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บทคัดยอ 
 

 ระบบการประกันภัย เปนระบบที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     
การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ (Product Liability Insurance)  เปนการประกันภัย    
ประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่พัฒนาแลว     ในสังคมโลกยุค
ปจจุบันผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงกิจวัตร
ประจําวันของมนุษย ผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวก็เชน  ผลิตภัณฑที่ใชทําความสะอาดพื้น  
ผลิตภัณฑที่ใชซักทําความสะอาดเสื้อผา      ผลิตภัณฑเพื่อการกําจัดหญาและวัชพืช เปนตน   ซ่ึง
ผลิตภัณฑเหลานี้มักใชสารเคมีที่มีฤทธ์ิในการกัดกรอนและทําลายเปนสวนประกอบหลักที่สําคัญ 
ดังนั้น    หากมีการนําผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวไปใชแลวกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอชีวิต 
รางกายหรือสุขอนามัยของผูบริโภค  และสิ่งแวดลอม  ผูบริโภคก็ควรตองไดรับการเยียวยาความ
เสียหายอยางเหมาะสมและเปนธรรม    ในขณะเดียวกันในมุมมองของผูประกอบการผลิตความ
เสี่ยงในความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑอันตรายนั้นสถานภาพของผูผลิต (Manufacturer) จะมี
ความเสี่ยงตอความรับผิดอยูคอนขางสูงมากอยางหลีกเลี่ยงไมได   
 จากผลการศึกษาพบวา  ผูบริโภคสวนใหญที่ไดรับความเสียหายจากผลิตภัณฑอันตราย     
ที่ใชประจําวันในครัวเรือนยังไมไดรับการเยียวยาและชดใชความเสียหายอยางเต็มที่และเปนธรรม
เทาใดนัก  การนํากระบวนการยุติธรรมมาใชเยียวยาความเสียหายจําเปนตองนําบทกฎหมายที่
เกี่ยวของมาปรับใชบังคับ   แตผลการศึกษากลับพบวาบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของและมีบังคับใช
อยูในปจจุบัน   เชน   กฎหมายวาดวยลักษณะ  ซ้ือขาย  กฎหมายวาดวยลักษณะละเมิด ตามประมวล
กฎหมาย      แพงและพาณิชย  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  และ พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  เหลานี้นั้น เมื่อนํามาปรับใชแลว ยังไมอาจเยียวยาและชดใชความ
เสียหายที่ผูบริโภค     ไดรับอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมเทาใดนัก  อีกทั้งการใชสิทธิ
ดําเนินการฟองรองใหรับผิดทางศาลนั้น  บางคดีอาจใชระยะเวลาในการดําเนินการคอนขางมาก
ขึ้นอยูกับความซับซอนของเหตุการณ และภาระการพิสูจนของคูความ  
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 วิทยานิพนธฉบับนี้ขอนําเสนอให นําระบบการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ
อันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนมารองรับชองวางหรือขอขัดของในการเยียวยา    ความเสียหาย
ที่ผูบริโภคไดรับจากการอุปโภคผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน  โดยการนําระบบ
ประกันภัยมาใชจะกอใหเกิดประโยชนทางตรงไดแก    การที่ผูบริโภคไดรับการคุมครองและการ
ชดใชเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เหมาะสมและเปนธรรมเมื่อไดรับอันตรายอันเนื่องมาจากการใช
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน     ประโยชนทางออมไดแก การที่ผูประกอบการผลิต
จะเพิ่มความใสใจและระมัดระวังในทุกขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันใน
ครัวเรือนมากยิ่งขึ้น เปนตน   
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ABSTRACT 

 
 Insurance system is playing an important role in the economic development of the 
country. Product liability insurance is one vital type of insurances, particularly in the developed 
countries.  Nowadays, daily used hazardous products become indispensable in doing daily 
activities of people. The examples of hazardous products are as follows; floor cleaner products, 
detergent products, grass and weed killer product, etc. Those products usually compose of erosive 
chemical materials as active ingredients. Therefore, if the use of hazardous products causes 
damages to life, body or health of the consumers, and environment, the customers should receive 
the appropriate and fair remedy. In the meantime, from the manufacturer’s perspective, the risk of 
liability for the product is inevitably high. 
 From the study, it was found that most consumers who received damage from daily 
used hazardous products have not been fairly remedied and fully compensated. To compensate 
and provide a remedy for the damage through judiciary system, relevant legislations are necessary 
to be applied. However, the study found that relevant legislations in force at present such as law 
of buying and selling, torts law under the Civil and Commercial Code, Act of Hazardous Objects 
B.E. 2535 (1992) and Act of Consumer Protection B.E. 2522 (1979) once applied still could not 
provide remedy and compensation to consumers efficiently and fairly. In addition, to exercise the 
right to file a compliant in court sometimes may take a long period of time depending on the 
confiscation of fact and the burden of proof by the parties. 
 This thesis would propose the application of the product liability insurance system to 
fill the gap or overcome obstacles in providing remedy to consumers affected by the use of 
hazardous products. A direct benefit resulting from the use of the insurance system is that 
customers will receive appropriate protection and fair compensation when they are harmed by the 
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daily used hazardous products in household. The indirect benefit is that the manufacturers would 
pay more attention and be more careful in every step of their manufacturing process of the 
hazardous products, etc. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ปจจุบันผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนตางไดเขามามีบทบาทในการ
ดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน โดยเฉพาะผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน เชน 
ผลิตภัณฑที่ใชทําความสะอาดพื้น  ผลิตภัณฑที่ใชซักผา ผลิตภัณฑลบคําผิด เปนตนซึ่งผลิตภัณฑ
อันตรายเหลานี้  มีสารเคมีเปนสวนประกอบของการผลิตผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว ในกรณีที่หาก
มีการใชผลิตภัณฑอันตรายแลวกอใหเกิดความเสียหายโดยกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ 
บุคคล  สัตว พืช  ส่ิงแวดลอม ก็จะตองมีความรับผิดเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจาํวนั
ในครัวเรือน  โดยมีการชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย 
  เมื่อประเทศไทยไดมีความเจริญและมีการพัฒนาไปเปนอันมาก ผูคนตางมีความสนใจที่
จะดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย ส่ิงแวดลอม  และตางรูจักสิทธิของผูบริโภคในการดําเนินชีวิต จึงทําให
มีการตื่นตัวของการคุมครองผูบริโภคเปนอันมาก ผูบริโภคตางสนใจที่จะคุมครองสิทธิของตนเอง 
โดยมีการใชสิทธิเรียกรองหากเกิดความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวมากกวาที่จะ
ปลอยไปโดยโทษวาความเสียหายที่เกิดเปนโชครายของตน ดังนั้นเมื่อมีการใชสิทธิเรียกรองเพื่อให
ใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายกันมากขึ้น ปญหาที่ตามมาของการคุมครองผูบริโภคคือ   
 (1)  ความเปนธรรมที่จะไดรับชดใชคาเสียหายมีเพียงใด  
 (2)  การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการจะเปนอยางไรหากตองมีการชดใชคาเสียหาย
อันเกิดจากความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย 
 (3)  กฎหมายที่จะนํามาใชกับความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันใน
ครัวเรือนในครัวเรือน                                  
 เนื่องจากไมมีกฎหมายที่บังคับใชโดยตรงในเรื่องของ ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
อันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน   ซ่ึงกฎหมายที่มีอยูที่พอจะนํามาปรับใชไดแก  กฎหมาย
ลักษณะ ซ้ือขาย และ กฎหมายลักษณะละเมิดที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตก็
ไมเพียงพอตอการที่ผูที่ไดรับความเสียหายจากผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวจะใชสิทธิเรียกรองเพื่อให
เกิดความเปนธรรมกับตนมากที่สุด  ซ่ึงการจะนํากฎหมายลักษณะซื้อขายมาใชบังคับไดนั้น ตอง
เปนคูสัญญากันโดยตรง บุคคลภายนอกที่ไมใชคูสัญญาแมไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑ
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อันตรายดังกลาว    ก็ไมสามารถใชสิทธิเรียกรองได  สวนกฎหมายลักษณะละเมิดก็มีอุปสรรคตอ
การเยียวยาความเสียหาย ในเรื่องประเด็นหนาที่นําสืบที่จะตองใหผูเสียหายเปนผูมีภาระการพิสูจน
ซ่ึงไมงายเพราะขอเท็จจริงในกระบวนการผลิตเปนขอเท็จจริงที่ผูประกอบการเทานั้นที่สามารถรูได 
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535ใหผู เสียหายมีสิทธิฟองคดีแพงเรียกรอง
คาเสียหายไดจาก บุคคลผูเกี่ยวของในสายของธุรกิจผลิตภัณฑที่เปนวัตถุอันตราย  แมกฎหมายฉบับ
นี้กําหนดใหผูรับผิดเปนบุคคลทุกคนในสายการจําหนายไมวาจะเปนผูขายในชวงใดๆ ทั้งนี้โดยไม
จําตองกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ  อันแตกตางจากหลักความรับผิดในกฎหมายลักษณะ
ละเมิดที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  แตความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก็จํากัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากวัตถุอันตรายที่อยูในประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมเทานั้น 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ในเรื่องมาตรการเกี่ยวกับสินคาอันตราย 
เปนการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณาฉลากสินคาอันตราย  และการฟองรองดําเนินคดีเพื่อ
เรียกคาเสียหายแทนผูบริโภค ในสวนที่เกี่ยวกับสินคาอันตราย  บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้
มิไดกําหนดความรับผิดเปนพิเศษเปนการแตกตางจากหลักกฎหมายลักษณะละเมิดเฉพาะ  แตเปน
เพียงมาตรการปองกันความเสียหายในการบริโภคของประชาชนทั่วไป  
 เห็นไดวากฎหมายที่มีอยูในปจจุบันใหความเปนธรรมแกผูบริโภคไมเพียงพอ ไม
สามารถเยียวยาชดใชคาเสียหายไดอยางรวดเร็วและเปนธรรม  ซ่ึงกฎหมายที่คุมครองผูบริโภค
โดยตรงยังขาดกลไกดานการฟนฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เหมาะสม เพราะกฎหมายแตละฉบับ
ลวนมุงเนนไปที่การปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคสินคาหรือบริการทั้งสิ้น  ไมมี
บทบัญญัติที่กําหนดวิธีการใชสิทธิเรียกรองของผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคา
แตอยางใด 
   การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน เปน
การประกันภัยประเภทประกันภัยความรับผิด  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาก
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชในครัวเรือน  คุมครองความรับผิดจากกฎหมายอันเกิดจากความบกพรอง
ของสินคาที่ผูเอาประกันภัยผลิตนําเขา หรือขาย อันมีผลใหผูเสียหายไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย 
สุขภาพอนามัย หรือทรัพยสิน  การที่จัดใหมีการทําประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
อันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน จะชวยผูเสียหายไดรับการชดใชคาเสียหายอยางรวดเร็วและ
ครบถวนทุกคน  ผูประกอบการก็จะไมเสี่ยงตอการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย เนื่องจากความ
เสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑอันตรายมีโอกาสเกิดขึ้นสูง   ดังนั้น เพื่อใหบุคคลผูไดรับความเสียหาย
จากการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน  โดยผูเสียหายอาจเปนทั้งผูที่เปนคูสัญญา
โดยตรง  หรือมิใชคูสัญญาโดยตรง   ในการซื้อขายผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว  ใหไดรับการชดใช
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คาเสียหายไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรมและครบถวนทุกคน จึงควรที่จะตองศึกษาและวิจัยถึงการใหมี
กฎหมายประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชในครัวเรือน   วิเคราะหปญหาและ
กําหนดแนวทางผลกระทบทั้งขอดี ขอเสียของการจัดใหมีการทําประกันภัยภาคบังคับเกี่ยวกับความ
รับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําในครัวเรือน  ทั้งนี้เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคมี
ประสิทธิภาพและทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแลว 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาวิจัยถึงบทบาทความเปนไปไดในการที่จะคุมครองธุรกิจของผูประกอบการ
ไมใหไดรับผลกระทบกรณีถูกฟองรองและตองชดใชคาเสียหายจํานวนมาก 
 1.2.2  เพื่อศึกษาวิจัยถึงมาตรการในการสงเสริมใหการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น ใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายอันตราย จากการใชผลิตภัณฑอันตราย ไดรับการเยียวยา
ชดใชคาเสียหายจากผูประกอบการอยางเปนธรรม  รวดเร็ว และทั่วถึงทุกราย 
 1.2.3  เพื่อศึกษาวิจัยถึงความเปนไปได ที่ผูบริโภคจะไดรับการชดใชคาเสียหายโดยไมตองมี
การฟองรองคดีกันอันจะเปนการลดการนําคดีมาสูศาล 

 
1.3 วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทั้งขอมูล
ภายในประเทศและตางประเทศ  คนควา  และรวบรวมขอมูลการศึกษาจาก ตัวบทกฎหมาย 
คําพิพากษาศาลฎีกา  บทความทางวิชาการในนิติศาสตร  และบทความอื่นๆ  ที่เกี่ยวของเปน
แนวทางในการหาขอสรุปและขอเสนอแนะ เพื่อใหผูไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑ
อันตรายไดรับการชดใชคาเสียหายอยางเปนธรรมและรวดเร็วโดยไมตองนําคดีมาฟองตอศาล 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาถึงความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
ประจําวันในครัวเรือนวามีความรับผิดอยางไร  มาตรการทางกฎหมายที่ใชควบคุมผลิตภัณฑ
อันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนมีอยางไร  ปญหาที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาวเปน
อยางไร  การนําระบบการประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันใน
ครัวเรือนมาใชเพื่อเปนมาตรการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑอันตรายจะกอใหเกิดผลดี
อยางไรตอ ผูเสียหายและผูประกอบการ 
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1.5 สมมติฐานของการศึกษา 
 ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมาก
ขึ้น โดยกอใหเกิดประโยชนในความสะดวกในการดําเนินชีวิต  แตการใชผลิตภัณฑอันตรายก็อาจ
ทําใหเกิดความเสียหายตอผูใชผลิตภัณฑนั้นได  แมปจจุบันจะมีกฎหมายหลายฉบับใหความ
คุมครองในการใชสิทธิฟองรองเรียกคาเสียหายไดก็ตาม  แตกฎหมายเหลานั้นยังไมสามารถแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น  หรือเยียวยาความเสียหายไดอยางตรงจุด ทําใหผูบริโภคไมไดรับความเปนธรรม
เทาที่ควร  ดังนั้นการมีมาตรการในการประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
ประจําวันในครัวเรือนนาจะทําใหผูที่ไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
ประจําวันในครัวเรือนไดรับการชดใชเยียวยาความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และ
ครบถวน   ในขณะเดียวกันจะเปนการลดภาระความเสี่ยงของผูประกอบการธุรกิจไดอีกทางหนึ่ง 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  ทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการที่จะคุมครองธุรกิจของผูประกอบการไมใหไดรับ
ผลกระทบกรณีถูกฟองรองและตองชดใชคาสินไหม 
  1.6.2  ทําใหการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจากความเสียหายอันตรายจากการ
ใชผลิตภัณฑอันตราย ในการที่จะไดรับการเยียวยาชดใชคาเสียหายจากผูประกอบการอยางเปน
ธรรม รวดเร็ว และทั่วถึงทุกราย 
 1.6.3  ทําใหทราบถึงความเปนไปได ที่ผูบริโภคจะไดรับการชดใชคาเสียหายโดยไมตองมีการ
ฟองรองคดีกัน อันเปนการลดการนําคดีมาสูศาล 
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ประวัติความเปนมา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิด 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

  
 การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑเกิดจากการพัฒนาของการประกันภัย
ประเภทตางๆ โดยมีการนําแนวคิดทฤษฎีการประกันภัย มาประยุกตใชกับการประกันภัยความ 
รับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ   โดยถือวาการประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือสัญญาประกัน
วินาศภัยอยางหนึ่ง  และการประกันภัยดังกลาวถือวาเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภคประการ
หนึ่ง ซ่ึงทําใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑที่ใชประจําวันในครัวเรือนไดรับ
การเยียวยาชดใชความเสียหายอยางทั่วถึงทุกราย โดยตอไปนี้จะขอกลาวถึงประวัติความเปนมาของ
การคุมครองสิทธิของผูบริโภค ประวัติของการประกันภัยความรับผิดรวมทั้งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว 
 
2.1 ความเปนมาของการคุมครองสิทธิของผูบริโภค  
              วิวัฒนาการของการคุมครองผูบริโภคไดเริ่มมีขึ้นตั้งแต เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
(The Industrial Revolution) ในป ค.ศ. 1760  โดยในอังกฤษและยุโรป ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
การผลิตจากการใชแรงงานคนโดยชางฝมือมาเปนการผลิตโดยเครื่องจักรกลที่มีการประดิษฐคิดคน
ขึ้นใหมอยางมากมาย  จากเดิมที่มีการผลิตเฉพาะภายในครัวเรือนไดเปล่ียนเปนจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี ขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้น สงผลใหผลิตสินคาไดทีละจํานวนมากๆ ทํา
ใหสินคาที่ผลิตออกมามีมาตรฐานคุณภาพอยางเดียวกัน และยังเปนการชวยลดตนทุนการผลิต  ผล
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหระบบฟวดัล (Feudal)ทั่วยุโรปที่ประชาชนอยูภายใตการปกครอง
ของรัฐไดรับการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่รัฐมีอํานาจออกขอกําหนดตางๆ มาจํากัดสิทธิเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพของประชาชน เปนรัฐทําหนาที่ในการสงเสริมมากกวาการควบคุม โดยให
ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพและทําสัญญาตางๆ  มีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกันในการ
ดําเนินชีวิต จนเกิดเปนระบบการคาเสรีในที่สุด 
 ระบบการคาเสรี (Laissez  Fair) เปนระบบที่กอใหเกิดการแขงขันในทางการคา ผูผลิต
ตางหาวิธีการผลิตตางๆที่จะสามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่น มีการนําวัตถุดิบราคาต่ํามาผลิต และมี
การนําเทคโนโลยีเขามาเปนสวนหนึ่งของการผลิตเพื่อใหไดปริมาณมาก เพื่อลดตนทุนการผลิตและ
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พยายามที่จะกระจายสินคาใหสามารถจําหนายใหไดมากที่สุด จนบางครั้งทําใหสินคาขาดคุณภาพ 
สงผลกระทบตอผูบริโภคที่บริโภคสินคานั้น จากปรากฏการณดังกลาวทําใหรัฐเขามามีบทบาทที่จะ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคมากขึ้น และเอกชนก็เขามามีบทบาทโดยเริ่มมีการรวมตัวกันในชวงหลัง
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก สินคามีราคาแพง ผูจําหนายมีการกักตุน
สินคาเพื่อเอาเปรียบผูบริโภค ทําใหผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนรวมตัวกันกอตั้งเปนสมาคม
ผูบริโภคขึ้นในประเทศตางๆ กวา 60 สมาคม ตอมาสมาคมทั้งหลายไดรวมตัวกันเปน   “สหพันธ
ผูบริโภค” (International  Organization  of  Consumers  Unions) เรียกยอวา   IOCU  มีสถานที่ตั้ง
ประจํา  ณ กรุงเฮก  ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อป ค.ศ. 1960 มีลักษณะเปนองคกรอิสระ ไมแสวงหา
ผลประโยชนไมเกี่ยวของกับการเมือง   IOCU ไดนําคําปราศรัยของประธานาธิบดีเคเนดี้ที่กลาวใน
สหประชาชาติถึงสิทธิผูบริโภค  4 ประการ มาใชเปนสิทธิของผูบริโภคคือ 
 (1)  สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัย 
 (2)  สิทธิที่จะไดรับความรู 
 (3)  สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรม 
 (4)  สิทธิที่จะไดรับความชดเชยเมื่อเกิดความเสียหาย 
 ตอมาสิทธิของ  IOCU ไดเพิ่มขึ้นมาเปน 8 ประการ คือ 
 (1)  สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัย 
 (2)  สิทธิที่จะไดรับความรับรู 
 (3)  สิทธิที่จะซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่ราคายุติธรรม 
 (4)  สิทธิที่จะเรียกรองเพื่อความเปนธรรม 
 (5)  สิทธิที่จะไดรับการชดใชความเสียหาย 
 (6)  สิทธิที่จะไดอยูในสิ่งแวดลอมที่สะอาด 
 (7)  สิทธิที่จะไดรับบริโภคศึกษา 
 (8)  สิทธิที่จะไดรับความจําเปนพื้นฐาน 
 IOCU ไดเปลี่ยนเปน  CI  (Consumers  International)  เมื่อป ค.ศ. 1994 มีสมาชิก  200 
กวาองคกรจาก 80 ประเทศ  โดยมีเปาหมายที่สําคัญสองประการ คือ 
 (1)  การสนับสนุนและกระตุนองคกรสมาชิกใหมีความเขมแข็งในการเคลื่อนไหว 
ทั่วๆ ไป 
 (2) ตอสูเพื่อกําหนดนโยบายระดับโลกเกี่ยวกับผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมคนจน
ระดับกลางและระดับดอยโอกาส1 
 
                                                 

1 (2539,  ม.ค.-ธ.ค.).  “ประวัติของการคุมครองผูบริโภค.”  ฉลาดบริโภค,  21,  3.  หนา  21-22. 
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 2.1.1 สิทธิของผูบริโภค 
  สิทธิของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  ไดบัญญัติสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย 5 ประการดังนี้ 
  2.1.1.1  สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวแก
สินคาหรือบริการ  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและ
ปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค  รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวแกสินคาหรือบริการ
อยางถูกตองและเพียงพอที่จะไมหลงผิดในการซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม 
  2.1.1.2  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ  ไดแก  สิทธิที่จะเลือกซื้อ
สินคาหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม 
  2.1.1.3  สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจาการใชสินคาหรือบริการ  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับ
สินคาหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐาน เหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิด
อันตรายตอชีวิตรางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของ
สินคาหรือบริการนั้นแลว 
  2.1.1.4  สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับขอสัญญา
โดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ 
  2.1.1.5  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับการ
คุมครองและชดใชคาเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามขอ 1 , 2 , 3 และ 4  ดังกลาว 

 2.1.2  หนาท่ีของผูบริโภค 
  สิทธิของผูบริโภคทั้ง 5 ประการ ตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว จะไดรับผลเต็มที่ตอเมื่อ
ผูบริโภคไดปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
  2.1.2.1 หนาที่ของผูบริโภคกอนซ้ือสินคาหรือบริการ 
     1)  ผูบริโภคควรใชความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินคาและรับบริการ 
เปนตนวา ตรวจสอบการแสดงฉลาก ปริมาณและราคาวายุติธรรมหรือไม อยาเชื่อถือคําโฆษณาโดย
ไมพิจารณาใหรอบคอบ 
    2)  การเขาทําสัญญาผูกพันกันตามกฎหมายโดยการลงลายมือช่ือนั้น ผูบริโภค
ตองตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใชวารัดกุมและใหสิทธิแกผูบริโภควาครบถวนหรือไมตามที่
ไดเจรจากันไว และสัญญามีเงื่อนไขขอใดบางที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค ถาสงสัยในขอกฎหมายใด
หรือไมแนใจในความชัดเจนของสัญญาก็ควรปรึกษาผูที่มีความรูใหแนชัดเสียกอน 
    3) ขอตกลงตางๆ ที่ตองการใหมีผลบังคับ ควรทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือ 
ผูประกอบธุรกิจดวย 
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  2.1.2.2  หนาที่ของผูบริโภคหลังซ้ือสินคาหรือบริการ 
    1)  ผูบริโภคมีหนาที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานตางๆ ที่แสดงถึงการละเมิด
สิทธิของผูบริโภคไวเพื่อทําการเรียกรองตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกลาวอาจจะเปนสินคาที่
แสดงใหเห็นวามีปริมาณหรือคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุไวในฉลาก มีความสกปรกหรอื
เปนพิษอาจเกิดอันตรายจากการใชสินคาหรือบริการนั้นได  ควรจดจําสถานที่ซ้ือสินคาหรือบริการ
นั้นไว เพื่อประกอบการรองเรียนดวย 
    2) ในกรณีที่มีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรกับผูประกอบธุรกิจ  ตองเก็บ
เอกสารสัญญา ตาง ๆ รวมทั้งเอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงินไวดวย 
    3) เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  ผูบริโภคมีหนาที่รองเรียนตามสิทธิของ
ตนดังที่กลาวมา2 
 
