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ค ำน ำ 
 

 เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกองกฎหมายและคดีให้จัดท างานศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคลเรื่อง ค่าเสียหาย 

โดยมีอิสระในการออกแบบแนวทางเนื้อหาพอสมควรนั้น ข้าพเจ้ามีความรู้สึกหลักๆ ๒ ประการ อย่างแรกคือรู้สึกหนักใจ

เพราะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มานานแล้ว อีกท้ังยังไม่คุ้นเคยกับแนวทางการเขียนงานแบบ

ปริญญาโทของไทยมากนัก แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกท้าทายเพราะทางผู้มอบหมายงานได้ให้อิสระมาเต็มที่และโดยส่วนตัวเองก็มี

ความสนใจในเรื่องนี้อยู่ ข้าพเจ้าจึงเริ่มค้นหาข้อมูลจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดตั้งแต่เรื่องค่าเสียหาย บทบัญญัติที่เก่ียวข้อง ไป

จนถึงแนวค าพิพากษา ผลงานของข้าพเจ้ามุ่งวัตถุประสงค์ ๓ ประการด้วยกัน กล่าวคือ 

 ๑) สร้างค าอธิบายเบื้องต้นว่าท าไมการก าหนดค่าเสียหายของศาลจึงมีผลต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ๒) สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายในคดีผู้บริโภค 

 ๓) วิเคราะห์ปัญหาเรื่องค่าเสียหายในคดีผู้บริโภคและน าเสนอทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 

 อุปสรรคส าคัญในการจัดท างานของข้าพเจ้ามี ๒ ประการ หนึ่งคือเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด ข้าพเจ้าไม่มีเวลาใน

การศึกษาค้นคว้ามากนักจึงต้องเน้นเขียนงานอย่างกระชับโดยไม่มีข้ออ้างอิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ 

อันที่จริงแล้วข้าพเจ้าพบว่ามีแหล่งข้อมูลภาษาไทยที่กล่าวถึงค่าเสียหายเชิงลงโทษเป็นจ านวนมาก แต่มักเป็นการกล่าวในแง่

ทั่วไปโดยไม่ได้ค านึงถึงบริบทของคดีผู้บริโภค ข้าพเจ้าจึงงดเว้นไม่น ามากล่าวไว้ในงานศึกษา สองคือแหล่งข้อมูลด้านค า

พิพากษาที่หาได้ยากเพราะคดีผู้บริโภคสิ้นสุดที่ศาลชั้นอุทธรณ์ท าให้ข้อมูลที่หามาได้อาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคลของข้าพเจ้าฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และแม้

อาจยังไม่เป็นประโยชน์อย่างเด่นชัดแต่หากได้จุดประกายให้ผู้อ่านได้พิจารณาต่อยอดเพ่ิมเติมออกไปเท่านี้ก็ท าให้ข้าพเจ้า

รู้สึกพอใจมากแล้ว 
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 ๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีว่ำด้วยค่ำเสียหำย 
 “ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” กฎหมายคือชุดของระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งก าหนดสิทธิ หน้าที่ และข้อห้ามต่างๆ 
แต่กฎหมายจะไม่มีประสิทธิภาพอย่างใดเลยหากไม่มีการก าหนดกลไกบังคับในกรณีที่มีการฝ่าฝืน กลไกบังคับอาจมีข้ึน
ได้หลายรูปแบบและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
 ค่าเสียหายจึงเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ เมื่อมีการละเมิดกฎหมายความเสียหายย่อมเกิดข้ึนและค่าเสียหายก็
เป็นวิธีการหนึ่งในการเยียวยาความเสียหาย ค าว่าความเสียหายมีความหมายกว้าง อาจเป็นความเสียหายที่มีต่อบุคคล 
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ เราจึงเคยได้ยินค าว่าค่าเสียหายทางแพ่ง 
ค่าเสียหายทางอาญา และค่าเสียหายทางปกครอง อย่างไรก็ตามงานศึกษาค้นคว้าฉบับนี้จะมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะ
ค่าเสียหายอันเกิดแก่บุคคลตามกฎหมายเอกชนกล่าวคือค่าเสียหายทางแพ่งเท่านั้น ซึ่งอาจให้นิยามค าว่า ค่าเสียหาย 
ในเชิงแพ่งได้ว่า “จ ำนวนเงินที่ศำลสั่งให้ลูกหนี้ช ำระหนี้แก่เจ้ำหนี้เป็นกำรชดใช้ควำมเสียหำย” ความเสียหายอาจเกิดข้ึน
แก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ หรือสิทธิอ่ืนๆซึ่งมิใช่ทรัพย์สินก็ได้ แต่การแก้ไขหรือชดใช้ความเสียหายส่วนใหญ่ก็
ต้องชดใช้กันด้วยเงิน๑ 
 พัฒนาการเรื่องค่าเสียหายมีมาแต่ยุคโบราณจากหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันหรือ Lex Talionis๒ ผู้ได้รับความ
เสียหายอันเกิดจากการกระท าที่มิชอบสามารถท าการแก้แค้นกลับไปในท านองเดียวกับที่ท ากับตนได้หรือผู้เสียหายอาจ
สละสิทธิไม่แก้แค้นแต่เรียกเอาค่าเสียหายแทน เมื่ออ านาจรัฐได้สถาปนาเป็นที่มั่นคงมากข้ึน ได้มีความพยายามแยก
ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาออกจากกัน ผู้เสียหายจะมีเพียงสิทธิได้รับค่าเสียหายแต่การลงโทษผู้กระท าผิดนั้นจะ
เป็นหน้าที่ของรัฐแต่ผู้เดียว ในสมัยโรมันราว ๔๕๐ ปีก่อนคริสตศักราช กฎหมายสิบสองโต๊ะได้รวมหลักการเรื่องละเมิด
และอาญาไว้ในโต๊ะที่ ๘ แนวทางของกฎหมายในยุโรปไม่ว่าจะในระบบกฎหมายจารีตประเพณีหรือกฎหมายระบบ
ประมวลต่างมุ่งแยกความรับผิดทางอาญาและทางละเมิดออกจากกัน การก าหนดค่าเสียในทางแพ่งจึงสามารถกระท าได้
โดยที่ไม่จ าเป็นว่าการกระท านั้นต้องเป็นความผิดทางอาญาด้วย 
 ในประเทศไทยจารีตประเพณีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาว่า ผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าผิดจะ
ด าเนินการแก้แค้นด้วยตนเองไม่ได้แต่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล ภายใต้กฎหมายตราสามดวงการกระท าละเมิดน าไปสู่การ
ชดใช้ค่าปรับโดยให้ตกเป็นของหลวงส่วนหนึ่งเรียกว่าพินัย และเป็นของผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าสินไหม ตาม
ธรรมดาสินไหมมักเป็นเงินซึ่งมักมีจ านวนสูงกว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จึงอาจมองได้ว่าค่าสินไหมในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นทั้งการทดแทนทางแพ่งและการปรับทางอาญาในคราวเดียวกัน 

                                                           
๑ วาสินี แสงแก้ว, “การคุ้มครองผูบ้ริโภคจากสินคา้ที่ไม่ปลอดภยั : ศึกษากรณีการเรยีกร้องค่าเสียหายทางจิตใจ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขานติิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย,์ ๒๕๕๔), หน้า ๙. 
๒ Lex Talionis เป็นภาษาละตินของค าว่า Law of retaliation หรือกฎว่าด้วยการแก้แค้น 



๒ 

 การปฏิรูปกฎหมายให้เป็นสมัยใหม่ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ ท าให้ความรับผิดทางอาญาและทางแพ่งแยกออกจากกัน
ชัดเจน และผู้เสียหายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่ตนได้รับอีกต่อไป โดยความรับผิดทางแพ่ง
ได้รับการบัญญัติไว้ในเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ ตั้งแต่มาตรา ๔๒๐ ถึงมาตรา ๔๕๒ 
 

