
 

แนวคิดใหม่ทางละเมิดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
   

 
สุนทร  เปลี่ยนสี๑ 

 
  ๑. บทนาํ 
      ในอดีต สินค้าที่มีการซื้อขายกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคเป็นสินค้า 
ที่ผลิตขึ้นอย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความชํารุดบกพร่องได้ไม่ยากนัก จึงเกิด 
หลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องซื้อขายที่ว่า “หลักผู้ซื้อต้องระวัง” (caveat emptor) คือ ผู้ซื้อจะต้องใช้
ความระมัดระวังในการรับมอบสินค้า จะต้องตรวจดูสินค้าให้ถ้วนถี่เสียก่อนว่าไม่มีความชํารุดบกพร่อง 
หากไม่ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นแล้ว ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในความชํารุดบกพร่องดังกล่าว 
หลักการนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา ๔๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติถึงข้อยกเว้น
ความรับผิดของผู้ขายเอาไว้ว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่า 
มีความชํารุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 
หรือถ้าความชํารุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้
โดยมิได้อิดเอื้อน 

    ต่อมา เมื่อมีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
มากขึ้น สินค้าต่าง ๆ ถูกผลิตด้วยกรรมวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะมองเห็นความชํารุด
บกพร่องในตัวสินค้าได้โดยง่าย หากยังคงใช้หลักกฎหมายทั่วไปที่ให้ผู้ซื้อต้องใช้ความระมัดระวังแล้ว  
ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคย่อมตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบผู้ขายหรือผู้ประกอบการ เพราะผู้ซื้อไม่สามารถรู้ได้ว่า
สินค้าที่ซื้อไปนั้นเกิดความชํารุดบกพร่องมาตั้งแต่แรกขณะซื้อขายกันแล้วหรือไม่ และผู้ขายหรือผู้ผลิต
ย่อมปฏิเสธความรับผิดได้เสมอไป หลักกฎหมายเอกชนไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภค จึงเกิดแนวคิด
ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในเวลาต่อมา๒ 

    สําหรับหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น 
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้นจากเหตุผลสําคัญประการหนึ่ง คือ 
การถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้บริโภคจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ กฎหมายที่ใช้
ระหว่างเอกชนด้วยกันเองไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายได้ กฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองผู้บริโภคจึงต้องมีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนที่บัญญัติยกเว้นไม่นําหลักกฎหมาย 
บางเรื่องบางประการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ รวมทั้งยังได้กําหนด 
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคให้เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้บริโภคอีกด้วย 

 
 
 

                                           
๑นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ, ปฏิบัติราชการในกองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม  

ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒ปกรณ์  นิลประพันธ์, การพัฒนามาตรการคุ้มครองผู้บริโภค, (๒๕๔๘), สืบค้นจากเว็บไซต์

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย www.lawreform.go.th 



๒ 
 

    กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคมีทั้งในส่วนสารบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และในส่วนวิธีสบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงแล้ว 
ผู้บริโภคยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่น ๆ อีกด้วย เช่น พระราชบัญญัติความรับผิดต่อ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น๓ 

    พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสาระสําคัญ คือ การกําหนด
มาตรการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับคุณภาพ
และราคาของสินค้าหรือบริการ โดยกําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจ
โฆษณาต่อผู้บริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐ 
ที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยตรงซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าอันตราย และการดําเนินคดีแทนผู้บริโภคท่ีถูกละเมิด
สิทธิด้วย๔ 
      สําหรับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสาระสําคัญ คือ 
กําหนดระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคท่ีได้รับ 
ความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีย่ิงขึ้น มิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขาดความรู้ในเรื่อง
ของคุณภาพสินค้าหรือบริการ หรือขาดอํานาจต่อรองในการเข้าทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือ
บริการดังกล่าว 
 
  ๒. แนวคิดใหม่ทางละเมิดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
      กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคมีแนวคิดใหม่ทางละเมิดเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่สําคัญอยู่ ๒ ประการ ได้แก่ หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ และหลักการให้รัฐเข้ามาช่วย
เยียวยาความเสียหายเมื่อมีการกระทําละเมิดของเอกชนเกิดขึ้น ดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ 
      ๒.๑ หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
   ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงการกําหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปเปรียบเทียบ
กับการกําหนดค่าเสียหายในคดีคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแสดงให้เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้นําหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาปรับใช้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดใหม่ทางละเมิดในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภคประการหนึ่ง 
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๓ 
 