2.2 ประวัติความเปนมาของการประกันภัยความรับผิด 
 การประกันภัยความรับผิดไดมีขึ้นหลังจากที่มีการประกันภัยประเภทอื่นๆ เกิดขึ้นแลว  
ซ่ึงสืบเนื่องมาจาก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการดําเนินชีวิตของคนเราทุกวันนี้  จะตอง
เผชิญภยันตรายนานัปการ เชน ภยันตรายจากโรคภัยไขเจ็บ และอุบัติเหตุตางๆอันเกิดจากเครื่องมือ
เครื่องใช  ซ่ึงมีแนวโนมทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง  ทําใหมีผูไดรับความเสียหายและ
บาดเจ็บมากขึ้นดวย ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสงเสริมใหมีการประกันภัยความรับผิด  โดยการประกนัภยั
ความรับผิดถือวาเปนการประกันภัยประเภทหนึ่งของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous 
Insurance) อันเปนประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย   โดยมีความรับผิดของผูเอาประกันภัย
เปนวัตถุที่เอาประกันภัย สําหรับการประกันภัยความรับผิดในตางประเทศและในประเทศไทย มี
ประวัติความเปนมาและการเริ่มตนที่แตกตางกัน 

 2.2.1 การประกันภัยความรับผิดในตางประเทศ 
  ในตางประเทศจุดกําเนิดของการประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อใดไมมีหลักฐานปรากฏไดแน
ชัด แตในยุคแรกๆ ของการประกันภัย เกิดจากการที่ตองการแสวงหาหลักประกันความคุมครอง 
หรือวิธีการปองกันภัยของทรัพยสินอันเนื่องมาจากโจรผูรายและภัยธรรมชาติ การประกันภัย
ประเภทแรกที่เกิดขึ้นไดแกการประกันภัยทางทะเล  
  ในประเทศจีน ประมาณ 3,000 ปกอนคริสตกาลไดมีการนํากฎของการเฉลี่ยมาบรรเทา
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินคาของตน  โดยมีการกระจายสินคาของตนแยกบรรทุกไวในเรือ
หลายๆ ลํา ซ่ึงแตละลําก็จะบรรทุกสินคาของพอคาหลายๆคน หากเรือลําใดเสียหายอับปางลง พอคา

                                                 
2 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. (2548).  สคบ.  กับ  การคุมครองผูบริโภค.  หนา  5-6. 
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แตละคนก็จะไดรับความเสียหายเพียงจํานวนสวนนอยของสินคาของตนเทานั้น  หลักการเชนนี้เปน
การกระจายความเสี่ยงภัย  ที่เปนที่มาและคลายกับหลักการของการประกันภัยในปจจุบันเปนอยาง
มาก 
         ชาวบาบิโลเนียน แหงลุมแมน้ํายูเฟติส  ไดพัฒนาการคาและอุตสาหกรรมผลิตสินคา
สงไปขายยังตางเมือง มีพอคาเรทําหนาที่รับสินคาจากเจาของไปจําหนายยังเมืองตางๆ มีการนํา
ทรัพยสิน  ภรรยาและบุตรไวกับเจาของสินคาเพื่อเปนหลักประกันวาเขาเหลานั้นจะไมคดโกงเอา
สินคาเหลานั้นไปเปนสวนของตน แตในบางครั้งสินคาที่นําไปขายถูกโจรผูรายแยงชิง พอคาเรก็จะ
ถูกยึดภรรยาและบุตรไปเปนทาส โดยมิใชความทุจริตของตน พอคาเรจึงจําเปนตองหาหลักประกัน 
สําหรับธุรกิจของตน  จึงไดมีการคิดคนระบบประกันภัยเพื่อคุมครองความเสี่ยงภัยของตน  มีการ
กําหนดวา หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินคามิไดเกิดขึ้นจากความผิดความประมาทเลินเลอของ
เขาแลว จะไมตองรับภาระในความเสียหายเหลานั้น เจาของสินคาจะยึดทรัพยสิน หรือภรรยา บุตร
ของเขาไมได  ตอมาขอตกลงนี้ไดแพรหลายไปในการคาชนิดอื่นรวมทั้งกิจการเดินเรือ 3 
          ตอมาชาวกรีกไดพัฒนาแนวความคิดในทางการคาจากชาวบาบิโลเนียน ไปเปนสัญญา
ชนิดหนึ่ง  เรียกวา  สัญญาบอตตอมอรี่  (Bottomory)  มีขอตกลงวาเจาของเรือท่ีตองการสงสินคาไป
ขายยังเมืองหางไกล หากตองการใชเงิน เขาจะตองเอาตัวเรือไปเปนหลักประกัน โดยมีขอตกลงวา 
ถาเรือสูญหายไปในทะเลหรือประสบอับปางไมสามารถกลับมายังทาเรือไดตามสัญญา ผูใหกูหรือ
นายทุนเงินกูก็จะยึดเรือไปใชหนี้เงินกูนั้น ซ่ึงบางครั้งสินคาที่จะสงไปขายหรือ ซ้ือกลับมาก็สามารถ
เอาไปเปนหลักประกันไดแทนตัวเรือที่เอาเปนประกัน สัญญาชนิดนี้เรียกวา  สัญญาเรสปอนเดนเทยี
(Respondentia)  โดยจะมีการคิดดอกเบี้ยจากจํานวนเงินที่ใหกู ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทางไปขาย ซ่ึงเงินจํานวนนี้ก็คือคาเบี้ยประกันในปจจุบันนั่นเอง 
          เมื่อศตวรรษที่ 12 ชาวลอมบารด (The Lombards) เปนผูริเร่ิม ระบบการประกันภัยการ
ขนสงทางทะเลขึ้น กลาวคือ พอคานายทุนไดพากันรวมตัว เพื่อกระจายความเสี่ยงภัยจากการสูญส้ิน
ที่จะเกิดกับพอคานายทุนคนใดคนหนึ่งไปยังพอคาหลายๆ คน ซ่ึงหากเกิดการวินาศภัยทางทะเลขึ้น
เขาเหลานั้นก็จะไดชวยกันแบงเบาภาระสูญสิ้นทุนรอนไปเพียงบางสวน โดยจะจายเงินใหเมื่อภัย
ทางทะเลทําความเสียหายกับเรือและสินคาใหกับผูเปนเจาของ มีการเก็บ คาธรรมเนียม หรือ 
เบี้ยประกัน หรือสินคานั้น นับเปนการเริ่มตนการประกันภัยทางทะเล    ตอมาจึงเริ่มมีการประกัน
ชีวิตขึ้น  ในสมัยกรีกตอนตน ไดมีแนวคิดในการใหความชวยเหลือกัน ในการจัดการศพใหถูกตอง
ตามประเพณีของพวกกลุมศาสนาตางๆ โดยจะทําการเก็บเงินจากสมาชิกเปนรายเดือน  และ
ผลตอบแทนที่สมาชิกจะไดรับคือ  การประกันวาเมื่อถึงแกกรรม การจัดการศพของเขาจะไดมีพิธี
                                                 

3  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  (2529).  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการประกันภัย.  หนา  5.  
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ทางศาสนา   นอกจากนี้ในสมัยนั้นไดมีโบสถแหงหนึ่งซึ่งจัดใหมีการบริการใหเงินกูในกรณีที่
สมาชิกตองการจะกูเงินภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว ซ่ึงการดําเนินการลักษณะนี้มีลักษณะคลายกับ
การกูเงินตามกรมธรรมประกันชีวิต4 
  ในสวนประวัติของการประกันภัยความรับผิด มีประวัติความเปนมาไมยาวนานนักเมื่อ
เทียบจากการประกันภัยประเภทอื่นๆ  เนื่องการประกันภัยความรับผิดไดพัฒนาการเกิดขึ้นภายหลัง
จากการประกันภัยประเภทอื่นๆ  ในสมัยยุคแรกเริ่มของการประกันภัยที่ยังไมมีการประกันภัยความ
รับผิด อาจมีสาเหตุมาจากระบบเศรษฐกิจยังไมซับซอน ความรับผิดตามกฎหมายของผู เอา
ประกันภัยยังมีไมมากนัก  ในอดีตเปนการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันโดยการขนสงทาง
ทะเล ความตองการโอนการเสี่ยงภัยจึงเกิดเฉพาะภัยธรรมชาติและโจรผูราย ทําใหความรับผิดของ 
ผูเอาประกันภัยที่มีตอบุคคลอื่นตามกฎหมายยังมีไมมากนัก สังคมในยุคนั้นจึงยังไมตองการความ
คุมครองความเสี่ยงภัยประเภทนี้ (Need of Liability Insurance) ประกอบกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูมี
นอย   ไมมีบทบัญญัติที่จะใชเรียกรองคาเสียหายไดอยางแพรหลายเชนในปจจุบัน ในสวนของ
ประชาชนเองก็ยังไมรูจักและไมมีจิตสํานึก (Claim Concionsness)   เพียงพอในการเรียกรอง
คาเสียหาย5  
  เมื่อตนศตวรรษที่ 18  อันเปนระยะเวลาเดียวกับที่พระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล
ฉบับแรกของอังกฤษประกาศใชในป  ค.ศ.  1745  ไดมีผูคิดระบบการประกันภัยตอข้ึนใชใน
ประเทศอังกฤษเปนแหงแรก เนื่องมาจากการรับประกันวินาศภัยเปนการกระจายการเสี่ยงภัยจาก 
ผูเอาประกันภัยคนหนึ่งไปยังผูเอาประกันภัยหลายๆคนซึ่งเสี่ยงภัยประเภทเดียวกันในวัตถุที่เอา
ประกันที่มีสภาพคลายคลึงกันตามกฎของการเฉลี่ย (LAW OF AVERAGE)   แตการกระจายการ
เสี่ยงภัยดังกลาวก็ใหความคุมครองไมเพียงพอในกรณีที่วินาศภัยที่เกิดขึ้นนั้น วัตถุที่เอาประกันมี
ราคาสูงมากเกินความสามารถของผูรับประกันภัยจะกระจายการเสี่ยงภัยในระหวางผูเอาประกันภัย
ได  เชน  การรับประกันภัยเรือบรรทุกสินคาที่มีราคาหลายรอยลานบาท  ซ่ึงความรับผิดของผูรับ
ประกันภัยในการจายคาสินไหมทดแทนหากวินาศภัยตามสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นมีจํานวนมหาศาล
เกินกําลังความสามารถที่ผูรับประกันภัยจะจายได  ดังนั้นจึงไดมีการคิดคนการกระจายความเสี่ยงภยั
ตามสัญญาที่มีจํานวนความรับผิดมากๆ ไปยังผูรับประกันภัยดวยกัน ซ่ึงเรียกวาการประกันภัยตอ 
(Reinsurance)  หมายถึงผูรับประกันภัยคนแรก  (Ceding Company)  ซ่ึงไดรับการประกันภัย
ทรัพยสินที่มีราคาสูงมากไวจากผูเอาประกันภัย ไดทําสัญญาประกันภัยความรับผิดของตนตาม
สัญญาประกันภัยฉบับแรกไวกับผูรับประกันภัยคนตอไป ซ่ึงอาจจะเปนคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได   
 
                                                 

4  มุกดา  โควหกุล.  (2537).  การประกันภัย.  หนา  18-20.  
5  พิพัฒน เทพยปฎิพัทน.  (2537).  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณชน.  หนา  6.   

DPU



 11

เห็นไดวาการประกันภัยตอมีลักษณะคลาย ๆ กับการประกันภัยความรับผิด  โดยผูรับประกันภัยคน
แรก  (Ceding Company)  เปนคูสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยตอเชนเดียวกับการประกันภัย
ธรรมดาทั่วๆไป  กลาวคือ  ผูรับประกันภัยคนแรก  เปนผูเอาประกันภัย และผูรับประกันภัยตอเปน
ผูรับประกันภัย โดยมีวัตถุที่เอาประกันภัย  (Subject Matter)  เปนความรับผิด  (Liability)  ที่ผูรับ
ประกันภัยคนแรกจะตองมีตอผูเอาประกันภัยเฉพาะสวนที่ไดรับประกันภัยตอเหลานั้น   ผูเอา
ประกันภัยตอไมไดตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัย
อันเกิดขึ้นผูรับประกันภัยรายแรก ปจจุบันการประกันภัยตอเปนการประกันภัยระหวางประเทศที่
สําคัญซ่ึงทําใหผูรับประกันภัยของประเทศหนึ่งกระทําธุรกิจประกันภัยขามประเทศไปยังอีก
ประเทศหนึ่งดวยรูปแบบและวิธีการที่เปนหลักสากลของการประกันภัย  อันเปนการถายเทขอมูล
และเทคนิคการประกันภัยจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งตามมาตรฐานที่กําหนด และเปน
การติดตอรวมมือระหวางผูรับประกันภัยในประเทศตางๆ ใหมีความสัมพันธประสานประโยชนใน
ธุรกิจประกันภัยที่ตนมีสวนรับผิดรวมกันอยางใกลชิดยิ่งกวาการประกันภัยประเภทอื่น6 
  ในป  พ.ศ. 2433 (ค.ศ.1840) ไดมีการออกกรมธรรมประกันภัยความรับผิด เปนความรับ
ผิดตามกฎหมาย สําหรับคุมครองรานคาซึ่งเปนผูเอาประกันภัยจากการสูญเสียทางการเงิน แต
กรมธรรมชนิดดังกลาวก็ยังไมเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึง
ไดเร่ิมแพรหลายอยางกวางขวาง 

 2.2.2 การประกันภัยความรับผิดในประเทศไทย 
  ตั้งแตยุคโบราณจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีประเพณีอยูอยางหนึ่งที่เรียกวา “การลงแรง 
หรือการลงแขก” และ “การลงขัน”   ซ่ึงเปนวิธีการดานสังคมสงเคราะห   เชน การลงแรงดํานาเกี่ยว
ขาว บุคคลที่อยูบานใกลเรือนเคียง ตลอดจนหมูบานที่อยูใกลกันก็จะพามาชวยทํานา  หรือ ถามีงาน
บุญตางๆ ชาวบานก็จะนําเงินหรือขาวของมาชวย ซ่ึงแรงงานหรือเงินขาวของตางๆ ที่ชาวบานนํามา
ชวยในการลงแรงหรือลงขัน  ตามปกติเจาของงานจะตองจดจําหรือจดบันทึกไว และถือเปนหนาที่
หรือมารยาทวา ถาผูที่มาชวยมีงานของเขาบางเราจะตองๆไปชวยไมนอยกวาที่เขามาชวย  ประเพณี
การชวยเหลือเกื้อกูลถอยทีถอยอาศัยกันนี้อาจถือวาเปนการประกันภัยไดอยางหนึ่งเหมือนกัน 
  การประกันภัยในรูปแบบธุรกิจของประเทศไทย  เริ่มตนจากการประกันวินาศภัย 
โดยเฉพาะ  “การประกันภัยทางทะเลและขนสง”  เกิดขึ้นเปนประเภทแรก   ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
กําลังเจริญรุงเรือง ซ่ึงในสมัยนั้นประเทศไทยมีความสัมพันธทางการคากับอารยประเทศ   โดยอาศัย
การขนสงสินคาทางเรือเปนสวนใหญ จึงมีการประกันภัยทางทะเล และขนสงเกิดขึ้น การประกันภยั

                                                 
6  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา  166-168. 
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ในสมัยนั้นชาวตางประเทศรวมมือดําเนินการกันเองโดยไมตองมีการจดทะเบียนการคาหรือไมตอง
แจงแกรัฐบาลสยามเปนทางการแตประการใด 7 
  ตอมา ร.ศ.130 (พ.ศ. 2454)   ไดมีกฎหมายที่กลาวถึงการประกันภัยเปนครั้งแรก คือ   
“พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท ร.ศ. 130” และประกาศประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2468 กําหนดใหผูประสงคจะประกอบธุรกิจประกันภัยจะตอง
ไดรับพระบรมราชานุญาตกอน     
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร  ได
เร่ิมมีการประกันชีวิต โดยมีคณะทูตการพาณิชยจากประเทศอังกฤษเขามาเจริญสันถวไมตรีในดาน
การคาบางประเภทระหวางประเทศตอกันไดมีการนําเรื่องขึ้นทูลเกลาเพื่อขอพระบรมราชานุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย  นับตั้งแตนั้นมาการประกอบกิจการดานการประกัน
ชีวิตก็เ ร่ิมแพรหลาย และเริ่มรูจักกันในบรรดาเจานายและขาราชการผูใหญ  ในปลายสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6   จึงทรงโปรดเกลาใหตรากฎหมายแพงและ
พาณิชย เพื่อบังคับเกี่ยวกับการประกันภัยและการประกันชีวิตขึ้น  เมื่อวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2467 
แตไดเร่ิมมีผลบังคับใชเปนครั้งแรกในป   พ.ศ. 2472  สงผลใหบริษัทประกันภัยที่จะเปดดําเนิน
กิจการจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาลกอน โดยมีกระทรงพาณิชยและคมนาคมรับผิดชอบโดยตรง 
ซ่ึงในสมัยนั้นมีแตบริษัทตางประเทศเทานั้นที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต8 
  สําหรับการประกันภัยความรับผิดในประเทศไทยไดมีกฎหมายบัญญัติรับรองไวตั้งแตป 
พ.ศ. 2472 ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 887 และมาตรา 888 โดยในยุคตนๆนั้นแต
เดิมการประกันภัยความรับผิด ยังไมเปนที่รูจักกัน เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยสวนใหญเปนแบบ
เกษตรกรรม ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการประกันภัยความรับผิด  อีกทั้งความ
ตองการคุมครองตอความเสี่ยงภัยประเภทนี้ยังแทบจะไมปรากฏ  แตในภาวะปจจุบันประเทศไทย
ไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอันมาก ประชาชนตระหนักถึงการคุมครองสิทธิของตนเองมากขึ้น  
สงผลใหการประกันภัยความรับผิดเริ่มเปนที่ตองการมากขึ้น เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดให
ความคุมครองความเสียหายแตกตางจากการประกันภัยประเภทอื่น 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการประกันภัย  (The Theory of  Insurance) 
 ทฤษฎีการประกันภัย เปนทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการคิดอัตราเบี้ยประกันของการ
ประกันภัย ซ่ึงมีอยู 3 ทฤษฎีที่จะกลาวถึง คือ 

 

                                                 
7  สากล  ธนสัตยาวิบูล.  (2540).  หลักการประกันภัย.  หนา  11. 
8 มุกดา  โควหกุล. เลมเดิม. หนา  22. 
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 2.3.1  ทฤษฎีความนาจะเปน (Theory of Probability) 
  ความนาจะเปน  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งในอนาคตโดยการ
พิจารณาถึงความแนนอนวาจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด  เชน  การโยนเหรียญ 1 เหรียญ 
อาจจะไดผลลัพธเปนหัวหรือกอย ถาเราใหโอกาสที่จะเกิดหัวหรือกอยมีคาเทากัน ความนาจะเปนที่
จะออกหัวหรือกอยมีคาเทากัน  ดังนั้นโอกาสที่เราโยนเหรียญจะใหออกหัวหรือกอย  เราเรียกวา  
ความนาจะเปน (Probability) 
    2.3.1.1 ลักษณะของความนาจะเปน มีดังนี้ 
   1) ความนาจะเปนของเหตุการณใดๆ จะอยูระหวาง 0  ถึง 1 
         ความนาจะเปน  =   0   หมายความวาไมมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ นั้น ๆ 
    ความนาจะเปน  =   1.0 หมายความวาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้นๆ   มี
เกิดขึ้นแนนอน หรือรอยละ 100 
    ความนาจะเปน  =  0.5 หมายความวา โอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้นๆ มีครึ่ง
เดียว หรือรอยละ50       
                           ความนาจะเปนที่มีคาใกล 1 แสดงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้นๆมีสูง 
   2) ผลบวกของความนาจะเปนทุกตัวของเหตุการณในการทดลองจะเทากับ 1 
           
   3) ความนาจะเปนของเหตุการณนั้นๆ จะมีความหมายหรือนําไปใชประโยชน
ไดตอเมื่อ 
    (1) เหตุการณนั้นยังไมเกิดขึ้น หรือยังไมแลวเสร็จ หรือ 
         (2) เหตุการณนั้นเกิดขึ้นแลว แตยังไมทราบผล 
  2.3.1.2 ความนาจะเปนตามลักษณะผลลัพธของเหตุการณ 
           ความนาจะเปนตามลักษณะผลลัพธของเหตุการณ ไดแก 
                1) ผลลัพธของเหตุการณที่ไมสามารถเกิดรวมกันได  (Mutually Exclusive 
Outcomes) เปนผลลัพธของเหตุการณที่ไมสามารถเกิดรวมกันได   คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นรวมกัน
นั้นจะตองเปนเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเพียงอยางเดียว เหตุการณนั้นจะไมสามารถเกิดขึ้นไดโดย
เวลาเดียวกันและพรอมๆ กัน เชน บานจะถูกไฟไหมหรือไมถูกไฟไหมจะเกิดเหตุการณเพียงอยาง
เดียวคือ ไฟไหมหรือไฟไมไหมจะเกิดขึ้นพรอมกันไมได 
   2)  ผลลัพธของเหตุการณที่สามารถเกิดรวมกันได  (Compound or Joint 
Outcomes) เปนผลลัพธของเหตุการณ 2 เหตุการณ หรือมากกวานั้นที่สามารถเกิดขึ้นพรอมกันใน
เวลาเดียวกันได เชน ไฟไหมบานนาย ก และบานนาย ข การสูญเสียทรัพยสินจะเกิดขึ้นในอุบัติเหตุ
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เดียวกัน หรือคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะไดรับบาดเจ็บสองคนหรือมากกวานั้นในเวลา
เดียวกันได 
     วิธีการประเมินความนาจะเปนของเหตุการณที่สามารถเกิดขึ้นรวมกันได จะ
ขึ้นอยูกับผลลัพธที่แยกออกจากกันและเปนอิสระตอกัน ผลลัพธทั้งสองจะไมขึ้นกับอีกเหตุการณ
หนึ่ง ถาการเกิดขึ้นของผลลัพธของเหตุการณหนึ่งจะไมมีผลตอความนาจะเปนของอีกเหตุการณ
หนึ่งที่เกิดขึ้น คือ เหตุการณหนึ่งจะไมมีผลตออีกเหตุการณหนึ่ง แตเหตุการณทั้งสองจะเกิดขึ้น
พรอมกัน 
      2.3.1.3 การนําทฤษฎีความนาจะเปนมาใชในทางปฏิบัติ 
    วัตถุประสงคของการนําทฤษฎีความนาจะเปนมาใชในทางปฏิบัติก็เพื่อกําหนด
อัตราดอกเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับการประกันภัยแตละประเภท เพราะลักษณะและจํานวน
ความสูญเสียที่เกิดจะมีลักษณะแตกตางกัน  ดังนั้นจึงตองคาดการณเหตุการณที่เกิดขึ้นและจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  โดยนําทฤษฎีความนาจะเปนมาประมาณคาความสูญเสียที่เกิดขึ้น  โดยพิจารณา
จาก 
          1)  เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวจะตองมีจํานวนมากพอที่จะนํามาใชในการคิดหา
คาเฉลี่ยได 
   2)  เหตุการณที่เกิดขึ้นในอนาคตจะตองเหมือนเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต ซ่ึง
ตามสภาพความเปนจริงแลว เหตุการณที่เกิดขึ้นในอนาคตมักไมคอยเหมือนเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
อดีต ดังนั้นในการคํานวณความนาจะเปนจึงตองปรับปรุงอยูเสมอ และจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหไดผลลัพธใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด 
 

