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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ความน�า

	 ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีค�าพิพากษาในหลายคดี
ให้จ�าเลยซึง่เป็นผู้กระท�าละเมดิได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเป็นจ�านวนเงนิทีม่ากกว่าค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิ
เป็นจ�านวนหลายเท่าตวั	อาท	ิกรณศีาลชัน้ต้นแห่งมลรฐัฟลอรดิา	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ได้มคี�าพิพากษา
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๕๗	ให้บรษิทับหุร่ีรายใหญ่รายหน่ึงช�าระค่าสนิไหมทดแทนให้แก่หญงิม่ายทีส่ามี
เสยีชวีติจากโรคมะเรง็	เป็นจ�านวนเงนิ	๒๓,๖๐๐	ล้านดอลลาร์สหรฐั	หรอืประมาณ	๗๐๐,๐๐๐	ล้านบาท
เนือ่งจากข้อเทจ็จรงิฟังได้ว่าบรษิทับหุรีป่กปิดข้อมลูทีอ่าจเป็นอันตรายต่อสขุภาพและสารเสพตดิในบหุรี่
เป็นเหตุให้สามีของเธอติดบุหรี่โดยต้องสูบบุหรี่วันละ	 ๑	 –	 ๓	 ซอง	 เป็นเวลานานกว่า	 ๒๐	 ปี
จนกระทัง่ป่วยและเสยีชวีติ๑	หรอืกรณศีาลชัน้ต้นแห่งมลรฐัมสิซูรี	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	ได้มคี�าพพิากษา
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 ให้บริษัทผู ้ผลิตแป้งเด็กรายใหญ่รายหน่ึงช�าระค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่สตรชีาวอเมรกินัรายหนึง่	เป็นจ�านวนเงนิ	๗๒	ล้านดอลลาร์สหรฐั	หรือประมาณ	๒,๕๐๐	ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจ�านวน	 ๑๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 แต่อีก
๖๒	 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 เน่ืองจากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทผู้ผลิตแป้งเด็ก
ปกปิดความเสี่ยงที่บรรจุแร่ทัลก์	 (talc)	 ในผลิตภัณฑ์แป้งเด็กของบริษัท	 อันเป็นสาเหตุให้ผู้เสียหาย
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งรังไข่๒	 เป็นต้น	 นั้น	 หลายท่านคงต่ืนเต้นหรือตกใจกับตัวเลขค่าเสียหาย
จ�านวนมหาศาลดังกล่าวและคงตั้งค�าถามในใจว่าศาลได้น�าหลักกฎหมายใดมาปรับใช้ในการก�าหนด
ค่าสินไหมทดแทนนั้น
	 ซึง่คดดีงักล่าวข้างต้นเป็นคดตีามกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคของมลรฐัฟลอรดิาและมลรฐัมสิซรูี	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 โดยกฎหมายได้น�า	“หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ” (Punitive Damages) 
หรอืเรยีกอกีชือ่หน่ึงว่า ค่าเสยีหายเพือ่เป็นเยีย่งอย่าง (Exemplary  Damages)	มาบญัญตัไิว้ในกฎหมาย
ซึง่เป็นหลักการทีใ่ห้อ�านาจศาลก�าหนดค่าสนิไหมทดแทนเป็นจ�านวนเงนิมากกว่าค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิได้

	 ๑	แม่ม่ายชนะคดีบ.บุหรี่	 ได้ค่าเสียหายสามีป่วยมะเร็งตับ	 ๗.๕	 แสนล้านบาท,	 ไทยรัฐออนไลน์,http://www.thairath.co.th/																							
content/437711	 (๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗)	 ;	 พรหมพิริยะ	 พรสุข,	 ค่าเสียหายคดีผู ้บริโภค 2 เท่าคงไม่พอ,	 บทความกฎหมายน่ารู ้,
https://www.facebook.com/pages/	(๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗),	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง.
 ๒ศาลสั่งบริษัทแป้ง	 ชดเชยเหยื่อมะเร็ง,	 ไทยรัฐออนไลน์,	 http://www.thairath.co.th/clip/41023(๒๕	 กุมภาพันธุ์	 ๒๕๕๙)	 ;
ศาลสั่งบริษัทแป้งจ่ายค่าปกปิดสารก่อมะเร็ง	 ๗๒	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ,	 นิตยสารเวย์	 ออนไลน์,http://waymagazine.org/jjcausecancer/
(๒๔	กุมภาพันธ	์๒๕๕๙).	

