
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย*
____________

ลักษณะ ๕
ละเมิด
_____

หมวด ๑
ความรับผิดเพื่อละเมิด

_____

มาตรา ๔๒๐  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทำตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แก
รางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทำละเมิดจำตองใชคาสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา ๔๒๑  การใชสิทธิซึ่งมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นนั้น ทานวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย

มาตรา ๔๒๒  ถาความเสียหายเกิดแตการฝาฝนบทบังคับแหงกฎหมายใดอันมีที่ประสงคเพื่อจะปกปองบุคคล
อื่น ๆ ผูใดทำการฝาฝนเชนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเปนผูผิด

มาตรา ๔๒๓  ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนตอความจริง เปนที่เสียหายแกชื่อเสียงหรือ
เกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเปนที่เสียหายแกทางทำมาหาได หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ทานวาผูนั้น
จะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้น แมทั้งเมื่อตนมิไดรูวาขอความนั้น
ไมจริง แตหากควรจะรูได

ผูใดสงขาวสารอันตนมิไดรูวาเปนความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้นมีทางไดเสียโดยชอบในการนั้น
ดวยแลว ทานวาเพียงที่สงขาวสารเชนนั้นหาทำใหผูนั้นตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนไม

มาตรา ๔๒๔  ในการพิพากษาคดีขอความรับผิดเพื่อละเมิดและกำหนดคาสินไหมทดแทนนั้น ทานวาศาลไมจำ
ตองดำเนินตามตามบทบัญญัติแหงกฎหมายลักษณะอาญาอันวาดวยการที่จะตองรับโทษ และไมจำตองพิเคราะหถึง
การที่ผูกระทำผิดตองคำพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม

มาตรา ๔๒๕  นายจางตองรวมกันรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิด ซึ่งลูกจางไดกระทำไปในทางการที่จางนั้น

มาตรา ๔๒๖  นายจางซึ่งไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจางไดทำนั้น ชอบที่จะ
ไดชดใชจากลูกจางนั้น

มาตรา ๔๒๗  บทบัญญัติในมาตราทั้งสองกอนนั้น ทานใหใชบังคับแกตัวการและตัวแทนดวยโดยอนุโลม



มาตรา ๔๒๘  ผูวาจางทำของไมตองรับผิดเพื่อความเสียหายอันผูรับจางไดกอใหเกิดขึ้นแกบุคคลภายนอกใน
ระหวางทำการงานที่วาจาง เวนแตผูวาจางจะเปนผูผิดในสวนการงานที่สั่งใหทำ หรือในคำสั่งที่ตนใหไว หรือในการ
เลือกหาผูรับจาง

มาตรา ๔๒๙  บุคคลใดแมไรความสามารถเพราะเหตุเปนผูเยาวหรือวิกลจริตก็ยังตองรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด 
บิดามารดาหรือผูอนุบาลของบุคคลเชนวานี้ยอมตองรับผิดรวมกับเขาดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความ
ระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลซึ่งทำอยูนั้น

มาตรา ๔๓๐  ครูบาอาจารย นายจาง หรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผูไรความสามารถอยูเปนนิตยก็ดี ชั่วครั้ง
คราวก็ดี จำตองรับผิดรวมกับผูไรความสามารถในการละเมิด ซึ่งเขาไดกระทำลงในระหวางที่อยูในความดูแลของตน 
ถาหากพิสูจนไดวาบุคคลนั้น ๆ มิไดใชความระมัดระวังตามสมควร

มาตรา ๔๓๑  ในกรณีที่กลาวมาในสองมาตรากอนนั้น ทานใหนำบทบัญญัติแหงมาตรา ๔๒๖ มาใชบังคับดวย
โดยอนุโลม

มาตรา ๔๓๒  ถาบุคคลหลายคนกอใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นโดยรวมกันทำละเมิด ทานวาบุคคลเหลานั้นจะ
ตองรวมกันรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงกรณีที่ไมสามารถสืบรูตัวได
แนวาในจำพวกที่ทำละเมิดรวมกันนั้น คนไหนเปนผูกอใหเกิดเสียหายนั้นดวย

