ค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด
๑. ประวัติความเป็ นมาของค่าสินไหมทดแทน
๑.๑ กฎหมายโรมัน
๑.๒ ระบบกฎหมายสาคัญของโลก
- Civil Law
- Common Law
๑.๓ กฎหมายไทย
- ระบบกฎหมายเก่า (กรุงศรีอยุธยา, กรุงรัตนโกสินทร์)
- ป.พ.พ.
๒. กรณีศึกษาค่าสินไหมทดแทน
๒.๑ ค่าสินไหมทดแทนอันมิใช่ตัวเงิน
- ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายต่อจิตใจ
๒.๒ ค่าสินไหมทดแทนอันเป็ นการลงโทษ (Punitive Damages)

๑. ประวัติความเป็ นมาของค่าสินไหมทดแทน
๑.๑ กฎหมายโรมัน
- สมัยโบราณ
- กฎหมายตาลิโอ (Lex Talionis) คือ กฎหมายที่ยอมรับการแก้ แค้ น
- รัฐมีความมันคงขึ้
่
น
- ห้ ามแก้ แค้ น
- สิทธิลงโทษเป็ นของรัฐ
- ยุคโรมัน (ราว ๔๕๐ ปี ก่อนค.ศ.)
- The 12 Tables กฎหมาย ๑๒ โต๊ะ โดยแผ่นที่ ๘ ได้ ระบุข้อความถึง
ละเมิดกับอาญาไว้ ว่าคืออะไร
๑.๒ ระบบกฎหมายสาคัญของโลก
- ระบบ Civil Law (ศตวรรษที่ ๖)
- Obligation : ถือว่าค่าสินไหมทดแทนเป็ นหนี้
- Corpus juris civilis ประมวลกฎหมายแพ่งโรมัน
ในศตวรรษที่ ๖ นี้ ค่าสินไหมทดแทนเริ่มมีความชัดเจนขึ้น โดยใน
ประมวลกฎหมายแพ่งได้ บัญญัติไว้ ว่า ค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็ นหนี้ (Obligation) ซึ่ง
ผู้กระทาละเมิด (ลูกหนี้) ต้ องชดใช้ ให้ แก่ผ้ ูเสียหาย (เจ้ าหนี้)
ซึ่งก่อนหน้ านี้กไ็ ม่มีการแยกละเมิดและอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน
- ระบบ Common Law (ศตวรรษที่ ๑๓)
- Writ of Tresspass หมายที่ศาลหลวงได้ ออกให้ ผ้ ูพิพากษาไปพิจารณา
ซึ่งก็จะเป็ นแต่ละเรื่องไป เช่น วินิจฉัยไว้ ในเรื่องบุกรุก หรือเรื่องประมาทเลินเล่อ เป็ น
ต้ น
ในกลุ่มประเทศที่ใช้ ระบบ Common Law นั้น ได้ กาหนดค่าสินไหม
ทดแทนตามประเภทของคดีท่ไี ด้ มีการตัดสินไว้
สังเกต ในศตวรรษที่ ๑๓ นี้ คดีได้ เริ่มมีการจับกลุ่มกันเป็ นรูปธรรม

เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างระบบ Civil Law และ Common Law
Civil Law