การน�าหลักค ่า เสียหายเชิงลงโทษ
ตามกฎหมายต่างประเทศมาบังคับใช้
กับคดีละเมิดตามกฎหมายไทย
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จึงเป็นที่น่าสนใจว่า	 หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ	นั้น	 มีหลักการที่มีความแตกต่างจากหลักการก�าหนด
ค่าสนิไหมทดแทนเพือ่การละเมดิโดยทัว่ไปอย่างไร		และจะสามารถน�ามาปรับใช้กบัการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
เพื่อละเมิดโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๔๓๘	 ของไทยได้หรือไม่
นอกจากนีห้ลกัการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษได้มปีรากฏในกฎหมายแพ่งว่าด้วยการละเมดิฉบบัอืน่	ๆ
ของไทยบ้างหรือไม่ประการใด	ดังนั้น	เพื่อความกระจ่างชัดและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักกฎหมาย
ดังกล่าว	ทางคอลมัน์มมุสะท้อนความคดินิตบิญัญตั	ิ:	Legal	Reflection	จงึใคร่ขอน�าเสนอในประเดน็
และรายละเอียด	ดังนี้

	 ๑)	 การน�าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้กับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน						
ในคดีละเมิดโดยทั่วไป๓ 
	 	 	 หลักการพื้นฐานในการก�าหนดค่าสินไหมทดแทนในประเทศที่ใช ้ระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร	 (Civil	 Law)	 นั้น	 มีหลักในการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระท�าละเมิด
ตามทฤษฎว่ีาด้วยหนี	้โดยถอืว่าการละเมดิเป็นหนีใ้นทางแพ่งทีผู่ก้ระท�าละเมดิต้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เสียหายได้รับเท่านั้น	การก�าหนดค่าสินไหมทดแทนในระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรจึงมุ่งให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการกระท�าละเมิดเกิดขึ้น
	 	 	 ส่วนหลักการพืน้ฐานในการก�าหนดค่าสนิไหมทดแทนในประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมายจารตี
ประเพณี	 (Common	 Law)	 นั้น	 มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งชดใช้ความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เสียหาย
ได้รับแต่เพียงอย่างเดียวดังเช่นท่ียึดถือในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่ยังมีการก�าหนด
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงโทษจ�าเลยผู้กระท�าละเมิดให้มีความเข็ดหลาบ
จนไม่สามารถหวนกลบัมากระท�าละเมดิเช่นเดิมได้อกี	และยงัมคีวามมุ่งหมายเพือ่ป้องปรามมใิห้บคุคลอืน่
มีการกระท�าละเมิดในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในภายหน้าด้วย	
	 	 	 ส�าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทย	นั้น	มีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร	(Civil	Law)	
ทัง้นี	้เพราะแนวความคดิในการก�าหนดค่าเสยีหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ลกัษณะละเมดิ	
ได้รับอิทธิพลมาจากประมวลกฎหมายของซีวิล	ลอว์	ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพือ่การเยยีวยาหรอืชดเชยความเสียหายท่ีเกดิขึน้แท้จรงิเป็นส�าคญัโดยผูเ้สยีหายซ่ึงเป็นโจทก์มหีน้าที่
น�าสืบเพื่อให้ศาลเห็นว่าตนได้รับความเสียหายอย่างไร	 เพียงใด	 และเป็นดุลพินิจของศาลที่จะก�าหนด
ค่าสนิไหมทดแทน	โดยพจิารณาจากพฤตกิารณ์และความร้ายแรงแห่งละเมดิ	ตามหลกัการท่ัวไปของการ
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนดงัทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๔๓๘	ซึง่บญัญตัว่ิา

  ๓โปรดดเูนือ้หาสาระโดยละเอยีดใน	รองศาสตราจารย์สษุม		ศุภนติย์,	ค�าอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยละเมิด,	
พิมพ์ครั้งที	่๒	(กรุงเทพฯ	:	นิติบรรณาการ,	๒๕๓๗),	หน้า	๒๐๔	–	๒๑๔,	๒๒๗	–	๒๓๖	;	ศาสตราจารย์ไพจิตร		ปุญญพันธุ์,ค�าอธิบายประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด,	พิมพ์ครั้งที	่๒	(กรุงเทพฯ	:	นิติบรรณาการ,	๒๕๒๖),	หน้า	๑๕๗	–	๑๖๗,	๑๘๖	–	๑๙๓.