   (๑) การกําหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไป 
       ในทางละเมิด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยกําหนด
หลักการในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งค่าเสียหายทางละเมิดไว้ในมาตรา ๔๓๘ โดยบัญญัติว่า
ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรง
แห่งละเมิด  อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด 
หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อ
ขึ้นนั้นด้วย มาตรา ๔๓๘ นี้ ถือเป็นฐานในการเยียวยาความเสียหายทางละเมิดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นหลัก
กฎหมายละเมิดทั่วไป 
       นอกจากนี้ ในการกําหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไป ในทางตํารา
ตลอดจนแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา ยอมรับกันว่า ค่าเสียหายที่ผู้กระทําละเมิดจะต้องชดใช้ให้แก่
ผู้เสียหายนั้น ต้องเป็นค่าเสียหายที่แน่นอน (prejudice certain) กล่าวคือ เป็นความเสียหายที่จะต้อง
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ใช่ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ ความเสียหายที่ไม่แน่นอน 
ไม่สามารถนํามาเรียกร้องให้รับผิดทางละเมิดกันได้๕ รวมทั้งความเสียหายนั้นจะต้องมีกฎหมายบัญญัติ
รับรองให้เรียกร้องค่าเสียหายกันได้ เช่น มาตรา  ๔๒๐ บัญญัติให้ผู้กระทําละเมิดต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด 
เป็นต้น  
       สําหรับสาเหตุสําคัญที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 
ใช้หลักการกําหนดค่าเสียหายในทางละเมิดตามความเป็นจริง เนื่องจากบทบัญญัติว่าด้วยละเมิด 
ของไทยได้รับอิทธิพลจากประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ซึ่งมีแนวคิดว่าหลักความรับผิดทางละเมิด
แตกต่างกับหลักความรับผิดทางอาญา โดยความรับผิดทางละเมิดมุ่งไปในทางใช้ค่าสินไหมทดแทน  
แต่ความรับผิดทางอาญามุ่งในทางที่จะลงโทษผู้กระทําความผิด การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในทาง
ละเมิดจึงไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษผู้กระทําความผิดนั่นเอง 
       หลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการกําหนดค่าเสียหาย 
ในคดีละเมิดโดยทั่วไปมิได้แยกบังคับตามลักษณะของการก่อเหตุละเมิด แต่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ
เยียวยาความเสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยพิจารณาเฉพาะผลเสียหายของ
ผู้เสียหายเป็นสําคัญ การกําหนดค่าเสียหายในลักษณะนี้จะถูกกําหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสภาพ
ความเป็นจริงที่ปรากฏและเท่าที่ พิสูจน์ได้ ซึ่งในบางกรณีเป็นเรื่องยากที่ผู้ เสียหายจะพิสูจน์ 
ความผิดได้อย่างแน่นอนชัดเจน เช่น ในคดีที่ความเสียหายเกิดจากสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง 
ซึ่งผู้เสียหายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดจากความบกพร่องของสินค้า หรือคดีที่ผู้เสียหาย
เป็นผู้ยากไร้และไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะฟ้องร้องผู้ประกอบการซึ่งมีอํานาจทางการเงิน
มากกว่าได้ การกําหนดค่าสินไหมทดแทนตามหลักการดังกล่าวบางครั้งจึงไม่สามารถยับย้ังการกระทํา
ละเมิดของผู้กระทําละเมิดได้ รวมทั้งไม่ทําให้ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายมีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย
และกลับมากระทําละเมิดซ้ําอีก๖ 
 
                                           

๕จี๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘) น. ๗๓-๗๔. 

๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. “แนวคิดใหม่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเอกชน” 
(อัดสําเนา), น. ๑๘. 
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   (๒) การกําหนดค่าเสียหายในคดีคุ้มครองผู้บริโภค 
       การกําหนดค่าเสียหายทางละเมิดในประเทศที่ ใช้ระบบกฎหมาย 
จารีตประเพณี (Common Law) จะมีหลักการกําหนดค่าเสียหายอยู่หลายประเภทโดยจะกําหนด
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการกําหนดค่าเสียหายประเภทนั้น ๆ ซึ่งนอกเหนือไปจาก 
การกําหนดค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายตามความเป็นจริงแล้ว มีการกําหนดค่าเสียหาย 
อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า “ค่าเสียหายเชิงลงโทษ” (punitive damages) 
       ค่าเสียหายเชิงลงโทษเป็นค่าเสียหายที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจกําหนดขึ้น
เป็นพิเศษนอกเหนือจากค่าเสียหายตามความเป็นจริงให้ผู้กระทําต้องรับผิดในกรณีที่ผู้กระทําละเมิด 
มีเจตนาร้ายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หากได้นําหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้กับความรับผิด
บางประเภทจะช่วยเสริมมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ
กําหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ ย่อมจะทําให้ผู้กระทําความผิดเข็ดหลาบ เกรงกลัวต่อการกระทําละเมิด 
และไม่กระทําความผิดซ้ําอีก เพราะศาลสามารถกําหนดให้ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้
ผู้เสียหายได้เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากค่าเสียหายตามความเป็นจริง และเหมาะสมกับการกระทํา 
ที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ช่ัวร้ายหรือไม่ใส่ใจถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง 
       ถ้าเปรียบเทียบกับการกําหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิด การท่ีผู้กระทําละเมิดก่อให้เกิด
ความเสียหายขึ้นเพียงใดย่อมมีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น  
หรือหากมีวิธีอ่ืนที่สามารถเยียวยาผู้เสียหายให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ผู้กระทําละเมิดจะต้องดําเนินการ
ตามวิธีนั้น อาจมองว่าเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้กระทําละเมิดและผู้เสียหายทั้งสองฝ่าย  
แต่ถ้ามองในแง่ความสงบสุขของสังคมจะพบว่าในบางกรณีที่ผู้กระทําละเมิดมีพฤติกรรมชั่วร้าย  
โดยเป็นการจงใจกระทําละเมิดทั้งที่รู้ว่าหากกระทําไปจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น แต่ก็ไม่สนใจต่อ
การกระทํานั้น หรือกรณีที่ผู้กระทําละเมิดประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและมีความเสียหายเกิดแก่
ผู้เสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากจะให้ผู้กระทําต้องรับผิดเพียงความเสียหายที่ตนได้ก่อให้เกิดขึ้น
ย่อมไม่เหมาะสม เพราะจะทําให้ผู้กระทําไม่เข็ดหลาบและกลับมากระทําละเมิดเช่นเดิมอีก และเป็น
เยี่ยงอย่างให้คนในสังคมคิดว่าพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยไม่สนใจว่าเป็นพฤติกรรม 
ที่ช่ัวร้ายแต่อย่างใด  ด้วยเหตุนี้ จึงสมควรมีมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเสริมหลักการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ดีย่ิงขึ้น คือ หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งเป็นการกําหนดจํานวนเงินขึ้นโดยมิได้พิจารณา
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้กระทําละเมิดด้วยว่ามีความ 
ช่ัวร้ายเพียงใด 
       แนวคิดในการกําหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นค่าเสียหายเชิงลงโทษได้กลายเป็นลักษณะเด่นและเป็นที่คุ้นเคยของ
กฎหมายละเมิดและฝังรากอย่างมั่นคงในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)  อย่างไรก็ตาม 
มีนักกฎหมายจํานวนหนึ่งโต้แย้งแนวความคิดนี้ แต่มีอีกจํานวนหนึ่งที่เห็นด้วยว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษ
เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากค่าเสียหายเชิงลงโทษเป็นค่าเสียหายที่เพิ่มเติม
ขึ้นนอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนความเสียหายตามธรรมดา และมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษจําเลย
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โดยไม่ได้เป็นการวัดความสูญเสียและเสียหายของโจทก์๗ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าเสียหายชนิดนี้ 
ศาลจะกําหนดให้ในคดีละเมิดมากกว่าคดีอย่างอื่น ค่าเสียหายเชิงลงโทษจึงมีลักษณะกว้างขวาง 
และได้รับการยอมรับในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) โดยเฉพาะ
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา๘  
       ลักษณะสําคัญของค่าเสียหายเชิงลงโทษ มีดังนี้๙ 
       (๑) เป็นค่าเสียหายที่กําหนดเพื่อลงโทษผู้กระทําละเมิด เพื่อปรามมิให้
ผู้กระทําละเมิดกระทําซ้ํา และไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อ่ืน 
       (๒) โจทก์ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ค่าเสียหายในส่วนนี้ ศาลจะพิจารณากําหนด
ได้เองตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะความร้ายแรงแห่งละเมิด สภาพและปริมาณ 
ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของจําเลย 
       (๓) เป็นค่าเสียหายเพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  
หรือแม้จะไม่ปรากฏความเสียหายจริง ศาลก็กําหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ 
       (๔) ศาลจะกําหนดให้เฉพาะกรณีละเมิดที่มีพฤติการณ์รุนแรง มีลักษณะ
การกระทําเช่นเดียวกับคดีอาญา เช่น การใช้กําลังทําร้าย ข่มขู่ หลอกลวง ฉ้อฉล ซึ่งผู้ละเมิดมุ่งหมาย
ให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้เสียหาย หรือมุ่งหมายให้ผู้เสียหายอับอายหรือถูกเหยียดหยาม  
นอกจากนี้ ค่าเสียหายชนิดนี้จะกําหนดขึ้นในกรณีที่พฤติกรรมของผู้กระทําละเมิดมีความช่ัวร้ายมาก 
โดยเป็นการจงใจกระทําละเมิดทั้ง ๆ ที่รู้ว่าหากกระทําไปจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น แต่มิได้ใส่ใจกับ
ผลของการกระทํานั้น ได้แก่ การกระทําละเมิดโดยจงใจ (willful) การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (gross 
negligence) การกระทําที่ขาดความยับย้ัง (ganton) กระทําละเมิดโดยสะเพร่าไม่ใช้ความไตร่ตรอง 
ทําโดยไม่คํานึงถึงผลที่ตามมา (reckless) กระทําละเมิดโดยมีเจตนาชั่วร้าย ต้องการให้ผู้อ่ืนได้รับ
อันตราย (malicious) และกระทําละเมิดโดยวิธีการกดขี่ข่มเหงผู้อ่ืน (oppressive)๑๐ เป็นต้น 
       ในปัจจุบันได้มีการนําหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ในระบบกฎหมายไทย
มากขึ้น เช่น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
       สําหรับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น  
ได้กําหนดมาตรการเยียวยาผู้บริโภคในส่วนของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายไว้ใน 
มาตรา ๔๒ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าการกระทําที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระทําโดยเจตนา
เอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อ 

