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นายวรชัย แสนสีระ
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

การน� ำ หลั ก ค่ า เสี ย หายเชิ ง ลงโทษ
ตามกฎหมายต่างประเทศมาบังคับใช้
กับคดีละเมิดตามกฎหมายไทย
ความน�ำ
ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีค�ำพิพากษาในหลายคดี
ให้จำ� เลยซึง่ เป็นผูก้ ระท�ำละเมิดได้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเป็นจ�ำนวนเงินทีม่ ากกว่าค่าเสียหายทีแ่ ท้จริง
เป็นจ�ำนวนหลายเท่าตัว อาทิ กรณีศาลชัน้ ต้นแห่งมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มคี ำ� พิพากษา
เมือ่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้บริษทั บุหรีร่ ายใหญ่รายหนึง่ ช�ำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่หญิงม่ายทีส่ ามี
เสียชีวติ จากโรคมะเร็ง เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๓,๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
เนือ่ งจากข้อเท็จจริงฟังได้วา่ บริษทั บุหรีป่ กปิดข้อมูลทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารเสพติดในบุหรี่
เป็ นเหตุให้สามีข องเธอติด บุหรี่โดยต้องสูบบุหรี่วันละ ๑ – ๓ ซอง เป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี
จนกระทัง่ ป่วยและเสียชีวติ ๑ หรือกรณีศาลชัน้ ต้นแห่งมลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มคี ำ� พิพากษา
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้บริษัทผู้ผลิตแป้งเด็กรายใหญ่รายหนึ่งช�ำระค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่สตรีชาวอเมริกนั รายหนึง่ เป็นจ�ำนวนเงิน ๗๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจ�ำนวน ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่อีก
๖๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ เนื่องจากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทผู้ผลิตแป้งเด็ก
ปกปิดความเสี่ยงที่บรรจุแร่ทัลก์ (talc) ในผลิตภัณฑ์แป้งเด็กของบริษัท อันเป็นสาเหตุให้ผู้เสียหาย
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งรังไข่ ๒ เป็นต้น นั้น หลายท่านคงตื่นเต้นหรือตกใจกับตัวเลขค่าเสียหาย
จ�ำนวนมหาศาลดังกล่าวและคงตั้งค�ำถามในใจว่าศาลได้น�ำหลักกฎหมายใดมาปรับใช้ในการก�ำหนด
ค่าสินไหมทดแทนนั้น
ซึง่ คดีดงั กล่าวข้างต้นเป็นคดีตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคของมลรัฐฟลอริดาและมลรัฐมิสซูรี
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายได้น�ำ  “หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ” (Punitive Damages)
หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า ค่าเสียหายเพือ่ เป็นเยีย่ งอย่าง (Exemplary Damages) มาบัญญัตไิ ว้ในกฎหมาย
ซึง่ เป็นหลักการทีใ่ ห้อำ� นาจศาลก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นจ�ำนวนเงินมากกว่าค่าเสียหายทีแ่ ท้จริงได้
แม่ม่ายชนะคดีบ.บุหรี่ ได้ค่าเสียหายสามีป่วยมะเร็งตับ ๗.๕ แสนล้านบาท, ไทยรัฐออนไลน์,http://www.thairath.co.th/                       
content/437711 (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ; พรหมพิริยะ พรสุข, ค่าเสียหายคดีผู้บริโภค 2 เท่าคงไม่พอ, บทความกฎหมายน่ารู้,
https://www.facebook.com/pages/ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗), ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
๒
ศาลสั่งบริษัทแป้ง ชดเชยเหยื่อมะเร็ง, ไทยรัฐออนไลน์, http://www.thairath.co.th/clip/41023(๒๕ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๙) ;
ศาลสั่งบริษัทแป้งจ่ายค่าปกปิดสารก่อมะเร็ง ๗๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ, นิตยสารเวย์ ออนไลน์,http://waymagazine.org/jjcausecancer/
(๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙).
๑
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การน�ำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษตามกฎหมายต่างประเทศ
มาบังคับใช้กับคดีละเมิดตามกฎหมายไทย