Common Law

- ปรากฏเรื่องค่าสินไหมทดแทนใน Corpus
juris civilis

- ปรากฏในคาพิพากษา

- มีลักษณะเป็ นหนี้
เยียวยา

- ไม่มีลักษณะเป็ นหนี้ แต่เป็ นการ
ความยุติธรรมเป็ นเรื่องๆ ไป

- ผลจากการที่ให้ ถือว่า ละเมิดเป็ น “หนี้”
- ผลเมื่อไม่ถือว่า ละเมิดเป็ น “หนี้”
ต้ องดูว่า ผิดนัดเมื่อไหร่ ซึ่งมาตรา ๒๐๖
ศาลจึงจะเป็ นผู้กาหนดค่าสินไหม
ทดแทน
ให้ ถือว่า หนี้ละเมิดผิดนัดมาตั้งแต่เมื่อ
ขึ้นมา โดยพิจารณาจากข้ อเรียกร้ อง
และ
ทาละเมิด เพราะฉะนั้น ทันทีท่มี ีการทา
ข้ อโต้ แย้ งของโจทก์และจาเลยในคดี
ละเมิดและก่อให้ เกิดความเสียหายขึ้น หนี้
ก็เกิดแล้ ว และจะมีผลให้ เริ่มคิดดอกเบี้ ย
สังเกต
๑. เรื่องค่าสินไหมทดแทนในระบบ Common Law และ Civil Law มีความ
แตกต่างกัน
๒. หลักเกณฑ์เรื่องค่าสินไหมทดแทนกาหนดขึ้นเพื่อทดแทนสิทธิในการแก้
แค้ น
๓. หลักเกณฑ์เรื่องค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่ง เป็ นหลักในเรื่องหนี้ ซึ่งจะไม่
เกี่ยวอะไรกับเรื่อง “โทษ” ซึ่งจะเป็ นเรื่องของกฎหมายอาญา

๑.๓ กฎหมายไทย
- ระบบกฎหมายเก่า
กรุงศรีอยุธยา ได้ รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็ น
กฎหมายของศาสนาฮินดู ซึ่งมีหลักการว่า ห้ามแก้แค้น (เหมือนโดยบังเอิญกับ
กฎหมายของยุโรป)
กรุงรัตนโกสินทร์ ได้ มีการปรับหลักเกณฑ์ในกฎหมายตราสามดวง
โดยละเมิด หมายถึง การฟ้ องเรียกค่าปรับ
กรณี “ค่าปรับ” ในกฎหมายตราสามดวงนี้จะหมายถึง ๒ ส่วน
๑) พินัย ซึ่งจะตกเป็ นของหลวง
๒) สินไหม จะตกเป็ นของผู้เสียหาย
- ป.พ.พ.
ต่อมาได้ มีการประกาศใช้ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗
หลักเกณฑ์เรื่องพินัยก็ไปอยู่ในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ส่วนสินไหมก็มาอยู่
ใน ป.พ.พ. ฉบับแรก ในพ.ศ. ๒๔๖๖

ค่าสินไหมทดแทน

๑. หลักเกณฑ์ทวไป
ั ่ มาตรา ๔๓๘ มาตรา ๔๔๒
 ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง ผู้ท่มี ีอานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ค่าสินไหมทดแทนคือ ศาล การที่จะพิจารณาเรื่องค่าสินไหม
ทดแทนนี้กเ็ ป็ นดุลพินิจโดยของศาล
 ในมาตรา ๔๔๒ กฎหมายก็ให้ อานาจดุลพินิจแก่ศาล ในกรณีท่ี
ผู้เสีย หายมีส่วนผิ ด เมื่อโจทก์ฟ้ องคดี ละเมิดเรี ย กค่ าสินไหม
ทดแทน จาเลยจะต้ องยื่นคาให้ การต่อสู้ในประเด็นที่ว่า โจทก์กม็ ี
ส่วนผิดเช่นเดียวกัน
 มาตรา ๔๔๔ วรรคสอง ให้ อานาจศาลที่จะกล่าวในคาพิพากษา
ว่า สงวนสิทธิท่จี ะแก้ ไขคาพิพากษานั้นอีก ... แต่ในสภาพ
ปัจจุบันที่ผ้ ูพิพากษาต้ องรับผิดชอบสานวนคดีจานวนมากแล้ ว
การสงวนสิทธิดังกล่าวจึงไม่มี (ผมเข้ าใจเอง อย่าเชื่อ ต้ องถาม)