                                           
๗Charles T. Mc Cormick, Damages, (Minnesota : West Publishing Company, 1980), 

pp.275. อ้างใน  ปริญญาวัน  ชมเสวก ,  “ค่า เสียหายเชิ งลงโทษในคดีละเมิด”, วิทยานิพนธ์นิ ติศาสตร 
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 

๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๖, น. ๑๙. 
๙คัมภีร์ แก้วเจริญ, “ค่าเสียหายในคดีละเมิด”, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

เล่ม ๓ , ปีท่ี ๗ , น. ๒๙-๓๐ (๒๕๒๖).  
๑๐Kenneth R. Redden, Punitive Damages, (Charlottesville Michie, 1980), p. 23.  

อ้างโดย ปริญญาวัน ชมเสวก , “ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 
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อย่างร้ายแรงไม่นําพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความ
รับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เมื่อศาลมีคําพิพากษาให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหาย 
เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนดได้ตามท่ีเห็นสมควร   
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ การที่ผู้ประกอบธุรกิจได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย 
       การกําหนดค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอํานาจ
กําหนดได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนด
มีจํานวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่า 
ของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนด 
       บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (punitive 
damages) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจกระทําโดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย  เมื่อศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภคแล้ว ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการ
ลงโทษเพิ่มได้ไม่เกินสองเท่าจากจํานวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนด  แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริง 
ที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ 
ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนด 
       บทบัญญัติมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ  
ที่บัญญัติให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายในเชิงลงโทษได้ เพื่อเป็นการป้องปราม 
มิให้ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินธุรกิจในลักษณะที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไป อีกทั้งเพื่อเป็นการ
ปกป้องผู้บริโภคโดยรวมมิให้ได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มิได้กระทําการโดยสุจริต หรือไม่คํานึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
อันเป็นคุณธรรมหรือจริยธรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามนัยมาตรา ๑๒ ซึ่งบัญญัติให้ในการ
ใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทําด้วยความสุจริตโดยคํานึงถึง
มาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม มาตรา ๔๒ จึงต้องให้อํานาจศาลที่จะ
สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวจ่ายค่าเสียหายในเชิงลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนค่าเสียหายที่
แท้จริงได้๑๑ 
      ๒.๒ หลักการให้รัฐเข้ามาช่วยเยียวยาความเสียหายเมื่อมีการกระทําละเมิดของ
เอกชนเกิดขึ้น 
   ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงการเยียวยาความเสียหายโดยรัฐในคดีละเมิด
เปรียบเทียบกับหลักการทํานองเดียวกันในคดีคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแสดงให้เห็นว่ากฎหมายว่าด้วย 
 

                                           
๑๑ธานิต เกศวพิทักษ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผู้บรโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: หจก. พลสยามพรินติงแอนด์พลับบลิชชิง 
(ประเทศไทย) ๒๕๕๑) น. ๑๖๓. 