 2.3.2 กฎจํานวนมาก  (Law of  Large Numbers) 
  กฎจํานวนมากเปนหลักทางคณิตศาสตรที่ระบุจํานวนของการเกิด ที่เพิ่มขึ้นของผลลัพธ
จริงซ่ึงมีแนวโนมใกลเคียงกับผลลัพธที่คาดไว 
  กฎจํานวนมาก เกิดจากนักคณิตศาสตรชาวยุโรป ในศตวรรษที่ 17  ไดสราง ตารางมรณ
วิสัยอยางหยาบๆ ขึ้น จากการสํารวจพบวาจํานวนรอยละของจํานวนผูตายทั้งชายและหญิงใน
ระหวางกลุมอายุแตละกลุมถาจํานวนคนที่อยูในชวงอายุกลุมเดียวกันที่นํามาเปรียบเทียบศึกษามี
จํานวนเพียงพอจะมีแนวโนมเขาใกลจํานวนตัวเลขคงที่  กฎจํานวนมากนี้จะตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความสม่ําเสมอ ของเหตุการณ  กลาวคือ ยิ่งจํานวนของสิ่งที่เราตองการทราบวาจะมีโอกาสเกิด
เหตุการณนั้นๆ ขึ้น มีจํานวนมากเทาไหร จํานวนครั้งที่เกิดขึ้นจริงที่รวบรวมได ก็จะมีคาเขาใกล
จํานวนความนาจะเปนที่เกิดเหตุการณนั้นๆ  ขึ้น จากเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมีจํานวนครั้งไมส้ินสุด
มากขึ้นเทานั้น เชน ในการโยนเหรียญแลวมีจํานวนครั้งมากเพียงพอผลลัพธจากการทดลองโยน 
ก็จะมีจํานวนครั้งของการเกิดเหตุการณที่เหรียญจะออกหัวและกอยอยางละครึ่ง  ซ่ึงเปนคาโอกาส
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ของความนาจะเปน ในทางทฤษฎีของการโยนเหรียญจํานวนครั้งไมส้ินสุด  สรุปไดวากฎจํานวน
มากมีผลทําใหการคาดคะเน ความนาจะเปนแมนยําถูกตองมากขึ้น และนอกจากนี้ยังแสดงถึงความ
นาเชื่อถือของการคาดคะเนความนาจะเปนดวย 
  กฎจํานวนมากเปนหลักพื้นฐานของการประกันภัย โดยความนาจะเปนในการที่จะทาํนาย
การเกิดเหตุการณขึ้น เมื่อพิจารณาแตละรายการ (Individual Case) ก็จะถูกแทนที่โดยพอสามารถ
คาดการณในอนาคตถึงความสูญเสียโดยสวนรวมไดจากการพิจารณากรณีจํานวนมาก ซ่ึงบริษัท
ประกันภัยก็ไดอาศัยคุณประโยชนของกฎนี้ โดยการพิจารณารับเสี่ยงภัยใหมีจํานวนรายมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปได และคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยใหเพียงพอสําหรับการสูญเสียที่คาดไวในอนาคต 
  อยางไรก็ตาม  บริษัทประกันภัยไมอาจจะกําจัดความเสี่ยงภัยใหหมดส้ินไปได 
เนื่องจากวาเปนไปไมไดที่บริษัทจะมีหนวยความเสี่ยงภัยจํานวนมากมายนับจํานวนไมส้ินสุด 
นอกจากนั้นความไมสมบูรณของสถิติที่อาศัยเปนฐานในการคาดการณในอนาคต  ปจจัยที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอื่นๆ และสภาวะทางดานจิตสํานึกในการปองกันภัย   ก็เปนปจจัยที่ทําให
การคาดการณการสูญเสียในอนาคตนี้ไมแนนอนดวย 
 

 2.3.3 กฎของการเฉลี่ย  (Law of Average) 
  การประกันภัย คือ แผนการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยรวมกัน  (Co-operative Risk Sharing Plan) 
ดังนั้น กฎของการเฉลี่ยจึงเปนหลักสําคัญของการประกันภัย  เพราะหากมีภัยเกิดขึ้นความสูญเสียมี
เทาไหรก็จะเฉลี่ยกันไปในระหวางผูเสี่ยงภัยนั้น และถาคาสูญเสียที่เฉล่ียกันไปนี้ จะแสดงในรูปของ
คาเบี้ยประกัน (Premium)  
  ดังนั้น การรวมกลุมผูเส่ียงภัยใหไดจํานวนมาก เพื่อเฉลี่ยคาสูญเสียนี้จึงเปนสิ่งสําคัญมาก
เพราะยิ่งการรวมกลุมผูเสี่ยงภัยมีมากเทาใด ก็จะทําใหอัตราคาเบี้ยประกันต่ํามากขึ้นเทานั้น 
  ในการประกันชีวิต การตรวจสุขภาพก็เปนการชวยลดคาเฉลี่ยการสูญเสีย เพราะเปนการ
ลดสภาวะที่สงเสริมใหเกิดความเสียหาย  (Hazard) ที่จะเกิดขึ้นโดยงายออกไปอีกขั้นหนึ่งกอน เพื่อ
ภัยที่จะเกิดขึ้นจะไดมีจํานวนนอยลง สําหรับการประกันวินาศภัยก็เชนเดียวกัน บริษัทประกันจะ
ตรวจสภาพของทรัพยสินกอนที่จะทําการประกัน ทั้งนี้เพื่อชวยลดภาระในคาเฉลี่ยการสูญเสียใหมี
อัตราต่ําลง 
  ในบางครั้งผูเอาประกันอาจขอเอาประกันภัยในลักษณะเกินกวากําลังที่บริษัทประกันภัย
จะรับไดเพื่อความปลอดภัยในการเฉลี่ยภาระไปในระหวางผูเอาประกันภัยนี้ บริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาทํา “การประกันตอ” (Re-insurance) ไปให บริษัทอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
บริษัทประกันภัยจะ “เก็บภาระในความเสี่ยงภัย”   (Retention) ไวเฉพาะตามกําลังความสามมารถที่
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บริษัทประกันจะรับไดเทานั้น การประกันตอจึงเปนการเฉลี่ยภาระในการเฉลี่ยภาระในความเสี่ยง
ตอการชดเชยคาสูญเสียออกไปใหบริษัทที่รวมรับประกันตอรวมเฉลี่ยนั่นเอง9 
 
2.4 หลักสําคัญของสัญญาประกันภัย 
  หลักกฎหมายขั้นพื้นฐานของสัญญาประกันภัยที่สําคัญไดแก 
  (1)  หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย (Insurable Interest) 
  (2)  หลักความสุจริตใจของคูสัญญา  (Utmost Good Faith)   
  (3)  หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง  (Indemnity) 
  (4)  หลักการรับชวงสิทธิ  (Subrogation)   
  (5)  หลักการรวมเฉลี่ยคาเสียหาย  (Contribution) 
   (6)  หลักสาเหตุที่ใกลชิดที่สุด  (Proximate Clause) 

 2.4.1  หลักสวนไดเสียในเหตุประกัน (Principle of Insurable Interest) 
  หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย เปนหลักสําคัญพื้นฐานของการประกันภัย (Basic 
Doctrine)   โดยกฎหมายในประเทศตาง ๆ  จะกําหนดใชเหมือนกันวาผูที่จะประกันชีวิต หรือ
ทรัพยสิน หรือความรับผิดชอบตอบุคคลอื่นได จะตองเปนบุคคลที่มีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกัน 
ไมเชนนั้นสัญญาประกันภัยจะไมผูกพันคูสัญญา สําหรับประเทศไทยไดนําเอาหลักสวนไดเสีย
บัญญัติไว ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 บัญญัติวา  “อันสัญญาประกันภัยนั้นถา
ผูเอาประกันมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันไวนั้นไซรทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่ง
อยางใด”  เห็นไดวาหลักในขอนี้ไมเพียงแตเปนแนวคิดในทางกฎหมายเทานั้น ยังเปนแนวคิด
ในทางศีลธรรมดวย เพราะการที่จะใหบุคคลใดเอาประกันภัยในสิ่งที่เขาไมมีความเกี่ยวของไมวาสิ่ง
นั้นจะถูกทําลายลงไปหรือยังคงสภาพตามปกติไดนั้น กรณียอมเห็นไดวาวินาศภัยหรือความเสียหาย
นั่นไมมีผลกระทบตอบุคคลนั้นแตอยางใด ฉะนั้นการที่จะใหเขาไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายนั้นยอมเปนความไมถูกตองอยางยิ่ง เพราะเทากับเปนการใหพนันขันตอในรูปของสัญญา
ประกันภัย 
  หลักกฎหมายที่วา “ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว” นี้ใน 
ขั้นแรกที่เร่ิมมีการทําสัญญาประกันภัยก็มิไดมีกฎหมายกําหนดไวแตประการใด เพิ่งจะมีปรากฏขึ้น
เมื่อป ค.ศ. 1746 โดยประเทศอังกฤษไดออกกฎหมายฉบับหนึ่ง วางขอกําหนดเกี่ยวกับการเอา
ประกันเรือและสินคาวา ผูเอาประกันจะตองเปนเจาของเรือและเจาของสินคา ทั้งนี้เพราะปรากฏวา
มีเรือสินคาจํานวนมากไดหายสาบสูญหรือทําลายไปโดยวิธีการอันมิชอบ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากผูเอา

                                                 
9  มุกดา  โควหกุล.  เลมเดิม.  หนา  33-41.   
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ประกันภัยเจาของเรือ หรือเจาของสินคามีสวนอยูดวย เพราะนอกจากผูเอาประกันภัยจะไมมีอะไร
ตองเสียหายจากการสูญเสียเรือสินคาแลว ยังมีสิทธิไดรับเงินคาประกันภัยอีกดวย จึงเปนธรรมดา 
ผูเอาประกันภัย ซ่ึงมิใชเจาของเรือหรือเจาของสินคายอมอยากจะใหเรือและสินคาเหลานั้นตอง 
สูญหาย หรือถูกทําลายไป และถาเรือเหลานั้นไมถูกทําลายหรือสูญหายโดยภัยธรรมชาติ ก็คงจะหา
วิธีชวยใหถูกทําลายหรือสูญหายไปโดยประการอื่น เพื่อตนจะไดเรียกรองเงินคาประกันภัยได และ
ตอมาในป ค.ศ. 1774 ประเทศอังกฤษก็ไดออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง วางขอกําหนดเกี่ยวกับประกัน
ชีวิต โดยมีใจความสําคัญคือหามมิใหมีการประกันชีวิตบุคคลใดๆ ในเมื่อปรากฏวาผูเอาประกัน
ชีวิตนั้นไมมีสวนไดเสียในชีวิตหรือความตายของบุคลที่ตนเอาประกันชีวิตนั้น  สําหรับใน
สหรัฐอเมริกา  แมในระยะแรก ๆ จะยังไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑเร่ืองสวนไดเสียในการเอา
ประกันไวทํานองเดียวกับประเทศอังกฤษ  แตสําหรับสัญญาประกันวินาศภัยศาลสหรัฐอเมริกาก็ถือ
หลักวา  ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว จึงจะมีสิทธิเรียกรองให
ผูรับประกันภัยชดใชความเสียหายใหเมื่อเกิดกรณีวินาศภัยขึ้น อนึ่ง ปรากฏวาในระยะหลัง ๆ นี้มล
รัฐตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกาไดนําหลักที่ศาลไดวินิจฉัยไวนี้ไปบัญญัติในกฎหมายของมลรัฐเพื่อใหมี
ผลบังคับโดยตรงแลว 
  นอกจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแลว  ประเทศอื่น  ๆ  สวนมากตางก็มี
หลักเกณฑบังคับในขอที่วา  “ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย” ไวทํานอง
เดียวกัน10 
  2.4.1.1 ความหมายของ “สวนไดเสีย” 
   ความหมายของสวนไดเสียกฎหมายมิไดวิเคราะหศัพทไว เปนแตบัญญัติถึงผล
ของการมีหรือไมมีสวนไดเสียไวใน มาตรา 863  วา  “อันสัญญาประกันภัยนั้นถาผูเอาประกันภัย
มิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยไวนั้นไซร ทานวาไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด”  
   สวนไดเสีย  กฎหมายไดใชในความหมายตาง ๆ แลวแตกรณี เชน ใน มาตรา 48, 
61 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติถึงสวนไดเสียในการขอใหศาลสั่งเรื่องสาบสูญ
เปนตน11  สําหรับสวนไดเสียตามมาตรา 863  มิไดหมายถึงสวนไดเสียในเรื่องอื่น แตหมายความถึง
สวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้น ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงเหตุการณที่ เกิดขึ้นประการหนึ่ง 
พิจารณาถึงตัววัตถุหรือชีวิตที่เหตุการณนั้นมีผลถึงอีกประการหนึ่ง  เหตุที่ประกันภัยไวก็คือเหตุตาม
มาตรา 861  คือวินาศภัย  หรือเหตุอยางอื่นในอนาคตดังระบุในสัญญา  ซ่ึงตอไปในมาตรา 867(3),  

                                                 
10  ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  (2540).  คําอธิบายกฎหมายวาดวยประกันภัย.  หนา  49-50.  
11  แหลงเดิม.  หนา  50.  
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873,  874,  884  กฎหมายเรียกวา  “มูลประกันภัย” (Insurable Interest) หรือนัยหนึ่งก็คือสวนไดเสีย
อันเอาประกันภัยได12 
   ประมวลกฎหมายวาดวยประกันภัยของมลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา  
อธิบายไววาสวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยได(Insurable Interest) หมายถึง สวนไดเสียทุกชนิดใน
ทรัพยสิน หรือความสัมพันธใด ๆ ที่มีอยูกับทรัพยสิน หรือความรับผิดชอบใด ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย สิน  ซ่ึ งอยู ในลักษณะที่ ถ าหากว ามีภั ย อันตราย เกิดขึ้นแกท รัพย สินนั้นก็อาจจะ
กระทบกระเทือนถึงผูเอาประกันภัยโดยตรง 
   ผูพิพากษาแอนดดรูวส (Andrews) ไดเคยอธิบายไวในคดีเร่ืองหนึ่งวาเมื่อใดที่มี
สวนไดเสียอันแทจริงที่จะปองกัน และเมื่อบุคคลนั้นอยูในฐานะซึ่งเปนที่เห็นไดวา หากทรัพยสิน
ซ่ึงเอาประกันภัยนั้นถูกทําลายลง ก็จะคาดหมายไดวาจะทําใหราคาของสวนไดเสียนั้นลดต่ําลง13 
   Lord Blackburn ผูพิพากษาผูมีช่ือของอังกฤษไดอางถึง วิเคราะหศัพทซ่ึงมี 
ผูกลาวไววาสวนไดเสียหมายความถึง ถามีเหตุการณเกิดขึ้น คูกรณีฝายหนึ่งจะไดรับประโยชน 
แตถาไมมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้น คูกรณีฝายนั้นไดรับความเสียหาย14 
  2.4.1.2  เหตุผลที่กฎหมายตองบังคับ ใหผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่
ประกันภัยไว  เนื่องจาก  
             1)  สัญญาประกันภัยมีความมุงหมายที่จะชวยบรรเทาผลราย หรือชดใชความ
เสียหาย ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นแกผูเอาประกันภัย โดยการแบงเฉลี่ยความเสียหายระหวางผูเอาประกันภัย
ดวยกัน ดังนั้น ถาผูเอาประกัน ไมมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว  ก็จะเทากับวาผูเอาประกันไม
มีภัยหรือความเสียหายเกิดแกตน ทําใหสัญญาประกันภัยกลายเปนการพนัน ในเหตุการณที่อาจ
เกิดขึ้น 
   2)  มุงหมายใหผูเอาประกันภัยตองมีความสัมพันธอยูกับวัตถุที่เอาประกันภัยไว 
หรือมีความสัมพันธอยูกับชีวิตของผูที่ตนเองเอาประกันไว ซ่ึงถามีวินาศภัยหรือมีความตายเกิดขึ้น 
จะทําใหเกิดผลกระทบกระเทือนมาถึงผูเอาประกันภัย15 
   3)  เปนการปองกันภยันตรายที่อาจเกิดแกวัตถุที่เอาประกันภัย  อันเนื่องมาจาก
การกระทําของผู เอาประกันภัยเอง  ไมใหเกิดความเสียหายโดยจงใจ   ถาผูเอาประกันไมมี
ความสัมพันธ หรือประโยชนอันใดในวัตถุที่เอาประกันภัยแลว เขาจะไมไดรับความเสียหายใดๆ 

                                                 
12  จิตติ  ติงศภัทิย.  (2530).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย.  หนา  25. 
13  ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  เลมเดิม.  หนา  53.   
14  แหลงเดิม.   
15  มุกดา  โควหกุล.  เลมเดิม.  หนา 42-43. 
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หากเกิดวินาศภัยกับทรัพยสินนั้น ในทางตรงกันขาม ถาเขามีกรรมสิทธ หรือประโยชนในวัตถุที่เอา
ประกันภัยแลว เขาจะหวงแหนและเสียดาย ไมยินยอมใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสินนั้น 
    อนึ่ง ผูรับประโยชน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 862  
หมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน หรือรับจํานวนเงินใชให เห็นไดวา กฎหมาย
มิไดระบุวาจะตองเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยไวจะเปนใครก็ได ถาในขอสัญญาหรือ
ในเงื่อนไขไมมีขอจํากัดในเรื่องนี้ แตอยางไรก็ตามในความจริงแลว การที่บริษัทประกันภัยจะรับ
ประกันภัยนั้น ผูรับประโยชนควรจะตองมีสวนไดเสียกับผูเอาประกันภัย เพราะถาไมมีสวนไดเสีย
แลว ผูรับประโยชนอาจจะฆาผูเอาประกันภัยเพื่อหวังเงินประกันภัยก็ได16 
  2.4.1.3 สวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยได 
   กรณีประกันวินาศภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 บัญญัติ
วา    “อันคําวา   “วินาศภัย” ในหมวดนี้ ทานหมายความรวมเอาความเสียหายอยางใดๆ บรรดาซึ่งจะ
พึ่งประมาณเปนเงินได” แสดงวาสวนไดเสียเฉพาะที่ประมาณเปนเงินไดเทานั้นจึงจะเปนสวนได
เสียที่เอาประกันวินาศภัยได  ฉะนั้นไมวาสวนไดเสียจะเปนเพียงสิทธิตามกฎหมายสิทธิตามสัญญา
บุคคลสิทธิ หรือทรัพยสิทธิก็ตาม ยอมเอาประกันวินาศภัยไดทั้งสิ้น เชน สิทธิในการเปนเจาของ
สิทธิจํานอง สิทธิจํานํา บุริมสิทธิ สิทธิยึดหนวง เปนตน17  จะเห็นไดวาสวนไดเสียที่อาจจะเอา
ประกันวินาศภัยได จึงตองประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ 2  ประการคือ 
   1) ผูที่ เอาประกันภัยจะตองมีความสัมพันธอยูกับทรัพย  หรือสิทธิ  หรือ
ผลประโยชน  หรือรายไดใดๆ ซ่ึงถามีเหตุการณใดเกิดขึ้น จะทําใหผูนั้นตองเสียหาย อาจแยก
พิจารณาไดดังนี้ 
    (1)  ความสัมพันธในฐานะผูมีสิทธิตามกฎหมาย  ผูมีสิทธิอยางหนึ่งอยางใด
ตามกฎหมาย ไมวาจะเปนทรัพยสิทธิ บุคคลสิทธิ หรือความรับผิด ยอมถือวาเปนผูมีสวนไดเสียที่
อาจจะเอาประกันวินาศภัยได18 
     ตัวอยางเชน  เจาของทรัพยสิน  ผูครอบครอง  ผูไดภารจํายอม ผูไดรับ
สิทธิอาศัย ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน ผูทรงสิทธิเก็บกิน ผูรับประโยชนของภารติดพัน บรรดาที่บัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 ซ่ึงถือวาเปนทรัพยสิทธิ  ซ่ึงถือเปนผูมีสวนไดเสีย
ในทรัพยสินเหลานั้นที่อาจเอาประกันวินาศภัยได 19 

                                                 
16  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา  96. 
17  สรพล  สุขทรรศนีย.  (2536).  กฎหมายลักษณะประกันภัย.  หนา  26.  
18  สุธรรม  พงศสําราญ,  วิรัช  ณ  สงขลา  และ  พึงใจ  พ่ึงพานิช.  (2519).  หลักการประกันวินาศภัย.  

หนา  45. 
19 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  เลมเดิม.  หนา  54. 
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     ผูที่ตองรับผิดชอบตามกฎหมาย  เชน ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตอความ
ปลอดภัยแกทรัพยสินที่รับมอบใหดูแลรักษาและตองชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากความ
ประมาทเลินเลอแกผูเปนเจาของ ยอมมีสวนไดเสียในทรัพยที่ไดรับมอบมา เชน ผูรับขนสง
ผูรับเหมา20 
     นอกจากนั้น ผูที่มีความรับผิดตอความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่ ไดผลิต 
หรือจําหนายใหแกผูบริโภค เปนผูมีความสัมพันธอยูกับทรัพย  ยอมถือวาเปนผูมีสวนไดเสียที่อาจ
เอาประกันวินาศภัยได 
    (2) ความสัมพันธในลักษณะที่เปนเพียงความคาดหวัง  
     ส่ิงที่เปนเพียงความคาดหวังหรือความคาดหมายลอย ๆ ยอมไมเปนสวน
ไดเสียที่จะเอาประกันภัยได  ตัวอยางเชน  เราหวังจะซื้อบานสีเขียว แตยังไมทันไดตกลงซื้อขายกัน
ยังไมพอเปนมูลประกันภัย ความหวังจากกิจการที่ยังไมไดลงมือทําอะไรเลย ยังไมมีสวนไดเสีย  ผูที่
จายเงินเลี้ยงดูเด็กไปโดยหวังวาเมื่อโตขึ้นเด็กคงจะชดใชคืนนั้น เปนแตความคาดหวังไมถือวาเปน
สวนไดเสียในชีวิตของเด็ก 
     นอกจากสิทธิและความรับผิดตามกฎหมายกับความคาดหวังลอยๆ ที่ได
กลาวมาแลว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยูในระหวางสิทธิกับความหวัง คือจะวาเปนสิทธิตามกฎหมายก็
ไมใช เพราะไมมีกฎหมายรับรอง ดังนั้น จะวาเปนความหวังก็ไมเชิง เพราะเปนสิ่งที่แนนอนเห็นอยู
แลว ส่ิงที่แนนอนแตไมมีกฎหมายรับรองนี้แหละ ที่เปนปญหาอันนักนิติศาสตรมีความเห็นแตกตาง
กันอยู 
     Lord  Eldon  ไดกลาวไวในคําพิพากษาคดีเร่ืองหนึ่งถึงสิ่งซึ่งเรียกกันวา
เปนสิ่งที่แนนอนตามความรูสึกของจิตใจ (Moral Certainly)  อันเปนสิ่งที่อยูกลางระหวาง สิทธิตาม
กฎหมายกับความหวังลอย ๆ นี้ ตามคํากลาวของ  Lord  Eldon   นั้นไมสามารถชี้ขอแตกตางระหวาง
ความหวังลอย ๆ กับสิ่งที่แนนอนตามความรูสึกของจิตใจ และไมสามารถชี้ไดวาอะไรเปนสวนได
เสียนอกจากสิ่งที่เปนสิทธิตามกฎหมาย  อันความหวังนั้นแมจะมีโอกาสสําเร็จไดแนนอนสักปานใด 
ก็ยังไมใชสวนไดเสียอยูนั้นเอง  Macgillivray  ไดวิเคราะหศัพทคําวา สวนไดเสียอันอาจประกันภัย
ได ไวในตําราประกันภัยของทานวา  “เมื่อใดสิทธิตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยอยูในฐานะที่
อาจสูญหายหรือนอยลง  หรือมีความรับผิดตามกฎหมายเกิดขึ้นแกผูเอาประกันภัย เปนผลโดยตรง
จากเหตุการณอันหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุที่ทําใหตองจายคาทดแทนตามสัญญาประกันภัย เมื่อนั้นพึงถือได
วาผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดในเหตุการณอันนั้น เพียงเทาที่เขาอาจ
เสียหายหรือตองรับผิด”  ตามความเห็นที่กลาวนี้ถือเอาความรับรูของกฎหมาย เปนเครื่องวัดวามี
สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดหรือไม  และเพราะเหตุนี้จึงถือไดวาบุตรกับบิดาไมมีสวนไดเสีย
                                                 

