
 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
โดยวิธีกำรดังต่อไปนี้  

๑.รับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
www.ocpb.go.th ระหว่ำงวันที่ ๗ มิถนุำยน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ โดยมีผู้แสดงควำมคิดเห็น 
จ ำนวน ๑๗ คน 

๒. รับฟังควำมคิดเห็นด้วยวิธีกำรส ำรวจควำมเห็น โดยมีหนังสือขอรับฟังควำมคิดเห็นไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๔๕ หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนศำลยุติธรรม ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำน ก.พ. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 
กรมกำรปกครอง กรมกำรท่องเที่ยว กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรค้ำภำยใน  
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ธนำคำรแห่งประเทศไทย กองบังคับกำร
ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
กรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ สภำทนำยควำม สมำคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 
สมำคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สมำคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทย สมำคมคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ประชำชน สมำคมเพ่ือผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ สมำคมคุ้มครองผู้บริโภค เอ.พี.เอช.เอ. สมำคมเพ่ือกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค สมำพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหำนคร คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 
๓ สถำบัน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย และสมำคม
อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย โดยให้ส่งควำมเห็นเป็นหนังสือไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
หรือทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มำที่ law@ocpb.mail.go.th ระหว่ำงวันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ 
มิถุนำยน ๒๕๖๔  

 

กำรรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นรำยมำตรำ โดยสรุปผลกำร 
รับฟังควำมคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 

 

๑. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำมีพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

 

ทราบ ไม่ทราบ 
จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 

ทรำบว่ำมีพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่
เกิดข้ึนจำกสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ ๖  
ไม่ทรำบว่ำมีพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำม
เสียหำยที่เกิดข้ึนจำกสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๒. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่กับนิยำมค ำว่ำ “สินค้ำ” ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำม
เสียหำยที่เกิดข้ึนจำกสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจำกมีควำม

ครอบคลุมถึงสินค้ำทุกชนิดแล้ว 
กรมการค้าภายใน เห็นด้วยกับค ำว่ำ “สินค้ำ”  

ในบทนิยำม เนื่องจำกได้บัญญัติไว้อย่ำงครอบคลุมแล้ว 
ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า  

เห็นด้วย ทั้งนี้ หำกนิยำมของสินค้ำรวมถึงกระแสไฟฟ้ำ
ด้วย ควรรวมถึงแก๊สและน้ ำประปำด้วย 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เห็ น ว่ ำ  ค ว ร มี ก ำ ร ป รั บ ป รุ งนิ ย ำ ม  “สิ น ค้ ำ ”  
ในพระรำชบัญญัตินี้ ให้มีควำมสอดคล้องกับนิยำม 
“สินค้ำ” ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โภ ค  พ .ศ . ๒ ๕ ๒ ๒  แ ล ะที่ แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  
และพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง  
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้  ควรให้ค ำ
นิยำมที่ครอบคลุมกำรให้บริกำร ซึ่งถือว่ำเป็นสินค้ำ
ประเภทหนึ่งด้วย 

ส านั ก งาน  ก .พ . มี ข้ อ สั ง เกต ว่ ำค ว ร เพ่ิ ม 
“อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรใช้งำน” อยู่ในควำมหมำย
ของสินค้ำตำมพระรำชบัญญัตินี้ เนื่องจำกปัจจุบัน
ธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์มีกำรขยำยตัวมำก แต่เมื่อ
อสังหำริมทรัพย์ช ำรุดจะต้องฟ้องคดีตำมกฎหมำย
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งภำระกำรพิสูจน์จะตกที่ผู้บริโภค 
แต่กำรที่ผู้บริโภคจะพิสูจน์ถึงควำมบกพร่องของ
โครงสร้ำงอำคำร หรือระบบก่อสร้ำงนั้นอำจเป็นไปได้
ยำก จึงเห็นควรให้ผู้ซื้ออสังหำริมทรัพย์ได้รับควำม
คุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือเพ่ิมควำมเป็น
ธรรมให้แก่ผู้บริโภคที่อำจไม่มีก ำลังในกำรพิสูจน์ควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กฎหมำยควำมรับผิดต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยของประเทศ
อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก ำ  ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้
อสังหำริมทรัพย์อยู่ในนิยำมควำมหมำยของสินค้ำที่
ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยดังกล่ำวด้วย 

ทั้งนี้ เมื่อสินค้ำหมำยรวมถึงอสังหำริมทรัพย์ที่มี
กำรใช้งำนแล้ว จึงเห็นควรเพ่ิมเติมนิยำมค ำว่ำ “ผลิต” 
ให้หมำยรวมถึง สร้ำง ก่อสร้ำง หรือกำรกระท ำใน
ลักษณะท ำนองเดียวกันด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นิยำมค ำว่ำสินค้ำที่แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่ำว 

กรมบัญชีกลาง ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกยังไม่
ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง เรื่ อ งค ว ำม เสี ย ห ำย ที่ เกิ ด จ ำก  
“กำรบริกำร” โดยจ ำกัดอยู่ที่อันตรำยจำกตัวสินค้ำ 
กำรออกแบบกำรผลิต กำรให้ข้อมูลของผู้ผลิต เป็นต้น 
ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ได้รับอันตรำยจำกกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ 
มำกมำย เช่น สวนสนุก กำรเสริมควำมงำม สปำ  
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
นวดแผนโบรำณ กำรรักษำพยำบำลจำกโรงพยำบำล 
กำรเดินทำงโดยระบบขนส่งต่ำง ๆ เห็นควรขยำย
ควำมคุ้มครองไปถึงกำรให้บริกำรดังกล่ำวด้วย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่ประชำชนผู้บริโภคมำกยิ่งข้ึน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เห็นว่ำ
“สินค้ำ” นอกเหนือจำกเป็นสังหำริมทรัพย์เป็นสิ่งของ
แล้ว ควรขยำยให้ครอบคลุมไปถึง “บริกำร” ในด้ำน
ต่ำงๆ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เห็นว่ำ ควรเพิ ่ม 
กำรบริกำร เพรำะกำรบริกำรก็อำจเป็นอันตรำยต่อ
ผู้บริโภคเช่นกันที่ได้ค่ำตอบแทนจำกผู้บริโภค ควรมี
หน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ประกอบด้ำนกำรขำยสินค้ำ 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริ โภค เห็นว่ำ  
ค ำนิ ย ำม ค ำ ว่ ำ  “สิ น ค้ ำ” ยั ง ไม่ ค รอ บ ค ลุ ม ถึ ง  
“กำรบริกำร” โดยยังจ ำกัดอยู่ที่อันตรำยจำกตัวสินค้ำ 
ทั้งกำรออกแบบ กำรผลิต กำรให้ข้อมูลของผู้ผลิต 
ฯลฯ จึงควรขยำยควำมคุ้มครองไปถึงสินค้ำในลักษณะ
กำรให้บริกำรที่ เกิดขึ้นหลำกหลำยในปัจจุบันที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้บริโภค 

สมาคมเพื่อผู้บริโภคบุรีรัมย์ ไม่เห็นด้วย ควร
ขย ำย ให้ ค รอบ ค ลุ มม ำกขึ้ น กั บ สภ ำวก ำรณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ควรเพิ ่มสิ ้นค้ำทำงออนไลน์ หรือ
ผล ิตภ ัณฑ ์บร ิกำรทำงออนไลน ์ และแก ้ไขค ำว ่ำ  
“สั ่งหำริมทรัพย ์ท ุกชน ิด” เป ็น “สินค้ำทุกชนิด” 
เพรำะ “สังหำริมทรัพย์” หมำยควำมว่ำ ทรัพย์ที่
เคลื่อนที่ได้ ส่วน “สินค้ำ” มีควำมหมำยอยู่ในตัวอยู่
แล้วคือ สิ่งของที่มีไว้เพื่อซื้อ - ขำย 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  ขอทรำบ
ควำมชัดเจนว่ำ “สินค้ำที่ผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือขำย ...”  
ไม่ได้หมำยรวมถึงสินค้ำที่ผลิตเพ่ือกำรส่งออกด้วยใช่
หรือไม ่

๓. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่กับนิยำมค ำว่ำ “ควำมเสียหำย” ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อ
ควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนจำกสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจำกมีควำม

ครอบคลุมควำมเสียหำยทุกประเภทและสอดคล้องกับ
กฎหมำยอ่ืน เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
และประมวลกฎหมำยอำญำแล้ว 

กรมบัญชีกลาง ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกนิยำม 
ค ำว่ำ “ควำมเสียหำย” มีข้อควำมว่ำ “...ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ควำมเสียหำยต่อตัวสินค้ำที่ ไม่ปลอดภัยนั้น” เป็น
ข้อควำมที่ไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและ



-๔- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
กรมวิชาการเกษตร เห็นด้วยเนื่องจำกควำม

เสียหำยคุ้มครองทั้งภำยนอก บุคคล สิ่งของ ที่ได้รับ
ควำมเสียหำยจำกตัวสินค้ำที่ ไม่ปลอดภัย อีกทั้ งยัง
คุ้มครองถึงจิตใจ 

กรมการค้าภายใน เห็นด้วยกับควำมเสียหำยตำม
บทนิยำมนี้  ซึ่ งครอบคลุมทั้ งกำรเรียกค่ำเสียหำย 
ที่แท้จริง ค่ำเสียหำยต่อจิตใจ และค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือ
กำรลงโทษได้อีกด้วย นอกจำกนี้ยังมีกำรบัญญัตินิยำม 
“ควำมเสียหำยต่อจิตใจ” ไว้อย่ำงชัดเจนกว่ำในประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ท ำให้ผู้เสียหำยได้รับควำม
คุ้มครองมำกยิ่งขึ้น  

กองทุ นสนั บสนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ  
เห็นด้วย อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับข้อควำม “ไม่รวมถึงควำม
เสียหำยต่อตัวสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” ในเชิงของคุณภำพ
สินค้ำผู้บริโภคควรได้รับควำมคุ้มครองด้วย ซึ่งเข้ำใจว่ำมี
กำรก ำหนดในกฎหมำยควบคุมมำตรฐำนคุณภำพของ
สินค้ำแต่ละประเภทแล้ว อำจพิจำรณำระบุควำม
เชื่อมโยงเพ่ือให้เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ได้
ละเลยต่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนคุณภำพของสินค้ำ 

  
 

บริบทของสังคมไทยที่ยังมีกำรน ำสินค้ำที่มีควำมช ำรุด
บกพร่องมำขำยให้กับประชำชนเพ่ือค้ำก ำไรอย่ำงไม่
เป็นธรรม ขำดควำมรับผิดชอบ เป็นกำรปล่อยให้
ประชำชนอยู่ ในสภำพที่ ไม่มีทำงออก โดยกลไก
กฎหมำยไม่สำมำรถช่วยเหลือได้  จึงเห็นควรแก้ไข
ข้อควำมดังกล่ำวให้มีควำมชัดเจน เป็น “ทั้งนี้ ให้
รวมถึงควำมเสียหำยต่อตัวสินค้ำที่มีควำมไม่ปลอดภัย” 
จึงจะเหมำะสมกว่ำ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่ เห็นด้วย 
เนื่องจำก มำตรำ ๖ ได้ก ำหนดให้ “ผู้เสียหำยหรือ 
ผู้ ฟ้องคดีแทนต้องพิสูจน์ว่ำผู้ เสียหำยได้รับควำม
เสียหำยจำกสินค้ำของผู้ประกอบกำร” และมำตรำ ๗ 
ได้ก ำหนดให้ “ผู้ประกอบกำรไม่ต้องรับผิดต่อควำม
เสียหำย หำกพิสูจน์ได้ว่ำ (๑) สินค้ำนั้นมิได้เป็นสินค้ำ
ที่ไม่ปลอดภัย” จะเห็นได้ว่ำบทกฎหมำยทั้งสองมำตรำ
นี้ มีขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยอันเกิดจำก
สินค้ำที่ไม่ปลอดภัยเป็นส ำคัญ จึงใช้หลักควำมผิดรับ
ผิดเด็ดขำด ที่ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรจะต้องรับผิด
ต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นไม่ว่ำควำมเสียหำยนั้นจะ
เกิดจำกกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของ
ผู้ประกอบกำรหรือไม่ และก ำหนดให้ผู้ เสียหำยที่จะ
ฟ้องคดีมีหน้ำที่เพียงพิสูจน์ว่ำได้รับควำมเสียหำยจำก
สินค้ำของผู้ประกอบกำรเท่ำนั้น (ส่วนผู้ประกอบกำรที่
จะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิด จะต้องพิสูจน์เอง 
ว่ำสินค้ำนั้นมิ ใช่สินค้ำที่ ไม่ปลอดภัยตำมนิยำม)  
โดยไม่ได้ก ำหนดว่ำ กรณีที่ผู้เสียหำยจะฟ้องคดีจะต้อง
พิสูจน์ว่ำได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย
แต่อย่ำงใด เห็นได้ชัดว่ำ เนื่องจำกปัจจุบันเทคโนโลยี
กำรผลิต ใช้ควำมรู้วิทยำกำรขั้นสูงจนผู้เสียหำยซึ่งเป็น
บุคคลทั่วไปยำกต่อกำรจะพิสูจน์ถึงควำมบกพร่องใน
กำรผลิตหรือออกแบบ มำตรำดังกล่ำวจึงก ำหนดให้
ผู้ เสี ยหำยที่ ได้ รับควำมเสี ยหำยจำกสินค้ ำของ
ผู้ประกอบกำร และใช้  หรือเก็บรักษำสินค้ำนั้ น
ตำมปกติธรรมดำ สำมำรถฟ้องให้ผู้ประกอบกำรต้อง
รับผิดในควำมเสียหำยตำมพระรำชบัญญัตินี้ได้เลย 
และผลั กภ ำระกำรพิ สู จน์ เรื่ อ งสิ น ค้ ำดั งกล่ ำว 
เป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ ไปยังผู้ประกอบกำร 
ดังนั้น หำกพระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ 
“ควำมเสียหำย” ให้หมำยควำมถึง “ผู้ได้รับควำม
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
เสี ยหำยอัน เกิดจำกสินค้ ำที่ ไม่ปลอดภั ย” ก็ จะ
ก่อให้เกิดภำระแก่ผู้เสียหำยที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ำตน
ได้รับ “ควำมเสียหำย” (ตำมนิยำม) หรือไม่ หรือเป็น
กำรยำกต่อกำรตีควำมกฎหมำยในกำรด ำ เนิ น
กระบวนกำรยุติธรรม บทนิยำมดังกล่ำวจึงขัดกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดที่เกิด
จำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งต้องกำรคุ้มครองผู้เสียหำย
ให้ได้รับควำมเป็นธรรม และรวดเร็ว 

กรุงเทพมหานคร ควรเปลี่ยนจำก “ไม่รวมถึง”
เป ็น  “ให ้รวมถ ึงควำมเส ียหำยจำกต ัวส ินค ้ำไม่
ปลอดภ ัย” และเหตุ ใดจึงไม่ระบุ เรื่องกำรช ำรุด
บกพร่องให้ชัดแจ้งในกฎหมำยฉบับนี้ 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เห็นว่ำ ค ำว่ำ 
“ควำมเสียหำย” ยังไม่ครอบคลุมถึงประเด็นควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นจำกคุณภำพของสินค้ำที่ไม่ใช่ลักษณะ
กำรใช้สินค้ำ ดังนั้น จึงสมควรเพ่ิมมำตรำที่จะพิสูจน์
เรื่องควำมช ำรุดบกพร่องต่อสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยที่จะ
ท ำให้ผู้บริโภคได้รับควำมเสียหำยและสมควรเพ่ิม
นิยำมในเรื่องควำมบกพร่องของสินค้ำด้วย ในส่วน
นิยำม “ควำมเสียหำย” ที่มีข้อควำมว่ำ “แต่ไม่รวมถึง
ควำมเสียหำยต่อตัวสินค้ำที่ ไม่ปลอดภัยนั้น” เป็น
ข้อควำมที่ไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงใน
ปัจจุบันที่ยังมีกำรน ำสินค้ำที่มีควำมช ำรุดบกพร่องมำ
ขำยให้กับประชำชนด้วยเหตุผลทำงกำรค้ำซึ่งไม่เป็น
ธรรม และขำดควำมรับผิดชอบท ำให้ผู้บริโภคถูก
ละเมิดสิทธิ จึงควรแก้ไขข้อควำมดังกล่ำวให้ชัดเจนโดย
เปลี่ยนเป็น “ให้รวมถึงควำมเสียหำยต่อตัวสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัยนั้น” จะเป็นประโยชน์และเป็นธรรมในกำร
คุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงชัดเจน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่ำ 
ควรมีกำรแยกนิยำมควำมเสียหำยต่อจิตใจให้ชัดเจน 
และมีเงื่อนไขข้อก ำหนดในกำรพิสูจน์ทรำบว่ำอย่ำงไร
จึงจะเข้ำข่ำยควำมเสียหำยต่อจิตใจ 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นว่ำ 
๑. เสนอให้มีกำรระบุประเภทของทรัพย์สินให้

ครอบคลุมแค่ทรัพย์สินที่มีไว้เพ่ือกำรใช้สอยส่วนตัว
เท่ำนั้น เนื่องจำก “ทรัพย์สิน” ในที่นี้มิได้ระบุแยก
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงทรัพย์สินที่มีไว้เพ่ือกำรใช้สอย
ส่วนตัวหรือเพ่ือกำรจ ำหน่ำย ซึ่งอำจเกิดปัญหำในกรณี
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ที่ผู้ประกอบกำรกับผู้ประกอบกำรใช้สิทธิฟ้องร้อง
ด ำเนินคดีกันเองภำยใต้กฎหมำยนี้  

๒ . เสนอให้ มี กำรก ำหนดหลัก เกณ ฑ์ กำร
พิจำรณำควำมเสียหำยที่ชัดเจน  

๓ . เสนอให้ ก ำหนดขอบเขตของค่ ำควำม
เสียหำยต่อจิตใจ ที่มีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับสินค้ำที่
ไม่ปลอดภัยให้ชัดเจน เนื่องจำกโดยปกติแล้วควำม
เสียหำยต่อจิตใจมีขอบเขตที่กว้ำงมำกและยังเป็นเรื่อง
ที่ต้องพิจำรณำตำมรำยบุคคลกำรที่ไม่ก ำหนดขอบเขต
ให้ชัดเจนจึงอำจเพ่ิมภำระแก่ผู้ประกอบกำรในกำร
ชดเชยค่ำเสียหำยแก่ผู้บริโภคได้ 

๔. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่กับนิยำมค ำว่ำ “สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจำกมีควำม

ครอบคลุมถึงสินค้ำทุกประเภทที่อำจเกิดควำมไม่
ปลอดภัยในทุกขั้นตอน เช่น ควำมบกพร่องในกำรผลิต
หรือกำรออกแบบ หรือไม่ได้ก ำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ 
ค ำเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ หรือก ำหนดไว้แต่ไม่
ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตำมสมควร และครอบคลุมไปถึง
สภำพของสินค้ำ รวมทั้งลักษณะกำรใช้งำนและกำรเก็บ
รักษำตำมปกติธรรมดำของสินค้ำอันพึงคำดหมำยได้
แล้ว 

กรมการค้ าภายใน เห็นด้วยกับนิยำมค ำว่ำ 
“สินค้ำที่ ไม่ปลอดภัย” เนื่ องจำกได้บัญญั ติ ไว้อย่ ำง
ครอบคลุมแล้ว 

กรุงเทพมหานคร เห็นด้วยกับนิยำมสินค้ำไม่
ปลอดภัย ที่กล่ำวถึงไม่ปลอดภัยจำกเหตุผลิตหรือ
ออกแบบเท่ำนั้น จึงต้องดูนิยำมค ำว่ำ “ผลิต” ประกอบ
จึงเกิดควำมชัดแจ้งยิ่ งขึ้น  มีข้อสั งเกตว่ำ สินค้ำไม่
ปลอดภัยนั้นรวมถึงลักษณะที่มีกำรปนเปื้อน หรือ เจือ
ปนจำกเหตอ่ืุนที่ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์หรือไม่ 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๒๙/๑ ก ำหนดนิยำม “สินค้ำที่
เป็นอันตรำย” และในพระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดนิยำม 
“สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” ซึ่งมีนิยำมที่สื่อควำมคล้ำยกัน 
กล่ำวคือ “สินค้ำที่เป็นอันตรำย” หมำยถึง สินค้ำที่ก่อ
หรืออำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ 
อนำมัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้ำที่มี
กฎหมำยอ่ืนบัญญัติเรื่องนั้นไว้โดยเฉพำะแล้ว ส ำหรับ 
“สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” หมำยถึง สินค้ำที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นได้ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะเหตุจำก
ควำมบกพร่องในกำรผลิตหรือกำรออกแบบหรือไม่ได้
ก ำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ ค ำเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้ำ หรือก ำหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตำม
สมควร ทั้งนี้ โดยค ำนึงถึงสภำพของสินค้ำ รวมทั้ง
ลักษณะกำรใช้งำนและกำรเก็บรักษำตำมปกติธรรมดำ
ของสินค้ำอันพึงคำดหมำยได้ ซึ่งตำมนิยำมดังกล่ำว 
กำรเรียกชื่อแตกต่ำงกัน แต่นิยำมมีควำมใกล้เคียงกัน
จึงเห็นควรให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงนิยำมดังกล่ำว 

กรมบั ญ ชี กล าง  ไม่ เห็ น ด้ วย  เนื่ อ งจ ำก
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
จำกสินค้ำที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก ำหนด
ลักษณะควำมไม่ปลอดภัยไว้เพียง ๓ ประกำร ได้แก่ 
ควำมไม่ปลอดภัยเนื่องจำกกระบวนกำรผลิต ควำมไม่



-๗- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ปลอดภั ย เนื่ องจำกกำรออกแบบ  และควำมไม่
ปลอดภัยเนื่องจำกกำรให้ค ำเตือนไม่เพียงพอ แต่ไม่
รวมถึงควำมไม่ปลอดภัยเนื่องจำกกำรขนส่งและกำร
เก็บรักษำ อันถือเป็นหนึ่งในกระบวนกำรได้มำซึ่งตัว
สินค้ำก่อนจะถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้ หำกไม่ได้ก ำหนด
เรื่องดังกล่ำวไว้อำจส่งผลให้ผู้บริโภคต้องรับภำระ
ควำมเสี่ยง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยที่
เกิดข้ึนจำกสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัยได้  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่ำ ควร
ก ำหนดนิยำมให้ชัดเจนว่ำ สินค้ำท่ีไม่ปลอดภัยต้องเป็น
ควำมไม่ปลอดภัยของตัวสินค้ำที่ก่อให้เกิดอันตรำย ถ้ำ
สินค้ำปกติแต่คนเอำไปใช้ผิดวิธีแล้วเกิดอันตรำย ไม่
ควรถือว่ำเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริ โภค เห็นว่ำ  
ค ำนิยำมค ำว่ำ “สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” ควรเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมไปถึงสินค้ำในลักษณะกำรให้บริกำรที่
เกิดขึ้นหลำกหลำยในปัจจุบันที่จะก่อให้เกิดอันตรำย
กับผู้บริโภค และควรพิจำรณำให้สอดคล้องกับประเด็น
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนควำมปลอดภัยที่ก ำหนด
ไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒  

