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นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. คำนำ
   ปัจจุบันการผลิตสินค้า เพื่ อการอุปโภคและบริ โภคทั้ งหลายนั้น 

ทางผู้ประกอบการได้นำความรู้ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ใหม่  ๆ  
มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้ามากยิ่งขึ้น  ซึ่งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่  ๆ  นั้น 
บางครัง้กอ็าจจะไมป่ลอดภยั นอกจากนีบ้างครัง้การตรวจสอบความปลอดภยัของสนิคา้ 
ก็กระทำได้ยากขึ้น  จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย อนามัย จิตใจ หรือ 
ทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นได้  นอกจากนี้การฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อ 
เรียกค่าเสียหายก็มีความยุ่งยากอีกเช่นกันเนื่องจากผู้เสียหายมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึง 
ความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส  เยอรมนี ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศไทยจึงได้มีกฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  ขึ้นมาเพื่อให้ 
ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ

      ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการและขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย 
ดังกล่าว คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงใคร่ขอนำเสนอบทความ 
เก่ียวกับหลักการหรือนโยบายของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก 
สนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั (Product Liability Law หรอื PL Law) ของประเทศตา่ง ๆ  รวมทัง้ 
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ หรือที่เรียกว่าพระราชบัญญัติความรับผิดต่อ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนข้อพิจารณา 
บางประการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ดังนี้

๒. หลกัการของกฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จาก 
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย๑  

   กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัย  (PL Law) นั้น  โดยปกติมักจะตราเป็นกฎหมายพิเศษและใช้บังคับกับ 

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

 ๑สรุปจากอนันต์  จันทรโอภากร, กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย, 
 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๔๗) หน้า ๑๖ – ๑๙๐.
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ความรับผิดทางแพ่งของผู้ผลิตสินค้าเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ 
ทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลอันเกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย โดยไม่รวมถึงกรณีท่ีความเสียหาย 
เกดิขึน้ตอ่ตวัสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยันัน้ อนัจะตอ้งฟอ้งรอ้งดำเนนิคดตีามกฎหมายวา่ดว้ย 
สัญญาซื้อขาย  ซึ่งประเทศต่าง  ๆ  ที่มีการตรากฎหมายในลักษณะดังกล่าวนี้ขึ้น 
ใช้บังคับส่วนใหญ่แล้วจะมีหลักการและรายละเอียดครอบคลุมในประเด็นเรื่องต่าง ๆ  
รวม ๑๐ เรื่อง ดังนี้

 ๒.๑ หลักความรับผิดและสินค้าที่อยู่ภายใต้บังคับ
     กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้า 

ทีไ่มป่ลอดภยั (PL Law) นัน้ ใชห้ลกัความรบัผดิโดยเครง่ครดั (strict liability) กลา่วคอื 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งรบัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยัของตน  
แม้ว่าผู้ประกอบการนั้นจะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ทั้งนี้  เนื่องจากการ 
กำหนดให้ผู้เสียหายต้องพิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการนั้นเป็น 
เรื่องที่กระทำได้ยาก  และผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะป้องกัน 
ความเสียหาย  ทำประกันภัย  และกระจายต้นทุนของความเสี่ยงโดยการกำหนด 
ราคาสินค้า สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ Directive – ๑๙๘๕  
แห่งสหภาพ  ยุโรป  กฎหมายของฝรั่งเศส  เยอรมนี  และอังกฤษ  กำหนดให้ 
“สินค้า”  หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดแม้จะติดอยู่กับอสังหาริมทรัพย์  
และหมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า  ในขณะที่กฎหมายของญี่ปุ่น  “สินค้า” 
หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ที่ผ่านกระบวนการผลิตหรือแปรรูปแล้วเท่านั้น

 ๒.๒ ความหมายของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
   สนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยัในทีน่ี ้หมายถงึ สนิคา้ขาดความปลอดภยัตามทีจ่ะพงึ 

