เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เป น การสมควรมี กฎหมายวา ดวยความรั บผิ ดตอ ความเสียหายที่เกิ ดขึ้น จากสิน คา ที่
ไมปลอดภัย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํ ากั ดสิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ ให ต ราพระราชบั ญญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยคํา แนะนํ า และยิ น ยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
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มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ หใ ชบัง คับ เมื่อ พน กํา หนดหนึ่ง ปนับ แตวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปน ตน ไป
มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายใดบัญ ญัติเรื่องความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น จาก
สินคาที่ไมปลอดภัยไวโดยเฉพาะ ซึ่งใหความคุมครองผูเสียหายมากกวาที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ใหบังคับตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สินคา” หมายความวา สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผล
เกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึงกระแสไฟฟา ยกเวนสินคาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“ผลิตผลเกษตรกรรม” หมายความวา ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมตาง ๆ เชน การทํานา
ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา เลี้ยงไหม เลี้ยงครั่ง เพาะเห็ด แตไมรวมถึงผลิตผลที่เกิดจาก
ธรรมชาติ
“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง แตง ประกอบ ประดิ ษฐ แปรสภาพ เปลี่ยนรู ป
ดัดแปลง คัดเลือก แบงบรรจุ แชเยือกแข็ง หรือฉายรังสี รวมถึงการกระทําใด ๆ ที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกัน
ผูเสียหาย” หมายความวา ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย
“ความเสี ย หาย” หมายความว า ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากสิ น ค าที่ ไม ปลอดภั ยไม ว าจะเป น
ความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิ ตใจ หรือทรั พยสิน ทั้งนี้ไมรวมถึ งความเสียหาย
ตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัยนั้น
“ความเสียหายตอจิตใจ” หมายความวา ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน ความหวาดกลั ว
ความวิตกกังวล ความเศราโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอื่น ที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน
“สิน ค าที่ ไมป ลอดภัย ” หมายความวา สิ น ค าที่ก อหรืออาจกอใหเ กิดความเสี ยหายขึ้ น ได
ไม วา จะเป น เพราะเหตุจ ากความบกพรอ งในการผลิ ตหรือ การออกแบบ หรื อไมไ ดกํ าหนดวิธี ใ ช
วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้งลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของ
สินคาอันพึงคาดหมายได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

“ขาย” หมายความว า จํ า หน า ย จ า ย แจก หรื อ แลกเปลี่ ย นเพื่ อ ประโยชน ท างการค า
และใหหมายความรวมถึงใหเชา ใหเชาซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือนําออกแสดงเพื่อการ
ดังกลาว
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งสินคาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
“ผูประกอบการ” หมายความวา
(๑) ผูผลิต หรือผูวาจางใหผลิต
(๒) ผูนําเขา
(๓) ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขาได
(๔) ผูซึ่งใชชื่อ ชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย ขอความหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ
อันมีลักษณะที่จะทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรือผูนําเขา
มาตรา ๕ ผูประกอบการทุ กคนตองรวมกัน รับผิดตอผูเสียหายในความเสี ยหายที่เกิดจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย และสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจาก
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม
มาตรา ๖ เพื่อใหผูประกอบการตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดีแทน
ตามมาตรา ๑๐ ตองพิสู จน วาผูเสี ยหายไดรั บความเสียหายจากสิน คาของผู ประกอบการและการใช
หรือการเก็บรักษาสินคานั้นเปนไปตามปกติธรรมดา แตไมตองพิสูจนวาความเสียหายเกิดจากการกระทํา
ของผูประกอบการผูใด
มาตรา ๗ ผูประกอบการไมตองรับผิดตอ ความเสียหายอัน เกิดจากสิน คาที่ไมปลอดภัย
หากพิสูจนไดวา
(๑) สินคานั้นมิไดเปนสินคาที่ไมปลอดภัย
(๒) ผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือ
(๓) ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใชหรือการเก็บรักษาสินคาไมถูกตองตามวิธีใช วิธีเก็บรักษา
คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจนตามสมควรแลว
มาตรา ๘ ผูผลิตตามคําสั่งของผูวาจางใหผลิตไมตองรับผิดหากพิสูจนไดวาความไมปลอดภัย
ของสินคาเกิดจากการออกแบบของผูวาจางใหผลิตหรือจากการปฏิบัติตามคําสั่งของผูวาจางใหผ ลิต
ทั้งผูผลิตไมไดคาดเห็นและไมควรจะไดคาดเห็นถึงความไมปลอดภัย
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ผูผลิตสวนประกอบของสินคาไมตองรับผิดหากพิสูจนไดวา ความไมปลอดภัยของสินคาเกิดจาก
การออกแบบหรือการประกอบหรือการกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือการใหขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาของผูผลิตสินคานั้น
มาตรา ๙ ขอตกลงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการที่ไดทําไวลวงหนากอนเกิดความเสียหาย
และประกาศหรือคําแจงความของผูประกอบการเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบการตอ
ความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย จะนํามาอางเปนขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดไมได
เพื่ อ ประโยชน แ ห ง มาตรานี้ ผู บ ริ โ ภคมี ค วามหมายเช น เดี ยวกั บ นิ ย ามคํ า ว า “ผู บ ริ โ ภค”
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
มาตรา ๑๐ ให คณะกรรมการคุ ม ครองผู บริ โ ภค สมาคม และมู ลนิ ธิ ซึ่ ง คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคใหการรับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหาย
แทนผูเสียหายได โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบงั คับ
โดยอนุโลม
การฟองและดําเนินคดีแทนผูเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด
มาตรา ๑๑ นอกจากคาสิน ไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กําหนดไวใ นประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
ดวย
(๑) คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอรางกาย
สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือ
ผูสืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ
(๒) หากขอเท็จจริงปรากฏวาผูประกอบการไดผ ลิต นําเขา หรือขายสินคาโดยรูอยูแลวว า
สินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเมื่อรูวา
สินคาไมปลอดภัยภายหลังจากการผลิต นําเขา หรือขายสินคานั้นแลวไมดําเนินการใด ๆ ตามสมควร
เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูประกอบการจายคาสินไหมทดแทนเพื่อการ
ลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาสินไหมทดแทนที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่ศาลเห็นสมควร แตไมเกิน
สองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริงนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ เชน ความรายแรงของ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ความเสี ยหายที่ ผู เสี ยหายไดรั บ การที่ ผู ประกอบการรูถึ งความไม ปลอดภั ยของสิ นค า ระยะเวลาที่
ผูประกอบการปกปดความไมปลอดภัยของสินคา การดําเนินการของผูประกอบการเมื่อทราบวาสินคานั้น
เปนสินคาที่ไมปลอดภัย ผลประโยชนที่ผูประกอบการไดรับ สถานะทางการเงินของผูประกอบการ
การที่ผูประกอบการไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิด
ความเสียหายดวย
มาตรา ๑๒ สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากสิน คาที่ไมปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้
เปนอันขาดอายุความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตอง
รับผิด หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันที่มีการขายสินคานั้น
ในกรณีที่ค วามเสีย หายเกิดขึ้ น ตอ ชีวิต ร างกาย สุขภาพ หรื ออนามัย โดยผลของสารที่
สะสมอยูในรางกายของผูเสียหายหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิ
ฟองคดีแทนตามมาตรา ๑๐ ตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัว
ผูประกอบการที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย
มาตรา ๑๓ ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบการและผูเสียหาย
หรือผูมีสิทธิฟองคดีแทนตามมาตรา ๑๐ ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใด
ฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา
มาตรา ๑๔ บทบั ญญั ติแ หง พระราชบัญ ญัติ นี้ไ มเ ปน การตั ดสิ ทธิ ของผู เสี ยหายที่จ ะเรีย ก
คาเสียหายโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๕ สิ น ค า ใดที่ ไ ด ข ายแก ผู บ ริ โ ภคก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ
ไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ ให น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให มี อํ า นาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๖ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบั ญ ญัติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ สิน คาในป จจุ บัน ไมว าจะผลิ ต
ภายในประเทศหรือนําเขา มีกระบวนการผลิตที่ใชความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้นเปนลําดับ
การที่ ผูบริโ ภคจะตรวจพบวาสิน คาไม ปลอดภัย กระทํ าไดย าก เมื่อผูบริโ ภคนําสิน คาที่ไมปลอดภั ยไปใช
อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูบริโภคหรือบุคคลอื่นได
แต ก ารฟ องคดี ใ นป จ จุ บั น เพื่ อเรี ย กค าเสี ยหายมี ค วามยุ งยาก เนื่ องจากภาระในการพิ สู จ น ถึ งความจงใจ
หรื อประมาทเลิ น เล อ ในการกระทํ า ผิ ด ของผู ผ ลิ ต หรื อผู นํ า เข า ตกเป น หน า ที่ ข องผู ได รั บ ความเสี ย หาย
ตามหลักกฎหมายทั่วไปเพราะยังไมมีกฎหมายใหความคุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายที่เกิดจากสินคา
โดยมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในความเสียหายของผูผลิตหรือผูเกี่ยวของไวโดยตรง จึงสมควรใหมี
กฎหมายว าด ว ยความรั บผิด ต อความเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้น จากสิ น ค าที่ ไม ปลอดภั ย โดยนํ าหลั ก ความรั บผิ ด
โดยเครงครั ดมาใช อั นจะมี ผลให ผูเสียหายไมตองพิสูจน ถึงความไม ปลอดภัยของสินค า ตลอดจนไดรั บ
การชดใชคาเสียหายที่เปนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