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นว่ำ 
๑. เสนอให้ตัดเงื่อนไขเรื่องกำรก ำหนดวิธีใช้  

วิธีรักษำ ค ำเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำออก
เนื่องจำกสินค้ำไม่ปลอดภัยควรจะเป็นสินค้ำที่ ไม่
ปลอดภัย โดยสภำพของตัวสินค้ำเองไม่ใช่เพรำะกำรไม่
ก ำหนดเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในนิยำม "ไม่ได้ก ำหนด
วิธีใช้วิธีเก็บรักษำค ำเตือนหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ
หรือก ำหนดไว้ แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตำมสมควร"  

๒. เสนอให้เพ่ิมค่ำว่ำ “อำยุกำรบริโภคสินค้ำที่
ผู้ประกอบกำรก ำหนด ระยะเวลำกำรรับประกัน
คุณภำพ และระยะเวลำกำรใช้งำนสินค้ำโดยผู้บริโภค” 
ในกำรพิจำรณำขอบเขตของสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย  

๓. ตำมค ำนิยำม “สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย”  ที่ว่ำ ...
หรือไม่ได้ก ำหนดวิธีใช้วิธีเก็บรักษำ ค ำเตือน หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ หรือก ำหนดไว้ แต่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ชัดเจนตำมสมควร ขอทรำบควำมชัดเจนใน
ขอบเขตของค่ำว่ำ "ตำมสมควร" ควรระบุรำยละเอียด
ในระดับใด 



-๘- 
 

๕. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่กับนิยำมค ำว่ำ “ผู้ประกอบกำร” ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อ
ควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนจำกสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ เห็นด้วย เนื่องจากมีความครอบคลุมไปถึง
ผู้ประกอบการทุกประเภทแล้ว  

กรมการค้าภายใน เห็นด้วยกับนิยำมค ำว่ำ 
“ผู้ประกอบกำร” เนื่องจำกได้บัญญัติไว้อย่ำงครอบคลุม
แล้ว 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เห็นว่ำ ควรมีกำรปรับปรุงนิยำม “ผู้ประกอบกำร” ใน
พ ระ รำช บั ญ ญั ติ นี้ ให้ มี ค ว ำม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

กรมบัญชีกลาง ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกกำร
ก ำหนดบุคคลที่ต้องรับผิดในควำมเสียหำย เป็นสิ่งที่มี
ควำมส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่ควรบัญญัติไว้อย่ำง
ชัดเจน โดยเห็นควรก ำหนดเพ่ิมข้อควำมค ำว่ำ “ผู้น ำ
เข้ำ” เป็น “ผู้น ำเข้ำเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ” 
เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรบังคับใช้  ซึ่งผู้น ำเข้ำ
สินค้ำเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำเท่ำนั้นที่จะต้อง
ปฏิบัติหรืออยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นควรแก้ไขค ำนิยำม
ของค ำว่ำ “ผู้ประกอบกำร” เป็น  

““ผู้ประกอบกำร” หมำยควำมว่ำ  
(๑) ผู้ผลิต ผู้ออกแบบ หรือผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิตหรือ

ออกแบบ ... 
(๓) ผู้ขำยสินค้ำ ...” 
เนื่องจำกพระรำชบัญญัตินี้มีเจตนำรมณ์ เพ่ือ

คุ้มครองผู้บริโภค ที่ได้รับควำมเสียหำยในกำรใช้สินค้ำ
ที่ไม่ปลอดภัยอันเกิดจำกกำรผลิตหรือกำรออกแบบ 
ดังนั้น ผู้ประกอบกำรจึงควรให้หมำยควำมรวมถึง 
ผู้ออกแบบ หรือผู้ว่ำจ้ำงให้ออกแบบด้วย นอกจำกนี้ 
หำกผู้ขำยสินค้ำนั้นทรำบว่ำสินค้ำที่ขำยไม่ปลอดภัย 
เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือรู้ถึงไม่
ควำมปลอดภัยของสินค้ำภำยหลังจำกกำรขำยสินค้ำ
แล้ว ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำม
เสียหำย ก็ควรต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น  
แม้ไม่สำมำรถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต หรือผู้น ำ
เข้ำได้ จึงเห็นควรตัดค ำว่ำ “ที่ไม่สำมำรถระบุตัวผู้ผลิต 
ผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต หรือผู้น ำเข้ำได้” ออก 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค นิยำมค ำว่ำ 
“ผู้ ป ระกอบกำร” ควร พิ จำรณ ำค ำนิ ย ำมของ
พระรำชบัญญัติฉบับอ่ืนที่มีกำรปรับปรุงค ำนิยำม
ผู้ประกอบกำรให้สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพ
ปัจจุบัน 



-๙- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เห็น

ด้วย ควรเพ่ิม เติม ให้ สอดคล้องกับภำวกำรณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่ำ 
ผู้ขำยสินค้ำควรจะก ำหนดขอบเขตว่ำเป็นผู้ ขำยที่
สำมำรถระบุตัวตนของผู้ผลิตหรือผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิตได้ 
ถ้ำระบุไม่ได้เอำมำขำยแล้วเกิดควำมเสียหำยไม่น่ำจะ
ก ำหนดให้ผู้ขำยต้องรับผิดด้วย 

๖. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหำย ใน
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย (มำตรำ ๕) 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เห็ น ด้ วย  เพ รำะก่ อนที่ จ ะน ำสิ น ค้ ำมำจ ำหน่ ำย 
ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำ
เพ่ือมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรำยจำกกำรบริโภคสินค้ำ 

ส า นั ก ง าน  ก .พ . เห ็น ด ้ว ย ที ่ก ำ ห น ด ให้
ผู้ประกอบกำรทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหำย ใน
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย 

ส านักงบประมาณ เห็นด้วย เนื่องจำกกำร
ด ำเนินคดีผู้บริโภคโดยทั่วไป ภำระกำรพิสูจน์จะตกอยู่
แก่ผู้บริโภคที่เป็นผู้กล่ำวหำ ซึ่งเป็นกำรยำกที่จะพิสูจน์
ถึงควำมผิดของผู้ประกอบกำร โดยพระรำชบัญญัติ
ควำมผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๕ ได้น ำหลักควำมรับผิดโดย
เด็ดขำดเข้ำมำใช้ท ำให้ภำระกำรพิสูจน์ตกไปอยู่แก่
ผู้ประกอบกำร ซึ่งจะท ำให้ผู้บริโภคได้รับควำมเป็นธรรม
และด ำเนินคดีกับผู้ประกอบกำรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นด้วยที่ให้ผู้ประกอบกำรทุกคน
ต้องร่วมรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำไม่ปลอดภัย 

กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจากเป็นความ
รับผิดจากสินค้าที่ ผู้ ประกอบการเป็นผู้ กล่ าวอ้าง 
หรือยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่า สินค้าของตนมคีวามปลอดภัย 

กรม วิช าการ เกษ ตร  เห็ น ด้ วย  เนื่ อ งจำก
ผู้ประกอบกำรจะต้องดูแลใส่ใจในสินค้ำของตน 

ก รม ก า รค้ าภ าย ใน  เห็ น ด้ ว ย  เนื่ อ งจ ำก
ผู้ประกอบกำรที่มีส่วนในกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยควร
ต้องรับผิดร่วมกันอย่ำงเท่ำเทียม  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วย 
เนื่องจำกกำรรับผิดต่อผู้เสียหำยควรพิจำรณำถึงเหตุ
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยร่วมด้วยตำมหลัก
สำกล มิใช่กำรเหมำรวมถึงผู้ประกอบกำรทุกคนทั้ง
ห่วงโซ่อุปทำน 
 



-๑๐- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
กรุงเทพมหานคร เห็นด้วยเมื่อมีเจตนำท ำผิด

ร่วมกันแบ่งหน้ำที่กันท ำทุกคนรับรู้กำรกระท ำของ
ผู้กระท ำผิดคนท่ำน ดังนั้น ควรร่วมกันรับผิด กรณี 
สินค้ำเกิดควำมเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่ง ซึ่งอำจไม่ได้
เกิดจำกผู้ผลิต มีกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบไว้หรือไม่ 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
๑ . เห็ นด้ วยที่ ผู้ ป ระกอบกำรต้องรับผิ ดต่ อ

ผู้ เสี ย ห ำย  ทั้ งนี้  ใน ส่ วน ข อ งผู้ ป ร ะกอบ ก ำร ใน
อุตสำหกรรมรถยนต์ จะหมำยรวมถึงผู้จ ำหน่ำยและผู้รับ
จ้ำงช่วง ซึ่งในกำรพิจำรณำควำมรับผิดควรจะมีกำร
พิจำรณำถึงเจตนำ หรือควำมรุนแรงของผลที่เกิดจำก
กำรประมำทเลินเล่อของผู้ประกอบกำรแต่ละรำยด้วย 
และไม่ควรน ำปัจจัยเรื่องขนำด/เงินลงทุนขององค์กร
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมำประกอบเช่นผู้ผลิตย่อมต้อง
รับผิดชอบมำกกว่ำผู้จ ำหน่ำย เป็นต้น  

๒. ขอให้มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรแต่ละ
รำยพิสูจน์ เพ่ือเข้ำข้อยกเว้นควำมรับผิด หรือพิจำรณำ
ขอบเขตควำมรับผิดให้เป็นไปตำมสัดส่วนของควำมผิด
จริงของผู้ประกอบกำรแต่ละรำย  

๗. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้ผู้เสียหำยหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทน จะต้องพิสูจน์ว่ำ
ผู้เสียหำยได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำของผู้ประกอบกำร  และกำรใช้หรือกำรเก็บรักษำสินค้ำนั้นเป็นไป
ตำมปกติธรรมดำ (มำตรำ ๖) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นกำรก ำหนดภำระกำร
พิสูจน์ในเบื้องต้น อันเป็นไปตำมหลักกฎหมำยว่ำด้วย
ลักษณะพยำน ซึ่งกำรพิสูจน์เพียงว่ำ ผู้เสียหำยได้รับ
ควำมเสียหำยจำกสินค้ำของผู้ประกอบกำร และกำรใช้
หรือกำรเก็บรักษำสินค้ำนั้น เป็นไปตำมปกติธรรมดำ  
ก็ไม่ได้เป็นกำรสร้ำงภำระแก่ผู้เสียหำยจนเกินสมควร 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เห็นด้วย ว่ำเมื่อผู้เสียหำยได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำ
ของผู้ประกอบกำรสำมำรถฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยได้ 
ส ำหรับกำรพิสูจน์ว่ำได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำของ
ผู้ประกอบกำรหรือไม่  ให้ เป็นไปตำมขั้นตอนกำร
พิจำรณำคด ี

ส านักงาน ก.พ. เห็นด้วย ที่ก ำหนดให้ผู้เสียหำย
หรือผู ้มีส ิทธิฟ้องคดีแทน จะต้องพิสูจน์ว่ำผู ้เสียหำย

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นว่ำ 
๑. ควรตัดข้อควำมว่ำ “แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่ำ

ควำมเสียหำยเกิดจำกกำรกระท ำของผู้ประกอบกำร
ผู้ใด” เพรำะที่ผ่ำนมำผู้ประกอบกำรบำงรำยไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น แต่ต้องถูก
ผู้เสียหำยฟ้องคดีซึ่งเป็นกำรฟ้องในลักษณะหว่ำนแห 
อันเป็นกำรสร้ำงภำระให้ผู้ประกอบกำรที่สุจริต  

(๒) เสนอให้เพ่ิมเติมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
- ยังอยู่ภำยใต้อำยุกำรบริโภคสินค้ำ (กรณีเป็น

สินค้ำท่ีผู้ประกอบกำรก ำหนดวันหมดอำยุ)  
- อยู่ภำยใต้ระยะเวลำกำรรับประกันคุณภำพ 

(กรณีเป็นสินค้ำที่ผู้ประกอบกำรให้กำรรับประกัน) 
- ระยะกำรใช้งำนของสินค้ำโดยผู้บริโภคเพ่ือใช้

ประกอบกำรพิจำรณ ำใน เรื่องควำมรับผิดของ
ผู้ประกอบกำร 



-๑๑- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำของผู้ประกอบกำร และ
กำรใช้หรือกำรเก็บรักษำสินค้ำนั ้นเป็นไปตำมปกติ
ธรรมดำ 

กรมบัญชีกลาง เห็นด้วย เนื่องจำกกำรเรียกร้อง
ค่ ำ เสี ยห ำยผู้ เสี ยห ำย  ห รือผู้ มี สิ ท ธิ ฟ้ องคดี แท น
จ ำเป็นต้องพิสูจน์ให้ศำลเห็นถึงกำรที่ได้รับควำมเสียหำย
จำกสินค้ำของผู้ประกอบกำร และกำรใช้หรือกำรเก็บ
รักษำสินค้ำนั้นเป็นไปตำมปกติธรรมดำ  

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นกำรพิสูจน์เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำ
ควำมเสียหำยนั้นเกิดจำกควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ
มิได้เกิดจำกกำรใช้สินค้ำผิดวิธี  หรือเกิดจำกกำรเก็บ
รักษำที่ไม่ถูกต้อง เพรำะหำกก ำหนดให้ผู้ประกอบกำร
ต้องรับผิดทุกกรณ ีย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกำร 

กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงขณะที่สินค้าอยู่ในความครอบครองของ
ผู้เสียหาย ซึ่งไม่เป็นภาระเกินสมควรและเป็นภาระการ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นตามปกติ
อยู่แล้ว  

กรมการค้าภายใน เห็นด้วย ว่ำควรให้ภำระหน้ำที่
พิ สู จน์ ตกแก่ ผู้ เสี ยหำยหรือผู้ มี สิ ทธิ ฟ้ องคดี แทน 
ว่ำได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำของผู้ประกอบกำร และ
กำรใช้หรือกำรเก็บรักษำสินค้ำนั้นเป็นไปตำมปกติ
ธรรมดำอย่ำงไร แต่กรณีควำมเสียหำยต่อจิตใจอำจ
พิสูจน์ออกมำให้เห็นในเชิงรูปธรรมได้ยำก และหำก
ผู้เสียหำยหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ 
อำจจะไม่สำมำรถฟ้องให้ผู้ประกอบกำรรับผิดควำม
เสียหำยในส่วนนี้ได้ 

กรุงเทพมหานคร เห็นด้วย หน้ำที่ของผู้บริโภค
เพียงพิสูจน์ว่ำได้ใช้สินค้ำโดยวิธีปกติ หำกน ำหลักตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำใช้ให้น ำสืบ
ถึงควำมจงใจ/ควำมประมำทผู ้ประกอบกำรคงยำก
ผู้บริโภคเสียเปรียบ 

สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย  
แ ต่ บ ำ งก รณี ภ ำ ร ะ ใน ก ำ ร พิ สู จ น์ ค ว ร เป็ น ข อ ง
ผู้ประกอบกำร  

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเห็นด้วยที่
ผู้เสียหำย/ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ ซึ่งเป็นไป
ตำมหลักกฎหมำย “ผู้ใดกล่ำวอ้ำงผู้นั้นต้องเป็นผู้พิสูจน์” 
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๘. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรไม่ต้องรับผิดหำกพิสูจน์ได้ว่ำ สินค้ำนั้นมิได้
เป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือผู้เสียหำยได้รู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือควำมเสียหำยเกิดขึ้น
จำกกำรใช้หรือกำรเก็บรักษำสินค้ำไม่ถูกต้องตำมท่ีผู้ประกอบกำรได้ก ำหนดไว้ (มำตรำ ๗) 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม เห็นด้วย เนื่องจำกผู้ประกอบกำรไม่ควรต้อง
รับผิดในกรณีสินค้ำนั้นมิได้เป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือ
ผู้เสียหำยได้รู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย 
หรือควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกกำรใช้ หรือกำรเก็บรักษำ
สินค้ำไมถู่กต้องตำมท่ีผู้ประกอบกำรได้ก ำหนดไว้ 

ส านักงาน ก.พ. เห็นด้วย แต่มีข้อสังเกตเรื ่อง
เหต ุให ้พ ้นควำมร ับผ ิดของผู ้ป ระกอบกำร ทั ้งนี้  
เห็นควรเพิ่มเติมเหตุให้พ้นจำกควำมรับผิดอีกประกำร 
คือ ข้อต ่อสู ้เรื ่องสถำนะทำงวิทยำศำสตร์และทำง
เทคโนโลยี ในกรณีที ่ควำมรู ้ทำงด ้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และวิทยำกำรต่ำงๆ ที่ก้ำวหน้ำและทันสมัย
ที ่ส ุดเท่ำที ่มีอยู ่ในเวลำที ่ผู ้ผลิตน ำสินค้ำนั ้นออกวำง
จ ำหน่ำยไม่สำมำรถท ำให้ผู ้ผลิตรู ้หรือค้นพบถึงควำม
บ ก พ ร ่อ ง ที ่ม ีอ ยู ่ใ น ส ิน ค ้ำ นั ้น ได ้ ทั ้ง นี ้เ พื ่อ ให้
ผู้ประกอบกำรได้มีโอกำสสู้คดีอย่ำงเป็นธรรม 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เห็นด้วย เนื่องจำกมีหลักกำรสอดคล้องกับบทบัญญัติใน 
มำตรำ ๖ 

กรมการปกครอง เห็นด้วย เพราะเป็นการ
ก าหนดภาระการพิสูจน์ให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ 
เมื่อผู้ประกอบการสามารถพิสูจน์ได้ย่อมไม่ต้องรับผิด 
จึงมีความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้ว 

กรมวิชาการเกษตร เห็นด้วย หำกผู้ผลิตระบุถึง
วิธีกำรใช้ กำรเก็บรักษำอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องเหมำะสม
แล้ว ก็เป็นส่วนที่ผู้บริโภคจะต้องท ำตำมข้อแนะน ำนั้น 

กรมการค้าภายใน เห็นด้วย เนื่องจำกหำก
ผู้ประกอบกำรเป็นผู้พิสูจน์ได้ว่ำสินค้ำนั้นมิได้เป็นสินค้ำ
ที่ไม่ปลอดภัย หรือผู้เสียหำยได้รู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำนั้นเป็น
สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกกำร
ใช้ ห รื อ ก ำ ร เก็ บ รั ก ษ ำ สิ น ค้ ำ ไม่ ถู ก ต้ อ ง ต ำม ที่
ผู้ประกอบกำรได้ก ำหนดไว้ ก็ไม่จ ำต้องรับผิด 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นด้วย
เพรำะเป็นไปตำมหลักกฎหมำย “ผู้ใดกล่ำวอ้ำงผู้นั้นต้อง
พิสูจน์” 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ไม่เห็นด้วย ในกรณีที่ผู้เสียหำยได้รู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำนั้น
เป็นสินค้ำไม่ปลอดภัย เนื่องจำกหำกผู้ประกอบกำร
รู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำนั้นไม่ปลอดภัย ควรน ำออกจำก
ระบบหรือท ำลำยทิ้ง และไม่ควรน ำมำขำยหรือให้ผู้อื่น
ได้ใช้งำนต่อไป เพรำะอำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำย
ได้ ซึ่งผู้ประกอบกำรควรจะรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจำก
กรณีเช่นนี้อยู่แล้ว 

กรมบัญชีกลาง ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกแม้จะเป็น
กำรก ำหนดเหตุยกเว้นควำมรับผิดของผู้ประกอบกำร 
แต่ยังขำดควำมชัดเจนในข้อ ๗ (๒) “ผู้เสียหำยได้รู้อยู่
แล้วว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” โดยเห็นควร
แก้ไขให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น เป็น “ผู้เสียหำยได้รู้อยู่แล้ว
ว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย แต่ยังเสี่ยงเข้ำไป
รับภัยพิบัตินั้นอย่ำงปรำศจำกเหตุอันสมควร” 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่ เห็นด้วย  
เห็นควรให้ตัดข้อควำมในวรรคหนึ่ ง ข้อควำมว่ำ  
“...อันเกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย...” เนื่องจำก ได้มี
กำรก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรจ ำต้องพิสูจน์ว่ำสินค้ำนั้น
มิใช่สินค้ำที่ ไม่ปลอดภัยตำมมำตรำ ๗ (๑) กำรใช้
ข้อควำมในมำตรำ ๗ วรรคแรกว่ำ ไม่ต้องรับผิดต่อ
ควำมเสียหำยอันเกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย จึงเป็น
กำรขัดกับ มำตรำ ๗ (๑) ดังกล่ำว  

ในส่ วนของมำตรำ ๗  (๓ ) เห็ น ควรให้ ตั ด
อนุมำตรำนี้ เนื่องจำกหำกผู้ประกอบกำรพิสูจน์ได้ว่ำ
สินค้ำนั้นมิใช่สินค้ำที่ไม่ปลอดภัยตำมมำตรำ ๗ (๑) 
อันท ำให้ ได้ รับกำรยกเว้นไม่ต้องรับผิดต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นแล้ว มำตรำ ๗ (๓) ซึ่งเป็นบทพิสูจน์
ว่ำควำมเสียหำยเกิดจำกกำรใช้หรือเก็บรักษำสินค้ำไม่
ถูกต้องตำมที่ผู้ประกอบกำรได้ก ำหนดไว้อย่ำงถูกต้อง
และชัดเจนตำมสมควร จึงไม่จ ำเป็น เพรำะหำก
ผู้ประกอบกำรก ำหนดวิธีใช้ไว้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน
ตำมสมควร สินค้ำดั งกล่ ำวก็จะไม่ ใช่สินค้ำที่ ไม่
ปลอดภัยตำมบทนิยำม ซึ่งท ำให้ผู้ประกอบกำรไม่ต้อง
รับผิดตำมมำตรำ ๗ (๑)  



-๑๓- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริ โภค เห็นว่ำ 

มำตรำ ๗ ที่ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรไม่ต้องรับผิดต่อ
ควำมเสียหำย หำกผู้เสียหำยได้รู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำนั้น
เป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ยังขำดควำมชัดเจนเป็นกำร
บัญญัติกฎหมำยที่ค่อนข้ำงกว้ำงยำกต่อกำรตีควำม
และกำรปฏิบัติ จึงควรแก้ไขให้ชัดเจนว่ำผู้เสียหำยต้อง
รู้อย่ำงชัดเจนแล้วและยังยอมเสี่ยงที่จะรับภัยนั้นอย่ำง
ปรำศจำกเหตุอันสมควร 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นว่ำ 
๑. กฎหมำยยังขำดควำมชัดเจนเกี่ยวกับวิธีกำร