คาดหมายได้จากการใช้สินค้านั้น  โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมและประโยชน์ที่ 
คาดว่าจะได้รับจากสินค้านั้นประกอบด้วย แต่ความไม่ปลอดภัยของสินค้านี้ต้องมีอยู่
ก่อนการส่งมอบ

 ๒.๓ บุคคลที่ต้องรับผิด
     โดยทัว่ไปแลว้ ผูผ้ลติ คอื บคุคลทีส่ามารถปอ้งกนัไมใ่หส้นิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั 

ออกสู่ตลาดได้ดีที่สุด ฉะนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ที่อยู่ในฐานะเสมือน 
เปน็ผูผ้ลติ เชน่ ผูท้ีแ่สดงชือ่ตนลงบนสนิคา้ ผูท้ีน่ำเขา้สนิคา้เพือ่วตัถปุระสงคท์างการคา้  
หรือผู้ขายกรณีไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าได้ต้องรับผิดเมื่อมีความเสียหาย 
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และในกรณีที่มีผู้ต้องรับผิดหลายคน บุคคลเหล่านั้น 
ต้องรับผิดร่วมกันและแทนกัน (jointly and severally liable) 

 ๒.๔ ผู้มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
    ผูท้ีม่สีทิธฟิอ้งรอ้งดำเนนิคดไีดแ้ก ่ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายตอ่ชวีติ รา่งกาย 

อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้านั้น หรือผู้ที่อยู่ในบริเวณ 
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ใกลเ้คยีงกบัทีต่ัง้ของสนิคา้และไดร้บัความเสยีหาย แมไ้มใ่ชผู่ซ้ือ้สนิคา้หรอืใชส้นิคา้นัน้  
เช่น อยู่ในบริเวณที่ถังแก๊สหุงต้มหรือขวดน้ำอัดลมระเบิด

 ๒.๕ ประเภทของความเสียหายที่จะได้รับการเยียวยาและขอบเขตของ 
ความรับผิด

   หลักการกฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต 
รา่งกาย อนามยั จติใจ หรอืทรพัยส์นิ โดยไมร่วมถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัตวัสนิคา้ 
นั้น ๆ  เอง อย่างไรก็ตาม กฎหมายของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันบ้างใน 
รายละเอยีด อาท ิDirective – ๑๙๘๕ แหง่สหภาพยโุรปไมไ่ดก้ำหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่  
ความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความเจ็บปวด ความเสียหายทางจิตใจนั้นสามารถ 
เรยีกคา่เสยีหายไดห้รอืไม ่ตรงขา้มกบัสหรฐัอเมรกิาซึง่ในกรณทีีม่คีวามเสยีหายเกดิขึน้ 
ต่อชีวิตและร่างกาย กฎหมายกำหนดให้สามารถเรียกค่าเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและ 
ไม่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และในกรณีที่ผู้ผลิตรู้อยู่ว่า 
สินค้าที่ผลิตไม่มีความปลอดภัยและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค คณะลูกขุน 
อาจกำหนดให้ผู้ผลิตต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษ (punitive damages) 
ได้อีกด้วย

 ๒.๖ ภาระการพิสูจน์
   ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการอันได้แก่  ผู้ผลิตและผู้ที่อยู่ในฐานะเสมือนเป็น 

ผูผ้ลติสนิคา้ตอ้งรบัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยัโดยไมค่ำนงึถงึ 
ความจงใจหรอืความประมาทเลนิเลอ่ตามหลกัความรบัผดิอยา่งเครง่ครดักต็าม แตโ่ดย 
ทั่วไปแล้วผู้เสียหายก็ยังคงมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นว่า สินค้านั้นไม่มีความปลอดภัย  
โดยพสิจูนว์า่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้ตอ่ชวีติ รา่งกาย อนามยั จติใจ หรอืทรพัยส์นิ และ
ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นผลมาจากสินค้านั้นไม่มีความปลอดภัย

