖  หามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา 
ในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพื่อ 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
(มีตอหนาถัดไป) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มีขอสังเกตวา ระดับการกระทําของบุคคลที่ตองรับผิดทางละเมิดในกฎหมายไทย
นอกจากจะกําหนดกรณีที่เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ และประมาทเลินเลออยางรายแรง
ตามที่กลาวมาแลว ยังมีกฎหมายบางฉบับที่นําหลักประมาทโดยจงใจ (recklessness) ในระบบ
กฎหมายของ Common Law มาใช โดยถอยคําดังกลาวมีความหมายทํานองเดียวกับเจตนาเล็งเห็น
ผลตามกฎหมายอาญาหรือจงใจในทางแพงและมีความหนักแนนย่ิงกวาประมาทเลินเลออยางรายแรง 
แตหลักน้ีไมมีใชในกฎหมายไทยโดยทั่วไป แตมีการนํามาใชเน่ืองจากเปนกฎหมายที่เปนการอนุวัติตาม
สัญญา ไดแก มาตรา ๖๐ (๑)๓๖ แหงพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช
ขอความวา “โดยละเลยไมเอาใจใสท้ังท่ีรูวาการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชาน้ัน อาจเกิดขึ้น
ได” โดยนําหลักการมาจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการรับขนสินคาทางทะเล (United 
Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (the Hamburg Rules, 1978)) ซึ่งใช
คําวา “recklessly” และตอมามีการใชในรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหาย
จากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. ....๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๑๓/๒๕๕๒) เปนกฎหมายที่อนุวัติการตามอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยความรับผิดทางแพงสําหรับความเสียหายจากมลพิษของนํ้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ 

                                                                                                                                       
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๓๓) 

(๔) เปนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซ่ึงลูกจางไดกระทํา 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงโดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

๓๔มาตรา ๘๓  ใหบุคคลดังตอไปน้ีรับผิดตามมาตรา ๘๒ รวมกับบริษัทหรือเจาของหลักทรัพย 
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมมีสวนรูเห็น หรือโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูล หรือการ
ขาดขอความที่ควรตองแจงน้ัน 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
(๓) ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน 

ซ่ึงจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงลงลายมือชื่อรับรองขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน 

๓๕มาตรา ๑๖  คนพิการที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการใหมีคําส่ังเพิกถอนการ
กระทําหรือหามมิใหกระทําการน้ันได คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การรองขอตามวรรคหน่ึง ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิด 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจ โดยใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอ่ืน อันมิใชตัวเงินใหแกคนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติ 
โดยไมเปนธรรมได และหากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการน้ันเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการไมเกินส่ีเทาของคาเสียหายที่แทจริงดวยก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการในการรองขอและการวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

๓๖มาตรา ๖๐  การจํากัดความรับผิดของผูขนสงตามมาตรา ๕๘ มิใหใชบังคับแกกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) การสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชาที่เกิดขึ้นน้ันเปนผลจากการที่ผูขนสงหรือตัวแทน

หรือลูกจางของผูขนสงกระทําหรืองดเวนกระทําการโดยมีเจตนาที่จะใหเกิดการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา 
หรือโดยละเลยหรือไมเอาใจใส ทั้งที่รูวาการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชาน้ันอาจเกิดขึ้นได 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๗บันทึกขอความฝายกิจการนิติบัญญัติ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ผลการตรวจสอบ

รางพระราชบญัญัติการรับขนของทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. .... 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๗ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992) ในรางมาตรา ๑๑๓๘ 
วรรคสาม ที่ใชขอความวา “ละเลยไมเอาใจใสทั้งที่รูวาความเสียหายจากมลพิษน้ันอาจเกิดข้ึนได”  
ซึ่งคําวา “กระทําโดยไมเอาใจใส” เปนถอยคําที่เห็นวามาจากถอยคํา “recklessly” ซึ่งนักกฎหมาย
ไทยไดใหความเห็นไววา การกระทําโดยละเลยหรือไมเอาใจใสทั้งที่รูวาการสูญหาย เสียหาย  
หรือสงมอบชักชาอาจเกิดข้ึนไดน้ันจะคลายกับการกระทําโดยเจตนาเล็งเห็นผลในกฎหมายอาญา 
และถือไดวาเปนความผิดรายแรงพอๆ กับการกระทําที่มีเจตนาน้ันเอง๓๙ อยางไรก็ตาม ในราง 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. .... ที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนการอนุวัติตามอนุสัญญาสําหรับการรวบรวม
หลักเกณฑบางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ ทําข้ึน ณ กรุงมอนทรีออล  
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๙ (Convention for the Unification of Certain Rules for 
International Carriage by Air)  

ในรางมาตรา ๑๕ และรางมาตรา ๑๙ วรรคสาม ไดใชถอยคําในการใหความหมายของ
คําวา “recklessness”  แตกตางออกไปวา “หรือโดยประมาทเลินเลอและรูอยูวานาจะเปนผลใหเกิด
ความเสียหายข้ึน” ซึ่งถอยคําดังกลาวอาจทําใหบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องน้ีมีความลักลั่นกัน 
อยางไรก็ตาม ในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวดังกลาวศาลคงตองนําแนวความคิดของระบบกฎหมาย 
Common Law มาใชในการตีความ 

                                                
๓๘มาตรา ๑๑  หามเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากมลพิษจากเจาของเรือ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติน้ี 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับในกรณีที่ความเสียหายจากมลพิษน้ันเกิดขึ้นจากการกระทําหรือ

งดเวนการกระทําของบุคคลดังกลาวเปนสวนตัว ซ่ึงไดกระทําโดยจงใจหรือละเลยไมเอาใจใสทั้งที่รูวาความเสียหาย
จากมลพิษน้ันอาจเกิดขึ้นได 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๙ไผทชิต เอกจริยกร, รับขนของทางทะเล (Carriage of Good by Sea), พิมพครั้งที่ ๒,

(กรุงเทพมหานคร:วิญูชน,๒๕๔๑), น. ๔๐๐. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สวนท่ี ๓  การนําหลักคาเสียหายเชิงลงโทษมาปรับใชกับความรับผิดทางละเมิดในกฎหมายไทย 
 
แมวาประเทศไทยจะมีหลักการในการกําหนดสินไหมทดแทนรวมทั้งคาเสียหาย 

ทางละเมิดในมาตรา ๔๓๘๔๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนฐานในการเยียวยา 
ความเสียหายทางละเมิดที่เกิดข้ึนซึ่งเปนหลักกฎหมายละเมิดทั่วไป แตหลักกฎหมายดังกลาว 
ใชบังคับกับคดีละเมิดท่ัวไปโดยมิไดแยกบังคับตามลักษณะของการกอเหตุละเมิด แตอยูบน
พ้ืนฐานของหลักการเยียวยาความเสียหายเพ่ือใหผูเสียหายกลับคืนสูฐานะเดิมโดยพิจารณา 
แตเฉพาะผลเสียหายจากสภาพท่ีปรากฏจากตัวผูเสียหายเปนสําคัญ การกําหนดคาเสียหาย 
ในลักษณะน้ีจะถูกกําหนดใหชดใชคาเสียหายตามสภาพที่ปรากฏและเทาที่พสิูจนไดในขณะน้ันเทาน้ัน 
แตเมื่อนํามาใชกับคดีละเมิดบางเรื่องไมสามารถยับย้ังการกระทําของผูกระทําละเมิดไดและยัง 
ไมครอบคลุมความเสียหายที่รัฐหรือประชาชนไดรับจากการทําละเมิดดวย นอกจากน้ีอาจเปนผลทําให
ผูกอใหเกิดความเสียหายไมมีความเกรงกลัวกฎหมายและกลับมากระทําความผิดซ้ําอีก กรณีน้ี 
ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) จะมีหลักการกําหนดคาเสียหาย 
อยูหลายประเภทนอกเหนือไปจากการกําหนดคาเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายตามความเปนจริง 
โดยจะกําหนดแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการกําหนดคาเสียหายประเภทน้ัน ๆ และมี
คาเสียหายอยูประเภทหน่ึงที่เรียกวา “คาเสียหายเชิงลงโทษ” (punitive damages) ซึ่งเปน
คาเสียหายที่ศาลสามารถใชดุลพินิจกําหนดข้ึนเปนพิเศษนอกเหนือจากคาเสียหายตามความเปนจริงให
ผูกระทําตองรับผิด ในกรณีที่พบวาผูกระทําละเมิดมีเจตนารายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  
ซึ่งการนําหลักดังกลาวมาใชกับความรับผิดบางประเภทจะชวยเสริมมาตรการคุมครองผูเสียหาย 
ไดมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนเน่ืองจากหลักในการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษ ศาลสามารถใชดุลพินิจ
กําหนดคาเสียหายใหผูกระทําตองรับผิดไดอีกสวนหน่ึงหากการกระทําน้ันแสดงใหเห็นถึงเจตนาที่ 
ช่ัวรายในการไมใสใจถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงซึ่งจะเปนการลงโทษ
ใหผูกระทําผิดเข็ดหลาบและทําใหผูท่ีจะกระทําผิดเกิดความเกรงกลัวไมกลากระทําความผิดซ้ํา 
และในปจจุบันไดมีการนําหลักคาเสียหายเชิงลงโทษมาใช ในระบบกฎหมายไทยมากข้ึน เชน 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เน่ืองจากการกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปซึ่ งมีวัตถุประสงคเพื่อชดเชย 
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิด หากมองในแงความเปนธรรมของคูกรณี การที่ผูกระทํา
ละเมิดกอใหเกิดความเสียหายข้ึนเพียงใดยอมมีหนาที่ชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเทากับความเสียหาย
ที่เกิดข้ึน หรือหากมีวิธีอื่นที่สามารถเยียวยาผูเสียหายใหกลับคืนสูฐานะเดิมไดผูกระทําละเมิดจะตอง
ดําเนินการตามวิธีน้ัน ยอมเปนการสรางความเปนธรรมใหผูกระทําละเมิดและผูเสียหายทั้งสองฝาย 
แตถามองในแงความสงบสุขของสังคมจะพบวาในกรณีที่ผูกระทําละเมิดมีพฤติกรรมช่ัวรายโดยเปน
การจงใจกระทําละเมิดทั้งที่รูวาหากกระทําไปจะกอใหเกิดความเสียหายข้ึนแตมิไดแยแสกับผลของ
การกระทําน้ันหรือกรณีที่ผูกระทําละเมิดประมาทเลินเลออยางรายแรงและมีความเสียหายเกิดแก
ผูเสียหายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน หากจะใหผูกระทําตองรับผิดเพียงความเสียหายที่ตนไดกอใหเกิดข้ึน
ยอมไมเหมาะสมเพราะจะทําใหผูกระทําไมเข็ดหลาบและกลับมากระทําละเมิดเชนเดิมอีก   
                                                

๔๐มาตรา ๔๓๘  คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดน้ัน ใหศาลวินิจฉัยตามควรแก
พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 

อน่ึง คาสินไหมทดแทนน้ัน ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเ สียหายตองเสียไปเพราะละเมิด  
หรือใชราคาทรัพยสินน้ัน รวมทั้งคาเสียหายอันจะพงึบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใดๆ อันไดกอขึ้นน้ันดวย 
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การกระทําเชนน้ันอาจเปนเย่ียงอยางใหคนในสังคมคิดวาพฤติกรรมเชนน้ันเปนเรื่องปกติธรรมดา 
โดยไมสนใจวาเปนพฤติกรรมที่ช่ัวรายแตอยางใด ดวยเหตุน้ี จึงมีมาตรการหน่ึงที่จะเขามาชวยเสริม
หลักของการชดใชคาสินไหมทดแทนไดดีย่ิงข้ึน คือแนวคิดเรื่องหลักคาเสียหายเชิงลงโทษซึ่งเปนการ
กําหนดจํานวนเงินข้ึนโดยมิไดพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดข้ึนเทาน้ัน แตจะข้ึนอยูกับพฤติกรรม
ของผูกระทําละเมิดวามีความช่ัวรายเพียงใด 