พิสูจน์ว่ำสินค้ำไม่เป็นสินค้ำไม่ปลอดภัย  
๒. เสนอให้เพ่ิมเติมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
- ผู้เสียหำยควรรู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำ

ที่ไม่ปลอดภัย (สมัครใจเข้ำเสี่ยงภัย)  
- เพ่ิมข้อพิสูจน์เรื่องข้อจ ำกัดด้ำนเทคโนโลยีใน

ขณะที่ผู้ผลิตไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำสินค้ำไม่ปลอดภัย 
(Tech shift & long model life) 

- เพ่ิมข้อยกเว้นเรื่องสินค้ำที่ไม่ได้มีไว้จ ำหน่ำย 
- ควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดจำกควำมประมำท

เลินเล่อของผู้บริโภคเอง (เนื่องจำกกำรใช้สินค้ำ
ประเภทยำนยนต์นั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมกำรขับขี่ของ
ผู้บริโภคเป็นหลัก) 

๙. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้ผู้ผลิตตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต ไม่ต้องรับผิดหำก
พิสูจน์ได้ว่ำควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำเกิดจำกกำรออกแบบหรือจำกกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต  
(มำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม เห็นด้วย ผู้ผลิตตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต
ไม่ควรต้องรับผิด หำกมิได้ผลิตสินค้ำนอกเหนือไปจำก
ค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต 

ส านักงาน ก.พ. เห็นด้วย ที ่ก ำหนดให้ผู ้ผล ิต
ตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต ไม่ต้องรับผิดหำกพิสูจน์ 
ได้ว่ำควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำเกิดจำกกำรออกแบบ
หรือจำกกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต 

กรมบัญชีกลาง เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นกำร
ก ำหนดเหตุยกเว้นควำมรับผิดของผู้ผลิตตำมค ำสั่งขอ 
ผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต เมื่อพิสูจน์ได้ว่ำสินค้ำนั้นมิได้เป็นสินค้ำ
ที่ไม่ปลอดภัยเกิดจำกกำรออกแบบหรือจำกกำรปฏิบัติ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกผู้ผลิตเป็นผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรผลิตสินค้ำประเภทนั้น ๆ ย่อมสำมำรถคำดกำรณ์
ได้ว่ำสินค้ำที่ผลิตจะน ำมำซึ่งควำมเสียหำยให้แก่
ผู้บริโภคแต่ก็ยังผลิตตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง จึงเห็นว่ำ
ผู้ผลิตก็ต้องรับผิดเช่นเดียวกับผู้ว่ำจ้ำง 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
เห็นว่ำ เสนอให้รับผิดทั้งผู้ผลิตและผู้ว่ำจ้ำง (แล้วให้
ก ำหนดสัดส่วนควำมรับผิด) เพรำะผู้เสียหำยจะไม่ต้อง
ไปค้นหำผู้รับผิด กรณีข้อมูลบนฉลำกไม่ได้ระบุ 

ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร  ไม ่เห ็น ด ้ว ย เมื ่อ รู้
องค์ประกอบควำมผิดรู ้ว ่ำเขำมำจ้ำงผลิตสินค้ำไม่



-๑๔- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เห็นด้วยเนื่องจำกเป็นกำรก ำหนดขอบเขตควำมรับผิด
ของ “ผู้ผลิต” ในกรณีที่มี “ผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต” และตำม
ถ้อยค ำในมำตรำ ๘ นั้น ผู้ผลิตมิได้หลุดพ้นจำกควำมรับ
ผิดโดยอัตโนมัติ หำกแต่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ำควำมไม่
ปลอดภัยของสินค้ำเกิดจำกกำรออกแบบของผู้ว่ำจ้ำงให้
ผลิตหรือจำกกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต 
ทั้งผู้ผลิตจะต้องไม่ได้คำดเห็นหรือควรจะได้คำดเห็นถึง
ควำมไม่ปลอดภัยดังกล่ำว ผู้ผลิตจึงจะหลุดพ้นจำก
ควำมรับผิด 

กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นกำร
ท ำงำนตำมที่ว่ำจ้ำง และผู้ว่ำจ้ำงยังมีควำมรับผิดอยู่ 
และเป็นหลักกำรที่ เป็นธรรมกับทั้ งสองฝ่ำย และ
ผู้บริโภคยังสำมำรถที่จะไปว่ำกล่ำวหรือด ำเนินกำร
เรียกร้องเอำผิดกับผู้ว่ำจ้ำงได้ 

กรมการค้าภายใน เห็นด้วย เนื่องจำกหำกผู้ผลิต
สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำได้ด ำเนินกำรผลิตเป็นไปตำมกำร
ออกแบบหรือค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิตแล้ว ก็ไม่จ ำต้อง
รับผิด  

ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
เห็นด้วย หำกผู้ผลิตตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงได้ทรำบถึง
ควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำว่ำได้เกิดจำกกำรออกแบบ 
หรือจำกกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิตแล้ว 
ไม่ได้ทักท้วงถึงควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำไว้ ควรรับผิด
ร่วมกับผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิตด้วย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นด้วย แต่
ถ้ำทรำบอยู ่ก่อนแล้ว (ก ำหนดให้มีเอกสำรที ่ลงนำม
ก่อนที่จะรับงำน) ก็จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย  เห็นด้วย 
แต่หำกกรณีสินค้ำมีควำมไม่ปลอดภัยที่เห็นได้อย่ำง
ชัดเจน ควรมีหลักฐำนกำรหำรือหรือทักท้วงจำกผู้ผลิต
ตำมค ำสั่งไปยังผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิตเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อน
ท ำกำรผลิต 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นด้วยใน
หลักกำร แต่ขอเสนอให้พิจำรณำข้อสงวนสิทธิ์ว่ำ ผู้รับ
จ้ำงได้ใช้ควำมพยำยำม หรือได้ให้ควำมเห็น/ข้อมูลใน
ฐำนะผู้รับจ้ำงที่มีควำมช ำนำญกำร หรือใช้วิชำชีพ

ปลอดภัยยังผลิตควรต้องร่วมรับผิดตำมหลักประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ ๕๙ วรรคสำมหรือประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๘ ผู้ว่ำจ้ำงต้อง
ร ่ว ม ร ับ ผ ิด ก ับ ผู ้ว ่ำ จ ้ำ ง ห ำ ก เก ิด ล ะ เม ิด ต ่อ
บุคคลภำยนอกนั้นเกิดค ำสั่งของนำยจ้ำง 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วย 
ควรเพิ่มข้อก ำหนดในกำรพิสูจน์ทรำบว่ำต้นเหตุควำม
เสียหำยนั้นเกิดจำกผู้ผลิตตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง หรือ
ควำมเสียหำยนั้นเกิดจำกค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง 
 



-๑๕- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
เฉพำะต่อผู้ว่ำจ้ำงแล้ว ว่ำกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของ 
ผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิตดังกล่ำว อำจท ำให้สินค้ำนั้นเป็นสินค้ำที่
ไม่ปลอดภัย อย่ำงไรก็ดีในกรณีจ้ำงท ำของแม้จะปฏิบัติ
ตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง มำตรฐำน วิธีกำร และขั้นตอน
กำรผลิต ต้องไม่ด้อยไปกว่ำมำตรฐำนตำมปกติวิสัยที่ใช้ 

๑๐. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้ำ ไม่ต้องรับผิดหำกพิสูจน์
ได้ว่ำ ควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำเกิดจำกกำรออกแบบหรือกำรประกอบหรือกำรก ำหนดวิธีใช้  วิธีเก็บรักษำ  
ค ำเตือน หรือกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำของผู้ผลิตสินค้ำนั้น (มำตรำ ๘ วรรคสอง) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เห็นด้วย หำกกำรผลิตส่วนประกอบของสินค้ำนั้น ๆ 
พิสูจน์ได้ว่ำ ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้ำกระท ำกำร
โดยสุจริต และไม่ได้ประมำท เลินเล่อ 

ส านักงาน ก.พ. เห็นด้วย ที ่ก ำหนดให้ผู ้ผล ิต
ส่วนประกอบของสินค้ำ ไม่ต้องรับผิดหำกพิสูจน์ได้ว่ำ 
ควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำเกิดจำกกำรออกแบบหรือ
กำรประกอบหรือกำรก ำหนดว ิธ ีใช ้ ว ิธ ีเก ็บร ักษำ  
ค ำเตือน หรือกำรให้ข้อมูลเกี ่ยวกับสินค้ำของผู ้ผลิต
สินค้ำนั้น 

กรมบัญชีกลาง เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นกำร
ก ำหนดเหตุยกเว้นควำมรับผิดของผู้ผลิตส่วนประกอบ
ของสินค้ำ ไม่ต้ องรับผิดหำกพิสูจน์ ได้ ว่ำควำมไม่
ปลอดภัยของสินค้ำเกิดจำกกำรออกแบบหรือกำร
ประกอบหรือกำรก ำหนดวิธีใช้วิธีเก็บรักษำ ค ำเตือน 
หรือกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำของผู้ผลิตสินค้ำนั้น 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นกำรก ำหนดขอบเขตควำมรับผิด
ของ “ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้ำ” ให้แก่บุคคลอ่ืน
เพ่ื อน ำ ไปผลิ ต เป็ นสิ นค้ ำขั้ น สุ ดท้ ำย  โดยผู้ ผลิ ต
ส่วนประกอบของสินค้ำจะต้องพิสูจน์ให้ได้ควำมตำม
มำตรำ ๘ วรรคสอง จึงจะหลุดพ้นควำมรับผิด 

กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจำกผู้ผลิต
ส่วนประกอบของสินค้ำ ยังคงมีควำมรับผิดอยู่หำก
ส่วนประกอบของสินค้ำที่ตนเองเป็นผู้ผลิตเกิดควำมไม่
ปลอดภัยหรือไม่ ได้มำตรฐำนกำรผลิต หรือควำม
บกพร่องเกิดจำกกำรผลิตของตนเอง  

 
 

ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
ไม่เห็นด้วย ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้ำบำงรำยอำจ
ไม่ทรำบว่ำสินค้ำของตนได้รับกำรประกอบหรือกำร
ก ำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ ค ำเตือน หรือกำรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้ำของผู้ผลิตสินค้ำนั้นอย่ำงไร และอำจ
ไม่ได้รับควำมร่วมมือในกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่ำว 
จึงอำจเป็นกำรสร้ำงภำระแก่ผู้ผลิตส่วนประกอบของ
สินค้ำมำกเกินไป 
 



-๑๖- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
กรมวิชาการเกษตร เห็นด้วย เนื่องจำกส่วนที่

ผลิตนั้นเป็นส่วนประกอบ อีกทั้งเป็นกำรผลิตตำมกำร
ออกแบบ กำรประกอบหรือวิธีกำรก ำหนดใช้จำก 
ผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต 

กรมการค้าภายใน เห็นด้วย เนื่องจำกหำกผู้ผลิต
ส่วนประกอบของสินค้ำสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำควำมไม่
ปลอดภัยของสินค้ำเกิดจำกกำรออกแบบหรือกำร
ประกอบหรือกำรก ำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ ค ำเตือน 
หรือกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำของผู้ผลิตสินค้ำนั้นแล้ว 
ก็ไม่จ ำต้องรับผิด 

กรุงเทพมหานคร จะรับผิดหรือไม่ ควรใช้หลัก 
รู้ /ไม่ รู้ ว่ำสินค้ำนั้ น ไม่ปลอดภัยรู้  แล้ วยั งช่วยผลิต
ส่วนประกอบก็ควรต้องรับผิด 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นด้วย  
แต่ถ้ำทรำบอยู่ก่อนแล้ว (ก ำหนดให้มีเอกสำรที่ลงนำม
ก่อนที่จะรับงำน) ก็จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย  เห็นด้วย  
แต่ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้ำ จะต้องท ำกำรประเมิน
ควำมปลอดภัยของสินค้ำของผู้ผลิตส่วนประกอบเอง
ก่อนให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ท ำกำรประกอบ
สินค้ำ 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นด้วยใน
หลักกำร แต่ขอเสนอให้ พิจำรณำขอสงวนสิทธิ์ว่ำ  
ผู้รับจ้ำงได้ใช้ควำมพยำยำมหรือได้ให้ควำมเห็น/ข้อมูล
ในฐำนะผู้รับจ้ำงที่มีควำมช ำนำญกำรหรือใช้วิชำชีพ
เฉพำะต่อผู้ว่ำจ้ำงแล้ว ว่ำกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของ 
ผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิตดังกล่ำวอำจท ำให้สินค้ำนั้นเป็นสินค้ำที่
ไม่ปลอดภัย 

๑๑. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้ข้อตกลงระหว่ำงผู้บริโภคกับผู้ประกอบกำรที่ได้ท ำไว้
ล่วงหน้ำเพ่ือยกเว้นหรือจ ำกัดควำมรับผิดของผู้ประกอบกำร จะน ำมำอ้ำงเป็นข้อยกเว้นหรือจ ำกัดควำมรับผิด
ไม่ได ้(มำตรำ ๙) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงาน ก.พ. เห็นด้วย เนื่องจำกผู้บริโภคมัก

อยู่ในสถำนะที่ต่อรองไม่ได้ หรือไม่ได้มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกิจกำรนั ้น ๆ ท ำให้ไม่อำจล่วงรู ้ถึงควำมเสียหำยที่
อำจเก ิดขึ ้นและท ำให ้ถ ูกเอำเปรียบได้ง ่ำย ถ ือเป ็น
ข้อตกลง ที่ไม่เป็นธรรม 

 

กรมบัญชีกลาง ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกผู้บริโภค
กับผู้ประกอบกำรสำมำรถก ำหนดข้อตกลงเพ่ือยกเว้น
หรือจ ำกัดควำมรับผิดของผู้ประกอบกำรได้ตำมหลัก
ควำมศักดิ์ สิทธิ์ ในกำรแสดงเจตนำ ตรำบเท่ ำที่
ข้อตกลงดังกล่ำวนั้น ไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน 



-๑๗- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เห็นด้วย ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ำกัดควำมรับผิดของ
ผู้ประกอบกำรที่ท ำไว้ล่วงหน้ำก่อนที่ จะเกิดควำม
เสียหำยนั้น ย่อมเข้ำข่ำยเป็นข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมแก่
ผู้บริโภค 

กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจากสอดคล้อง
กับหลักการที่ผู้ประกอบการได้กล่าวอ้างมาตั้งแต่ต้นแล้ว
ว่าสินค้าของตนมีความปลอดภัย และเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่รัฐสามารถคุ้มครองป้องกัน
สิทธิของผู้บริโภคได้ 

กรมการค้าภายใน เห็นด้วย เนื่องจำกข้อตกลง
ล่วงหน้ำอำจท ำให้ผู้ประกอบกำรที่มีอ ำนำจต่อรอง
เหนือกว่ำใช้เป็นช่องทำงเอำเปรียบผู้บริโภคได้ 

กรุงเทพมหานคร เห ็นด ้วย กฎหมำยฉบับนี้
เกี ่ยวกับช ีว ิตร่ำงประชำชนหำกมีกำรตกลงยกเว ้น
ควำมผิดล่วงหน้ำเท่ำกับขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน 

ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
เห็นด้วย ข้อตกลงเพ่ือยกเว้นหรือจ ำกัดควำมรับผิดควร
ตกลงหลังทรำบถึงควำมเสียหำยที่เกิดข้ึน 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  เห็นด้วย 
เพรำะเป็นไปตำมหลักกฎหมำย เพ่ือควำมสงบเรียบร้อย 
และไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดี 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่เห ็น
ด้วย หำกมีกำรก ำหนดข้อตกลงไว้ล่วงหน้ำแล้วก็ควร
ที่จะน ำมำเป็นข้อยกเว้นหรือจ ำกัดควำมรับผิดชอบ
ได้ตำมเหตุตำมผลที่สมควรเป็นกรณีไป 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไม่เห็นด้วย 
เพรำะขัดกับหลักกำรแสดงเจตนำของคู่สัญญำ เสนอ
ให้เพ่ิมข้อยกเว้นในมำตรำดังกล่ำวในกรณีที่ 

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำผู้บริโภค
ละเลย ไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรใช้ ค ำเตือน ข้อควรระวัง 
หรือใช้สิ นค้ ำนอกวิสั ยที่ ผู้ ป ระกอบกำรแนะน ำ 
เช่น กำรใช้สินค้ำภำยใต้ควำมประมำทเลินเล่อของ
ผู้บริโภคเอง 

- ห รือควำม เสี ยหำยที่ เกิ ดจำกกำรแก้ ไข 
ดัดแปลง ต่อเติมสินค้ำ ที่กระท ำโดยบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญำตจำกผู้ประกอบกำรซึ่ งข้อยกเว้นดังกล่ำว
สำมำรถน ำมำอ้ำงอิงเพ่ือทอนภำระในกำรพิสูจน์ของ
ผู้ประกอบกำรได้  

 

 

๑๒. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค สมำคม และมูลนิธิซึ่ง
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้กำรรับรอง มีอ ำนำจฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำยแทนผู้เสียหำยได้ (มำตรำ ๑๐) 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นกำรช่วยลดภำระและ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยกำรฟ้องคดีดังกล่ำวจะท ำให้ 
ผู้มีควำมรู้และผู้เชี่ยวชำญให้ควำมช่วยเหลือผู้บริโภคได ้

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : 
เห็นด้วย เพรำะผู้บริโภคบำงคนไม่มีควำมรู้ กำรมี
สมำคมหรือมูลนิธิด ำเนินกำรฟ้องคดีแทนจะเป็นกำร
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยได้ แต่ควรเป็นกำรมอบ
อ ำนำจของผู้เสียหำยให้องค์กรดังกล่ำวด ำเนินกำรแทน 

ส านั ก งาน  ก .พ . เห ็น ด ้ว ย  ที ่ก ำ ห น ด ให้
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู ้บริโภค สมำคม และมูลนิธิ 
ซึ ่งคณะกรรมกำรคุ ้มครองผู ้บร ิโภคให ้กำรร ับรอง  

กรมบัญชีกลาง ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกไม่ควรจ ำกัด
อยู่เฉพำะคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมำคม
ที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภครับรองเท่ำนั้น  
ควรเปิดโอกำสให้องค์กรอ่ืน ๆ ที่มีศักยภำพ เช่น  
สภำทนำยควำม โดยเข้ ำมำใช้อ ำนำจฟ้องแทน
ผู้เสียหำยโดยได้รับกำรยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียมเช่นกัน 
หรือควรปรับกลไกรองรับกำรฟ้องร้องที่มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น และก ำหนดเพ่ิมกำรด ำเนินคดีแบบกลุ่มอัน
เป็นกำรด ำเนินคดีที่ศำลอำจอนุญำตให้เสนอค ำฟ้องต่อ
ศำล เพ่ือให้ศำลมีค ำพิพำกษำแสดงสิทธิของโจทก์
หลำยรำยในควำมเสียหำยจำกสำเหตุเดียวกันมำใช้กับ
กำรด ำเนินคดีลักษณะนี้ 



-๑๘- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
มีอ ำนำจฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำยแทนผู้เสียหำยได้ 

กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยที่รัฐสำมำรถคุ้มครอง
ป้องกันสิทธิของผู้บริโภคได้เป็นอย่ำงดี 

กรมวิชาการเกษตร เห็นด้วย เนื่องจำกบำง
หน่วยงำนเป็นหน่วยงำนที่ต้องคุ้มครองผู้บริโภค 

กรมการค้าภายใน เห็นด้วย เนื่องจำกหน่วยงำน
ดังกล่ำวมีขึ้นเพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
หำกผู้บริโภคไม่อำจด ำเนินคดีเองได้ เป็นหน้ำที่ของ
หน่ วยงำนที่ จะต้องด ำเนินกำรแทนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 

ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
เห็ น ด้ วย  เป็ น กำรช่ วย เหลื อป ระชำชน ให้ ได้ รั บ
ค่ำเสียหำยโดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่กฎหมำย
ก ำหนด และเป็นกำรลดภำระในกำรด ำเนินคดีของ
ผู้บริโภค 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นด้วย 
หำกมีกำรมอบอ ำนำจจำกผู้เสียหำยให้หน่วยงำนที่อ้ำง
ถึงเป็นผู้รับมอบอ ำนำจในกำรฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำย 

 

กรุงเทพมหานคร เห็นว่ำ ควรเปิดโอกำสให้
องค์กรอ่ืนๆ ที่มีศักยภำพ เช่น สภำทนำยควำม หรือ
อ งค์ ก ร พั ฒ น ำ เอ ก ช น ที่ คุ้ ม ค ร อ งผู้ บ ริ โภ ค ที่
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริ โภคยังไม่ ได้ รับรอง  
เข้ำมำใช้อ ำนำจฟ้องแทนผู้ เสียหำยโดยได้รับกำร
ยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียมเช่นกัน หรือควรปรับกลไก
รองรับกำรฟ้องร้องมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
เห็นด้วย ทั้ งนี้มีข้อเสนอเพ่ิมเติม คือ พิจำรณำให้
ครอบคลุมบทบำทสภำองค์กรของผู้บริโภค ที่เกิดขึ้น
ใหม่ตำม ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งสภำองค์กร
ข อ งผู้ บ ริ โภ ค  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  อี ก ทั้ ง ค ว รป รั บ
กระบวนกำรของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ด ำเนินกำรรับรององค์กรให้มีจ ำนวนมำกขึ้น และให้มี
กำรกระจำยทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค (จังหวัด
ต่ำง ๆ) เพ่ือรองรับผู้บริโภคที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ
ไทย 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เห็นว่ำ
มำตรำ ๑ ๐  ก ำรก ำหน ดอ ำน ำจ ฟ้ อ งคดี เรี ย ก
ค่ำเสียหำยแทนผู้ เสียหำย ไม่ควรจ ำกัดอยู่ เฉพำะ
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  หรือสมำคมที่
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภครับรองตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภคเท่ำนั้น  ควรปรับปรุง
กฎหมำยโดยเพ่ิมเติมบทบำทขององค์กรผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน คือ สภำองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งสภำองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรตำมมำตรำ 
๑๔ (๗ ) ด ำเนินคดี เกี่ ยวกับกำรละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภคตำมที่เห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ร้องขอ โดยใน
กำรด ำเนินกำรตำม (๗) ให้สภำองค์กรของผู้บริโภคมี
อ ำนำจฟ้องคดีได้ทั้งคดีแพ่งคดีอำญำและคดีผู้บริโภค 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไม่เห็นด้วย 
เพรำะไม่ใช่ผู้ เสียหำย และไม่ได้มีควำมรู้ เกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมสินค้ำที่มีปัญหำหรือข้อกฎหมำย  