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   “มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพงึใช้โดยสถานใดเพยีงใดนัน้ ให้ศาลวนิจิฉยัตามควร
แก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด
   อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด
หรอืใช้ราคาทรพัย์สนินัน้ รวมทัง้ค่าเสยีหายอนัจะพงึบงัคบัให้ใช้เพือ่ความเสยีหายอย่างใด ๆ  อนัได้
ก่อขึ้นนั้นด้วย”
	 	 	 จากบทบัญญัติมาตราน้ี	 หากพิจารณาตามถ้อยค�าของกฎหมายจะเห็นได้ว่า	 ค�าว่า	
“ค่าสินไหมทดแทน”	 นั้น	 จึงมิได้หมายถึงแต่เพียงการชดใช้เป็นเงิน
เพือ่ความเสยีหายอนัได้ก่อขึน้	ซ่ึงเรยีกว่า	“ค่าเสยีหาย”	เท่านัน้	แต่ค่าสนิไหม
ทดแทนยังมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการอื่น	 ๆ	 อีก	 เช่น	 การกระท�า
ที่จะเยียวยาให้ผู ้เสียหายกลับคืนสู ่ฐานะเดิมเสมือนมิได้มีการละเมิด
เกดิข้ึน	ดงันัน้	“ค่าสินไหมทดแทน”	จงึมคีวามหมายกว้างกว่า	“ค่าเสยีหาย”
และด้วยเหตุที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ศาลวินิจฉัยค่าสินไหมทดแทน
ได้ตามควรแก่พฤติการณ์ของจ�าเลยและความร้ายแรงแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเกิดประเด็น
ปัญหาว่า หลักการก�าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษจะสามารถน�ามาปรับใช้ภายใต้บทบัญญัติ
มาตรา ๔๓๘ นี้ได้หรือไม่
   ในประเดน็น้ีได้มีความเหน็ทางวชิาการแตกต่างกนัออกไปเป็น ๒ ฝ่าย	กล่าวคือ	ฝ่ายท่ีหนึง่
เห็นว่า	 การก�าหนดจ�านวนค่าเสียหายไม่จ�าเป็นต้องเท่ากับความเสียหายที่เกิดข้ึน	 เน่ืองจากกฎหมาย
ให้อ�านาจศาลก�าหนดได้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด	 ศาลจึงก�าหนดค่าเสียหาย
ให้มากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นการลงโทษจ�าเลยได้และเป็นจ�านวนที่สูงมากกว่า
ความเสียหายทีเ่กดิขึน้จริง		ส่วนฝ่ายทีส่องเหน็ว่า	กฎหมายบัญญตัใิห้ศาลใช้อ�านาจตามควรแก่พฤตกิารณ์
และความร้ายแรงแห่งละเมิดนั้น	 ก็เป็นเพียงในกรณีที่โจทก์น�าสืบถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนได้
แต่ไม่สามารถน�าสืบถึงจ�านวนค่าความเสียหายที่พึงจะได้รับ	 ศาลจึงใช้ดุลพินิจก�าหนดค่าเสียหาย
ให้ตามควรแก่กรณี	
	 	 	 อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาจากแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการก�าหนด
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๔๓๘	
แล้วจะพบว่าในทางปฏิบัติศาลไทยจะมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของฝ่ายที่สอง ซึ่งศาลจะ
วินิจฉัยก�าหนดค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงเท่านั้น๔ 

 ๔โปรดดู	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	 ๒๐๔๖/๒๕๔๑,	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 ๙๕๒๓/๒๕๔๔,	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 ๑๕๖๗/๒๕๐๐,
ค�าพิพากษาศาลฎีกาที	่๔๘๐๕/๒๕๕๓	และค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๖๒๔๘/๒๕๕๕.