สําหรับคาเสียหายเชิงลงโทษไดเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ หลังจากน้ัน 
คาเสียหายเชิงลงโทษไดกลายเปนลักษณะเดนซึ่งเปนที่คุนเคยของกฎหมายละเมิดและไดฝงราก 
ลงอยางมั่นคงในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) แมวาจะมีนักกฎหมายหลายฝาย
โตแยงแนวความคิดน้ี แตมีหลายฝายเชนกันที่เห็นวาคาเสยีหายเชิงลงโทษเปนเครื่องมือทางกฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากคาเสียหายเชิงลงโทษเปนคาเสียหายที่เพิ่มเติมข้ึนนอกเหนือจากคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายตามธรรมดา และมีวัตถุประสงคในการลงโทษจําเลยโดยไมไดเปนการวัดความ
สูญเสียและเสียหายของโจทก๔๑ ซึ่งโดยทั่วไปแลวคาเสียหายชนิดน้ีศาลจะกําหนดใหในคดีละเมิด
มากกวาคดีอยางอื่น คาเสียหายเชิงลงโทษจึงมีลักษณะกวางขวางและไดรับการยอมรับในประเทศที่ใช
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  
โดยลักษณะสําคัญของคาเสียหายชนิดน้ี ไดแก๔๒ 

(๑) เปนคาเสียหายที่กําหนดลงโทษตอบแทนผูกระทําละเมิด เพื่อปรามมิใหกระทํา 
มิชอบเชนน้ันอีกและขณะเดียวกันยังเปนเย่ียงอยางแกผูอื่นมิใหกระทําตามดวย 

(๒) ฝายโจทกไมจําตองพิสูจนคาเสียหายในสวนน้ีเพราะศาลจะเปนผูพิจารณากําหนดเอง
ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะความรายแรงแหงละเมิด สภาพและปริมาณความเสียหาย 
ที่โจทกไดรับ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของจําเลย 

(๓) เปนคาเสียหายที่เพิ่มเติมข้ึนนอกเหนือจากคาเสียหายที่ชดใชทดแทนความเสียหายจริง 
แตในบางคดีถึงแมไมปรากฏความเสียหายจริง ศาลอาจจะกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษเพียง 
อยางเดียวก็ได 

(๔) ศาลจะกําหนดใหเฉพาะกรณีละเมิดที่มีพฤติการณรุนแรง มีลักษณะการกระทํา
เชนเดียวกับคดีอาญา เชน การใชกําลังทําราย ขมขูหลอกลวง ฉอฉล ซึ่งผูละเมิดมุงหมายใหเกิดความ
กระทบกระเทือนตอจิตใจของผูเสียหาย หรือมุงหมายใหผูเสียหายอับอายหรือถูกเหยียดหยาม นอกจากน้ี 
คาเสียหายชนิดน้ีจะกําหนดข้ึนในกรณีที่พฤติกรรมของผูกระทําละเมิดมีความช่ัวรายมาก โดยเปนการ
จงใจกระทําละเมิดทั้ง ๆ ที่รูวาหากกระทําไปจะกอใหเกิดความเสียหายข้ึน แตมิไดใสใจกับผลของการ
กระทําน้ัน ไดแก การกระทําละเมิดโดยจงใจ (willful) การประมาทเลินเลออยางรายแรง (gross 
negligence) การกระทําที่ขาดความยับย้ัง (ganton) กระทําละเมิดโดยสะเพราไมใชความไตรตรอง 
ทําโดยไมคํานึงถึงผลที่ตามมา (reckless) กระทําละเมิดโดยมีเจตนาช่ัวราย ตองการใหผูอื่นไดรับ
อันตราย (malicious) กระทําละเมิดโดยวิธีการกดข่ีขมเหงผูอื่น (oppressive)๔๓ เปนตน 

                                                
๔๑Charles T. Mc Cormick, Damages, (Minnesota : West Publishing Company, 

1980), pp.275. อางโดย ปริญญาวัน  ชมเสวก, “คาเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด”, วิทยานิพนธนิติศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐. 

๔๒คัมภีร แกวเจริญ, “คาเสียหายในคดีละเมิด,” วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
เลม ๓ , ปที่ ๗ , (กุมภาพันธ ๒๕๒๖) น. ๒๙-๓๐.  

๔๓Kenneth R. Redden, Punitive Damages, (Charlottesville Michie, 1980), p. 23.  
อางโดย ปริญญาวัน ชมเสวก, “คาเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด”, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐. 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สําหรับในประเทศไทยได นําหลักเรื่องคาเสียหายเชิงลงโทษมากําหนดไวใน
พระราชบัญญัติหลายฉบับ ดังตอไปน้ี 

 
 ๓.๑ พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

หลักของการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษในพระราชบัญญัติความลับทางการคา
พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนบทบัญญัติพิเศษเพื่อใชสําหรับการกําหนดคาเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิ 
ในความลับทางการคา โดยมาตรา ๑๓ (๓)๔๔ แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กําหนดวา ในกรณีที่การละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเปนการกระทําโดยจงใจหรือมีเจตนา 
กลั่นแกลงเปนเหตุใหความลับทางการคาสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคา ศาลมีอํานาจสั่งให 
ผูละเมิดจายคาเสียหายในเชิงลงโทษเพิ่มข้ึนจากคาเสียหายตามที่กําหนดในมาตรา ๑๓ (๑) หรือ (๒) 
แตตองไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนตาม (๑) หรือ (๒) ซึ่งเปนการใหอํานาจศาลในการกําหนด
คาเสียหายที่เพิ่มเติมข้ึนนอกเหนือจากคาเสียหายที่เยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงเพื่อเปน
มาตรการที่ใชลงโทษจําเลยใหตองรับผิดสูงข้ึนและทําใหโจทกไดรับคาเสียหายมากกวาที่ตนควรจะ
ไดรับ ดังน้ัน การกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการคาจึงแตกตางจากการกําหนด
คาเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปตามที่บัญญัติในมาตรา ๔๓๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ที่มีแนวคิดวาคาเสียหายควรมีไวเฉพาะเยียวยาความเสียหายที่โจทกไดรับเพื่อใหโจทกกลับคืนสูสภาวะ
เดิมเสมือนไมเคยมีการกระทําละเมิดเกิดข้ึน เพราะฉะน้ัน คาเสียหายจะไมถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ 
ในการลงโทษจําเลย ประกอบกับในการกําหนดใหผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย 
ศาลตองใชดุลพินิจกําหนดคาเสียหายตามพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดและไมมีอํานาจ
กําหนดคาเสียหายเกินหรือมากกวาความเสียหายที่แทจริงที่โจทกไดรับและเปนการลงโทษจําเลย
เพื่อใหเปนเย่ียงอยางไดอันเปนไปตามแนวคิดในการกําหนดคาเสียหายของประเทศที่ใชระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งจะแตกตางกับแนวคิดของการกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิด 
สิทธิในความลับทางการคาที่เห็นวาการกระทําละเมิดสิทธิในความลับทางการคาในปจจุบันจะใช
วิธีการที่สลับซับซอน มีการวางแผนการดําเนินการไวเปนอยางดี และผูละเมิดมีเจตนาที่จะทําลาย
ความไดเปรียบในทางธุรกิจของเจาของความลับทางการคา จึงควรหามาตรการเพื่อปองกัน 
และปราบปรามการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเพื่อรักษาระบบความลับทางการคาใหคงอยู
ตอไปซึ่งการนําเอาหลักเกณฑการกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษมาปรับใชจะชวยปองกันและ

                                                
๔๔มาตรา ๑๓ ในการกําหนดคาสินไหมทดแทนเม่ือมีการฟองคดีตามมาตรา ๘ (๒) ศาลมีอํานาจ

กําหนดตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
   (๑) นอกจากกําหนดคาสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางแทจริง ศาลอาจ

มีคําส่ังใหผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาคืนผลประโยชนที่ไดจากหรือเน่ืองจากการละเมิดโดยคิดรวมเขาไปใน
คาสินไหมทดแทนได 

   (๒) ในกรณีที่ไมอาจกําหนดคาสินไหมทดแทนตาม (๑) ได ใหศาลกําหนดคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูควบคุมความลับทางการคาตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 

   (๓) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือมีเจตนากล่ันแกลง เปนเหตุใหความลับทางการคาดังกลาวส้ินสภาพการเปนความลับทางการคาใหศาล
มีอํานาจส่ังใหผูละเมิดจายคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่ศาลกําหนดตาม (๑) หรือ (๒) ได 
แตตองไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนตาม (๑) หรือ (๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๑ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ปราบปรามการกระทําละเมิดสิทธิในความลับทางการคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันในอนาคตได เพราะ
การที่จําเลยตองจายคาเสียหายในเชิงลงโทษเพิ่มข้ึนจากคาเสียหายตามความเปนจริงและการคืน
ผลประโยชนของจําเลยจะทําใหจําเลยตองรับผิดชดใชคาเสียหายในจํานวนที่มากกวาผลประโยชนที่
ตนไดรับมาจากการกระทําละเมิดสิทธิในความลับทางการคา การกระทําละเมิดจึงเปนการกระทําที่ไม
คุมคาสงผลใหจําเลยไมมีแรงจูงใจในการกระทําละเมิดตอไปในอนาคต ซึ่งความรับผิดของจําเลย
ดังกลาวยังสามารถใชเปนตัวอยางในการแสดงใหบุคคลอื่น ๆ เห็นวาผลประโยชนที่ไดจากการกระทํา
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาไมคุมคากับจํานวนคาเสียหายที่จะตองจายเพื่อรับผิดในคดีละเมิด
สิทธิในความลับทางการคา ดังน้ัน จึงไดมีการนําเอาหลักเกณฑการกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษ 
มาบัญญัติไวเปนบทบัญญัติพิเศษสําหรับการกําหนดคาเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับ 
ทางการคาที่เกิดข้ึนโดยผูกระทํามีเจตนาช่ัวรายหรือมีพฤติการณรุนแรง๔๕อยางไรก็ดี การกําหนด 
คาเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการคา ศาลจะพิจารณากําหนดใหแกโจทก 
ก็ตอเมื่อขอเท็จจริงในคดีปรากฏไดวา การละเมิดสิทธิในความลับทางการคากระทําโดยจงใจหรือมี
เจตนากลั่นแกลง การกระทําละเมิดสิทธิในความลับทางการคาโดยประมาทเลินเลอหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง จึงไมเปนเหตุใหศาลกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษ ดังน้ัน เจตนาของ 
ผูทําละเมิดจึงเปนองคประกอบของการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษและนอกจากองคประกอบ
เรื่องเจตนาของผูทําละเมิดแลวยังตองพิจารณาถึงผลของการกระทําละเมิดดวย กลาวคือ การละเมิด
สิทธิในความลับทางการคาโดยจงใจหรือมีเจตนากลั่นแกลงจะตองสงผลใหขอมูลอันเปนความลับ 
ทางการคาของโจทกสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคาอีกตอไป ดังน้ัน ในกรณีที่จําเลยกระทํา
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาโดยจงใจหรือมีเจตนากลั่นแกลงจนเปนเหตุใหความลับทางการคา
สิ้นสภาพ นอกเหนือจากคาเสียหายตามความเปนจริงและการคิดบัญชีผลกําไรของจําเลยหรือ
คาเสียหายตามที่ศาลเห็นสมควร โจทกที่ชนะคดียอมมีสิทธิไดรับการเยียวยาความเสียหาย 
จากคาเสียหายเชิงลงโทษอีกสวนหน่ึงโดยโจทกมีหนาที่นําสืบวาการกระทําของจําเลยเปนการกระทํา
ที่จงใจหรือมีเจตนากลั่นแกลงเปนเหตุใหความลับทางการคาสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคา 
โดยโจทกตองพิสูจนใหศาลเห็นวาจําเลยจงใจเปดเผย เอาไป หรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยไมได
รับความยินยอมจากโจทก อันมีลักษณะขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกัน โดยจําเลย 
รูหรือมีเหตุอันควรรูวาการกระทําดังกลาวเปนการขัดตอแนวทางปฏิบัติเชนวาน้ัน สงผลใหโจทก 
ไดรับความเสียหาย และทําใหความลับทางการคาสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคา แตโจทก 
ไมจําเปนตองพิสูจนถึงคาเสียหายในสวนน้ีเพราะเปนดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาใหตามความเหมาะสม
แตตองไมเกินสองเทาของคาเสียหายตามความเปนจริงและการคิดบัญชีผลกําไรของจําเลยหรือ
คาเสียหายตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร๔๖ 

 

                                                
๔๕พัลภา ชัยอาญา, “การกําหนดคาเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา : 

วิเคราะหบทบัญญัติมาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๕๔,” (วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๔๗), น. ๑๖๓-๑๖๖. 