อย่ำงไรก็ตำม เห็นด้วยที่ จะมีองค์กรของ
ภำครัฐที่ให้ควำมช่วยเหลือผู้บริโภค แต่ต้องมีกำร
พิจำรณำกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพ่ือก ำหนดหน้ำที่ของ
องค์กรดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งกำรเปิดเผย 
ประกำศหรือประชำสัมพันธ์กรณีปัญหำเพรำะเป็น



-๑๙- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
กำรสร้ำงผลกระทบในเชิงลบต่อภำพลักษณ์ของ
ผู้ประกอบกำรที่ถูกกล่ำวหำ โดยที่ยังไม่มีกำรตัดสินว่ำ
มีควำมผิดใด ๆ เกิดขึ้น นอกจำกนี้กำรมีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนจะสำมำรถช่วยละภำระงำนและงบประมำณ
ของภำครัฐและคดีพิพำทลง 

๑๓. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้ศำลมีอ ำนำจก ำหนดค่ำเสียหำยส ำหรับควำมเสียหำยต่อ
จิตใจ (มำตรำ ๑๑ (๑)) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงาน ก.พ. เห็นด้วย ที่ก ำหนดให้ศำลมี

อ ำนำจก ำหนดค่ำเสียหำยส ำหรับควำมเสียหำยต่อจิตใจ 
กรมบัญ ชี กล าง เห็ น ด้ วย  เนื่ อ งจ ำกกำร

ก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือกำรละเมิด ศำลจะต้องใช้
ดุลพินิจในขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนดไว้ กล่ำวคือในกำร
ก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนนั้นศำลจะต้องพิเครำะห์
พฤติกำรณ์แห่งละเมิด และควำมร้ำยแรงแห่งละเมิด 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นบทบัญญัติที่ให้ศำลมีอ ำนำจใช้
ดุลพินิจในกำรก ำหนดค่ำเสียหำยส ำหรับควำมเสียหำย
ต่อจิตใจ อันเป็นผลเนื่องมำจำกควำมเสียหำยต่อร่ำงกำย 
สุขภำพ หรืออนำมัยของผู้ เสียหำยนอกเหนือจำกค่ำ
สินไหมทดแทนเพื่อละเมิด 

กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจำกเป็นควำม
เสียหำยที่ เล็งเห็นได้โดยสภำพว่ำ ผู้บริโภคที่ ได้รับ 
ควำมเสียหำยจำกกำรใช้สินค้ำนั้น ๆ จะเกิดผลกระทบ
ต่อสภำพจิตใจ และกำรพิสูจน์ควำมเสียหำยให้เห็น
ประจักษ์ท ำได้ยำก กำรที่ก ำหนดหน้ำที่ให้ศำลก ำหนด
ค่ำเสียหำยต่อจิตใจ จึงเป็นหลักกำรที่เหมำะสมและ
จ ำเป็น 

กรมการค้าภายใน เห็นด้วย ทั้งนี้ ควรมีบรรทัด
ฐำนที่แน่นอนส ำหรับกำรก ำหนดค่ำเสียหำยที่เหมำะสม
แก่ควำมเสียหำยต่อจิตใจ 

กรุงเทพมหานคร เห ็นด ้วยแม ้ในประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ไม่มีระบุไว้โดยตรงศำลยัง
วินิจฉัยว่ำละเมิดต่ออนำมัย  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นด้วย 
ตำมเหตุของควำมเสียหำยและประเภทสินค้ำอันตรำย 

 

กรุงเทพมหานคร เห็นว่ำควรตัดค ำว่ำควำม
เศร้ำโศกเสียใจทิ้ง เพรำะตำมแนวฎีกำผู้เสียจะเรียก
ค ่ำเส ียหำยเกี ่ยวก ับควำมเศร ้ำโศกเส ีย ใจไม ่ได้
กฎหมำยแพ่งไม่มีบัญญัติไว้ 

ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
ไม่เห็นด้วย เป็นกำรสร้ำงภำระแก่ผู้ประกอบกำรมำกขึ้น 

สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เห็นด้วย 
ควรมีกระบวนกำรอ่ืน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วย 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไม่เห็นด้วย

ควรจะเป็นภำระกำรพิสูจน์ของผู้เสียหำยเอง 



-๒๐- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นด้วย 

เนื่องจำกเป็นควำมเสียหำยที่ไม่เป็นตัวเงินและพิสูจน์ได้
ยำก อำจก ำหนดจ ำนวนค่ำเสียหำยขั้นสูงสุดในกฎหมำย
ล ำดับรองซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกำรในกำร
ควบคุมค่ำใช้จ่ำย และจ ำกัดวงเงินซื้อประกันภัย และ
ควรเป็นจ ำนวนที่มีฐำนควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกำร
ได้รับควำมเสียหำยต่อร่ำงกำย   

๑๔. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้ศำลมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ประกอบกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
เพ่ือกำรลงโทษเพ่ิมข้ึน (มำตรำ ๑๑ (๒) ) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
กรมบั ญ ชี กล าง  เห็ น ด้ ว ย  เนื่ อ งจ ำกกำร

ก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือกำรละเมิด ศำลจะต้องใช้
ดุลพินิจในขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนดไว้ กล่ำวคือในกำร
ก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนนั้นศำลจะต้องพิเครำะห์
พฤติกำรณ์แห่งละเมิด และควำมร้ำยแรงแห่งละเมิด 
โดยในกำรก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือกำรลงโทษ
เพ่ิมข้ึน เป็นกำรมุ่งให้เกิดผลในทำงยับยั้ง ผู้ประกอบกำร
ได้ตระหนักว่ำควำมเสียหำยที่ เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ ไม่
ปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเป็นภำระของ
รัฐบำล ค่ำเสียหำยดังกล่ำวอำจเพ่ิมขึ้นตำมกำรกระท ำ
ผิดของผู้ประกอบกำร แต่อย่ำงไรก็ตำมนอกเหนือจำก
กำรก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือกำรลงโทษเพ่ิมขึ้น
และเพ่ือเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคคนอ่ืน ๆ เห็นควร
ก ำหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรเรียกเก็บหรือเรียกคืนสินค้ำ
ที่ไม่ปลอดภัยนั้นอย่ำงเร่งด่วน และให้มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลควำมไม่ปลอดภัยสู่สำธำรณชน 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เห็ นด้ วย  เนื่ องจำกให้ อ ำน ำจศำลในกำรลงโทษ
ผู้ประกอบกำรหนักขึ้น  เฉพำะในกรณีที่ปรำกฏว่ำ
ผู้ประกอบกำรผลิตน ำเข้ำ หรือขำยสินค้ำ โดยรู้อยู่แล้ว
ว่ำเป็นสินค้ำที่ ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้ เพรำะควำม
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือเมื่อรู้แล้วว่ำสินค้ำไม่
ปลอดภัยภำยหลังจำกกำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยสินค้ำ
นั้นแล้วไม่ด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือป้องกันควำมเสียหำย 

กรมการปกครอง เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่รัฐสามารถคุ้มครอง
ป้องกันสิทธิของผู้บริโภคให้ ได้รับการเยียวยาหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างเหมาะสม และยังเป็น

ส านักงาน ก.พ. เห็นด้วย แต่มีข้อสังเกตเรื่อง
กำรก ำหนดให้ศำลมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ประกอบกำรจ่ำย 
ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรลงโทษเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน ๒ 
เท่ำ ของจ ำนวนค่ำเสียหำยจริง เนื่องจำกบำงกรณีที่
ผู ้ประกอบกำรทรำบว่ำสินค้ำไม่ปลอดภัยแต่ก็ย ัง
จ ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำว และท ำให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อประชำชนในวงกว้ำง ศำลอำจวินิจฉัยค่ำสินไหม
เพื่อกำรลงโทษได้มำกกว่ำ ๒ เท่ำของค่ำเสียหำยจริง 
เพื่อให้ผู ้ประกอบกำรส ำนึกถึงกำรกระท ำควำมผิด
ของตนได้ จึงเห็นควรน ำกรอบดังกล่ำวออก ทั ้งนี้
หลักดังกล่ำวสอดคล้องกับกฎหมำยควำมรับผิดต่อ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำไม่ที่ปลอดภัยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเป็นค่ำปรับแทนค่ำสินไหม
ทดแทนเพื่อกำรลงโทษที่เพ่ิมข้ึน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ       
เห็นว่ำ แต่ควรเพ่ิมเติมเรื่องกำรเรียกเก็บ หรือเรียกคืน
สินค้ำที่ไม่ปลอดภัยที่พิสูจน์แล้วว่ำไม่ปลอดภัย เพ่ือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้ำง 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เห็นว่ำ
มำตรำ ๑๑ (๒) กำรก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือ
ควำมเสียหำยโดยก ำหนดให้ไม่เกินสองเท่ำของค่ำ
สินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น เป็นค่ำเสียหำยในเชิง
ลงโทษมุ่งให้เกิดผลในทำงยับยั้งไม่ให้มีกำรกระท ำ
ผิดพลำดอย่ำงเดิมซ้ ำอีก แต่ควรมุ่งให้เกิดผลในทำง
ลงโทษเพ่ือยับยั้งไม่ให้เกิดกำรกระท ำผิดตั้งแต่แรก จึง
ควรเพ่ิมกำรก ำหนดอัตรำค่ำสินไหมทดแทนให้มำกข้ึน



-๒๑- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
การสร้างหลักประกันที่บั งคับให้ผู้ประกอบการพ่ึง
ระมัดระวังในสินค้าที่ตนเองจ าหน่าย ขาย หรือเสนอ
ขาย โดยทั่วไป ต่อผู้บริโภค   

กรมวิชาการเกษตร เห็นด้วย เนื่องจำกข้อส ำคัญ
ของอนุมำตรำนี้ชี้ชัดแล้วว่ำ ผู้ผลิต น ำเข้ำ หรือขำย รู้อยู่
แล้วว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำไม่ปลอดภัย 

กรมการค้าภายใน เห็นด้วย เนื่ องจำกเป็น
บทลงโทษผู้ประกอบกำรที่เหมำะสม และเป็นกำรป้อง
ปรำมมิให้ผู้ประกอบกำรกลับมำกระท ำควำมผิดซ้ ำอีก 

กรุงเทพมหานคร เห็นด้วย กฎหมำยอำญำยัง
เพิ ่มโทษได้หำกผิดซ้ ำ กฎหมำยฉบ ับนี ้ก ็ควรท ำได้
เช่นกัน 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นด้วยเฉพำะ
กรณีที่ผู้ประกอบแสดงเจตนำเพิกเฉย หรือละเลยต่อ
ควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ หรือเพิกเฉยต่อกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบ 

เพ่ือให้ตระหนักว่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่
ไม่ปลอดภัยนั้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคประชำชน
สังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจำก
ค่ำเสียหำยในเชิงลงโทษแล้ว เพ่ือเป็นกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคคนอ่ืน ๆ ควรเพ่ิมเติมในมำตรำ ๑๑ ให้มีกำร
เรียกเก็บหรือเรียกคืน (recall) สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย 
โดยผู้ประกอบกำรซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้ำนั้นอย่ำง
เร่งด่วนทันเหตุกำรณ์  และให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ค ว ำม ไม่ ป ล อ ด ภั ย สู่ ส ำ ธ ำ ร ณ ช น  ใน ก รณี ที่
ผู้ประกอบกำรชักช้ำไม่ทันกำรหน่วยงำนของรัฐบำลที่
รับผิดชอบมีอ ำนำจเรียกเก็บหรือเรียกคืนแทน โดย
ผู้ประกอบกำรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบภำระค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมด ทั้งนี้ควรพิจำรณำปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ประเด็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนควำมปลอดภัย
ตำมพระรำชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เห็น
ด้วย ควรมีกระบวนกำรอ่ืน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไมเ่ห็นด้วย 
 

๑๕. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยเป็นอันขำดอำยุควำมเมื่อพ้น ๓ ปี 
นับแต่วันที่ผู้เสียหำยรู้ถึงควำมเสียหำยและรู้ตัวผู้ประกอบกำรที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้น ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีกำร
ขำยสินค้ำนั้น (มำตรำ ๑๒ วรรคหนึ่ง) 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงาน ก.พ. เห ็นด ้วย กับอำย ุควำมกำร

เรียกร้องค่ำเสียหำย 
กรมการปกครอง เห็ นด้ วย  เนื่ องจากเป็ น

ระยะเวลาที่เพียงพอต่อการใช้สิทธิเรียกร้องและเป็น
ระยะเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมที่ท าให้สิทธิเรียกร้อง
นั้น ๆ ระงับสิ้นไป 

กรมการค้าภายใน เห็นด้วย เนื่องจำกกรณี
ดังกล่ำวก ำหนดอำยุควำมเรียกร้องค่ำเสียหำยไว้
เหมำะสมแล้ว 

กรุงเทพมหานคร เห็นว่ำ เหมำะสมหำกมำกกว่ำ 
๑ ปี พยำนบุคคล พยำนวัตถุ อำจคลำดเคลื่อน และ ๓ 
ปีนับแต่รู้กำรกระผิด และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดก็เหมำะแล้ว 
เพรำะระยะเวลำที่เพ่ิมจำกประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ใช้ ๑ ปี เพรำะกำรละเมิดของประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์เป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วน แต่กฎหมำย

กรมบัญชีกลาง ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกไม่เหมำะสม
และสอดคล้องกับกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยจำกกำร
บริโภคสินค้ำบำงชนิด ซึ่งควำมเสียหำยอำจจะไม่ส่งผล
กับผู้บริโภคเองโดยตรง แต่อำจส่งผลกระทบในระยะ
ยำว หรือส่งผลกระทบต่อรุ่นลูกหรือรุ่นหลำนของ
ผู้บริโภคโดยมีระยะเวลำยำวนำนกว่ำ ๑๐ ปี 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เห็นว่ำมำตรำ 
๑๒ วรรคหนึ่ง กำรก ำหนดอำยุควำม ๑๐ ปี ยังไม่
เหมำะสมเนื่องจำกอำยุควำมสั้นไป ควรขยำยอำยุ
ควำมออกไปเพ่ือให้สำมำรถคุ้มครองควำมปลอดภัย
จำกกำรบริโภคสินค้ำบำงชนิดที่มีอันตรำยเกิดควำม
เสียหำย แต่ไม่เกิดผลกับผู้บริโภคทันทีอำจใช้เวลำ
ยำวนำนกว่ำ ๑๐ ปีหรืออำจส่งผลกระทบในรุ่นลูก
หรือรุ่นหลำนของผู้บริโภค 

 



-๒๒- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ฉบับนี้ เพ่ิมเพรำะกำรแสดงอำกำรให้เห็นจำกกำรใช้
สินค้ำแล้วเกิดโรคอำจต้องใช้เวลำสะสมพิษนำนสักระยะ
จึงพบอำกำร 

ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
เห็นด้วย เพ่ือเป็นกำรขยำยอำยุควำมคดีละเมิดจำก
ประมวลกฎหมำยแพงและพำณิชย์ 

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วย 
เนื่องจำกสินค้ำอำทิอำหำรและเครื่องดื่มบำงอย่ำงมี
อำย ุกำร เก ็บ ร ักษ ำน ้อยกว ่ำ  ๓  ป ี กำรก ำหนด
ระยะเวลำกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและอำยุควำมจึง
ควรส ัมพ ันธ ์ก ับอำย ุกำรเก ็บร ักษำส ำหร ับแต ่ละ
ผลิตภัณฑ์ด้วย 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วย 
ควรก ำหนดอำยุควำมภำยใน ๓ เดือนหรือ ๖ เดือน 
เนื่ องจำกหำกพบว่ำสินค้ ำมี ควำมไม่ปลอดภั ย 
ผู้เสียหำยควรด ำเนินกำรเรียกร้องสิทธิโดยเร็ว เพ่ือให้
ผู้ผลิตสินค้ำรับทรำบและบรรเทำควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดข้ึนกับผู้ใช้สินค้ำรำยอ่ืน 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นว่ำ 
๑. ควรใช้หลักกำรเดียวกันกับกฎหมำยละเมิด 
๒ . เสนอให้แยกอำยุควำมของสินค้ำแต่ละ

ประเภทออกมำอย่ำงชัดเจน โดยอำจพิจำรณำอำยุ
ควำมตำมระยะเวลำกำรรับประกันของสินค้ำ เป็นต้น  

๓. ขอให้ตัดในส่วนของอำยุควำมที่ก ำหนดไว้ที่
ไม่เกิน ๑๐ ปีนับ แต่วันที่รู้ถึงควำมเสียหำย เพรำะ
เป็นกำรให้สิทธิที่นำนเกินไปซึ่งยำกต่อกำรพิสูจน์ถึง
สำเหตุที่แท้จริงของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นและเป็น
กำรสร้ำงภำระกำรพิสูจน์ให้กับผู้ประกอบกำร รวมถึง
อำจก่อให้เกิดกรณีพิพำทจ ำนวนมำก  

 

๑๖. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้ในกรณีที่ควำมเสียหำยเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ 
หรืออนำมัย ผู้เสียหำยหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนต้องใช้สิทธิเรียกร้องภำยใน ๓ ปีนับแต่วันที่รู้ถึงควำมเสียหำย 
และรู้ตัวผู้ประกอบกำรที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงควำมเสียหำย (มำตรำ ๑๒ วรรคสอง) 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านั ก งาน  ก .พ . เห ็น ด ้วย  ก ับ อ ำย ุค ว ำม

ค ่ำเส ียหำยส ำหร ับควำม เส ียหำยเก ิดขึ ้นต ่อช ีว ิต 
ร่ำงกำย สุขภำพ หรืออนำมัย 

กรมการปกครอง เห็ นด้ วย  เนื่ องจากเป็ น
ระยะเวลาที่เพียงพอต่อการใช้สิทธิเรียกร้องและเป็น
ระยะเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมที่ท าให้สิทธิเรียกร้อง
นั้น ๆ ระงับสิ้นไป  

กรมการค้าภายใน  เห็นว่ำ ควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นต่อร่ำงกำยโดยผลของสำรที่สะสมอยู่ในร่ำงกำย 
อำจไม่ปรำกฏอำกำรภำยในระยะเวลำอำยุควำมตำม
มำตรำ ๑๒ วรรคหนึ่ง ได้ จึงเห็นสมควรแล้วที่มีกำร

กรมบัญชีกลาง ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกสำรพิษ
ในสินค้ำบำงชนิดอำจสะสมและใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เช่น กำรสะสมของสำร
ปรอทในผิวหนัง ซึ่งดูดซึมเข้ำสู่กระแสโลหิตท ำให้ตับ
และไตอักเสบ เกิดโรคโลหิตจำงทำงเดินปัสสำวะ
อักเสบ อีกทั้งในสตรีมีครรภ์ปรอทจะดูดซึมเข้ำสู่
ร่ำงกำยไปสู่ทำรก ท ำให้เด็กมีสมองพิกำรและปัญญำ
อ่อน ดังนั้น จึงเห็นควรก ำหนดระยะเวลำให้มีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดจำกกำร
บริโภคสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย 

 



-๒๓- 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
บัญญัติอำยุควำมที่ควำมเสียหำยหำยเกิดขึ้นแตกต่ำงกัน
ไว้ในวรรคสอง 

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่เห ็น
ด ้วย เนื ่องจำกส ินค ้ำอำท ิอำหำรและเครื ่องดื ่ม
บำงอย่ำงมีอำยุกำรเก ็บรักษำน้อยกว่ำ ๓  ปี กำร
ก ำหนดระยะเวลำกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและอำยุ
ควำมจึงควรสัมพันธ์กับอำยุกำรเก็บรักษำส ำหรับแต่
ละผลิตภัณฑ์ด้วย 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วย 
ควรก ำหนดอำยุควำมภำยใน ๓ เดือนหรือ ๖ เดือน 
เนื่ องจำกหำกพบว่ำสินค้ ำมี ควำมไม่ปลอดภั ย 
ผู้เสียหำยควรด ำเนินกำรเรียกร้องสิทธิโดยเร็ว เพ่ือให้
ผู้ผลิตสินค้ำรับทรำบและบรรเทำควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดข้ึนกับผู้ใช้สินค้ำรำยอ่ืน 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นว่ำ 
๑. เสนอให้ใช้สิทธิเรียกร้องภำยใน ๑ ปีนับ  

แต่วันที่รู้ถึงควำมเสียหำย และรู้ตัวผู้ประกอบกำรที่
ต้องรับผิด แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับ แต่วันที่เกิดควำม
เสียหำย (ตำมหลักละเมิดแห่งประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์) 

๒. ขอให้ตัดในส่วนของอำยุควำมที่ก ำหนดไว้ที่
ไม่เกิน ๑๐ ปีนับ แต่วันที่รู้ถึงผู้ประกอบกำรที่ต้องรับ
ผิด เพรำะเป็นกำรให้สิทธิที่นำนเกินไป ซึ่งยำกต่อกำร
พิสูจน์ถึงสำเหตุที่แท้จริงของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
และเป็นกำรสร้ำงภำระกำรพิสูจน์ให้กับผู้ประกอบกำร
รวมถึงอำจก่อให้เกิดกรณีพิพำทจ ำนวนมำก 

 

๑๗. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก ำหนดให้ถ้ำมีกำรเจรจำเกี่ยวกับค่ำเสียหำยที่พึงจ่ำยระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรและผู้เสียหำยหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทน ให้อำยุควำมสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่ำงนั้นจนกว่ำฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่งได้บอกเลิกกำรเจรจำ (มำตรำ ๑๓) 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เห็นด้วย เพรำะหำกนับรวมเวลำกำรเจรจำอำจท ำให้
ผู้เสียหำยเสียเปรียบ เพรำะต้องจ ำใจยอมรับค่ำเสียหำยที่
ผู้ประกอบกำรเสนอเนื่องจำกคดีจะหมดอำยุควำม 

ส านักงาน ก.พ. เห็นด้วย ที่ก ำหนดให้อำยุควำม
สะดุดหยุดลงเมื่อมีกำรเจรจำเกี่ยวกับค่ำเสียหำย 

กรมบัญชีกลาง เห็นด้วย เนื่องจำกกรณีที่อำยุ
ควำมสะดุดหยุดลง เป็นผลของทำงกฎหมำยซึ่งเมื่อมี
พฤติกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในระหว่ำงนับอำยุควำม
เป็นเหตุให้กำรนับอำยุควำมหยุดลง และกำรที่อำยุควำม

กรุงเทพมหานคร ไม่เห็นด้วย เห็นว่ำจะท ำให้
อำยุควำมยำวเกินไปมีผลต่อพยำนหลักฐำนและข้อมูล
ต่ำงๆ มีโอกำสคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง ควรใช้
หลักเดียวกับประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
มำตรำ ๒๐ ตรี วรรคสี่ จะเหมำะว่ำ คือหำกกำรเจรจำ
ไม่ส ำเร็จแล้วท ำให้ขำดอำยุควำมเหลืออำยุไม่ถึง ๖๐ 
วัน ให้สิทธิโจทกฟ้์องคดีต่อศำลภำยใน ๖๐ วัน  