20 แหลงเดิม.   
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ในชีวิตของกันและกัน เพราะตาม Common  Law   หนาที่เล้ียงดูกันระหวางบิดากับบุตรเปนหนาที่
ทางศีลธรรมเทานั้น หนาที่ตามกฎหมายเปนไปตามพระราชบัญญัติที่เรียกวา The Poor Law ซ่ึงเพิ่ง
จะมาแกไขใหบิดากับบุตรมีหนาที่เล้ียงดูกันในบางกรณีเมื่อ ค.ศ.  1930 แตความคิดเห็นทาง
สหรัฐอเมริกานั้น ศาลอเมริกันถือวาผูที่เกี่ยวพันกันทางสายโลหิตหรือทางสมรสในขนาดที่พอจะ
หวังไดโดยมีเหตุผลสมควรวาจะไดรับผลจากการที่ผูนั้นจะมีชีวิตอยู แมไมมีความผูกพันตาม
กฎหมาย ก็มีสวนไดเสียที่จะเอาประกันชีวิตได  ซ่ึงตามกฎหมายของเราไมไดมีบทบัญญัติชัดเจนใน
เร่ืองนี้ แตตามที่นักนิติศาสตรและศาลอังกฤษถือวา ตองเปนสิทธิอันกฎหมายรับรูจึงจะเอา
ประกันภัยไดนั้น รูสึกวาไมแนนอนเสมอไป  ความคิดเห็นทางดานนักนิติศาสตรอังกฤษเอง  เชน
ทาน Porter ก็มีวา บุตรที่กําลังไดรับการอุปการะจากบิดาอยู มีสวนไดเสียอาจเอาประกันชีวิตได  
ความเห็นของศาสตราจารยประมูล  สุวรรณศร ที่ปรากฏในคําสอนเรื่องประกันภัย พ.ศ. 2493 พิมพ
คร้ังที่ 2หนา 44, 45 ก็เปนไปในทํานองนี้ การประกันภัยจากผลกําไรจากธุรกิจที่ไดอางถึงขางตน
ตามกฎหมายอังกฤษก็แสดงวา แมจะยังไมมีสิทธิที่กฎหมายรับรู ถาเปนสิ่งที่แนนอนพอก็อาจเอา
ประกันภัยได จึงเห็นวานาจะถือตามความเห็นที่วาสวนไดเสียที่ไดเกิดขึ้นจากความเกี่ยวพันตาม
ความเปนจริงซ่ึงเกิดขึ้นเปนที่แนนอนอยูแลวนั้น แมจะไมตองดวยลักษณะอันกฎหมายรับรูวาเปน
สิทธิตามกฎหมาย ก็พอถือวาเปนสวนไดเสียอันอาจเอาประกันไดเหมือนกัน21 
    (3) ความเสียหายที่ผูนั้นจะไดรับตองประมาณเปนเงินไดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 863  บัญญัติวา  การชดใชคาสินไหมตามสัญญาประกันวินาศภัย
นั้นเปนการประกันภัยเพื่อชดใชความเสียหายอยางใดๆ ซ่ึงพึงประมาณเปนเงินไดจะเห็นไดวาสวน
ไดเสียที่จะเอาประกันภัยไดนั้นตองเปนสวนไดเสียที่พึงประมาณเปนเงินไดอยูในตัว ความเสียหาย
ที่พึงประมาณเปนเงินได  คือ  ในกรณีเกี่ยวกับทรัพย  บุคคลใดมีสิทธิในทรัพยสิน (Property  Right)  
เมื่อเกิดความเสียหายอยางใด ๆ ขึ้นเกี่ยวแกทรัพยสินของเขา เชน ถูกโจรกรรม ถูกไฟไหม  พายุ  
หรือแผนดินไหว  ทําใหทรัพยสินเขาเสียหาย ขาดการใชทรัพยสิน  ตกงานขาดการอุปการะเลี้ยงดู 
ความเสียหายจากการประกอบธุรกิจยอมตีราคาเปนเงินไดแตการกระทบกระเทือนทางจิตใจ ความ
เสียหายความรูสึกเจ็บปวด ไมเปนสิ่งที่ประมาณเปนเงินได แตกฎหมายก็ยอมรับวา ชีวิตคนเรายอม
เปนสิ่งที่เอาประกันได22 
  2.4.1.4   ประเภทของสวนไดเสียในเหตุประกันภัย 
   สวนไดเสียในเหตุประกันภัยนั้นอาจจะเปนกรรมสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย หรือ
ความรับผิดตามกฎหมาย เชน สวนไดเสียในเหตุประกันภัยในกรมธรรมเกี่ยวกับความรับผิด  
(Liability Insurance) อาจเปนความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัย หากจะไดทําละเมิดให
                                                 

21  จิตติ  ติงศภัทิย.  เลมเดิม.  หนา  30-32.   
22  จุฑามาศ  นิศารัตน.  (2533).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย.  หนา  29. 
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บุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บหรือไดรับความเสียหายในทรัพยสินของผูอ่ืน   แตเมื่อพูดถึงสวนไดเสียใน
เหตุประกันภัยที่เกี่ยวกับวัตถุที่เอาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยเปนผูทรงสิทธิ ยอมหมายถึง สวนได
เสียในทางทรัพยสินของผูเอาประกันภัยที่มีเกี่ยวกับวัตถุที่เอาประกันภัยเทานั้น โดยวัตถุหรือเหตุ 
(Subject Matter) ที่เอาประกันในการทําประกันที่ถือวามีสวนไดเสีย คือ 
                      1)  ชีวิตและรางกายของบุคคลตางๆ เชน แขน  ขา  ตา  มือ 
   2)  ทรัพยสินตางๆ เชน บาน  อาคาร  โรงงาน  เฟอรนิเจอร รถยนต  
   3)  ความรับผิดชอบตามกฎหมายตอผูอ่ืน เชน การตองชดใชคาเสียหายใหบุคคล 
เนื่องมาจากการใชรถยนต 
         บุคคลที่มีสวนไดเสีย คือบุคคลที่จะไดรับความเสียหายจากเหตุการณที่
เกิดขึ้น กลาวคือ บุคคลที่มีสวนไดเสียในวัตถุ หรือเหตุที่เอาประกัน ในกรณีการประกันทรัพยสิน
และความรับผิดชอบ  ไดแก เจาของ, ผูครอบครอง หรือผูดูแลหรือผูพิทักษทรัพยสิน,ผูเปนเจาหนี้, 
ผูมีสิทธิตามสัญญา, ผูมีความรับผิดชอบตอบุคคลอื่นตามกฎหมาย, ผูที่คาดวาจะเปนเจาของ
ทรัพยสินในอนาคต 
  2.4.1.5 ราคาแหงสวนไดเสีย หรือมูลประกันภัย 
   สวนไดเสียหรือมูลประกันภัยที่อาจเอาประกันภัยไดนั้น ตองเปนสวนไดเสียที่
ประมาณเปนเงินได (เวนแตการประกันชีวิต) สวนไดเสียใดถาหากวาไมสามารถคํานวณเปนเงินได
แลวจะนํามาประกันวินาศภัยมิได ทั้งนี้เพราะการประกันวินาศภัยเปนการประกันเพื่อชดใชความ
เสียหายอยางใดๆ ซ่ึงพึงประมาณเปนเงินได ตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869  
การกําหนดราคาแหงสวนไดเสียในมูลประกันภัยนั้นไมจําตองทําเสมอไปตามนัยประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรค 3(3)  ซ่ึงใชคําวา  “ราคาแหงมูลประกันภัยถาหากวาไดกําหนด
ไว” ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคูกรณีจะกําหนดราคาแหงสวนไดเสียไวหรือไมก็ได เพราะการชดใชคา
สินไหมทดแทนนั้น ยอมชดใชกันตามความเสียหายที่แทจริงอยูแลวตามนัยประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 877(1) แตถาหากวาคูกรณีไดกําหนดขึ้นจะกําหนดไวในกรมธรรมก็ได ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรค 3(3) 
   กรณีที่คูสัญญากําหนดมูลประกันภัยไว ก็เพื่อความสะดวกในการจายคาสินไหม
ทดแทน และเพื่อปองกันความขัดแยงในการตีราคาคาเสียหาย ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยตามสัญญา
โดยเฉพาะกรมธรรมประกันภัยที่กําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวนี้ จะใชมากในการประกันภัย
ทางทะเล โดยจะกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวสูงกวาราคาของวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่ทํา
สัญญา ทั้งนี้เปนผลรวมระหวางราคาวัตถุที่เอาประกันภัยกับคาระวางขนสง คาเบี้ยประกันภัย และ
อ่ืนๆ อีกดวย23  
                                                 

23  ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  เลมเดิม.  หนา  64. 
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   ราคาแหงมูลประกันภัยก็คือ ราคาแหงสวนไดเสียของผูเอาประกันภัย มีตอวัตถุ
ที่เอาประกันภัย ราคาแหงสวนไดเสียของแตละคนที่มีอยูตอทรัพย หรือสิทธิยอมแตกตางกันไปตาม
ลักษณะแหงความสัมพันธซ่ึงไมอาจเทาเทียมกัน  ตัวอยางเชน บานหลังหนึ่งมีราคา 100,000  บาท 
เจาของเอาไปจํานองไว 50,000 บาท และในขณะเดียวกันก็เอาออกใหเชาไดคาเชาเดือนละ  1,000  
บาท ราคาแหงสวนไดเสียของเจาของบาน ของผูรับจํานอง ของผูเชายอมแตกตางกัน  กลาวคือหาก
บานถูกไฟไหมทั้งหลัง มูลประกันภัยราคาแหงสวนไดเสียของเจาของบาน อาจประมาณราคาได
เทากับราคาบาน 100,000  บาท สวนผูรับจํานองก็จะตองเสียหลักประกันหนี้ของตน 50,000 บาท 
มูลประกันภัยสําหรับผูรับจํานองก็มีเพียง 50,000 บาท รวมกับดอกเบี้ย สําหรับผูเชาบานก็เสียสิทธิ
เชาบานหลังนั้นตอไป และหากผูเชาไดเสียเงินกินเปลาไปแลวจํานวนหนึ่ง ฉะนั้น มูลประกันภัย
ของผูเชาก็ไดแกจํานวนเงินกินเปลาและคาใชจายในการตองหาบานเชาที่อยูใหม ซ่ึงอาจคํานวณ
ราคาเปนเงินไดเชนกัน24 
   ราคาแหงสวนไดเสียคือ  ราคาแหงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงผูเอาประกันภัย
และผูรับประกันภัยตกลงกันไวลวงหนา โดยไมตองมาตีราคากันอีก อยางไรก็ดีแมถึงวาจะมีการ
กําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวแลว แตถาเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นไมถึงราคาที่กําหนดไว ผูเอา
ประกันภัยไมมีสิทธิจะไดรับคาสินไหมทดแทน เกินความเสียหายที่แทจริง25 
   จํานวนราคาแหงสวนไดเสียที่แตละคนไดรับนี้ คํานวณเปนเงินเทาใดตาม
กฎหมายเรียกวาราคาแหงมูลประกันภัย ตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรค 
3(3)  มาตรา 873 และมาตรา 874 
  2.4.1.6   เวลาที่ตองมีสวนไดเสีย 
     สวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยจะตองมีเมื่อใดนั้น ในสัญญาประกันภัยทั่วไป 
ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยในขณะทําสัญญาประกันภัย แมตอมาสวน
ไดเสียนั้นจะหมดไปในระหวางสัญญาประกันภัยจะมีผลบังคับอยู สัญญาประกันภัยนั้นก็ยังคง
สมบูรณตามกฎหมาย แตในกรณีที่เกิดวินาศภัยข้ึนกับวัตถุที่เอาประกันภัยในเวลาที่ผูเอาประกันภัย
ไมมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยแลว ยอมเปนที่แนนอนวาผูเอาประกันภัยไมไดรับความเสียหาย 
จากวินาศภัยนั้น จึงไมมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามกฎหมาย26  ตามบทบัญญัติมาตรา 863 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติวา  “ถาผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอา
ประกันภัยไวไซร ทานวายอมไมผูกพันคูสัญญา” เมื่อพิเคราะหบทบัญญัติในมาตรานี้แลว แม
กฎหมายจะมิไดระบุชัดวาผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยเมื่อใด แตเปนที่
                                                 

24  แหลงเดิม.   
25  สุมาลี  วงษวิทิต.  (2531).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย.  หนา  32. 
26  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา  96. 
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เขาใจวาผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในขณะที่เกิดสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยเกิดขึ้น
เมื่อใด สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อไดมีการตกลงทําสัญญาประกันภัยตามนัย มาตรา 356   มาตรา  
361 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย27  
   ดังนั้น ในการประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในวัตถุหรือเหตุที่
เอาประกันภัยนั้น ในกรณีที่ไดทําสัญญาโดยไมมีสวนไดเสียในทรัพยหรือสิทธิหรือผลประโยชนที่
ไปทําสัญญาประกันวินาศภัยไว สัญญาประกันภัยยอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางใดซึ่งหมายถึง
คูสัญญาทั้งสองฝาย จะเรียกรองใหอีกฝายปฏิบัติตามสัญญานั้นไมไดเลย 
 

 2.4.2  หลักความสุจริตอยางยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)  
  หมายถึง คูสัญญาทั้งสองฝาย คือ ผูเอาประกัน และผูรับประกัน จะตองมีความสุจริตใจ
ในการทําสัญญาตอกัน  
  เนื่องจากสัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่มีคาตอบแทนไมเทาเทียมกันและตองอาศัย
เหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนมาเปนปจจัยในการกําหนดการชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับ
ประกันภัย และผูรับประกันภัยจะตองอาศัยขอมูลตางๆ ของผูเอาประกันภัย เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจวาจะเขารับเสี่ยงภัยหรือไม กลาวคือ ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยจํานวน
หนึ่งเพื่อคุมครองวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยสินของเขาและหากเกิดวินาศภัยดังที่รับประกันภัย
ไว ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวนมากกวาเบี้ยประกันภัยที่ตนไดรับจากผู
เอาประกันภัยหลายรอยเทา  ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือความเทาเทียมกันหรือใกลเคียงกันในการทําสัญญา
ประกันภัยจะทําไดอยางไร เนื่องจากหนี้ตางตอบแทนตามสัญญาประกันภัยนี้มีจํานวนไมเทาเทียม
กัน การชดใชคาสินไหมทดแทนขึ้นอยูกับความวินาศภัยที่แทจริง ดังนั้นการเขาทําสัญญาประกันภัย
เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันไดจะใชวิธีเชนสัญญาทั่วไปไมได  เพราะในการทําสัญญาทั่วไป
คูสัญญาอีกฝายไมมีหนาที่ตองเปดเผยขอความจริง หรือกลาวถึงขอความจริงที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ไมไดสอบถาม  แตในสัญญาประกันภัยผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยขอความจริงเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมของการเสี่ยงภัยนั้นของผูเอาประกันภัยใหผูรับประกันภัยทราบโดย
ละเอียด  เนื่องจากสัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่ตองอาศัยเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอนมาเปน
ปจจัยในการกําหนดการชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัย เปนสัญญาเพื่อการเสี่ยงภัย
หรือเส่ียงโชคที่ตองอาศัยวิธีการกระจายความเสี่ยงภัยดวยอัตราเบี้ยประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซ่ึงตองมีขอมูลในทางสถิติที่เกี่ยวกับการเกิดภัย และจํานวนของความเสียหายที่เกิดจาก
ภัยชนิดนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ  ซ่ึงเปนหลักในการคํานวณหาอัตราการเกิดวินาศภัยอันเปน

                                                 
27 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  เลมเดิม.  หนา  70. 
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วิธีการกระจายความเสี่ยงภัยจากผูเอาประกันภัยคนหนึ่งไปยังผูเอาประกันภัยคนอ่ืนที่รวมเสี่ยงภัย
ชนิดเดียวกันภายใตส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน  
  สัญญาประกันภัยจะตองตั้งอยูบนรากฐานแหงความสุจริต หรืออีกประการหนึ่งก็คือ 
สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่ตองการความสุจริต หรือความไววางใจระหวางกันเปนอยางยิ่ง 
(Contract of the Most Good Faith) หรือภาษาลาตินวา “Contract Uberrimae Fidei” ซ่ึงหมายความ
วาคูกรณีในสัญญาประกันภัยจะตองปฏิบัติตอกันโดยสุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเอาประกันภัยซ่ึง
เปนผู เสนอขอทําสัญญาประกันภัย  และเปนผูที่ทราบขอเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุที่ เอา
ประกันภัย28  เพื่อการเขาสูความเสมอภาคในการทําสัญญาประกันภัย ผูขอเอาประกันภัยซ่ึงอยูใน
ฐานะซึ่งรูขอความจริงอันเปนสาระสําคัญในการเสี่ยงภัยของตน จึงมีหนาที่จะตองเปดเผยขอความ
จริงนั้นใหผูรับประกันภัยทราบ การเปดเผยขอความจริง (Disclose) และ ไมแถลงขอความเท็จ 
(Misrepresentation)  นี้เปนวิธีการที่สําคัญที่สุดทําใหผูรับประกันภัยสามารถกระจายการเสี่ยงภัยนั้น
ตามหลักการเฉลี่ย (Law of Average) ได หากผูรับประกันภัยทราบถึงขอความจริงในการเสี่ยงภัยที่ผู
เอาประกันภัยเผชิญอยูนั้นอยูนอกเหนือเกณฑที่จะกระจายการเสี่ยงภัยไดผูรับประกันภัยก็จะไมรับ
ประกันภัยรายนั้น แตหากสิ่งนั้นอยูในเกณฑที่จะรับประกันภัยไดแตจะตองกระจายความเสี่ยงภัย
ดวยภาระอันหนักกวาปกติ ผูรับประกันภัยนั้นอาจจะรับประกันภัยไวดวยเบี้ยประกันภัยที่พอเหมาะ
กับการกระจายการเสี่ยงภัยที่หนักและอาจมีเงื่อนไขแหงคํารับรองเปนพิเศษ (Warranty)  และมิให
วัตถุที่เอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินกวาปกติ  
  ตามหลักการประกันภัยในขอนี้กําหนดใหผูเอาประกันภัยจําตองเปดเผยขอความจริง
ทั้งหมดดูประหนึ่งเปนการเสียเปรียบผูรับประกันภัย เพราะถาเปดเผยขอเท็จจริงมากๆ ผูรับ
ประกันภัยทราบเรื่องราวละเอียดแลวอาจคิดเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็ได แตความจริงแลวไมเปน
เชนนั้นเสมอไป เพราะการที่ผูรับประกันภัยทราบขอเท็จจริงโดยละเอียดชัดเจนแลวอาจจะลดเบี้ย
ประกันภัยลงได เมื่อเห็นวาสิ่งที่ตนจะรับเสี่ยงภัยนั้นมีมูลเหตุหรือโอกาสของการเกิดภัยนอยลง แต
การที่กําหนดใหผูเอาประกันภัยตองเปดเผยขอความจริงโดยสุจริตอยางยิ่งนั้นเนื่องจากขอความจริง
เหลานั้นอยูในความรูเห็นของผูเอาประกันภัยแตเพียงฝายเดียว ผูรับประกันภัยไมสามารถลวงรูไป
ถึงขอความจริงอันเปนวิธีการ สถานที่ตั้ง เหตุของการเกิดภัย โอกาสของการเกิดภัย และวิธีปองกัน
ภัยนั้นแตอยางใด ฉะนั้นขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับประกันภัยไดเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น
หรือบอกปดไมยอมทําสัญญานั้นก็คือ ของความจริงตามความคิดเห็นของวิญูชนฝายผูเอา
ประกันภัยจะคิดเห็นหรือไมวาผูเอาประกันภัยทั่ว ๆ ไปถือเปนขอสําคัญที่ตองเปดเผย ถาวิญูชน
ทั่วไปไมคิดเห็นเชนนี้ แมความจริงจะเปนขอสําคัญที่ผูรับประกันภัยทั่วไปจะถือวาเปนขอสําคัญ 
 
                                                 

28  สุภาพ  สารีพิมพ.  (2542).  คูมือกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย.  หนา  25. 
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ก็ไมถือวาเปนขอที่ผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผย ไมถือตามความเห็นของผูรับประกันภัยเปนที่ยุติ 
ขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยใหผูรับประกันภัยทราบนี้เปนขอความจริงที่เกิดขึ้นและ
มีอยูแลว แตจะตองอยูในความรูเห็นของผูเอาประกันภัยหรือไมนั้นพิจารณาตามความเห็นของวิญู
ชนที่เปนผูเอาประกันภัยทั่วไปในภาวะเชนนั้นจะสามารถทราบขอความจริงไดหรือไม และจะตอง
เปนขอความจริง (Matters of Fact) เทานั้นไมใชขอความเห็น (Matters of Opinion)29 
  2.4.2.1 ขอความจริงที่เปนสาระในการทําสัญญาประกันภัยและถือไดวามีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของผูรับประกันภัยนั้น แยกพิจารณาไดดังนี้ 
                 1)  ขอความจริงที่จะเพิ่มการเสี่ยงภัยมากขึ้นกวาปกติ เชน  บานที่ขอเอา
ประกันภัยอยูใกลเคียงโรงงานแก็สไวไฟ 
    2)  ขอความจริงอันจําเปนที่จะตองอธิบายถึงความผิดปกติของการเสี่ยงภัยและ
ถาไมกลาวถึงขอความจริงนี้ ผูรับประกันภัยจะเขาใจวามีความเสี่ยงภัยตามปกติของทรัพยชนิดนั้น 
เชน บานอยูอาศัยตามปกติจะไมเก็บรักษาวัตถุอันตราย แตถาบานที่ขอเอาประกันภัยจะมีโอกาสเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายแมเพียงครั้งคราว ผูเอาประกันภัยจะตองกลาวถึงขอความจริงนั้น 
    3)  ขอความจริงที่ชวนใหคิดถึงขอนาสงสัยบางประการในการขอเอาประกันภัย
นั้น เชน การขอเอาประกันภัยเกินกวามูลคาของทรัพยที่เอาประกันภัยไปมาก (Over Insurance) หรือ
การเอาประกันภัยไวหลายรายเกินมูลคาของทรัพยที่เอาประกันภัยไปมาก (Over Double Insurance)  
    4)  ขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยเคยเกี่ยวของหรือมีประสบการณในการเกิดภัย
เหลานั้นมากอน เชน เคยมีการเกิดภัยในลักษณะตางๆ ในระหวางสัญญาประกันภัยฉบับกอน30 
  2.4.2.2 การเปดเผยขอความจริงตามหลักสุจริตอยางยิ่งนี้ปจจุบันใชเปนหลักของสัญญา
ประกันภัยในทุกประเทศที่มีกิจการประกันภัยและมีกฎหมายประกันภัย ซ่ึงพอจะแบงชนิดของการ
เปดเผยขอความจริงไดดังนี้คือ 
    1)  การเปดเผยขอความจริง (Disclose) หมายถึง การเปดเผยขอความจริงที่ผูเอา
ประกันแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง คือผูรับประกันหรือตัวแทนของผูรับประกันทราบ ถึงขอความ
จริงที่อยูในความรูเห็นของผูเอาประกันภัยทั้งที่เปนขอรูเห็นโดยแท (Actual Knowledge) และขอที่
นาจะรูเห็น (Presumed Knowledge) โดยถือเปนหนาที่ของผูขอเอาประกันภัยที่จะตองเปดเผยให
ผูรับประกันภัยทราบโดยผูรับประกันภัยไมตองสอบถาม สวนกรณีเชนใดจึงจะถือวาเปนขอความ
จริงที่ตองเปดเผยนั้นตองถือเอาความคิดเห็นของผูเอาประกันภัยทั่วๆไปมาเปนขอวินิจฉัยวา
ขอความจริงนั้นเปนขอสาระสําคัญอันควรเปดเผยหรือไม การไมเปดเผยขอความจริง (Non-
Disclosesure)  นี้ในบางกรณีเรียกวาเปนการปกปดขอความจริง (Concealment)  แตในการตีความ
                                                 