๔๖เพิ่งอาง, น. ๑๔๘-๑๔๙. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 ๓.๒ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เน่ืองจากหลักการของพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนการกําหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึนและยังกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครอง
คนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ ดังน้ัน 
กฎหมายฉบับน้ีจึงกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษไวในมาตรา ๑๖๔๗ ใหคนพิการที่ไดรับหรือจะไดรับ
ความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการไมวาจะเปน
การกระทําหรืองดเวนการกระทําที่แมจะมิไดมุงหมายใหเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการโดยตรง  
แตผลของการกระทําน้ันทําใหคนพิการตองเสียสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับเพราะเหตุแหงความพกิาร 
มีสิทธิในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอศาลที่มีเขตอํานาจโดยใหศาลมีอํานาจกําหนด
คาเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินใหแกคนพิการที่ ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมได และหาก 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการน้ันเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการไมเกินสี่เทาของคาเสียหาย 
ที่แทจริงดวยก็ได 

 
 ๓.๓ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่แมจะเปนกฎหมาย 
วิธีสบัญญัติอันเปนกฎหมายที่กําหนดวาเมื่อมีการกระทําความผิดบทบัญญัติตามกฎหมายสารบัญญัติ
แลวจะดําเนินการฟองรอง ดําเนินกระบวนพิจารณา และตัดสินอยางไร แตพระราชบัญญัติน้ีได
กําหนดถึงมาตรการอันเปนการเยียวยาผูบริโภคในสวนของการชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
ไวในมาตรา ๔๒๔๘ โดยกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษ (punitive damages) ในกรณีที่ผูประกอบ
                                                

๔๗มาตรา ๑๖  คนพิการที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการใหมีคํา ส่ังเพิกถอน 
การกระทําหรือหามมิใหกระทําการน้ันได คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การรองขอตามวรรคหน่ึง ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิด 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจ โดยใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอ่ืน อันมิใชตัวเงินใหแกคนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมได และหากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการน้ันเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการไมเกินส่ีเทาของคาเสียหายที่แทจริง 
ดวยก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการในการรองขอ และการวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

๔๘มาตรา ๔๒  ถาการกระทําที่ถูกฟองรองเกิดจากการที่ผูประกอบธุรกิจกระทําโดยเจตนา 
เอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือจงใจใหผูบริโภคไดรับความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงไมนําพา 
ตอความเสียหายที่จะเกิดแกผูบริโภคหรือกระทําการอันเปนการฝาฝนตอความรับผิดชอบในฐานะผูมีอาชีพหรือธุรกิจ
อันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน เม่ือศาลมีคําพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจชดใชคาเสียหายแกผูบริโภค ใหศาล 
มีอํานาจส่ังใหผูประกอธุรกิจจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดได
ตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน ความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับ ผลประโยชนที่ผูประกอบ
ธุรกิจไดรับ สถานะทางการเงินของผูประกอบธุรกิจ การที่ผูประกอบธุรกิจไดบรรเทาความเสียหายที่เ กิดขึ้น 
ตลอดจนการที่ผูบริโภคมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย 

(มีตอหนาถัดไป) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ธุรกิจกระทําโดยเจตนาเอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจชดใชคาเสียหาย
แกผูบริโภคแลว ศาลมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มไมเกินสองเทา
จากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงิน 
ไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหาย 
ที่แทจริงที่ศาลกําหนด 
 

 ๓.๔ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือไดวาเปนกฎหมายที่มีจุดมุงหมายที่จะใหความคุมครองแกผูเสียหายที่ไดรับความเสยีหาย
อันเกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยเพิ่มเติมไปจากกฎหมายทั่วไปอยางประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย โดยในการเยียวยาผูเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึน 
จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไวในมาตรา ๑๑ (๓)๔๙ ที่ใหอํานาจศาลกําหนดคาสินไหมเพื่อ
การลงโทษที่ผูเสียหายจะไดรับก็ตอเมื่อสามารถพิสูจนขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติกําหนด
ไว คือ ผูประกอบการผลิตนําเขาหรือขายสินคาโดยรูอยูแลววาสินคาน้ันเปนสินคาที่ไมปลอดภัยหรือ
มิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเมื่อรูวาเปนสินคาที่ไมปลอดภัยแลวไมดําเนินการ
ใดๆ ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหาย แตไดกําหนดเพดานหรืออัตราสูงสุดไวเปนจํานวน 
ไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริงที่ศาลกําหนดใหแกผูเสียหาย ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงพฤติการณ
ตางๆ เชน ความรายแรงของความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ การที่ผูประกอบการรูถึงความไมปลอดภัย
สินคา ระยะเวลาที่ผูประกอบการปกปดความไมปลอดภัยของสินคา การดําเนินการของผูประกอบการ 

                                                                                                                                       
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๔๘) 

การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหน่ึง ใหศาลมีอํานาจกําหนดไดไมเกินสองเทา
ของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกินหาหม่ืนบาท  
ใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด 

๔๙มาตรา ๑๑ นอกจากคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑดังตอไปน้ีดวย 

   (๑) คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเน่ืองมาจากความเสียหายตอรางกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของ
บุคคลน้ันชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ 

   (๒) หากขอเท็จจริงปรากฏวาผูประกอบการไดผลิต นําเขา หรือขายสินคาโดยรูอยูแลววา
สินคาน้ันเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยารายแรง หรือเม่ือรูวาสินคาไมปลอดภัย
ภายหลังจากการผลิต นําเขา หรือขายสินคาน้ันแลวไมดําเนินการใด ๆ ตามสมควรเพื่อปองไมใหเกิดความเสียหาย 
ใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูประกอบการจายคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาสินไหมทดแทน 
ที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามสมควร แตไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริงน้ัน ทั้งน้ี โดยคํานึงถึง
พฤติการณตาง ๆ เชน ความรายแรงของความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ การที่ผูประกอบการรูถึงความไมปลอดภัย
ของสินคาระยะเวลาที่ผูประกอบการปกปดความไมปลอดภัยของสินคา การดําเนินการของผูประกอบการเม่ือทราบ
วาสินคาน้ันเปนสินคาที่ไมปลอดภัย ผลประโยชนที่ผูประกอบการไดรับ สถานะทางการเงินของผูประกอบการ  
การที่ผูประกอบการไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อทราบวาสินคาน้ันเปนสินคาที่ไมปลอดภัยผลประโยชนที่ผูประกอบการไดรับ สถานะทางการเงิน
ของผูประกอบการ การที่ผูประกอบการไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน ตลอดจนการที่ผูเสียหาย 
มีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย ซึ่งคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) 
กําหนดไวเพื่อปองกันมิใหผูประกอบการกระทําความผิดอีก หรือมิใหผูประกอบการอื่นกระทําตาม  
ทั้งน้ี โดยเทียบเคียงจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กําหนดใหมีการเรียกคาสินไหมทดแทน
เพื่อการลงโทษไดในกรณีดังตอไปน้ี 
  (ก) ผูผลิตรูวาสินคาน้ันมีอันตรายและรูวิธีที่จะลดความเปนอันตรายน้ันลงจนถึง
ระดับที่ยอมรับไดโดยทั่วไป แตไมดําเนินการ 

(ข) ผูขายรูวาสินคาน้ันเปนอันตรายแตปดบังซอนเรนไว หรือ 
(ค) ภายหลังที่ไดพบวาสินคามีความบกพรองแตผูผลิตไมดําเนินการใดๆ ที่เหมาะสม 

(เชน แจงใหผูขายสินคาและลูกคาทราบถึงเหตุดังกลาว) หรือยังคงดําเนินการผลิตสินคาน้ันตอไปอีก  
มีขอสังเกตวา กฎหมายไทยดังกลาวกําหนดเรือ่งลักษณะของการกระทําละเมิดที่จะ

นําเรื่องคาเสียหายเชิงลงโทษมาใชบังคับไวลักลั่นกันและยังกําหนดจํานวนคาเสียหายเชิงลงโทษไว
แตกตางกันอีกดวย ทั้งน้ี ไมปรากฏเหตุผลวาเหตุใดจึงกําหนดไวแตกตางกันเชนน้ัน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สวนท่ี ๔  การกําหนดคาเสียหายทางจิตใจ 
 

การกําหนดคาเสียหายทางจิตใจเปนคาเสียหายที่เพิ่มข้ึนจากคาสินไหมทดแทนโดยทั่วไป
เกิดจากแนวคิดของระบบจารีตประเพณี (Common Law) ที่ผสมผสานระหวางคาเสียหายแบบทดแทน 
(compensatory damages) กับคาเสียหายแบบเย่ียงอยาง (exemplary damages) หรือคาเสียหายเชิงลงโทษ 
(punitive damages) เพื่อเปนการเยียวยาความเสียหายทางแพงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยา 
การบาดเจ็บทางจิตใจของผูที่ถูกลวงละเมิดใหไดรับการทดแทนที่เหมาะสม ซึ่งกฎหมายและแนวทาง
วินิจฉัยของศาลตางประเทศไดยอมรับใหเรียกรองคาเสียหายทางจิตใจไดโดยคํานึงถึงพฤติกรรม 
การกระทําของจําเลยประกอบกับผลของการกระทําซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทางดานจิตใจซึ่งสามารถ
พิสูจนใหชัดเจนไดวาเกิดความเสียหายทางจิตใจข้ึน เชน๕๐ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดพัฒนา 
ความเสียหายทางจิตใจมาเปนลําดับโดยไดขยายความคุมครองใหแกบุคคลที่ไดรับบาดเจ็บทางจิตใจ
หรืออารมณที่ชัดเจนโดยมีหลักกฎหมาย Restatement (second) of Tort s 905 (1979) กําหนดวา  
คาสินไหมทดแทนความเสียหายรวมถึงคาสินไหมทดแทนสําหรับการบาดเจ็บเกี่ยวกับรางกายและ
ความเสียหายทางจิตใจ และ Restatement of Tort s 46 (1948) กําหนดวา บุคคลผูซึ่งมีพฤติกรรม
ที่รุนแรงโดยจงใจตองรับผิดตอความเศราโศกทางจิตใจน้ัน สวนกฎหมายของอังกฤษ Civil Liability 
Act 1961 ไดกําหนดใหเรียกคาเสียหายทางจิตใจโดยพิจารณาตามความเหมาะสมอันเปนผลจาก
ความตายที่ผูตองพึ่งพาผูตายแตละคนควรจะไดรับโดยคํานึงถึงสัดสวนการบาดเจ็บของผูพึ่งพาผูตาย
อันเปนผลมาจากการตายตามลําดับ โดยตอมาไดมีการปรับปรุง Civil Liability (Amendent) Act 
1996 แกไขจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจ ทั้งน้ี คาเสียหายทางจิตใจในประเทศ
อังกฤษจะใช คําวา “aggravated damages” เปนคาเสียหายแบบทดแทน (compensatory 
damages) เปนคาเสียหายที่เพิ่มเติมในคาสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่ไมมีรูปรางหรือในความ
เสียหายตอผลประโยชนของบุคคลที่เปนสวนที่โจทกเรียกรองจากการกระทําที่ผิดธรรมดาของจําเลย 
โดยเปนการผสมผสานระหวางคาเสียหายแบบทดแทน (compensatory damages) และคาเสียหาย
แบบเปนเย่ียงอยาง (exemplary damages) เพื่อใหผูเสียหายกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนไมได 
ถูกกระทําละเมิดและไมไดมุงหมายในการลงโทษจําเลย แตเพิ่มความสําคัญอันเปนผลจากการกระทํา
ที่ผิดที่ไมเหมาะสมและขจัดขอไดเปรียบหรือประโยชนซึ่งบังคับใหการกระทําผิดของจําเลยไดกลับคืน
สูสภาพเดิมใหเหมาะสมมากที่สุด 

สําหรับคาเสียหายทางจิตใจในประเทศญ่ีปุนเรียกวา “คาทําขวัญ (consolation 
money)” ซึ่งในประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุน มาตรา ๗๑๐ กําหนดใหชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายตอสิทธิอยางใดอยางหน่ึง แมความเสียหายน้ันจะมิใชตัวเงินและโดยไมจําตองคํานึงวา
ความเสียหายเชนวาน้ันจะเกิดจากการกระทําตอรางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือสิทธิในทรัพยสินของ
บุคคลอื่นหรือไม 