๗ 
 
การคุ้มครองผู้บริโภคมีหลักการที่ให้รัฐเข้ามาช่วยเยียวยาความเสียหายเมื่อมีการกระทําละเมิดของ
เอกชนเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นแนวคิดใหม่ทางละเมิดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคประการหนึ่ง  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   (๑) การเยียวยาความเสียหายโดยรัฐในคดีละเมิดทั่วไป 
       หากพิจารณาบทบัญญัติในลักษณะ ๕ ว่าด้วยละเมิดในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะไม่พบว่ามีบทบัญญัติที่ให้รัฐเข้ามาช่วยเยียวยาความเสียหายเมื่อมีการ
กระทําละเมิดของเอกชน เนื่องจากในการกระทําละเมิดระหว่างเอกชนด้วยกันแล้วต้องยึดหลัก 
ความศักด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนา (freedom of contract) หรือทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคู่สัญญา 
(privity of contract) กล่าวคือ ถือว่าระหว่างเอกชนด้วยกันมีฐานะเท่าเทียมกัน การทําความตกลง 
หรือสัญญากันไว้เช่นใดย่อมผูกพันคู่สัญญาที่ต้องปฏิบัติตามเช่นนั้น หลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม
หรือสัญญามีพ้ืนฐานมาจากเสรีภาพของบุคคลตามหลักความศักด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนา รัฐจะไม่เข้า
แทรกแซงแม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง 
โดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเข้าข่ายเป็น 
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ผู้ซึ่งมีอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสอาศัยหลักดังกล่าว 
เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่าอย่างมาก ทําให้เกิดความ 
ไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคม กรณีเช่นนี้รัฐจึงจะเข้ามากําหนดกรอบของการใช้หลักความศักด์ิสิทธ์ิ 
ในการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล เพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคม
ดังกล่าว โดยกําหนดแนวทางเพื่อให้ศาลใช้ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาหรือข้อตกลงใดที่ไม่เป็นธรรม  
และให้อํานาจศาลที่จะสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรม  
และพอสมควรแก่กรณีได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   (๒) การเยียวยาความเสียหายโดยรัฐในคดีคุ้มครองผู้บริโภค 
       หลักการให้รัฐเข้ามาช่วยเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการบริโภค
สินค้าหรือบริการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมาก และผู้ได้รับผลกระทบมีฐานะระดับปานกลาง
ไปจนถึงยากจน หากจะยึดหลักกฎหมายเอกชนที่ใช้ในการดําเนินคดีที่ให้ยึดหลักความศักด์ิสิทธ์ิในการ
แสดงเจตนา (freedom of contract) หรือทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคู่สัญญา (privity of contract)  
เป็นหลักแล้ว ย่อมเป็นอุปสรรคในการดําเนินคดีของผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายดังกล่าว กรณีเช่นนี้ 
หากรัฐเข้ามาแทรกแซง โดยทําหน้าที่เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อให้การคุ้มครอง
แก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภคจะไม่ให้ความสําคัญกับหลักความศักด์ิสิทธ์ิ 
ในการแสดงเจตนา (freedom of contract) เนื่องจากหลักการดังกล่าวเหมาะสมในสภาพสังคม 
ที่เท่าเทียมกันในอํานาจต่อรองและมีระบบการแข่งขันทางการค้าที่สมบูรณ์  นอกจากนี้ ทฤษฎีความรับผิด
เฉพาะคู่สัญญา (privity of contract) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลักเสรีภาพในการทําสัญญานั้น  
ก็เหมาะสมกับกรณีที่คู่สัญญามีความสามารถในการต่อรองเท่า ๆ กัน แต่ในการคุ้มครองผู้บริโภคน้ัน 
ผู้บริโภคไม่จําต้องบริโภคสินค้าหรือบริการโดยอาศัยความสัมพันธ์ในทางสัญญาเสมอไป การบริโภค
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมิได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสถานะทางสังคม (status quo) 
ความสามารถของบุคคล (capability) หรือข้อตกลงในทางนิติกรรมสัญญา  เพราะฉะนั้น หลักความ
รับผิดในความเสียหายที่ต้องอาศัยความผูกพันทางสัญญาที่กฎหมายรับรองจึงเป็นอุปสรรคต่อการ 
 