๒. ความหมายของค่าสินไหมทดแทน
๒.๑ การคืนทรัพย์ มาตรา ๔๓๙
๒.๒ การใช้ ราคาทรัพย์ มาตรา ๔๔๐ ๔๔๑ ในกรณีท่ี
ทรัพย์น้นั เสียหายจนไม่อาจใช้ คืนได้ ก็ต้องใช้ ราคาทรัพย์แทน
๒.๓ การใช้ ค่าเสียหาย มาตรา ๔๓๘ วรรคสอง เช่ น
หากทรัพย์ของเขาถูกทาลาย ในระหว่างที่ไม่สามารถใช้ ทรัพย์ได้ ก็
ควรได้ รับค่าเสียหาย

“ค่าเสียหาย” แบ่งออกเป็ น
- ชีวิต
มาตรา ๔๔๓ ๔๔๕
- ร่างกายและอนามัย มาตรา ๔๔๔ – ๔๔๖
- เสรีภาพ
มาตรา ๔๔๕ ๔๔๖
- ชื่อเสียง
มาตรา ๔๔๗
- สิทธิอ่นื ๆ
มาตรา ๔๔๖ วรรคสอง
- ทรัพย์
มาตรา ๔๓๘ วรรคสอง

สังเกต “ค่าเสียหาย” นี้เป็ นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน และเป็ น
ประเภทของค่าสินไหมทดแทนที่กว้ างที่สดุ ทุกอย่างคือค่าเสียหาย แต่ค่าสินไหม
ทดแทนก็ไม่ได้ มีแต่ค่าเสียหายอย่างเดียว

ค่าเสียหาย

ค่าเสียหายต่อสิทธิในกองทรัพย์สิน

ความเสียหายต่อสิทธินอกกองทรัพย์สิน

เป็ นความเสียหายที่กระทบต่อทรัพย์สนิ ที่มีอยู่ ไม่กระทบต่อกองทรัพย์สนิ มีลักษณะ
เป็ นนามธรรม ได้ แก่
เช่น การกระทาละเมิดทาให้ ทรัพย์สนิ เสียหาย ค่าเสียหายต่อชื่อเสียง
หรือการกระทาละเมิดต่อร่างกาย แล้ วเกิด
ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน
บาดเจ็บ ได้ แก่ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
อาจเรียกว่า
ค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน
ค่าเสียหายในทางศีลธรรม
หรือ ค่าเสียหายต่อจิตใจ ก็ได้
ค่าเสียหายต่อจิตใจนี้จะต้ องไม่ใช่อารมณ์
ซึ่งจะเกิดขึ้นชั่วครู่และหายไป แต่จะต้ อง
เป็ นความเสียหายต่อจิตใจเท่านั้น จึงจะ
เรียกร้ องได้

หลักในการพิจารณาค่าเสียหายอันมิใช่ตวั เงิน ตามมาตรา ๔๔๖
๑. ต้ องเป็ นค่าเสียหายนอกกองทรัพย์สนิ
๒. ไม่อาจคานวณเป็ นตัวเงินในการชดใช้ ได้