อนึ่ง บุคคลผูยุยงสงเสริมหรือชวยเหลือในการทำละเมิด ทานก็ใหถือวาเปนผูกระทำละเมิดรวมกันดวย
ในระหวางบุคคลทั้งหลายซึ่งตองรับผิดรวมกันใชคาสินไหมทดแทนนั้น ทานวาตางตองรับผิดเปนสวนเทา ๆ กัน 

เวนแตโดยพฤติการณ ศาลจะวินิจฉัยเปนประการอื่น

มาตรา ๔๓๓  ถาความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว  ทานวาเจาของสัตวหรือบุคคลผูรับเลี้ยงรับรักษาไวแทน
เจาของ จำตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกฝายที่ตองเสียหายเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแตสัตวนั้น เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังอันสมควรแกการเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว หรือตามพฤติการณ
อยางอื่น หรือพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นยอมจะตองเกิดมีขึ้นทั้งที่ไดใชความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

อนึ่ง บุคคลผูตองรับผิดชอบดังกลาวมาในวรรคตนนั้น จะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลผูที่เราหรือยั่วสัตวนั้นโดย
ละเมิด หรือเอาแกเจาของสัตวอื่นอันมาเราหรือยั่วสัตวนั้น ๆ ก็ได

มาตรา ๔๓๔  ถาความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกอสรางไวชำรุดบกพรองก็
ดี หรือบำรุงรักษาไมเพียงพอก็ดี ทานวาผูครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ จำตองใชคาสินไหมทดแทน แตถาผู
ครองไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปดปองมิใหเกิดเสียหายฉะนั้นแลว ทานวาผูเปนเจาของจำตองใชคาสินไหม
ทดแทน

บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนั้น ใหใชบังคับไดตลอดถึงความบกพรองในการปลูกหรือค้ำจุนตนไมหรือกอ
ไผดวย

ในกรณีที่กลาวมาในสองวรรคขางตนนั้น ถายังมีผูอื่นอีกที่ตองรับผิดชอบในการกอใหเกิดเสียหายนั้นดวยไซร 
ทานวาผูครองหรือเจาของจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูนั้นก็ได

มาตรา ๔๓๕  บุคคลใดจะประสบความเสียหายอันพึงเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นของผูอื่น 
บุคคลผูนั้นชอบที่จะเรียกใหจัดการตามที่จำเปนเพื่อบำบัดปดปองภยันตรายนั้นเสียได



มาตรา ๔๓๖  บุคคลผูอยูในโรงเรือนตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหลนจากโรงเรือนนั้น 
หรือเพราะทิ้งขวางของไปตกในที่อันมิควร

มาตรา ๔๓๗  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยางใด ๆ อันเดินดวยกำลังเครื่องจักรกล 
บุคคลนั้นจะตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแตยานพาหนะนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการเสียหายนั้นเกิดแต
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง

ความขอนี้ใหใชบังคับไดตลอดถึงผูมีไวในครอบครองของตน ซึ่งทรัพยอันเปนของเกิดอันตรายไดโดยสภาพ หรือ
โดยความมุงหมายที่จะใช หรือโดยอาการกลไกของทรัพยนั้นดวย

หมวด ๒
คาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

_____

มาตรา ๔๓๘  คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและ
ความรายแรงแหงละเมิด

อนึ่ง คาสินไหมทดแทนนั้น ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด หรือใชราคาทรัพยสิน
นั้น รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันไดกอขึ้นนั้นดวย

มาตรา ๔๓๙  บุคคลผูจำตองคืนทรัพยอันผูอื่นตองเสียไปเพราะละเมิดแหงตนนั้น ยังตองรับผิดชอบตลอดถึง
การที่ทรัพยนั้นทำลายลงโดยอุบัติเหตุ หรือการคืนทรัพยตกเปนพนวิสัยเพราะเหตุอยางอื่นโดยอุบัติเหตุ หรือทรัพยนั้น
เสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุนั้นดวย เวนแตเมื่อการที่ทรัพยสินทำลาย หรือตกเปนพนวิสัยจะคืน หรือเสื่อมเสียนั้น ถึง
แมวาจะมิไดมีการทำละเมิด ก็คงจะตองตกไปเปนอยางนั้นอยูเอง