 ๒.๗ ข้อยกเว้นความรับผิด
   ตัวอย่างของข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย  ได้แก่ผู้ เสียหาย 

สมัครใจเข้าเสี่ยงภัย การใช้สินค้าผิดวิธี ผู้เสียหายมีส่วนผิด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในขณะที่สินค้านั้นถูกผลิตและขายไปโดยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า 
สินค้าไม่มีความปลอดภัย ความไม่ปลอดภัยนั้นอาจเกิดขึ้นจากการที่ต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของทางราชการ สนิคา้ดงักลา่วไมไ่ดถ้กูผลติขึน้เพือ่การ
จำหนา่ย ในกรณผีลติชิน้สว่นสนิคา้ใหแ้กบ่คุคลอืน่เพือ่นำไปผลติเปน็สนิคา้ขัน้สดุทา้ย 
หรือความไม่ปลอดภัยของสินค้าไม่ได้มีอยู่ในขณะจำหน่ายหรือส่งมอบ เป็นต้น

 ๒.๘ การจำกัดจำนวนความรับผิด
     หากพิจารณาถึง Directive – ๑๙๘๕ แห่งสหภาพยุโรป ได้กำหนดให้มี 

การจำกัดจำนวนความรับผิดของผู้ประกอบการ และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิก 
ออกกฎหมายภายในกำหนดจำนวนค่าเสียหายขัน้สงูทีผู่ป้ระกอบการตอ้งรบัผดิชอบ ท้ังน้ี  
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและจำกัดวงเงินที่จะซื้อประกันภัยได ้
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   ๒.๙ การยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดโดยข้อสัญญา
   ในส่วนของ Directive – ๑๙๘๕ แห่งสหภาพยุโรปและกฎหมายของ 

อังกฤษกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดโดย 
ข้อสัญญา สำหรับประเทศอื่น ๆ นั้นแม้จะมิได้มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรกำหนด 
ไว้อย่างชัดแจ้ง แต่ศาลในประเทศต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นว่าข้อยกเว้นหรือจำกัด 
ความรับผิดในกรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายเป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบ 
เรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ถา้เปน็ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิบางประเทศ  
เช่น ญี่ปุ่นยินยอมให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดโดยข้อสัญญาได้ เป็นต้น

 ๒.๑๐ อายุความในการฟ้องคดี
    อายคุวามฟอ้งรอ้งดำเนนิคดนีัน้ประเทศตา่ง ๆ  มกัจะกำหนดไวท้ี ่๑ - ๓ ป ี

นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้หรือควรรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการ แต่ในกรณี 
ความเสยีหายทีไ่มอ่าจเหน็เปน็ทีป่ระจกัษ ์เชน่ ผลขา้งเคยีงทีเ่กดิจากการใชย้า อายคุวาม 
มักจะเริ่มนับแต่เมื่อผู้เสียหายรู้หรือควรรู้ถึงความเสียหายนั้น

       ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นหลักการของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  (PL  Law)  ที่ประมวลมาจาก 
หลกักฎหมายของประเทศตา่ง ๆ  ซึง่ปจัจบุนัประเทศไทยไดน้ำหลกัการดงักลา่วมาใชเ้ปน็ 
กลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากสินค้า 

       โดยพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความเป็นมาและสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

๓. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

     พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้าที่ 
ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอโดยคณะรัฐมนตรีชุดที่มีพลเอก สุรยุทธ์   จุลานนท์ 
เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และได้ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 ๓.๑ บทนิยามที่สำคัญ 
   “สินค้า”  หมายความว่า  สังหาริมทรัพย์ที่ผลิต  นำเข้าเพื่อขาย 

