
ค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด 
 

๑. ประวติัความเป็นมาของค่าสินไหมทดแทน 
 
๑.๑   กฎหมายโรมัน 
๑.๒  ระบบกฎหมายส าคัญของโลก 

-  Civil Law 
-  Common Law 

๑.๓  กฎหมายไทย 
-  ระบบกฎหมายเก่า  (กรงุศรีอยุธยา, กรงุรัตนโกสนิทร์) 
-  ป.พ.พ. 

 
๒. กรณีศึกษาค่าสินไหมทดแทน   

 
๒.๑  ค่าสนิไหมทดแทนอนัมิใช่ตัวเงิน  

-  ค่าสนิไหมทดแทนในความเสยีหายต่อจิตใจ 
๒.๒  ค่าสนิไหมทดแทนอนัเป็นการลงโทษ  (Punitive Damages) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑.  ประวติัความเป็นมาของค่าสินไหมทดแทน 
 

๑.๑   กฎหมายโรมนั 
 
-  สมยัโบราณ 

-  กฎหมายตาลิโอ (Lex Talionis)  คือ กฎหมายที่ยอมรับการแก้แค้น 
-  รฐัมีความมัน่คงข้ึน 

-  ห้ามแก้แค้น 
-  สทิธลิงโทษเป็นของรัฐ 

-  ยุคโรมนั  (ราว ๔๕๐ ปีก่อนค.ศ.)   
-  The 12 Tables  กฎหมาย ๑๒ โตะ๊  โดยแผ่นที่ ๘ ได้ระบุข้อความถึง

ละเมิดกบัอาญาไว้ว่าคืออะไร  
 

๑.๒  ระบบกฎหมายส าคญัของโลก 
-  ระบบ Civil Law    (ศตวรรษที ่๖) 

-  Obligation : ถือว่าค่าสนิไหมทดแทนเป็นหนี้  
-  Corpus juris civilis  ประมวลกฎหมายแพ่งโรมัน 

ในศตวรรษที่ ๖ นี้  ค่าสนิไหมทดแทนเร่ิมมีความชัดเจนข้ึน โดยใน

ประมวลกฎหมายแพ่งได้บัญญัติไว้ว่า ค่าสนิไหมทดแทนนั้นเป็นหนี้  (Obligation) ซ่ึง
ผู้กระท าละเมิด (ลูกหนี้ ) ต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสยีหาย (เจ้าหนี้ ) 

ซ่ึงก่อนหน้านี้กไ็ม่มีการแยกละเมิดและอาญาออกจากกนัอย่างชัดเจน 

 
-  ระบบ Common Law  (ศตวรรษที ่๑๓) 

-  Writ of Tresspass หมายที่ศาลหลวงได้ออกให้ผู้พิพากษาไปพิจารณา 
ซ่ึงกจ็ะเป็นแต่ละเร่ืองไป เช่น วินิจฉัยไว้ในเร่ืองบุกรุก หรือเร่ืองประมาทเลินเล่อ เป็น

ต้น 

ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ Common Law นั้น ได้ก าหนดค่าสนิไหม
ทดแทนตามประเภทของคดีที่ได้มีการตัดสนิไว้ 

สงัเกต  ในศตวรรษที่ ๑๓ นี้  คดีได้เร่ิมมีการจับกลุ่มกนัเป็นรูปธรรม 



เมือ่เปรียบเทียบระหว่างระบบ Civil Law  และ Common Law 
 
Civil Law   Common Law   
 
-  ปรากฏเร่ืองค่าสนิไหมทดแทนใน Corpus  -  ปรากฏในค าพิพากษา 
juris civilis   
 
-  มีลักษณะเป็นหนี้  -  ไม่มีลักษณะเป็นหนี้  แต่เป็นการ

เยียวยา 
 ความยุติธรรมเป็นเร่ืองๆ ไป 
 
-  ผลจากการที่ให้ถือว่า ละเมิดเป็น “หนี้ ” -  ผลเมื่อไม่ถือว่า ละเมิดเป็น “หนี้ ”  
ต้องดูว่า ผดินัดเมื่อไหร่ ซ่ึงมาตรา ๒๐๖  ศาลจึงจะเป็นผู้ก าหนดค่าสนิไหม