                                                
๕๐สินีกานต สิทธ์ิเวทิศเดช, “คาสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่กอใหเกิดความเสียหายทางจิตใจ,” 

วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ๒๕๔๙, น. ๑๐๐-๑๐๗. 
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สําหรับกฎหมายของไทย แมมาตรา ๔๓๘๕๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
จะกําหนดใหศาลเปนผูกําหนดคาสินไหมทดแทนไดตามควรแกพฤติการณและความรายแรงของ
ละเมิด แตเมื่อไดพิจารณาบทบัญญัติในเรื่องคาสินไหมทดแทนเปนการเฉพาะ เชน กรณีละเมิดตอชีวิต
ตามมาตรา ๔๔๓๕๒ หรือกรณีละเมิดแกรางกาย อนามัย และเสรีภาพตามมาตรา ๔๔๖๕๓ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งกําหนดใหผูเสียหายเรียกรองคาเสียหายอันมิใชเปนตัวเงินได 
แตศาลไทยตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๔๒/๒๔๙๙ (ประชุมใหญ) วินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานวา 
ผูเสียหายไมอาจเรียกรองคาเสียหายในทางจิตใจไดเน่ืองจากไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใหเรียกได 
และหลังจากน้ันมามีคําพิพากษาอื่นไดเดินตามแนวน้ีมาตลอด๕๔   

ในปจจุบันแนวความคิดเรื่องความเสียหายทางจิตใจไดเปลี่ยนแปลงไปโดยมี
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดยอมรับหลักการ 
ใหเรียกรองคาเสียหายทางจิตใจไดซึ่งถือไดวาเปนกฎหมายที่มีจุดมุงหมายที่จะใหความคุมครอง 
แกผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายอันเกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยเพิ่มเติมไปจากกฎหมายทั่วไป 
โดยในสวนของการเยียวยาผู เสียหายตามพระราชบัญญัติน้ีมาตรา ๑๑๕๕ กําหนดใหศาลมีอํานาจ

                                                
๕๑มาตรา ๔๓๘  คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดน้ัน ใหศาลวินิจฉัยตามควร 

แกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 
   อน่ึง คาสินไหมทดแทนน้ัน ไดแก การคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิดหรือ 

ใชราคาทรัพยสินน้ัน รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใดๆ อันไดกอขึ้นน้ันดวย 
๕๒มาตรา ๔๔๓  ในกรณีทําใหเขาถึงตายน้ัน คาสินไหมทดแทนไดแกคาปลงศพรวมทั้งคาใชจาย

อันจําเปนอยางอ่ืนๆ อีกดวย 
   ถามิไดตายในทันที คาสินไหมทดแทนไดแกคารักษาพยาบาลรวมทั้งคาเสียหายที่ตองขาด

ประโยชนทํามาหาไดเพราะไมสามารถประกอบการงานน้ันดวย 
   ถาวาเหตุที่ตายลงน้ัน ทําใหบุคคลหน่ึงคนใดตองขาดไรอุปการะตามกฎหมายไปดวยไซร  

ทานวาบุคคลคนน้ันชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการน้ัน 
๕๓มาตรา ๔๔๖  ในกรณีทําใหเขาเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําใหเขาเสีย

เสรีภาพก็ดี ผูตองเสียหายจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอยางอ่ืนอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได 
สิทธิเรียกรองอันน้ีไมโอนกันได และไมตกสืบไปถึงทายาท เวนแตสิทธิน้ันจะไดรับสภาพกันไวโดยสัญญาหรือไดเริ่ม
ฟองคดีตามสิทธิน้ันแลว 

  อน่ึง หญิงที่ตองเสียหายเพราะผูใดทําผิดอาญาเปนทุรศีลธรรมแกตนก็ยอมมีสิทธิเรียกรอง
ทํานองเดียวกันน้ี 

๕๔เชน คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๕๐/๒๕๑๘ กรณีทําใหเขาถึงตาย ตองอยูในบังคับประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๓ ไมมีบทกฎหมายอ่ืน ใหมารดาเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความชอกช้ํา
ระกําใจในเหตุที่ตนตองสูญเสียบุตรได และคําพิพากษาฎีกาที่ ๗๘๙/๒๕๐๒ สามีไมมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายทาง
จิตใจที่เกิดความวาเหว เพราะสูญเสียภริยา ผูเคยปฏิบัติใหชีวิตของสามีมีความสุขเพราะไมมีกฎหมายบัญญัติให
เรียกรองได 

๕๕มาตรา ๑๑ นอกจากคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑดังตอไปน้ีดวย 

  (๑) คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเน่ืองมาจากความเสียหายตอรางกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของ
บุคคลน้ันชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ 

  ฯลฯ   ฯลฯ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๗ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเน่ืองมาจาก 
ความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี 
ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของบุคคลน้ันชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ
ซึ่งจะตองเปนกรณีที่ผูเสียหายไดรับความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยดวย และในกรณีที่
ผูเสียหายถึงแกความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของผูเสียสามารถเรียกคาเสียหายตอ
จิตใจได สวนการที่พระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดนิยามของคําวา “ความเสียหายตอจิตใจ” ไว เพื่อให
เกิดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายอีกทั้งเพื่อเปนแนวทางในการใชดุลยพินิจของศาล เพราะ
แมวามาตรา ๔๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จะไดกําหนดวา ในกรณีที่ทําใหบุคคล
เสียหายตอรางกายหรืออนามัย ผูเสียหายจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่น
อันมิใชตัวเงินดวยก็ได แตในทางปฏิบัติศาลคดีแพงไมเคยพิพากษาใหคาเสียหายสําหรับความเสียหาย
ตอจิตใจตามคําขอของผูเสียหายแตอยางใด โดยกลาวอางวาไมมีกฎหมายใหอํานาจเรียกคาเสียหาย
ดังกลาว๕๖ ทั้งน้ี มีขอสังเกตวา กรณีความเสียหายตอจิตใจน้ันตองเปนผลเกี่ยวเน่ืองมาจาก 
ความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของตัวผูเสียหายดวย มิเชนน้ันจะไมสามารถเรียกรองได  
ทั้ง น้ี เวนแตเปนความเสียหายตอจิตใจอันเกิดจากการสูญเสียญาติ สามี ภริยา บุพการี หรือ
ผูสืบสันดาน ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๑ เทาน้ัน 
 

 

                                                
๕๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบราง

พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ...., (พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖), 
หนา ๘. อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ศาลไดเริ่มที่จะพิพากษาใหมีการเยียวยาความเสียหายทางจิตใจมากขึ้นตามลําดับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สวนท่ี ๕ กรณีท่ีรัฐเขามาชวยเยียวยาความเสียหายเมื่อมีการกระทําละเมิดของเอกชน 
 
 ในการศึกษาน้ีจะไดแบงกรณีที่รัฐเขามาชวยเยียวยาความเสียหายเมื่อมีการกระทําละเมิด

ของเอกชน เปน ๒ ประการ ดังน้ี 
 ๕.๑ กรณีที่รัฐเขามาดําเนินคดีละเมิดแทนประชาชน 
 ๕.๒ กรณีที่รัฐชวยเหลือเยียวยาเปนตัวเงินเมื่อเอกชนถูกละเมิด 
 

 ๕.๑ กรณีท่ีรัฐเขามาดําเนินคดีละเมิดแทนประชาชน  
 ๕.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินคดีแทนประชาชน  

 รัฐในฐานะที่เปนฝายปกครองจึงเปนผูมีหนาที่ในการดําเนินการใด ๆ  
ใหเปนไปเพื่อสนองตอบความตองการตาง ๆ ของสังคม หรือที่เรียกวา “บริการสาธารณะ”๕๗ 
(service public) โดยที่รัฐมีหนาที่หลักในการใหความคุมครองประชาชนโดยอาศัยกลไกทางกฎหมาย 
รวมถึงอํานาจในการบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎหมายและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย แตเมื่อมี
ความเสียหายเกิดข้ึนแลวเปนหนาที่ของรัฐอีกเชนกันที่จะตองเยียวยาแกไขเพื่อใหสังคมกลับสูความ
สงบเรียบรอย ซึ่งการเยียวยาความเสียหายอาจจะเปนการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายจากผูที่
ทําใหเกิดความเสียหายซึ่งจะตองมีกฎหมายกําหนดใหรัฐมีอํานาจในการดําเนินคดีแทนประชาชนได  

๕.๑.๒ แนวความคิดเก่ียวกับการดําเนินคดีละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
 ความเสียหายที่ เกิดจากการบริโภคสินคาหรือบริการมีผลกระทบตอ

ประชาชนเปนจํานวนมาก ผูบริโภคสวนใหญมีฐานะในระดับปานกลางไปจนถึงยากจน ประกอบกับ
หลักกฎหมายที่ใชในการดําเนินคดีที่ยังคงยึดหลักความศักด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนา (freedom of 
contract) และทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคูสัญญา (privity of contract) เปนหลัก นับเปนอุปสรรค
สําคัญในการดําเนินคดีของผูบริโภคเปนอยางย่ิง ดังน้ัน เพื่อใหการคุมครองแกผูบริโภคเปนไปอยาง
ทั่วถึง รัฐจึงตองเขามาแทรกแซง โดยทําหนาที่เปนตัวแทนรักษาผลประโยชนของผูบริโภค โดยมาตรา 
๓๙๕๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดใหคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคมีอํานาจแตงต้ังพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุด หรือขาราชการใน
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเปนเจาหนาที่
คุมครองผูบริโภคเพื่อใหทําหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
ในศาล ซึ่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะดําเนินการดังกลาวไดตองเขาเงื่อนไขดังน้ี 

                                                
๕๗สุรพล นิติไกรพจน . (๒๕๓๔) . “ขอความคิดเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ”

วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๑ , ๓ หนา ๓๗๒  
๕๘มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของ

ผูบริโภค หรือเม่ือไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั ้นจะเปน
ประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดี 
กรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซ่ึงมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี 
ทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภคในศาล และเม่ือคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที ่
คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ในการดําเ นินคดี ในศาล ให เจาหนาที่คุมครองผูบริ โภคมีอํานาจฟองเรี ยกทรัพย สิน  
หรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย และในการน้ีใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๙ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 (๑) มีกรณีที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นสมควรเขาดําเนินคดี ทั้งน้ี 
ไมวาจะมีผูรองหรือไมก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับคํารองขอจากผูบริโภค 
ที่ถูกละเมิดสิทธิ และ 

 (๒) คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นวาการดําเนินคดีจะเปนประโยชนแก
ผูบริโภคเปนสวนรวม 

 เมื่อเขาหลักเกณฑดังกลาวทั้งสองขอและมีการแตงต้ังเจาหนาที่คุมครอง
ผูบริโภคแลว คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตองแจงไปยังศาล เมื่อแจ งไปยังศาลทราบแลว 
เจาหนาที่คุมครองผูบริโภคจะมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได โดยในการ
ดําเนินคดีในศาลน้ันเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจในการฟอง การดําเนินกระบวนพิจารณา 
รวมถึงการเรียกทรัพยสินหรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอดวย และในการฟองคดีเชนน้ี 
กฎหมายกําหนดใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง 

๕.๑.๓ การดําเนินคดีแทนประชาชนตามกฎหมายตาง ๆ 
 นอกจากน้ี ในระบบกฎหมายไทยยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่มีหลักการให

รัฐเขามาแทรกแซงดําเนินคดีแทนประชาชน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของสังคมหรือสาธารณะ
ประโยชน เชน มาตรา ๔๐๕๙ แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ และรางมาตรา 
๓๑๖๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. .... เปนตน 
 

 ๕.๒ กรณีท่ีรัฐชวยเหลือเยียวยาเปนตัวเงินเมื่อเอกชนถูกละเมิด 
  จากการตรวจสอบพบวามีกฎหมายและรางกฎหมายที่กําหนดใหภาครัฐชวยเหลือ
เยียวยาแกเอกชนเมื่อเอกชนถูกละเมิดอยู ๓ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และรางพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 
  ๕.๒.๑ พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕๖๑ เปนการ
ประกันภัยภาคบังคับที่มีแนวคิด ปรัชญา และจุดประสงคในการใหบริการสาธารณะและมีสถานะเปน
กฎหมายมหาชน ในลักษณะกฎหมายสังคม (Social Law) โดยหลักการทั่วไปที่เกี่ยวกับการ
ประกันภัยภาคบังคับ ไดแก 