๘ 
 
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีไม่ใช่คู่กรณีในสัญญา ทฤษฎีกฎหมายที่ก่อต้ังสิทธิในการได้รับการชดใช้เยียวยา 
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการบริโภคจึงไม่คํานึงถึงหลักความสัมพันธ์ทางสัญญา (privity rule) 
แต่อย่างใด๑๒ 
       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติที่กล่าวถึง
การเยียวยาความเสียหายโดยรัฐในคดีคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในมาตรา ๓๙ ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจแต่งต้ังพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุด หรือข้าราชการ
ในสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ 
เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อทําหน้าที่ดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทําการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภคในศาล ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะดําเนินการดังกล่าวได้จะต้องเข้าเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
       (๑) กรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นสมควรเข้าดําเนินคดี 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับคําร้องขอจาก
ผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ 
       (๒) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าการดําเนินคดีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม 
       เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งสองข้อและมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภคแล้ว คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องแจ้งไปท่ีศาล  เมื่อศาลได้รับแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่
คุ้มครองผู้บริโภคจะมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ โดยในการดําเนินคดีในศาลนั้น
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจในการฟ้อง การดําเนินกระบวนพิจารณา รวมถึงการเรียก
ทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท่ีร้องขอด้วย และในการฟ้องคดีเช่นนี้ กฎหมายกําหนดให้
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง๑๓ 
       จากบทบัญญัติดังกล่าว สามารถกําหนดหลักเกณฑ์การเข้าดําเนินคดี
แทนผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ เมื่อมีผู้ร้องขอให้ดําเนินคดีแทนได้ ดังนี้ 
       ๑. ผู้ที่ร้องขอให้ดําเนินคดีแทน ต้องเป็น “ผู้บริโภค” ตามบทนิยาม 
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้า 
หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ  
แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 
       ๒ .  มีการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริ โภค  หมายถึง  
กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นฝ่ายผิดสัญญาถือว่าได้กระทําละเมิดสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงกรณีผู้ประกอบ
ธุรกิจกระทําละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้  ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายอื่นและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

                                           
๑๒สุษม ศุภนิตย์, คําอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑) น. ๑๐-๑๑. 
๑๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๖, น. ๒๘-๒๙. 



๙ 
 
       ๓ .  การดํ า เนินค ดีจะ เป็นประโยชน์ ต่อผู้ บริ โภค เ ป็นส่ วนรวม  
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
            (๑) ลักษณะของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจใดที่แม้ว่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคเพียงรายเดียว แต่มีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าหากผู้ประกอบธุรกิจ
ยังคงประกอบธุรกิจลักษณะนั้นต่อไปอาจทําให้ผู้บริโภครายอื่น ๆ ได้รับความเสียหายด้วย 
            (๒) ผลของการดําเนินคดีแทนผู้บริโภครายใดนั้นจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้บริโภครายอื่น ๆ ที่มิได้มาร้องขอตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
ซึ่งสามารถมายื่นคําร้องขอให้ดําเนินคดีในภายหลังได้ 
       ๔. การบังคับตามคําพิพากษาของศาล คดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคท่ีศาลมี 
คําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นผู้แจ้งผลการดําเนินคดีให้
ผู้บริโภคท่ีร้องเรียนทราบ และในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น 
ฝ่ายชนะคดีและฝ่ายจําเลย (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) ไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษา สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะดําเนินการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ดังนี้ 
           (๑) ทําหนังสือถึงสํานักงานที่ ดินทั่วประเทศเพื่อขอตรวจสอบ
กรรมสิทธ์ิที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
           (๒) ทําหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ 
ในยานพาหนะต่าง ๆ และ 
           (๓) ทําหนังสือถึงธนาคารในประเทศเพื่อขอตรวจสอบการถือครอง
เงินในบัญชี 
           ผลการตรวจสอบหากพบว่ามีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน กรรมสิทธ์ิในรถยนต์ 
หรือถือครองเงินในธนาคาร สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีหนังสือถึงผู้บริโภคท่ีเป็น
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาให้มาประชุม และแต่งต้ังตัวแทนเพื่อรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคตามคําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ 
ให้ดําเนินการยื่นเรื่องบังคับคดีต่อกรมบังคับคดี โดยนําเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ดังกล่าวออกขายทอดตลาดและนําเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินมาแบ่งเฉลี่ยให้แก่ผู้บริโภค  
(เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา) ต่อไป๑๔ 
       สําหรับบทบัญญัติว่าด้วยการดําเนินคดีแทนผู้บริโภคของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ซึ่งบัญญัติ
ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอํานาจฟ้องและดําเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ โดยให้ระบุ
ช่ือและที่อยู่ของผู้บริโภคให้ชัดเจน และให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องและการดําเนินคดีแทน 
ตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม บทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องและดําเนินคดีแทน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งต้องนํามาอนุโลมใช้ในที่นี้ ได้แก่ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐  
และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕ 
 

