
LA276 (2/2562)　学期末課題：条文のタイ語訳
民法
（債務不履行による損害賠償）
(Damages due to Default)

第四百十五条
　債務者がその債務のほん し本旨にした従がった履行をしないときは、債権者は、これによってしょう生 じたそん損 がい害 の賠償を
請求することができる。債務者の せ責めに き帰すべき じ ゆう事由によって履行をすることができなくなったときも、
どうよう同様 とする。

Article 415
When the debtor does not perform the obligation in accordance with the true intent and purpose 
of the same (in the proper way of the obligation), the creditor may demand compensation for 
accruing damages. The same shall apply in cases it has become impossible to perform due to 
reasons attributable to the debtor.

 新 第四百十五条第一項
　債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、こ
れによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が […] 債務者の責めに
帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

Art. 415 (I)
When the debtor does not perform the obligation in accordance with the true intent and purpose 
of the same (in the proper way of the obligation) or when the performance has become 
impossible, the creditor may demand compensation for accruing damages, unless the non-
performance was caused due to circumstances which may not be attributable to the debtor […].

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๑๕

เมื่อลูกหน้ีไม่ชำ�ระหน้ีให้ต้องต�มคว�มประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหน้ีไซร้ เจ้�หน้ีจะเรียก
เอ�ค่�สินไหมทดแทนเพื่อคว�มเสียห�ยอันเกิดแต่ก�รนัน้ก็ได้
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（不法行為による損害賠償）
(Damages in Torts)

第七百九条
　 こ　い 故意又は か しつ過失によって た にん他人のけんり権利又はほうりつじょう法 律 上  ほ　ご 保護される り えき利益をしんがい侵害 したもの者 は、これによってしょう生 じ
たそんがい損害 をばいしょう賠 償 するせきにん責任 を お負う。

Article 709
A person who has intentionally or negligently infringed any right of others, or legally protected 
interest of others, shall be liable to compensate any damages resulting in consequence.

（財産以外の損害の賠償）
(Compensation for Damages Other than Property)

第七百十条
　 た にん他人のしんたい身体 、じゆう自由 も若しくはめいよ名誉をしんがい侵害 した場合又は他人のざいさん財産 けん権 を侵害した場合のいずれであるかを
と問わず、ぜんじょう前 条 の き てい規定によりそんがい損害 ばいしょう賠 償 のせきにん責任 を お負うもの者 は、ざいさん財産  い がい以外のそんがい損害 にたい対 しても、そのばいしょう賠 償
をしなければならない。

Article 710
Persons liable for damages under the provisions of the preceding Article must also compensate 
for damages other than those to property, regardless of whether the body, liberty or reputation of 
others have been infringed, or property rights of others have been infringed.

มาตรา ๔๒๐
ผู้ใดจงใจหรือประม�ทเลินเล่อ ทำ�ต่อบุคคลอื่นโดยผดิกฎหม�ยให้เข�เสียห�ยถึงแก่ชีวิตก็

ดี แก่ร่�งก�ยก็ดี อน�มยัก็ดี เสรีภ�พก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย�่งหน่ึงอย่�งใดก็ดี ท่�นว่�ผู้นัน้ทำ�
ละเมิด จำ�ต้องใช้ค่�สินไหมทดแทนเพื่อก�รนัน้
มาตรา ๔๒๒
ถ้�คว�มเสียห�ยเกิดแต่ก�รฝ่�ฝืนบทบังคับแห่งกฎหม�ยใดอันมีที่ประสงคเ์พื่อจะปกป้องบุคคล
อื่น ๆ ผู้ใดทำ�ก�รฝ่�ฝืนเช่นนัน้ ท่�นให้สันนิษฐ�นไว้ก่อนว่�ผู้นัน้เป็นผู้ผิด
มาตรา ๔๔๖

ในกรณีทำ�ให้เข�เสียห�ยแก่ร่�งก�ยหรืออน�มัยก็ดี ในกรณีทำ�ให้เข�เสียเสรีภ�พก็ดี ผู้
ต้องเสียห�ยจะเรียกร้องเอ�ค่�สินไหมทดแทนเพื่อคว�มที่เสียห�ยอย�่งอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีก
ก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันน้ีไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงท�ย�ท เว้นแต่สิทธินัน้จะได้รับสภ�พ
กันไว้โดยสัญญ�หรือไดเ้ร่ิมฟ้องคดีต�มสิทธินัน้แล้ว