ทดแทน 
ให้ถือว่า หนี้ละเมิดผดินัดมาตั้งแต่เมื่อ ขึ้นมา  โดยพิจารณาจากข้อเรียกร้อง
และ 

ท าละเมิด  เพราะฉะน้ัน ทนัททีี่มีการท า  ข้อโต้แย้งของโจทกแ์ละจ าเลยในคดี 

ละเมิดและก่อให้เกดิความเสยีหายขึ้น หนี้  
กเ็กดิแล้ว และจะมีผลให้เร่ิมคิดดอกเบี้ ย  

สงัเกต   
๑. เร่ืองค่าสนิไหมทดแทนในระบบ Common Law และ Civil Law มีความ

แตกต่างกนั 
๒. หลักเกณฑเ์ร่ืองค่าสนิไหมทดแทนก าหนดข้ึนเพ่ือทดแทนสทิธใินการแก้

แค้น 
๓. หลักเกณฑเ์ร่ืองค่าสนิไหมทดแทนในทางแพ่ง เป็นหลักในเร่ืองหนี้  ซ่ึงจะไม่

เกี่ยวอะไรกบัเร่ือง “โทษ” ซ่ึงจะเป็นเร่ืองของกฎหมายอาญา 
 
 
 
 
 



๑.๓  กฎหมายไทย 
 

-  ระบบกฎหมายเก่า   
 
กรุงศรีอยุธยา  ได้รับอทิธพิลมาจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็น

กฎหมายของศาสนาฮินดู ซ่ึงมีหลักการว่า หา้มแกแ้คน้  (เหมือนโดยบังเอญิกบั

กฎหมายของยุโรป)   
 
กรุงรตันโกสินทร ์ ได้มีการปรับหลักเกณฑใ์นกฎหมายตราสามดวง 

โดยละเมิด หมายถึง การฟ้องเรียกค่าปรับ 
 
กรณี “ค่าปรบั” ในกฎหมายตราสามดวงนี้จะหมายถึง ๒ ส่วน 
๑)  พินัย  ซ่ึงจะตกเป็นของหลวง   
๒)  สนิไหม  จะตกเป็นของผู้เสยีหาย 

 
-  ป.พ.พ. 
ต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗  

หลักเกณฑเ์ร่ืองพินัยกไ็ปอยู่ในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗  ส่วนสนิไหมกม็าอยู่

ใน ป.พ.พ. ฉบับแรก ในพ.ศ. ๒๔๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าสินไหมทดแทน 

 
 

๑.  หลกัเกณฑท์ัว่ไป  มาตรา ๔๓๘  มาตรา ๔๔๒ 
 
 ตามมาตรา ๔๓๘  วรรคหน่ึง  ผู้ที่มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยเร่ือง

ค่าสนิไหมทดแทนคือ ศาล การที่จะพิจารณาเร่ืองค่าสนิไหม

ทดแทนนี้กเ็ป็นดุลพินิจโดยของศาล 
 
 ในมาตรา ๔๔๒ กฎหมายกใ็ห้อ านาจดุลพินิจแก่ศาล ในกรณีที่

ผู้เสียหายมีส่วนผิด  เมื่อโจทก์ฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าสินไหม

ทดแทน จ าเลยจะต้องย่ืนค าให้การต่อสู้ในประเดน็ที่ว่า โจทก์กมี็

ส่วนผิดเช่นเดียวกนั  
 
 มาตรา ๔๔๔ วรรคสอง ให้อ านาจศาลที่จะกล่าวในค าพิพากษา

ว่า สงวนสทิธทิี่จะแก้ไขค าพิพากษาน้ันอกี ... แต่ในสภาพ

ปัจจุบันที่ผู้พิพากษาต้องรับผดิชอบส านวนคดีจ านวนมากแล้ว 

การสงวนสทิธดิังกล่าวจึงไม่มี (ผมเข้าใจเอง อย่าเช่ือ ต้องถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.  ความหมายของค่าสินไหมทดแทน  
 
๒.๑  การคืนทรัพย์   มาตรา ๔๓๙ 
 
๒.๒  การใช้ราคาทรัพย์  มาตรา ๔๔๐  ๔๔๑  ในกรณีที่

ทรัพย์นั้นเสยีหายจนไม่อาจใช้คืนได้ กต้็องใช้ราคาทรัพย์แทน 
 
๒.๓  การใช้ค่าเสียหาย   มาตรา ๔๓๘ วรรคสอง เช่น 

หากทรัพย์ของเขาถูกท าลาย ในระหว่างที่ไม่สามารถใช้ทรัพย์ได้ ก็

ควรได้รับค่าเสยีหาย 
 
 
 