29  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา  99. 
30  แหลงเดิม.  หนา  100. 
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นั้น กรณีจะถือวาเปนการปกปดขอความจริงตอเมื่อผูเอาประกันภัยรูอยูแลวในขณะทําสัญญา
ประกันภัยแตปกปดขอความจริงนั้นไวไมใหผูรับประกันภัยทราบ แตการไมเปดเผยขอความจริงแม
ไมจงใจปกปดแตเกิดจากการบกพรองในหนาที่หรือรูเทาไมถึงการณก็ถือวาเปนการปกปดขอความ
จริงซ่ึงมีผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ 
    2)  การแถลงขอความเท็จ (Misrepresentation) หมายถึง การตอบคําถาม ของผู
เอาประกันภัยในขณะทําสัญญาประกันภัยเปนความเท็จ ไมวาขอความนั้นผูเอาประกันภัยจะกลาว
ขึ้นเองหรือกลาวเนื่องจากการตอบคําถามของผูรับประกันภัยในขณะทําสัญญาประกันภัย ผูเอา
ประกันภัยจะตองกลาวขอความจริงทั้งหมด โดยจริงแลว ขอความที่ตองแถลง คือขอความที่อาจจะ
จูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปดไมยอมรับทําสัญญา ทั้งตองเปน
ขอความที่ผูมีหนาที่ตองแถลงใหรูความจริงอยูแลว ดังนั้นการแถลงขอความเท็จนั้นอาจเกิดขึ้นโดย
คําพูดเจรจาตอรองในการทําสัญญาประกันภัย โดยอาจเปนการที่ผูเอาประกันภัยตอบขอซักถามของ
บริษัทประกันภัยในการทําสัญญาประกันภัยซ่ึงอาจเปนการพูดโตตอบกันตอหนา หรือทางโทรศพัท 
เอกสารโตตอบ หรือขอความที่กรอกลงในแบบคําขอเอาประกันภัย การแถลงขอความเท็จนี้
แตกตางจากการปกปดขอความจริง(Concealment) และการไมเปดเผยขอความจริง  (Non-Disclose)  
คือขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยแถลงตามขอนี้อาจไมใชขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตอง
เปดเผยตามขอ 1 แตเมื่อผูรับประกันภัยมีความประสงคจะทราบ ผูเอาประกันภัยจะตองตอบ
ขอความเหลานั้นตามความจริงทั้งหมด การกลาวถึงความเชื่อ (Belief) หรือความเห็น (Opinion) ที่
ผิดไปจากความจริงตามปกติไมถือวาเปนการแถลงขอความเท็จ ผูเอาประกันภัยจะถือวาขอความ
จริงเหลานั้นไมใชขอสาระสําคัญที่จะตองเปดเผยตามหนาที่ แตอยางไรก็ดีการแถลง หรือตอบขอ
ซักถามที่เปนความเท็จ  ก็ทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ เชนเดียวกับการไมเปดเผยขอความ
จริง หรือการปกปดขอความจริง (Concealment) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 
เชนเดียวกัน 
    3)  คํารับรอง (Warranties) หมายถึง การที่ผูเอาประกันภัยใหคํารับรองตอผูรับ
ประกันภัยในขณะขอเอาประกันภัยวา เมื่อสัญญาประกันภัยไดทําขึ้นแลว ผูเอาประกันจะตองทํา
การอันใดอันหนึ่ง หรือไมกระทําการอันใดอันหนึ่ง เพื่อประโยชนในการเสี่ยงภัยของผู รับ
ประกันภัย หรือจะใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดใดโดยเฉพาะเพื่อการนั้นเปนพิเศษ หรือรับรองวา
ขอเท็จจริงเปนไปตามสภาพการณที่กําหนดในสัญญาประกันภัย หรือไมมีสภาพการณดังที่กําหนด
ไวในสัญญาประกันภัย เชน ผูเอาประกันภัยจะไมเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในอาคารที่เอาประกันภัย 
หรือผูเอาประกันภัยจะตองมีอุปกรณดับเพลิงใชติดตั้งอยูในอาคารที่เอาประกันภัย คํารับรองใน
สัญญาประกันภัยถือเปนรากฐานสําคัญของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยที่จะตองเขียนใหชัดเจน  
โดยท่ัวไปจะปรากฏคํารับรองเปนลายลักษณอักษรในกรมธรรมประกันภัย  ซ่ึงเรียกวาคํารับรอง
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โดยชัดแจง (Express Warranties) การปฏิบัติผิดคํารับรองมีผลเทากับการปฏิบัติผิดเงื่อนไขอันเปน
สาระสําคัญของสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได 
แตอยางไรก็ตามยังมีการรับรองที่ไมปรากฏเปนลายลักอักษรในกรมธรรมประกันภัยเรียกวาการ
รับรองโดยปริยาย (Implied Warranties)ซ่ึงเปนคํารับรองในการประกันภัยชนิดนั้นโดยทั่วไปเชน 
ในการประกันภัยการขนสงทางทะเลนั้นผูเอาประกันภัยยอมใหคํารับรองวา สินคาที่จะบรรทุกไป
ในเรือเดินทะเลซึ่งมีสภาพสามารถแลนไปในทะเลไดโดยปลอดภัย (Seaworthy) 
     หลักสุจริตอยางยิ่งนี้เปนหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในสัญญาประกันภัย ซ่ึงผู
เอาประกันภัยทุกชนิดในทุกประเทศจะตองปฏิบัติตามในขณะขอเอาประกันภัยจนกระทั่งสัญญา
ประกันภัยนั้นเกิดเปนผลสําเร็จใชบังคับไดตามกฎหมาย และเมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแลวยัง
ตองใชหลักสุจริตอยางยิ่งนี้บังคับในการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยนั้นตอไปอีกหลายกรณีจนกวา
สัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลง31 
     หลักความสุจริตตอกันอยางยิ่ง หมายถึง คูสัญญาทั้งสองฝาย คือ ผูเอา
ประกันภัยและผูรับประกันภัยจะตองมีความสุจริตใจในการทําสัญญาตอกัน ซ่ึงเปนธรรมดาของ
กฎหมายที่ยึดหลักวา ในการทําสัญญาที่จะมีผลบังคับตามกฎหมายนั้น ตองเปนการใชสิทธิโดย
สุจริต ผูใชสิทธิโดยไมสุจริต กฎหมายก็จะไมยอมเปนเครื่องมือให การทําสัญญาอื่น ๆ  เชน การซื้อ
ขายนั้น แมกฎหมายจะหามการกระทําอันเปนกลฉอฉล หรือปกปดความจริงอันเปนสาระสําคัญก็
ตาม แตคูสัญญามีโอกาสจะตรวจตราหรือตอรองขอไดเปรียบหรือเสียเปรียบกันไดงาย กฎหมายจึง
มิไดบัญญัติถึงกับใหคูสัญญาเปดเผยขอเสียเปรียบของตนแตอยางใด แตในสัญญาประกันภัยนั้น
กฎหมายบัญญัติบังคับในเรื่องความสุจริตตอกันนี้ไวอยางเครงครัด ทั้งนี้เพราะในการประกันภัยนั้น 
ผูเอาประกันภัยยอมรูถึงขอเท็จจริงและพฤติการณของตนฝายเดียว ผูรับประกันภัยเกือบไมมีโอกาส
จะรูถึงพฤติการณนั้นไดเลย นอกจากจะทราบจากผูเอาประกันภัยเทานั้น32 ดวยสัญญาประกันภัย
จะตองอาศัยเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนมาเปนปจจัยในการกําหนดการชําระคาสินไหม
ทดแทนของผูเอาประกันภัย และผูรับประกันภัยจะตองอาศัยขอมูลตางๆ ของผูเอาประกันภัยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจวาจะเขารับเสี่ยงภัยหรือไม  ดังนั้นผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยขอความจริง
ตางๆ ของผูเอาประกันภัยใหผูรับประกันภัยทราบโดยบริสุทธิ์ การที่ผูเอาประกันภัยไมเปดเผย
ขอความจริงก็ดี หรือไมแถลงขอความจริงก็ดี  ยอมไมเปนประโยชนแกผูเอาประกันภัยเพราะถาผู
เอาประกันภัยทราบเมื่อใดยอมมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรมได   หากการปกปดนั้นเปนสาระสําคัญ
สามารถบอกลางไดภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบขอมูลอันจะบอกลางได หรือ

                                                 
31  แหลงเดิม.  หนา  103.   
32  สุพรรณี  หมั่นทําการ.  (2532).  สวนไดเสียอันอาจเอาประกันได.  หนา33-34. 
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ภายในกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญา หากไดทําการบอกเลิกตามกําหนดเวลาที่ไดกลาว ก็ทําให
สัญญาประกันภัยมีผลเปนโมฆะ33 
     ดังนั้น ในการทําสัญญาประกันภัย ทั้งผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย
จะตองอาศัยความสุจริตอยางยิ่งตอกันในการทําสัญญา ทั้งในขณะทําสัญญา แมกระท่ังสัญญา
ประกันภัยเกิดขึ้นแลวยังตองใชหลักสุจริตอยางยิ่งนี้บังคับในการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยตอไป
จนกวาสัญญาประกันภัยจะส้ินสุดลง โดยผูรับประกันภัยจะตองมีความสุจริตใจในการใหความ
คุมครอง  สวนผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยขอความจริง ไมแถลงขอความเท็จ 
 

 2.4.3  หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Principle of Indemnity) 
  หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงนี้ไดถูกกําหนดขึ้นมา เพื่อมิใหผูเอาประกนัภยั
หรือผูรับประโยชนไดรับกําไรจากการประกันภัย อันจะเปนเหตุใหเกิดวินาศภัยโดยจงใจ  
  สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่อาศัยเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนมาเปนปจจัยใน
การชําระหนี้ของฝายผูรับประกันภัย กลาวคือผูรับประกันภัยตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเอาประกันภัยในกรณีมีเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนเกิดขึ้นตามที่ไดระบุไวในสัญญา 
ซ่ึงมีลักษณะคลายการเสี่ยงโชค แตเนื่องจากสัญญาประกันวินาศภัยมีหลักการชดใชคาเสียหายตาม
ความเปนจริง เทากับจํานวนความเสียหายที่ผูเอาประกันไดสูญเสียไป  ดวยเหตุนี้เองผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชนจะไมไดกําไรจากการประกันภัย และหลักขอนี้ทําใหสัญญาประกันวินาศภัย
แตกตางกับการพนันขันตอ 
  2.4.3.1   เหตุผลที่สัญญาประกันวินาศภัยแตกตางจากสัญญาพนัน 
    สัญญาประกันภัยกับพนันขันตอเปนสัญญาที่การชําระหนี้มีเงื่อนไขแลวแต
เหตุการณอันไมแนนอนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต การพนันขันตอกฎหมายไมสนับสนุน และ
ปราบปรามถึงลงโทษทางอาญาก็มี สวนประกันภัยนั้นมีประโยชนซ่ึงกฎหมายสนับสนุนภายใตการ
ควบคุมบางประการเพื่อความมั่นคงของกิจการประกันภัย ตลอดถึงผลประโยชนของผูเอา
ประกันภัย  ลักษณะแตกตางกันระหวางสัญญาพนันกับสัญญาประกันวินาศภัย พอจะกลาวไดดังนี้ 
    1)  การพนันจะจายตามจํานวนเงินที่ไดตกลงกันไวโดยไมคํานึงถึงจํานวนความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง แตการประกันภัยเปนการจายคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่แทจริงของ 
ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไดรับ อันเนื่องจากวินาศภัยตามความเสียหายที่แทจริง ไมมีสวน
ที่เปนกําไรแตอยางใด 
    2)  การพนันจะจายเงินใหกับผูใดก็ไดที่เขาเลนการพนัน แตการประกันภัยเปน
การจายคาสินไหมทดแทนใหกับผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย ที่ไดรับความเสียหายในขณะ

                                                 
33  ประสิทธิ์  โฆวิไลกุล.  (2538).  การตีความกฎหมายสัญญาและกรมธรรมประกันภัย.  หนา  47-48. 
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เกิดวินาศภัยเทานั้น ถาในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัย แมจะเปน
คูสัญญาประกันภัยที่มีผลบังคับไดตามกฎหมาย ก็ไมมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยเพราะเขาไมไดรับความเสียหายจากวินาศภัยนั้น   
    3)   สัญญาพนันคูสัญญาอาจเสียหรือได คืออาจขาดทุนหรือไดกําไร แตในการ
ประกันภัยผูเอาประกันภัยจะคากําไรมิได อยางดีก็เพียงแตไดรับชดใชคาทดแทนเทากับความ
เสียหายจริงเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในประกันวินาศภัย34 
     หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง ที่มีหลักประกันวา กรณีเกิด
ความเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยขึ้นแลวจะตองมีการชดใชคาเสียหายตามที่เสียหายจริง และ
จะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย  ซ่ึงถือเปนหลักพื้นฐานของการประกันภัย หลักนี้ได
นํามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงพาณิชยของไทย   มาตรา 877 บัญญัติวา “ผูรับประกันภัย
จําตองใชคาสินไหมทดแทน ดังจะกลาวตอไปนี้ 
     (1)  เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 
     (2)  ........................................................... 
     (3)  ........................................................... 
     อันจํานวนวินาศภัยจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุ
วินาศภัยนั้นเกิดขึ้น................................. 
     ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย
ไว” 
     หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงนี้ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยของไทยไดกําหนดใหคํานวณคาเสียหายโดยตีราคา ณ สถานที่และในเวลาที่เกิดเหตุ
วินาศภัย โดยไมตองคํานึงวาในขณะที่เอาประกันภัยวัตถุที่เอาประกันภัยจะมีราคาเทาใด และจะได
เอาประกันภัยไวเปนจํานวนเทาใด เพราะผูเอาประกันภัยมีสิทธิเอาประกันภัยเกินสวนไดเสียของตน
ที่มีอยู ในทรัพยที่เอาประกันภัยนั้นได  ทั้งนี้เมื่อเกิดวินาศภัยผูรับประกันภัยจะชําระคาสินไหม
ทดแทนตามจํานวนความเสียหายที่แทจริงเทานั้น แตอยางไรก็ดีถาผูเอาประกันภัย เอาประกันภัยต่ํา
กวาจํานวนสวนไดเสียของตน ผูรับประกันภัยก็จะจายคาสินไหมทดแทนเทากับสวนไดเสียเทานั้น 
กลาวคือ จํานวนเงินที่เอาประกันภัยไวนั้นเปนจํานวนสูงสุดที่ผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชดใชให
ตามความรับผิดของสัญญาประกันภัยภายใตหลักการจายคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง  

                                                 
 

34  จิตติ  ติงศภัทิย.  เลมเดิม.  หนา  24. 
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  2.4.3.2  การชดใชคาเสียหายตามความจริงนี้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อใหผูเอาประกันภัย
กลับคืนสูสถานะเดิมเหมือนเมื่อกอนเกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได  โดยมีวิธีการชดใช 
ดังตอไปนี้   
    1)  การจายเปนตัวเงิน (Cash Payment) วิธีการจายคาเสียหายเปนตัวเงินเปนวิธีที่
คลองที่สุดและงายมากในการดําเนินการ ซ่ึงวิธีนี้ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เนื่องจากความ
เสียหายที่แทจริงมักจะถูกประเมินเปนตัวเงิน    
    2)  การซอมแซม  (Repair) เปนการจัดการซอมแซมใหคืนสภาพเดิมโดย 
ผูรับประกันเปนผูออกคาใชจาย วิธีนี้เหมาะสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยที่เอาประกันภัย
เพียงบางสวน และอยูในวิสัยที่จะซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได เชน ในการประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับรถยนต ผูรับประกันภัยอาจจายคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหกับผูเอาประกัน หรือ
บุคคลภายนอก โดยนํารถยนตไปซอมเองหรือวาจางบุคคลอื่นซอม 
    3)  การหาของแทน (Replacement) การจายคาสินไหมวิธีจะตองมีการตกลงกัน
เปนพิเศษในสัญญาประกันภัยวา เมื่อเกิดวินาศภัยเกี่ยวกับทรัพยที่เอาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัย
จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหดวยวิธีการหาสิ่งที่เปนชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกับทรัพย
ที่เอาประกันภัยมาทดแทนให โดยจะไมจายเปนตัวเงินใหผูเอาประกันภัยไปหาซื้อเอง หรือจะไม
ซอมแซมใหเพราะทรัพยที่เอาประกันภัยชนิดนั้นอาจเปนทรัพยที่โดยสภาพของการใชสอยไม
สามารถซอมแซมใหกลับคืนสภาพเดิมได หรือผูรับประกันภัยกับผูเอาประกันภัยอาจตกลงกัน
ภายหลังเกิดวินาศภัยใหผูรับประกันภัยหาสิ่งที่มีสภาพเดียวกับทรัพยที่เอาประกันภัยมาเปลี่ยน
ของเดิมที่เสียหายได 
    4) การกลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจายคาสินไหมทดแทนดวยวิธีนี้
เปนการทําใหทรัพยที่เอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนการเกิดวินาศภัย ซ่ึงไมสามารถ
กระทําไดโดยวิธีซอมแซมหรือหาของแทน และเปนกรณีที่ผูรับประกันภัยมีความรับผิดตามเงื่อนไข
ของสัญญาประกันภัยเปนพิเศษใหดําเนินการใหผูเอาประกันภัยไดกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอน
เกิดวินาศภัย เชนโรงงานถูกไฟไหมทั้งหมดหรือระเบิดเสียหายทั้งหมด ผูรับประกันภัยจะตอง
กอสรางโรงงานนั้นขึ้นใหม เพื่อใหโรงงานนั้นสามารถใชประโยชนไดเหมือนเดิม 
     หลักขอนี้ เปนหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย 
ไมสามารถนําไปใชกับการประกันชีวิตได ทั้งนี้เพราะชีวิตของคนไมสามารถประมาณคาเปนเงินได  
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 2.4.4 หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation)  
  หมายถึง การที่ผู รับประกันภัยเขาไปใชสิทธิทั้งปวงของผู เอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนเทาจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูรับประกันภัยไดจายไปดวยอํานาจของกฎหมาย35 
  สัญญาประกันภัยเปนสัญญาเพื่อการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงเมื่อผู รับ
ประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยไปแลว ผูรับประกันภัยยอมไดรับชวง
สิทธิทุกอยางที่ผูเอาประกันภัยมีอยู รวมทั้งหลักประกันแหงหนี้นั้นไปทั้งหมด ซ่ึงเรียกวา การรับ
ชวงสิทธิ  (Subrogation)  หลักเกณฑเร่ืองการรับชวงสิทธินี้ผูพิพากษาศาลอังกฤษไดนํามาจากระบบ
กฎหมายโรมัน ซ่ึงใชบังคับในกฎหมายลักษณะนี้หลายกรณี เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการประกันภัย
นั้นศาลอังกฤษไดนํามาใชเมื่อตนศตวรรษที่ 18 และไดปรับปรุงใหเหมาะสมจนเปนที่ยอมรับนับถือ
กันอยางกวางขวางในกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (Common Law) ทาน Lord Justine Brett 
ไดกลาวไวในคําพิพากษาที่มีช่ือเสียงที่สุดคดีหนึ่งของอังกฤษคือคดีระหวาง Castellain Preston  ใน
ป ค.ศ. 1883 ตอนหนึ่งวา “การที่บุคคลหนึ่งไดตกลงชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับอีกคนหนึ่งนั้น 
เขาชอบที่จะไดสิทธิทุกอยางและทุกวิธีของบุคคลที่ไดจายคาสินไหมทดแทนไปนั้น เพื่อปองกัน
สิทธิของเขา หรือไดรับชดใชเงินที่เขาไดจายแทนไปกอนสําหรับวินาศภัยนั้น และสามารถกลาวได
วา  กฎหมายใหสิทธิแกผูรับประกันภัยเขาไปยืนในรองเทาของผูเอาประกันภัยเพื่อใชสิทธิที่เกิดขึ้น 
หรือเปนผลตอเนื่องจากการเกิดวินาศภัยนั้น” หลักการรับชวงสิทธินี้ไดถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใหมี
ความสัมพันธกับหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง เพื่อใหบุคคลภายนอกผูกอ
วินาศภัยนั้นตองรับผิดในความเสียหายที่ตนไดกระทําขึ้นตามกฎหมายและเพื่อใหผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชนไดรับคาสินไหมทดแทนไปตามความเสียหายที่แทจริง กลาวคือ เมื่อตนไดรับคา
สินไหมทดแทนจากผู เอาประกันภัยไปจํานวนเทาใดก็ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายนั้นจาก
บุคคลภายนอกผูกอความเสียหายไดอีก เพราะสิทธิดังกลาวไดรับชวงไปโดยผูรับประกันภัยแลว ผู
เอาประกันภัยจะเรียกรองคาเสียหายจํานวนเดียวกันทั้งจากผูกอวินาศภัยและผูรับประกันภัยไมได 
และไมวากรณีใดผูรับประกันภัยจะรับชวงสิทธิไปเกินกวาจํานวนเงินที่ตนจายคาสินไหมทดแทน
ไปไมได  วินาศภัยที่อยูในความรับผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น มีทั้ง
กรณีที่เกิดขึ้นดวยการกระทําของมนุษย และกรณีที่เกิดขึ้นนอกเหนือการกระทําของมนุษย เชน 
ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว ฟาผา อุทกภัย วาตภัย เหลานี้เปนตน การรับชวงสิทธิจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อเปนวินาศภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษยเทานั้นและผูกอใหเกิดวินาศภัยนั้นจะตองไมใชผู
เอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน เพราะการที่วินาศภัยเกิดขึ้นดวยความทุจริตหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงของผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น ถือวาเปนภัยในทางศีลธรรม (Moral 
Hazard) ที่ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และการที่จะ
                                                 

35  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา  108.  
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มีการรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันภัยไดจะตองเปนการจายคาสินไหมทดแทนตามความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัยชนิดเปนสัญญาเพื่อการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Contract of 
Indemnity) เทานั้น สัญญาประกันชีวิต สัญญาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลอันเปนการ “ใชเงิน
จํานวนหนึ่ง”  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 861 ไมสามารถรับชวงสิทธิกันได 
เพราะผูที่ไดรับความเสียหายจากการตาย หรือความพิการ ทุพพลภาพ   สูญเสียอวัยวะเหลานั้น 
สามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําผิดไดตามกฎหมายเสมอ และการสูญเสียชีวิตและ
สวนใดสวนหนึ่งของรางกายนั้นไมสามารถตีราคาเปนเงินได ซ่ึงไมใชวินาศภัยตามความหมายของ
มาตรา 869 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   กรณีดังกลาวเห็นไดวาหลักการรับชวงสิทธิกับ
หลักการจายคาเสียหายตามความเปนจริงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด การที่ผูรับ
ประกันภัยจะรับชวงสิทธิจากการจายคาสินไหมทดแทนของตนได การจายคาสินไหมทดแทนนั้น
จะตองเปนการจายเนื่องจากการเกิดวินาศภัยที่อยูในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเทานั้น การ
จายคาสินไหมทดแทนโดยสําคัญผิดวาตนมีความรับผิดตามสัญญาประกันภัย  แตความจริงตนไมมี
ความรับผิดเชนนั้นตามกฎหมาย  เชน  สําคัญผิดวาผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอา
ประกันภัยในขณะที่เกิดวินาศภัย  หรือโดยสําคัญผิดวากรมธรรมประกันภัยมีผลใชบังคับ ในขณะ
เกิดวินาศภัยก็ดี  ผูรับประกันภัยไมมีสิทธิรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตาม
กฎหมาย นอกจากนี้การจายคาสินไหมทดแทนโดยไมมีความรับผิดตามสัญญาประกันภัยซ่ึงเรียกวา 
“Ex  Gratoa  Payment”   ซ่ึงหมายถึงการเกิดวินาศภัยนั้นไมอยูในความรับผิดตามสัญญาประกันภัย
แตผูรับประกันภัยมีความเห็นใจในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย จึงไดจายเงินจํานวน
หนึ่งซ่ึงเรียกวา  “สินไหมกรุณา”  ใหผูเอาประกันภัยรับไปบรรเทาความเสียหายนั้น ผูรับประกันภัย
ยอมไมไดรับชวงสิทธิตามกฎหมาย36 
  สําหรับประเทศไทยก็ไดมีการนําหลักการรับชวงสิทธิ (Subrogation) มาใชบังคับในสวน
สัญญาประกันวินาศภัย กลาวคือ บริษัทประกันวินาศภัยอาจเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยไป
เรียกรองเอากับบุคคลภายนอก ผูที่กอใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย ซ่ึงบริษัทประกัน
วินาศภัยไดรับประกันภัยไว ตามที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
   มาตรา 880 บัญญัติวา “ถาความวินาศภัยไดเกิดขึ้นเพราะการกระทําของบุคคลภายนอก
ไซร ผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวง
สิทธิของผูเอาประกันภัยและของผูรับประโยชนซ่ึงมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น      
  ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับ
ประกันภัยใชสิทธิของตนใหเส่ือมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ในการที่เขาจะ
เรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแหงจํานวนวินาศภัยนั้น” 
                                                 

36  แหลงเดิม.  หนา  109. 