ผลิตผลเกษตรกรรม และหมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง 

   “ผลติ” หมายความวา่ ทำ ผสม ปรงุ แตง่ ประกอบ ประดษิฐ ์แปรสภาพ 
ดัดแปลง  คัดเลือก  แบ่งบรรจุ  แช่เยือกแข็ง  หรือฉายรังสี  รวมถึงการกระทำใด  ๆ 
ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
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   “ความเสียหาย”  หมายความว่า  ความเสียหายที่เกิดจากสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย  สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ 
หรือทรัพย์สิน แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น 

   “สินค้าที่ไม่ปลอดภัย”  หมายความว่า  สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายข้ึนได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ 
หรือไม่ได้กำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือกำหนดไว้ 
แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้  โดยคำนึงถึงสภาพของสินค้า  รวมทั้ง 
ลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้ 

   “ขาย” หมายความวา่ จำหนา่ย จา่ย แจก แลกเปลีย่นเพือ่ประโยชนท์าง 
การค้า  และให้หมายความรวมถึงให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  จัดหา  ตลอดจนเสนอ ชักชวน 
หรือนำออกแสดงเพื่อการดังกล่าว   

   “ผูป้ระกอบการ” หมายความวา่ ผูผ้ลติ ผูน้ำเขา้ ผูข้ายสนิคา้ทีไ่มส่ามารถ 
ระบตุวัผูผ้ลติ ผูว้า่จา้งใหผ้ลติหรอืผูน้ำเขา้ได ้ผูซ้ึง่ใชช้ือ่ ชือ่ทางการคา้ เครือ่งหมายการคา้ 
เครื่องหมาย ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ อันมีลักษณะที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ 
ได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า 

 ๓.๒  ความรับผิดของผู้ประกอบการ
   ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายไม่ว่าความเสียหายน้ัน 

จะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม  และข้อตกลง 
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดความเสียหาย 
และประกาศ  คำแจ้งความของผู้ประกอบการเพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด 
จะนำมาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดไม่ได้  ทั้งนี้  ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิ 
ฟอ้งคดแีทนจะตอ้งพสิจูนว์า่ ผูเ้สยีหายไดร้บัความเสยีหายจากสนิคา้ของผูป้ระกอบการ  
และการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่า  
ความเสียหายเกิดจากการกระทำของผู้ประกอบการผู้ใด

      อย่างไรก็ตาม  ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย 
อนัเกดิจากสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั หากพสิจูนไ์ดว้า่ สนิคา้นัน้มไิดเ้ปน็สนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั  
หรือผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  หรือความเสียหาย 
เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ผู้ประกอบการได้กำหนดไว้
อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว

 ๓.๓  ความรับผิดของผู้ผลิตตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างให้ผลิต
      ผู้ผลิตตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างให้ผลิตไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า  

ความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกิดจากการออกแบบหรือจากการปฏิบัติตามคำสั่งของ 
ผู้ว่าจ้างให้ผลิต ทั้งตนไม่ได้คาดเห็นและไม่ควรจะได้คาดเห็นถึงความไม่ปลอดภัย
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 ๓.๔ ความรับผิดของผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้า
   ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้าไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่า ความไม่ปลอดภัย 

ของสินค้าเกิดจากการออกแบบหรือการประกอบหรือการกำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา 
คำเตือน หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของผู้ผลิตสินค้านั้น

 ๓.๕ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย
    ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการ 

คุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรอง  มีอำนาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้  
โดยการฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้เสียหายดังกล่าวให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
ทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด

 ๓.๖ หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน
    นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณิชย์  ศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ด้วย 

    (๑)  ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจาก 
ความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย 
สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสำหรับ 
ความเสียหายต่อจิตใจ 

    (๒) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ผู้ประกอบการได้ผลิต  นำเข้า  หรือ 
ขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  หรือมิได้รู้ เพราะ 
ความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง หรอืเมือ่รูว้า่สนิคา้ไมป่ลอดภยัภายหลงัจากการผลติ  
นำเข้า หรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ดำเนินการใด ๆ  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  
ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจาก 
จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  แต่ไม่เกินสองเท่าของ 
ค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น