 ๑.๒ ที่มำของค่ำเสียหำย 
 เมื่อพิจารณาถึงการบัญญัติหลักเรื่องค่าเสียหายทางละเมิดไว้เป็นลักษณะ ๕ ในบรรพ ๒ หนี้ อาจกล่าวได้ว่า
ค่าเสียหายทางละเมิดนั้นถือเป็นมูลหนี้ประเภทหนึ่งร่วมกับมูลหนี้ประเภทอ่ืน คือ สัญญา จัดการงานนอกสั่งและลาภมิ
ควรได้ จึงอาจแบ่งที่มาของหนี้ค่าเสียหายออกเป็นสองประเภท คือ หนี้ค่าเสียหายอันเนื่องจากสัญญา (นิติกรรม) และ
หนี้ค่าเสียหายอันเนื่องจากเหตุทางกฎหมาย (นิติเหตุ) 
 การศึกษาการแบ่งแยกท่ีมาของค่าเสียหายจะได้ประโยชน์ ๓ ประการด้วยกัน  
 ประกำรแรก อ.จิ๊ด เศรษฐบุตร ได้ให้ค าอธิบายจากต ารากฎหมายฝรั่งเศสว่า ความรับผิดทางละเมิดเป็นบ่อเกิด
แห่งหนี้ แต่ความรับผิดทางสัญญานั้นเป็นผลแห่งหนี้ ก่อนจะเกิดความรับผิดทางละเมิดนั้นผู้ท าละเมิดและผู้ถูกกระท า
ละเมิดไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ใดๆมาก่อน แต่ความรับผิดทางสัญญานั้นก่อนจะมีความรับผิดนั้นต้องมีนิติสัมพันธ์อันก่อให้เกิด
หนี้ขึ้นมาก่อนแล้ว การไม่ช าระหนี้จึงน าไปสู่ความรับผิดและการเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญา๓ 
 ประกำรที่สอง ค่าเสียหายตามมูลสัญญาและตามมูลละเมิดใช้แนวทางการพิสูจน์ที่แตกต่างกัน ค่าเสียหายตาม
สัญญานั้นผู้กล่าวอ้างมีหน้าที่น าสืบพิสูจน์ให้ศาลประจักษ์ แต่หากเป็นค่าเสียหายตามมูลละเมิด มาตรา ๔๓๘ 
ก าหนดให้ศาลมีบทบาทวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด๔ 
 ประกำรสุดท้ำย การแบ่งแยกฐานของการเรียกค่าเสียหายยังมีประโยชน์ในแง่การฟ้องคดีเพราะการฟ้องตาม
มูลสัญญาเป็นเรื่องพิพาทเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้นโดยมีอายุความแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทสัญญา แต่ในการฟ้องตาม
มูลละเมิด ผู้ต้องรับผิดตามมูลละเมิดอาจยังหมายรวมถึงนายจ้าง บิดา มารดา หรือผู้อนุบาล ผู้ว่าจ้างท าของ เป็นต้น 
และอายุความฟ้องคดีจะเป็นไปตามมาตรา ๔๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 

 ๑.๓ กำรแบ่งประเภทค่ำเสียหำย  
 ไม่ว่าจะโดยมูลสัญญาหรือมูลละเมิด เราอาจแบ่งประเภทของค่าเสียหายได้ ๒ แนวทางด้วยกัน 
 ๑) กำรแบ่งประเภทค่ำเสียหำยตำมลักษณะควำมเสียหำย แบ่งเป็นความเสียหายทางวัตถ ุเช่น ค่าของสินค้า
หรือบริการที่ไม่ได้รับ ค่าขาดประโยชน์อันพึงได้รับจากสินค้าและบริการนั้นๆ หากเป็นกรณีละเมิดอาจหมายถึง         
ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้จากการต้องหยุดงาน ค่าของทรัพย์สินที่ถูกท าลายไป เป็นต้น ความเสียหายอีกลักษณะ
หนึ่งคือความเสียหายทางจิตใจหรือทางศีลธรรม อันได้แก่ ความโศกเศร้าเสียใจ ความทรมานเจ็บปวด หรือความ    
เสื่อมเสียในชื่อเสียงถูกดูหมิ่น เป็นต้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยยอมรับให้มีค่าเสียหายทางจิตใจใน

                                                           
๓ จิ๊ด   เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมดิ (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖). หน้า ๓๔. 
๔ โสภณ   รัตนากร, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะหนี้ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นิติบรรณการ, ๒๕๔๗). หนา้ 
๑๕๗.  



๓ 

กรณีของการละเมิดตามมาตรา ๔๔๖ แต่ในบทบัญญัติว่าด้วยสัญญาจะไม่มีการกล่าวถึงค่าเสียหายประเภทนี้ไว้จึงยัง
เป็นกรณีสงสัยว่าจะสามารถก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจจากมูลสัญญาได้หรือไม่ 
 ๒) กำรแบ่งประเภทค่ำเสียหำยตำมวัตถุประสงค์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าวิวัฒนาการของการเรียกค่าเสียหาย
นั้นเป็นการผสมปนเปกันระหว่างการแก้แค้นลงโทษกับการชดเชยเยียวยา เมื่อการแบ่งแยกกฎหมายมีความชัดเจนมาก
ขึ้นการก าหนดค่าเสียหายจึงมีเพ่ือวัตถุประสงค์เดียว คือ การท าให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากท่ีสุด แต่ด้วย
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป พฤติการณ์ของการกระท าละเมิดมีความซับซ้อนมากข้ึน จึงมีการกล่าวถึงแนวคิดการน า
ค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษมาใช้บังคับซึ่งหากพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วจะพบว่าค่าเสียหายนั้นถูก
ก าหนดขึ้นเพ่ือชดเชยความเสียหายเท่านั้น ในสมัยหลังได้มีการออกพระราชบัญญัติเฉพาะให้อ านาจศาลก าหนด
ค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 
 

 ๑.๔ ค่ำเสียหำยในคดีผู้บริโภค 
 ตามท่ีได้อธิบายหลักที่มาของค่าเสียหายและประเภทของค่าเสียหายแล้ว ควรได้พิจารณาต่อไปว่าใน          
คดีผู้บริโภคนั้นมีประเด็นเรื่องใดต้องพิจารณาบ้าง ซึ่งจะพบว่าค่าเสียหายในคดีผู้บริโภคนั้นมีลักษณะครอบคลุมทั้งสอง
ประการ 
 ๑) ในเชิงที่มาของค่าเสียหาย  
 ในข้อเท็จจริงหนึ่งผู้บริโภคอาจเลือกฟ้องคดไีด้ทั้งในฐานสัญญาและฐานละเมิด เช่น กรณีรถหายจากที่จอดรถ
ของห้างสรรพสินค้าอาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากสัญญาฝากทรัพย์หรือจากการกระท าละเมิดท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สิน  
 ๒) ในเชิงประเภทของค่าเสียหาย  
 คดีผู้บริโภคอาจเกี่ยวพันได้ทั้งค่าเสียหายทางวัตถุและค่าเสียหายทางจิตใจในกรณีท่ีผู้บริโภคได้รับอันตรายแก่
กายหรือจิตใจจากการใช้สินค้าหรือบริการ อีกทั้งพฤติการณ์การละเมิดสิทธิผู้บริโภคก็อาจสอดคล้องกับหลักการก าหนด
ค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษเพ่ิมเติมไปกับการก าหนดค่าเสียหายเพ่ือเยียวยาอีกด้วย 
 

 ๑.๕ ปัญหำของงำนศึกษำ 

 การเรียกค่าเสียหายทางแพ่งตั้งอยู่บนกรอบ แนวทาง และวิธีการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่คดี
ผู้บริโภคซึ่งเป็นคดีแพ่งเช่นเดียวกันมีลักษณะเฉพาะที่อาจท าให้การก าหนดค่าเสียหายตามแนวทางของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขาดความเหมาะสม การคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเริ่มตั้งแต่การวางกรอบการคุ้มครองไปจนถึง 
การออกแบบกลไกการบังคับใช้สิทธิ เมื่อคดีผู้บริโภคเป็นคดีท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การก าหนด 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นมาตรการบังคับทางการเงินจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค การหาแนวทางมาตรการ   
เรื่องค่าเสียหายที่เหมาะสมย่อมท าให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพดีขึ้นไปด้วย 

 งานศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคลฉบับนี้จัดท าเพ่ือตอบปัญหาที่ว่า การก าหนดค่าเสียหายในคดีผู้บริโภคควรเป็นเช่น
ไร ? จากปญัหาดังกล่าว เราจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องค่าเสียหายจากตัวบทกฎหมายประกอบกับแนวค าพิพากษาเพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาและน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในท้ายที่สุด 



๔ 

๒. สภำพปัจจุบัน 
 

 ๒.๑ บทกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 บทกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องค่าเสียหายมีปรากฏทั้งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ 
 
 ๑) ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ แบ่งหลักการเรียกค่าเสียหายไว้สองกรณีตามมูลสัญญาและมูลละเมิด
กล่าวคือ 
  
 มำตรำ ๒๒๒ กำรเรียกเอำค่ำเสียหำยนั้น ได้แก่เรียกคำ่สินไหมทดแทนเพื่อควำมเสียหำยเช่นที่ตำมปกติ
ย่อมเกิดขึ้นแต่กำรไม่ช ำระหนี้นั้น 
 เจ้ำหนี้จะเรียกค่ำสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพื่อควำมเสียหำยอันเกิดแต่พฤติกำรณ์พิเศษ หำกว่ำคู่กรณี
ที่เกี่ยวข้องได้คำดเห็นหรือควรจะได้คำดเห็นพฤติกำรณ์เช่นนั้นล่วงหน้ำก่อนแล้ว   
 จะเห็นว่าในทางสัญญานั้นค่าเสียหายมีสองส่วน คือ ค่าเสียหายทั่วไปและค่าเสียหายพิเศษจากพฤติการณ์ซึ่ง
คู่กรณีคาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นได้ 
 
 มำตรำ ๔๓๘ ค่ำสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถำนใดเพียงใดนั้น ให้ศำลวินิจฉัยตำมควรแก่พฤติกำรณ์และ
ควำมร้ำยแรงแห่งละเมิด 
 อนึ่ง ค่ำสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่กำรคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหำยต้องเสียไปเพรำะละเมิด หรือใช้รำคำ
ทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่ำเสียหำยอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อควำมเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันได้ก่อข้ึนนั้นด้วย 
 มำตรำ ๔๔๖ ในกรณีท ำให้เขำเสียหำยแก่ร่ำงกำยหรืออนำมัยก็ดี ในกรณีท ำให้เขำเสียเสรีภำพก็ดี ผู้ต้อง
เสียหำยจะเรียกร้องเอำค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมที่เสียหำยอย่ำงอ่ืนอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้
ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทำยำท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภำพกันไว้โดยสัญญำหรือได้เริ่มฟ้องคดีตำมสิทธ ิ
นั้นแล้ว 
 อนึ่งหญิงท่ีต้องเสียหำยเพรำะผู้ใดท ำผิดอำญำเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องท ำนองเดียวกันนี้ 
 ในเรื่องละเมิด มาตรา ๔๓๘ อธิบายว่าค่าสินไหมทดแทนหมายถึงการคืนหรือการใช้ราคาทรัพย์และค่าเสียหาย
อ่ืนๆซึ่งได้มีการขยายความในมาตราต่อๆมา โดยในมาตรา ๔๔๖ ได้วางหลักเก่ียวกับค่าเสียหายทางจิตใจไว้ด้วย 
 