จึงเป็นที่น่าสนใจว่า หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ นั้น มีหลักการที่มีความแตกต่างจากหลักการก�ำหนด
ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ การละเมิดโดยทัว่ ไปอย่างไร  และจะสามารถน�ำมาปรับใช้กบั การชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
เพื่ อ ละเมิ ด โดยทั่ ว ไปตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา ๔๓๘ ของไทยได้ ห รื อ ไม่
นอกจากนีห้ ลักการก�ำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษได้มปี รากฏในกฎหมายแพ่งว่าด้วยการละเมิดฉบับอืน่ ๆ
ของไทยบ้างหรือไม่ประการใด ดังนั้น เพื่อความกระจ่างชัดและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักกฎหมาย
ดังกล่าว ทางคอลัมน์มมุ สะท้อนความคิดนิตบิ ญ
ั ญัติ : Legal Reflection จึงใคร่ขอน�ำเสนอในประเด็น
และรายละเอียด ดังนี้
๑) การน�ำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้กับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน      
ในคดีละเมิดโดยทั่วไป๓
หลั ก การพื้ น ฐานในการก� ำ หนดค่ า สิ น ไหมทดแทนในประเทศที่ ใช้ ร ะบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร (Civil Law) นั้น มีหลักในการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระท�ำละเมิด
ตามทฤษฎีวา่ ด้วยหนี้ โดยถือว่าการละเมิดเป็นหนีใ้ นทางแพ่งทีผ่ กู้ ระท�ำละเมิดต้องชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เสียหายได้รับเท่านั้น การก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนในระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรจึงมุ่งให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการกระท�ำละเมิดเกิดขึ้น
ส่วนหลักการพืน้ ฐานในการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนในประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) นั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งชดใช้ความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เสียหาย
ได้รับแต่เพียงอย่างเดียวดังเช่นที่ยึดถือในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่ยังมีการก�ำหนด
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงโทษจ�ำเลยผู้กระท�ำละเมิดให้มีความเข็ดหลาบ
จนไม่สามารถหวนกลับมากระท�ำละเมิดเช่นเดิมได้อกี และยังมีความมุง่ หมายเพือ่ ป้องปรามมิให้บคุ คลอืน่
มีการกระท�ำละเมิดในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในภายหน้าด้วย
ส�ำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทย นั้น มีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law)
ทัง้ นี้ เพราะแนวความคิดในการก�ำหนดค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด
ได้รับอิทธิพลมาจากประมวลกฎหมายของซีวิล ลอว์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพือ่ การเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แท้จริงเป็นส�ำคัญโดยผูเ้ สียหายซึง่ เป็นโจทก์มหี น้าที่
น�ำสืบเพื่อให้ศาลเห็นว่าตนได้รับความเสียหายอย่างไร เพียงใด และเป็นดุลพินิจของศาลที่จะก�ำหนด
ค่าสินไหมทดแทน โดยพิจารณาจากพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตามหลักการทัว่ ไปของการ
ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนดังทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘ ซึง่ บัญญัตวิ า่

โปรดดูเนือ้ หาสาระโดยละเอียดใน รองศาสตราจารย์สษุ ม  ศุภนิตย์, ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยละเมิด,
พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, ๒๕๓๗), หน้า ๒๐๔ – ๒๑๔, ๒๒๗ – ๒๓๖ ; ศาสตราจารย์ไพจิตร  ปุญญพันธุ์,ค�ำอธิบายประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, ๒๕๒๖), หน้า ๑๕๗ – ๑๖๗, ๑๘๖ – ๑๙๓.
๓
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			“มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนัน้ ให้ศาลวินจิ ฉัยตามควร
แก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด
			อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด
หรือใช้ราคาทรัพย์สนิ นัน้ รวมทัง้ ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพือ่ ความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้
ก่อขึ้นนั้นด้วย”
จากบทบัญญัติมาตรานี้ หากพิจ ารณาตามถ้อยค� ำของกฎหมายจะเห็นได้ว่า ค�ำ ว่า
“ค่ า สิ น ไหมทดแทน” นั้ น จึ ง มิ ไ ด้ ห มายถึ ง แต่ เ พี ย งการชดใช้ เ ป็ น เงิ น
เพือ่ ความเสียหายอันได้กอ่ ขึน้ ซึง่ เรียกว่า “ค่าเสียหาย” เท่านัน้ แต่คา่ สินไหม
ทดแทนยังมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการอื่น ๆ อีก เช่น การกระท�ำ
ที่ จ ะเยี ย วยาให้ ผู ้ เ สี ย หายกลั บ คื น สู ่ ฐ านะเดิ ม เสมื อ นมิ ไ ด้ มี ก ารละเมิ ด
เกิดขึน้ ดังนัน้ “ค่าสินไหมทดแทน” จึงมีความหมายกว้างกว่า “ค่าเสียหาย”
และด้ ว ยเหตุ ที่ ป ระมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลวิ นิ จ ฉั ย ค่ า สิ น ไหมทดแทน
ได้ตามควรแก่พฤติการณ์ของจ�ำเลยและความร้ายแรงแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเกิดประเด็น
ปั ญ หาว่ า หลั ก การก� ำ หนดค่ า เสี ย หายเชิ ง ลงโทษจะสามารถน� ำ มาปรั บ ใช้ ภ ายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ
มาตรา ๔๓๘ นี้ได้หรือไม่
		