                                                
๕๙มาตรา ๔๐  ใหบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายอันเน่ืองจากการฝาฝนมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 

มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายจากผูกระทําการฝาฝนน้ันได 
ในการฟองคดีเรียกคาเสียหายตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคม 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายแทนผูบริโภคหรือสมาชิกของสมาคมได 
แลวแตกรณี 

๖๐รางมาตรา ๓๑  ใหพนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินการทั้งปวงเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
เพื่อความเสียหายจากมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ีในฐานะผูเสียหายแทนรัฐหรือในฐานะผูรับมอบอํานาจจากเอกชน
ซ่ึงไดรับความเสียหาย ทั้งน้ี ไมเปนการตัดสิทธิที่เอกชนจะฟองคดีดวยตนเอง 

ในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการตามวรรคหน่ึง ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 

๖๑ ธานี วรภัทร (๒๕๔๘). กฎหมายวาดวยประกันภัย. หนา ๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๓๐ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 (๑) อํานาจรัฐในการบังคับใหตองทําประกันภัย การประกันภัยภาคบังคับ
เปนการที่รัฐใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาบางประการในสังคม โดยการออกกฎหมาย
บังคับประชาชนใหตองทําประกันภัยน้ันๆ ถาหากประชาชนในรัฐคนใดมีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขตางๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนดทั้งน้ีโดยมีนโยบายแหงรัฐและวัตถุประสงคใหเกิดประโยชนแกประชาชนในรัฐ 
ที่เปนกลุมเปาหมาย โดยมีลักษณะของการบังคับใหทําประกันภัยเพื่อเปนการเยียวยาแกประชาชน 
อันเปนการบรรเทาหรือชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเสียหาย โดยพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหเจาของรถซึ่งใชรถ หรือผูมีรถไวเพื่อใช ตองจัดใหมี 
การประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ เพื่ออุดชองวางของการประกันภัยค้ําจุน 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองจายคาเสียหายเบื้องตน 
ใหแกผูประสบภัยโดยไมตองรอการพิสูจนความผิดเสร็จสิ้นกอนดังที่ปรากฏอยูในมาตรา ๒๐๖๒ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และในการใชอํานาจแหงรัฐบังคับให 
ทําประกันภัยน้ีหากประชาชนที่ถูกบังคับไมปฏิบัติตามกฎหมายจะกําหนดความผิดและกําหนดโทษ 
ไวดวย 

 สําหรับความหมายของ ค าเสียหายเบื้ องตน น้ัน มาตรา ๔๖๓ แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหหมายถึง คารักษาพยาบาล 
คาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คาปลงศพ คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพ รวมทั้ง
คาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยางอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยในเบื้องตน  
ทั้งน้ี ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

 (๒) หลักการไมมุงการคาหรือแสวงหากําไร (No-Loss No-Profit) หลักการ
น้ีนํามาใชกับการประกันภัยภาคบังคับโดยเฉพาะ และเปนหลักสากลที่มีการนํามาใชในการประกันภัย
ภาคบังคับในการที่ไมมุงการคาหรือแสวงหากําไรจากการรับประกันภัยภาคบังคับ กลาวคือ อัตราเบี้ย
ประกันภัยที่รัฐกําหนดใหบริษัทประกันภัยเรียกเก็บจากประชาชนผูเอาประกันภัยจะตองไมกอใหเกิด
กําไรใหกับบริษัทประกันภัยและผูเกี่ยวของและไมใหบริษัทประกันภัยตองขาดทุน แตหลักการน้ีไมได
บรรจุไวในพระราชบัญญัติน้ี จึงเปนเพียงนโยบายของภาครัฐเทาน้ัน การที่ภาครัฐออกกฎหมายบังคับ
ใหประชาชนตองปฏิบัติตามเปนการสรางภาระหนาที่เพิ่มข้ึนแกประชาชน โดยมีวัตถุประสงค
ชวยเหลือประชาชนที่อยูในเงื่อนไขการจายคาสินไหมทดแทนในลักษณะเปนสวัสดิการสังคม ดังน้ัน 
เงินของประชาชนที่ถูกบังคับใหตองชําระเบี้ยประกันภัยจะตองถูกเรียกเก็บไปเพื่อประโยชนของ
ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิไดรับความชวยเหลือตามกฎหมายเปนการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยตามหลักและ
ทฤษฎีประกันภัย 

                                                
๖๒ มาตรา ๒๐  เม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัยจากรถที่บริษัทไดรับประกันภัยไว  

ใหบริษัทจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยเม่ือไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย 
ความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับ

คาเสียหายเบื้องตน และการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและอัตราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

๖๓ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ                                          ฯลฯ 

“คาเสียหายเบื้องตน” หมายความวา คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล คาปลงศพ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยางอ่ืนเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยในเบื้องตน  ทั้งน้ี ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 
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 (๓) การชดใชคาสินไหมทดแทน โดยไมตองพิสูจนความผิด (No Fault) เปน
การชดใชคาสินไหมทดแทนโดยผูที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนตจะไดรับชดใชคาเสียหาย
โดยอัตโนมัติโดยไมตองพิสูจนวาบุคคลใดเปนผูทําละเมิด อยางไรก็ตาม การชดใชคาเสียหายจะชดใช
เฉพาะที่อาจคํานวณเปนมูลคาเงินไดเทาน้ัน ไดแก คารักษาพยาบาล คาขาดรายได และคาใชจายอื่น  ๆ
แตจะไมรวมถึงคาเสียหายอันเกิดจากความเจ็บปวดทุกขทรมานอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุรถยนต 

 โดยหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดม ี2 ระบบ คือ 
ระบบการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบแท (Pure No Fault) และระบบการ
จายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบเทียม (Modified No Fault)๖๔ โดยระบบการ
จายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบแทจะมีลกัษณะที่บังคับใหเจาของรถทุกคันตอง
เอาประกันภัยและยกเลิกกฎหมายละเมิดโดยสิ้นเชิง สวนระบบการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตอง
พิสูจนความผิดแบบเทียมน้ันใชหลักการของกฎหมายละเมิดตอไปไดภายหลังการจายคาเสียหายใหแก
ผูประสบภัยไปกอนแลว กลาวโดยรวมคือ หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิด 
คือ การจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยโดยไมคํานึงวาใครเปนผูผิด ดังน้ัน ระบบการจายคาสินไหม
ทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบแทจะนําหลักกฎหมายละเมิดไปฟองรองกันอีกไมไดสวนระบบ
การจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบเทียมน้ันยอมใหนําหลักกฎหมายละเมิดไป
ฟองรองกันตอไปไดอีก๖๕ ในสวนของการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดโดยทั่วไป
ไมวาจะเปนในประเทศไทยหรือในตางประเทศมักจะนําวิธีการน้ีมาใชกับการประกันภัยภาคบังคับ 
สาเหตุเน่ืองจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถที่เกิดข้ึนมักจะอยูในสถานการณที่ยุงยากซับซอน การกระทํา
ละเมิดกับความเสียหายที่เกิดข้ึนเปนสิ่งที่ยากจะพิสูจนได ดวยเหตุน้ี จึงมีการประกันภัยที่เรียกวา 
“การประกันภัยความเสียหายระบบไมมีความผิด” (No-Fault Insurance) เปนการประกันภัยที่
บริษัทผูรับประกันภัยไดชดใชคาสินไหมทดแทนซึ่งอาจไดแก คารักษาพยาบาล และคาใชจายอื่นๆ  
อันคํานวณเปนราคาเงินไดใหแกผูเสียหายที่ประสบภัยจากรถ ไมวาผูเอาประกันภัยจะเปนผูผิดหรือไม
ก็ตาม กลาวโดยสรุปการประกันภัยความเสียหายระบบไมมีความผิดหรือไมตองพิสูจนความผิด 
จะมีผลทําใหผูประสบภัยจากรถหรือผูไดรับความเสียหายไดรับชดใชคาเสียหายรวดเร็วและเทาทัน 
กับความเสียหายที่ผูประสบภัยไดรับไมตองเสียเวลานําคดีข้ึนสูศาลเพื่อพิสูจนความรับผิด 
ตามหลักกฎหมายแพงลักษณะละเมิด 

 (๔) การใหมีมาตรการเสริมเพื่อชดใชคาเสียหายใหแกผูประสบภัยจากรถ 
หลักการน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากในบางกรณีมีชองวางของกฎหมายในการเยียวยาผูประสบภัย เชน 
 กรณีขับรถชนแลวหนีผูเสียหายจดจํารถที่ชนไมได หรือกรณีรถคันที่กอภัยไมไดเอาประกันภัยไว  
เปนตน ประเทศตางๆ จึงไดกําหนดมาตรการเสริมข้ึน เชน การจัดต้ังกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ 
หรือการเพิ่มเติมขอความในกรมธรรมประกันภัยใหความคุมครองผูเสียหายจากรถในทุกกรณี  
แมจะเขาขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย หรือขอยกเวนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ตาม 
บริษัทจะไมมีสิทธิยกข้ึนอางเปนขอตอสูผูประสบภัยได๖๖ 

                                                
๖๔ Percy H. Winfield and John A. Jolowicz. (1984). Winfield and Jolowicz on Tort. p.26. 
๖๕ ศรัญญา งามวงศวาน. (๒๕๓๙). กฎหมายที่เหมาะสมสําหรับการคุมครองผูประสบภัยจากรถ. 

หนา ๕๙. 
๖๖ วัลภา นนทธนาภรณ. (๒๕๔๗). ปญหาการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕. หนา ๑๕. 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 การเยียวยาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
มี ๒ กรณี คือ  

 (๑) ผูรับประกันภัยตองจายคาเสียหายเบ้ืองตนโดยไมตองพิสูจนความผิด 
 หลักการน้ีเปนกรณีที่รัฐตรากฎหมายบังคับใหผูรับประกันภัยตองจาย 

“คาเสียหายเบื้องตน”๖๗ ใหแกผูประสบภัยโดยไมตองรอการพิสูจนความผิดกอนตามมาตรา ๒๐๖๘  
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  

 โดยหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิด 
มี ๒ ระบบ คือ๖๙ 

 (ก) ระบบการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบแท 
(pure no fault) คือ ระบบที่เมื่อมีการจายคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายโดยไมคํานึงวาใครเปน
ผูกระทําความผิดไปแลว และผูเสียหายจะหมดสิทธิในการฟองเรียกคาเสียหายตามหลักการของ
กฎหมายละเมิด 

 (ข) ระบบการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบเทียม 
(modified no fault) คือ ระบบที่แมมีการจายคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายโดยไมคํานึงวา 
ใครเปนผูกระทําความผิดไปแลวก็ตาม แตผู เสียหายก็ยังคงมีสิทธิในการฟองเรียกคาเสียหาย 
ตามหลักการของกฎหมายละเมิดอยูอีก 

 สําหรับประเทศไทยใชระบบการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจน
ความผิดแบบเทียม เน่ืองจากมาตรา ๒๒๗๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหการไดรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา ๒๐ ไมตัดสิทธิผูประสบภัย 
ที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

                                                
๖๗พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ                                   ฯลฯ 
  “คาเสียหายเบื้องตน” หมายความวา คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับ 

การรักษาพยาบาล คาปลงศพ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยางอ่ืน 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยในเบื้องตน  ทั้งน้ี ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

ฯลฯ                                   ฯลฯ 
๖๘มาตรา ๒๐  เม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัยจากรถที่บริษัทไดรับประกันภัยไว  

ใหบริษัทจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยเม่ือไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย 
  ความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน การรองขอ 

รับคาเสียหายเบื้องตน และการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๖๙Percy H. Winfield and John A. Jolowicz. (1984). Winfield and Jolowicz on Tort. 
p.26 อางโดย นนทพัทธ ตรีณรงค, “ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย,๒๕๕๑) หนา ๓๕ 

๗๐มาตรา ๒๒  การไดรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา ๒๐ ไมตัดสิทธิผูประสบภัยที่จะ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๓๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 (๒) การจายคาเสียหายเบ้ืองตนโดยกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
 มาตรา ๓๓๗๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