กรณีทีไ่ ม่มีขอ้ ถกเถียง
คือ สามารถเรียกค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินได้ ได้ แก่ ความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง เสรีภาพ เหล่านี้เรียกว่าเป็ น ค่าเสียหายเฉพาะตัว
- ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน : ทุกข์ทรมานจากพิษบาดแผล
- การตกใจ เสียขวัญ : ถูกสุนัขกัด สุนัขฟัดและเหวี่ยงไปมาน่ากลัว
- สูญเสียความรื่นรมย์ในชีวิต : แขนขาดตีกอล์ฟไม่ได้
- สูญเสียความหวังในชีวิต อาจจะเกิดจากข้ อเท็จจริงที่ว่า ผู้เสียหายมี
ความคาดหวังในตาแหน่งหน้ าที่การงาน เช่น กาลังจะได้ รับการแต่งตั้งในตาแหน่งนั้นๆ
แต่เมื่อถูกทาละเมิดจึงไม่ได้ รับการแต่งตั้ง แต่กต็ ้ องเป็ นกรณีท่มี ีความชัดเจนว่าจะได้ รับ
แต่งตั้งจริงๆ ไม่ใช่แบบเลื่อนลอย
- เสียโฉม
- เสียเสรีภาพ
- เสียสุขอนามัย
- เสียชื่อเสียง เกียรติยศ
- เสียหายอันเป็ นทุรศีลธรรม ได้ แก่ ถูกทาอนาจาร
กรณีศึกษา
โจทก์เป็ นหญิงไปผ่าตัดลดขนาดหน้ าอกที่โรงพยาบาลรามคาแหงจาเลย พอ
ผ่าตัดไปได้ ๒ สัปดาห์ หน้ าอกเกิดอักเสบมีนา้ หนองไหลออกมา เป็ นเช่นนี้อกี หลายครั้ง
จนโจทก์ตัดสินใจเปลี่ยนหมอและต้ องเปลี่ยนโรงพยาบาลอีกถึง ๒ โรงพยาบาล หน้ าอก
จึงกลับมาเป็ นปกติ
โจทก์ได้ รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากเป็ นเวลาแรมปี จึงมาฟ้ อง และ
ชนะคดีในที่สดุ ศาลฎีกาบอกว่า ถ้ าหมอโรงพยาบาลรามคาแหงได้ ผ่าตัดโดยใช้ ความ
ระมัดระวังจริงๆ แล้ ว คงไม่ต้องให้ แพทย์อกี ตั้ง ๒ โรงพยาบาลมารักษา แปลได้ ว่า
ไม่ได้ ใช้ ความระมัดระวังตามวิชาชีพ จึงต้ องรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนในฎีกานี้ ศาลฎีกาตัดสินให้ ค่าสินไหมทดแทนในกรณี
เจ็บปวดทุกข์ทรมานแก่โจทก์ และยังมีค่าเสียหายต่อจิตใจด้ วย คือ การที่โจทก์เป็ นโรค
เครียด ต้ องไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี เสียค่ารักษาไป ๕๐,๐๐๐ บาทนั้น เป็ นผลจาก
การรักษาที่ไม่ดีของจาเลย (ศาลฎีกาเห็นว่ามี causation)

กรณีทีม่ ีขอ้ ถกเถียง
คือ กรณีท่มี ีการละเมิดถึงตาย จะเห็นได้ ว่า ผู้เสียหายก็ตายไปแล้ ว มี
“ความเสียหาย” เกิดขึ้นแก่ทายาทหรือไม่? ความเศร้าโศกเสียใจ ความรักอาลัย ควรจะ
ได้ รับการเยียวยาหรือไม่ ?
** ประเด็นเรื่องกองทรัพย์สนิ ไม่เป็ นปัญหา และไม่นามาพิจารณา **
** และมีข้อเท็จจริงยุติว่า ครอบครัวรักใคร่ปรองดองกันดี แต่กลับต้ องมา
ตายไป **

มาตรา ๔๔๓ ในกรณีทาให้ เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้ แก่ ค่า
ปลงศพ รวมทั้งค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นอย่างอื่นๆ อีกด้ วย
ถ้ ามิได้ ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทน ได้ แก่ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้ง
ค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทามาหาได้ เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้ วย
ถ้ าว่าเหตุท่ตี ายลงนั้นทาให้ บุคคลหนึ่งคนใดต้ องขาดไร้ อุปการะตาม
กฎหมายไปด้ วยไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้ รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ค่าเสียหายต่อจิ ตใจ
เกรงว่าศาลจะปรับใช้ กฎหมายได้ ลาบาก และการนาสืบข้อเท็จจริงให้เห็นถึง
ความเศร้าโศกเสียใจนัน้ จะเชือ่ ถือได้หรือไม่ และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัพย์สนิ
ก็น่าจะ cover (ครอบคลุม) หรือเอามาช่วยผู้เสียหายได้ อยู่แล้ ว