 โดยสรุปค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีลักษณะที่ยึดติดกับความเสียหายโดยแท้จริงที่
สามารถตีค่าเป็นเงินได้ กล่าวเฉพาะกรณีละเมิดแม้จะมีการยอมรับหลักค่าเสียหายทางจิตใจ แต่ค าพิพากษาที่ก าหนดให้
จ าเลยช าระค่าเสียหายประเภทนี้ก็มีไม่มากนัก 
  



๕ 

 ๒) กฎหมำยเฉพำะ กฎหมายหลายฉบับได้บัญญัติค่าเสียหายลักษณะอ่ืนๆไว้ แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะกฎหมาย
ที่เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีด้วยกัน ๒ ฉบับ คือ 
 
 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มำตรำ ๑๑  นอกจำกค่ำสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตำมที่ก ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
ศำลมีอ ำนำจก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมเสียหำยตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) ค่ำเสียหำยส ำหรับควำมเสียหำยต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมำจำกควำมเสียหำยต่อร่ำงกำย สุขภำพ หรือ
อนำมัยของผู้เสียหำย และหำกผู้เสียหำยถึงแก่ควำมตำย สำมี ภริยำ บุพกำรี หรือผู้สืบสันดำนของบุคคลนั้นชอบท่ี
จะได้รับค่ำเสียหำยส ำหรับควำมเสียหำยต่อจิตใจ 
 (๒) หำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำผู้ประกอบกำรได้ผลิต น ำเข้ำ หรือขำยสินค้ำโดยรู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำนั้นเป็น
สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือเม่ือรู้ว่ำสินค้ำไม่ปลอดภัยภำยหลัง
จำกกำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยสินค้ำนั้นแล้วไม่ด ำเนินกำรใดๆตำมสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย ให้ศำล
มีอ ำนำจสั่งให้ผู้ประกอบกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรลงโทษเพิ่มขึ้นจำกจ ำนวนค่ำสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่
ศำลก ำหนดได้ตำมที่ศำลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่ำของค่ำสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น ทัง้นี้ โดยค ำนึงถึง
พฤติกำรณ์ต่ำงๆ เช่น ควำมร้ำยแรงของควำมเสียหำยที่ผู้เสียหำยได้รับ กำรที่ผู้ประกอบกำรรู้ถึงควำมไม่ปลอดภัย
ของสินค้ำ ระยะเวลำที่ผู้ประกอบกำรปกปิดควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ กำรด ำเนินกำรของผู้ประกอบกำรเม่ือ
ทรำบว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบกำรได้รับ สถำนะทำงกำรเงินของผู้ประกอบกำร 
กำรที่ผู้ประกอบกำรได้บรรเทำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนกำรที่ผู้เสียหำยมีส่วนในกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ด้วย  
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดนอกจากจะได้รับค่าสินไหม  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ศาลยังมีสามารถก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจและค่าเสียหายเชิงลงโทษ   
ได้อีกด้วย 
 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มำตรำ ๔๒  ถ้ำกำรกระท ำที่ถูกฟ้องร้องเกิดจำกกำรที่ผู้ประกอบธุรกิจกระท ำโดยเจตนำเอำเปรียบผู้บริโภค
โดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับควำมเสียหำยหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงไม่น ำพำต่อควำม
เสียหำยท่ีจะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้มีอำชีพหรือธุรกิจอัน
ย่อมเป็นที่ไว้วำงใจของประชำชน เมื่อศำลมีค ำพิพำกษำให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้บริโภค ให้ศำลมี
อ ำนำจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ำยค่ำเสียหำยเพื่อกำรลงโทษเพิ่มขึ้นจำกจ ำนวนค่ำเสียหำยที่แท้จริงที่ศำลก ำหนดได้
ตำมที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยค ำนึงถึงพฤติกำรณ์ต่ำงๆ เช่น ควำมเสียหำยที่ผู้บริโภคได้รับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้รับ สถำนะทำงกำรเงินของผู้ประกอบธุรกิจ กำรที่ผู้ประกอบธุรกิจได้บรรเทำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 
ตลอดจนกำรที่ผู้บริโภคมีส่วนในกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยด้วย 



๖ 

 กำรก ำหนดค่ำเสียหำยเพื่อกำรลงโทษตำมวรรคหนึ่ง ให้ศำลมีอ ำนำจก ำหนดได้ไม่เกินสองเท่ำของ
ค่ำเสียหำยท่ีแท้จริงที่ศำลก ำหนด แต่ถ้ำค่ำเสียหำยท่ีแท้จริงที่ศำลก ำหนดมีจ ำนวนเงินไม่เกินห้ำหม่ืนบำท ให้ศำลมี
อ ำนำจก ำหนดค่ำเสียหำยเพื่อกำรลงโทษได้ไม่เกินห้ำเท่ำของค่ำเสียหำยท่ีแท้จริงท่ีศำลก ำหนด 
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคได้ให้อ านาจศาลเพ่ิมเติมในขั้นการพิพากษาคดี เช่น การที่ศาลสามารถ
พิพากษาเกินกว่าที่ปรากฏในค าขอบังคับตามมาตรา ๓๙ แต่สิ่งที่อยู่ในความสนใจของการศึกษาฉบับนี้คืออ านาจสั่งให้  
ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ และเมื่อบทบัญญัติไม่ได้เจาะจงกรณีไว้ การสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่าย
ค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษจึงสามารถท าได้ในทุกกรณีท่ีเป็นคดีผู้บริโภคตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ๕ การ
พิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษจึงเป็นไปได้ทั้งในคดีตามฐานละเมิดและฐานสัญญา แต่การมีค าสั่ง
ในกรณีดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจของศาลโดยเฉพาะ ผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคจะร้องขอให้ชดใช้
ค่าเสียหายในส่วนนี้ไม่ได้เพราะมิใช่การชดใช้ความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้บริโภคได้รับ๖  
  

 ๒.๒ แนวค ำพิพำกษำ 
 จากหลักการของกฎหมายตามตัวบท ค าพิพากษาจะเป็นตัวแปรหลักการไปสู่การใช้งานจริง ค าพิพากษาใน
ประเด็นค่าเสียหายในคดีผู้บริโภคมีจ านวนมากหลายซึ่งงานศึกษาค้นคว้าฉบับนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน 
 
 ๑) ค่ำเสียหำยท่ัวไป  
 ค่าเสียหายทั่วไปตามมาตรา ๒๒๒ และมาตรา ๔๓๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกฎหมายเฉพาะว่า
ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ทั่วไปดังกล่าว ดังนั้นค่าเสียหายทั่วไปในคดีผู้บริโภคจึงเป็นไป
ตามหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากเป็นเรื่องสัญญาความเสียหายต้องเกิดจากการที่ลูกหนี้มีความผิดใน
การไม่ช าระหนี้ ท าให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายซึ่งต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอนซึ่งโจทก์มีภาระการพิสูจน์ และต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างการไม่ช าระหนี้และความเสียหายนั้นโดยต้องเป็นความเสียหายโดยตรงและไม่ไกลกว่าเหตุ      
ส่วนความเสียหายตามฐานละเมิดโจทก์มีหน้าที่พิสูจน์ว่ามีการกระท าละเมิดและเกิดความเสียหายจากเหตุการท าละเมิด

                                                           
๕ มาตรา ๓ พระราชบัญญตัิวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑  
“คดีผู้บรโิภค” หมายความว่า 
(๑) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามมาตรา ๑๙ หรือตามกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกัน
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนา้ที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ 
(๒) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
(๓) คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (๑) หรือ (๒) 
(๔) คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติใหใ้ช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญตันิี้ 
๖ ไพโรจน์   วายุภาพ, ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดผีู้บริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษัท กรุงสยาม พับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๕๕). หน้า 
๑๕๙. 



