
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๑. ควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย 

โดยที่สินค้าในปัจจุบันไม่ว่าจะผลิตภายในประเทศหรือน าเข้า มีกระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเป็นล าดับ การที่ผู้บริโภคจะตรวจพบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยกระท า  
ได้ยาก เมื่อผู้บริโภคน าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไปใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ 
หรือทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือบุคคลอ่ืนได้ แต่การฟ้องคดีในปัจจุบันเพ่ือเรียกค่าเสียหายมีความยุ่งยาก 
เนื่องจากภาระในการพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการกระท าผิดของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าตกเป็น
หน้าที่ของผู้ได้รับความเสียหายตามหลักกฎหมายทั่วไปเพราะยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าโดยมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ผลิตหรือผู้เกี่ยวข้อง
ไว้โดยตรง จึงสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
โดยน าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้ อันจะมีผลให้ผู้ เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า 
ตลอดจนได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม   

๒. สรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย 

๒.๑ บทนิยำมที่ส ำคัญ 
“สินค้ำ” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ที่ผลิต  น าเข้าเพ่ือขาย  ผลิตผลเกษตรกรรม  

และหมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุง แต่ง ประกอบ ประดิษฐ์ แปรสภาพ ดัดแปลง คัดเลือก 

แบ่งบรรจุ แช่เยือกแข็ง หรือฉายรังสี รวมถึงการกระท าใด ๆ ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 
“ควำมเสียหำย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัยนั้น 

“สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” หมายความว่า สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ไม่ว่า
จะเป็นเพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบหรือไม่ได้ก าหนดวิธีใช้  วิธีเก็บรักษา ค าเตือน 
หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือก าหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสภาพของ
สินค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้ 

“ขำย” หมายความว่า  จ าหน่ าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 
และให้หมายความรวมถึงให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวนหรือน าออกแสดงเพื่อการดังกล่าว 

“ผู้ประกอบกำร” หมายความว่า ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต  
ผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือผู้น าเข้าได้ ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าเครื่องหมาย ข้อความหรือแสดงด้วย
วิธีใด ๆ อันมีลักษณะที่จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้า 

๒.๒ ควำมรับผิดของผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหาย 
ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม  และข้อตกลงระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้ประกอบการที่ ได้ท าไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดความเสียหายและประกาศ  ค าแจ้งความของ
ผู้ประกอบการเพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดจะน ามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไม่ได้   
 

 
ทั้งนี.้.. 



-๒- 
 

ทั้งนี้ ผู้ เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนจะต้องพิสูจน์ว่า  ผู้ เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของ
ผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหาย
เกิดจากการกระท าของผู้ประกอบการผู้ใดอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิด
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หากพิสูจน์ได้ว่า สินค้านั้นมิได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่า
สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามที่
ผู้ประกอบการได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว 

๒.๓ ควำมรับผิดของผู้ผลิตตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต ผู้ผลิตตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างให้
ผลิตไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่าความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิดจากการออกแบบหรือจากการปฏิบัติตามค าสั่ง
ของผู้ว่าจ้างให้ผลิต ทั้งตนไม่ได้คาดเห็นและไม่ควรจะได้คาดเห็นถึงความไม่ปลอดภัย 

๒.๔ ควำมรับผิดของผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้ำ ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้าไม่ต้องรับ
ผิดหากพิสูจน์ได้ว่า ความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิดจากการออกแบบหรือการประกอบหรือการก าหนดวิธีใช้   
วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของผู้ผลิตสินค้านั้น 

๒.๕ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนผู้เสียหำย ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคม และมูลนิธิ 
ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรอง มีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้โดยการฟ้อง
และด าเนินคดีแทนผู้เสียหายดังกล่าวให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง  แต่ไม่รวมถึงความรับผิดใน 
ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 

๒.๖ หลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำสินไหมทดแทน นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลมีอ านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อ
ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตายสามี ภริยา บุพการี หรือ
ผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 

(๒) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ประกอบการได้ผลิต น าเข้า หรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้วว่า
สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่
ปลอดภัยภายหลังจากการผลิตน าเข้า หรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ด าเนินการใด ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าสินไหม
ทดแทนที่แท้จริงได้ตามท่ีศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น 

๒.๗ อำยุควำมในกำรฟ้องคดี สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้น ๓ ปี 
นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้น ๑๐ ปีนับแต่วันที่มีการ
ขายสินค้านั้นในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยู่ใน
ร่างกายของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ  ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายใน ๓ ปีนับแต่
วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายถ้ามี
การเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
บอกเลิกการเจรจา 

 

 

 

๓. บทบัญญัต.ิ.. 
 



-๓- 
 

๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชำชน 

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  พ.ศ. ๒๕๕๑  
เป็นกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ในต่างประเทศมุ่งไปที่การเอาผิดจากผู้ผลิต
สินค้าที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ความเสียหายดังกล่าวในระยะแรกมุ่งไปที่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย ต่อมามีการขยายไปถึงความเสียหายทางจิตใจและความเสียหายที่
เกิดแก่ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ ตัวผู้เสียหายไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้บริโภคเท่านั้น หากยังรวมไปถึงบุคคลใดก็ตามที่
ได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินนั้น ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตสินค้าทุกชนิดจึงมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้ความรับผิด
ของกฎหมายนี้ แต่สินค้าที่โดยสภาพเป็นสินค้าอันตรายอาจจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ได้  เช่น ยาฆ่าแมลง 
หากมีบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง มีการระบุวิธีใช้ วิธีเก็บรักษาเอาไว้อย่างชัดเจน หากมีผู้น ายาฆ่าแมลงนั้นไปดื่ม 
ผู้ผลิตก็ไม่จ าเป็นต้องรับผิด โดยในพระราชบัญญัติ ฯ นี้ ก็ได้นิยามเรื่องความเสียหายไว้ใกล้เคียงกับของ
ต่างประเทศ โดยระบุว่าความเสียหายหมายถึง ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความ
เสียหายต่อชีวิตร่างกาย สุขภาพอนามัย จิตใจหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยนั้น 

 
๔. ปัญหำและอุปสรรคในกำรบังคับใช้กฎหมำย และ สถิติกำรด ำเนินคดีและกำรลงโทษตำมกฎหมำย 

แม้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
จะมีผลบังคับใช้มาเป็นเวลาร่วม ๑๐ ปี ก็ไม่ปรากฏให้เห็นบ่อยที่จะเป็นคดีพิพาทระหว่างผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลในประเด็นเรื่องความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้บริโภคอาจยังไม่ทราบว่ามีการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกรณีผู้ประกอบการมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ
การฟ้องคดีก็มีความยุ่งยากมากขึ้น ส าหรับสถิติการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการฟ้องคดีโดยใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๔ คด ี

 

 

 

 

 

 

 

กองกฎหมายและคดี  
๓๑ พ.ค.๖๔ 