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	 ๒)	การน�าหลักการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษมาใช้กับกฎหมายว่าด้วย
ละเมิดเฉพาะเรื่อง
   แม้ว่าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษจะเป็นหลักการที่ไม่ได้มีการบัญญัติรองรับไว้อย่างชัดเจน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย	แต่เมื่อตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ของระบบกฎหมายไทยแล้วจะพบว่า “หลกัค่าเสยีหายเชงิลงโทษ” เริม่มปีรากฏในพระราชบญัญัติต่าง ๆ  
รวม ๕ ฉบับ	ดังนี้
	 	 	 (๑) พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕
	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายไทยฉบับแรกที่น�าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ
มาบัญญัติไว	้โดยได้ก�าหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๑๓ ซึ่งบัญญัติว่า	
	 	 	 	 	 “มาตรา	 ๑๓	 ในการก�าหนดค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟ้องคดีตามมาตรา	 ๘	 (๒)	
ศาลมีอ�านาจก�าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)	 นอกจากก�าหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง	
ศาลอาจมคี�าสัง่ให้ผูล้ะเมดิสทิธใินความลบัทางการค้าคนืผลประโยชน์ทีไ่ด้จาก	หรอืเน่ืองจากการละเมดิ
โดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้
	 	 	 	 	 (๒)  ในกรณีที่ไม ่อาจก�าหนดค่าสินไหมทดแทนตาม	 (๑)	 ได้	 ให้ศาลก�าหนด
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าตามจ�านวนที่ศาลเห็นสมควร
	 	 	 	 	 (๓)	 ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า
เป็นการกระท�าโดยจงใจหรือมีเจตนากลั่นแกล้ง	 เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้นสภาพ
การเป็นความลับทางการค้า	 ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
เพิ่มข้ึนจากจ�านวนที่ศาลก�าหนดตาม	 (๑)	 หรือ	 (๒)	 ได้	 แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทน
ตาม	(๑)	หรือ	(๒)”
   (๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
	 	 	 	 	 โดยได้ก�าหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๑๖	ซึ่งบัญญัติว่า
	 	 	 	 	 “มาตรา	 ๑๖	 คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระท�าในลักษณะ
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามมาตรา	 ๑๕	 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ
ให้มีค�าสั่งเพิกถอนการกระท�าหรือห้ามมิให้กระท�าการนั้นได	้ค�าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
	 	 	 	 	 การร้องขอตามวรรคหน่ึง	 ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอ�านาจ	 โดยให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดค่าเสียหายอย่างอื่น	 อันมิใช่ตัวเงินให้แก่
คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้	 และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้น
เป็นการกระท�าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	 ศาลจะก�าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ให้แก่คนพกิารไม่เกนิสีเ่ท่าของค่าเสียหายทีแ่ท้จรงิด้วยก็ได้
    	 หลกัเกณฑ์	วธีิการ	และเงือ่นไขในการร้องขอการรวบรวมพยานหลักฐาน	การไกล่เกลีย่
และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด	 ซึ่งคณะกรรมการ
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อาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ทั้งนี้	 องค์ประกอบ	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 การด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่ง	
อ�านาจหน้าที่	 และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลีย่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก�าหนด”
   (๓) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
	 	 	 	 	 โดยได้ก�าหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๑๑                
ซึ่งบัญญัติว่า
	 	 	 	 	 “มาตรา	 ๑๑	 นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด																						
ตามท่ีก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ศาลมีอ�านาจก�าหนด	
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 	 	 	 (๑)	 ค่าเสียหายส�าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเน่ืองมาจากความเสียหาย															
ต่อร่างกาย	สุขภาพ	หรืออนามัยของผู้เสียหาย	และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย	สามี	ภริยา	บุพการี	
หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส�าหรับความเสียหายต่อจิตใจ
	 	 	 	 	 (๒)	 หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู ้ประกอบการได้ผลิต	 น�าเข้า	 หรือขายสินค้า
โดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต	 น�าเข้า	 หรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ด�าเนินการใด	 ๆ
ตามสมควร	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสยีหาย	ให้ศาลมอี�านาจสัง่ให้ผูป้ระกอบการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน
เพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ�านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริงที่ศาลก�าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร
แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงน้ัน	ทั้งน้ี	 โดยค�านึงถึงพฤติการณ์ต่าง	ๆ	 เช่น	
ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ	 การท่ีผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า	
ระยะเวลาที่ผู ้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า	 การด�าเนินการของผู้ประกอบการ
เมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ	 สถานะทางการเงิน
ของผู้ประกอบการ	 การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน	 ตลอดจนการที่ผู้เสียหาย
มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย”
   (๔) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
	 	 	 	 	 โดยได้ก�าหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๔๒	ซึ่งบัญญัติว่า	
	 	 	 	 	 “มาตรา	 ๔๒	 ถ้าการกระท�าที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู ้ประกอบธุรกิจกระท�า
โดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่น�าพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืน
ต่อความรับผิดชอบในฐานะผู ้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน	 เมื่อศาล
มีค�าพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค	 ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จ่ายค่าเสยีหายเพือ่การลงโทษเพิม่ขึน้จากจ�านวนค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิทีศ่าลก�าหนดได้ตามทีเ่หน็สมควร	
ทัง้นี	้ โดยค�านงึถงึพฤตกิารณ์ต่าง	ๆ	 เช่น	ความเสยีหายทีผู่บ้รโิภคได้รับ	ผลประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจได้รับ
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สถานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ	 การที่ผู ้ประกอบธุรกิจได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
	 	 	 	 	 การก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหน่ึง	 ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนด
ได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิทีศ่าลก�าหนด	แต่ถ้าค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิทีศ่าลก�าหนดมจี�านวนเงนิ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท	ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ
ได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนด”
   (๕) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
	 	 	 	 	 โดยได้ก�าหนดหลักค่าเสียหายเชงิลงโทษไว้ในมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา	 ๖๔	 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ	
พ.ศ.	๒๕๓๗	ว่า
	 	 	 	 	 “ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
เป็นการกระท�าโดยจงใจ	 หรือมีเจตนาเป็นเหตุให้งานอันมีลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงสามารถเข้าถึง
โดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย	ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง๕	

   ประเด็นข้อพิจารณา
   จะเห็นได้ว่า	การน�าหลกัการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษมาใช้ในพระราชบญัญัตเิหล่าน้ี	นัน้ 
แม้กฎหมายจะได้บัญญัติโดยใช้ถ้อยค�าของกฎหมายที่มีความแตกต่างกันบ้าง	เช่น	“ค่าสินไหมทดแทน
เพือ่เป็นการลงโทษ”“ค่าเสยีหายในเชิงลงโทษ”	“ค่าเสยีหายเพือ่การลงโทษ”หรอื	“ค่าเสยีหายเพิม่ขึน้”
เป็นต้น	แต่ถ้อยค�าของกฎหมายในลกัษณะดังกล่าวน้ีล้วนแล้วแต่มคีวามหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยหมายความถงึค่าเสียหายในทางแพ่งซ่ึงถกูก�าหนดขึน้เพือ่ให้เป็นค่าเสยีหายทีเ่พ่ิมเตมินอกเหนือจาก
ค่าเสียหายในเชิงทดแทนที่โจทก์พิสูจน์ได้	 และมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระท�าละเมิด
ให้มีความเข็ดหลาบจนไม่สามารถกระท�าพฤติกรรมเช่นเดิมได้อีก	 และยังมุ่งหมายป้องปรามบุคคลอื่น
ที่จะกระท�าพฤติกรรมเช่นนั้นในอนาคต	 นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า	 การน�าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ
มาบัญญัติไว้ในกฎหมายจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ ๆ อย่างน้อย ๓ ประการ ดังนี้ 

  ๕พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง	บัญญัติว่า
	 	 “มาตรา	๖๔	ในกรณท่ีีมีการละเมดิลิขสทิธิห์รอืสิทธขิองนกัแสดง	ศาลมอี�านาจสัง่ให้ผูล้ะเมดิชดใช้ค่าเสยีหายแก่เจ้าของลขิสทิธิห์รอื
สิทธิของนักแสดงตามจ�านวนที่ศาลเห็นสมควร	โดยค�านึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย	รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็น
ในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย”
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  ประการแรก ขอบเขตการใช้บังคับค่าเสียหายเชิงลงโทษ	เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาว่า