๗ 

นั้น แต่การจะพิพากษาให้จ าเลยในคดีละเมิดช าระค่าเสียหายสถานใดเพียงใดนั้นเป็นอ านาจของศาล ผู้เสียหายในคดี
ละเมิดสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องทางศาลได้ทันทีนับแต่เกิดการละเมิดแม้จะยังไม่ทราบจ านวนค่าเสียหาย๗  
 ข้อแตกต่างประการเดียวเรื่องค่าเสียหายระหว่างคดีแพ่งทั่วไปกับคดีผู้บริโภค คือ อ านาจเฉพาะของศาลใน   
คดีผู้บริโภคในการพิพากษาเกินค าขอตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรา ๓๙ อย่างไรก็ตามจากการ
ตรวจสอบยังไม่พบค าพิพากษาที่ศาลใช้อ านาจดังกล่าว 
  
 ๒) ค่ำเสียหำยเฉพำะ  
 ค่าเสียหายเฉพาะในที่นี้หมายความถึง ค่าเสียหายทางจิตใจตามมาตรา ๔๔๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และตามมาตรา ๑๑ (๑) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย และ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
และมาตรา ๔๒ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
 
 ก. ค่ำเสียหำยทำงจิตใจ การที่จะเข้าใจการบังคับใช้หลักค่าเสียหายทางจิตใจตามคดีผู้บริโภคได้จ าเป็นต้อง
พิจารณาแนวทางบังคับใช้ตามมาตรา ๔๔๖ เสียก่อน ซึ่งจากการตรวจสอบพบแนวค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค ำพิพำกษำที่ศำลก ำหนดค่ำเสียหำยทำงจิตใจให้  
 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๘๘/๒๕๒๓ สุนัขหลบหนีออกไปได้ขณะจ าเลยเปิดประตู สุนัขจึงออกไปกัดโจทก์ได้
แสดงว่าจ าเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรในการเลี้ยงดูสุนัข จ าเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์รวมทั้งทดแทน
ความตกใจและทุกข์ทรมานด้วย 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๐๔/๒๕๒๗ จ าเลยที่ ๒ เป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง เป็นลูกจ้างของจ าเลยที่ ๑ เจ้าของคลีนิค 
ท าศัลยกรรมตกแต่งจมูกของโจทก์ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จมูกอักเสบและมีเลือดค่ังที่หน้าผาก ต้องรักษา
ประมาณ ๒ เดือนเศษ ดังนี้ จ าเลยทั้งสองต้องใช้ค่าเสียหายในการที่โจทก์เจ็บปวดทรมาน ค่าขาดประโยชน์ในการท ามา
หาได้ และ ค่ารักษาพยาบาลจากแพทย์อื่น 
 ข้อสังเกต หากการฟ้องคดีนี้เกิดภายหลังพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมีผลบังคับใช้ กรณีน่าจะเป็น
คดีผู้บริโภค 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๐๓/๒๕๔๗ การที่เด็กชาย ก. ต้องเป็นคนพิการ ไม่สามารถเดินและขับถ่ายได้ตามปกติ 
ถือได้ว่าเด็กชาย ก. ต้องสูญเสียความสามารถประกอบการงานในภายหน้าและท าลายความก้าวหน้าไปตลอดชีวิต    
โดยความเสียหายที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติก็คือ ความเสียหายที่ไม่สามารถประกอบการงานได้สิ้นเชิงทั้ง
ในเวลาปัจจุบันและในอนาคต เมื่อผลแห่งการละเมิดของจ าเลยที่ ๑ ท าให้เด็กชาย ก. ต้องทุพพลภาพไปตลอดชีวิต 
โจทก์ท้ังสองจึงเรียกค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง และความทุพพลภาพที่เกิดขึ้นนี้ยังเข้ากรณีเป็นความเสียหายอันเป็นที่มาของความทุกข์ทรมาน

                                                           
๗ สิรลิักษณ์ กริติรตันพฤกษ์, “การก าหนดค่าเสียหาย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีผิดสัญญาและละเมดิ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขานิติศาสตร์ บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, ๒๕๕๒), หน้า ๗๕. 



๘ 

ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแสนสาหัสที่บังเกิดขึ้นกับเด็กชาย ก. ในขณะที่มีอายุเพียง ๖ ปีเท่านั้น โจทก์ท้ังสองจึงมีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๖ ด้วย ค่าเสียหายดังกล่าวไม่
ซ้ าซ้อนกันและไม่เป็นค่าเสียหายอย่างเดียวกัน 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๕๑/๒๕๔๔ ได้ให้ความหมายของค่าเสียหายทางจิตใจไว้ว่า “ควำมเสียหำยที่มิใช่ตัวเงิน
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๔๔๖ หมำยควำมว่ำ ควำมเสียหำยอันไม่อำจค ำนวณเป็นเงินได้แต่   
ควำมเสียหำยเช่นว่ำนี้ต้องเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรกระท ำละเมิดจ ำเป็นต้องเยียวยำหรือทดแทนควำมเสียหำยให้
เช่นเดียวกันซึ่งอำจมีควำมเสียหำยมำกยิ่งกว่ำควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยอีกด้วย ควำมเสียหำยที่มิใช่ตัวเงิน เช่น      
ควำมเจ็บปวดทนทุกขเวทนำระหว่ำงกำรรักษำพยำบำลหรือต้องทุพพลภำพพิกำรต่อไป ควำมเสียหำยเช่นว่ำนี้กฎหมำย
ให้ศำลมีอ ำนำจก ำหนดให้ตำมพฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งละเมิด เพรำะค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือควำมเสียหำยที่มิใช่
ตัวเงินย่อมจะน ำสืบคิดเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใดไม่ได้อยู่ในตัว” 
 พรทิพย์ สุทธิอรรถศิลป์ ได้สรุปเงื่อนไขการพิจารณาค่าเสียหายต่อจิตใจไว้ดังนี้ 
 ๑) ต้องมีความเสียหายทางร่างกายประกอบกับความเสียหายทางจิตใจด้วย หากเป็นเพียงความเสียหายทาง
จิตใจโดยปราศจากความเสียหายทางร่างกาย ศาลจะไม่ก าหนดให้ค่าเสียหายในส่วนนี้ และค่าเสียหายทางจิตใจต้องเป็น
ความเสียหายทางจิตใจด้านจิตเวช หากเป็นเพียงความเสียหายทางอารมณ์ก็จะไม่ได้รับค่าสินไหมในส่วนนี้ 
 ๒) ผู้เรียกร้องค่าเสียหายต่อจิตใจต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงเท่านั้น ผู้ได้รับความเสียหายทางจิตใจจากความ
เสียหายที่ผู้เสียหายโดยตรงได้รับ เช่น พ่อแม่ท่ีได้รับความทุกข์ทรมานจากการสูญเสียบุตร ไม่เข้ากรณีท่ีจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายตามมาตรา ๔๔๖ 
 ๓) การกระท านั้นจะเป็นไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ได้๘    
 อย่างไรก็ตามค าพิพากษาในสมัยหลังเริ่มมีความยืดหยุ่นในเงื่อนไขข้อแรกที่เก่ียวกับความเสียหายทางร่างกาย
โดยขอน าเสนอค าพิพากษา ๓ เรื่องดังนี้ 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๗๑/๒๕๕๖ จ าเลยถืออาวุธปืนติดตัวออกมาบริเวณทางเดินเท้าสาธารณะซึ่งอยู่ติดกับ
ถนนสาธารณะหลังจากมีปากเสียงกับโจทก์ประกอบกับจ าเลยยังรับข้อเท็จจริงในคดีนี้อีกว่า จ าเลยได้พูดขู่เข็ญโจทก์ว่า 
"มึงอยากตายหรือ" การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการกระท าโดยจงใจท าให้โจทก์เสียหาย เป็นการท าละเมิดต่อโจทก์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ แล้ว โจทก์จึงเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยและแม้ว่าจ าเลยจะมิได้ยิง
อาวุธปืนดังกล่าวก็ตาม แต่การที่จ าเลยใช้อาวุธปืนข่มขู่โจทก์เช่นนี้เป็นการท าให้โจทก์เสียหายแก่ร่างกายและอนามัย
ของโจทก์แล้วเพราะเป็นการท าให้โจทก์ตกใจกลัว เป็นความเสียหายเกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านจิตใจซึ่งเป็นความ
เสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๖ โจทก์มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในกรณีดังกล่าวนี้ได้ 

                                                           
๘

 พรทิพย์ สุทธิอรรถศลิป์, “ค่าเสียหายทางจิตใจ : ศึกษากฎหมายลักษณะละเมดิของอังกฤษและเยอรมันเปรียบเทียบกับกฎหมาย

ลักษณะละเมิดของไทย,” (ผลงานส่วนบุคคล การอบรมหลักสูตร “ผูพ้ิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ๑๓ สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๕๗), หน้า ๒๕. 