 ๓.๗ อายุความในการฟ้องคดี
    สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้น ๓ ปีนับแต่วันที่ 

ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้น ๑๐ ปี 
นับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้น

    ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต  ร่างกาย  สุขภาพ  หรืออนามัย  
โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการ 
แสดงอาการ  ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายใน  ๓  ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและ 
รู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย

    ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ 
ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา
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   หากพิจารณาหลักการของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่ 
เกดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงักลา่วมาขา้งตน้แลว้ จะเหน็ไดว้า่ มหีลกัการ 
และสาระสำคญัทีด่โีดยเฉพาะในการทีจ่ะคุม้ครองผูบ้รโิภคมใิหถ้กูเอารดัเอาเปรยีบจาก 
ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม หลักการของกฎหมายดังกล่าวยังมีข้อที่ควรพิจารณา 
ในบางประการเก่ียวกับการบังคับใช้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหรือการบังคับใช้ 
กฎหมายได้ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

๔. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่ 
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

    ๔.๑ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับบทนิยามคำว่า “สินค้า” และคำว่า “ผลิต” 
กรณีบทนิยามคำว่า “สินค้า” และคำว่า “ผลิต” ดังกล่าวนั้นทางสำนักเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๔๐๕ (ลต. ๑)/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปได้ดังนี้

        กรณีภาคีวิชาชีพซึ่งดูแลผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขใน 
ประเทศไทยมขีอ้พจิารณาเกีย่วกบับทนยิามคำวา่ “สนิคา้” ซึง่มคีวามหมายครอบคลมุ 
ถึงยาและเวชภัณฑ์ และบทนิยามคำว่า “ผลิต” ซึ่งหมายความว่า ทำ ผสม ปรุง แต่ง 
ประกอบ ประดิษฐ์ แปรสภาพ เปลี่ยนรูป ดัดแปลง คัดเลือก แบ่งบรรจุ แช่เยือกแข็ง 
ฉายรงัสี หรอืการกระทำใด ๆ  ทีม่ลีกัษณะทำนองเดยีวกนัเนือ่งจากกระบวนการรกัษา 
พยาบาลผู้ป่วยและสัตว์ป่วยจำเป็นต้องมีการผสม ปรุง  แบ่งบรรจุยาและเวชภัณฑ์ 
เพื่อให้เหมาะกับโรค อายุ  เพศ น้ำหนักและปัจจัยเฉพาะตัวของผู้ป่วยและสัตว์ป่วย 
แต่ละราย โดยมิได้มีการจำหน่ายค้ากำไรในลักษณะเดยีวกบัสนิคา้ท่ัวไป หากการผลติยาและ 
เวชภณัฑด์งักลา่วตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิตอ่ความเสยีหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อาจเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการทาง 
สาธารณสขุถกูฟอ้งรอ้งดำเนนิคดใีนฐานะผูผ้ลติจำนวนมาก ซึง่นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 
นายกรัฐมนตรี  จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 
ความหมายของบทนิยามดังกล่าว

        ในกรณีนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือ 
แล้วเห็นว่า  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ 
ไมป่ลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๑ มเีจตนารมณท์ีจ่ะใชบ้งัคบักบัสงัหารมิทรพัยท์ีผ่ลติหรอืนำเขา้ 
เพื่อขายและมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคที่นำสินค้าไปใช้แล้วได้รับความเสียหาย  ดังนั้น  
การท่ีผู้ให้บริการสาธารณสุขเป็นผู้ใช้ยาหรือเคร่ืองมือแพทย์ดังกล่าวเอง  ยาหรือ 
เครื่องมือแพทย์ที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขผลิตและนำมาใช้เฉพาะการบำบัดรักษา 
ผูป้ว่ยหรอืสตัวป์ว่ยเฉพาะรายอนัเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการรกัษาโดยไมไ่ดผ้ลติขึน้ 
เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปใช้  จึงไม่ใช่การผลิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายอันเป็นสินค้า 
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ทีก่ฎหมายมุง่คุม้ครอง  ดงันัน้  การทีผู่ใ้หบ้รกิารสาธารณสขุผลติยา  เครือ่งมอืแพทย ์
ขึ้นเพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยเฉพาะรายที่ผ่านการตรวจรักษา 
ของผู้ให้บริการสาธารณสุข  จึงไม่ต้องรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้  แต่อาจต้อง 
รับผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง๒ 