กรณีทาให้เขาถึงตาย ความเสียหายต่อความรัก เศร้าโศก อาลัย แบ่ง
ออกเป็ น ๒ กลุ่มประเทศ
กลุ่มประเทศทีย่ นิ ยอม ได้ แก่
สวิสเซอแลนด์ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น สหรัฐ (ส่วนน้ อย)
กลุ่มประเทศทีไ่ ม่ยนิ ยอม ได้ แก่
อังกฤษ เยอรมัน สหรัฐ (ส่วนใหญ่) ไทย
สังเกต ทาไมไทยจึงคิดไม่เหมือน จีน ญี่ปุ่น ทั้งที่ระบบครอบครัวน่าจะ
ใกล้ เคียงกันมาก และเป็ นเอเชียเหมือนกัน
คำพิพำกษำฎีกำที่ ๗๘๙/๒๕๐๒
ภริยาถึงแก่ความตายเพราะละเมิด โจทก์เรียกค่าสูญเสียภริยา ศาลวินิจฉัยว่ า
ค่ า เสีย หายทางจิ ตใจเพราะเกิดความว้ า เหว่ สูญ เสีย ภริ ย าผู้ เ คยปฏิบัติ ใ ห้ ชีวิ ต โจทก์มี
ความสุข ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เรียกร้องค่าเสียหายทางศีลธรรมในกรณีละเมิดทา
ให้ถงึ ตายได้
คาพิพากษาฎีกาข้ างต้ น ศาลฎีกาก็ต้องตัดสินตามตัวบทกฎหมาย

ฎ. ๑๑๕๐ /๒๕๑๘ - กรณีทาให้ เขาถึงตาย ต้ องอยู่ในบังคับของ ม. ๔๔๓
ไม่มีบทบัญญัติอ่นื ที่บัญญัติให้ มารดาเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความชอกชา้ ระกา
ใจในเหตุท่ตี นต้ องสูญเสียบุตรได้

 ให้วเิ คราะห์มาตรา ๔๔๓ ว่า ควรจะมีการแก้ไขมาตรานี้ โดยเพิ่ม
ค่าเสียหายอันมิใช่ตวั เงินหรือไม่ ?
 พื้นฐานของสังคมไทยให้ ความสาคัญของสถาบันครอบครัว

ค่าสินไหมทดแทนอันเป็ นการลงโทษ
(Punitive Damages)

ค่าสินไหมทดแทนอันเป็ นการลงโทษ หรือ ค่าเสียหายอันเป็ นการลงโทษ คือ
ค่าเสียหายที่นอกจากจะให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับชดใช้ แล้ ว ยังมุ่งที่จะลงโทษผู้กระทาละเมิดให้
หลาบจา (เชิงปราบปราม) และเพื่อให้ บุคคลอื่นไม่เอาเป็ นเยี่ยงอย่าง (เชิงป้ องกัน)

 ในระบบ Civil Law นั้นไม่มีหลักการเรื่องค่าสินไหมทดแทนอัน
เป็ นการลงโทษ เนื่องจากถือว่า ละเมิดนั้นเป็ น หนี้ จึงต้ องมีการ
ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ กลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้ เคียง
กับฐานะเดิม ซึ่ ง Concept ของกฎหมายก็ไ ม่ มีค่ าสิน ไหม
ทดแทนอันเป็ นการลงโทษ ไม่เหมือนกับในกฎหมายอาญา
 ส่วนในระบบ Common Law ซึ่งมีการกาหนดค่าสินไหมทดแทน
เป็ นเรื่องๆ ไป (case by case) โดยไม่สนใจว่าจะเป็ น “หนี้”
หรื อ ไม่ เมื่อ มีก ารทาละเมิด กัน ขึ้ น ศาลก็จะเป็ นผู้ ก าหนดว่ า
เสียหายกันเท่าไหร่ ค่าเสียหายในระบบ Common Law จึงมีได้
ใน ๒ ส่วนคือ
o ค่าเสียหายทั่วไป และ
o ค่าเสียหายอันเป็ นการลงโทษ