มาตรา ๔๔๐  ในกรณีที่ตองใชราคาทรัพยอันไดเอาของเขาไปก็ดี ในกรณีที่ตองใชราคาทรัพยอันลดนอยลง
เพราะบุบสลายก็ดี ฝายผูตองเสียหายจะเรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะตองใช คิดตั้งแตเวลาอันเปนฐานที่ตั้งแหงการ
ประมาณราคานั้นก็ได

มาตรา ๔๔๑  ถาบุคคลจำตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ เพราะเอาสังหาริมทรัพยของ
เขาไปก็ดี หรือเพราะทำของเขาใหบุบสลายก็ดี เมื่อใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลซึ่งเปนผูครองทรัพยนั้นอยูในขณะ
ที่เอาไป หรือขณะที่ทำใหบุบสลายนั้นแลว ทานวาเปนอันหลุดพนไปเพราะการที่ไดใชใหเชนนั้น แมกระทั่งบุคคล
ภายนอกจะเปนเจาของทรัพยหรือมีสิทธิอยางอื่นเหนือทรัพยนั้น เวนแตสิทธิของบุคคลภายนอกเชนนั้นจะเปนที่รูอยู
แกตนหรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตน

มาตรา ๔๔๒  ถาความเสียหายไดเกิดขึ้นเพราะความผิดอยางหนึ่งอยางใดของผูตองเสียหายประกอบดวยไซร 
ทานใหนำบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๒๓ มาใชบังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๔๔๓  ในกรณีทำใหเขาถึงตายนั้น คาสินไหมทดแทนไดแกคาปลงศพรวมทั้งคาใชจายอันจำเปนอยางอื่น 
ๆ อีกดวย



ถามิไดตายในทันที คาสินไหมทดแทนไดแกคารักษาพยาบาลรวมทั้งคาเสียหายที่ตองขาดประโยชนทำมาหาได
เพราะไมสามารถประกอบการงานนั้นดวย

ถาวาเหตุที่ตายลงนั้น ทำใหบุคคลหนึ่งคนใดตองขาดไรอุปการะตามกฎหมายไปดวยไซร ทานวาบุคคลคนนั้น
ชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา ๔๔๔  ในกรณีทำใหเสียหายแกรางกายหรืออนามัยนั้น ผูตองเสียหายชอบที่จะไดชดใชคาใชจายอันตน
ตองเสียไป และคาเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแตบางสวน ทั้งในเวลาปจจุบันนั้น
และในเวลาอนาคตดวย

ถาในเวลาที่พิพากษาคดี เปนพนวิสัยจะหยั่งรูไดแนวาความเสียหายนั้นไดมีแทจริงเพียงใด ศาลจะกลาวในคำ
พิพากษาวายังสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะแกไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไมเกินสองปก็ได

มาตรา ๔๔๕  ในกรณีทำใหเขาถึงตาย หรือใหเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำใหเขาเสียเสรีภาพก็
ดี ถาผูตองเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมาย จะตองทำการงานใหเปนคุณแกบุคคลภายนอกในครัวเรือน หรือ
อุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร ทานวาบุคคลผูจำตองใชคาสินไหมทดแทนนั้นจะตองใชคาสินไหมทดแทนให
แกบุคคลภายนอกเพื่อที่เขาตองขาดแรงงานอันนั้นไปดวย

มาตรา ๔๔๖  ในกรณีทำใหเขาเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำใหเขาเสียเสรีภาพก็ดี ผูตองเสีย
หายจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได สิทธิเรียกรองอันนี้ไมโอน
กันได และไมตกสืบไปถึงทายาท เวนแตสิทธินั้นจะไดรับสภาพกันไวโดยสัญญาหรือไดเริ่มฟองคดีตามสิทธินั้นแลว

อนึ่ง หญิงที่ตองเสียหายเพราะผูใดทำผิดอาญาเปนทุรศีลธรรมแกตนก็ยอมมีสิทธิเรียกรองทำนองเดียวกันนี้