DPU



 34

  จากบทบัญญัติดังกลาว กฎหมายไมประสงคใหบุคคลภายนอกที่เปนผูกอใหเกิดความ
เสียหายพนจากความรับผิดไปลอยๆ  ดังนั้นถาวินาศภัยเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกแลว
ผูรับประกันภัยยอมไดรับชวงสิทธิเรียกรองเงินที่จายไปจากบุคคลภายนอกได นอกจากนี้กฎหมาย
ยังปองกันการแสวงหากําไรของผูเอาประกันภัยเพราะหากไมมีหลักการรับชวงสิทธิ ผูเอาประกันภยั
จะสามารถเรียกรองคาเสียหายได 2 ทางคือ ทั้งจากผูรับประกันภัยและจากบุคคลภายนอกผูกอความ
เสียหาย   
   หลักการรับชวงสิทธินี้ไมสามารถนําไปใชกับสัญญาประกันชีวิต ดังจะเห็นไดจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
   มาตรา 896 บัญญัติวา “ถามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู รับ
ประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นไดไม แตสิทธิของฝายทายาท
แหงผูมรณะในอันจะไดคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปดวยไม แมทั้ง
จํานวนเงินอันจะพึงใชตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาไดแกตนดวย”  
  เหตุผลที่กฎหมายไมใหบริษัทประกันชีวิตสามารถรับชวงสิทธิได เนื่องจากชีวิตของ
คนเรานั้นมีคาจนไมอาจประมาณราคาเปนเงินได  ดังนั้นสิทธิในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนใน
คดีละเมิดยังคงเปนของทายาทผูเอาประกันภัยอยู 
  การประกันภัยที่การรับชวงสิทธิไดนั้น จะตองมีลักษณะ 3 ประการคือ 
  (1) ตองเปนวินาศภัย 
  (2) วินาศภัยนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก 
  (3) ผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง37   
  กรณีดังกลาวขางตน เห็นไดวาหลักการรับชวงสิทธิกับหลักการจายคาเสียหายตามความ
เปนจริงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด การที่ผูรับประกันภัยจะรับชวงสิทธิจากการจายคา
สินไหมทดแทนของตนได จะตองเปนการจายคาสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการเกิดวินาศภัยที่อยู
ในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเทานั้น การจายคาสินไหมโดยสําคัญผิดวาตนมีความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย แตความจริงตนไมมีความรับผิดตามกฎหมายเชนนั้น เชน สําคัญผิดวาผูเอา
ประกันภัยมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะเกิดวินาศภัย หรือโดยสําคัญผิดวากรมธรรม
ประกันภัยมีผลใชบังคับในขณะเกิดวินาศภัยก็ดี ผูรับประกันภัยไมมีสิทธิรับชวงสิทธิจากผูเอา
ประกันภัยหรือจากผูรับประโยชนตามกฎหมาย  นอกจากนี้การจายคาสินไหมทดแทนโดยไมมี
ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยที่เรียกวา  “EX GRATIA PAYMENT” หรือ สินไหมกรุณา คือ
การเกิดวินาศภัยที่ไมอยูในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยแตผูรับประกันภัยมีความเห็นใจใน

                                                 
37 มุกดา  โควหกุล. เลมเดิม. หนา  55. 
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ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย จึงไดจายเงินจํานวนนั้นใหผูเอาประกันภัยไปบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีเชนนี้ผูรับประกันภัยยอมไมไดรับชวงสิทธิตามกฎหมาย38   
   

 2.4.5 หลักการเฉล่ียการชดใชคาเสียหาย  (PRINCIPLE OF CONTRIBUTION) 
  หลักการรวมเฉลี่ยคาเสียหายเปนหลักที่กําหนดใหผูรับประกันภัยตั้งแต 2 รายข้ึนไป ใน
วัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกัน ความเสี่ยงภัยอันเดียวกัน และสวนไดเสียอันเดียวกัน รวมเฉลี่ย
ชดใชคาเสียหายตามสัดสวนที่เรียกวา Pro-Rata Proportion ที่ตนไดรับประกันภัยไว แตตองไมเกิน
ความเสียหายที่แทจริง หรือไมเกินมูลคาทรัพยสินนั้นๆ โดยผูเอาประกันภัยยังคงไดรับคาสินไหม
ทดแทนเทาที่เกิดความเสียหายจริงเทานั้น   
  หลักการเฉลี่ยนี้สืบเนื่องมาจากหลักชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริงและ
หลักการรับชวงสิทธิที่ใชเฉพาะกับสัญญาประกันวินาศภัยชนิดที่เปนสัญญาเพื่อการชดใชคา
สินไหมทดแทน (Contract of Indemnity) เทานั้น หลักการเฉลี่ยไมใชในสัญญาประกันชีวิต สัญญา
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล อันเปนสัญญาที่จายคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวนหนึ่งโดยไมได
จายตามความเปนจริง  เนื่องจากสัญญาประกันวินาศภัยชนิดที่เปนสัญญาเพื่อการชดใชคาสินไหม
ทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เขาไดรับจากวินาศภัย
ตามจํานวนของความเสียหายที่แทจริงเทานั้น แมวาผูเอาประกันภัยจะไดเอาประกันภัยเกินมูลคา
ของสวนไดเสียของเขา หรือกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดเอาประกันภัยหลายราย ซ่ึงมีจํานวนเงินที่เอา
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัยหลายรายเหลานั้นเกินมูลคาแหงความเสียหายที่เขาไดรับ 
  หลักแหงความเฉลี่ยเปนกฎแหงความเสมอภาคในกฎหมาย Common  Law ของอังกฤษ 
ซ่ึงไดนํามาใชกับสัญญาประกันภัยทางทะเล โดยมีหลักเกณฑกวางๆ กลาวคือ วิธีการเฉลี่ย ระหวาง
ผูรับประกันภัยดวยกัน มีความมุงหมายที่จะใหผูรับประกันภัยในวัตถุที่เอาประกันภยัอันเดยีวกนั ใน
การเสี่ยงภัยอันเดียวกัน และในสวนไดเสียอันเดียวกัน ตองรับผิดตามสวนแหงความเสียหายที่ผูรับ
ประกันภัยแตละคนมีอยูตามสัญญาประกันภัยเปนอัตราสวนกับจํานวนเงินที่ตนรับประกันภัยไว 
  หลักการเฉลี่ยการชดใชคาเสียหายนี้ก็ไดนําไปบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยของไทย 
  มาตรา 870 บัญญัติวา “ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือกวานั้นพรอมกันเพื่อ
ความวินาศภัยนั้นเดียวกันและจํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นเทาจํานวนที่วินาศภัย
จริงไซรทานวาผูรับประโยชนชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศจริงเทานั้น 
ผูรับประกันภัยแตละคนตองใชเงินจํานวนวินาศจริงแบงตามสวนมากนอยที่ตนไดรับประกันภัยไว 

                                                 
38  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา  109.   
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  อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถาลงวันเดียวกัน ทานใหถือวาทําพรอมกัน ถาไดทําสัญญา
ประกันภัยเปนสองหรือกวานั้นสืบเนื่องเปนลําดับกัน ทานวาผูรับประกันภัยคนแรกจะตองรับผิด
เพื่อความวินาศภัยกอน ถาและจํานวนเงินซึ่งผูรับประกันภัยคนแรกไดใชนั้น ยังไมคุมจํานวนวินาศ
ภัยไซร ผูรับประกันภัยคนถัดไป ก็ตองรับผิดในสวนที่ยังขาดอยูนั้นตอๆ ไป จนกวาจะคุมวินาศภัย”  
  จากบทบัญญัติของกฎหมายขอนี้สามารถแยกพิจารณาได 2 กรณี คือ 
  กรณีที่ 1  ถาสัญญาประกันภัยทําไวหลายบริษัทในวันเดียวกัน ก็ใหเฉลี่ยการชดใชใน
ระหวางผูรับประกันภัยตามสวนที่รับประกันไว โดยตองพิจารณาวามีการประกันทรัพยสินเทากับ
มูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน หรือมีการประกันทรัพยสินในราคาที่สูงกวามูลคาที่แทจริง หรือมีการ
ประกันทรัพยสินมูลคาต่ํากวามูลคาที่แทจริง ซ่ึงในกรณีที่ผูเอาประกันภัย ประกันภัยไวเกินราคา
ทรัพยสิน ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิรับเงินชดใชคาเสียหายเกินกวาความเสียหายที่แทจริง แตถา
ประกันต่ํากวาราคาจริง ตามหลักการประกันภัยถือวา การเอาประกันภัยไมเกินราคานั้นเทากับผูเอา
ประกันภัยรับผิดชอบดวยตนเอง สําหรับสวนที่ไมไดประกันภัยไว เมื่อเปนเชนนี้ผูเอาประกันภัยจะ
เรียกรองคาเสียหายเต็มราคาทรัพยสินไมได 
  กรณีที่ 2  กรณีการรับประกันภัยไมพรอมกัน กลาวคือ ถาสัญญาทําไวหลายบริษัท แตคน
ละวัน กฎหมายระบุวา บริษัทแรกตองจายกอนถาไมพอคาเสียหาย จึงจะเรียกจากบริษัทลําดับถัดไป
จนกวาจะคุมความเสียหายนั้น 
  2.4.5.1 สิทธิในการเฉลี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อประกอบดวยขอสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
      1)  มีกรมธรรมประกันภัยสองฉบับหรือมากกวานั้น (Two or  More Policies of 
Indemnity Exist) เพื่อกระจายสวนแหงความเสียหายอยางเปนธรรมในระหวางผูรับประกันภัย
ดวยกัน โดยไมคํานึงวาผูรับประกันภัยเหลานั้นจะไดรับประกันภัยไวพรอมกันหรือไม 
แตหลักการเฉลี่ยจะนํามาใชกับกฎหมายไทยเฉพาะกรณีที่ไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือ
กวานั้นพรอมกัน เทานั้น โดยถือวาสัญญาประกันภัยหลายรายเหลานั้นทําถาทําวันเดียวกันใหถือวา
ทําพรอมกัน แตถาทําตางวันกันแลวผูรับประกันภัยคนแรกจะตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนกอน 
เมื่อชดใชตามความรับผิดของตนแลวยังไมครบตามความเสียหายที่แทจริง ผูรับประกันภัยอันดับ
ตอมาจะตองชดใชตอไปจนครบ ฉะนั้นหลักการเฉลี่ยตามกฎหมายไทยจึงใชไดแตเฉพาะสัญญา
ประกันภัยที่ไดทําในวันเดียวกันเทานั้น              
                         2) กรมธรรมประกันภัยเหลานั้นคุมครองสวนไดเสียอันเดียวกัน  (Same  
Interest) หมายถึงสวนไดเสียที่เอาประกันภัยไวเปนสวนไดเสียอันเดียวกัน ซ่ึงอาจจะเปนผูเอา
ประกันภัยคนเดียวกันเอาประกันภัยทรัพยสินของตนไวกับผูรับประกันภัยหลายราย หรือผูเอา
ประกันภัยหลายคนเอาประกันภัยทรัพยสิน (หรือสวนไดเสีย) อันเดียวกันนั้นไวกับผูรับประกันภัย
หลายรายก็ได 
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    3)  กรมธรรมประกันภัยเหลานั้นคุมครองภัยชนิดเดียวกัน (Same Peril) หมายถึง 
วินาศภัยที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยหลายรายเพื่อกอใหเกิดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรมประกันภัยเหลานั้นเปนวินาศภัยชนิดเดียวกัน 
    4)  กรมธรรมประกันภัยเหลานั้นคุมครองวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน (Same  
Subject ) หมายถึง ตัววัตถุที่เอาประกันภัยเปนตัววัตถุอันเดียวกันโดยไมตองคํานึงวาเปนการ
ประกันภัยเกี่ยวกับทรัพยหรือไม เพราะในกรมธรรมประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดซ่ึงมีวัตถุที่เอา
ประกันภัยเปนความรับผิดตอบุคคลอื่นตามกฎหมาย ก็อยูในหลักเกณฑขอนี้เชนเดียวกัน 
    5)  กรมธรรมแตละฉบับจะตองมีผลบังคับเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน (Liable  for  the  
Loss) การประกันภัยหลายรายที่จะกอใหเกิดสิทธิในการเฉลี่ยนั้นจะตองปรากฏวากรมธรรมแตละ
ฉบับ มีผลบังคับไดตามกฎหมายในเวลาที่เกิดวินาศภัยนั้น เชน มีสวนไดเสียในขณะที่เอาประกันภัย
และในขณะเกิดวินาศภัย กรมธรรมประกันภัยเหลานั้นไมเปนโมฆะ หรือไมถูกบอกลางโมฆียกรรม
แลว หรือไมหมดอายุไปกอนเกิดเหตุวินาศภัยเหลานี้ เปนตน39 
 

 2.4.6 หลักสาเหตุใกลชิด (Proximate Cause) 
  สาเหตุใกลชิด คือ ภัยที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่อง ซ่ึงเปนผลโดยตรง
ในความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น (Proximate clause is the first peril in a chain of events resulting in a 
loss) 40  
  หลักกฎหมายโรมันซึ่งผูพิพากษาของศาลอังกฤษนํามาใชกันอยางกวางขวางในศตวรรษ
ที่  19  จนถือเปนหลักของกฎหมาย  Common Law  ก็คือ “Cause Proxima Non Remota Spectatur”   
ซ่ึงหมายความวา  “สาเหตุที่จะนํามาพิจารณาตองเปนสาเหตุใกลชิด ไมไกลออกไป”  คําวา 
Proximate  หมายความวาใกลเคียงหรือใกลที่สุด โดยท่ัวไปแลวจะพิจารณาตามความเขาใจของ 
ปกติชนโดยคํานึงถึงมาตรฐานของสามัญสํานึก (Commonsense) ในเหตุการณที่เกิดขึ้น กฎของ
สาเหตุใกลชิด (The  Cause  Proxima  Rule) นี้ ไมเพียงแตใชกันในทางกฎหมายทั่วไปเทานั้น ยังใช
ในหลักของสัญญาประกันภัยอีกดวยใน Marine  Insurance  Act 1906  มาตรา 55  ของอังกฤษได
บัญญัติใหผูรับประกันภัยมีความรับผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นในลักษณะใกลชิดกับภัยที่ไดรับประกันภัยไว  แตตองไมรับผิดในความเสียหายใดๆ  ซ่ึง
ไมไดเกิดอยางใกลชิดกับภัยที่รับประกันภัยไว มีคดีที่มีช่ือเสียงมากคดีหนึ่งซึ่งใหความหมายของ
หลักสาเหตุใกลชิดไดอยางชัดเจน คือ คดีระหวาง  Pawsey  and  Co  Scottish  “สาเหตุใกลชิดนั้น
หมายถึง  การกระทํา  ผลที่เกิดขึ้นเปนเหตุการณอันเดียวกันตอเนื่องจากจุดเริ่มตนจนบังเกิดผลของ

                                                 
39  แหลงเดิม. หนา  112. 
40 มุกดา โควหกุล.  เลมเดิม. หนา  56.  
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การนั้น  โดยปราศจากการแทรกแซงของกําลังอ่ืนใดที่เกิดขึ้นใหมและไมเกี่ยวกับสาเหตุเดิม”  การ
พิจารณาวาความเสียหายใดเกิดขึ้นจากสาเหตุใกลชิดหรือไม เปนปญหาในทางปฏิบัติมาก ทั้งนี้
เนื่องจากวินาศภัยหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะไมเกิดจากเหตุการณเพียงเหตุการณเดียว  อาจจะ
มีสาเหตุตางๆ มาบรรจบกัน  หรือลําดับของสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตอเนื่องกันโดยไมขาดตอน  หรือไม
ถูกขัดขวางดวยส่ิงอื่นใด นอกจากนี้ส่ิงที่จะตองพิจารณาตอไปก็คือ การเกิดภัยนั้นจะตองอยูนอก
ความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย 
  ในคดีระหวาง  Etherington V Lancashire and Yorkshire Accident Insurance  Co.(1990)  
ตัดสินวา  ผูเอาประกันภัยไดรับอุบัติเหตุจากการลาสัตวในปา  ภายหลังเกิดอุบัติเหตุแลวเขาไม
สามารถเดินไดจึงตองนอนบนพื้นเปยกจนกระทั่งมีคนมาชวยเหลือ ตอมาเขาเปนปอดบวมและถึง
แกความตาย  กรณีนี้เห็นไดวา  การเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งเขาเปนปอดบวมตายเปนเหตุการณที่ไม
ขาดตอน  เพราะฉะนั้นสาเหตุใกลชิดของการตายก็คือการเกิดอุบัติเหตุไมใชโรคปอดบวม ในกรณี
ของการวินิจฉัยการเกิดสาเหตุใกลชิดในกรมธรรมอัคคีภัย  มีความยุงยากเนื่องจากสวนมากวินาศภยั
เกิดขึ้นจากภัยที่ไดรับการยกเวน  กลาวคือถาวัตถุที่เอาประกันภัยถูกเผาผลาญโดยอัคคีภัยที่เกิดขึ้น
จากภัยที่ไดรับการยกเวน  ปญหาที่จะตองวินิจฉัย  ก็คือ  ภัยที่ไดรับการยกเวนนั้นเปนสาเหตุใกลชิด 
(Proximate clause) หรือเปนสาเหตุหางไกล (Remote  Cause) ในคดีระหวาง  Tootal  Broadhurst  
Lee  V  London  and  Lancashire  Fire  Insurance  Co.  (1908)  ขอเท็จจริงปรากฏวา มีแผนดินไหว
เกิดขึ้นซึ่งเปนภัยที่ไดรับการยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยแลวในขณะเดียวกันนั้นเกิดไฟไหม
ลุกลามไปยังอาคารหลายหลังเปนระยะทางหางจากจุดที่เกิดไฟไหมมาก ศาลตัดสินวาการเกิดเหตุ
แผนดินไหวซึ่งเปนภัยที่ไดรับการยกเวนนั้นเปนสาเหตุใกลชิด ไมใชสาเหตุหางไกล  ทั้งนี้เนื่องจาก
ไฟไหมลุกลามดวยเหตุธรรมชาติ  (โดยลม หรือส่ิงที่ลุกไหมไดตามปกติ)  พฤติการณไมมีสาเหตุ
แทรกแซงในเหตุที่เกิดขึ้นขาดตอน  แตกลับปรากฏวาความเสียหายเหลานั้นเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและ
แผนดินไหวมาบรรจบเปนเหตุการณอันเดียวกันจนไมสามารถแยกออกจากกันได  กลาวโดยสรุป  
ก็คือ  เมื่อไดเกิดวินาศภัยดังที่ไดรับประกันภัยขึ้นและมีความเสียหายอ่ืนเกิดขึ้นจากเหตุการณอ่ืน
รวมกับภัยที่ไดรับประกันภัยไว เชน ประกันอัคคีภัยแลวเกิดไฟไหมทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
นอกจากนี้ยังมีความเสียหายที่เกิดจากควัน ความรอนหรือน้ําที่ใชในการดับเพลิง ความเสียหาย
เหลานี้แมจะมิใชภัยที่รับประกันภัยไว  (The  Insuranced  Peril)  แตถือวาเปนสาเหตุใกลชิดที่ผูรับ
ประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนดวย ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา877(2) 
ไดบัญญัติใหผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสิน
ซ่ึงไดเอาประกันภัยไวเพราะไดจัดการตามสมควรเพื่อปองปดความวินาศภัย ซ่ึงนาจะหมายถึงความ
เสียหายในสาเหตุใกลชิดดังกลาวมาแลวขางตนดวย  กลาวคือ  มาตรา 877(2) มุงถึงความเสียหายที่
เกิดแกตัวทรัพยที่เอาประกันภัย เพราะไดจัดการตามสมควร  อยางไรเปนการจัดการตามสมควรนั้น 
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พิจารณาตามความคิดเห็นของวิญูชนซ่ึงอยูในภาวะเชนนั้นเปนรายๆ ไป เชน  เกิดเพลิงไหมบาน
อ่ืนแลวลุกลามมาจะถึงบานที่เอาประกันภัย การใชน้ําฉีดดับไฟที่จะลุกไหมทรัพยที่เอาประกัน
อัคคีภัยไว แลวทรัพยที่เอาประกันภัยไมถูกไฟไหม  แตกลับไดรับความเสียหายจากน้ําที่ดับไฟนั้น  
แมผูเอาประกันภัยจะไมไดเอาประกันภัยความเสียหายจากน้ําก็ตาม  ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคา
สินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดจากน้ํา เพราะไฟเปนสาเหตุใกลชิดที่ทําใหเกิดความเสียหาย
จากน้ํานั้นเอง41 
  โดยหลักของสัญญาประกันภัยแลว ภัยที่เกิดขึ้นอันผูรับประกันภัยจะตองรับผิดในการ
จายเงินชดใชคาเสียหายนั้น  จะตองเปนภัยที่ระบุไวแนนอนในสัญญา  ปญหาที่เกิดขึ้นมาก คือ 
ความเสียหายที่ไมไดเกิดขึ้นจากเหตุการณหรือภัยที่ทําประกันภัยไวโดยตรง หากแตเปนเหตุการณ
อันใกลชิด (Proxiate) จะเรียกรองคาเสียหายไดหรือไมเพียงใด โดยหลักแลวก็ถือวา      ภัยอันถือ
เปนเหตุการณใกลชิดตอเนื่องนั้นจะตองเปนที่ใกลชิดจริงๆ และความเสียหายจะตองเปนผล
ธรรมดาอันนาจะเกิดจากภัยนั้น ดังจะเห็นไดจากคําตัดสินของศาลในเรื่องดังกลาวตอไปนี้42 
  1.  ความเสียหายเปนผลมาจากเหตุการณใกลชิดตอเนื่อง  ในคดี  Johnstone  V.  
Scotland’s 1828 สาเหตุเกิดขึ้นจากไฟลุกไหมผนัง Gable ของอาคารหลังหนึ่ง และอยูในลักษณะที่
เปนอันตรายอยางมาก จนกระทั่งเจาหนาที่แหงทองถ่ินสั่งใหร้ือทําลายอาคารนั้น กอนการรื้อทําลาย
จะเสร็จสิ้นลง กําแพงนั้นพังลงมาทับบนอาคารที่อยูขางเคียงหลังนั้น เปนผลสืบเนื่องมาจากอัคคีภัย
และเจาของอาคารก็ไดรับการชดใชคาเสียหายตามกรมธรรมประกันอัคคีภัยจากบริษัทรับประกันภัย 
  2.  ความเสียหายไมไดเกิดขึ้นมาจากเหตุการณใกลชิดตอเนื่อง  ในคดี Gaskarth  V.  
Union  1876  มีขอความวาหลังจากเกิดเพลิงไหมแลวซากกําแพงแหงหนึ่งไดถูกทิ้งไว  แมกําแพงจะ
ไดรับความเสียหายเนื่องจากไฟ แตก็ยังคงตั้งตระหงานอยูเชนนั้นเปนเวลาหลายวัน และแลวไดมี
พายุรุนแรงเกิดขึ้นและ ไดพัดเอาซากกําแพงนั้นลงไปทําความเสียหายใหตึกขางเคียงนั้นเสียหาย  
เจาของอาคารนั้นไดเรียกรองคาเสียหายตามกรมธรรมประกันอัคคีภัยจากบริษัทประกันภัยแตศาล
ตัดสินใหความเสียหายนั้นไมไดเกิดขึ้นเพราะอัคคีภัย แตเกิดขึ้นเพราะลมพายุที่พัดหลังจากไฟไหม
แลว 
   หลักสาเหตุใกลชิดเปนหลักพื้นฐานของกฎหมายประกันภัย ซ่ึงผูรับประกันภัยจะรับ
ผิดเฉพาะความเสียหายที่เปนสาเหตุใกลชิดจากภัยที่คุมครองตามกรมธรรมประกันภัย ผูพิพากษา
ศาลอังกฤษไดนํามาใชในศตวรรษที่ 19 โดยนํามาจากหลักกฎหมายโรมันจนมาเปนหลักกฎหมาย 
Common Law หลักที่วานี้คือหลัก “Cause  Proxima  Non  Remota  Spectatue” ซ่ึงหมายความวา
สาเหตุที่นํามาพิจารณาตองเปนสาเหตุใกลชิดไมไกลออกไป ไดมีนักกฎหมายไดอธิบายหลักของ
                                                 