                                           
๑๔สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๔, น. ๓๓-๓๔ 
๑๕ธานิต เกศวพิทักษ์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๑, น. ๑๐๖. 



๑๐ 
 
       นอกจากนี้ ในมาตรา ๑๙ วรรคสอง บัญญัติว่า การถอนฟ้องหรือการ
ประนีประนอมยอมความในคดีตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภค 
ที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อศาล และในกรณีขอถอนฟ้อง ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตได้ต่อเมื่อเห็นว่าการถอน
ฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสว่นรวม 
       ในมาตรา ๑๙ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าภายหลังที่ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว 
สมาคมหรือมูลนิธิผู้ย่ืนฟ้องถูกเพิกถอนการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่
สามารถดําเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุอ่ืนใด ให้ผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องเข้าดําเนินคดีต่อไป  ในกรณีที่ศาล
เห็นว่าผู้บริโภคน้ันอาจไม่ทราบถึงเหตุดังกล่าว ศาลจะมีคําสั่งให้แจ้งบุคคลดังกล่าวทราบ โดยกําหนด
ระยะเวลาที่ต้องเข้ามาในคดีไปพร้อมด้วยก็ได้ บรรดากระบวนพิจารณาที่ได้ทําไปก่อนเข้ามาในคดี 
ให้มีผลผูกพันผู้บริโภคนั้นด้วย และหากบุคคลดังกล่าวไม่เข้ามาภายในเวลาที่กําหนด ให้ศาลมีอํานาจ
สั่งจําหน่ายคดีส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  
       สําหรับสาเหตุที่มาตรา ๑๙ วรรคสาม บัญญัติหลักเกณฑ์การถอนฟ้อง
หรือการประนีประนอมยอมความในคดีผู้บริโภคไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากการถอนฟ้องหรือยอมความกัน
ในคดีแพ่งทั่วไป เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมีบทบัญญัติที่เป็นผลร้ายต่อ
ผู้ประกอบการหากตกเป็นฝ่ายแพ้คดี เช่น อํานาจศาลในการกําหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษตามมาตรา ๔๒ 
หรืออํานาจศาลที่ไม่ต้องสืบพยานหลักฐานหากเป็นคดีพิพาทที่มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างเดียวกันกับคดี
ก่อนที่ศาลวินิจฉัยไว้แล้วตามมาตรา ๓๐  กรณีดังกล่าวนี้หากผู้ประกอบธุรกิจเห็นว่าตนมีแนวโน้มที่จะ
แพ้คดีและต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนมาก ย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้ประกอบธุรกิจจะพยายาม 
ทําความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับผู้บริโภคเพื่อหยุดย้ังการใช้อํานาจศาลในการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจึงต้องบัญญัติหลักเกณฑ์การถอนฟ้องหรือการประนีประนอม 
ยอมความในคดีผู้บริโภคไว้เป็นพิเศษดังกล่าวข้างต้น๑๖ 
       ในมาตรา ๑๙ วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีตามวรรคสาม ผู้บริโภคอาจ
ขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมหรือมูลนิธิอ่ืนที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคดําเนินคดีแทนต่อไปก็ได้ 
       ความในมาตรา ๑๙ วรรคสี่ บัญญัติเพื่อเป็นทางออกในกรณีที่สมาคม 
ผู้ย่ืนฟ้องคดีแทนผู้บริโภคถูกเพิกถอนการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในระหว่าง
ที่คดีผู้บริโภคยังค้างการพิจารณาอยู่ในศาล ก็ให้ผู้บริโภคอาจขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
หรือสมาคมหรือมูลนิธิอ่ืนที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคดําเนินคดีแทนต่อไปก็ได้๑๗ 
       จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
มีอํานาจฟ้องคดีผู้บริโภคที่เป็นคดีผู้บริโภคตามมาตรา ๓ (๑) แทนผู้บริโภคได้ โดยนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