“ค่าเสยีหาย” แบ่งออกเป็น 
- ชีวิต   มาตรา ๔๔๓  ๔๔๕ 
- ร่างกายและอนามัย    มาตรา ๔๔๔ – ๔๔๖ 
- เสรีภาพ   มาตรา ๔๔๕   ๔๔๖ 
- ช่ือเสยีง มาตรา ๔๔๗ 
- สทิธอิื่นๆ  มาตรา ๔๔๖ วรรคสอง 
- ทรัพย์ มาตรา ๔๓๘ วรรคสอง 

 
 
 

สงัเกต  “ค่าเสยีหาย” นี้ เป็นส่วนหนึ่งของค่าสนิไหมทดแทน และเป็น
ประเภทของค่าสนิไหมทดแทนที่กว้างที่สดุ ทุกอย่างคือค่าเสยีหาย  แต่ค่าสนิไหม

ทดแทนกไ็ม่ได้มีแต่ค่าเสยีหายอย่างเดียว 



 

ค่าเสียหาย 

 
 

ค่าเสียหายต่อสิทธิในกองทรพัยส์ิน ความเสียหายต่อสิทธินอกกองทรพัยส์ิน 
 

เป็นความเสยีหายที่กระทบต่อทรัพย์สนิที่มีอยู่ ไม่กระทบต่อกองทรัพย์สนิ มีลักษณะ 

                                                            เป็นนามธรรม ได้แก่ 

เช่น การกระท าละเมิดท าให้ทรัพย์สนิเสยีหาย ค่าเสยีหายต่อช่ือเสยีง 

หรือการกระท าละเมิดต่อร่างกาย แล้วเกดิ ความเจบ็ปวด  ทุกข์ทรมาน 
บาดเจบ็ ได้แก่  ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ  
 อาจเรียกว่า  
 ค่าเสยีหายอนัมิใช่ตัวเงิน                                                                                                                                               
                                                          ค่าเสยีหายในทางศีลธรรม  
 หรือ ค่าเสยีหายต่อจิตใจ  กไ็ด้ 

 
 ค่าเสยีหายต่อจิตใจนี้จะต้องไม่ใช่อารมณ์  
 ซ่ึงจะเกดิข้ึนช่ัวครู่และหายไป  แต่จะต้อง 
 เป็นความเสยีหายต่อจิตใจเท่านั้น จึงจะ 
 เรียกร้องได้ 
 
 

หลกัในการพิจารณาค่าเสียหายอนัมิใช่ตวัเงิน ตามมาตรา ๔๔๖ 
 

๑. ต้องเป็นค่าเสยีหายนอกกองทรัพย์สนิ 

๒. ไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินในการชดใช้ได้ 

 
 



กรณีทีไ่ม่มีขอ้ถกเถยีง 
คือ สามารถเรียกค่าเสยีหายอนัมิใช่ตัวเงินได้ ได้แก่ ความเสยีหายต่อชีวิต 

ร่างกาย อนามัย ช่ือเสยีง เสรีภาพ เหล่านี้ เรียกว่าเป็น ค่าเสยีหายเฉพาะตัว 
- ความเจบ็ปวดทุกข์ทรมาน : ทุกข์ทรมานจากพิษบาดแผล 
- การตกใจ เสยีขวัญ : ถูกสนุัขกดั สนัุขฟัดและเหว่ียงไปมาน่ากลัว 
- สญูเสยีความร่ืนรมย์ในชีวิต : แขนขาดตีกอล์ฟไม่ได้ 
- สญูเสยีความหวังในชีวิต  อาจจะเกดิจากข้อเทจ็จริงที่ว่า ผู้เสยีหายมี

ความคาดหวังในต าแหน่งหน้าที่การงาน เช่น ก าลังจะได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งนั้นๆ 

แต่เมื่อถูกท าละเมิดจึงไม่ได้รับการแต่งตั้ง  แต่กต้็องเป็นกรณีที่มีความชัดเจนว่าจะได้รับ
แต่งตั้งจริงๆ ไม่ใช่แบบเล่ือนลอย 