41  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา  113-116. 
42  สุพรรณี  หมั่นทําการ.  เลมเดิม.  หนา  35-36. 
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สาเหตุใกลชิดไววา  ไมใชเหตุแรกหรือเหตุสุดทายหรือสาเหตุเดียวของความเสียหายมันเปนเหตุที่
เดนชัดหรือมีประสิทธิภาพหรือเปนเหตุซ่ึงบังเกิดผลขึ้น  การใชหลัก  Proximate  Cause  นี้ไมมี
ความแตกตางกันระหวางกฎหมายประกันภัยทางทะเลและกฎหมายประกันวินาศภัยอ่ืนๆ 
เนื่องจากวาการใชหลักนี้ถือเอาความเห็นของวิญูชนเปนที่ตั้ง ดังนั้นจึงสามารถนําหลักที่ได
พิจารณาในคดีประกันภัยทางทะเล  มาปรับใชกับการประกันภัยทั่วไปได   การศึกษาเรื่องสาเหตุ
ใกลชิดจําเปนตองพิจารณาเรื่องความสัมพันธระหวางเหตุกับผลประกอบดวย43 
   หลักสาเหตุใกลชิดเปนสาเหตุที่มีความสําคัญ และมีน้ําหนักมากที่สุด ที่ทําใหเกิด
ความเสียหายขึ้น หลักนี้ไดนํามาใชในการประกันภัยเพื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิด
จากหรือเปนผลโดยตรงอันใกลชิดของภัยที่กรมธรรมคุมครองหรือไม โดยหลักของสัญญา
ประกันภัย เหตุการณที่เกิดขึ้นที่ผูรับประกันภัยจะตองรับผิดในการจายเงินชดใชคาเสียหายจะตอง
เปนภัยที่ระบุไวแนนอนในสัญญาประกันภัย กลาวคือ เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวผูรับประกันภัยจะตอง
เปนฝายเสียประโยชนและเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยที่จะตองพิสูจนวาเหตุการณนั้นไดเกิดขึ้น
ตามสัญญาแลว 
   กรณีที่มีความเสียหายบางอยางเกิดขึ้น แตไมไดเกิดจากเหตุการณ หรือภัยที่ทํา
ประกันไวโดยตรง หากเกิดจากเหตุการณใกลชิดตอเนื่อง เชน ในการประกันอัคคีภัย ผู รับ
ประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหตามสัญญา  เมื่อทรัพยสินหรือส่ิงของที่ไดเอาประกัน
ไวถูกไฟไหม  ซ่ึงในขณะเกิดเพลิงไหมนั้น เจาหนาที่ดับเพลิงไดร้ือถอนทรัพยสินเพื่อปองกัน
อัคคีภัย หรือไดฉีดน้ํามาโดนทรัพยสินเสียหาย จึงเกิดเปนปญหาวากรณีดังกลาว ผูเอาประกันภัยจะ
เรียกรองคาเสียหายไดหรือไมเพียงใด 
  2.4.6.1 หลักเกณฑในการพิจารณาวาวินาศภัยที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุใกลชิดหรือไมนั้นมี
ดังตอไปนี้คือ   
   1)  มีภัยเกิดขึ้นดังที่ไดระบุไวในสัญญา ความเสียหายที่ เกิดแกวัตถุที่ เอา
ประกันภัยตองเปนผลโดยตรงมาจากภัยที่ระบุไวในสัญญาประกันภัย  
   2)   มีความเสียหายที่สามารถประมาณเปนเงินได    
   3)  เหตุการณที่ เกิดขึ้นตองตอเนื่องไมขาดตอนไมมีเหตุการณใหมเขามา
แทรกแซง หมายถึง กรณีที่จะเปนสาเหตุใกลชิดไดนั้น ตองเปนเหตุการณตอเนื่องเปนอันเดียวกัน
เกิดขึ้น และเปนผลใหเกิดความเสียหาย โดยไมมีเหตุการณอ่ืนเขามาแทรกแซงหรือขัดขวางให
สาเหตุใกลชิดนั้นขาดตอน หรือสะดุดหยุดลง เชน ในขณะที่เกิดเพลิงไหมประชาชนที่มามุงดูเพลิง
ไหมไดเหยียบทําลายทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือขโมยทรัพยสินเหลานั้นไป กรณีนี้ถือไดวา
ความเสียหายเกิดขึ้นจากคนไมใชเกิดขึ้นจากไฟไหม ไมเปนสาเหตุใกลชิด 
                                                 

43  ธรีะ  อยูในธรรม.  (2533).  การชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย.  หนา  31. 
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   4)  ในกรณีที่มีภัยหลายชนิดเกิดขึ้นไมพรอมกัน ภัยชนิดแรกไมวาจะกอใหเกิด
ความเสียหายมากหรือนอยจะตองเปนสาเหตุใกลชิด แมวาภัยที่มาภายหลังจะทําใหเกิดวินาศภัยกับ
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมากกวาก็ตาม44  
   สรุป เมื่อไดเกิดวินาศภัยตามที่ไดระบุไวในสัญญาประกันภัย และมีความ
เสียหายอื่นเกิดขึ้นจากเหตุการณอ่ืนรวมกับภัยที่ไดรับประกันภัยไว แมความเสียหายจะไมไดเกิด
จากภัยที่ไดรับประกันภัยไว แตก็ถือวาเปนสาเหตุใกลชิดที่ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนดวย 

                                                 
44  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา  114. 
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บทที่ 3 

ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน 
ตามหลักกฎหมายไทยและตางประเทศ 

 
 จากผลการศึกษาในบทที่ 2  ซ่ึงนําเสนอถึงสิทธิประโยชนและความคุมครองที่ผูบริโภค
พึงไดรับนั้น จะเห็นไดวา จากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันผูประกอบการจํานวนมากยังไม
สามารถพัฒนามาตรฐานของคุณภาพสินคาเพื่อตอบสนองหลักการคุมครองผูบริโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพเทาใดนัก  ผูบริโภคสวนใหญจึงยังตกอยูในภาวะที่มีความเสี่ยงจากการอุปโภค 
บริโภค สินคาในทองตลาด อยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้ผูเขียนจึงศึกษาถึงระบบและ
หลักการของการประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนเพื่อ
นํามาใชเปนเครื่องมือในการบรรเทาความเสี่ยงภัยที่ผูประกอบการอาจไดรับจากการถูกฟองรองให
รับผิดกรณีผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวนั้นกอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค และในขณะเดียวกันก็
เปนเครื่องมือที่จะเปนหลักประกันใหแกผูบริโภควาจะไดรับการเยียวยาความเสียหายอยางแนนอน  
ผูเขียนยังไดศึกษาถึงกฎหมายของตางประเทศที่มีการนํารูปแบบความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
อันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนมาบังคับใชในกรณีที่ความเสียหายเกิดเนื่องมาจากผลิตภัณฑ
อันตรายดังกลาวนั้น ทั้งนี้เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับราง พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยของประเทศไทย และจักไดนําเอารูปแบบดังกลาวนํามาปรับใช
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคในประเทศไทย ผูเขียนไดเสนอผล
การศึกษาไวเปนลําดับดังนี้ 
 
3.1 ความหมาย 
 ผูเขียนจะขออธิบายถึงความหมายของผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน 
และความหมายของความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงความเปนมาของราง 
พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยที่จะนํามาใชในประเทศไทย 
รวมทั้งเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายในประเทศตาง ๆกับรางพ.ร.บ. 
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
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 3.1.1 ความหมายของผลติภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน 
  ผลิตภัณฑ ในความหมายความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product Liability)  หมายถึง
อะไรก็ตามที่ถูกผลิต (Manufactured) ยกตั้ง(Erected) ติดตั้ง(Installed)  ซอมแซม(Repaired) 
ใหบริการ (Serviced) ดูแลรักษา (Treated)  ขาย (Sold) หรือกระจายการจําหนาย (Distributed) โดย
ผูเอาประกันภัย (รวมถึงหีบหอของสิ่งเหลานั้นดวย) ภายหลังจากที่ละจากสถานประกอบการและไม
อยูในความครอบครองหรือควบคุมของผูเอาประกันภัยแลว และความหมายของอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ  หมายความรวมถึง การไดรับบาดเจ็บทางรางกายและความเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดขึ้น
จากผลิตภัณฑที่ไดรับการประกันภัยไว หรือจากการใหความเชื่อถือ ไววางใจตอการเปนตัวแทน
หรือภาพลักษณของผลิตภัณฑนั้นๆ หรือ จากการรับประกันภัยที่อยูภายในระยะประกันแตจะไม
รวมถึง หากการไดรับบาดเจ็บทางรางกายหรือความเสียหายตอทรัพยสินนั้นไมไดเกิดขึ้น ณ สถานที่
ที่ผูรับประกันเปนเจาของ หรือเชาไวดังกลาว และถาหากการครอบครองทางกายภาพของผลิตภัณฑ
นั้นๆ ไดถูกสงมอบแกผูอ่ืนไปแลว1 

  ตัวอยางของผลิตภัณฑที่ความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดอันตรายสูง ไดแก ของเด็กเลน ช้ินสวน
ของเครื่องบิน เครื่องมือทางการแพทย ยา สารเคมี เฟอรนิเจอร ยานยนตและช้ินสวน และสินคาที่มี
อายุการใชงานนาน และตัวอยางของผูที่มีความเสี่ยงตอความรับผิดจากผลิตภัณฑ ไดแก ผูผลิต ผูนํา
เขา ผูสงออก ผูขาย ฯลฯ2 
  ผลิตภัณฑอันตราย คือวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ไดใหคํา
จํากัดความของคําวา “วัตถุอันตราย”  หมายถึงวัตถุตางๆ  ถึง 10 กลุม ไดแก  
  1. วัตถุระเบิดได  
  2. วัตถุไวไฟ 
  3. วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
  4. วัตถุมีพิษ 
  5. วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
  6. วัตถุกัมมันตรังสี 
  7. วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
  8. วัตถุกัดกรอน 
  9)   วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 
                                                 

1 Jerry  J.  Phillips,  Nicolas  P. Terry,  Frank  J.  Vandall.  (1994)  Product  Liability  Cases,   
Materials,  Problems.  p.  702.   

2 ทิพยวรรณ  อําพันพงษ.  (2542,  กรกฎาคม-กันยายน).  “การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ.”  
วารสารการประกันภัย, 24,  95. หนา 33-34. 
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  10) วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล 
สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
  ผลิตภัณฑอันตรายสามารถแยกชนิดวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535  แบงวัตถุอันตรายตามการควบคุมเปน 4 ชนิด ดังนี้ 
  1. วัตถุอันตรายชนิดที่ 1  ไดแกวัตถุอันตรายที่ ผูผลิต นําเขา สงออก  หรือมีไวใน
ครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด โดยไมตองขึ้นทะเบียนและขออนุญาต 
  2. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2  ไดแกวัตถุอันตรายที่ ผูผลิต นําเขา สงออก  หรือมีไวใน
ครอบครอง ตองขอขึ้นทะเบียนและแจงการดําเนินการใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 
  3. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3  ไดแกวัตถุอันตรายที่ ผูผลิต นําเขา สงออก  หรือมีไวใน
ครอบครอง ตองขอขึ้นทะเบียนและอนุญาต 
  4. วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแกวัตถุอันตรายที่มิใหผูผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวใน
ครอบครอง 
  วัตถุอันตรายที่กลาวมาดังกลาวนี้จะมีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  เปน
กฎหมายหลักในการจัดการวัตถุอันตรายของประเทศ และแบงใหอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานตามลักษณะการนําวัตถุอันตรายไปใช เชน หากนําไปใชในอุตสาหกรรม จะอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงเกษตร หรือหากนํามาใชในบานเรือนและทางสาธารณสุข จะอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข เปนตน3 

  ในสวนของวิทยานิพนธฉบับนี้จะมุง ศึกษาถึง ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันใน
ครัวเรือนในแงของวัตถุอันตรายที่ใชประจําวันในบานเรือน และทางสาธารณสุข ซ่ึงก็คือวัตถุ
อันตรายที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานวัตถุอันตราย กําหนดรายชื่อและชนิดวัตถุอันตรายที่
เหมาะสมใหใชในบานเรือนและทางสาธารณสุข และอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
  ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําในบานเรือน และทางสาธารณสุขแบงเปนกลุมได 12 กลุม 
ดังนี้ 
  กลุมที่ 1  ผลิตภัณฑกําจัดแมลงตางๆ  
  กลุมที่ 2  ผลิตภัณฑกําจัดเห็บ หมัด 
  กลุมที่ 3  ผลิตภัณฑกําจัดสัตวแทะ หนู 
  กลุมที่ 4   ผลิตภัณฑทาไลยุง 
  กลุมที่ 5   ผลิตภัณฑกําจัดลูกน้ํา ยุง 

                                                 
3(เรวดี  ธรรมอุปกรณ., 2548, 7, มกราคม).   
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  กลุมที่ 6   ผลิตภัณฑกําจัดเหา 
  กลุมที่ 7   ผลิตภัณฑดับกลิ่น ไลแมลง 
  กลุมที่ 8   ผลิตภัณฑซักผาขาว ผลิตภัณฑซักแหง 
  กลุมที่ 9   ผลิตภัณฑที่ใชทําความสะอาด ฆาเชื้อที่พื้นฝาผนังเครื่องสุขภัณฑและวัสดุตางๆ 
  กลุมที่ 10 ผลิตภัณฑที่ใชแกไขในการอุดตันของทอ หรือทางระบายสิ่งปฏิกูล 
  กลุมที่ 11 ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค หรือกําจัดกลิ่นในสระวายน้ํา 
  กลุมที่ 12 ผลิตภัณฑลบคําผิด4 

  ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนมักมีสวนประกอบทางเคมีดังนี้ 
  1)  สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เปนสารที่เมื่อละลายน้ําแลวจะชวยลดแรงตึงผิว อาจเปน
สารเคมีประเภท แอนอิออนิก (Anionic)  แคดอิออนิก (Cationic) หรือ นอนอิออนิก (Nonionic) 
ประเภทใดประเภทหนึ่ง  หรือสวนผสมของสารเหลานี้ มีคุณสมบัติคือ    จะใหฟอง และชวยให
พื้นผิวสกปรกเปยกน้ําตลอดจนชวยดึงส่ิงสกปรกออกจากพื้นผิวและ   กระจายอยูในน้ํา 
  2) โพลีฟอสเฟต (Polyphosphates) สารนี้ชวยทําใหน้ํามันกระจายออกเปนเม็ดเล็ก ๆ จน
แขวนลอยอยูในน้ําได ส่ิงสกปรกที่ไมละลายในน้ํากระจายตัวและปรับสภาพของน้ํากระดางใหเปน
ออน 
  3)  ซิลิเกต (Silicates) ชวยทําใหส่ิงสกปรกกระจายตัว ปองกันการกลับเขาไปจับใหมของ
ส่ิงสกปรกที่ถูกขจัดออกมาแลว และปองกันการกัดกรอนของภาชนะที่ทําดวยโลหะที่ใชในการซัก 
  4)  ดาง (Alkalies) จะแปรสภาพไขมันใหเปนสบู และรักษาความเปนกรด-ดางของน้ําซัก
ใหคงที่ 
  5) โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส  (Sodium  Carboxymethylcellulose)  ปองกันการ
กลับเขาไปจับใหมของสิ่งสกปรกที่ถูกขจัดออกมาแลว 
  6)  สารชวยเสริมตาง ๆ (Additives) เชน สารเพิ่มความสดใส สารเพิ่มฟอง  สารลดฟอง  
สารชวยละลาย น้ําหอม เปนตน5 
 

 3.1.2  ความหมายของความรับผิดเก่ียวกับผลิตภณัฑ (Product Liability) 
  โดยทั่วไปแลว ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  (Product Liability)  หมายถึง ความรับผิด
ทางแพงของผูผลิตสินคาเพื่อความเสียหายในชีวิต  รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลอื่นอันเกิดขึ้น
จากสินคาที่ขาดความปลอดภัย ดังนั้น Product Liability Law ของประเทศตาง ๆ  เชน สหภาพ

                                                 
4 แหลงเดิม. 
5 www. Webdb.dmsc.moph.go.th. 
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ยุโรป6  อังกฤษ7 สหรัฐอเมริกา8   และ  ญี่ปุน9  จึงไมนํามาใชกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่
ชํารุดบกพรองนั้นเอง  เปนตนวา  หากนาย ก. ซ้ือรถยนตมาหนึ่งคัน ปรากฏวารถยนตคันดังกลาว
ชํารุดบกพรองเปนเหตุใหเสื่อมคา  เสื่อมราคา  หรือไมสามารถใชประโยชนไดตามเจตนารมณ  
หรือไมสมประโยชนที่คาดหวังไวก็ดี  นาย ก.  จะฟองรองผูผลิต  หรือผูจําหนายโดยอาศัย Product  
Liability Law ไมได  แตตองฟองรองตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขาย  แตถานาย  ก. นํารถยนต
คันดังกลาวไปขับ และรถยนตพลิกคว่ําเพราะความชํารุดบกพรองของรถยนตเปนเหตุใหนาย ก  
เสียชีวิต  หรือไดรับบาดเจ็บ  กรณีเชนนี้จึงจะจัดวาเปนเรื่องของ  Product  Liability ดังนั้น  “ความ

                                                 
6 Council  Directive  85/374/EEC  of  25  July  1985  on  the  approximate  of  the  laws,  regulation  

and  administrative  provisions  of  the  Member  States  concerning  liability  for  defective  products  amended  
by  EC Directive  199/34/EC  of  10  May 1999.  Directive  85/374/EEC,  Article  1  provides  “(T) he  producer  
shall  liable for damage caused  by  a defective  in  his  product” and  Article 9 provides”  (F) or  the  purpose  
of  Article 1 ‘damage’ means: (a) damage caused by death or by personal injuries; (b) damage to, or  destruction  
of, any item of  property  other  than  the  defective  product  itself,  with  a  lower  threshold  of  500  ECU,…”  
ตามความตกลงใน  Article  129  ของ  European  Economic  Area  EFTA  จํานวนสิบแปดประเทศมีหนาที่จะตอง
ออกกฎหมายเพื่อรองรับ  Directive  ฉบับดังกลาวนี้ซึ้งไดแก  เบลเยียม  เดนมารก  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  กรีซ  
ไอรแลนด  อิตาลี  ลักเซมเบิรก  เนเธอรแลนด  โปรตุเกส  สเปน  สหราชอาณาจักรบริเทนและไอรแลนดเหนือ  
ออสเตรเลีย  ฟนแลนด  ไอซแลนด  ลิคเตนสไตน  นอรเวย  และสวีเดน   

7  ประเทศอังกฤษไดนํา  Directive 85/374/EEC  of  25  July  1985  ไปบัญญัติไวเปนสวนหน่ึงของ  
Consumer  Protection  Act  1987  ซึ่ง  Part  I,  Section  5  บัญญัติวา: 

 (1)  Subject  to  the  following  provisions  of  this  section,  in  this  Part  “damages”  means  death  
or  personal  injury  or  any  loss  of  or  damage  to  any  property  (including  land). 

 (2)  A person shall  not  be  liable  under  section  2  above  in  respect  of  any  defect  in  a  product  
for the loss of or any damage to  the product  itself  or  for  the  loss of  or any damage to the whole or any  part  
of  any  product  which  has  been  supplied  with  the  product  in  question  comprised  in  it. 

8 The  Product  Liability  Restatement  of  Torts  Third,  Section  1  บัญญัติวา: 
One engaged in the business of selling or otherwise  distributing  products  who  sells  or  distributes  

a  defective  product  is  subject  to  liability  for  harm  to  persons  or  property  caused  by  the  defect.” 
9 The  Product  Liability  Law  (Law  No.  85,  1994)  (SeiZoubutzo-Sekinin  Ho)  ซึ่งมีผลใชบังคับ

ต้ังแตวันที่  1  กรกฎาคม  ค.ศ.  1995,  Article  1  บัญญัติวา: 
 “The  purpose of  this  law  is  to  relieve  the  injured  person  by  setting  forth  the  manufacturer,  

etc.  for  damages  when the injury on a life, a body, or property of a person caused by a defect of a  product,…” 
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ชํารุดบกพรองของสินคา”  ในบริบทของ  Product  Liability  จึงหมายถึงการที่สินคานั้นๆ ขาด
ความปลอดภัย 10 
  เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยยังไมมี  Product Liability Law โดยตรง ดังนั้นความเขาใจวา
อะไรคือ ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเนื่องมาจากสินคาที่ชํารุดบกพรองจึงอาจแตกตางกันไป 
อยางไรก็ตามไดมีการยกรางพระราชบัญญัติ  ความรับผิดตอความเสียหายที่ เกิดขึ้นจาก             
สินคา พ.ศ. ....  และ ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อตนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  2543  
และราง ฯ ไดผานการตรวจพิจารณา ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จแลวในป พ.ศ. 2546 โดยรางที่
ผานการตรวจของ  คณะกรรมการกฤษฎีกา  ไดมีการแกไขชื่อ  รางพระราชบัญญัติ  เปน                  
รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย  ไดมีการแกนิยาม
ใน มาตรา  4  ของรางพระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา ซ่ึงไดนิยาม  
“ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา” วา  หมายความวา  “ความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
เนื่องจากความไมปลอดภัยในการใชสินคา  โดยพิจารณาจากสภาพของสินคาและลักษณะการใช
งานตามปกติธรรมดาอันจะพึงคาดหมายไดอยางวิญูชนนับแตเวลาที่ไดสงมอบและจากพฤตกิารณ
แวดลอมอันเกี่ยวเนื่องกับสินคา”  บทนิยามดังกลาวขาดความชัดเจนวาอะไรคือ  “ความเสียหายทั้ง
ทางตรงและทางออม”  จึงไดมีการนิยามใหมใหชัดเจน ในมาตรา 4   “สินคาที่ไมปลอดภัย” 
หมายความวา “สินคาที่อาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นได ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากการผลิตหรือ
การออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือกําหนด
ไวแตไมถูกตองชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้งลักษณะการใชงาน
และการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคาอันพึงคาดหมายได”  และเมื่ออานรวมกับนิยามใน         
มาตรา 4  คําวา “ความเสียหาย”  หมายความวา “ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยไมวา
จะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน ทั้งนี้ ไมรวมถึงความ
เสียหายตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัย”  ซ่ึงเปนการชัดเจนวาไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัว
สินคาที่ชํารุดบกพรอง และในเนื้อหาตอไปนี้จะขอกลาวถึงสาเหตุความเปนมาที่ทําใหมีการราง
พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย  

  

 3.1.3 ความเปนมาของราง พ.ร.บ.  ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาท่ีไม
ปลอดภัย 
  กฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย (Product 
Liability Law) ซ่ึงยังเปนของใหมสําหรับประเทศไทยนั้น เปนส่ิงที่มีมานานแลวในประเทศ

                                                 
10 อนันต  จันทรโอภากร.  (2545).  กฎหมายวาดวยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ขาด