      อย่างไรก็ตาม  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานี้เป็นความเห็น 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายของฝ่ายบริหารและหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 
ไม่มีผลต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอันจะมีผลเป็นการคุ้มครองผู้ให้บริการ 
สาธารณสุขแต่อย่างใด

 ๔.๒ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่ได้รับการยกเว้นความรับผิด 
      ด้วยกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดบทนิยามคำว่า “สินค้า” หมายความว่า 

สังหาริมทรัพย์ที่ผลิต  นำเข้าเพื่อขาย  ผลิตผลเกษตรกรรมและหมายความรวมถึง 
กระแสไฟฟ้า  อันมีความหมายรวมถึงผลผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร  (primary 
agricultural products) ดว้ย กรณดีงักลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบโดยตรงตอ่เกษตรกร  
ที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี ขาดแคลนทุนทรัพย์  
และขาดความพรอ้มในการรบัภาระการพสิจูนต์ามหลกัความรบัผดิโดยเครง่ครดั ดงันัน้  
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นสินค้าประเภทดังกล่าว  
(สอดคล้องกับหลักกฎหมายของญี่ปุ่น) 

      ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๒  
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ....)  ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย มีสาระสำคัญ คือ

     ๑) กำหนดบทนิยามคำว่า  “ผลิตผลเกษตรกรรม”  หมายความว่า  
ผลิตผลเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัย (ร่างข้อ ๑)  

     ๒) กำหนดให้ผลิตผลเกษตรกรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและไม่ได้ผลิต 
ในโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นสินค้าที่ ได้ รับการยกเว้น 
ตามบทนิยามคำว่า “สินค้า”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (ร่างข้อ ๒)

 ๔.๓ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
      ตามหลกัการของกฎหมายดงักลา่วไดก้ำหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งรบัผดิ 

ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยไมว่า่จะเปน็ความเสยีหายตอ่ชวีติ  รา่งกาย  
    ๒บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เร่ือง พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ (เรื่องเสร็จที่ ๓๙๔/๒๕๕๒).
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สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ซึ่งคำว่า “ทรัพย์สิน” ในที่นี้มิได้มีการระบุ 
แยกความแตกตา่งระหวา่งทรพัยส์นิทีม่ไีวเ้พือ่การใชส้อยสว่นตวัหรอืเพือ่การจำหนา่ย 
ดังเช่น Directive – ๑๙๘๕ แห่งสหภาพยุโรปซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าทรัพย์สินที่
จะได้รับการคุ้มครองในที่นี้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอยส่วนตัว 
เท่านั้น จึงอาจเกิดปัญหาในกรณีที่ผู้ขายกับผู้ขายซึ่งต่างก็เป็นผู้ประกอบการใช้สิทธิ 
ฟ้องร้องดำเนินคดีกันเองตามกฎหมายนี้  ซึ่งจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ที่มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้บริโภคเป็นสำคัญ