- เสยีโฉม   
- เสยีเสรีภาพ 
- เสยีสขุอนามัย 
- เสยีช่ือเสยีง เกยีรติยศ 
- เสยีหายอนัเป็นทุรศีลธรรม  ได้แก่  ถูกท าอนาจาร 

 
กรณีศึกษา  
โจทกเ์ป็นหญิงไปผ่าตัดลดขนาดหน้าอกที่โรงพยาบาลรามค าแหงจ าเลย พอ

ผ่าตัดไปได้ ๒ สัปดาห์ หน้าอกเกดิอกัเสบมีน า้หนองไหลออกมา เป็นเช่นนี้อกีหลายคร้ัง 

จนโจทกตั์ดสนิใจเปล่ียนหมอและต้องเปล่ียนโรงพยาบาลอกีถึง ๒ โรงพยาบาล หน้าอก

จึงกลับมาเป็นปกติ 

 
โจทกไ์ด้รับความเจบ็ปวดทุกข์ทรมานมากเป็นเวลาแรมปี จึงมาฟ้อง และ

ชนะคดีในที่สดุ ศาลฎีกาบอกว่า ถ้าหมอโรงพยาบาลรามค าแหงได้ผ่าตัดโดยใช้ความ

ระมัดระวังจริงๆ แล้ว คงไม่ต้องให้แพทย์อกีตั้ง ๒ โรงพยาบาลมารักษา  แปลได้ว่า 

ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามวิชาชีพ จึงต้องรับผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 
 
ค่าสนิไหมทดแทนในฎีกานี้  ศาลฎีกาตัดสนิให้ค่าสินไหมทดแทนในกรณี

เจบ็ปวดทุกข์ทรมานแก่โจทก ์และยังมีค่าเสยีหายต่อจิตใจด้วย  คือ การที่โจทกเ์ป็นโรค

เครียด ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี เสยีค่ารักษาไป ๕๐,๐๐๐ บาทนั้น เป็นผลจาก

การรักษาที่ไม่ดีของจ าเลย (ศาลฎีกาเหน็ว่ามี causation)   



กรณีทีม่ีขอ้ถกเถยีง 
คือ กรณีที่มีการละเมิดถึงตาย จะเหน็ได้ว่า ผู้เสยีหายกต็ายไปแล้ว  มี 

“ความเสยีหาย” เกดิข้ึนแก่ทายาทหรือไม่? ความเศรา้โศกเสียใจ ความรกัอาลยั ควรจะ
ได้รับการเยียวยาหรือไม่ ?     

** ประเดน็เร่ืองกองทรัพย์สนิไม่เป็นปัญหา และไม่น ามาพิจารณา ** 
** และมีข้อเทจ็จริงยุติว่า ครอบครัวรักใคร่ปรองดองกนัดี แต่กลับต้องมา

ตายไป ** 
 
 
มาตรา ๔๔๓   ในกรณีท าให้เขาถึงตายนั้น ค่าสนิไหมทดแทนได้แก่ ค่า

ปลงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นอย่างอื่นๆ อกีด้วย 
ถ้ามิได้ตายในทนัท ีค่าสนิไหมทดแทน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้ง

ค่าเสยีหายที่ต้องขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานน้ันด้วย 
ถ้าว่าเหตุที่ตายลงน้ันท าให้บุคคลหน่ึงคนใดต้องขาดไร้อุปการะตาม

กฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลน้ันชอบที่จะได้รับค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 
 

 

ค่าเสียหายต่อจิตใจ 
เกรงว่าศาลจะปรับใช้กฎหมายได้ล าบาก และการน าสืบขอ้เทจ็จริงใหเ้ห็นถึง

ความเศรา้โศกเสียใจนัน้จะเชือ่ถือไดห้รือไม่ และค่าเสยีหายที่เกี่ยวข้องกบักองทรัพย์สนิ

กน่็าจะ cover (ครอบคลุม) หรือเอามาช่วยผู้เสยีหายได้อยู่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีท าใหเ้ขาถงึตาย ความเสียหายต่อความรกั เศรา้โศก อาลยั   แบ่ง

ออกเป็น ๒ กลุ่มประเทศ 

 
กลุ่มประเทศทีย่นิยอม  ได้แก่ 
สวิสเซอแลนด์  ฝร่ังเศส  จีน  ญ่ีปุ่น  สหรัฐ (ส่วนน้อย) 
 