Rookes V. Bernard ปี 1964 ได้ วางหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าเสียหายอัน
เป็ นการลงโทษของศาลอังกฤษไว้ กล่าวคือ
๑. เป็ นกรณีท่มี ีกฎหมาย (เช่น Act หรือพระราชบัญญัติ) กาหนดไว้ โดยชัด
แจ้ งว่าศาลสามารถกาหนดค่าเสียหายอันเป็ นการลงโทษได้
๒. เป็ นกรณีท่เี จ้ าหน้ าที่ของรัฐกระทาละเมิดกับประชาชน หรือกระทาการขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ
๓. เป็ นกรณีท่ปี รากฏว่า จาเลยผู้กระทาละเมิดคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จาก
การกระทาละเมิดมากกว่าที่จะต้ องจ่ายค่าเสียหาย
เช่ น จ าเลยเป็ นผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และปรากฏว่ า สิ น ค้ า นั้ น เป็ นสิ น ค้ า ที่ ไ ม่
ปลอดภัย (Defective Product) และจาเลยก็ร้ ู แต่จาเลยก็จงใจปล่ อยสินค้ านั้นออกสู่
ตลาด เพราะเห็นว่าจะได้ กาไรมากกว่าที่จะต้ องจ่ายค่าเสียหาย
สังเกต
๑.

๒.

การที่ศาลอังกฤษกาหนดหลักเกณฑ์เช่ นว่ านี้ ทาให้ มีแนวโน้ ม
ไปสู่การลงโทษในทางอาญา เพราะในทาง Common Law ไม่มี
การแยกว่าละเมิดในทางแพ่ งเป็ นเรื่องหนี้ จึงเห็นได้ ว่า ศาลใน
ระบบ Common Law มีความคล่ องตัวกว่าในการกาหนด
ค่าเสียหายอันเป็ นการลงโทษ และมีผลให้ ความรับผิดในทาง
ละเมิดและในทางอาญาในระบบ Common Law มีความทับ
ซ้ อนกัน
ระบบ Civil Law เช่น เยอรมันหรือฝรั่งเศสนั้น หากเป็ นเรื่อง
การใช้ อานาจของรั ฐแล้ ว ก็จะมีพระราชบัญญัติท่มี ีโทษในทาง
อาญา แต่ในส่วนละเมิดในทางแพ่งนั้นก็ต้องคงลักษณะพิเศษว่า
เป็ นหนี้ไว้

ค่าเสียหายอันเป็ นการลงโทษในกฎหมายไทย

หลัก
 ไม่มีหลักการเรื่องค่าเสียหายอันเป็ นการลงโทษไว้ แต่ในปี ๒๕๓๕ ได้
มีความพยายามที่จะแก้ ไข ป.พ.พ. ในส่วนค่าเสียหาย ในมาตรา ๔๔๗
ซึ่งเป็ นเรื่องค่าเสียหายที่เกี่ยวกับชื่อเสียง และใช้ ค่าเสียหาย ก็ได้ มี
ความพยายามที่จะแก้ ไขให้ มี การก าหนดค่ า เสีย หายเป็ น ๓ เท่า จาก
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

หลักว่าด้ วยหนี้
มาตรา ๔๓๘ ?
 พรบ.ความลับในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๑๓ (๓)บัญญัติว่า
“ในกรณีทีป่ รากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็ น
การกระทาโดยจงใจ หรือมีเจตนากลัน่ แกล้ง เป็ นเหตุให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้น
สภาพการเป็ นความลับทางการค้า ศาลมีอานาจสัง่ ให้ผลู ้ ะเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพือ่
การลงโทษเพิ่มขึ้นจากจานวนทีศ่ าลกาหนด”
ถือว่าเป็ นกรณีท่คี ่าเสียหายอันเป็ นการลงโทษปรากฏในกฎหมายไทยเป็ นครั้ง
แรก โดยกฎหมายพิเศษ ไม่ได้ อยู่ในกฎหมายละเมิดตาม ป.พ.พ. และแม้ จะมีคาว่า
ละเมิดก็เป็ นเพียงละเมิดตามกฎหมายพิเศษเท่านั้น

 พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด อัน เกิด จากสิน ค้ า ที่ไ ม่ ป ลอดภั ย (Product
Liability Law) ได้ กาหนดเรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษไว้ เช่นกัน
___________________________________