 ๔.๔ ข้อพิจารณาเก่ียวกับบทนิยามคำว่า “ขาย” ซ่ึงมีความหมายรวมถึงการ 
ให้เช่าซ้ือ

     กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดบทนิยาม  คำว่า  “ขาย”  หมายความว่า 
จำหนา่ย จา่ย แจก แลกเปลีย่นเพือ่ประโยชนท์างการคา้ และใหห้มายความรวมถงึใหเ้ชา่ 
ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือนำออกแสดงเพื่อการดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิ่ง๓ จึงอาจเป็นผู้ประกอบการอีกประเภทหนึ่งซึ่งได้รับ 
ผลกระทบโดยตรงจากการบังคับใช้กฎหมาย  ท้ังท่ีตามความเป็นจริงแล้ว  ผู้ประกอบธุรกิจ 
ให้เช่าแบบลิสซิ่งประกอบกิจการโดยการให้บริการทางการเงินเท่านั้น  และไม่มี 
สว่นรูเ้หน็ถงึความไมป่ลอดภยัจากสนิคา้แตอ่ยา่งใด ขอบเขตของบทนยิามคำวา่ “ขาย” 
ดังกล่าวจึงน่าพิจารณาอย่างยิ่งว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ ตามกฎหมายของ 
ฝร่ังเศสได้กำหนดให้ธุรกิจให้เช่าแบบลิสซ่ิงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าวน้ี

๕. บทสรุป
   พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า 

ที่ไม่ปลอดภัย  พ.ศ. ๒๕๕๑  ฉบับนี้ได้มีบันทึกเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติว่า  
“โดยที่สินค้าในปัจจุบันมีกระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยสีงูขึน้เปน็ลำดบั การทีผู่บ้รโิภคจะตรวจพบวา่สนิคา้ไมป่ลอดภยักระทำไดย้าก  
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สินของ 
ผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นได้ แต่การฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายมีความยุ่งยาก เนื่องจาก 
ภาระในการพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการกระทำผิดของผู้ผลิตหรือ 
ผู้นำเข้าตกเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับความเสียหายตามหลักกฎหมายทั่วไป  จึงสมควร
ให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
โดยนำหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้  อันจะมีผลให้ผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึง 
ความไม่ปลอดภยัของสนิค้า ตลอดจนได้รับการชดใชค้า่เสยีหายทีเ่ปน็ธรรม” ซึง่จะเหน็ไดว่้า 

  ๓ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าแบบลิสซ่ิง ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าท่ีต้องการซ้ือสินค้าซ่ึงมีราคาสูงโดยจะจัดหาสินค้าตามลักษณะ 

และความต้องการของลูกค้านั้น แต่กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิ่งอยู่จนกว่าลูกค้าจะชำระราคา 

ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา.



จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๒
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กฎหมายฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่ดีและเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค  
แตย่งัตอ้งถอืวา่เปน็กฎหมายใหมส่ำหรบัสงัคมไทย จงึจำเปน็ทีจ่ะตอ้งใชร้ะยะเวลา 
พอสมควรในการทีจ่ะใหผู้ป้ระกอบการ ผูบ้รโิภค ตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย 
ไดท้ำความเขา้ใจในหลกัการและสาระสำคญัดงักลา่ว รวมทัง้จะตอ้งมกีารบงัคบัใช้ 
กฎหมายอย่างจริงจัง  มีความเป็นมาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชนในฐานะเป็นผู้บริโภคในที่สุด

	 เอกสารอ้างอิง
	 •	อนนัต	์	จนัทรโอภากร,	กฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิเพือ่ความเสยีหายอนัเกดิจากสนิคา้ทีข่าดความปลอดภยั,			(กรงุเทพฯ 

	:	โรงพิมพ์เดือนตุลา,	๒๕๔๗)
	 •	นนทวัชร์	 	นวตระกูลพิสุทธิ์,	ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อ 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑,	วารสารกฎหมายใหม่	ปีที่	๖	ฉบับที่	๑๐๓	มกราคม	๒๕๕๒
	 •	บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่อง	พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ 

ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑	(เรื่องเสร็จที่	๓๙๔/๒๕๕๒)
	 •	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เว็บไซต์	www.cabinet.thaigov.go.th