กลุ่มประเทศทีไ่ม่ยนิยอม  ได้แก่ 
องักฤษ  เยอรมัน  สหรัฐ (ส่วนใหญ่)  ไทย  
สงัเกต  ท าไมไทยจึงคิดไม่เหมือน จีน  ญ่ีปุ่น ทั้งที่ระบบครอบครัวน่าจะ

ใกล้เคียงกนัมาก และเป็นเอเชียเหมือนกนั 
 
ค ำพพิำกษำฎกีำที ่๗๘๙/๒๕๐๒  
ภริยาถึงแก่ความตายเพราะละเมิด โจทก์เรียกค่าสูญเสียภริยา ศาลวินิจฉัยว่า  

ค่าเสียหายทางจิตใจเพราะเกิดความว้าเหว่สูญเสียภริยาผู้เคยปฏิบัติให้ชีวิตโจทก์มี

ความสุข ไม่มีกฎหมายบญัญติัใหเ้รียกรอ้งค่าเสียหายทางศีลธรรมในกรณีละเมิดท า

ใหถ้งึตายได ้
 
ค าพิพากษาฎีกาข้างต้น ศาลฎีกากต้็องตัดสนิตามตัวบทกฎหมาย  

 
 

ฎ. ๑๑๕๐ /๒๕๑๘   - กรณีท าให้เขาถึงตาย ต้องอยู่ในบังคับของ ม. ๔๔๓ 

ไม่มีบทบัญญัติอื่นที่บัญญัติให้มารดาเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือความชอกช า้ระก า

ใจในเหตุที่ตนต้องสญูเสยีบุตรได้ 

 

  ใหว้เิคราะห์มาตรา ๔๔๓ วา่     ควรจะมีการแกไ้ขมาตราน้ี โดยเพ่ิม

ค่าเสียหายอนัมิใชต่วัเงินหรือไม่ ? 
 พ้ืนฐานของสงัคมไทยให้ความส าคัญของสถาบันครอบครัว 

 



 
ค่าสินไหมทดแทนอนัเป็นการลงโทษ 

(Punitive Damages) 
 
 

 
ค่าสนิไหมทดแทนอนัเป็นการลงโทษ หรือ ค่าเสยีหายอนัเป็นการลงโทษ คอื 

ค่าเสยีหายที่นอกจากจะให้ผู้เสยีหายได้รับชดใช้แล้ว ยังมุ่งที่จะลงโทษผู้กระท าละเมิดให้

หลาบจ า (เชิงปราบปราม)  และเพ่ือให้บุคคลอื่นไม่เอาเป็นเย่ียงอย่าง  (เชิงป้องกนั) 
 

 
 
 ในระบบ Civil Law น้ันไม่มีหลักการเร่ืองค่าสนิไหมทดแทนอัน

เป็นการลงโทษ เน่ืองจากถือว่า ละเมิดน้ันเป็น หน้ี จึงต้องมีการ
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้เคียง

กับฐานะเดิม  ซ่ึง Concept ของกฎหมายกไ็ม่มีค่าสินไหม

ทดแทนอนัเป็นการลงโทษ ไม่เหมือนกบัในกฎหมายอาญา 
 
 
 ส่วนในระบบ Common Law ซ่ึงมีการก าหนดค่าสนิไหมทดแทน

เป็นเร่ืองๆ ไป (case by case) โดยไม่สนใจว่าจะเป็น “หน้ี” 
หรือไม่  เมื่อมีการท าละเมิดกันขึ้ น ศาลก็จะเป็นผู้ก าหนดว่า

เสยีหายกนัเทา่ไหร่  ค่าเสยีหายในระบบ Common Law จึงมีได้
ใน ๒ ส่วนคือ  

 

o ค่าเสยีหายทั่วไป และ 
o ค่าเสยีหายอนัเป็นการลงโทษ   

 
 
 



Rookes V. Bernard ปี 1964  ได้วางหลักเกณฑใ์นการก าหนดค่าเสยีหายอนั
เป็นการลงโทษของศาลองักฤษไว้  กล่าวคือ 