๙ 

 ค าพิพากษาศาลแพ่งที่ ผบ. ๑/๒๕๕๑ ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานที่สองฝ่ายน าสืบแล้ว ให้ยกฟ้องจ าเลยที่ ๑ 
เนื่องจากเห็นว่าตามกฎหมายให้จ าเลยที่ ๒ ซึ่งต้องดูแลสนามบินในฐานะหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการให้บริการ
ท่าอากาศยานเป็นผู้ดูแลและจัดเตรียมความพร้อมต่อการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ซึ่งถือเป็นเรื่องความมั่นคงของ
ประเทศ ขณะที่จ าเลยที่ ๑ ซ่ึงเป็นเอกชนผู้ให้บริการสายการบินมีหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกต่อผู้ใช้บริการในการบิน
โดยมีหน้าที่ต้องเตรียมเครื่องบินให้พร้อมบริการเท่านั้น ดังนั้นจึงมีค าสั่งให้จ าเลยที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์         
ที่ต้องเกิดความวิตกกังวลว่าจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จากการที่จ าเลยที่ ๒ บกพร่องไม่น า
เครื่องตรวจวัตถุระเบิดมาติดต้ังทันทีเม่ือได้รับคืนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงจากทางน าสืบว่า 
หลังจากมหาวิทยาลัยยืมเครื่องตรวจวัตถุระเบิดไปใช้ดูแลความปลอดภัยในงานวันรับปริญญาบัตรแล้วได้ส่งคืนเมื่อวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่เจ้าหน้าที่ของจ าเลยที่ ๒ ยังทิ้งเวลาไว้อีกจึงน าเครื่องมาติดตั้งในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ส่วนค าขอที่ให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันจัดให้มีการตรวจจับวัตถุระเบิดและโลหะกับผู้โดยสารทุกคนอย่างเคร่งครัดในทุกๆ
สนามบินนั้น เมื่อศาลวินิจฉัยแล้วว่าจ าเลยที่ ๑ ไม่มีหน้าที่ด าเนินการ ขณะที่ทางน าสืบไม่ปรากฏว่าสนามบินแห่งอ่ืนได้
พบข้อบกพร่องเช่นเดียวกันนี้ จึงให้ยกค าขอดังกล่าว 
 ข้อสังเกต ค าพิพากษานี้เป็นค าพิพากษาแรกในคดีผู้บริโภคโดยมีข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
นายเจิมศักดิ์   ปิ่นทอง ได้เดินทางโดยเครื่องบินจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพมหานครโดยในขั้นตอนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยพบว่า สนามบินไม่ได้จัดให้มีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและโลหะหนักเพ่ือตรวจค้นตัวผู้โดยสารที่
จะข้ึนเครื่องสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราชในเที่ยวบินของนายเจิมศักดิ์ นายเจิมศักดิ์จึงฟ้องคดีผู้บริโภคโดยมีบริษัท
สายการบินเป็นจ าเลยที่ ๑ และกรมการขนส่งทางอากาศเป็นจ าเลยที่ ๒ จะเห็นว่าเป็นการฟ้องในมูลละเมิดและศาลได้
บังคับให้กรมการขนส่งอากาศยาน จ าเลยที่ ๒ จ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นค่าความวิตกกังวลว่าจะตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงภัย จะเห็นได้ว่าในคดีนี้โจทก์ฟ้องคดีผู้บริโภคตามมูลละเมิดและศาลได้ก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจให้แม้จะยังไม่มี
ความเสียหายทางร่างกายเกิดขึ้นก็ตาม 
 ค าพิพากษาศาลแพ่งที่ ผบ. ๑๔๕๑-๑๔๖๐/๒๕๕๗ คดีนี้กลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์ เชฟโรเลต รุ่นครูซ 
ปี ๒๐๑๑-๒๐๑๒ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) ผู้ประกอบการรถยนต์ ตัวแทนจ าหน่ายรถ 
และบริษัทไฟแนนซ์ เป็นจ าเลยที่ ๑ ถึง ๓ ตามล าดับ ให้ทั้งบริษัทตัวแทนจ าหน่ายและบริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อ    
เชฟโรเลตชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภคโดยพบปัญหาเกี่ยวกับระบบส่งก าลัง ได้แก่ เกียร์เปลี่ยนขึ้น-ลงกระตุก เกียร์ไม่ 
Kick-down เกียร์เปลี่ยนขึ้นๆลงๆ เกียร์กระตุกในสภาวะรถติด เคลื่อนตัวช้า เป็นต้น 
 โจทกไ์ดม้ีค าขอบังคับใน ๔ ประเด็น กล่าวคือ  
 ๑) ให้รับผิดชอบคืนเงินดาวน์และค่างวดการเช่าซื้อที่ช าระไปแล้วทั้งหมด  
 ๒) ขอให้บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้สอยรถยนต์ต่อผู้ให้เช่าซื้อเต็มจ านวนแทนผู้บริโภคเนื่องจากสาเหตุที่ต้องบอก
เลิกสัญญาเช่าซื้อและเรียกเงินคืนนั้นเพราะสินค้าช ารุดบกพร่องจากการผลิต ไม่ใช่จากการใช้งานปกติของผู้บริโภค  
 ๓) ขอให้ศาลห้ามบริษัทฯจ าหน่ายรถยนต์รุ่นพิพาท และให้เรียกเก็บสินค้าดังกล่าวจนกว่าจะได้เปลี่ยนแปลงให้
มีความปลอดภัย แต่หากแก้ไขไม่ได้นั้นห้ามผลิตหรือน าเข้ามาจ าหน่าย  
 ๔) ขอเรียกค่าเสียหายต่อจิตใจที่ต้องหวาดกลัว วิตกกังวล ตลอดเวลาในการใช้รถยนต์พิพาท  



๑๐ 

 โดยศาลไดพิ้พากษาให้ผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ จ าเลยที่ ๒ รับผิดชอบคืนเงินดาวน์และค่างวดการเช่าซื้อที่ช าระ
ไปแล้วทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ตั้งแต่วันท าสัญญาจนถึงวันที่ช าระคืนให้ผู้บริโภคจนเสร็จ และให้บริษัทผู้เช่า
ซื้อรถยนต์ จ าเลยที่ ๓ คืนเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดตั้งแต่วันรับฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะช าระหมด 
แต่ให้ผู้บริโภคช าระเงินค่าใช้รถคืนให้กับบริษัทผู้เช่าซื้อรถยนต์วันละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันรับรถจนกว่าจะคืนรถ ส่วน 
บริษัทเชฟโรเลต ผู้ผลิตรถยนต์จ าเลยที่ ๑ ศาลเห็นว่าไม่ใช่คู่สัญญาจึงไม่มีความผูกพันต้องรับผิดให้ยกฟ้องและคงเป็น
เรื่องท่ีบริษัทผู้จ าหน่ายจะต้องไปว่ากล่าวกันเอาเอง ส าหรับประเด็นเรื่องการเยียวยาทางจิตใจและการงดจ าหน่ายรถรุ่น
ที่เป็นประเด็นการฟ้องร้องศาลได้ยกออกไป 
 ข้อสังเกต คดีผู้บริโภคเรื่องนี้โจทก์ฟ้องให้จ าเลยช าระค่าเสียหายทางจิตใจมาด้วย แต่ตั้งคดีเป็นการให้รับผิดใน
ความช ารุดบกพร่องซึ่งเป็นเรื่องของสัญญา ซึ่งความรับผิดในทางสัญญานั้นศาลไม่สามารถพิพากษาให้ค่าเสียหายเชิง
จิตใจได้ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าหากผู้บริโภคฟ้องจ าเลยเป็นคดีละเมิดจะได้รับค่าเสียหายทางจิตใจหรือไม่ ซึ่งหาก
ผู้บริโภคจะฟ้องคดีละเมิดก็จะติดปัญหาไม่สามารถฟ้องให้จ าเลยรับผิดตามมาตรา ๑๑ (๑) พระราชบัญญัติความรับผิด
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยได้เนื่องจากความเสียหายยังไม่เกิดข้ึน และเม่ือฟ้องเป็นคดีละเมิด
ทั่วไปอาจมีความล าบากในชั้นการพิสูจน์ การฟ้องตามมูลสัญญาจึงน่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุด 
 