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไม่เห็นด้วย 
เนื่องจำกไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมำยทั่วไป ซึ่งอำยุ
ควำมไม่ควรสะดุดหยุดลงเพรำะจะท ำให้คู่กรณีประวิง
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หยุดลงนั้น ถือเป็นผลที่ดีต่อผู้มีสิทธิเรียกร้องท ำให้คดีไม่
ขำดอำยุควำม 

กรมการปกครอง เห็ นด้ วย  เนื่ องจำกเป็ น
หลักกำรที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่รัฐควรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สร้ำงควำมเป็นธรรมให้กับผู้เสียหำยให้สำมำรถใช้สิทธิ 
หรือคุ้มครองสิทธิของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม เป็น
กระบวนกำรยุติ ธรรมทำงเลือกจะมีขอบเขตกำร
เบี่ยงเบนคดีออกจำกระบบยุติธรรมหลัก ระงับข้อพิพำท
ในขั้นตอนก่อน ระหว่ำง และ หลั งกำรพิจำรณ ำ
ตำมปกติ เพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์สุดท้ำยร่วมกัน 

กรมวิชาการเกษตร เห็นด้วย เนื่องจำกถ้ำหำกมี
กำรผิดจำกข้อตกลงที่เจรจำ จะได้มีอำยุควำมในกำร
ฟ้องร้องกันต่อไป 

กรมการค้าภายใน เห็นด้วย เนื่องจำกหำกไม่มี
กำรให้อำยุควำมสะดุดหยุดอยู่ ไม่นับในระหว่ำงนั้น
จนกว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งได้บอกเลิกกำรเจรจำแล้ว ฝ่ำย
ผู้ประกอบกำรอำจใช้กำรเจรจำต่อรองประวิงเวลำจนท ำ
ให้คดีขำดอำยุควำมได ้

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นด้วย 
เพ่ือให้ได้ข้อยุติโดยไม่ต้องถึงกำรพิจำรณำคดี  

เวลำและอำจมีกำรใช้สิทธิโดยไม่สุจริตได้ 
 

๑๘. ท่ำนเห็นว่ำกฎหมำยนี้ยังมีควำมจ ำเป็นและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ พัฒนำกำรของ
เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ เพียงใด 

 

จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นว่ำ กฎหมำยฉบับ

นี้ยังคงมีควำมจ ำเป็นและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ 
พัฒนำกำรของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบธุรกิจ 

ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ มี ควำมจ ำเป็นอย่ ำงยิ่ ง และสอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบันที่  พัฒนำกำรของเทคโนโลยีมี
ควำมก้ำวหน้ำซับซ้อนอย่ำงมำกส่งผลโดยตรงต่อกำร
ผ ลิ ต สิ น ค้ ำ  ก ร ะท บ ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต  ข อ งผู้ บ ริ โภ ค  
และผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องให้ควำมส ำคัญต่อควำม
ปลอดภัยของสินค้ำที่ผลิตที่มีต่อผู้บริโภค 

ส านั กงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เห็นว่ำ  
มีควำมจ ำเป็นในกำรบังคับใช้ต่อไป เพรำะเป็นกฎหมำย
ที่ให้ควำมคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำยจำก
สินค้ำที่ ไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้มำตรฐำน  เนื่องจำก
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จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
ปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีและกำรบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปมีกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำเป็น
จ ำนวนมำกกำรมีกฎหมำยรองรับจึงเป็นกำรเหมำะสม 

ส านักงาน ก.พ. เห็นว่ำ กฎหมำยควำมรับผิดต่อ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยยังคงมี
ควำมจ ำเป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจำกเป็นกฎหมำยที่
คุ้มครองผู้บริโภค ท ำให้ผู้บริโภคมีโอกำสได้รับกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่ เกิดจำกสินค้ำไม่ปลอดภัย และท ำให้
ผู้ประกอบกำรระมัดระวังในกำรผลิตสินค้ำมำกขึ้น 

ส านั กงานการตรวจ เงิน แผ่ นดิ น  เห็ น ว่ ำ 
กฎหมำยนี้ยังคงมีควำมจ ำเป็น และสอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ พัฒนำกำรของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจำกในปัจจุบันกำร
ได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยยังคงเกิดขึ้น 
ดังนั้น จึงยังจ ำเป็นต้องมีกฎหมำยที่คุ้มครองผู้บริโภค
และให้ควำมเป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ 

กรมบัญชีกลาง เห็นว่ำ กำรบังคับใช้กฎหมำย
ยังคงมีควำมจ ำเป็น แต่เนื่องจำกเทคโนโลยี และวิถีชีวิต
ของผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ จึงเห็นควรให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้มี
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์มำกยิ่งข้ึน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นว่ำ กฎหมำยนี้ยังมีควำม
จ ำเป็นและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน และ
แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มในกำร
เรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยมำก
ขึ้น กำรก ำหนดให้ผู้เสียหำยไม่ต้องพิสูจน์ถึงควำมไม่
ปลอดภัยของสินค้ำ จะเป็นกำรช่วยลดภำระของ
ผู้บริโภค เนื่องจำกผู้บริโภคไม่มีควำมรู้ในกระบวนกำร
ผลิต หรือออกแบบ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ      
เห็นว่ำ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรผลิตหรือน ำเข้ำสินค้ำซึ่งมี
กระบวนกำรผลิตที่ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ซึ่งสินค้ำดังกล่ำวได้เข้ำมำมีบทบำท
ต่อชีวิตประจ ำวันของประชำชนเป็นอย่ำงมำก กำรที่
ผู้บริโภคจะตรวจพบว่ำสินค้ำเหล่ำนั้นไม่ปลอดภัยจึง
กระท ำได้ยำกยิ่งขึ้น เมื่อผู้บริโภคน ำสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย
ไปใช้อำจเกิดอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ อนำมัย 
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จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
จิต ใจ หรือทรัพย์ สิน ได้  พระรำชบัญญั ติ ฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำย
ที่เกิดจำกสินค้ำไม่ปลอดภัยให้ได้รับกำรเยียวยำ ชดใช้
ค่ำเสียหำยอย่ำงเป็นธรรมนั้น จึงยังมีควำมจ ำเป็นและ
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ พัฒนำกำรของเทคโนโลยี 
และวิถีชีวิต และผู้ประกอบธุรกิจ 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติฉบับนี้ยังมีควำม
จ ำเป็น ส่วนควำมสอดคล้องกับสภำพสั งคมและ
เทคโนโลยีมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องศึกษำวิเครำะห์ใน
หลำยๆ มิติ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำยในส่วน
ของกำรคุ้มครองผู้บริโภคในทิศทำงที่ถูกต้องและสร้ำง
เป็นธรรมให้กับสังคมส่วนรวม 

กรมการปกครอง เห็นว่ำ เจตนำรมณ์ ของ 
พระรำชบัญญัติฉบับนี้มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภค แต่ในโครงสร้ำงของกฎหมำยกลับไม่มีบท
บังคับหรือให้อ ำนำจใด ๆ แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทั้งต่อ
ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค ท ำได้เพียงแต่ไกล่เกลี่ยและ
เจรจำเท่ำนั้น เป็นผลให้ไม่สำมำรถบังคับใช้กฎหมำยได้
อย่ำงแท้จริงจึงเห็นควรอย่ำงยิ่งที่จะก ำหนดหลักกำร
เพ่ิมเติม โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจที่จะออก
ค ำสั่งหรือบทบังคับให้มีผลไปถึงผู้ประกอบกำรได้อันจะ
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ พัฒนำกำรของเทคโนโลยี 
และวิถีชีวิตของผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจ และให้รัฐ
สำมำรถแก้ไขหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนในควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นกับประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วภำยใต้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นว่ำ มีควำม
จ ำเป็นในกำรมีกฎหมำยนี้บั งคับใช้ในสภำพกำรณ์
ปัจจุบันอย่ำงยิ่ง 

กรมวิชาการเกษตร เห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็น 
เนื่องจำกปัจจุบันกำรเข้ำถึงสินค้ำเข้ำถึงได้หลำกหลำย
ทำง และเข้ำถึงได้ ง่ำย จึงควรมีกฎหมำยที่ช่วยดูแล
คุ้ ม ค รอ งผู้ บ ริ โภ ค อี ก ท ำ งห นึ่ ง น อ ก เห นื อ จ ำก 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

กรมการค้าภายใน เห็นว่ำ กฎหมำยนี้ยังมีควำม
จ ำเป็นต่อผู้บริโภคเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นกำร
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จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
คุ้มครองผู้ที่ ได้รับควำมเสียหำยที่ เกิดจำกสินค้ำที่ ไม่
ปลอดภั ยทั้ งทำงตรงและทำงอ้อม และเป็ นกำร
ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรรับผิดชอบต่อผู้เสียหำย ทั้งนี้ 
ควรพัฒนำให้ครอบคลุมกับสภำพกำรณ์ พัฒนำกำรของ
เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของผู้บริโภค และผู้ประกอบ
ธุรกิจมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะในปัจจุบันเป็นยุคโลกำภิวัตน์ 
และมีกำรพลวัตในด้ำนสังคมอย่ำงมำก อำจเกิดประเด็น
ข้อพิพำทในหลำกหลำยด้ำนมำกขึ้น กฎหมำยจึงควร
ปรับปรุงอยู่เสมอ 

กรมที่ดิน เห็นว่ำ กฎหมำยนี้ยังมีควำมจ ำเป็น
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ พัฒนำกำรของเทคโนโลยี
และวิถีชีวิตของผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจ 

กองทุ นสนั บสนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ 
กฎหมำยนี้ยังมีควำมจ ำเป็น แต่ควรพิจำรณำให้สอดคล้อง
กับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน เช่น ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ในกำรผลิตและตรวจสอบควำมปลอดภัยของสินค้ำ  
กำรซื้อขำยออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง 
และเสนอให้มีกฎหมำยอีก ๒ ฉบับ เพ่ือเสริมส่วนขำด
ของกฎหมำยนี้  ให้ครอบคลุมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ทั้งระบบ ได้แก่ ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำม
ช ำรุดบกพร่องของสินค้ำ พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรแจ้งเตือนภัยและจัดกำรสินค้ำไม่ปลอดภัย พ.ศ. .... 

กรุงเทพมหานคร กฎหมำยฉบับนี้มีควำมจ ำเป็น
ในสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน เนื ่องจำกว่ำ ปัจจุบันกำร
ซื้อ-ขำยสินค้ำ มีหลำกหลำยช่องทำง บำงกรณีกำรซื้อ
สินค้ำผู ้บริโภคไม่ได้ส ัมผัสสินค้ำจริง อำจเกิดควำม
เสียหำยหลังจำกได้รับสินค้ำ และควรออกกฎหมำย
ล ำดับรองเพ่ือให้เท่ำทันเหตุกำรณ์ 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้ บริ โภค เห็นว่ำ 
กฎหมำยฉบับนี้ยังมีควำมจ ำเป็น แต่ควรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ วิทยำกำร และเทคโนโลยีใหม่
ในกำรผลิตสินค้ำ ซึ่งกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของ
สินค้ำกระท ำได้ยำก และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในส่วนที่  ๑/๑ กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนควำม
ปลอดภัย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังมีควำม
จ ำเป็น และควรมีข้อมูลกลุ่มประเภทสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย
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จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
ให้สังคมทรำบ ควรมีกำรก ำหนดนิยำม และขอบข่ำย
ควำมเสียหำยให้ชัดเจนและสมเหตุสมผล 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นว่ำกฎหมำย
นี ้ย ังม ีควำมจ ำเป ็นและสอดคล ้องกับสภำพกำรณ์ 
พัฒนำกำรของเทคโนโลยี และวิถีช ีว ิตของผู ้บริโภค
เนื่องจำกกำรพัฒนำของเทคโนโลยีและกำรแข่งขันทำง
กำรตลำด หำกผู ้ผล ิตขำดจิตส ำน ึกหรือข ้อก ำหนด
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสินค้ำ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
คือผู้ใช้สินค้ำ 

สมาคมธนาคารไทย เห็นว่ำ กฎหมำยนี้มีควำม
จ ำเป็นเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคที่อำจได้รับควำมเสียหำย
จำกกำรใช้สินค้ำที่ ไม่ปลอดภัย  เนื่องจำกสินค้ำใน
ปัจจุบันมีกระบวนกำรผลิตที่ ใช้วิทยำศำสตร์และ
เทคโน โลยีสู งขึ้ น  และผู้ป ระกอบกำรไม่สำมำรถ
ตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำทุกชิ้นก่อนขำยให้ผู้บริโภค
ได้ จึงอำจมีสินค้ำที่ช ำรุดบกพร่องหรือไม่ได้มำตรฐำน
ออกไปสู่ผู้บริโภคกำรมีกฎหมำยดังกล่ำวจึงท ำให้
ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและปลอดภัยมำก
ขึ้น รวมถึงต้องตรวจสอบเรียกคืนหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสินค้ำภำยหลังกำรขำยให้กับผู้ใช้สินค้ำด้วย 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  เห็นว่ำ  
มีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ข้อจ ำกัดต่ำง ๆ และสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสินค้ำรถยนต์ที่อำจมี
เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนเกิดขึ้นเป็นจ ำนวนมำก แต่
ลูกค้ำอำจคำดหวังว่ำจะมำแทนระบบพ้ืนฐำนต่ำง ๆ 
จนกระทั่ งละเลยกำรใช้งำนที่ ถูกต้องอันท ำให้ เกิด
อันตรำยต่อกำรใช้งำนสินค้ำ 

 

๑๙. ท่ำนเห็นว่ำผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับประโยชน์จำกกำรมีกฎหมำยนี้ หรือไม่ 
อย่ำงไร 

 

ได้รับประโยชน์ ไม่ได้รับประโยชน์ 
ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นว่ำ ผู้บริโภคและผู้

ประกอบธุรกิจได้รับประโยชน์ 
ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นว่ำ ผู้บริโภคที่ได้รับ

ควำมเสียหำยจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยได้รับประโยชน์
จำกพระรำชบัญญัตินี้ คือสำมำรถเข้ำถึงควำมยุติธรรม
ได้ง่ำยขึ้น ได้รับยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียม ได้รับกำร
เยี ยวยำ ควำม เสี ยหำยอย่ ำงเป็ นธรรม  ทั้ ง ได้ รับ
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ได้รับประโยชน์ ไม่ได้รับประโยชน์ 
ค่ำเสียหำยส ำหรับควำมเสียหำยต่อจิตใจ รวมถึงค่ำ
สินไหมทดแทน เพ่ือกำรลงโทษ กำรพิสูจน์ควำม
เสียหำยท ำได้ง่ำยกว่ำคดีละเมิดธรรมดำ ในส่วนของผู้
ประกอบธุรกิจต้อง ร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหำย โดยอำจ
พิสูจน์เพื่อให้ตนไม่ต้องรับผิดได้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เห็นว่ำ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จำกพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ เพรำะจะได้รับกำรชดเชยและเยียวยำจำกกำรที่
บริโภคสินค้ำไม่ปลอดภัย 

ส านักงาน ก.พ. เห็นว่ำ ผู้บริโภคได้รับประโยชน์
จำกกฎหมำยนี้ เนื่องจำกไม่ต้องรับภำระกำรพิสูจน์กรณี
ที่ ได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำไม่ปลอดภัย และผู้
ประกอบธุรกิจจะได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรผลิตสินค้ำ
มำกขึ้น หำกมีกำรเพ่ิมเติมข้อต่อสู้ เรื่องสถำนะทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบกำรจะกล้ำ
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยได้รับควำมคุ้มครองกรณีที่
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในขณะนั้นไม่สำมำรถทรำบ
ได้ถึงควำมบกพร่องของสินค้ำดังกล่ำว 

ส านั กงานการตรวจ เงิน แผ่ นดิ น  เห็ น ว่ ำ 
ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จำกกำรมีกฎหมำยนี้มำกขึ้น 
เนื่องจำกไม่ต้องพิสูจน์ถึงควำมจงใจหรือประมำท
เลินเล่อในกำรกระท ำควำมผิดของผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำ 
เพียงแต่พิสูจน์ว่ำได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำนั้น
เป็นไปตำมปกติธรรมดำ ในขณะเดียวกันผู้ประกอบกำร
ยังคงได้รับควำมเป็นธรรม หำกพิสูจน์ได้ว่ำสินค้ำนั้นมิได้
เป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยหรือผู้เสียหำยรู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำ
นั้นเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยหรือควำมเสียหำยเกิดขึ้น
จำกกำรเก็บรักษำไม่ถูกกต้อง 

กรมบัญชีกลาง เห็นว่ำ ผู้บริโภค และผู้ประกอบ
ธุรกิจได้รับประโยชน์ โดยผู้บริโภคได้ใช้สินค้ำที่มีควำม
ปลอดภัยได้มำตรฐำน อันจะเป็นกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น และเป็นกำรคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภคโดยภำพรวม ในขณะเดียวกันก็จะเป็นกำร
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
กำรรักษำและพัฒนำระดับคุณภำพและมำตรฐำนของ
สินค้ำให้ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจกำรค้ำของ
ประเทศต่อไป 
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ได้รับประโยชน์ ไม่ได้รับประโยชน์ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นว่ำ ผู้บริโภคจะได้รับ
ควำมคุ้มครองจำกกำรใช้สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย และเป็น
กำรกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรมีควำมระมัดระวังในกำร
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของสินค้ำจำกกำรผลิต หรือ
กำรออกแบบ ก่อนมีกำรน ำเข้ำหรือจ ำหน่ำย อันจะช่วย
เพ่ิมควำมมั่น ใจให้แก่ผู้บริโภคก่อนใช้สินค้ำ และ
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบกำร 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เห็นว่ำ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จำกกำรมีกฎหมำย
ฉบับนี้  เนื่องจำกพระรำชบัญญัตินี้  มีหลักกำรและ
เหตุผลเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำยที่เกิด
จำกสินค้ำไม่ปลอดภัยให้ได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยอย่ำง
เป็นธรรม โดยน ำหลักควำมรับผิดของผู้ประกอบกำรโดย
เคร่งครัดมำใช้บังคับ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เสียหำยไม่ต้อง
พิสูจน์ถึงควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ และพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ ยังก ำหนดให้คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
สมำคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้
กำรรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภคมี
อ ำนำจฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำยแทนผู้เสียหำยได้ โดย
ได้รับยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียมซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อกำรใช้
สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภคหรือผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยให้
ได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรมใน
ส่วนผู้ประกอบธุรกิจจะได้ รับประโยชน์จำกกำรมี
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ โดยผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับ
ทรำบถึงหน้ำที่ควำมรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจอย่ำง
ชัดเจน ท ำให้สำมำรถใช้ควำมระมัดระวัง และควบคุม
คุณภำพกำรผลิตน ำเข้ำ และขำยสินค้ำที่มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำนเพ่ือป้องกันไม่ให้ต้องรับภำระในกำรชดใช้
ควำมเสียหำยจำกสินค้ำไม่ปลอดภัย 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เห็นว่ำ ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จำกกำรที่มี
กฎหมำยเฉพำะในกำรคุ้มครองสิทธิ และลดภำระในกำร
พิสูจน์ ซึ่งก่อให้ควำมเกิดควำมเป็นธรรม และลดควำม
เสียเปรียบในเชิงคดี ผู้ประกอบกำรได้รับประโยชน์จำก
กำรสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำสินค้ำให้มีคุณภำพมำก
ยิ่งขึ้น สินค้ำมีควำมปลอดภัยซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำธุรกิจ
ที่ยั่งยืน 



-๓๑- 
 

ได้รับประโยชน์ ไม่ได้รับประโยชน์ 
กรมการป กค รอง  เห็ น ว่ ำ  ผู้ บ ริ โภ ค แล ะ 

ผู้ประกอบธุรกิจได้รับประโยชน์จำกพระรำชบัญญัติฉบับ
นี้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสมทั้งสองฝ่ำย เพรำะเป็น
ผู้บริโภคสำมำรถด ำเนินกำรฟ้องร้องได้ง่ำยขึ้น และไม่
เสียค่ำใช้จ่ำย และภำระกำรพิสูจน์เมื่อกระบวนกำรเข้ำ 
สู่ชั้นศำลจะตกเป็นของผู้ประกอบกำร และมีกำรบังคับ
ให้ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำจัดกำรกับสินค้ำเพ่ือสร้ำงควำม
ปลอดภัยหำกมีควำมจริงปรำกฏสู่ศำล โดยที่ไม่ต้องมี
กำรร้องขอ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นว่ำ ผู้บริโภค
ได้รับประโยชน์จำกกำรมีกฎหมำยฉบับนี้อย่ำงยิ่ง 

กรมวิชาการเกษตร เห็นว่ำ ผู้บริโภคได้รับ
ประโยชน์จำกกฎหมำยฉบับนี้ เนื่องจำกกฎหมำยมุ่งเน้น
คุ้มครองในควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่พียงแต่
ร่ำงกำย แต่ยังรวมไปถึงจิตใจ 

ผู้ประกอบกำรก็ได้รับประโยชน์ เนื่องจำกว่ำมี
กำรคุ้มครองผู้ประกอบกิจกำรด้วย ในเมื่อผู้ประกอบ
กิจกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสินค้ำถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่ได้ประมำทเลินเล่อต่อตัวสินค้ำ แต่ควำมเสียหำยเกิด
จำกผู้บริโภคเอง ในส่วนนี้กฎหมำยฉบับดังกล่ำวก็
คุ้มครองผู้ประกอบกิจกำรเช่นกัน 

กรมการค้ าภายใน  เห็ นว่ ำ ผู้ บ ริ โภคได้รับ
ประโยชน์ในด้ำนกำรใช้สิทธิเพ่ือคุ้มครองตนจำกสินค้ำที่
ไม่ปลอดภัย และได้รับกำรเยียวยำอย่ำงเหมำะสมหำก
พิสูจน์ได้ว่ำตนเสียหำยอย่ำงไร และผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับประโยชน์จำกกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ำสินค้ำของ
ตน มิใช่สินค้ำที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือป้องกันชื่อเสียงของตน
ได้หำกพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศำลเห็นได้  และท ำให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจมีควำมระมัดระวัง รวมถึงตระหนักถึง
ควำมเสียหำยในกำรผลิต หรือว่ำจ้ำงให้ผลิต หรือน ำเข้ำ
สินค้ำที่ไม่ปลอดภัยที่ก่อให้ หรืออำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อประชำชน หรือผู้บริโภคภำยในประเทศ
โดยรวมมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกผู้ประกอบกำรต้องรับผิดต่อ
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย 