๑.  เป็นกรณีที่มีกฎหมาย (เช่น Act หรือพระราชบัญญัติ) ก าหนดไว้โดยชัด
แจ้งว่าศาลสามารถก าหนดค่าเสยีหายอนัเป็นการลงโทษได้ 

๒.  เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดกบัประชาชน หรือกระท าการขัด

ต่อรัฐธรรมนูญ 

๓.  เป็นกรณีที่ปรากฏว่า จ าเลยผู้กระท าละเมิดคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

การกระท าละเมิดมากกว่าที่จะต้องจ่ายค่าเสยีหาย  

 

เช่น   จ าเลยเป็นผู้ผลิตสินค้า และปรากฏว่าสินค้าน้ันเป็นสินค้าที่ไม่

ปลอดภัย (Defective Product)  และจ าเลยกร็ู้  แต่จ าเลยกจ็งใจปล่อยสินค้านั้นออกสู่
ตลาด เพราะเหน็ว่าจะได้ก าไรมากกว่าที่จะต้องจ่ายค่าเสยีหาย 

 
สงัเกต   
 
๑. การที่ศาลอังกฤษก าหนดหลักเกณฑ์เช่นว่าน้ี ท าให้มีแนวโน้ม

ไปสู่การลงโทษในทางอาญา  เพราะในทาง Common Law ไม่มี
การแยกว่าละเมิดในทางแพ่งเป็นเร่ืองหน้ี  จึงเห็นได้ว่า ศาลใน

ระบบ Common Law มีความคล่องตัวกว่าในการก าหนด

ค่าเสยีหายอันเป็นการลงโทษ  และมีผลให้ความรับผิดในทาง
ละเมิดและในทางอาญาในระบบ Common Law มีความทบั

ซ้อนกนั 
๒. ระบบ Civil Law เช่น เยอรมันหรือฝร่ังเศสน้ัน หากเป็นเร่ือง

การใช้อ านาจของรัฐแล้ว กจ็ะมีพระราชบัญญัติที่มีโทษในทาง

อาญา  แต่ในส่วนละเมิดในทางแพ่งน้ันกต้็องคงลักษณะพิเศษว่า

เป็นหน้ีไว้ 
 



 

ค่าเสียหายอนัเป็นการลงโทษในกฎหมายไทย 
 
 

หลกั 
 ไม่มีหลักการเร่ืองค่าเสียหายอันเป็นการลงโทษไว้  แต่ในปี ๒๕๓๕  ได้

มีความพยายามที่จะแก้ไข ป.พ.พ. ในส่วนค่าเสียหาย ในมาตรา ๔๔๗ 

ซ่ึงเป็นเร่ืองค่าเสียหายที่เกี่ยวกับช่ือเสียง  และใช้ค่าเสียหาย  กไ็ด้มี
ความพยายามที่จะแก้ไขให้มีการก าหนดค่าเสียหายเป็น ๓ เท่าจาก

ค่าเสยีหายที่เกดิข้ึนจริง 
 

 หลักว่าด้วยหนี้  
 

 มาตรา ๔๓๘ ? 
 

 พรบ.ความลบัในทางการคา้ พ.ศ. ๒๕๔๕  ในมาตรา ๑๓ (๓)บญัญัติว่า 
 
“ในกรณีทีป่รากฏหลกัฐานชดัแจง้วา่ การละเมิดสิทธิในความลบัทางการคา้เป็น

การกระท าโดยจงใจ หรือมีเจตนากลัน่แกลง้ เป็นเหตใุหค้วามลบัทางการคา้ดงักล่าวสิ้น

สภาพการเป็นความลบัทางการคา้ ศาลมีอ านาจสัง่ใหผู้ล้ะเมิดจา่ยค่าสินไหมทดแทนเพือ่

การลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนทีศ่าลก าหนด” 
 
ถือว่าเป็นกรณีที่ค่าเสยีหายอนัเป็นการลงโทษปรากฏในกฎหมายไทยเป็นคร้ัง

แรก โดยกฎหมายพิเศษ  ไม่ได้อยู่ในกฎหมายละเมิดตาม ป.พ.พ. และแม้จะมีค าว่า
ละเมิดกเ็ป็นเพียงละเมิดตามกฎหมายพิเศษเทา่นั้น 

 
 พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product 

Liability Law)  ได้ก าหนดเร่ืองค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษไว้เช่นกนั   
___________________________________ 