ในประเด็นนีไ้ ด้มคี วามเห็นทางวิชาการแตกต่างกันออกไปเป็น ๒ ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายทีห่ นึง่
เห็นว่า การก�ำหนดจ�ำนวนค่าเสียหายไม่จ�ำเป็นต้องเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากกฎหมาย
ให้อ�ำนาจศาลก�ำหนดได้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ศาลจึงก�ำหนดค่าเสียหาย
ให้มากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นการลงโทษจ�ำเลยได้และเป็นจ�ำนวนที่สูงมากกว่า
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง  ส่วนฝ่ายทีส่ องเห็นว่า กฎหมายบัญญัตใิ ห้ศาลใช้อำ� นาจตามควรแก่พฤติการณ์
และความร้ า ยแรงแห่ ง ละเมิ ด นั้ น ก็ เ ป็ น เพี ย งในกรณี ที่ โจทก์ น� ำ สื บ ถึ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้
แต่ไม่สามารถน�ำสืบถึงจ�ำนวนค่าความเสียหายที่พึงจะได้รับ ศาลจึงใช้ดุลพินิจก�ำหนดค่าเสียหาย
ให้ตามควรแก่กรณี
อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาจากแนวค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการก�ำหนด
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘
แล้วจะพบว่าในทางปฏิบัติศาลไทยจะมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของฝ่ายที่สอง ซึ่งศาลจะ
วินิจฉัยก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงเท่านั้น๔

โปรดดู ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๔๖/๒๕๔๑, ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๒๓/๒๕๔๔, ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๖๗/๒๕๐๐,
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๐๕/๒๕๕๓ และค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๔๘/๒๕๕๕.
๔
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๒) การน�ำหลักการก�ำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้กบ
ั กฎหมายว่าด้วย
ละเมิดเฉพาะเรื่อง
			แม้ว่าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษจะเป็นหลักการที่ไม่ได้มีการบัญญัติรองรับไว้อย่างชัดเจน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย แต่เมื่อตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ของระบบกฎหมายไทยแล้วจะพบว่า “หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ” เริม่ มีปรากฏในพระราชบัญญัตติ า่ ง ๆ
รวม ๕ ฉบับ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายไทยฉบับแรกที่น�ำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ
มาบัญญัติไว้ โดยได้ก�ำหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๑๓ ซึ่งบัญญัติว่า
“มาตรา ๑๓ ในการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟ้องคดีตามมาตรา ๘ (๒)
ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) นอกจากก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้ผลู้ ะเมิดสิทธิในความลับทางการค้าคืนผลประโยชน์ทไี่ ด้จาก หรือเนือ่ งจากการละเมิด
โดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้
(๒) ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจก� ำ หนดค่ า สิ น ไหมทดแทนตาม (๑) ได้ ให้ ศ าลก� ำ หนด
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าตามจ�ำนวนที่ศาลเห็นสมควร
(๓) ในกรณี ที่ ป รากฏหลั ก ฐานชั ด แจ้ ง ว่ า การละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นความลั บ ทางการค้ า
เป็นการกระท�ำโดยจงใจหรือมีเจตนากลั่นแกล้ง เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้นสภาพ
การเป็นความลับทางการค้า ให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวนที่ศาลก�ำหนดตาม (๑) หรือ (๒) ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทน
ตาม (๑) หรือ (๒)”
			(๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยได้ก�ำหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๑๖ ซึ่งบัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖ คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระท�ำในลักษณะ
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ
ให้มีค�ำสั่งเพิกถอนการกระท�ำหรือห้ามมิให้กระท�ำการนั้นได้ ค�ำสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การร้องขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจ โดยให้ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนดค่าเสียหายอย่างอื่น อันมิใช่ตัวเงินให้แก่
คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้น
เป็นการกระท�ำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลจะก�ำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ให้แก่คนพิการไม่เกินสีเ่ ท่าของค่าเสียหายทีแ่ ท้จริงด้วยก็ได้
				 หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการร้องขอการรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่เกลีย่
และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด ซึ่งคณะกรรมการ
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อาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ทั้งนี้ องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่ง
อ�ำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลีย่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด”
			(๓) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยได้ก�ำหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๑๑
ซึ่งบัญญัติว่า
“มาตรา ๑๑ นอกจากค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ละเมิ ด                      
ตามที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนด
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ค่าเสียหายส�ำหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหาย               
ต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บุพการี
หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส�ำหรับความเสียหายต่อจิตใจ
(๒) หากข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า ผู ้ ป ระกอบการได้ ผ ลิ ต น� ำ เข้ า หรื อ ขายสิ น ค้ า
โดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต น�ำเข้า หรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ด�ำเนินการใด ๆ
ตามสมควร เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอำ� นาจสัง่ ให้ผปู้ ระกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลก�ำหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร
แต่ ไ ม่เ กินสองเท่าของค่าสิน ไหมทดแทนที่แท้จ ริงนั้น ทั้งนี้ โดยค�ำ นึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น
ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ การที่ผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า
ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า การด�ำเนินการของผู้ประกอบการ
เมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ สถานะทางการเงิน
ของผู้ประกอบการ การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผู้เสียหาย
มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย”
			(๔) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยได้ก�ำหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๔๒ ซึ่งบัญญัติว่า
“มาตรา ๔๒ ถ้าการกระท�ำที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระท�ำ
โดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่น�ำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืน
ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู ้ มี อ าชี พ หรื อ ธุ ร กิ จ อั น ย่ อ มเป็ น ที่ ไว้ ว างใจของประชาชน เมื่ อ ศาล
มีค�ำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค ให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จ่ายค่าเสียหายเพือ่ การลงโทษเพิม่ ขึน้ จากจ�ำนวนค่าเสียหายทีแ่ ท้จริงทีศ่ าลก�ำหนดได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ทัง้ นี้ โดยค�ำนึงถึงพฤติการณ์ตา่ ง ๆ เช่น ความเสียหายทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั ผลประโยชน์ทผี่ ปู้ ระกอบธุรกิจได้รับ
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สถานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ การที่ผู้ประกอบธุรกิจได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
การก� ำ หนดค่ า เสี ย หายเพื่ อ การลงโทษตามวรรคหนึ่ ง ให้ ศ าลมี อ� ำ นาจก� ำ หนด
ได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายทีแ่ ท้จริงทีศ่ าลก�ำหนด แต่ถา้ ค่าเสียหายทีแ่ ท้จริงทีศ่ าลก�ำหนดมีจำ� นวนเงิน
ไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอำ� นาจก�ำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ
ได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�ำหนด”
		