                                           
๑๖เพิ่งอ้าง, น. ๑๐๗. 
๑๗เพิ่งอ้าง, น. ๑๐๘ 



๑๑ 
 
       โดยที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นคณะบุคคลซึ่งไม่มีสถานะ 
เป็นนิติบุคคล ต้ังขึ้นตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีอํานาจดําเนินคดีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นสมควรด้วยตนเอง หรือมีผู้ร้อง
ขอตามมาตรา ๓๙ ในกรณีนี้หากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าการดําเนินคดีนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยส่วนรวม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีผู้บริโภคแทน
ผู้บริโภคในกรณีดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องได้รับมอบหมายจากผู้บริโภค  
       นอกจากนี้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีอํานาจฟ้องคดีผู้บริโภค
ที่เป็นคดีผู้บริโภคตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ อันเป็นคดีที่ฟ้อง
ผู้ประกอบการให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แทนผู้เสียหายด้วย โดยมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย
แทนผู้เสียหายได้โดยนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องและดําเนินคดีแทนตามมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม๑๘ 
 
  ๓. บทสรุป 
      กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยมีหลักการที่ถือเป็นแนวคิดใหม่ 
ทางละเมิดที่สําคัญอยู่ ๒ ประการ คือ หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ และหลักการให้รัฐเข้ามาช่วย
เยียวยาความเสียหายเมื่อมีการกระทําละเมิดของเอกชนเกิดขึ้น 
      หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไม่ถูกนํามาใช้ในคดีละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศในภาคพื้น
ยุโรปที่ยึดหลักว่าค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งเป็นการชดใช้เยียวยาความเสียหายของผู้เสียหาย 
ตามความเป็นจริง ไม่ใช่เรื่องที่จะนํามาใช้ลงโทษผู้กระทําละเมิด แตกต่างกับการลงโทษผู้กระทํา
ความผิดในทางอาญาที่มุ่งลงโทษผู้กระทําเพื่อให้หลาบจําและป้องปรามการกระทําความผิดซ้ําอีก   
แต่สําหรับประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี มีแนวคิดในการกําหนดค่าเสียหายแตกต่าง
ออกไป ศาลมีดุลพินิจที่จะกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษสําหรับคดีที่มีพฤติการณ์ร้ายแรง ผู้กระทํามี
เจตนาร้าย หรือกระทําด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยศาลสามารถกําหนดค่าเสียหาย
เป็นพิเศษนอกเหนือจากค่าเสียหายตามความเป็นจริงได้ เพื่อคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจากการ
ละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคของไทยได้นําหลักการกําหนดค่าเสียหาย 
เชิงลงโทษมาบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑  
โดยในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจกระทําโดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย เมื่อศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภคแล้ว ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการ
ลงโทษเพิ่มได้ไม่เกินสองเท่าจากจํานวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริง 
ที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ 
ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกําหนดได้ 

                                           
๑๘ไพโรจน์ วายุภาพ, คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค, (๒๕๕๒) น. ๘๒-๘๔ 



๑๒ 
 
      สําหรับหลักการให้รัฐเข้ามาช่วยเยียวยาความเสียหายเมื่อมีการกระทําละเมิด
ของเอกชนนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการเยียวยา 
ความเสียหายโดยรัฐในคดีคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในมาตรา ๓๙ ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีอํานาจแต่งต้ังพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุด หรือข้าราชการใน
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์เป็นเจ้าหน้าที่
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อทําหน้าที่ดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทําการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
ในศาล ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะดําเนินการดังกล่าวได้ต้องเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด  
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีอํานาจต่อรองที่ด้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งอาจไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่จะดําเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยตนเองได้ โดยหลักการนี้ได้ยกเว้นหลักกฎหมายแพ่งในเรื่อง 
การทําสัญญาทั่วไป ทั้งหลักความศักด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนา (freedom of contract) และทฤษฎี
ความรับผิดเฉพาะคู่สัญญา (privity of contract) เนื่องจากหลักการดังกล่าวเหมาะสมในสภาพสังคม
ที่เท่าเทียมกันในอํานาจต่อรองและมีระบบการแข่งขันทางการค้าที่สมบูรณ์เท่านั้น 
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