กรมที่ดิน เห็นว่ำ ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับประโยชน์จำกกำรมีกฎหมำยนี้ เนื่องจำกผู้เสียหำย
ไม่ต้องพิสูจน์ถึงควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ ตลอดจน
ได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เป็นธรรม ส่วนผู้ประกอบ



-๓๒- 
 

ได้รับประโยชน์ ไม่ได้รับประโยชน์ 
ธุรกิจไม่ต้องรับผิดหำกพิสูจน์ได้ว่ำสินค้ำนั้นมิได้เป็น
สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือผู้เสียหำยได้รู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำ
นั้นเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือควำมเสียหำยเกิดขึ้น
จำกกำรใช้หรือกำรเก็บรักษำสินค้ำไม่ถูกต้องตำมที่
ผู้ประกอบกำรได้ก ำหนดไว้อย่ำงถูกต้องและชัดเจนตำม
สมควรแล้ว 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เห็นว่ำ
ผู้บริโภคได้รับกำรคุ้มครองเมื่อได้รับควำมเสียหำยจำกกำร
บริโภคสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย และผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับ
ควำมไว้วำงไว้ใจว่ำสินค้ำที่ผลิตจะมีหลักประกันด้ำน
มำตรฐำนสินค้ำ สินค้ำมีควำมปลอดภัย 

กรุงเทพมหานคร เห็นว่ำ กฎหมำยฉบับนี ้เป็น
กำรคุ้มครองสิทธิทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ผู้บริโภคได้รับ
ควำมสะดวกไม่ต้องจ้ำงทนำยไม่ต้องเสียค่ำขึ ้นศำล
ภำระกำรพิสูจน์ตกเป็นของผู้ประกอบกำร 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เห็นว่ำ ทั้ง
ผู้บริ โภคและผู้ประกอบธุรกิจจะได้ประโยชน์จำก
กฎหมำยฉบับนี้ โดยผู้บริโภคได้รับควำมเป็นธรรมไม่ถูก
ละเมิดสิทธิ และผู้ประกอบธุรกิจท ำธุรกิจอย่ำงถูก
กฎหมำยโปร่งใสมีจรรยำบรรณ 

สมาคมเพื่ อผู้ บริ โภคจังหวัดบุ รีรัมย์  เห็นว่ำ 
ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจได้รับประโยชน์จำกกฎหมำยนี้ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่ำ 
ผู ้บ ร ิโภคได ้ร ับประโยชน ์ ผู้ บริ โภคได้สิทธิ์ ในกำร
เรียกร้องควำมเสียหำย ส่วนผู้ประกอบธุรกิจได้รับควำม
คุ้มครองในกำรด ำเนินธุรกิจ แต่มีหลำยครั้งที่ผู ้บริโภค
เอำมำอ้ำงเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกประกอบกำร
โดยไม่สุจริต ผู ้ประกอบกำรมักจะยอมควำมเพื่อมิให้
เป็นข่ำวและไม่อยำกให้เสียภำพลักษณ์ของสินค้ำ 

สภ าหอการค้ าแห่ งป ระเทศ ไทย  เห็ น ว่ ำ
ประโยชน์จำกกำรมีกฎหมำยคือผู ้บริโภคสำมำรถซื ้อ
สินค้ำที่มีคุณภำพและมีควำมปลอดภัย 

สมาคมธนาคารไทย เห็นว่ำ ผู้บริโภคได้รับ
ประโยชน์จำกควำมคุ้มครองและเยียวยำตำมกฎหมำยนี้ 
แต่อย่ำงไรก็ตำมกฎหมำยนี้  จะต้องช่วยสร้ำงสมดุล
ระหว่ำงผลประโยชน์ของผู้บริโภค และภำระหน้ำที่ของ
ผู้ประกอบกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำและกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ 
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ได้รับประโยชน์ ไม่ได้รับประโยชน์ 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นว่ำ 
๑. ผู้บริโภคได้รับประโยชน์มำกกว่ำ โดยเฉพำะ

ผู้บริโภคที่มีอ ำนำจกำรต่อรองน้อยกว่ำผู้ประกอบกำรใน
ขณะเดียวกันก็ท ำให้เกิดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรกันเองซึ่งท ำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตมำกขึ้น 

๒. ได้รับประโยชน์บำงส่วน แต่ควรมีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ และกระบวนกำรที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมรอบด้ำนในทุกบริบทของเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ รวมถึงกำรท ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนที่ใช้
บังคับอย่ำงถูกต้องซึ่ งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับกำร
เยียวยำจำกควำมเสียหำยได้เร็วยิ่งขึ้น และเป็นกำรลด
ข้อพิพำททำงคดีได ้

 

๒๐. ท่ำนเห็นว่ำ ผู้บริโภค มีภำระที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ หรือไม่ อย่ำงไร 
 

มีภาระ ไม่มีภาระ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เห็นว่ำ ผู้บริโภคจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้
ว่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นหรือได้รับมำจำกกำรบริโภค
สินค้ำ เพ่ือเรียกร้องค่ำเสียหำย 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เห็นว่ำ กรณีของผู้บริโภคนั้น แม้พระรำชบัญญัติฉบับนี้
จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับควำม
เสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำไม่ปลอดภัยให้ได้รับกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยอย่ำงเป็นธรรม โดยก ำหนดกระบวนกำรใน
กำรด ำเนินคดีที่เอ้ือประโยชน์ต่อกำรใช้สิทธิเรียกร้อง
ของผู้บริโภคหรือผู้ที่ ได้รับควำมเสียหำยก็ตำม แต่
อย่ำงไรก็ตำม มำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติฉบับนี้  
ซึ่งบัญญัติให้ผู้ เสียหำยหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตำม
มำตรำ ๑๐ มีหน้ำที่ต้องพิสูจน์ว่ำได้รับควำมเสียหำยจำก
กำรใช้หรือเก็บรักษำสินค้ำของผู้ประกอบกำรตำมปกติ
ธรรมดำ อำจ เป็ นภ ำระผู้ บ ริ โภคที่ ต้ อ งแสวงห ำ
พยำนหลักฐำน หรือข้อเท็จจริงเพ่ือพิสูจน์ควำมเสียหำย
ดังกล่ำว  

กรมการค้ าภายใน  เห็ น ว่ ำ ผู้ บ ริ โภคหรือ
ผู้เสียหำย มีภำระพิสูจน์ว่ำผู้เสียหำยได้รับควำมเสียหำย
จำกสินค้ำของผู้ประกอบกำร และกำรใช้หรือกำรเก็บ
รักษำสินค้ำนั้นเป็นไปตำมปกติธรรมดำ 

 

ส านักงานอัยการสูงสุด ไม่เห็นว่ำเป็นภำระ 
แต่เป็นหน้ำที่ของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจที่
จะต้ องปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย และจะท ำให้ เกิ ด
ประโยชน์ทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจ และสังคม
ส่วนรวม 

กรมบัญชีกลาง ไม่มีภำระต่อผู้บริโภค เนื่องจำก
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
จำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกำรน ำหลัก
ควำมรับผิดโดยเคร่งครัดมำใช้บังคับเพ่ือบรรเทำภำระ
แก่ผู้เสียหำยในกำรพิสูจน์ถึงควำมผิดของผู้ผลิตหรือ
ผู้ขำยสินค้ำ เพรำะผู้เสียหำยในคดีประเภทนี้มักเป็น
ฝ่ำยเสียเปรียบในเรื่องกำรน ำสืบถึงข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลทำงเทคนิคที่ซับซ้อนในกำรผลิตสินค้ำที่บุคคล
ทั่วไปไม่อำจเข้ำใจได ้ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นว่ำ แม้กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยของผู้ประกอบกำรจะก่อให้เกิดภำระ 
แต่เมื่อค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคที่ได้รับควำม
คุ้มครองจำกกำรใช้สินค้ำ ซึ่งผู้บริโภคไม่ทรำบว่ำ
สินค้ำนั้นไม่ปลอดภัยก็ได้สัดส่วนกัน 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เห็นว่ำ มิได้เป็นภำระ เนื่องจำกผู้บริโภคที่
เป็นผู้เสียหำยไม่ต้องพิสูจน์ถึงควำมจงใจหรือควำม
ประมำทเลินเล่อของผู้ประกอบกำร ในกรณีที่มีควำม



-๓๔- 
 

มีภาระ ไม่มีภาระ 
สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เห็นว่ำ ทั้ง

ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจมีภำระที่เกิดจำกกฎหมำย
ฉบับนี้ แต่เป็นสิ่งที่ควรท ำเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค
และผู้ประกอบธุรกิจ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห ็นว ่ำ  
ผู้บริโภคมีภำระในกำรฟ้องหำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้น 
ส่วนผู้ประกอบธุรกิจมีภำระในกำรรับผิดชอบ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นว่ำ ผู้บริโภค
มีหน้ำที่ที่จะต้องพิสูจน์ว่ำได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำ
ของผู้ประกอบธุรกิจ 

 

เสียหำยที่ เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ ไม่ปลอดภัยถึง  แม้
ผู้ประกอบกำรไม่จงใจ ไม่ประมำทเลินเล่อก็ต้องรับผิด 

กรมการปกครอง เห็นว่า ผู้บริโภคก็ไม่ได้มี
ภาระใด ๆ เกินความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ฉบับนี้แต่ประการใด 

กรมวิชาการเกษตร เห็นว่ำ มิได้เป็นภำระของ
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง เนื่องจำกกฎหมำยมิได้มุ่งเน้นแต่เพียง
คุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งกำรได้รับควำมคุ้มครองก็มิได้
เป็นภำระอย่ำงใด 

กรมท่ีดิน เห็นว่ำ ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่มีภำระที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน ตำมกฎหมำยนี้
แต่อย่ำงใด 

กรุงเทพมหานคร เห ็นว ่ำ มิ ได้ เป็นภำระ 
เนื ่องจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยฉบับนี ้ เป็นกำร
คุ้มครอง เรียกร้องสิทธิจำกกำรได้รับสินค้ำที่มีควำม
เสียหำยบกพร่องจำกกำรผลิตกำรขนส่งก่อนถึงมือ
ผู้บริโภค 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
เห็นว่ำไม่มีภำระ เนื่องจำกสิ่งที่ก ำหนดในกฎหมำยนี้  
ผู้ประกอบธุรกิจควรท ำเป็นปกติธุระในกำรผลิตและ
ขำยสินค้ำต่อผู้บริโภคอยู่แล้ว ส่วนผู้บริโภคนั้นไม่มี
ภำระ กลับเป็นกำรลดภำระกำรพิสูจน์ของผู้บริโภค 

สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นว่ำ 
ไม่มีภำระโดยผู้บริโภคต้องรักษำสิทธิ และผู้ประกอบ
ธุรกิจรักษำคุณธรรม 

สมาคมธนาคารไทย เห็นว่ำ กฎหมำยได้สร้ำง
สมดุลระหว่ำงผลประโยชน์ของผู้บริโภค และภำระ
ควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรแล้ว 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่ำไม่มี
ภำระ หำกผู้บริโภคเป็นผู้ได้รับควำมเสียหำยจริง เมื่อ
พิสูจน์ให้ประจักษ์ได้แล้วก็จะได้รับกำรชดใช้ และช่วย
เป็นกำรตัดช่องทำงกำรหำเงินของผู้บริโภคที่ไม่สุจริต 
ที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ำเป็นสินค้ำไม่ปลอดภัย 

 

๒๑. ท่ำนเห็นว่ำ ประกอบธุรกิจ มีภำระที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ หรือไม่ อย่ำงไร 
 

มีภาระ ไม่มีภาระ 
ส านักงาน ก.พ. เห็นว่ำ ผู ้ประกอบกำรมีภำระ

ในกำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำให้เข้มงวดมำกขึ้น  
และมีภำระในกำรพิสูจน์กรณีเกิดควำมเสียหำยขึ้น 

ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นว่ำ ไม่เห็นว่ำเป็น
ภำระ แต่เป็นหน้ำที่ของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย และจะท ำให้ เกิด



-๓๕- 
 

มีภาระ ไม่มีภาระ 
ส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เห็นว่ำผู้

ประกอบธุรกิจ มีภำระที่ เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยนี้โดยเป็นเรื่องภำระกำรพิสูจน์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เห็นว่ำ ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจกรณีที่ถูกผู้บริโภค
ฟ้องร้องด ำเนินคดี เพ่ือเรียกร้องให้มีกำรชดใช้ควำม
เสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำไม่ปลอดภัย พระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ ได้น ำหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัดมำใช้บังคับ 
จึงเป็นภำระของผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็น
ว่ำควำมเสียหำยไม่ได้เกิดจำกสินค้ำของตนตำมท่ีบัญญัติ
ไว้ในมำตรำ ๗ ของพระรำชบัญญัติฉบับนี้ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นว่ำ ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีภำระที่เกิดขึ้นจำกกฎหมำยฉบับนี้ เนื่องจำกต้อง
รับภำระในกำรพิสูจน์เพ่ือยกเว้นควำมรับผิดต่อควำม
เสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำของตน 

กรมการค้าภายใน เห็นว่ำ ผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้
น ำเข้ำสินค้ำ อำจจะไม่ทรำบหรือตรวจสอบไม่พบว่ำ
สินค้ำที่น ำเข้ำมำมีส่วนประกอบของสำรเคมีหรือสิ่ง
แปลกปลอมที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย เนื่องจำกผู้ผลิตที่มี
ภูมิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศมีกำรใช้เทคโนโลยีกระบวนกำร
ผลิตที่ซับซ้อน จึงต้องมีภำระรับผิดตำมกฎหมำย  

กรุงเทพมหานคร เห็นว่ำ ผู้ประกอบกำนมีภำระ
กำรพิสูจน์ข้อกฎหมำยบำงข้อถือเป็นควำมผิดเด็ดขำด
ดังนั้น ผู้ประกอบกำรมีภำระต้องใช้ควำมระมัดระวังใน
กำรผลิตมำกขึ้น 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เห็นว่ำ ทั้ ง
ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจมีภำระที่เกิดจำกกฎหมำย
ฉบับนี้ แต่เป็นสิ่งที่ควรท ำเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค
และผู้ประกอบธุรกิจ 

สภ าหอการค้ าแห่ งป ระเทศ ไทย  เห็ น ว่ ำ  
ผู้ประกอบธุรกิจมีภำระที่จะต้องพิสูจน์ควำมเสียหำย
ต่อผู ้เส ียหำย และผู ้ประกอบธุรกิจจะต้องชดใช ้ค ่ำ
สินไหมทดแทนกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ำสินค้ำนั้นไม่ปลอดภัย
และเกิดควำมเสียหำยกับผู ้บริโภค  ผู้ประกอบธุรกิจ
จ ำเป็นต้องพิจำรณำประเมินควำมปลอดภัยของสินค้ำมำก
ขึ้น ทั้งในขั้นตอนกำรออกแบบ ผลิต และจัดท ำฉลำกค ำ
เดือน รวมถึงกำรพิจำรณำเรื่องกำรท ำประกันภัย PL 

ประโยชน์ทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจ และสังคม
ส่วนรวม 

กรมบัญ ชี กล าง เห็ น ว่ ำ  ไม่ เป็ น ภ ำระต่ อ
ผู้ประกอบกำร เนื่องจำกผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่  
ที่จะต้องระมัดระวังในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพไม่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้บริโภค 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นว่ำ แม้กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยของผู้ประกอบกำรจะก่อให้เกิดภำระ  
แต่เมื่อค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคที่ได้รับควำม
คุ้มครองจำกกำรใช้สินค้ำ ซ่ึงผู้บริโภคไม่ทรำบว่ำสินค้ำ
นั้นไม่ปลอดภัย ก็ได้สัดส่วนกัน 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เห็นว่ำ ไม่ได้เป็นภำระเนื่องจำกผู้ประกอบกำร 
ไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัย หำกพิสูจน์หักล้ำงได้ว่ำสินค้ำนั้นไม่ได้เป็น
สินค้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือผู้เสียหำยรู้อยู่แล้วว่ำเป็น
สินค้ำไม่ปลอดภัย หรือควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกกำรที่
ผู้เสียหำยใช้หรือเก็บรักษำสินค้ำไม่ถูกต้อง 

กรมการปกครอง เห็นว่ำ ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้
มี ภ ำระ เพ่ิ มขึ้ น จำกกำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยนี้ 
เนื่องจำกหำกสินค้ำที่ผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำย ขำย 
หรือ เสนอขำย หรือ อ่ืน  ๆ  มี ควำมปลอดภั ย ได้
มำตรฐำนขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดควำมรับผิดอย่ำงใด ๆ ขึ้น  
ควำมรับผิดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสินค้ำนั้น ๆ เกิดควำมไม่
ปลอดภัยขึ้น  อันเป็นควำมบกพร่องของสินค้ำที่
ผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำย ขำย หรือเสนอขำย หรืออ่ืน ๆ 

กรมวิชาการเกษตร เห็นว่ำ มิได้เป็นภำระของ
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง เนื่องจำกกฎหมำยมิได้มุ่งเน้นแต่เพียง
คุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งกำรได้รับควำมคุ้มครองก็มิได้
เป็นภำระอย่ำงใด 

กรมที่ดิน เห็นว่ำ ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีภำระที่
เกิดข้ึนจำกกำรปฏิบัติงำน ตำมกฎหมำยนี้แต่อย่ำงใด 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เห็น
ว่ำ ไม่มีภำระเนื่องจำกสิ่ งที่ก ำหนดในกฎหมำยนี้  
ผู้ประกอบธุรกิจควรท ำเป็นปกติธุระในกำรผลิตและ
ขำยสินค้ำต่อผู้บริโภคอยู่แล้ว ส่วนผู้บริโภคนั้นไม่มี
ภำระ กลับเป็นกำรลดภำระกำรพิสูจน์ของผู้บริโภค 



-๓๖- 
 

มีภาระ ไม่มีภาระ 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นว่ำ 
๑. ผู้ประกอบกำรมีภำระที่เพ่ิมขึ้น ทั้งภำระใน

กำรโต้แย้งข้อผูกพันทำงกฎหมำย ภำระในกำรพิสูจน์ 
ภำระทำงกำรเงิน ก ำลังคน และทุนในกำรใช้เทคโนโลยี
เพ่ือประกอบกำรผลิต ซึ่งต้องท ำให้สินค้ำมีมำตรฐำน
อย่ำงมำกเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภค และเพ่ือกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำระหว่ำงผู้ประกอบกำรกันเองใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ เนื่องจำกมีข้อสันนิษฐำนว่ำ
จ ำนวนในกำรร้องเรียนอำจเพ่ิมขึ้น  เมื่ออิงจำกกำร
เคลื่อนไหวขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต่ำงๆ  

๒. มีภำระในเรื่องกำรจัดเตรียมเอกสำรข้อมูล 
และกำรพิสูจน์สินค้ำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียก
คืนได้ รวมถึงกำรเสื่อมเสียชื่อเสียงในกรณีที่ผู้เสียหำย 
หรือผู้ที่ท ำกำรฟ้องร้องแทน ได้ให้ข่ำวหรือประกำศผ่ำน 
Social Media ซึ่งยำกต่อกำรเยียวำ หรือฟ้ืนคืนกลับแม้
ภำยหลังกำรพิสูจน์แล้วพบว่ำไม่ได้ เป็นสินค้ำที่ ไม่
ปลอดภัย 

สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นว่ำ ไม่มี
ภำระโดยผู้บริโภคต้องรักษำสิทธิ และผู้ประกอบธุรกิจ
รักษำคุณธรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่ำ ไม่ได้
สร้ำงภำระที่เกินควำมจ ำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้ง ตั้งแต่มีกฎหมำยฉบับนี้ท ำ
ให้ ผู้ ป ระกอบ กำรมี ค วำมตื่ น ตั ว  เร่ งป รั บ ป รุ ง
กระบวนกำรผลิต กำรออกแบบ ตลอดจนกำรจัดท ำค ำ
เตือน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่ำงมำก 

 

๒๒. ท่ำนเห็นว่ำกฎหมำยนี้คุ้มค่ำหรือได้สัดส่วน เมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับภำระของ
ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือไม่ อย่ำงไร 

 

คุ้มค่าหรือได้สัดส่วน ไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้สัดส่วน 
ส านักงาน อัยการสูงสุด เห็นว่ำ คุ้มค่ำได้

สัดส่วน เมื่อเทียบกับภำระของผู้บริโภค ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย 

ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้มีควำมคุ้มค่ำ และได้สัดส่วนทั้งต่อผู้บริโภค  
ผู้ประกอบธุรกิจ และทรัพยำกรที่ใช้ เช่น ผู้บริโภคแม้ยัง
มีภำระกำรพิสูจน์ตำม มำตรำ ๖ แต่ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็น
ว่ำตนได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำ หรือผู้ประกอบกำร
แม้จะต้องร่วมกันรับผิด แต่บำงกรณีก็อำจพิสูจน์ให้เห็น
ว่ำตนไม่ต้องรับผิดได้ อันจะก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมใน
ควำมรับผิดของผู้ประกอบกำร 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เห็นว่ำ เนื่องจำกพระรำชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้มำ ๑๐ 
ปี แต่มีกำรฟ้องคดีโดยใช้พระรำชบัญญัตินี้เพียง ๔ คดี 
และไม่มีข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำที่ชัดเจนที่จะ
สำมำรถให้ควำมเห็นในประเด็นของควำมคุ้มค่ำได้ 
เพรำะต้องพิจำรณำถึงผลกระทบที่ผู้บริโภคได้รับจำก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับ
ควำมคุ้มค่ำ แต่ควรเป็นกฎหมำยที่ท ำให้ทุกฝ่ำยต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรำย
มำกกว่ำ กฎหมำยนี้จะคุ้มค่ำได้ก็ต่อเมื่อควำมเสียหำย
นั้นได้รับกำรพิสูจน์ทรำบและมีกำรรับผิดชอบอย่ำง
สมเหตุสมผล 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นว่ำ 
๑. เนื่องจำกกฎหมำยฉบับนี้มีแนวโน้มที่จะเพ่ิม

ภำระให้ผู้ประกอบกำรมำกเกินสมควร แม้ว่ำจะมี
จุดประสงค์ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น 
เพ่ือให้กฎหมำยฉบับนี้มีกำรบังคับใช้ที่คุ้มค่ำและได้
สัดส่วน จึงขอเสนอให้มีกำรก ำหนดบทยกเว้น หรือ
จ ำกัดควำมรับผิดของผู้ประกอบกำรเพ่ิมเติม ในกรณีที่
สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำตนใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงดีแล้ว,  
มีมำตรกำรในกำรแก้ไขควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ , 
มีกำรเยียวยำผู้บริโภคก่อนหน้ำกำรเกิดข้อพิพำท เป็นต้น  

๒ . ควรจะมีกำรพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน กระบวนกำรที่สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงอำยุ



-๓๗- 
 

คุ้มค่าหรือได้สัดส่วน ไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้สัดส่วน 
กำรบริโภคสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น 
และค่ำชดเชยควำมเสียหำยที่ได้รับ ซึ่งจะต้องพิจำรณำ
เป็นกรณี ๆ ไป 

ส านักงาน ก.พ. เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติฉบับนี้
คุ้มค่ำได้และได้สัดส่วนแล้ว 

ส านั กงานการตรวจ เงิน แผ่ นดิ น  เห็ น ว่ ำ 
ผู้บริโภคได้รับควำมคุ้มค่ำจำกกำรบังคับกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยนี้ เนื่องจำกภำระในกำรพิสูจน์ควำมจงใจ
หรือประมำทเลินเล่อของผู้ประกอบธุรกิจมิได้เป็นหน้ำที่
ของผู้บริโภคอีกต่อไป ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจ
อำจไม่ได้รับควำมคุ้มค่ำจำกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำย
ฉบับนี้ เนื่องจำกไม่สำมำรถอ้ำงได้ว่ำควำมเสียหำยนั้น 
เกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อ จึงเป็นกำรเพ่ิม
ภำระที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ำสินค้ำนั้นมิได้เป็นสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัย หรือผู้เสียหำยรู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำ
ที่ไม่ปลอดภัย หรือควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกกำรเก็บ
รักษำไม่ถูกต้อง จึงจะไม่ต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่
เกิดข้ึน 

กรมบัญชีกลาง เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติควำมรับ
ผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็นกฎหมำยที่คุ้มค่ำและได้สัดส่วน 
เนื่องจำกเป็นกำรก ำหนดเพ่ือให้ควำมคุ้มครองผู้บริโภค 
ที่ถูกเอำรัดเอำเปรียบมำเป็นระยะเวลำนำน และจะเป็น
กำรกระตุ้นให้ฝ่ำยผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ
และปลอดภัยมำกขึ้น  อันจะส่งผลให้สินค้ำไทยมี
มำตรฐำนและคุณภำพมำกขึ้น และส่งผลดีต่อประเทศ
โดยรวม 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติฉบับ
นี้มีควำมคุ้มค่ำและได้สัดส่วนในกำรบังคับใช้ เนื่องจำก
กำรประกำศใช้กฎหมำยฉบับนี้ ท ำให้เป็นกำรยกระดับ
กำรผลิต หรือออกแบบ น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำที่ได้
มำตรฐำน และไม่ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต 
ร่ำงกำย สุขภำพ อนำมัย จิตใจ หรือทรัพย์สินของ
ผู้บริโภค 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติฉบับนี้นอกจำกจะเป็นกำร
คุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำ

ควำมให้รอบคอบและสอดคล้องกับกฎหมำยอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรดูแลผู้บริโภค โดย
ไม่ผลักภำระให้ผู้ประกอบกำรเกินควำมจ ำเป็น และ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจสังคมและ
ควำมก้ำวหน้ำในเทคโนโลยีในปัจจุบัน 



-๓๘- 
 

คุ้มค่าหรือได้สัดส่วน ไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้สัดส่วน 
ไม่ปลอดภัยให้ได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยอย่ำงเป็นธรรม
แล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึงควำม
ปลอดภัยในกำรผลิต น ำเข้ำ และขำยสินค้ำด้วย ซึ่งจะ
ส่งผลท ำให้ประชำชนผู้บริโภคได้ใช้สินค้ำที่มีคุณภำพได้
มำตรฐำน และปลอดภัย พระรำชบัญญัติฉบับนี้จึงคุ้มค่ำ
และได้สัดส่วนเมื่อเทียบกันระหว่ำงประโยชน์สำธำรณะ
หรือประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับกับภำระของผู้บริโภค  
ผู้ประกอบธุรกิจ และทรัพยำกร ที่ใช้ในกำรบังคับกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติฉบับนี้มีควำมคุ้มค่ำ 
และมีควำมเหมำะสมและจ ำเป็น ตำมบริบทของ
ประเทศไทย 

กรมการปกครอง เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติฉบับนี้ 
นี้ มีควำมคุ้มค่ำและได้สัดส่วนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย
อย่ำงเหมำะสมแล้ว   

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นว่ำกฎหมำย
ฉบับนี้ เมื่อเทียบระหว่ำงประโยชน์ของผู้บริโภคที่ได้รับ
กับภำระของผู้ประกอบกำรแล้ว มีควำมได้สัดส่วนกัน 
เนื่องจำกในทำงปฏิบัติจริงเป็นกำรยำกที่จะให้ผู้เสียหำย
พิสูจน์ว่ำควำมเสียหำยที่ได้รับนั้น เกิดจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัย 

กรมวิชาการเกษตร เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติฉบับ
นี้ได้สัดส่วนและควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับประโยชน์กับ
ภำระแล้วถือว่ำผู้บริโภคได้ประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ
มำกกว่ ำผู้ ป ระกอบกิจกำร แต่ถึ งกระนั้ นก็ ไม่ ได้
หมำยควำมว่ำผู้ประกอบกิจกำรได้สัดส่วนไม่ดีแต่เป็น
เพียงว่ำเจตนำของกฎหมำยมุ่งเน้นในกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคมำกกว่ำ  

กรมการค้าภายใน เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติฉบับ
นี้ คุ้มค่ำในกำรบังคับใช้กฎหมำยเมื่อเทียบประโยชน์ที่
ได้รับกับภำระของผู้บริโภค ผู้ ประกอบธุรกิจ และ
ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
เนื่องจำกผู้ได้รับควำมเสียหำยมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย
อันเกิดขึ้นจำกสินค้ำไม่ปลอดภัย และศำลมีอ ำนำจสั่งให้
ผู้ประกอบกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือลงโทษ โดย
ค ำนึงถึงควำมร้ำยแรงของควำมเสียหำย ระยะเวลำที่
ผู้ประกอบกำรปกปิดควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ 
รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบกำรได้รับ แต่กำร



-๓๙- 
 

คุ้มค่าหรือได้สัดส่วน ไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้สัดส่วน 
รับภำระกำรพิสูจน์อำจเกิดแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบ
ธุรกิจเพ่ิมมำกข้ึนตำมข้อเท็จจริงในแต่ละคด ี

กรมที่ดิน เห็นว่ำ กฎหมำยนี้คุ้มค่ำและได้สัดส่วน
เมื่ อ เทียบประโยชน์ที่ ได้ รับกับภำระของผู้บริ โภค 
ผู้ประกอบธุรกิจและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบังคับกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำยนี้ 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เห็นว่ำ 
ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ต้องกำรข้อมูลประกอบใน
กำรเทียบที่ชัดเจนกว่ำนี้  แต่อย่ำงไรก็ตำม ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกฎหมำย ว่ำจะบังคับใช้กฎหมำย
ให้เกิดประโยชน์เพียงใด 

กรุงเทพมหานคร เห็นว่ำ ถ้ำประกำศที ่ออก
ภำยใต้กฎหมำยฉบับนี ้ มีควำมครอบคลุมในกำรกำร
ชดใช้ค่ำเสียหำย ระยะเวลำในกำรพิจำรณำคดี กำร
เจรจำระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด จะท ำให้กฎหมำยฉบับนี ้ มี
ควำมคุ้มค่ำมำกที่สุด 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เห็นว่ำ มีควำม
คุ้มค่ำและได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับกับ
ภำระของผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ และทรัพยำกรที่ใช้
ในกำรบังคับให้เป็นไปตำมกฎหมำย เนื่องจำกเป็นภำระ
ที่เป็นท ำให้ผู้บริโภคได้รับควำมเป็นธรรมไม่ถูกละเมิด
สิทธิและผู้ประกอบธุรกิจท ำธุรกิจอย่ำงถูกกฎหมำย
โปร่งใส มีจรรยำบรรณ 

สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์  เห็นว่ำ        
มีควำมคุ้มค่ำ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย
อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน 

สภาหอการค้ าแห่ งประเทศ ไทย  เห็นด้วย
เนื่องจำกเป็นภำระเพ่ิมเพียงส่วนน้อยของผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

 

๒๓. ท่ำนเห็นว่ำ สมควรมีกำร ยกเลิก แก้ไข ปรับปรุง พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพสังคมและเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันหรือไม่ อย่ำงไร 

 

สมควรยกเลิก  สมควรแก้ไข หรือปรับปรุง ไม่สมควรยกเลิก แก้ไข  
หรือปรับปรุง 

 
- 

ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นว่ำ ควรพิจำรณำ
ว่ำกฎหมำยนี้มีควำมซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอ่ืนที่ใช้
บังคับอยู่หรือไม ่

ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ  
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สมควรยกเลิก  สมควรแก้ไข หรือปรับปรุง ไม่สมควรยกเลิก แก้ไข  
หรือปรับปรุง 

ส านั ก งาน ศาลยุ ติ ธ รรม  เห็ น ว่ ำก ำร
ก ำหนดให้จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือกำรลงโทษ
เพ่ิมขึ้นไม่เกินสองเท่ำ อำจน้อยเกินไปส ำหรับ
ควำมเสียหำยและพฤติกำรณ์บำงประเภท ท ำให้ไม่
คุ้มค่ำที่ผู้บริโภคจะฟ้องคดี เมื่อเปรียบเทียบกับ
สภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงควรมีกำรแก้ไขใน
ส่วนนี้ รวมถึงขั้นตอนในกำรบังคับคดีซึ่งมี ควำม
ยุ่งยำก ทั้งผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำยเป็นกลุ่ม
อำจต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เห็นว่ำ 
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ควรได้รับกำรแก้ไขและ
ปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับสภำพสังคมใน
ปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีและ
กำรบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยเห็นว่ำนิยำม
ค ำว่ำ “สินค้ำ” ควรก ำหนดในลักษณะที่กว้ำงและ
ครอบคลุมเพ่ือรองรับกับตัวสินค้ำที่อำจมีขึ้นใน
อนำคตที่ไม่ใช่เพียงตัวสังหำริมทรัพย์ที่มีรูปร่ำง
เท่ำนั้น เพรำะปัจจุบันและในอนำคตอำจมีสินค้ำที่
ไม่มีรูปร่ำง แต่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เห็นควรให้มีกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติ
นี้  ให้ มี ค ว ำม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ส ถ ำน ก ำรณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

ส านักงาน ก.พ. เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
(๑) เพ่ิม “อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรใช้งำน” 

ในนิยำมของสินค้ำ  
(๒) เพ่ิม “สร้ำง ก่อสร้ำง หรือกำรกระท ำที่

มีลักษณะท ำนองเดียวกัน” ในนิยำมของผลิต  
(๓) เพ่ิมข้อต่อสู้เรื่องสถำนะทำงวิทยำศำสตร์

และทำงเทคโนโลยี ในมำตรำ ๗  
(๔) ยกเลิกกรอบอัตรำค่ำชดใช้สินไหม

ทดแทนเพื่อกำรลงโทษ ในมำตรำ ๑๑ (๒) 
กรมบัญชีกลาง เห็นควรปรับปรุงแก้ ไข

พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มี
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับปัจจุบันมำกยิ่งข้ึน 
เนื่องจำกในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจและกำรค้ำมี
กำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้กำรผลิตสินค้ำ

เห็นควรที่พระรำชบัญญัติฉบับนี้
จะใช้บังคับต่อไป เนื่องจำกสินค้ำ
ในปัจจุบันมีกระบวนกำรผลิตที่ใช้
ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่สูงกำรที่ผู้บริโภคจะ
ตรวจพบว่ำเป็นสินค้ำไม่ปลอดภัย
กระท ำได้ยำกยิ่งขึ้น จึงมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องมีกฎหมำยเพ่ือ
เป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ที่
ได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง และเห็น
ว่ำพระรำชบัญญั ติ ฉบับนี้  ยั ง
สำมำรถบังคับใช้ให้สอดคล้องกับ
สภำพสั งคมและเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันได้ 

ส านั ก งานการตรวจ เงิน
แผ่นดิน เห็นว่ำ กฎหมำยฉบับนี้
ยังคงมีควำมเหมำะสมกับสภำพ
สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

กรมวิชาการเกษตร เห็นว่ำ 
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ครอบคลุม
แล้ว 

ก ร ม ที่ ดิ น  เห็ น ว่ ำ ค ว ร มี
กฎหมำยนี้ต่อไป 

สมาคมธนาคารไทย เห็นว่ำ
ไม่ควรยกเลิก พระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ เนื่องจำกมีประโยชน์และ
สร้ำงควำมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ทุกคนในกำรใช้สินค้ำ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม
ภาคเอกชน ๓ สถาบัน เห็นว่ำ 
ก ก ร . เค ย มี ข้ อ เส น อ แ ก้ ไข
ผลกระท บ ที่ อ ำจ เกิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้ ป ระกอบกำรจน เกินควำม
จ ำเป็นหลำยประเด็นในชั้นกำร
จั ด ท ำ ก ฎ ห ม ำ ย  เช่ น  เ พ่ิ ม
ข้อยกเว้นควำมรับผิดหำกพิสูจน์
ได้ ค ว ำม รู้ ท ำงวิ ท ย ำศ ำสต ร์
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สมควรยกเลิก  สมควรแก้ไข หรือปรับปรุง ไม่สมควรยกเลิก แก้ไข  
หรือปรับปรุง 

ภำยในประเทศหรือกำรน ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศมี
จ ำนวนเพ่ิมขึ้น รูปแบบกำรค้ำ ตลอดจนเทคนิค 
วิธีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและกำรโฆษณำ มีควำม
ซับซ้อนมำกขึ้น 

ส านั กงานคณ ะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ควรมีกำร
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรจัดท ำประกันภัยควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำยต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำก
สินค้ำที่ ไม่ปลอดภัย ซึ่งให้ควำมคุ้มครองควำม
สูญเสีย หรือเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ 
อนำมัย และทรัพย์สินของผู้ เสียหำย รวมถึ ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู้คดีเป็นอย่ำงน้อย เพ่ือเป็นกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของผู้ประกอบกำร โดยให้บริษัท
ประกันภัยรับโอนควำมเสี่ยงในกำรชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนจำกกำรใช้สินค้ำที่ ไม่ปลอดภัยให้แก่
ผู้บริโภคแทนผู้ประกอบกำร อันเป็นกำรลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยและบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนกำรเงิน
ของผู้ประกอบกำร 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กำรแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่
เกี่ยวกับในกรณีศำลวินิจฉัยชี้ขำดคดีไปแล้วว่ำ
สินค้ำไม่ปลอดภัย ควรมีมำตรกำรจัดกำรกับสินค้ำ
ที่ได้จ ำหน่ำยไปแล้วหรือที่เหลืออยู่ในท้องตลำด
อำจเป็นอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ หรือ
อนำมั ยของผู้ บ ริ โภคโดยส่ วนรวม  ควรเป็ น
มำตรกำรบังคับให้ผู้ประกอบกำรท ำลำยสินค้ำ 

กรมการปกครอง เห็นว่ำ ควรมีกำรยกเลิก 
แก้ไข ปรับปรุง พระรำชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้มี
ควำมเหมำะสมกับสภำพสังคมและเศรษฐกิจใน
ปั จจุบั น  ให้ มี สภำพบั งคับ  หรือให้ อ ำนำจแก่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดค่ำสินไหมทดแทน
เพ่ือเยียวยำผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำยเบื้องต้น 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นควร
แก้ไข ปรับปรุงเพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยนี้
เป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม สำมำรถใช้บังคับได้จริง 
และไม่เกิดปัญหำในแนวทำงปฏิบัติ 

กรมการค้าภายใน เห็นควรมีกำรปรับปรุง
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่

เท ค โน โลยี  ห รื อ วิ ช ำก ำร ใน
ขณ ะที่ ผู้ ผ ลิ ต น ำสิ น ค้ ำ อ อก
จ ำหน่ำยไม่สำมำรถตรวจพบ
ควำมไม่ปลอดภัยได้ (State of 
the Art Defense) แ ต่ เ มื่ อ
กฎหมำยมีกำรบั งคับ ใช้ แล้ ว 
กกร. ไม่พบปัญหำที่ส ำคัญและ
รุนแรง และไม่ได้สร้ำงภำระอะไร
ที่ เป็นที่ เกินควำมจ ำเป็น หรือ
เป็นอุปสรรคต่อทั้ งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค กกร. จึงเห็นว่ำยังไม่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไข
พระรำชบัญญัตินี้ ให้ เกิดควำม
สมบูรณ์ในเวลำนี้ เพ่ือที่ภำครัฐ
จะได้น ำทรัพยำกรที่มีอยู่จ ำกัดไป
ใช้แก้ ไขกฎหมำยฉบับ อ่ืนที่ มี
ควำมจ ำ เป็ น เร่ งด่ วน  และมี
ผลกระท บ ต่ อภ ำพ รวมของ
ประเทศมำกกว่ำอีกทั้ งในกำร
คุ้มครองผู้บ ริ โภคมีกฎหมำย
คุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมำย
อ่ืนซึ่ ง สคบ. ช่วยดูแลให้กำร
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่ำงดีอยู่
แล้ว 

ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห่ ง
ประเทศไทย เห็นว่ำ ในชั้นกำร
พิจำรณำจัดท ำกฎหมำยฉบับนี้ 
สภำอุตสำหกรรมฯ เคยมีข้อกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมำยที่
อำจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบกำรมำก
จนเกินควำมจ ำเป็น  และได้มี
ข้อเสนอแก้ไขหลำยประเด็น เช่น 
กำรก ำหนดให้ผู้ เสียหำยพิสูจน์
เบื้องต้นว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำที่
ไม่ปลอดภัย กำรเพ่ิมข้อยกเว้น
ควำมรับผิดกรณีที่ผู้ประกอบกำร
พิสูจน์ได้ว่ำ ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี หรือวิชำกำรในขณะที่
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สมควรยกเลิก  สมควรแก้ไข หรือปรับปรุง ไม่สมควรยกเลิก แก้ไข  
หรือปรับปรุง 

เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้
สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพสังคมและเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน เนื่องจำกผู้ผลิตมีกำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต โดยผู้ผลิต
อำจมีกำรจงใจใช้ส่วนประกอบที่ลดต้นทุนกำรผลิต
สินค้ำที่ก่อให้เกิดอันตรำยที่ยำกต่อกำรพิสูจน์ ตำม
กฎหมำยนี้ภำระกำรพิสูจน์ตกเป็นของผู้เสียหำยซึ่ง
เป็นผู้บริโภค ประชำชนโดยทั่วไปไม่สำมำรถ
กระท ำกำรพิสูจน์เองได้ว่ำได้รับควำมเสียหำยจำก
สินค้ำนั้น หรือกระท ำกำรพิสูจน์ได้ยำก ควรมีค ำสั่ง
ให้ ร่ วมกัน พิสู จน์ ระหว่ ำงหน่ วยงำนหลำยๆ 
หน่วยงำน เมื่อปรำกฏว่ำมีผู้ได้รับควำมเสียหำย
จำกสินค้ำ 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
เห็นควรให้กฎหมำยนี้ด ำรงอยู่ หรือปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ ปั จจุบัน  และควร
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบควำมมีอยู่ของ
กฎหมำย และบังคับใช้กฎหมำยนี้เมื่อได้รับควำม
เสียหำยเกิดขึ้นอย่ำงเป็นมำตรฐำน 

กรุงเทพมหานคร เห็นควรมีกำรปรับปรุง 
แก้ไข พระรำชบ ัญญ ัต ิฉบ ับนี ้ให ้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพิ่มค ำว่ำ “บริกำร”, ควำม
ช ำรุดบกพร่องให้รับผิดแม้ควำมเสียหำยเกิดกำร
ตัวสินค้ำ กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่อจิตใจควรมี
แต่ไม่ใช่ในแง่เศร้ำโศกเสียใจ 

ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการ
ค้า ควรปรับปรุงพระรำชบัญญัตินี้  เข้ำไปเป็น
หมวดหนึ่งของพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เห็นควร
มีกำรแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อ
ควำมเสียหำยที่ เกิดขึ้นจำกสินค้ำไม่ปลอดภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพ
สั งคม และ เศ รษ ฐกิ จ ใน ปั จ จุ บั น  เนื่ อ งจ ำก
พระรำชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้มำเป็นเวลำนำน
และไม่สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน 

 
 

ผู้ ป ระกอบกำรน ำสิ นค้ ำออก
จ ำหน่ำยไม่สำมำรถตรวจพบควำม
ไม่ปลอดภัยได้ (State of the Art 
Defense) แ ต่ เ มื่ อ ก ฎ ห ม ำ ย 
มีกำรใช้บังคับมำกว่ำ ๑๐ ปีแล้ว  
สภำอุตสำหกรรมฯ ยั งไม่พบ
ปัญหำที่ส ำคัญและรุนแรงตำมที่
เคยเป็นข้อกังวล และไม่ได้สร้ำง
ภำระที่เกินควำมจ ำเป็นหรือเป็น
อุปสรรคต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
อีกทั้ง ตั้งแต่มีกฎหมำยฉบับนี้ท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรมีควำมตื่นตัว 
เร่งปรับปรุงกระบวนกำรผลิต 
กำรออกแบบ ตลอดจนกำรจัดท ำ
ค ำเตือน ซึ่ งเป็นประโยชน์กับ
ผู้บริโภคอย่ำงมำก นอกจำกนี้ที่
ผ่ ำนมำ สคบ . ได้ ด ำ เนิ นกำร
บ ริ ห ำ รจั ด ก ำรก ำร ใช้ บั งคั บ
กฎหมำยฉบับนี้ร่วมกับกฎหมำย
คุ้ มครองผู้ บ ริ โภคเป็ นอย่ ำงดี  
ท ำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภค
แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ส ภ ำ
อุตสำหกรรมฯ จึงเห็นว่ำยังไม่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไข
พระรำชบัญญัตินี้ ให้ เกิดควำม
สมบูรณ์ในเวลำนี้ เพื่อที่ภำครัฐจะ
ได้น ำทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
ไปใช้แก้ไขกฎหมำยฉบับอ่ืนที่มี
ค ว ำม จ ำ เป็ น เร่ งด่ ว น แ ล ะมี
ผ ล ก ระท บ ต่ อ ภ ำพ รวม ข อ ง
ประเทศมำกกว่ำ เช่น กฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับประชำชน 
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สมควรยกเลิก  สมควรแก้ไข หรือปรับปรุง ไม่สมควรยกเลิก แก้ไข  
หรือปรับปรุง 

สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ ควรมี
กำรปรับปรุงแก้ไขให้เท่ำทันสถำนกำรณ์ที่มีกำรใช้
วิถีชี วิตที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  New 
normal 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็น
ควรให้ออกกฎระเบียบมำรองรับ ไม่จ ำเป็นต้องไป
แก้ไข เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติจริงก่อน จึงค่อยปรับปรุง
แก้ไขให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์จริงของประเทศ 
ควรมีบทบัญญัติช่วยผู ้ประกอบกำรจำกกำรถูก
แจ ้งควำมร้องท ุกข ์เพื ่อเร ียกร้องหำประโยชน์
สมควรมีกำรแก้ไขปรับปรุงนิยำม และขอบข่ำย
ควำมเสียหำยให้ชัดเจนเหมำะสมและสอดคล้อง
ตำมหลักสำกล 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นว่ำ
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง 
และควรคงไว้เพ่ือปกป้องทั้งผู้บริโภคไทย และ
ผู้ประกอบกำรไทยที่ด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง และ
ควรปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้พระรำชบัญญัติให้มี
ควำมทันสมัยและสำมำรถบังคับใช้ ได้จริงกับ
ผู้กระท ำควำมผิดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้บริโภคอย่ำงแท้จริง 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เห็นควร
ให้มีกำรแก้ไข ปรับปรุง โดยที่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์
ของผู้บริโภค  และประโยชน์ในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีสิทธิอย่ำง
เท่ำเทียมกัน โดยไม่เพ่ิมภำระให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
มำกเกินสมควร และให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันมีควำมชัดเจนในกำรพิจำรณำ ไม่ซ้ ำซ้อน
กับกฎหมำยฉบับอื่นท่ีมีผลบังคับใช้อยู่แล้ว 

 

๒๔. ท่ำนเห็นว่ำสมควรด ำเนินกำรอ่ืนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติตำมและบังคับ
กำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย หรือมีข้อเสนออ่ืนหรือไม่ อย่ำงไร 

ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นว่ำ ผู้บังคับใช้กฎหมำยจะต้องให้ควำมส ำคัญ และบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เห็นว่ำ เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพเป็นไป
ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยอย่ำงแท้จริงจึงควรให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงกำรรับรู้แก่ประชำชนถึงสิทธิตำม
กฎหมำยดังกล่ำวด้วย 
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ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ข้อเสนอแนะในประเด็นเพ่ือเป็นกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติตำม และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยดังนี้  

๑. สำเหตุที่ผู้บริโภคอำจยังไม่ทรำบว่ำมีกฎหมำยฉบับดังกล่ำวบังคับใช้ในปัจจุบัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำจต้องมีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้นว่ำมีกฎหมำย
ฉบับดังกล่ำวบังคับใช้ในปัจจุบัน  

๒. กรณีผู้ประกอบกำรมีภูมิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศกำรฟ้องคดีมีควำมยุ่งยำกมำกขึ้นส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำจต้องมีกำรแจ้งเตือนหรือประชำสัมพันธ์อย่ำง
เหมำะสมให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นหำกสั่งซื้อสินค้ำจำกผู้ป ระกอบกำรที่ไม่มี
ภูมิล ำเนำในรำชอำณำจักร 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เห็นว่ำ ในประเด็นของกำรพิสูจน์ว่ำผู้เสียหำย
ได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำของผู้ประกอบกำร ไม่ควรที่ให้เป็นภำระของผู้เสียหำย เพรำะผู้เสียหำยได้รับ
ควำมเสียหำยจำกกำรใช้สินค้ำแล้ว ยังต้องมีภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรพิสูจน์อีก ควรมีกำรปรับวิธีกำรโดยมี
ผู้เชี่ยวชำญให้กำรรับรอง เช่น กรณีที่หมอให้กำรรับรองว่ำผู้เสียหำยได้รับผลกระทบจำกกำรใช้สินค้ำ ผู้เสียหำย
ไม่จ ำเป็นต้องพิสูจน์ หรือให้ผู้ประกอบกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรพิสูจน์สินค้ำของตนเอง 

ส านักงาน ก.พ. เห็นควรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรตระหนักรู้ให้แก่ผู ้บริโภคเรื ่องกำร
ด ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำไม่ปลอดภัย  

ส านักงบประมาณ เพ่ือให้กำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
หำกจะมีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย หรือก ำหนดมำตรกำรและกลไกรองรับก็เห็นสมควรที่จะต้องค ำนึงถึงควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติเป็นส ำคัญโดยเฉพำะยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม และด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยเห็นควรปรับปรุง กฎหมำยที่ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ หรือปรับปรุงระบบและกลไกของภำครัฐในกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่ต้น น้ ำกลำง
น้ ำ และปลำยน้ ำ ของผู้บริโภค ผู้ประกอบกำร และองค์กรภำครัฐ โดยกำรสร้ำงควำมรับรู้และควำมเข้ำใจ และ
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ตลอดจนควำมครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน อันจะน ำไปสู่กำรคุ้มครองผู้บริ โภค
ให้ได้รับสินค้ำและบริกำรที่ปลอดภัยและได้มำตรฐำน เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมของผู้บริโภคอย่ำงยั่งยืน 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นควรให้ประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่กฎหมำยฉบับนี้ให้
เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มของผู้บริโภค เนื่องจำกปัจจุบันยังมีผู้บริโภคที่ไม่ทรำบว่ำมี
กฎหมำยฉบับนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับควำมคุ้มครองจำกกฎหมำยฉบับนี้ได้อย่ำงเต็มที่ และใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจก็จะได้ค ำนึงถึงกำรผลิตสินค้ำให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกภำระในกำร
พิสูจน์ควำมเสียหำยตกเป็นภำระส ำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ 

กรมบัญชีกลาง เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ก ำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขควำมรับผิดไว้ในรำยละเอียดที่ค่อนข้ำงครอบคลุม ไม่ว่ำจะเป็น
ประเภทของสินค้ำ ลักษณะของสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย บุคคลที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย และบุคคลที่ต้อง
รับผิดตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ยังได้ก ำหนดเหตุยกเว้นควำมรับผิดของผู้ประกอบกำรเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรม
และช่วยลดภำระของผู้ประกอบกำรไว้หลำยประกำร แต่อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้ประสิทธิภำพและกำรบังคับใช้
เป็นไปตำมกฎหมำย จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขประเภทของสินค้ำที่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยในมำตรำ ๔  
ที่ก ำหนดให้สินค้ำหมำยควำมรวมถึงผลิตผลเกษตรกรรม ซึ่งท ำให้ผลิตผลเกษตรกรรมทุกประเภทแม้มิได้ผ่ำน
กระบวนกำรแปรรูปก็ต้องอยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำย เป็นกำรสร้ำงภำระให้แก่เกษตรกรรำยย่อยมำกเกิน
สมควรรวมทั้งเห็นควรปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น 

 



-๔๕- 
 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใช้บังคับมำเป็นเวลำกว่ำ ๑๐ ปี และปัจจุบันมีผู้บริโภคได้รับควำม
เดือดร้อนเสียหำยจำกสินค้ำที่มีลักษณะไม่ปลอดภัยจ ำนวนมำก แต่จำกสถิติกำรด ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรฟ้องคดีจ ำนวน ๔ คดี ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำก
ผู้บริโภคยังไม่ทรำบว่ำมีพระรำชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ หรือยังไม่สำมำรถเข้ำใจถึงสิทธิที่จะได้รับกำรคุ้มครอง 
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้อย่ำงชัดเจน จึงเห็นสมควรให้มีกำรจัดท ำ
แผนประชำสัมพันธ์หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ ฉบับนี้ ให้
ประชำชนได้รับรู้อย่ำงแพร่หลำยต่อไป ซึ่งหำกประชำชนได้ทรำบและเข้ำใจก็จะท ำให้ได้รับกำรคุ้มครองควำม
เสียหำยจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติฉบับนี้มำกยิ่งข้ึน 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปัจจุบัน มีผู้บริโภคจ ำนวนมำกที่ตกอยู่
ในฐำนะที่เสียเปรียบ ถูกละเมิดสิทธิและถูกเอำรัดเอำเปรียบ แต่อำจด้วยควำมไม่รู้ถึงสิทธิในกำรเรียกร้องตำม
กฎหมำยของตน หรือเกรงว่ำจะเกิดภำระในกำรด ำเนินคดีที่ล ำบำกยุ่งยำก ท ำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับกำรเยียวยำ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นธรรม ดังนั้น กำรให้ควำมรู้แก่ผู้บริโภคให้มีควำมเข้ำใจถึงสิทธิในกำรเรียกร้อง
ตำมกฎหมำยและกำรตระหนักถึงกำรต่อสู้เรียกร้องเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิและเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
ของตัวผู้บริโภคเองจึงเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง  

กรมการปกครอง เห็นว่ำ สมควรด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติและบังคับใช้
กฎหมำยของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้ำที่มีควำมปลอดภัยได้มำตรฐำน อันจะเป็นกำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น เป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในภำพรวม ในขณะเดียวกันก็เป็น
กำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจกำรหรือเจ้ำของสินค้ำตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำและพัฒนำระดับคุณภำพ
และมำตรฐำนของสินค้ำให้ดีขึ้น อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศต่อไปอีกด้วย 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นว่ำ กรณีนิยำมค ำว่ำ ผู้เสียหำย ซึ่งก ำหนดให้หมำยควำมว่ำ 
“ผู้ได้รับควำมเสียหำยอันเกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย” และเมื่อมำตรำ ๕ ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรต้องรับผิด
ในควำมเสียหำยต่อผู้เสียหำยในควำมเสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย และสินค้ำนั้นได้มีกำรขำยให้แก่
ผู้บริโภคแล้ว เมื่อพระรำชบัญญัติฉบับนี้นี้ไม่ได้ก ำหนดนิยำมค ำว่ำผู้บริโภคไว้ และมำตรำ ๙ วรรคสอง
ก ำหนดให้เฉพำะเพ่ือประโยชน์แห่งมำตรำ ๙ ให้ค ำว่ำผู้บริโภคหมำยควำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ดังนั้น เมื่อมำตรำ ๕ ไม่มีนิยำมค ำว่ำผู้บริโภคโดยเฉพำะ จึงต้องกลับไปใช้ควำมหมำยของค ำนี้ตำม
พจนำนุกรม ซึ่งควำมหมำยก็ไม่ได้หมำยควำมถึงผู้ประกอบกำรด้วยแต่อย่ำงใด ดังนั้น หำกเกิดกรณีที่ผู้ขำยซึ่ง
เป็นผู้ประกอบกำรคนหนึ่ง ได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย โดยที่สินค้ำนั้นยังไม่มีก ำรขำยให้แก่
ผู้บริโภค ผู้ขำยนั้นเป็นผู้เสียหำยตำมบทนิยำม ที่สำมำรถฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำยได้ตำมมำตรำ ๖ แต่เนื่องจำก
มำตรำ ๕ ก ำหนดเช่นนี้แล้ว ท ำให้ตีควำมได้ว่ำผู้ประกอบกำรไม่จ ำต้องรับผิดต่อผู้เสียหำยได้ เนื่องจำกสินค้ำ
ดังกล่ำวยังไม่มีกำรขำยให้แก่ผู้บริโภค บทกฎหมำยดังกล่ำวจึงขัดกัน จึงเห็นว่ำ อำจก ำหนดมำตรำ ๕  
ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับบทนิยำมค ำว่ำ ผู้เสียหำย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ได้รับ
ควำมเสียหำยจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยนั้น 

กรมวิชาการเกษตร เห็นว่ำ สมควรเผยแพร่ให้ควำมรู้เนื้อหำในพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว
ให้แพร่หลำยมำกกว่ำนี้เพ่ือที่ผู้บริโภคจะได้ทรำบว่ำเมื่อประสบปัญหำจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยยังมีกฎหมำยที่
คุ้มครองผู้บริโภคอยู่นอกจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

กรมการค้าภายใน เห็นว่ำ สมควรด ำเนินกำรอ่ืนเพ่ิมเติม กล่ำวคือ ควรเพ่ิมบทบัญญัติรองรับ
อ ำนำจในกำรออกค ำสั่งบังคับให้ผู้ประกอบกำรเรียกคืนสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยออกจำกตลำดทันที เมื่อปรำกฏว่ำมี
ผู้ได้รับควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ อนำมัย หรือทรัพย์สิน หรือให้หน่วยงำนภำครัฐมีอ ำนำจเรียกเก็บ
หรือสั่งเก็บสินค้ำคืนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และมีอ ำนำจท ำลำยสินค้ำได้ ซึ่งหำกมีกำรจ ำหน่ำยหรือใช้



-๔๖- 
 
สินค้ำอยู่อำจเป็นอันตรำยต่อประชำชนโดยรวม นอกจำกนี้ควรมีกำรด ำเนินกำรติดตำมผลจำกกำรบังคับใช้
กฎหมำยเพ่ือประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้ และให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ กับประชำชนเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ประชำชนซึ่ง
เป็นผู้บริโภคได้รับควำมคุ้มครองตำมควำมมุ่งหมำยของพระรำชบัญญัตินี้  

ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของกำรมีพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรและกลไกในกำร
คุ้มครองและเยียวยำควำมเสียหำยแก่ผู้บริโภคหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำที่ไม่ ปลอดภัย  
โดยกำรน ำหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัดมำใช้อันจะช่วยให้ผู้เสียหำยไม่ต้องพิสูจน์ถึงควำมไม่ปลอดภัยของ
สินค้ำจำกกระบวนกำรผลิต หรือกำรกระท ำของผู้ประกอบกำร ซึ่งเป็นเรื่องยำกที่ผู้เสียหำยจะพิสูจน์ได้รวมถึง
กำรให้อ ำนำจศำลก ำหนดค่ำเสียหำยส ำหรับควำมเสียหำยต่อจิตใจและค่ำเสียหำยเชิงลงโทษได้ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เสียหำยได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เป็นธรรมมำกยิ่งขึ้น 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  เห็นว่ำ ควรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้
กฎหมำยให้รวดเร็วและทันสถำนกำรณ์ เพ่ือเยียวยำควำมเสียหำยของผู้บริโภค 

กรุงเทพมหานคร เห็นว่ำ 
๑. ควรมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ให้ประชำชนเกี่ยวกับสิทธิในฐำนะผู้ผลิต 

ผู้ขำย และผู้บริโภค ท ำให้กำรใช้กฎหมำย กำรบังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   
๒. อ ำนำจฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำยแทนผู้เสียหำย ตำมมำตรำ ๑๐ ไม่ควรจ ำกัดอยู่เฉพำะ 

คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมำคมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภครับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองผู้บริโภคเท่ำนั้น ควรเปิดโอกำสให้องค์กรอ่ืนๆ ที่มีศักยภำพ เช่น สภำทนำยควำม หรือองค์กรพัฒนำ
เอกชนที่คุ้มครองผู้บริโภคที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ได้รับรอง เป็นต้น เข้ำมำใช้อ ำนำจฟ้องแทน
ผู้เสียหำยโดยได้รับกำรยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียมเช่นกัน หรือ ควรปรับกลไกรองรับกำรฟ้องร้องมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

๓. นิยำมค ำว่ำ “ควำมเสียหำยต่อจิตใจ” ควรตัดค ำว่ำ ควำมเศร้ำโศกเสียใจออก ด้วยเหตุผล
ในทำงกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ไม่มีบัญญัติว่ำสำมำรถเรียกได้ 

ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เห็นว่ำควรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นให้
ประชำชนทั่วไปทรำบว่ำมีพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ใช้บังคับอยู่  และมีควำมแตกต่ำง หรือคล้ำยคลึงกับ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่ำงไร 

สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค เห็นว่ำ 
๑. ขอให้เร่งรัดกำรประกำศบังคับใช้ ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมรับผิดเพ่ือควำมช ำรุดบกพร่อง

ของสินค้ำ พ.ศ. .... เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคโดยเร็ว เพรำะปัจจุบันปัญหำที่เกิดจำกควำมช ำรุดบกพร่องของ
สินค้ำมีกำรร้องเรียนจ ำนวนมำกจำกกำรซื้อขำยออนไลน์ 

๒. ควรศึกษำเพ่ิมเติมกฎหมำยฉบับนี้ ให้มีกองทุนชดเชยเยียวยำควำมเสียหำย ในกรณีที่
ผู้บริโภคได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำและบริกำรที่ไม่ปลอดภัย โดยก ำหนดกรอบวงเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้บริโภค
ไว้จ ำนวนหนึ่ง จำกนั้นกองทุนจึงไปเรียกค่ำเสียหำยจำกผู้ประกอบธุรกิจที่จะน ำสินค้ำออกสู่ตลำดให้มีหน้ำที่
สมทบเงินเข้ำกองทุนนี ้

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบใน
ควำมปลอดภัยของสินค้ำอย่ำงเคร่งครัด (Strict liability) มำบังคับใช้ ซึ่งเป็นหลักกำรที่ดีและได้ผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรมีควำมตื่นตัวยกระดับกระบวนกำรผลิต กำรออกแบบ ตลอดจนกำรจัดท ำค ำเตือน ให้มำกขึ้น  
ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ดี กกร. มีข้อสังเกตว่ำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ผู้ประกอบกำรในประเทศพยำยำมที่จะพัฒนำและผลิตยำ วัคซีน 



-๔๗- 
 
เครื่องมือแพทย์ และนวัตกรรมต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำใช้กับผู้บริโภคในประเทศมำกขึ้น ดังนั้น ข้อยกเว้นควำมรับผิด
ของผู้ประกอบกำรที่ไม่ต้องรับผิดหำกผู้ประกอบกำรพิสูจน์ได้ว่ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี หรือวิชำกำร
ในขณะที่ผู้ผลิตน ำสินค้ำออกจ ำหน่ำยไม่สำมำรถตรวจพบควำมไม่ปลอดภัยได้ (State of the Art Defense) 
จะมีควำมจ ำเป็นและมีโอกำสได้ใช้มำกขึ้น กกร. จึงเสนอให้พิจำรณำทบทวนเพ่ิมข้อยกเว้นดังกล่ำวหำกจะมี
กำรแก้ไขพระรำชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่ำ หลักกำรส ำคัญของพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อ
ควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก ำหนดให้ผู้ผลิตซึ่งมีอ ำนำจควบคุมจัดกำรในกำร
ผลิตสินค้ำ และมีควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำผู้บริโภค เป็นผู้รับผิดชอบในควำมปลอดภัยของสินค้ำนั้น
เป็นหลักกำรที่ดีและมีประโยชน์ อย่ำงไรก็ตำม สภำอุตสำหกรรมฯ มีข้อสังเกตว่ำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) ข้อยกเว้นควำมรับผิดกรณีที่ผู้ประกอบกำรพิสูจน์ได้ว่ำ
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี หรือวิชำกำรในขณะที่ผู้ประกอบกำรน ำสินค้ำออกจ ำหน่ำยไม่สำมำรถตรวจ
พบควำมไม่ปลอดภัยได้ (State of the Art Defense) น่ำจะมีควำมจ ำเป็นและมีโอกำสได้ใช้มำกขึ้นส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรไทย เช่น ในกำรผลิตยำ วัคซีน เครื่องมือแพทย์ รวมถึงนวัตกรรมต่ำง ๆ สภำอุตสำหกรรมฯ  
จึงเสนอว่ำหำกจะมีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป ควรพิจำรณำทบทวนเพิ่มข้อยกเว้นดังกล่ำวด้วย 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นว่ำ ควรมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรประเมินมำตรฐำน
สินค้ำปลอดภัยโดยผู้บริโภค 

๑. ในเนื้อหำของพระรำชบัญญัตินั้น ก ำหนดรำยละเอียดเพียงคร่ำว ๆ ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนใน
ประเด็นรำยละเอียดของควำมเสียหำย หรือควำมรับผิดชอบเมื่อพิสูจน์ได้ในเบื้องต้นว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้น
จำกสินค้ำนั้นจริง ยังคงต้องน ำไปเทียบเคียง หรือใช้กฎหมำยฉบับอ่ืน หรือประกำศกระทรวงฉบับอ่ืน  
มำบังคับใช้ หรือใช้เยียวยำร่วมด้วย ดังนั้น จึงมีควำมเห็นว่ำควรเพ่ิมรำยละเอียดในพระรำชบัญญัติฉบับนี้  
หรือออกกฎหมำยลูกเพ่ิมเติมเพ่ือระบุถึงควำมชัดเจนของควำมเสียหำยหรือควำมรับผิดชอบใด ๆ และเพ่ิมให้
เห็นถึงควำมส ำคัญของกฎหมำยนี้เพื่อย้ ำเตือนแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน  

๒. กฎหมำยควรมีกำรปรับปรุงและเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดรับกับสภำวกำรณ์รวมถึงสภำพของ
กำรด ำเนินธุรกิจที่แท้จริงที่ได้เปลี่ยนไปอย่ำงมำกจำกวันที่พระรำชบัญญัติมีผลบังคับใช้ กล่ำวโดยรวมคือ
กฎหมำยนั้นจะต้องเป็นกฎหมำยที่ทันสมัยอยู่เสมอ แม้ในบำงครั้งเนื้อหำของกฎหมำยหรือเจตนำรมณ์ของผู้ร่ำง
นั้นมีควำมปรำรถนำดีต่อประชำชน และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคก็ตำม แต่สภำวกำรณ์ปัจจุบันกฎหมำยบำง
ฉบับแทบจะไม่สำมำรถค ำเนินกำรเอำผิดกับผู้กระท ำควำมผิดหรือผู้ละเมิดกฎหมำยได้  

๓. กำรรับฟังควำมคิดเห็นควรเปิดกว้ำงมำกยิ่งขึ้น ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยควรน ำเอำ
หลักกำรของกำรท ำประชำพิจำรณ์มำใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด เพ่ือจะได้รับฟังถึงปัญหำและสถำนกำรณ์
โดยรับฟังจำกทุกภำคส่วน รับฟังปัญหำที่เป็นจริงที่เกิดข้ึนเพื่อทรำบถึงปัญหำที่แท้จริง  

สมาคมธนาคารไทย เห็นว่ำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์มำกขึ้น เพ่ือให้
ผู้บริโภคและผู้ประกอบกำรรับทรำบถึงควำมคุ้มครองกำรเยียวยำและภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำยนี้รวมทั้งเอกสำร
เผยแพร่คดีตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยนี้ 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เสนอให้มีกำรก ำหนดกฎหมำยล ำดับรองส ำหรับสินค้ำแต่
ละประเภทเป็นกำรเฉพำะ เช่น สินค้ำประเภทยำนยนต์ รวมถึงก ำหนดขอบเขตมำตรฐำนในกำรพิสูจน์  
เช่น ข้อสันนิษฐำนและภำระในกำรพิสูจน์ควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ ว่ำผู้ประกอบกำรต้องด ำเนินกำรเพียงใด 
และขอให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสังคมในปัจจุบัน 

 
ส่วนกฎหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดท ำ  ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๔ 