(๕) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยได้กำ� หนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ ว่า
“ในกรณี ที่ ป รากฏหลั ก ฐานชั ด แจ้ ง ว่ า การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ข องนั ก แสดง
เป็นการกระท�ำโดยจงใจ หรือมีเจตนาเป็นเหตุให้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงสามารถเข้าถึง
โดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย ให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง๕
			ประเด็นข้อพิจารณา
			จะเห็นได้วา่ การน�ำหลักการก�ำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ในพระราชบัญญัตเิ หล่านี้ นัน้
แม้กฎหมายจะได้บัญญัติโดยใช้ถ้อยค�ำของกฎหมายที่มีความแตกต่างกันบ้าง เช่น “ค่าสินไหมทดแทน
เพือ่ เป็นการลงโทษ”“ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ” “ค่าเสียหายเพือ่ การลงโทษ”หรือ “ค่าเสียหายเพิม่ ขึน้ ”
เป็นต้น แต่ถอ้ ยค�ำของกฎหมายในลักษณะดังกล่าวนีล้ ว้ นแล้วแต่มคี วามหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยหมายความถึงค่าเสียหายในทางแพ่งซึง่ ถูกก�ำหนดขึน้ เพือ่ ให้เป็นค่าเสียหายทีเ่ พิม่ เติมนอกเหนือจาก
ค่าเสียหายในเชิงทดแทนที่โจทก์พิสูจน์ได้ และมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระท�ำละเมิด
ให้มีความเข็ดหลาบจนไม่สามารถกระท�ำพฤติกรรมเช่นเดิมได้อีก และยังมุ่งหมายป้องปรามบุคคลอื่น
ที่จะกระท�ำพฤติกรรมเช่นนั้นในอนาคต นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า การน�ำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ
มาบัญญัติไว้ในกฎหมายจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่สำ� คัญ ๆ อย่างน้อย ๓ ประการ ดังนี้