๒๕๓๕ ไดกําหนดใหจัดต้ังกองทุนข้ึนเรียกวา “กองทุนทดแทนผูประสบภัย” มีวัตถุประสงคเพื่อเปน
ทุนสําหรับจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓ และเปน
คาใชจายอื่นในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี และมาตรา ๓๕๗๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
ไดกําหนดใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจาก
กองทุนเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓๗๓ แหงพระราชบัญญัติน้ีเกิดข้ึน เชน กรณีรถที่ประสบภัยน้ันมิได 
มีการประกันความเสียหายและเจาของรถไมจายคาเสียหายเบื้องตน หรือจายคาเสียหายเบื้องตน 
ไมครบจํานวน รถน้ันมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะลักมาและไดมี
การรองทุกขตอพนักงานสอบสวน รถน้ันมีผูขับหลบหนีไปหรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจาก
รถคันใด เปนตน ทั้งน้ี เพื่อบรรเทาความเสียหายใหแกผูประสบภัยไดอยางทันทวงที 

 
๕.๒.๒ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ 
ที่จะจัดระบบการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนตอสุขภาพ และการดํารงชีวิตใหมีการรักษาพยาบาล 
ที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง แตอยางไรก็ดี การใหบริการสาธารณสุขมีธรรมชาติ 
ที่อาจทําใหผูรับบริการไดรับความเสียหายได ทั้งความเสียหายที่อาจหลีกเลี่ยงได หรือความเสียหาย 

                                                
๗๑มาตรา ๓๓  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกวา “กองทุนทดแทนผูประสบภัย” มีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนทุนสําหรับจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเม่ือมีกรณีตามมาตรา ๒๓ และเปนคาใชจายอ่ืนในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ                                   ฯลฯ 
๗๒มาตรา ๓๕  เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๒๓ เกิดขึ้นและผูประสบภัยไมอาจขอรับคาเสียหาย

เบื้องตนจากเจาของรถที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายหรือบริษัทได ใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย
จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากกองทุนเม่ือผูประสบภัยไดนําหลักฐานสําเนาบันทึกประจําวันของ
พนักงานสอบสวนมาแสดงพรอมกับการยื่นคําขอ 

  การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนและการจายคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๗๓มาตรา ๒๓  ความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยจากรถในกรณีดังตอไปน้ีใหจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินกองทุน 

   (๑) รถน้ันมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ และเจาของรถ 
ไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน 

   (๒) รถน้ันมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะถูกยักยอก ฉอโกง 
กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย และไดมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 

   (๓) รถน้ันไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถและมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตาม 
มาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 

   (๔) รถน้ันมีผูขับหลบหนีไปหรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจากรถคันใด 
   (๕) บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา ๒๐ ใหแกผูประสบภัย หรือจายคาเสียหาย

เบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน หรือ 
   (๖) รถตามมาตรา ๘ ที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๓๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังน้ัน มาตรา ๔๑๗๔ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไดกําหนดใหมีการใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูรับบริการที่ไดรับความเสียหาย 
จากการรับบริการ โดยมีหลักการสําคัญ คือ ใหคณะกรรมการกันเงินจํานวนไมเกินรอยละหน่ึง 
ของเงินที่จะจายใหหนวยบริการไวเปนเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการ
ไดรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิดมิได 
หรือหาผูกระทําผิดไดแตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 มาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับความชวยเหลือเบื้องตนในลักษณะของการเยียวยา หรือบรรเทาความเดือดรอน และใน
ขณะเดียวกัน ตองการรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางผูรับบริการและผูใหบริการใหคงอยูตลอดไป  
จึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน โดยมีหลักการ  
๓ ประการ คือ 

 (๑) เปนการชวยเหลือทางศีลธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 
 (๒) เปนกระบวนการเพื่อปรองดอง ลดความขัดแยงระหวางผูใหบริการและ

ผูรับบริการ 
 (๓) เปนความเสียหายที่ตองไมเกิดจากการดําเนินไปตามปกติของพยาธิ

สภาพของโรคหรือเหตุแทรกซอนที่เปนผลจากการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาโรคตามปกติ 
 
๕.๒.๓ รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

 เน่ืองจากในปจจุบันมีความเสียหายที่เกิดจากการบริการสาธารณสุขที่ยัง
ไมไดรับการแกไขเยียวยาอยางเปนระบบและทันทวงที ทําใหผูไดรับความเสียหายจากบริการ
สาธารณสุขฟองรองผูใหบริการสาธารณสุขทั้งทางแพงและทางอาญา สงผลใหความสัมพันธอันดี
ระหวางผูรับและผูใหบริการสาธารณสุขเปลี่ยนไปจากเดิม อันสงผลรายมายังผูรับและผูใหบริการ
สาธารณสุข ตลอดจนกระทบถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข รวมถึงระบบ
บริการสาธารณสุขดวย สําหรับการเยียวยาความเสียหายตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตาม ๕.๒.๒ ขางตน ก็เปนเพียงการเยียวยาเบื ้องตนไมไดเยียวยาความ
เสียหายทั้งหมด และใชบังคับเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขของรัฐหรือสถานบริการสาธารณสุข
ของเอกชนเฉพาะที่เขารวมโครงการเทานั้น ในขณะที่หลักการของรางพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... จะเปนการบังคับใหสถานบริการสาธารณสุขทั้งของ
รัฐและเอกชนตองอยูภายใตบังคับของรางพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งหมด และการเยียวยาความ
เสียหายตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว จะมีทั้งการเยียวยาความเสียหายเบื้องตนและเยียวยา
ความเสียหายทั้งหมดดวย จึงมีหลักการที่เปนคุณแกผูไดรับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข
มากกวาหลักการของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังน้ัน จึงไดมีแนวคิด

                                                
๗๔มาตรา ๔๑  ใหคณะกรรมการกันเงินจํานวนไมเกินรอยละหน่ึงของเงินที่จะจายใหหนวย

บริการไวเปนเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิดมิไดหรือหาผูกระทําผิดได  แตยังไมไดรับคาเสียหายภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๓๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการจัดต้ังกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกไดรับความเสียหายจากบริการสาธารณสุขขึ้นไวใน
รางมาตรา ๒๐๗๕ แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวใหแกผูไดรับความ
เสียหายจากบริการสาธารณสุขไดรับการแกไขเยียวยาอยางรวดเร็วและเปนธรรม โดยผูเสียหายมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตนและเงินชดเชยจากกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี โดยไมตองพิสูจนความรับ
ผิดตามหลักการของรางมาตรา ๕๗๖  แหงรางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. .... 

 สําหรับการพิจารณาเงินชวยเหลือเบ้ืองตน เริ่มตนดวยการที่ผูเสียหายย่ืน 
คําขอรับเงินคาเสียหายตามรางมาตรา ๒๕๗๗ และคณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตน
จะเปนผูพิจารณาจายเงินชวยเหลือเบื้องตน หากมีการพิสูจนไดวาเปนผูเสียหายตามรางมาตรา ๕ 
และไมเขาขอยกเวนตามรางมาตรา ๖ จะมีการพิจารณาจายเงินกอนแรกซึ่งอาจจะเปนจํานวนที่ไม
มากนักโดยมุงเนนใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาความเสียหายในเบื้องตนโดยเร็ว ภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับคําขอ และในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายระยะเวลาการพิจารณาไปไดไมเกินสองครั้ง 
ครั้งละไมเกินสิบหาวัน ถาการพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาวใหถือวา
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตนวินิจฉัยใหจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแก
ผูเสียหายหรือทายาทตามรางมาตรา ๒๗๗๘ แหงรางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

                                                
๗๕มาตรา ๒๐  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในสํานักงาน เรียกวา “กองทุนสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข” โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 
   (๑) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบื้องตนและเงินชดเชยใหแกผูเสียหายหรือทายาท  
   (๒) เพื่อชําระคาสินไหมทดแทนตามคําพิพากษาตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ 
   (๓) เปนคาใชจายสนับสนุนหรือสงเสริมการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัย

และปองกันความเสียหายตามแผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติ และ 
   (๔) เปนคาใชจายเพื่อการพัฒนาระบบการไกลเกล่ียและการสรางเสริมความสัมพันธที่ดี 

ในระบบบริการสาธารณสุข  
   คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินจากกองทุนที่ไดรับจากเงินที่สถานพยาบาลจายสมทบและ 

เงินที่รัฐบาลอุดหนุน เพื่อเปนคาใชจายตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ และเปนคาใชจายในการบริหารของ
สํานักงานในสวนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี ตามความจําเปนไดแตไมเกินรอยละสิบตอปของ
จํานวนเงินดังกลาว 

๗๖มาตรา ๕  ผูเสียหายมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตนและเงินชดเชยจากกองทุนตาม
พระราชบัญญัติน้ี โดยไมตองพิสูจนความรับผิด 

๗๗มาตรา ๒๕  ผูเสียหายอาจยื่นคําขอรับเงินคาเสียหายตามพระราชบัญญัติน้ีตอสํานักงานหรือ
หนวยงานหรือองคกรที่สํานักงานกําหนด ภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัวผูใหบริการสาธารณสุข
ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหาย แตทัง้น้ีตองไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย 

๗๘มาตรา ๒๗  ใหสํานักงานหรือหนวยงานหรือองคกรที่ สํานักงานกําหนด แลวแตกรณี  
สงคําขอตามมาตรา ๒๕ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
และใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตนวินิจฉัยคําขอใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ 
คําขอ หากคณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตนเห็นวาเปนผูเสียหายตามมาตรา ๕ และไมอยูในบังคับ
ตามมาตรา ๖ ใหวินิจฉัยจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูเสียหายหรือทายาท 

   ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตนออกไปได 
ไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวดวย 
หากการพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาว ใหถือวาคณะอนุกรรมการพิจารณาให 
เงินชวยเหลือเบื้องตนวินิจฉัยจายเงินชวยเหลือเบื้องตน และใหจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูเสียหายหรือทายาท  

   คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตนที่วินิจฉัยจายเงินชวยเหลือ
เบื้องตนใหเปนที่สุด  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๓๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 สวนการพิจารณาเงินชดเชยน้ัน เปนกรณีมีการพิจารณาจายเงินชวยเหลือ
เบื้องตนใหแกผูเสียหายแลว จะมีการสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยภายในเจ็ดวัน 
เพื่อพิจารณาจํานวนเงินชดเชยความเสียหายทั้งหมดที่ผูเสียหายไดรับภายในหกสิบวัน โดยในการ
พิจารณาจะคํานึงถึงหลักการเกี่ยวกับการชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ทั้งน้ี ตามรางมาตรา ๓๐๗๙  

                                                
๗๙มาตรา ๓๐  ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตนหรือคณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ แลวแตกรณี สงคําขอใหคณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
หรือถือวามีคําวินิจฉัยใหจายเงินชวยเหลือเบื้องตนตามมาตรา ๒๗ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
มีคําวินิจฉัยใหรับคําขอตามมาตรา ๒๘ 

   ใหคณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยพิจารณาจายเงินชดเชยโดยคํานึงถึงหลักการเก่ียวกับ
การชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

   ใหคณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยวินิจฉัยคําขอใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับเรื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณาใหเงินชวยเหลือเบื้องตนหรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ แลวแตกรณี  
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองบันทึกเหตุผล 
และความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวดวย  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๓๗ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สวนท่ี ๖ ความรับผิดเพ่ือละเมิดของนิติบุคคลจากการกระทําของผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคล 
 

 ๖.๑ ความรับผิดเพ่ือละเมิดของนิติบุคคลของกฎหมายตางประเทศ๘๐ 
๖.๑.๑ ประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย Civil Law (ประเทศญ่ีปุนและประเทศ