 ข. ค่ำเสียหำยเชิงลงโทษ จากการตรวจสอบพบว่ามีคดีผู้บริโภคจ านวนหนึ่งที่ศาลได้พิพากษาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ คดีนี้โจทก์เป็นผู้บริโภคในสัญญาให้บริการ
อินเตอร์เน็ตซึ่งโจทก์ได้แจ้งยกเลิกบริการตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ และได้ช าระค่าบริการคงเหลือครบถ้วนแล้ว 
แต่บริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตยังคงส่งใบเสร็จมาเรียกเก็บค่าบริการอีกหลายครั้งรวมถึงการทวงถามข่มขู่ว่าจะ
ด าเนินคดี โจทก์จึงฟ้องบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นคดีผู้บริโภค 
 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า จ าเลยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแต่กระท าการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง    
ไม่น าพาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค จึงมีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระเงินค่าเสียหายเป็นจ านวน ๘,๓๐๐ บาท และ
ให้จ่ายเงินค่าเสียหายเชิงลงโทษตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอีก ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓,๓๐๐ 
บาทพร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละ ๗.๕ ตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะช าระค่าเสียหายจนครบ ซึ่งกรณีนี้ผู้ร้องฟ้องว่าบริษัทได้   
เรียกเก็บหนี้ซ้ าซ้อนเป็นจ านวน ๙๒๗.๓๒ บาท 
 ค าพิพากษาศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าท่ี ผบ. ๑๒๑๒/๒๕๕๕ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด เป็นโจทก์ฟ้อง 
บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นจ าเลย เพ่ือขอให้ช าระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยทรัพย์สิน
และประกันภัยก่อการร้ายกรณีเกิดเพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้าเซน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นเงิน 
๑,๗๑๒,๑๙๙,๗๐๑.๘๕ บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี รวมทั้งขอให้จ าเลยช าระค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่โจทก์
ไม่เกิน ๒ เท่าของค่าเสียหายด้วย 
 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับเป็นภัยที่เกิดจากการจลาจล จ าเลยจึงต้องรับผิดช าระค่าสินไหม
ทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน ๑,๖๔๗,๗๕๔,๓๑๘.๘๙ บาท ส าหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษที่โจทก์ขอมานั้นเห็นว่าการที่โจทก์
ตกลงท าสัญญาประกันภัยคุ้มครองภัยก่อการร้ายจากจ าเลยเพ่ิมเติมจากสัญญาประกันภัยที่ท าไว้ส าหรับภัยทั่วไป    
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เพราะโจทก์ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมภัยทั้งหมด จ าเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกันภัยย่อมทราบดีถึง
ข้อตกลงและข้อยกเว้นรวมถึงการตีความและขอบเขตแห่งความรับผิดตามกรมธรรม์แต่ละฉบับที่ท ากับโจทก์ โจทก์ท า
สัญญาเพิ่มเติมโดยยอมเสียเบี้ยประกัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองภัยก่อการร้ายกว่า ๘,๙๑๔,๑๖๑.๔๔ บาท เพ่ือ
หวังคุ้มครองภัยทั้งหมดที่อาจเกิดข้ึนแต่พฤติการณ์ของจ าเลยที่ปัดความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ที่ท าไว้กับโจทก์ไม่ว่า
กรมธรรม์ฉบับใดซึ่งท าให้โจทก์ได้รับความเสียหายและเดือดร้อนมาก โจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่เสียเงิน
ประกันภัยให้แก่จ าเลยปีละกว่า ๑๐ ล้านบาท ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเป็นไปตามข้อก าหนดในกรมธรรม์ แม้ทุน
ทรัพย์ทีเ่รียกจะเป็นเงินจ านวนมากอันพอฟังได้ว่าจ าเลยต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้รับประกันภัยต่อ แต่จ าเลยก็ควร
จ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่สามารถจ่ายได้เพ่ือเยียวยาความเสียหายที่โจทก์ได้รับบ้างในขณะที่ บ.นิวแฮมพ์เชอร์ฯ 
ผู้รับประกันภัยร่วมได้ช าระค่าสินไหมทดแทนบางส่วนให้แก่โจทก์ การกระท าของจ าเลยเป็นการละเว้นที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาโดยสิ้นเชิงเป็นการจงใจไม่เหลียวแลและเคารพสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยเฉพาะผู้บริโภคอันเป็นการฝ่าฝืนความ
รับผิดชอบในฐานะผู้มีวิชาชีพ เห็นควรก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษเพ่ือให้จ าเลยใช้ความระมัดระวังในการ
ด าเนินการมากข้ึนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรา ๔๒ ให้แก่โจทก์ ๑ ใน ๕ เท่าของความเสียหายที่
ศาลพิพากษา ๑,๖๔๗,๗๕๔.๘๙ บาท คิดเป็นเงิน ๓๒๙,๕๕๐๘๖๓.๐๗ บาท อีกส่วนหนึ่ง 
 ข้อสังเกต คดีนี้ศาลพิจารณาว่าจ าเลย “ละเว้นที่จะปฏิบัติตำมสัญญำโดยสิ้นเชิงเป็นกำรจงใจไม่เหลียวแลและ
เคำรพสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยเฉพำะผู้บริโภคอันเป็นกำรฝ่ำฝืนควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้มีวิชำชีพ” แต่ข้อพิพาทระหว่าง
โจทก์จ าเลยในคดีนี้อยู่ที่ว่าเหตุเพลิงไหม้อาคารของโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้ถือเป็นภัยจากการก่อการร้ายหรือเหตุ
จลาจลซึ่งภัยดังกล่าวเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งยังไม่อาจหาข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติได ้ ท าให้จ าเลยไม่ยอมจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ การตีความว่าจ าเลยละเว้นที่จะปฏิบัติตามสัญญาโดยสิ้นเชิงเพ่ือก าหนดค่าเสียหายเชิง
ลงโทษจึงอาจเป็นการตีความที่รุนแรงเกินไป 
 คดีนี้ยังมีปัญหาว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่เนื่องจากโจทก์เป็นผู้เอาประกันภัยให้แก่อาคารซึ่งใช้เป็นที่ประกอบ
ธุรกิจการค้า ลักษณะของโจทก์ไม่น่าเข้านิยามของผู้บริโภค คดีท่ีฟ้องจึงควรเป็นคดีแพ่งทั่วไปซึ่งศาลไม่มีอ านาจก าหนด
ค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ 
 ค าพิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ คดีหมายเลขด าที่ ผบ. ๑๗๑๑/๒๕๕๕ โจทก์เป็นผู้บริโภคในสัญญาเงินฝาก
และสัญญาบริการบัตรเดบิต เมื่อปลายปี ๒๕๕๔ โจทก์พบว่าในบัญชีของตนมีรายการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกันในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ๒๕๕๔ เป็นเงินประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ กว่าบาท ซึ่งการ
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการใช้จ่ายที่ต้องใช้บัตรเดบิตพร้อมกับการลงลายมือชื่อของเจ้าของบัตรเท่านั้น แต่โจทก์นั้นพ านัก
อยู่ในประเทศไทยและมบีัตรเดบิตติดตัวอยู่ตลอดเวลา โจทก์ได้มีหนังสือถึงธนาคารปฏิเสธรายการใช้บัตรเดบิตและ  
เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาธนาคารได้แจ้งผลการตรวจสอบรายการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและปฏิเสธการคืนเงินใหแ้ก่โจทก์โดยอ้างว่าเป็นการใช้บัตรซื้อสินค้าและบริการตามปกติไม่ใช่การ
ท าธุรกรรมของมิจฉาชีพ โจทก์จึงยื่นฟ้องธนาคารเป็นจ าเลยในคดีผู้บริโภคเพ่ือเรียกค่าเสียหาย ๑๒๕,๓๕๗ บาทพร้อม
ดอกเบี้ยเนื่องมาจากการผิดสัญญาการใช้บัตรเครดิต 
 ศาลพิจารณาขอ้เท็จจริงฟังได้ว่า กรณีนี้จ าเลยยอมรับว่ามีผู้น าบัตรเดบิตที่ออกให้กับโจทก์ไปใช้ในต่างประเทศ
จริงและทราบด้วยว่าใช้ที่ไหนบ้างซึ่งในการให้บริการดังกล่าวจะต้องมีเซลล์สลิปการใช้บริการหรือลายมือชื่อลูกค้าเป็น
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หลักฐาน แต่จ าเลยกลับไม่น าหลักฐานที่ว่ามาแสดงต่อศาล อีกท้ังพยานของจ าเลยเองยังเบิกความย้ าว่าจาก
ประสบการณ์ท างานที่ยาวนานสันนิษฐานได้ว่า กรณีที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการถูกขโมยบัตรเดบิตไปใช้จริง ซึ่งหากมีกรณี
บัตรถูกขโมยไปใช้นั้น ธนาคารจะไม่ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาให้บริการ จึงเป็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับ
ข้ออ้างของโจทก์ที่ยนืยันว่าไม่ได้เป็นผู้ใช้บัตรในช่วงขณะดังกล่าว 
 เมื่อจ าเลยไม่มีหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าผู้บริโภคเป็นผู้ใช้เองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
น าไปใช้ จ าเลยจึงไม่มีสิทธิน ารายการดังกล่าวมาหักเงินจากบัญชีธนาคารของโจทก์ เมื่อจ าเลยหักเงินจากบัญชีธนาคาร
ของโจทก์ไปแล้ว จ าเลยจึงต้องคืนเงินที่หักไปจากบัญชีของโจทก์ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่จ าเลยหักเงินไปจาก
บัญชี และการที่จ าเลยทราบอยู่แล้วว่า กรณีนี้เกิดจากการมีบุคคลอ่ืนขโมยบัตรเดบิตของโจทก์ไปใช้ เมื่อโจทก์ทวงถาม
แล้วแต่จ าเลยกลับปฏิเสธไม่คืนเงิน จึงถือว่าจ าเลยมีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จ าเลย
จ่ายเงินชดเชยความเสียหาย ๑๒๕,๓๕๗ บาทตามฟ้องทั้งช าระค่าเสียหายในเชิงลงโทษอีก ๑๒๐,๕๙๙.๓๕ บาท และ 
ให้จ าเลยช าระค่าธรรมเนียมต่อศาลรวมทั้งค่าทนายความจ านวน ๕,๐๐๐ บาทแทนโจทก์อีกดว้ย 
 ค าพิพากษาศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ผบ. ๗๒๔/๒๕๕๗ เมื่อพิจารณาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทนปรากฎว่าจ าเลยที่ ๒ ปฏิเสธไม่ช าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เนื่องจากสภาพที่โจทก์เป็นมาก่อนการ
ประกันภัย เมื่อจ าเลยที่ ๒ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัยเป็นระยะเวลานานถึง ๖๕ ปี และมีความรู้ความ
ช านาญเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย จ าเลยที่ ๒ ย่อมทราบถึงปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มีลักษณะเดียวกันกับ
คดีนี้  แต่จ าเลยที่ ๒ ปฏิเสธไม่ช าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ด้วยเหตุผลที่ไม่ปรากฎตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่
วินิจฉัยไปแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจ าเลยที่ ๒ กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เมื่อพิเคราะห์ถึงความเสียหายที่โจทก์ได้รับแล้วเห็นสมควรให้จ าเลยที่ ๒ ช าระ
ค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษอีกเป็นจ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
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๓. ควำมเห็นของผู้ทดลองปฏิบัติงำน 

  