การกระท�าละเมิดลักษณะใดบ้างที่จะเข้าข่ายให้มีการก�าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษได้	 เช่น	 เป็นการ
กระท�าโดยจงใจหรอืมเีจตนากลัน่แกล้ง	หรอืเจตนาเอาเปรยีบ	หรือประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง	เป็นต้น	
ซึ่งเป็นการน�าพฤติกรรมการกระท�าละเมิดที่ร้ายแรงกว่าปกติมาก�าหนดเป็นขอบเขตการใช้บังคับ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
  ประการทีส่อง การประเมนิจ�านวนค่าเสยีหายเชงิลงโทษ ซ่ึงพระราชบญัญตัทิกุฉบบัทีไ่ด้น�า
หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ดังกล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่ได้ก�าหนดให้อ�านาจศาลเป็นผู้ประเมิน
จ�านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษทั้งสิ้น	 โดยในส่วนพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑	นั้น	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้โดยมีความละเอียดมากกว่า
พระราชบัญญัติฉบับอื่น	โดยได้เพิ่มเติมในส่วนปัจจัยที่น�ามาใช้ประเมินจ�านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
โดยก�าหนดให้ในการประเมินจ�านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษให้ศาลค�านึงถึงพฤติการณ์ต่าง	 ๆ	 เช่น
ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ	 การท่ีผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า	
ระยะเวลาที่ผู ้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า	 การด�าเนินการของผู้ประกอบการ
เมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ	 สถานะทางการเงิน
ของผู้ประกอบการ	 การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน	 ตลอดจนการที่ผู้เสียหาย
มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
  ประการทีส่าม  มาตรการควบคมุค่าเสยีหายเชงิลงโทษ  เพือ่เป็นการควบคมุจ�านวนค่าเสยีหาย
ชนิดนี้ไม่ให้เป็นจ�านวนที่มากไปจนไม่สามารถควบคุมได้	 เช่น	 การก�าหนดเพดานสูงสุดของค่าเสียหาย
เชิงลงโทษที่ศาลจะก�าหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน	 ๒	 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง	 หรือไม่เกิน	 ๔	 เท่า
ของค่าเสียหายที่แท้จริง	หรือไม่เกิน	๕	เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง	เป็นต้น  
บทสรุป
	 จากทีไ่ด้กล่าวมาทัง้หมดโดยล�าดบัจะพจิารณาเหน็ได้ว่า	หลกัการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษ	นัน้
ไม่ใช่หลักการที่จะสามารถน�ามาปรับใช้กับการก�าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดได้โดยทั่วไป	
ทั้งนี้	 ก็โดยเหตุที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยยังไม่ได้มีการน�าหลักค่าเสียหาย
เชิงลงโทษมาบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เพื่อท�าให้การก�าหนดค่าสินไหมทดแทน
เกีย่วกบักรณกีารกระท�าละเมดิบางลกัษณะมคีวามเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้	กฎหมายไทย
บางฉบับท่ีมีลักษณะพิเศษจึงได้น�าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาบัญญัติไว้ในฐานะที่เป็นข้อยกเว้น
ของหลักการก�าหนดค่าสินไหมทดแทนส�าหรับการกระท�าละเมิดโดยทั่วไปด้วยการน�ามาปรับใช้กับ
คดีละเมดิบางประเภทดงัทีไ่ด้มกีารบญัญตัไิว้ในกฎหมายในระดบัพระราชบัญญตั	ิอาทิ	พระราชบัญญตัิ
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
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ	์พ.ศ.	๒๕๓๗	มาตรา	๖๔	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	
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(ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มาตรา	 ๙	 เป็นต้น	 ซึ่งจะพบว่าการน�าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ	ๆ	อย่างน้อย	๓	ประการ	คือ	ขอบเขตการใช้บังคับ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 การก�าหนดจ�านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 และมาตรการควบคุมค่าเสียหาย
เชิงลงโทษ
	 ทั้งนี้	มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมว่า	หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษนั้นมักจะถูกก�าหนดขึ้นเฉพาะในกรณี
ของการกระท�าละเมิดที่มีพฤติกรรมร้ายแรงเกินกว่าปกติเท่านั้น	 โดยต้องเป็นการกระท�าละเมิด
ด้วยความจงใจท้ังที่รู ้ว่าเมื่อได้กระท�าละเมิดแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเกิดขึ้นได้	
แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจต่อผลของการกระท�านั้น	 ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีได้แก่	 การกระท�าโดยจงใจหรือเจตนา
การประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง	 การกระท�าตามอ�าเภอใจโดยไม่ค�านงึถงึสทิธขิองบคุคลอืน่	 การมเีจตนา
ชั่วร้ายหรือการกระท�าละเมิดโดยใช้วิธีการกดขี่ข่มเหงผู้อ่ืนเป็นต้น	 แต่หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ
จะไม่น�ามาใช้กับการกระท�าละเมิดทีเ่ป็นเร่ืองเลก็	ๆ	น้อย	ๆ	หรอืความประมาทเลนิเล่ออย่างธรรมดาด้วย
แต่ประการใด		