มาตรา ๔๔๗  บุคคลใดทำใหเขาตองเสียหายแกชื่อเสียง เมื่อผูตองเสียหายรองขอ ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นจัดการ
ตามควรเพื่อทำใหชื่อเสียงของผูนั้นกลับคืนดีแทนใหใชคาเสียหาย หรือทั้งใหใชคาเสียหายดวยก็ได

มาตรา ๔๔๘  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น ทานวาขาดอายุความเมื่อพนปหนึ่งนับแตวันที่ผู
ตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันทำละเมิด

แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทาง
อาญายาวกวาที่กลาวมานั้นไซร ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวานั้นมาบังคับ

หมวด ๓
นิรโทษกรรม

_____

มาตรา ๔๔๙  บุคคลใดเมื่อกระทำการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายก็ดี กระทำตามคำสั่งอันชอบดวยกฎหมาย
ก็ดี หากกอใหเกิดเสียหายแกผูอื่นไซร ทานวาบุคคลนั้นหาตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนไม

ผูตองเสียหายอาจเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูเปนตนเหตุใหตองปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย หรือจากบุคคล
ผูใหคำสั่งโดยละเมิดนั้นก็ได

มาตรา ๔๕๐  ถาบุคคลทำบุบสลาย หรือทำลายทรัพยสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปดปองภยันตรายซึ่งมีมาเปน
สาธารณะโดยฉุกเฉิน ทานวาไมจำตองใชคาสินไหมทดแทน หากความเสียหายนั้นไมเกินสมควรแกเหตุภยันตราย



ถาบุคคลทำบุบสลาย หรือทำลายทรัพยสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปดปองภยันตรายอันมีแกเอกชนโดยฉุกเฉิน 
ผูนั้นจะตองใชคืนทรัพยนั้น

ถาบุคคลทำบุบสลาย หรือทำลายทรัพยสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะปองกันสิทธิของตนหรือของบุคคลภายนอกจาก
ภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน เพราะตัวทรัพยนั้นเองเปนเหตุ บุคคลเชนวานี้หาตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนไม 
หากวาความเสียหายนั้นไมเกินสมควรแกเหตุ แตถาภยันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลนั้นเองแลว ทานวา
จำตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนให

มาตรา ๔๕๑  บุคคลใชกำลังเพื่อปองกันสิทธิของตน ถาตามพฤติการณจะขอใหศาลหรือเจาหนาที่ชวยเหลือให
ทันทวงทีไมได และถามิไดทำในทันใด ภัยมีอยูดวยการที่ตนจะไดสมดังสิทธินั้นจะตองประวิงไปมากหรือถึงแกสาบสูญ
ไดไซร ทานวาบุคคลนั้นหาตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนไม

การใชกำลังดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาตองจำกัดครัดเครงแตเฉพาะที่จำเปนเพื่อจะบำบัดปดปอง
ภยันตรายเทานั้น

ถาบุคคลผูใดกระทำการดังกลาวมาในวรรคตน เพราะหลงสันนิษฐานพลาดไปวามีเหตุอันจำเปนที่จะทำไดโดย
ชอบดวยกฎหมายไซร ทานวาผูนั้นจะตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลอื่น แมทั้งการที่หลงพลาดไปนั้นจะ
มิใชเปนเพราะความประมาทเลินเลอของตน

มาตรา ๔๕๒  ผูครองอสังหาริมทรัพยชอบที่จะจับสัตวของผูอื่นอันเขามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย
นั้น และยึดไวเปนประกันคาสินไหมทดแทน อันจะพึงตองใชแกตนได และถาเปนการจำเปนโดยพฤติการณแมจะฆา
สัตวนั้นเสียก็ชอบที่จะทำได

แตวาผูนั้นตองบอกกลาวแกเจาของสัตวโดยไมชักชา ถาและหาตัวเจาของสัตวไมพบ ผูที่จับสัตวไวตองจัดการ
ตามสมควรเพื่อสืบหาตัวเจาของ

_______________
*คัดจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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