อน่ึงหญิงที่ต้องเสียห�ยเพร�ะผู้ใดทำ�ผดิอ�ญ�เป็นทุรศีลธรรมแก่ตน ก็ย่อมมีสิทธิเรียก
ร้องทำ�นองเดยีวกันน้ี
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製造物責任法
（製造物責任）

第三条
　せいぞうぎょう製 造 業 しゃとう者 等は、そのせいぞう製造 、 か こう加工、ゆにゅう輸入 又はぜんじょう前 条 第三こう項 第二ごう号 も若しくは第三ごう号 のしめい氏名とう等 のひょうじ表示 を
したせいぞう製造 ぶつ物 であって、その ひ引きわた渡 したもののけっかん欠陥 により たにん他人のせいめい生命 、しんたい身体 又はざいさん財産 をしんがい侵害 したとき
は、これによって生じた損害を賠償する せ責めににん任 ずる。ただし、その損害がとうがい当該 せいぞう製造 ぶつ物 についてのみ生
じたときは、このかぎ限 りでない。

Article 3
The manufacturer, etc. shall be liable for damages arising from the infringement of life, body or 
property of others which is caused by the defect in the delivered product which was 
manufactured, processed, imported, or provided with the representation of name, etc. described 
in item 2 or item 3 of paragraph 3 of the preceding Article, provided, however, that the 
manufacturer, etc. shall not be liable when the damages occur only with respect to such product.

พระราชบัญญัต ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินคาที่ไม่ปลอดภัย
มาตรา ๔
[… ]

“ผลิต” หม�ยคว�มว่� ทำ� ผสม ปรุง แต่ง ประกอบ ประดิษฐ์ แปรสภ�พ เปล่ียนรูป ดัดแปลง 
คัดเลือก แบ่งบรรจุ แช่เยือกแข็ง หรือฉ�ยรังสี รวมถึงก�รกระทำ�ใด ๆ ที่มีลักษณะทำ�นอง
เดยีวกัน [… ]

“ขาย” หม�ยคว�มว่� จำ�หน่�ย จ่�ย แจก หรือแลกเปล่ียนเพื่อประโยชน์ท�งก�รค้� และ
ให้หม�ยคว�มรวมถึงให้เช่� ให้เช่�ซื้อ จัดห� ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือนำ�ออกแสดงเพื่อก�ร
ดงักล่� [… ]

“ผูประกอบการ”  หม�ยคว�มว่�
(๑) ผู้ผลิตหรือผู้ว่�จ้�งให้ผลิต
(๒) ผู้นำ�เข้�
(๓) ผู้ข�ยสินค้�ที่ไม่ส�ม�รถระบุตัวผู้ผลิตผู้ว่�จ้�งให้ผลิตหรือผู้นำ�เข้�ได้
(๔) ผู้ซึ่งใช้ช่ือช่ือท�งก�รค้�เคร่ืองหม�ยก�รค้�เคร่ืองหม�ยข้อคว�มหรือแสดงด้วยวิธีใดๆอันมี
ลักษณะที่จะทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจได้ว่�เปนผู้ผลิตผู้ว่�จ้�งให้ผลิตหรือผู้นำ�เข้�
มาตรา ๕

ผู้ประกอบก�รทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียห�ยในคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กสินค้�ที่
ไม่ปลอดภัยและสินค�้นัน้ได้มีก�รข�ยให้แก่ผู้บริโภคแล้วไม่ว่�คว�มเสียห�ยนัน้จะเกิดจ�กก�รก
ระทำ�โดยจงใจหรือประม�ทเลินเล่อของผู้ประกอบก�รหรือไม่ก็ต�ม
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มาตรา ๖
เพื่อให้ผู้ประกอบก�รต้องรับผิดต�มม�ตร� ๕ ผู้เสียห�ยหรือผู้มีสิทธิฟองคดีแทนต�ม

ม�ตร� ๑๐ ต้องพิสูจน์ว่�ผู้เสียห�ยได้รับคว�มเสียห�ยจ�กสินค้�ของผู้ประกอบก�ร และก�ร
ใช้หรือก�รเก็บรักษ�สินค�้นัน้เปนไปต�มปกติธรรมด� แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่�คว�มเสียห�ยเกิดจ�ก
ก�รกระทำ�ของผู้ประกอบก�รผู้ใด
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