 ๓.๑ ควำมสอดคล้องของกำรน ำหลักค่ำเสียหำยเฉพำะมำใช้ในคดีผู้บริโภค 
 รากฐานของการเรียกค่าเสียหายของไทยตั้งอยู่บนหลักของกฎหมายแพ่งโดยมองการกระท าผิดสัญญา การไม่
ช าระหนี้ หรือการกระท าละเมิดเป็นการกระท าระหว่างบุคคลสองฝ่ายเป็นคราวๆโดยไม่เชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนหรือการ
กระท าอ่ืนๆ มาตรการทางกฎหมายจึงมีขึ้นโดยมุ่งเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆไป 
 แต่เมื่อสังคมและเศรษฐกิจได้พัฒนาไป การกระท าผิดสัญญาหรือการกระท าละเมิดอาจไม่สามารถมองว่าเป็น
เพียงการกระท าของปัจเจกบุคคลสองฝ่ายได้อีกต่อไป แต่เป็นการกระท าของบุคคลสองฝ่ายอันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
และผู้บริโภค การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไม่ว่าจะโดยการผิดสัญญาก็ดี โดยการท าละเมิดก็ดี แม้กระท าต่อผู้บริโภค
เพียงคนเดียวก็อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภคคนอื่นๆด้วย เช่น การผลิตรถยนต์ที่มีข้อผิดพลาดในระบบท าให้รถยนต์เป็น
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย แม้จะมีผู้บริโภคท่ีใช้รถยนต์แจ้งความไม่ปลอดภัยนั้นมาเพียงคนเดียว ก็ไม่ได้แปลว่าผู้ใช้รถยนต์รุ่น
เดียวกันนี้คนอ่ืนๆจะไม่ได้รับผลกระทบด้วย ในนัยยะเดียวกันการที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตก าหนดข้อสัญญาหรือกระท า
การอันไม่เป็นธรรมเป็นเหตุให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ แม้จะมีผู้บริโภคร้องเรียนขึ้นมาคนเดียว แต่ก็ไม่ได้แปลว่า
ผู้ใช้บริการรายอื่นจะไม่ได้รับความเสียหาย  
 หากระบบการเรียกค่าเสียหายตามหลักกฎหมายแพ่งที่คู่ความทั้งสองฝ่ายมีฐานะที่เท่าเทียมกันก าหนดให้ต่าง
ฝ่ายต่างพิสูจน์สิ่งที่ตนกล่าวอ้างเพ่ือการชดใช้ค่าเสียหายที่ใกล้เคียงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วเหตุใดกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งคู่กรณีท้ังสองฝ่ายมีฐานะที่แตกต่างกันจึงไม่ควรออกแบบระบบการเรียกค่าเสียหายให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเองด้วยเล่า ความเปลี่ยนแปลงในระบบการเรียกค่าเสียหายในคดีผู้บริโภค
นั้นมีอยู่ด้วยกันสองส่วน ส่วนแรกคือการก าหนดภาระการพิสูจน์ที่เป็นคุณแก่ผู้บริโภคดังท่ีกฎหมายเฉพาะได้ก าหนด
ภาระการพสิูจน์แบบใหม่แล้ว ส่วนที่สองคือการก าหนดค่าเสียหายซึ่งงานศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ได้แบ่งแยกอีกเป็น ๒ เรื่อง 
กล่าวคือ   
 ๑) ค่ำเสียหำยทำงจิตใจ  
 ค่าเสียหายทางจิตใจได้รับการบัญญัติไว้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน มากขึ้นอันเนื่องมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพราะในปัจจุบันมีสินค้าใหม่ๆที่มีความซับซ้อน
ท าให้เกิดอันตรายในการใช้งานได้ง่ายและรุนแรงขึ้น  
 ๒) ค่ำเสียหำยเชิงลงโทษ  
 เมื่อคู่กรณีของผู้บริโภคคือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจต่อรองมากกว่าย่อมมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ประกอบธุรกิจ
จะละเลยไม่รับผิดชอบตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของตน และการละเลยเพิกเฉยของผู้ประกอบธุรกิจก็
ไม่ได้ท ากับเฉพาะผู้บริโภครายใดรายหนึ่งแต่ท ากับทุกราย ค่าเสียหายเชิงลงโทษจึงเข้ามามีบทบาทป้องปรามไม่ให้ผู้
ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพราะค่าเสียหายเชิงลงโทษคือ“รำคำ”ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจ่ายจากการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค  



๑๔ 

 หากองค์กรผู้ใช้บังคับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสามารถหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบังคับค่าเสียหายทั้งสอง
แบบได้ก็จะช่วยพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและยั่งยืนยิ่งขึ้น   
    

 ๓.๒ วิเครำะห์แนวค ำพิพำกษำ 
 จากแนวค าพิพากษาที่ค้นคว้ามาได้สามารถวิเคราะห์ประเด็นค่าเสียหายเฉพาะได้ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑) ค่ำเสียหำยทำงจิตใจ  
 ตามมาตรา ๔๔๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจจะถูกจ ากัด
เฉพาะกรณีท าให้เสียหายแก่ร่างกาย อนามัย หรือเสรีภาพ ในอดีตที่ผ่านมาค าพิพากษาท่ีก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจจะ
ผูกโยงไปที่อาการบาดเจ็บทางกายภาพของโจทก์เสมอ กล่าวคือโจทก์ต้องได้รับบาดเจ็บ เสียโฉม เสียอวัยวะ โดย      
ค าพิพากษาจะพรรณนาถึงความเจ็บปวดทรมานอันน าไปสู่การก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจ แต่ในช่วงหลังศาลได้    
ผ่อนคลายเงื่อนไขความเสียหายทางกายภาพดังกล่าว เช่น การใช้ปืนขู่ตะคอกว่าจะยิงคนอื่นตามแนวค าพิพากษาฎีกาที่ 
๔๕๗๑/๒๕๕๖ ถือเป็นการท าให้เสียหายแก่ร่างกายและอนามัยแล้ว หรือค าพิพากษาคดีหมายเลขด าท่ี ผบ. ๑/๒๕๕๑ 
ที่ก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจแก่ผู้โดยสารเครื่องบินอันเนื่องมาจากสนามบินไม่จัดหามาตรการและอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยก่อนขึ้นบิน 
 ค าพิพากษาศาลแพ่งที่ ผบ. ๑๔๕๑-๑๔๖๐/๒๕๕๗ น่าจะเป็นตัวอย่างได้ดีถึงช่องโหว่ของการเรียกร้อง
ค่าเสียหายในคดีผู้บริโภค ผู้บริโภคจะท าอย่างไรหากต้องตกอยู่ในภาวะหวาดกลัวจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยที่
ความเสียหายทางกายภาพยังไม่เกิดขึ้น แม้ค าพิพากษาสองฉบับข้างต้นจะวางหลักว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจ
อาจเกิดขึ้นได้แม้ยังไม่มีความเสียหายทางกายภาพ แต่โดยหลักการของกฎหมายละเมิดรวมถึงกฎหมายความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยต่างก าหนดให้ค่าเสียหายทางจิตใจเชื่อมโยงกับความเสียหายทาง
กายภาพเสมอ๙ กฎหมายลักษณะละเมิดมีเจตนารมณ์อย่างชัดแจ้งเพ่ือการเยียวยาความเสียหาย ดังนั้นตราบใดที่ยังไม่มี
ความเสียหายก็จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจไม่ได้ 
 
 ๒) ค่ำเสียหำยเชิงลงโทษ 
 เมื่อพิจารณาแนวค าพิพากษาที่มีการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษจะพบว่าคดีท่ีศาลให้ค่าเสียหายเชิงลงโทษจะ
เป็นคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจ“ปฏิเสธสิทธิ”หรือ“ไม่แยแส”ต่อความเดือดร้อนของผู้บริโภคซึ่งเป็นการวินิจฉัยจากพฤติกรรม
ในคดีของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๔๒ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  
 อย่างไรก็ตามคดีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนั้นมีลักษณะเฉพาะดังที่กล่าวไปแล้วคือเป็นการกระท าที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาจกระท าเป็นการทั่วไปกับผู้บริโภคทุกคน เช่น การเรียกเก็บค่าบริการอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีสิทธิดังที่ปรากฏในค า
พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศาลควรบังคับใช้มาตรการค่าเสียหายเชิงลงโทษในท านองนี้ให้

                                                           
๙ มาตรา ๑๑ (๑) พระราชบญัญตัิความรับผิดต่อความเสียหายที่เกดิขึ้นจากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัตไิว้อย่างชัดเจนว่า
“ค่ำเสียหำยส ำหรับควำมเสียหำยต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมำจำกควำมเสยีหำยต่อร่ำงกำย สุขภำพ หรอือนำมัยของผู้เสียหำย” 



๑๕ 

มากยิ่งขึ้น เช่น อาจก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจจงใจใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
แม้ว่าความเสียหายอาจจะเล็กน้อยเพราะเมื่อข้อสัญญานั้นเป็นสัญญาแบบ ผู้บริโภครายอื่นๆย่อมได้รับความเสียหายใน
ลักษณะเดียวกันเป็นเหตุให้ควรก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ อย่างไรก็ตามการขยายแนวทางตีความก็ไม่ใช่เรื่องที่
ง่ายดายนักเพราะหากมีการขยายแนวทางการบังคับค่าเสียหายเชิงลงโทษมากเกินไปจนการบังคับใช้กลายเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา สุดท้ายค่าเสียหายเชิงลงโทษก็จะไม่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจรู้สึกเกรงกลัวอีกต่อไป ค่าเสียหายเชิงลงโทษจะ
กลายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของการท าธุรกิจและท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเสียความสามารถในการแข่งขัน 
 