เยอรมนี) 
 มาตรา ๔๔ แหงประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุน (เปนตนรางของมาตรา ๗๖ 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย) กําหนดในวรรคหน่ึงวา นิติบุคคลตองรับผิดเพื่อ 
ความเสียหายเน่ืองมาจากการกระทําของผูจัดการ (กรรมการ) หรือผูแทนอื่น ที่ไดกระทําไปตามหนาที่ 
ของตน กลาวคือ กฎหมายญี่ปุนไดนําทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ (organic theory) มาปรับใช 
ในความรับผิดของนิติบุคคล โดยถือวากรรมการบริษัทเปนผูแทนหรือเปนสวนหน่ึงสวนเดียวกับบริษัท
ไมอาจแยกออกจากกันได การกระทําของกรรมการในนามนิติบุคคลถือวาเปนการกระทําของ 
นิติบุคคล โดยความรับผิดของนิติบุคคลมีลักษณะเปนความรับผิดเพื่อการกระทําของตนเอง มิใชเปน
กรณีนิติบุคคลตองเขารวมรับผิดในการกระทําละเมิดของผูอื่น แตมีขอบเขตวา ตองเปนเพียง 
การกระทําของผูจัดการ (กรรมการ) หรือผูแทนนิติบุคคลอื่น เชน กรรมการช่ัวคราว ผูแทนนิติบุคคล
เฉพาะการ หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากกรรมการใหกระทําการในฐานะผูแทนนิติบุคคล 
ตามมาตรา ๕๕ แหงประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน เทาน้ัน 

 มาตรา ๓๑ แหงประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน ไดกําหนดวา สมาคม 
ซึ่ ง เปนนิติบุคคลตองรับผิดในความเสียหายที่ เกิด ข้ึนกับบุคคลภายนอก หากการกระทํา 
ของคณะกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนอื่นซึ่งไดรับแตงต้ังจากสมาคม ไดกอใหเกิดความเสียหายข้ึน
จากการดําเนินธุรกิจที่ตนไดรับมอบหมาย โดยระบบกฎหมายแพงของเยอรมันไดนําทฤษฎีนิติบุคคล
โดยสภาพ (organic theory) มาปรับใชในความรับผิดของนิติบุคคล ดังน้ัน นิติบุคคลจะตองรับผิด
จากการกระทําของผูแทนนิติบุคคลน้ัน โดยถือวาเปนการกระทําของนิติบุคคลเองเชนเดียวกับประเทศ
ญี่ปุน 

๖.๑.๒ ประเทศท่ีใช ระบบกฎหมาย Common Law (ประ เทศอังกฤษ 
และประเทศสหรัฐอเมริกา)  

 ประเทศอังกฤษไดวินิจฉัยกรณีความรับผิดเพื่อละเมิดของนิติบุคคล โดยนํา
ทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ (organic theory) มาใชในการแสดงเจตนาของนิติบุคคลเพื่อวินิจฉัย
ปญหาความรับผิดของนิติบุคคลเชนเดียวกับระบบกฎหมาย Civil Law โดยศาลไดวินิจฉัยใหนิติบุคคล
ตองรับผิดจากการกระทําของผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลวาเกิดจากการ
กระทําของนิติบุคคลเอง ในคดี Lennard’s Case (Lennard’s Carrying Co.,Ltd. V. Asiatic 
Petroleum Co.,Ltd. (1915)) ซึ่งถือวาการกระทําของบุคคลที่เปนองคกรของบริษัท (company’s 
Organ) เชน กรรมการ (director) หรือผูจัดการ (managers) ซึ่งไดกระทําไปภายในขอบอํานาจ
เทาน้ัน จึงจะถือวาเปนการกระทําของบริษัทเอง ซึ่งทั้งสองคดีดังกลาวไดเปนบรรทัดฐานความรับผิด
เพื่อละเมิดของนิติบุคคลตลอดมา รวมทั้งเปนจุดเริ่มตนในการนําทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ (organic 
theory) มาใชในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลดวย 

                                                
๘๐ธัญญะ ซ่ือวาจา, “ปญหาการการปรับใชความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๕๒) หนา ๘๘ 
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 ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลสูง (supreme court of florida) ก็ไดมีการ
พิพากษาและวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อละเมิดของนิติบุคคล โดยถือวาการที่ผูจัดการ
ของนิติบุคคล (managing agent) ไดกระทําการไปในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคล นิติบุคคลน้ัน
ยอมมีความรับผิดในความเสียหายโดยถือวาการกระทําของผูจัดการนิติบุคคล (Managing Agent) 
ดังกลาวเปนการกระทําซึ่งเปนความรับผิดของนิติบุคคลโดยตรง สอดคลองกับทฤษฎีความรับผิดโดย
การกระทําดวยตนเองของนิติบุคคล (Corporate Direct Liability) ดังปรากฏในคดี Bankers 
Multiple Line Insurance Co. v. Farish, 464 So.2d 530 (Fla.1985), and Winn-Dixie Stores, 
Inc. v. Robinson, 472 So.2d 722 (Fla.1985) และ Charles P. SCHROPP, Petitioner, v. 
CROWN EUROCARS, INC., 654 So.2d 1158 (Fla.1995) 

 จากการศึกษาความรับผิดเพื่อละเมิดของนิติบุคคลของตางประเทศไมวาจะ
เปนประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Civil Law (ประเทศญี่ปุนและประเทศเยอรมนี) และประเทศที่ใช
ระบบกฎหมาย Common Law (ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา) พบวาทั้งสองระบบ
กฎหมาย ไดยึดถือวากฎหมายเปนเพียงเครื่องมือในการรับรองสภาพความเปนอยูของนิติบุคคลตามที่
มีอยูแลว ดังน้ัน การกระทําของกรรมการในนามนิติบุคคลจึงถือวาเปนการกระทําของนิติบุคคล ความ
รับผิดของนิติบุคคลมีลักษณะเปนความรับผิดเพื่อการกระทําของตนเอง มิใชเปนกรณีนิติบุคคลตอง
เขารวมรับผิดในการกระทําละเมิดของผูอื่น 

 
 ๖.๒ ความรับผิดเพ่ือละเมิดของนิติบุคคลของกฎหมายไทย 

  ความรับผิดเพื่อละเมิดของนิติบุคคลในกรณีความเสียหายเกิดจากการกระทําของ
ผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลตามมาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง๘๑ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (มีที่มาจากมาตรา ๔๔ แหงประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุน) ไดมี 
แนวความเห็นแบงออกเปน ๒ แนว กลาวคือ (๑) กรณีที่ถือวาความรับผิดตามมาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง 
เปนความรับผิดเพื่อละเมิดของนิติบุคคลจากการกระทําของตนเอง และ (๒) กรณีนิติบุคคล 
ตองเขารวมรับผิดกับการกระทําของผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล  
โดยมีความเห็นทางวิชาการและแนวคําพิพากษาฎีกาที่ควรศึกษา ดังน้ี๘๒ 

                                                
๘๑มาตรา ๗๖  ถาการกระทําตามหนาที่ของผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมี อํานาจทําการแทน 

นิติบุคคล เปนเหตุ ให เ กิดความเ สียหายแกบุคคล อ่ืน นิติบุคคลน้ันตองรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทน 
เพื่อความเสียหายน้ัน แตไมสูญเสียสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกผูกอความเสียหาย 

ถาความเสียหายแกบุคคลอ่ืนเกิดจากการกระทําที่ไมอยูในขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่
ของนิติบุคคล  บรรดาบุคคลดังกลาวตามวรรคหน่ึงที่ไดเห็นชอบใหกระทําการน้ันหรือไดเปนผูกระทําการดังกลาว 
ตองรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูที่ไดรับความเสียหายน้ัน 

๘๒ธัญญะ ซ่ือวาจา, “ปญหาการการปรับใชความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๕๒) หนา ๘๗. 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

  ๖.๒.๑ ความเห็นทางวิชาการ 
 ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพิจารณาในประเด็นน้ีมีความเห็นเปน  

๒ แนวทาง กลาวคือ ความเห็นแรก (อาจารยอนุมัติ  ใจสมุทร, อาจารยจิ๊ด  เศรษฐบุตร, ทานสหัส  
สิงหวิริยะ, ศาสตราจารยพิเศษประสิทธ์ิ  โฆวิไลกูล, อาจารยกิตติศักด์ิ  ปรกติ, รองศาสตราจารย 
ศนันกรณ  โสตถิพันธ, ทานสมภพพิสิษฐ  สุขพิสิษฐ) มีความเห็นวา ความรับผิดของนิติบุคคล 
ตามมาตรา ๗๖ มีลักษณะเปนความรับผิดในการกระทําของตนเอง โดยพิจารณาในทํานองเดียวกันวา 
การกระทําของผูแทน หรือผูมีอํานาจทําการแทนที่ไดทําตามหนาที่ภายในขอบวัตถุประสงค 
หรืออํานาจหนาที่ของนิติบุคคลน้ันมีคาเทากับการกระทําของนิติบุคคลเอง ผูแทนนิ ติบุคคล 
หากกระทําการในนามและภายในกรอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลแลว ผูแทนยอมไมใชคนอื่น  
แตเปนตัวนิติบุคคลเอง หากผูแทนทําละเมิดยอมเหมือนนิติบุคคลทําเอง ผูที่ตองรับผิดเพื่อละเมิดของ
ตนเองคือนิติบุคคล 

 ในขณะที่ความเห็นอีกฝายหน่ึง (ศาสตราจารยศักด์ิ สนองชาติ) เห็นวา  
นิติบุคคลจะตองรับผิดก็ตอเมื่อผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลไดกระทําละเมิด
ตอบุคคลอื่น และผลแหงละเมิดน้ันเกิดจากการกระทําตามหนาที่ของผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคล แมมาตรา ๗๖ จะมิไดบัญญัติใหผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคลตองรับผิด แตผูแทนของนิติบุคคลผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลตองรับผิด เพราะเปน
ผูกระทําละเมิดตอบุคคลอื่นตามมาตรา ๔๒๐ สวนนิติบุคคลตองรับผิดตามมาตรา ๗๖ และตองรับผิด
รวมกันตามมาตรา ๒๙๑ โดยตางจะตองชําระหน้ีโดยสิ้นเชิง ผูเสียหายจะฟองทั้งนิติบุคคลหรือผูแทน 
ของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลใหรวมกันรับผิด หรือฟองคนใดคนหน่ึงใหรับผิดก็ได
แลวแตจะเลือก อันเปนสิทธิของผูเสียหายซึ่งเปนเจาหน้ีในการเรียกชําระหน้ีจากลูกหน้ีรวมกัน 
  ๖.๒.๒ แนวคําพิพากษาของศาล 

 จากการศึกษาคําพิพากษาฎีกาในประเด็นน้ีพบวา แนวคําพิพากษาของศาล 
ไดวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวเปน ๒ แนวทาง กลาวคือ (๑) กลุมคําพิพากษาที่ถือวานิติบุคคลตองเขา
มารับผิดในการกระทําของผู แทนนิติบุ คคล โดย ถือเปนการกระทําของ นิ ติบุ คคล  และ  
(๒) กลุมคําพิพากษาที่วินิจฉัยใหนิติบุคคลน้ันเขารวมรับผิดกับการกระทําของผูแทนนิติบุคคล 
หรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 

 (๑) กลุมคําพิพากษาฎีกาที่ถือวานิติบุคคลตองเขามารับผิดในการกระทําของ
ผูแทนนิติบุคคลโดยถือเปนการกระทําของนิติบุคคลน้ัน เชน กรณีตามคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๒๙/
๒๕๔๖ ซึ่งศาลวินิจฉัยวา “การที่จําเลยที่ ๑ ทําการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการในฐานะผูแทนของกรมสามัญศึกษา จําเลยที่ ๒ การออกคําสั่งใหนักเรียนว่ิงรอบสนาม 
เพื่ออบอุนรางกายและการลงโทษนักเรียนใหว่ิงรอบสนาม ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการดวย  
เมื่อการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวของจําเลยที่ ๑ ทําใหเด็กชาย พ. ถึงแกความตาย กรมสามัญ
ศึกษา จําเลยที่ ๒ จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแกโจทกผูเปนมารดาตาม
มาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” นอกจากน้ันยังมีคําพิพากษาที่ได
พิพากษาในทํานองเดียวกัน เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๑๕/๒๕๒๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๑๐๘๓/๒๕๓๓ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๘๑/๒๕๓๙ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๖๓/๒๕๔๑ 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐/๒๕๔๓ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๑๗/๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๔๐ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 (๒) กลุมคําพิพากษาที่วินิจฉัยใหนิติบุคคลเขารวมรับผิดกับการกระทําของ
ผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล โดยมีความเห็นวาลักษณะความรับผิดเพื่อละเมิด 
ของนิติบุคคลเกิดจากการกระทําของผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 
ตามมาตรา ๗๖ มีลักษณะเปนการรวมรับผิดน้ันไดมีคําพิพากษาในหลายๆ คดีที่ไ ดวินิจฉัย 
ไปในแนวทางดังกลาว เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑/๒๕๔๐ ซึ่งศาลวินิจฉัยวา “เมื่อจําเลยที่ ๒  
ซึ่งเปนสารวัตรใหญ และจําเลยที่ ๓ ซึ่งเปนพนักงานสอบสวน ไมไดดูแลรักษารถยนตพิพาทของกลาง
ตามสมควรเปนเหตุใหรถยนตพิพาทสูญหาย กรณีจึงเปนการกระทําละเมิดในฐานะปฏิบัติหนาที่ 
เปนผูแทนของกรมตํารวจจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง กรมตํารวจจําเลยที่ ๑ จึงตองรวมกับจําเลยที่ ๒ 
และที่ ๓ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายแกโจทกดวย จะอางวาตนไมมีอํานาจในการยึด
สิ่งของในคดีอาญามาปฏิเสธความรับผิดของตนไมได” นอกจากน้ันยังมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ได
พิพากษาในทํานองเดียวกัน เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๐๘/๒๕๒๘ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๓๐๑๕/๒๕๓๐ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๙๗/๒๕๓๐ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๐๙/๒๕๓๗  
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๐๖/๒๕๓๘ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๐๐/๒๕๓๘ 