๕
		
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“มาตรา ๖๔ ในกรณีทมี่ กี ารละเมิดลิขสิทธิห์ รือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอำ� นาจสัง่ ให้ผลู้ ะเมิดชดใช้คา่ เสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิห์ รือ
สิทธิของนักแสดงตามจ�ำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยค�ำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจ�ำเป็น
ในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย”
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ประการแรก ขอบเขตการใช้บังคับค่าเสียหายเชิงลงโทษ เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาว่า
การกระท�ำละเมิดลักษณะใดบ้างที่จะเข้าข่ายให้มีการก�ำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ เช่น เป็นการ
กระท�ำโดยจงใจหรือมีเจตนากลัน่ แกล้ง หรือเจตนาเอาเปรียบ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นต้น
ซึ่งเป็นการน�ำพฤติกรรมการกระท�ำละเมิดที่ร้ายแรงกว่าปกติมาก�ำหนดเป็นขอบเขตการใช้บังคับ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
		
ประการทีส่ อง การประเมินจ�ำนวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึง่ พระราชบัญญัตทิ กุ ฉบับทีไ่ ด้นำ�
หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ดังกล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่ได้ก�ำหนดให้อ�ำนาจศาลเป็นผู้ประเมิน
จ�ำนวนค่าเสียหายเชิงลงโทษทั้งสิ้น โดยในส่วนพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้โดยมีความละเอียดมากกว่า
พระราชบัญญัติฉบับอื่น โดยได้เพิ่มเติมในส่วนปัจจัยที่นำ� มาใช้ประเมินจ�ำนวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ
โดยก�ำหนดให้ในการประเมินจ�ำนวนค่าเสียหายเชิงลงโทษให้ศาลค�ำนึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น
ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ การที่ผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า
ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า การด�ำเนินการของผู้ประกอบการ
เมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ สถานะทางการเงิน
ของผู้ประกอบการ การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผู้เสียหาย
มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
		
ประการทีส่ าม มาตรการควบคุมค่าเสียหายเชิงลงโทษ เพือ่ เป็นการควบคุมจ�ำนวนค่าเสียหาย
ชนิดนี้ไม่ให้เป็นจ�ำนวนที่มากไปจนไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก�ำหนดเพดานสูงสุดของค่าเสียหาย
เชิงลงโทษที่ศาลจะก�ำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน ๒ เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง หรือไม่เกิน ๔ เท่า
ของค่
าเสียหายที่แท้จริง หรือไม่เกิน ๕ เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง เป็นต้น
		
บทสรุป

จากทีไ่ ด้กล่าวมาทัง้ หมดโดยล�ำดับจะพิจารณาเห็นได้วา่ หลักการก�ำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ นัน้
ไม่ใช่หลักการที่จะสามารถน�ำมาปรับใช้กับการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดได้โดยทั่วไป
ทั้งนี้ ก็โดยเหตุที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยยังไม่ได้มีการน�ำหลักค่าเสียหาย
เชิงลงโทษมาบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อท�ำให้การก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน
เกีย่ วกับกรณีการกระท�ำละเมิดบางลักษณะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ กฎหมายไทย
บางฉบับที่มีลักษณะพิเศษจึงได้น�ำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาบัญญัติไว้ในฐานะที่เป็นข้อยกเว้น
ของหลักการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับการกระท�ำละเมิดโดยทั่วไปด้วยการน�ำมาปรับใช้กับ
คดีละเมิดบางประเภทดังทีไ่ ด้มกี ารบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ อาทิ พระราชบัญญัติ
ความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒ และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
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การน�ำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษตามกฎหมายต่างประเทศ
มาบังคับใช้กับคดีละเมิดตามกฎหมายไทย

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙ เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าการน�ำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ ๆ อย่างน้อย ๓ ประการ คือ ขอบเขตการใช้บังคับ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ การก�ำหนดจ�ำนวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ และมาตรการควบคุมค่าเสียหาย
เชิงลงโทษ
ทั้งนี้ มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมว่า หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษนั้นมักจะถูกก�ำหนดขึ้นเฉพาะในกรณี
ของการกระท�ำละเมิดที่มีพฤติกรรมร้ายแรงเกินกว่าปกติเท่านั้น โดยต้องเป็นการกระท�ำละเมิด
ด้วยความจงใจทั้งที่รู้ว่าเมื่อได้กระท�ำละเมิดแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเกิดขึ้นได้
แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจต่อผลของการกระท�ำนั้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ได้แก่ การกระท�ำโดยจงใจหรือเจตนา
การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การกระท�ำตามอ�ำเภอใจโดยไม่คำ� นึงถึงสิทธิของบุคคลอืน่ การมีเจตนา
ชั่วร้ายหรือการกระท�ำละเมิดโดยใช้วิธีการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นเป็นต้น แต่หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ
จะไม่นำ� มาใช้กบั การกระท�ำละเมิดทีเ่ ป็นเรือ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือความประมาทเลินเล่ออย่างธรรมดาด้วย
แต่ประการใด  
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