 ๓.๓ วิเครำะห์สำเหตุที่หลักค่ำเสียหำยเฉพำะไม่ถูกน ำมำใช้เท่ำที่ควร 
 รายงานฉบับหนึ่งของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)ได้วิเคราะห์ข้อจ ากัดของศาลในการ
ก าหนดค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือค่าเสียหายทางจิตใจตามมาตรา ๔๔๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยมี
เหตุผล ๒ ส่วนส าคัญคือ 
 ๑) ศาลขาดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่าเสียหายที่เหมาะสมเพราะไม่มีแนวทางการค านวณท่ีเป็นระบบ
ชัดเจนและมีหลักวิชาการรองรับท าให้คาดเดาจ านวนค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ยาก  
 ๒) อ านาจของศาลถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ ไม่ให้พิพากษาเกินค าขอ
ของโจทก์ หลักการนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ศาลก าหนดค่าเสียหายในจ านวนที่ควรจะเป็น แม้ศาลจะทราบว่า        
มีความเสียหายดังกล่าวจริงแต่โจทก์ไม่ได้กล่าวถึงไว้ในค าฟ้อง๑๐ 
 ในเรื่องนี้ผู้ทดลองปฏิบัติงานมีความเห็นต่างออกไป หากพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคจะ
พบว่า มาตรา ๓๙ ได้ก าจัดอุปสรรคเรื่องนี้แล้วโดยให้อ านาจศาลมีค าพิพากษาก าหนดค่าเสียหายเกินกว่าที่โจทก์ร้องขอ
ก็ได้ อีกท้ังมาตรา ๓๓ ของกฎหมายฉบับเดียวกันยังให้อ านาจศาลเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคด ี แม้ศาลจะมีอ านาจมากข้ึนในขั้นการ
สืบพยานและการพิพากษาคดีแต่จะพบว่าศาลมักไม่ใช้อ านาจดังกล่าว สังเกตได้จากการที่ยังไม่เคยมีค าพิพากษาที่ศาล
ให้ค่าเสียหายเกินจากท่ีโจทก์ได้ร้องขอ  
 ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อไปเรื่อยๆ เมื่อศาลไทยมีระบบการสืบพยานแบบกล่าวหามาโดยตลอดและ
พิพากษาตัดสินคดีตามแนวทางของศาลสูงที่เคยได้วางหลักไว้แล้ว ท าให้ศาลไม่มีแนวทางการใช้อ านาจใหม่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เมื่อไม่มีค าพิพากษาจึงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดการพัฒนาหลักการคิดค่าเสียหาย
ทางจิตใจ สภาพการณ์ดังกล่าวสามารถอธิบายปัญหาการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษไดเ้ช่นกันเพราะศาลยังไม่มีแนว
ทางการพิจารณาคดแีบบใหม่ที่พลิกเปลี่ยนแนวคิดพ้ืนฐานตามหลักกฎหมายแพ่งไปมากพอสมควร 
 การสร้างความเข้าใจกับระบบการพิจารณาคดีแบบใหม่ยังมีปัญหาซ้ าซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจากข้อเท็จจริงที่ว่า
คดีผู้บริโภคนั้นโดยเนื้อแท้แล้วก็คือคดีแพ่ง เมื่อผู้พิพากษาต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาความ ๒ ระบบ
ควบคู่กันไปในเวลาเดียวกันอาจท าให้การท าความเข้าใจหลักการคดีผู้บริโภคต้องใช้เวลามากขึ้นไปอีก     

                                                           
๑๐ วันรักษ์   มิ่งมณีนาคิน, รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับท่ี ๙๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ : 
การคิดค่าเสียหายในคดลีะเมิด (กรุงเทพมหานคร : ไม่ปรากฏชื่อโรงพิมพ์, ๒๕๕๕). หน้า ๑๒. 



๑๖ 

 ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบ่งชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมายแต่อยู่ที่วัฒนธรรมการใช้กฎหมาย ซึ่งองค์กรผู้บังคับ
ใช้กฎหมายไม่พร้อมจะใช้อ านาจทั้งที่มีฐานทางกฎหมายรองรับไว้อยู่แล้ว การแก้ไขตัวบทกฎหมายแม้เป็นแนวทางที่
จ าเป็นแต่ก็ไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูป จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๔ แนวทำงกำรพัฒนำหลักเรื่องค่ำเสียหำยในคดีผู้บริโภค 
 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าปัญหาของการก าหนดค่าเสียหายในคดีผู้บริโภคอยู่ที่วัฒนธรรมการใช้กฎหมายที่ยังยึดติด
กับแนวทางดั้งเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การแก้ปัญหาจึงต้องมุ่งไปที่การสร้างวัฒนธรรมใหม่
ให้แก่องค์กรผู้ใช้กฎหมาย ที่มาของการตีความกฎหมายในประเทศไทยมีอยู่ ๒ ส่วน คือ แนวค าพิพากษา และความเห็น
ทางวิชาการ เม ื่อการเปลี่ยนแนวคิดของผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก แนวทางท่ีเหมาะสมจึงอยู่ที่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว แต่นักกฎหมายไทยยังไม่
สามารถสร้างองค์ความรู้และแนวความคิดเฉพาะเพ่ือท าให้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมาย
ที่เป็นเอกเทศได้  
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจึงควร
เข้ามามีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ด้านการก าหนดค่าเสียหายในคดีผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเสียหายทางจิตใจ
และค่าเสียหายเชิงลงโทษ ภารกิจของส านักงานไม่ได้อยู่ที่การมีอ านาจสั่งการให้องค์กรอ่ืนต้องตีความกฎหมายตาม
แนวทางของตน แต่ควรใช้ช่องทางที่หน่วยงานมอียู่เพ่ือเผยแพร่หลักการที่ถูกต้อง ช่องทางที่ว่านี้มีมากหลายไม่ว่าจะใน
ฐานะวิทยากร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานในต่างจังหวัด รวมถึงเมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้
อ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา ๓๙ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็อาจมีค าขอให้ศาลก าหนด
ค่าเสียหายทางจิตใจหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษด้วยตามแต่กรณี 
 เมื่อประชาชนมีความรับรู้และเข้าใจแนวคิดเรื่องค่าเสียหายในคดีผู้บริโภคมากขึ้น ความตื่นตัวเรื่องค่าเสียหาย
เฉพาะก็จะมีมากข้ึนในองค์กรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นอัยการ ทนายความ หรือศาลที่จะรับ   
แนวทางการตีความที่ถูกต้องมาบังคับใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะได้รับการเติมเต็มให้
สมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

๔. บทสรุป 
 
 การเรียกค่าเสียหายเป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมาย ค่าเสียหายมีได้หลายชนิดทั้งทาง
อาญา ทางปกครอง และทางแพ่ง งานศึกษาค้นคว้าฉบับนี้จ ากัดขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะค่าเสียหายทางแพ่งซึ่งอาจ
แบ่งได้เป็นค่าเสียหายตามฐานสัญญาและค่าเสียหายตามฐานละเมิด การเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคกินความครอบคลุมทั้งสองช่องทางดังกล่าวจึงต้องพิจารณาบทบัญญัติควบคู่กันทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และกฎหมายพิเศษฉบับอื่นๆ 
 ในบริบทของการคุ้มครองผู้บริโภคจะพบว่ากฎหมายเฉพาะมุ่งท่ีจะให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายพิเศษเพ่ิมเติมไปจากค่าเสียหายทั่วไป ได้แก่ ค่าเสียหายทางจิตใจและค่าเสียหายเชิงลงโทษ จึงได้มีการตรา
บทบัญญัติมารองรับโดยมิได้ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่จากการ
ตรวจสอบค าพิพากษาของศาลในระดับชั้นต่างๆจะพบว่า คา่เสียหายทั้ง ๒ ลักษณะดังกล่าวยังไม่ถูกน ามาบังคับใช้มาก
นักเพราะผู้พิพากษาไทยซึ่งคุ้นชินกับกระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งแบบดั้งเดิมยังขาดทักษะในการไต่สวนและการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ท าให้การก าหนดค่าเสียหายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร ศาลยังยึดติดกับ
การก าหนดค่าเสียหายแบบดั้งเดิมที่มุ่งชดเชยเยียวยาความเสียหายของคู่กรณีในแต่ละคราวๆไป โดยที่ไม่ได้พิจารณาว่า
การละเมิดสิทธิผู้บริโภคเป็นการกระท าที่คล้ายคลึงกันต่อผู้บริโภคจ านวนมาก การก าหนดค่าเสียหายในคดีผู้บริโภคจึง
ควรคิดแบบ“มองไปข้ำงหน้ำ”เพ่ือป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในแบบเดียวกันอีก 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ปัญหาทางกฎหมายแต่เป็นปัญหาด้านวัฒนธรรมของศาลที่ไม่กล้าใช้อ านาจที่ตนมีตาม
กฎหมายเฉพาะเพ่ือพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องนี้ผู้ทดลองงานมีความเห็นว่า องค์กรวิชาการและองค์กรผู้บังคับ
ใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีบทบาทส าคัญในการสร้างองค์ความรู้และ
ความตระหนักรู้เรื่องค่าเสียหายตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเพ่ือให้ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมน าหลักการเรื่องค่าเสียหายทางจิตใจและค่าเสียหายเชิงโทษมาบังคับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการคุ้มครอง
ผู้บริโภคต่อไป  

 

  

 

 

 