 อน่ึง จากการตรวจสอบไมพบวามีพระราชบัญญัติฉบับใดที่กําหนดใหผูแทน 
นิติบุคคลเขารวมรับผิดกับนิติบุคคลในทางละเมิด แตพบวามีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่กําหนดให
ผูแทนนิติบุคคลเขารวมรับผิดกับนิติบุคคลในทางอาญา เชน มาตรา ๕๗ ทวิ๘๓ แหงพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๙๒๘๔ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๒๒๑๘๕ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ม าต ร า  ๓ ๒ ๘๖ แ ห ง พ ร ะ ร าชบั ญญั ติ อ าก ร รั ง นก อี แ อ น  พ . ศ .  ๒ ๕๔ ๐  ม าต ร า  ๔ ๐๘๗  
แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๔๖๘๘ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตน ดังน้ัน จึงสามารถสรุปไดวาในปจจุบันหลักเรื่องความรับผิด
ของผูแทนนิติบุคคลในทางแพงและทางอาญายังมีความแตกตางกัน 

                                                
๘๓มาตรา ๕๗ ทวิ  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหถือวา 

ผูแทนนิติบุคคล กรรมการ ผู จัดการ และบุคคลอ่ืนใดซ่ึงกระทําการแทนนิติบุคคล เปนผูกระทําความผิด 
และตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลน้ันดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลน้ัน 

๘๔มาตรา ๙๒  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัติเปนนิติบุคคล
ผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลน้ันตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจน 
ไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน 

๘๕มาตรา ๒๒๑  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ี 
ผูแทนนิติบุคคลซ่ึงรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดน้ันหรือซ่ึงมิไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดน้ัน 
ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย 

๘๖มาตรา ๓๒  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ี 
ผูแทนนิติบุคคลซ่ึงรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดน้ัน หรือซ่ึงมิไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดน้ัน 
ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย 

๘๗มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติบุคคล  
ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล
น้ัน ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ันๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็น 
หรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน 

๘๘ มาตรา ๔๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่กระทําโดยนิติบุคคล ผูจัดการหรือผูแทน
นิติบุคคลหรอืผูซ่ึงมีสวนรวมในการดําเนินงานของนิติบุคคลตองรับผิดในความผิดน้ันดวย เวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็น
หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดน้ัน 
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สวนท่ี ๗ บทสรุป 
 
แมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิดจะยังคงใชไดในสถานการณ

ปจจุบัน แตจากการศึกษาพบวาทฤษฎีความผิด (fault theory) ยังมีขอบกพรองที่ไมสามารถ
ตอบสนองหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนได  ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป 
ความเสียหายเกิดข้ึนจากการดํารงชีวิตประจําวันไดงายข้ึน ในขณะที่การฟองคดีเพื่อใหไดคาเสียหาย
หรือไดรับการเยียวยาเปนไปคอนขางยาก แมศาลจะพิพากษาใหผูละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแลว 
แตผูเสียหายอาจไมสามารถบังคับคดีได เพราะผูกระทําละเมิดไมมีทรัพยสินหรือมีฐานะยากจน 
จนถึงขนาดไมอาจชดใชคาสินไหมทดแทนไดประการหน่ึง หรือผูเสียหายอาจไมมีโอกาสจะนําคดีแพง
ไปสูศาลเน่ืองจากขาดทุนทรัพยในการดําเนินคดี หรือภาระการพิสูจนตองตกแกผูกลาวอางอัน 
เปนการยากแกการพิสูจนความผิด ผูถูกละเมิดจึงไมประสงคจะนําคดีข้ึนสูศาล  

จากปญหาขอขัดของในการใชทฤษฎีความผิด (fault theory) ดังที่กลาวมาแลว
ขางตน ประเทศไทยจึงไดตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับทฤษฎีความรับผิดเพื่อละเมิดที่ใชอยูในปจจุบันวา
ไมสามารถตอบสนองหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนได และไดนําหลักกฎหมายที่มีความทันสมัย
มากําหนดไวในกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนและสามารถตอบสนองเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดข้ึนแกผูที่ถูกละเมิดไดดีกวาที่ผานมา โดยจะขอยกตัวอยางหลักกฎหมายดังกลาว ดังน้ี 

(๑) การนําหลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) มาใชในการพิสูจน
ความผิดในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. .... 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๑๓/๒๕๕๒) ซึ่งเปนกลุมกฎหมายที่ความเสียหายอาจกระทบกับกลุมบุคคลจํานวนมาก 
ทั้งน้ี เพื่อเปนการผลักภาระการพิสูจนไปอยูที่ผูกระทําละเมิด อันจะทําใหผู เสียหายไมตอง 
รับภาระการพิสูจน 

(๒) การนําหลักการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดมาใชเยียวยา
ความเสียหายที่ เกิดข้ึน มาใช ในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ และรางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่งเปนกลุมกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและบริการสาธารณสุข ทั้งน้ี 
เพื่อใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาความเสียหายไดอยางทันทวงท ี

(๓) การนําหลักคาเสียหายเชิงลงโทษ มาใชในพระราชบัญญัติความลับทางการคา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคา
ที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนกลุมกฎหมายเกี่ยวกับซึ่งเปนกลุมกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค และผูดอยโอกาสในสังคม ทั้งน้ี เพื่อใหผูที่จงใจกระทําความผิดหรือผูที่กระทําความผิด 
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงตองจายคาสินไหมทดแทนในอัตราที่สูงกวาการจาย 
คาสินไหมทดแทนตามหลักการของกฎหมายละเมิดทั่วไป อันจะทําใหผูกระทําผิดเข็ดหลาบ 
และเกิดความเกรงกลัวไมกลากระทําความผิดซ้ํา จึงเปนการชวยใหการบังคับใชกฎหมายลักษณะ
ละเมิดเปนไปอยางจริงจัง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

  นอกจากน้ี ยังพบวาในปจจุบันมีกฎหมายบางฉบับกําหนดหลักการอื่นที่ให 
ความคุมครองผูไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดมากกวาหลักการของกฎหมายลักษณะ
ละเมิด เชน 

(๑) เรื่องอายุความ ซึ่งตามมาตรา ๔๔๘๘๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
กําหนดใหมีอายุความหน่ึงปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรู ถึงการละเมิดและรู ตัวผูจะพึงตองใช 
คาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันทําละเมิด ในขณะที่ อายุความตามมาตรา ๑๒๙๐  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ .ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดใหมีอายุความสามปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตองรับผิด 
หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันที่มีการขายสินคาน้ัน และในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนตอชีวิต รางกาย 
สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยูในรางกายของผูเสียหายหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลา 
ในการแสดงอาการกําหนดใหมีอายุความสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการ 
ที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย และมาตรา ๑๓๙๑ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหมีอายุความสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย 
และรู ตัวผูประกอบธุรกิจที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายเชนเดียวกัน  
ซึ่งอายุความตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเปนคุณแกผูเสียหาย
มากกวาอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

                                                
๘๙มาตรา ๔๔๘  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดน้ัน ทานวาขาดอายุความ 

เม่ือพนปหน่ึงนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเม่ือพนสิบป 
นับแตวันทําละเมิด 

แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกําหนด
อายุความทางอาญายาวกวาที่กลาวมาน้ันไซร ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวาน้ันมาบังคับ 

๙๐มาตรา ๑๒  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยตามพระราชบัญญัติน้ี 
เปนอันขาดอายุความเม่ือพนสามปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตองรับผิด  
หรือเม่ือพนสิบปนับแตวันที่มีการขายสินคาน้ัน 

  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสม 
อยูในรางกายของผูเสียหายหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดีแทน 
ตามมาตรา ๑๐ ตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตองรับผิด 
แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย 

๙๑มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผล 
ของสารที่สะสมอยูในรางกายของผูบริโภคหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจ 
ฟองคดีแทนผูบริโภคตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบธุรกิจ 
ที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบธุรกิจ 
ที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๔๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

  (๒) เรื่องคาเสียหาย แมวามาตรา ๔๓๘๙๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
จะกําหนดใหศาลมีอํานาจในการวินิจฉัยวาจะใหผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนไดตามควรแก
พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด ซึ่งในปจจุบันพบวาศาลมักจะวินิจฉัยความหมายของคําวา 
“คาสินไหมทดแทน” คอนขางจํากัด โดยใหคาสเสียหายเฉพาะที่เปนความเสียหายโดยตรงจากการ
กระทําละเมิดเทาน้ัน เชน เรียกคาเสียหายทางจิตใจไมได เปนตน ในขณะที่รางมาตรา ๓๙๓ แหงราง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. .... ไดกําหนดใหความ
เสียหายจากมลพิษ หมายความรวมถึงคาชดเชยการสูญเสียผลประโยชนจากความเสียหายของ
สิ่งแวดลอม และคาใชจายสําหรับมาตรการในการปองกัน และการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากมาตรการดังกลาว ซึ่งเปนการขยายหลักการเรื่องคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายลักษณะละเมิด
ออกไปใหมีความหมายกวางข้ึน 

จากการศึกษาในเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับละเมิด ฝายกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพงพิจารณาแลวเห็นวาอาจตองมีการทบทวนหลักการของกฎหมายลักษณะละเมิดวา
ควรมีการนําหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดที่ทันสมัยดังกลาวมาแลวขางตนมาใชแทนที่
หลักการของกฎหมายลักษณะละเมิดที่ใชอยูในปจจุบันหรือไม อยางไรก็ตาม ขณะน้ี กระทรวง
ยุติธรรม (สํานักงานกิจการยุติธรรม) ไดเคยมีการศึกษาและพิจารณายกรางเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 

นางสาวจีระ  พุมพวง 
นางสาวราณี  อินทศร 

ฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพง 
      สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

                                                
๙๒มาตรา ๔๓๘  คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดน้ัน ใหศาลวินิจฉัยตามควร 

แกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 
  อน่ึง คาสินไหมทดแทนน้ัน ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด  

หรือใชราคาทรัพยสินน้ัน รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใดๆ อันไดกอขึ้นน้ันดวย 
๙๓รางมาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี  

ฯลฯ                                   ฯลฯ 
  “ความเสียหายจากมลพิษ” หมายความวา  
  (๑) การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเรือจากการปนเปอนที่มีผลมาจากการ

รั่วไหลหรือปลอยทิ้งนํ้ามันจากเรือ ไมวาการรั่วไหลหรือการปลอยทิ้งดังกลาวจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด ทั้งนี ้ รวมถึง
คาชดเชยความเสียหายของส่ิงแวดลอมและการสูญเสียผลประโยชนจากความเสียหายของส่ิงแวดลอม  

  คาชดเชยความเสียหายของส่ิงแวดลอมใหจํากัดเพียงคาใชจายสําหรับมาตรการที่สมเหตุผล 
ซ่ึงไดดําเนินการไปแลวหรือจะดําเนินการตอไปเพื่อใหส่ิงแวดลอมที่เสียไปคืนสูสภาพเดิม  

  (๒) คาใชจายสําหรับมาตรการในการปองกัน และการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากมาตรการดังกลาว 