ความปลอดภัย.  หนา  16-18. 
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อุตสาหกรรม ซ่ึงตางก็มีกฎหมายนี้ใชบังคับอยู และสินคาไทยที่สงออกไปจําหนายในประเทศ
ดังกลาว ก็ลวนแตตองตกอยูภายใตบังคับของ Product Liability Law ของประเทศนั้น แนวความคิด
และกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย ไดเกิดขึ้นที่
สหรัฐอเมริกากอน ตอมาจึงไดเผยแพรเขาไปในยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุน สําหรับประเทศไทย
ซ่ึงยังไมมีกฎหมายฉบับนี้ สินคาจากตางประเทศที่เขามาจําหนายในประเทศไทย จึงมีความ
ไดเปรียบกวาสินคาไทยที่สงออกไปจําหนายในประเทศที่มี Product Liability Law 
  สําหรับประเทศไทยในปจจุบันนั้น มีสินคาทั้งที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือนําเขามาจาก
ตางประเทศ ซ่ึงมีกระบวนการผลิตที่ซับซอน ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูงเปน
ลําดับการที่ผูบริโภคจะตรวจสอบใหพบวา สินคาที่ตนซื้อหามานั้นไมปลอดภัยกระทําไดยาก เมื่อ
ผูบริโภคนําสินคาที่ไมปลอดภัยนั้นไปใช ก็อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต  ราง กาย สุขภาพ อนามัย 
จิตใจ หรือทรัพยสินของผูบริโภค หรือบุคคลอื่นได แตการฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหาย ในปจจุบันมี
ความยุงยากมาก เนื่องจากภาระในการพิสูจนถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอ ในการกระทําผิด
ของผูผลิตหรือผูนําเขา ตกเปนหนาที่ของผูเสียหายตามหลักทั่วไป เพราะยังไมมีกฎหมายใหความ
คุมครองแกผูบริโภค ที่ไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา โดยมีการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบในความเสียหายของผูผลิต หรือผูที่ เกี่ยวของไวโดยตรง  กฎหมายที่วาดวยความ
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสินคาที่ไมปลอดภัยซ่ึงนําหลักความรับผิดชอบโดยเครงครัด  
มาใชนั้น จะมีผลใหผูเสียหายไมมีภาระตองพิสูจนถึงความไมปลอดภัยของสินคา และไดรับการ
ชดใชคาเสียหายอยางเปนธรรม  จึงเปนที่มาของราง  พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค าที่ ไมปลอดภัย  ร าง  พ .ร .บ .  ดั งกล าว  เ ร่ิมตนจากการที่ สํ านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)  ไดมองเห็นความจําเปน ที่จะตองมีกฎหมายวาดวยความรับผิดเพื่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ขาดความปลอดภัย (Product Liability Law) ขึ้นมาใชบังคับใน
ประเทศไทย จึงไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณายกราง พ.ร.บ. ขึ้น โดยมีผูแทนของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยูดวย คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการราง พ.ร.บ. นี้ และไดมีการ
สงตอไปให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา หลังจากนั้นก็ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร จนกระทั่งถูกนํามาบรรจุไวในระเบียบวาระเพื่อรอ
การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน  2550  ไดมีประกาศของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ  เร่ืองสภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติความ
รับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) ไว
พิจารณา และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณา ซ่ึงบัดนี้ คณะกรรมาธิการไดพิจารณาราง 
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พระราชบัญญัติดังกลาวเสร็จแลว และไดผานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขณะนี้กําลังอยูใน
ขั้นตอนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศใชเปนกฎหมายตอไป   

 

 3.1.4  สาระสําคัญใน กฎหมายวาดวยความรับผิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ (Product Liability Law) 
   ในปจจุบันเมื่อกลาวถึง กฎหมายวาดวยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  ในประเทศตาง ๆ 
มักจะหมายถึงกฎหมายพิเศษซึ่งสวนใหญแลวจะมีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ ๆ  
ดังตอไปนี้ 
  3.1.4.1 หลักความรับผิดและสินคา  (Product) ที่อยูภายใตบังคับของ Product Liability 
Law 
   หลักแหงความรับผิดภายใตกฎหมาย  Product Liability Law ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศญี่ปุน คือ Strict Liability ซ่ึงไมไดพิจารณาวาผูที่ตองรับผิด
นั้นไดกระทําละเมิดดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม แตมุงเนนที่ความชํารุดบกพรอง
ของสินคาและความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความชํารุดบกพรองของสินคา 
   ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นหลักความรับผิดที่นํามาใชก็ เปนหลัก  Strict 
Liability เชนเดียวกับ Restatement (Third) of Torts ของสหรัฐอเมริกาใหคํานิยามคํา Product ไวใน 
Section 19 วาหมายถึง: 
   (a) A Product is tangible personal property distributed commercially for use or 
consumption. Other items, such as real property and electricity, are products when the context of 
their distribution and use is sufficiently analogous to the distribution and use of  tangible  personal  
property that  is appropriate to  apply  the  rules in  this  Restatement. 
   (b) Services,  even  when  provided  commercially,  are not  subject  to  the  
Rules of  this  Restatement. 
   (c) Human blood and  human tissue, even  when  provided  commercially, are  
not  subject  to  the rules of  this  Restatement. 
   ราง พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย ก็ไดนํา
หลัก Strict Liability มาใชโดยจะเห็นไดจากมาตรา 5 ที่บัญญัติวา ผูประกอบการตองรวมรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย และสินคานั้นไดมีการขายแลว   ไมวาความเสียหาย
นั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม สวนสินคา
ที่อยูภายใตหลัก Strict Liability นั้นก็จะตองพิจารณาจากคํานิยามของคําวาสินคาในมาตรา 4 ซ่ึง
บัญญัติไววา  “สินคา”  หมายความวา  สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย ยกเวนสินคา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และนิยามคําวา “ผลิต”  หมายความวา ทํา ผสม ปรุง แตง ประกอบ 
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ประดิษฐ แปรสภาพ เปล่ียนรูป ดัดแปลง คัดเลือก แบงบรรจุ แชเยือกแข็ง หรือฉายรังสี รวมถึงการ
กระทําใดๆ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
  3.1.4.2 ความหมายของสินคาที่ชํารุดบกพรอง (Defective Product) 
   โดยทั่วไปแลวสินคาที่ชํารุดบกพรองตามความหมายใน Product Liability Law 
ของกฎหมายประเทศตาง ๆ นั้นหมายถึงสินคาที่ขาดความปลอดภัยสวนรายละเอียดวาอยางไรจึงจะ
ถือวาสินคาขาดความปลอดภัยอาจแตกตางกันในแตละประเทศ   
   กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดแบงความชํารุดบกพรองของสินคาออก
เปนสามกรณี คือ ความชํารุดบกพรองในการผลิต (Manufacturing Defect) ความชํารุดบกพรองใน
การออกแบบ (Defect in Design) และ ความชํารุดบกพรองในการกําหนดขอบงใชและคําเตือน 
(Defect because of Inadequate Instructions or Warning)   
   กฎหมายของประเทศญี่ปุน นิยามคําวา “Defect” ไวใน Article 2 วรรค 2 วา
หมายถึงการที่สินคาขาดความปลอดภัยอันสินคานั้นพึงมีตามปกติ โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของ
สินคานั้น การคาดหมายตามปกติเกี่ยวกับการใชสินคานั้น เวลาที่ผูผลิตสงมอบสินคา และ
พฤติการณอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสินคานั้น 
   ราง พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยของ
ประเทศไทยไมไดใหนิยามความชํารุดบกพรองของสินคาไว แตมีบทนิยามของคําวา “สินคาที่ไม
ปลอดภัย” ไวในมาตรา 4 วาหมายความวา สินคาที่อาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นไดไมวาจะเปน
เพราะเหตุจากการผลิตหรือการออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูล
เกี่ยวกับสินคา หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของ
สินคา รวมทั้งลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคาอันพึงคาดหมายได   
  3.1.4.3  ผูที่ตองรับผิด 
   เนื่องจากโดยทั่วไปแลวมีความเห็นกันวาผูที่อยูในสถานะที่สามารถปองกัน
ไมใหสินคาที่ขาดความปลอดภัยออกสูทองตลาดไดดีที่สุดก็คือผูผลิต  ดังนั้น Product Liability Law 
ของประเทศสวนใหญจึงมุงที่จะใหผูผลิตหรือผูอยูในสถานะเหมือนผูผลิตรับผิดเปนสําคัญ สวน
ความรับผิดของผูขายนั้นประเทศสวนใหญไมนํามาไวภายใต Product Liability Law นี้ ยกเวน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้นที่ใหผูขายและผูผลิตรับผิดตาม Product Liability Law 
   ในสหภาพยุโรป EC  Directive  85/374/EEC, Article 1 บัญญัติให ผูผลิต เปน
ผูรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคา โดย Article 3 (1) นิยามคําวา “ผูผลิต”  วาหมายถึง ผูผลิต
สินคาขั้นสุดทาย (Finished Product) ผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิตชิ้นสวนของสินคา (Component  Part) 
และบุคคลใดๆ ที่ใสช่ือของตน เครื่องหมายการคาหรือรูปลักษณเฉพาะใด ๆ ลงบนสินคาเพื่อแสดง
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วาตนเปนผูผลิตสินคาเทานั้น11  ดังนั้นผูที่ตองรับผิดตามความใน EC  Directive  จึงหมายความถึง
ผูผลิตตามความเปนจริงและผูที่อยูในสถานะเสมือนหนึ่งผูผลิต ซ่ึงไดแกผูที่แสดงชื่อ เครื่องหมาย
การคา หรือรูปลักษณเฉพาะใด ๆ ของตนลงบนสินคาแสดงใหเห็นวาตนเปนผูผลิตสินคานั้น แมวา
ความเปนจริงแลวตนจะไมไดเปนผูผลิตสินคานั้นก็ตาม นอกจากนี้ผูผลิตวัตถุดิบหรือช้ินสวนที่ใช
ในการผลิต Finished Product ก็ถือวาเปนผูผลิตดวยถาวัตถุดิบหรือช้ินสวนนั้นชํารุดบกพรอง บุคคล
ดังกลาวไมตองรับผิดถาสินคาไมไดผลิตเพื่อการขายหรือจําหนายเพื่อวัตถุประสงคในทางเศรษฐกิจ 
หรือไมไดผลิตหรือจําหนายในทางการคาของตน12  ดังนั้นผูผลิตในความหมายของ EC Directive  
นี้เปนความรับผิดเนื่องจากการผลิตสินคาที่ชํารุดบกพรอง ผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของในขั้นตอนการผลิต 
เชน ผูขายสง ผูขายปลีก หรือพอคาคนกลางตาง ๆ ไมตองรับผิดตามความใน EC Directive   นี้  การ
ฟองรองผูขายสง ผูขายปลีก หรือพอคาคนกลาง จะตองไปวากลาวฟองรองกันตามหลักทั่วไปใน
กฎหมายลักษณะสัญญาหรือละเมิดในกรณีทั่วไป แตในกรณีที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิตหรือผูนําเขา
ได ผูขายแตละรายใหถือวาเปนผูผลิตตามความใน EC Directive ดวย เวนแตผูขายจะบอกแก
ผูเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรวาใครคือผูผลิต หรือใครเปนผูขายสินคานั้นใหแกตนอีกทอด
หนึ่ง หลักเกณฑเดียวกันนี้ใชกับสินคาที่นําเขาดวย ถาสินคาดังกลาวไมไดระบุตัวผูนําเขา แมจะมี
การระบุตัวผูผลิตไวก็ตาม 
   ผูนําเขาสินคา (Importer)  เพื่อการขาย การใหเชา (Hire) หรือลีสซิ่ง (leasing) 
หรือเพื่อการจําหนายในทางการคาใหถือวาเปนผูผลิตตามความใน EC Directive นี้ดวย13  การให
ผูนําเขารับผิดในสถานะเดียวกับผูผลิตก็เพื่อคุมครองผูเสียหายที่อยูในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
เพราะจะเปนภาระแกผูเสียหายอยางยิ่งที่จะตองไปฟองรองผูผลิตในประเทศนอกสหภาพยุโรป 
   ในกรณีของประเทศญี่ปุน Product Liability  Law  ของประเทศญี่ปุนไดนํา
หลักการของ EC Directive   ไปใชเชนเดียวกันโดย Article  3  บัญญัติใหผูผลิตและผูที่อยูในสถานะ
เชนเดียวกับผูผลิตจะตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคา และ Article 2 ไดนิยามผูผลิตและ
                                                 

11 Article 3 paragraph  1  provides:  “ ‘Producer’  means  the  manufacturer of a component  part  and  
any person who, by putting  his name, trade mark or other distinguishing feature on the product presents  
himself  as  its  producer.” 

12 Article  7  (c)  :  “The  Producer  shall  not  be  liable  as  a  result  of  this  Directive  if  he  proves  
that  “the  product  was  neither  manufactured  by  him  for  sale  or  any  form  of  distribution  for  economic  
purpose  nor  manufactured  or  distributed  by  him  in  the  course  of  his  business.”  

13 Article 3 (2) : “Without  prejudice to the liability of  the producer, any  person who  imports  into 
the Community a product  for sale, hire, leasing or  ny  form of distribution  in the  course  of  his  business 
shall  be deemed  to  be  a  producer  within  the meaning  of  this Directive and  shall  be  responsible  as  a  
producer.” 
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ผูที่อยูในสถานะเดียวกับผูผลิตวาหมายถึง  ผูที่ผลิต  ผูที่แปรรูป  หรือนําเขาสินคาในลักษณะที่เปน
ธุรกิจ ซ่ึงกรณีนี้หมายถึงผูผลิตสินคาตามความเปนจริงในลักษณะที่เปนปกติธุระในทางการคาของ
ตน หรือเปนผูนําเขาสินคาชนิดนั้นเปนปกติธุระในทางการคาเชนเดียวกัน ผูที่ใชช่ือของตน ช่ือ
ทางการคา เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายอื่นใดลงบนสินคาวาเปนผูผลิต หรือผูที่ใชช่ือของตน
หรือการแสดงขอความอื่นใด ลงบนสินคาเปนเหตุใหบุคคลอื่นสําคัญผิดในตัวบุคคลที่เปนผูผลิต
สินคานั้น  ผูที่ใชช่ือของตนหรือแสดงขอความอื่นใดลงบนสินคานั้นซึ่งอาจทําใหเปนที่เชื่อวาตน
เปนผูผลิตสินคานั้นตามความเปนจริง ทั้งนี้โดยคํานึงถึงลักษณะและพฤติการณที่เกี่ยวของในการ
ผลิต การแปรรูป การนําเขาหรือการจําหนายสินคานั้นดวย 
   ในกรณีที่สินคาชํารุดบกพรองเปนวัตถุดิบหรือช้ินสวนของ Finished Product 
ผูผลิตหรือผูที่อยูในสถานะเดียวกับผูผลิตจะตองรับผิดรวมกับผูผลิตสินคาขั้นสุดทาย ถาความชํารุด
บกพรองของสินคาขั้นสุดทายนั้นเนื่องมาจากความชํารุดบกพรองในวัตถุดิบหรือช้ินสวนดังกลาว14 
   สําหรับกรณีผูขาย (Seller) นั้นหากไมมีพฤติกรรมแสดงใหเห็นวาตนอยูใน
สถานะเดียวกับผูผลิตดังไดกลาวมาขางตนแลว ผูขายก็ไมตองรับผิดภายใตหลัก Strict  Liability  
ตามกฎหมายฉบับนี้ ผูเสียหายที่ประสงคจะฟองรองผูขายจะตองฟองรองตามหลักทั่วไปใน
ประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุน โดยในการราง Product Liability Law นั้น ผูรางเห็นวาไมควรที่จะ
เดินตาม Article  3(3) ของ EC Directive ที่กําหนดใหผูขายตองรับผิดตอผูเสียหาย  เวนแตผูขายจะ
ไดเปดเผยชื่อผูผลิตหรือผูที่ขายสินคานั้นใหแกตนในลําดับถัดขึ้นไปใหแกผูเสียหายทราบภายใน
ระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้เห็นวาหลักเกณฑดังกลาวมีลักษณะที่เปน Subjective ไมเหมาะสมกับ
แนวคิดเรื่อง Product Defect Based Liability นอกจากนี้อาจเปนเพราะเห็นวาผูขายซึ่งเปนผูคาปลีก
สวนใหญในญี่ปุนเปนผูประกอบการรายยอย  
   ราง พ.ร.บ.  ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
มาตรา  5  บัญญัติวา  “ผูประกอบการตองรวมรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาไมปลอดภัย 
และสินคานั้นไดมีการขายแลว....” ซ่ึงมาตรา 4 ไดนิยามคําวา ‘ผูประกอบการ’ วา   หมายความวา: 
   1) ผูผลิต หรือผูวาจางใหผลิต  
     2) ผูนําเขา                      
   3) ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวตัวผูผลิต  ผูวาจางใหผลิต  หรือผูนําเขาได 
   4) ผูซ่ึงใชช่ือ ช่ือทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย ขอความหรือแสดง
ดวยวิธีใด ๆ อันมีลักษณะที่จะทําใหเกิด   ความเขาใจไดวาเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขา 

                                                 
14 Yukihiro Asami. (2000,  19-20  December). “The  Product  Liability  Law in  Japan.”  IDE-

JETRO.  p. 57.  
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   นอกจากนี้คําวาผูขายนั้นมีความหมายกวางมากเพราะไมไดหมายความถึงเฉพาะ
ผูขายสินคาเทานั้น แตมาตรา 4  นิยามคําวา ‘ขาย’ วาใหหมายความวา   “จําหนาย จาย แจก หรือ
แลกเปล่ียนเพื่อประโยชนทางการคา และใหหมายความรวมถึงใหเชา ใหเชาซื้อ จัดหา ตลอดจน
เสนอ ชักชวน หรือนําออกแสดงเพื่อการดังกลาว”  
  จะเห็นไดวาบทนิยามของผูประกอบการดังกลาวขาวตนทําใหขอบเขตของบุคคล
ที่จะตองรับผิดตามราง พ.ร.บ. ฉบับนี้กวางกวาที่กําหนดไวใน EC  Directive  และกฎหมายของ
ประเทศในประชาคมยุโรป และกวางกวากฎหมายของประเทศญี่ปุน สาเหตุที่บัญญัติไวกวางมาก
เชนนี้อาจเปนเพราะผูรางกฎหมายนั้นมุงประสงคจะคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ แตไมไดคํานึงถึง
นโยบายพื้นฐานอื่นๆ ประกอบ  กลาวคือ  กฎหมายของประเทศตางๆ  เห็นวาผูผลิตคือบุคคลที่อยู
ในฐานะที่เหมาะสมที่สุดที่จะดูแลไมใหสินคาชํารุดบกพรองออกสูทองตลาด และสามารถกระจาย
ความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความชํารุดบกพรองของสินคานั้นไดดวยการจัดทํา
ประกันภัยความรับผิด  (Product Liability Insurance) หรือการกําหนดราคาสินคาที่เหมาะสม และ
ผูผลิตควรจะไดพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและการบริหารจัดการในการตรวจสอบและควบคุม
ใหสินคาใหไดมาตรฐานความปลอดภัยดวยเหตุนี้จึงใหผูผลิตรับผิดภายใตหลัก  Strict  Liability  
และการกําหนดใหผูนําเขาตองรับผิดนั้นก็เพราะเห็นวาจะเปนการยากลําบากแกผูเสียหายที่จะตอง
ไปฟองรองผูผลิตในตางประเทศ หากผูผลิตนั้นไมมีสํานักงานใหญหรือตัวแทนอยูในประเทศของ
ตน แตกฎหมายของประเทศในกลุมประชาคมยุโรป และกฎหมายญี่ปุนก็ไมตัดสิทธิที่ผูเสียหายจะ
ฟองรองผูผลิตดวย การที่ราง พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
บัญญัติใหผูผลิตหรือผูนําเขาเปนผูรับผิดนั้น โดยหลักการแลวเห็นวาสอดคลองกับแนวนโยบาย 
อันเปนที่ยอมรับกันของตางประเทศ 
  สวนในดานของผูขายนั้นสวนใหญแลวไมอยูในสถานะที่จะทราบไดวาสินคาที่
ผลิตมาจากโรงงานนั้นมีความชํารุดบกพรองอยูแลวหรือไม และไดขายไปตามสภาพที่ไดผลิตมา
จากโรงงานโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ผูขายจะเปนผูประกอบการรายยอย 
ดังนั้นกฎหมายของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปก็ดี กฎหมายของประเทศญี่ปุนก็ดีจึงไมมีนโยบาย
ที่จะนําผูขายเขามาอยูภายใตหลัก  Strict Liability ยกเวนแตผูขายแสดงตนใหเห็นหรือเขาใจวาตน
เปนผูผลิตสินคานั้น15  ในสวนนี้บทนิยามของคําวา “ผูประกอบการ” ตามราง พ.ร.บ. ความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย ในสวนที่เกี่ยวกับผูขายโดยรวมถึงผูใหเชา ผูใหเชา
ซ้ือ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือนําออกแสดงเพื่อการดังกลาวนั้นไดกําหนดไวกวางเกินไป  
 
 
                                                 

15 อนันต  จันทรโอภากร.  เลมเดิม. หนา 147-148. 
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  3.1.4.4   ผูมีสิทธิฟองเรียกรองคาเสียหาย 
   ผูที่มีสิทธิฟองเรียกรองตาม  Product Liability Law  ตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
ของประเทศตางๆ นั้นไดแกผูที่ไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ซ่ึงผูที่ไดรับความ
เสียหายอาจเปนผูซ้ือ ผูใชสินคานั้น หรือผูอยูในบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้งของสินคาและไดรับความ
เสียหายแมจะไมใชผูที่ซ้ือสินคานั้นมาหรือใชสินคานั้น เชนกรณีที่ถังแกสหุงตมระเบิด ทําใหผูที่อยู
ในบริเวณนั้นไดรับความเสียหาย ผูเสียหายประเภทนี้เรียกกันเปนการทั่วไปวา “Bystanders” 
   ราง พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย ได
นิยามคําวา “ผูเสียหาย” ไวในมาตรา 4 วาหมายความวา “ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย” และไดมีบทนิยามวา “สินคาที่ไมปลอดภัย” หมายความวา สินคาที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายขึ้นไดไมวาจะเปนเพราะเหตุจากการผลิตหรือการออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธีเก็บ
รักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร 
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้งลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดา
ของสินคาอันพึงคาดหมายได   
  3.1.4.5   ประเภทของความเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาและขอบเขตของความรับผิด  
   กฎหมายของประเทศสวนใหญใหความหมายของ Product Liability วาหมายถึง
ความรับผิดในความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความชํารุดบกพรอง
ของสินคา ดังนั้นความเสียหายที่ เกิดขึ้นแกตัวสินคาเองไมไดอยูในความหมายของ Product 
Liability  แมกฎหมายของประเทศตางๆ จะมีความเห็นตรงกันวา Product Liability นั้นเปนความ 
รับผิดในความเสียหายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสิน อ่ืนอันเนื่องมาจากความชํารุดบกพรองของ
สินคานั้น และไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองนั้นเอง ซ่ึงในกรณี
หลังนี้ความรับผิดจะเปนไปตามหลักในเรื่องของความรับผิดทางสัญญาหรือความรับผิดทางละเมิด
กรณีทั่วไป  
   1) ความเสียหายแกชีวิต รางกาย (และจิตใจ) 
    EC Directive 85/374/EEC, Article 9 (a) บัญญัติวาความเสียหายหมายถึง 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความตายหรือบาดเจ็บ แตEC Directive ไมไดบัญญัติในรายละเอียดวา
ความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เชน ความเจ็บปวด ทุกขทรมาน และความเสียหายทางจิตใจ นั้นจะ
เรียกรองไดหรือไม และจะมีการกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษไดหรือไม ดังนั้นรายละเอียด
ดังกลาวจึงขึ้นอยูกับกฎหมายของประเทศสมาชิกแตละประเทศ 
    ประเทศญี่ปุน Product Liability Law, Article 3 บัญญัติวา ความเสียหายที่จะ
ไดรับการเยียวยาตามความหมายในกฎหมายฉบับนี้ คือความเสียหายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
ของบุคคล ยกเวนความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสินคาที่ชํารุดบกพรองนั้นเอง แต Product Liability Law 
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ก็ไมไดกําหนดขอบเขตของคาสินไหมทดแทนเอาไววาจําเลยจะตองรับผิดชอบมากนอยเพียงใด 
ดังนั้นการกําหนดคาสินไหมทดแทนจึงเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุนในเรื่อง 
คาสินไหมทดแทนเพื่อการทําละเมิด16 และแมวาประเทศญี่ปุนจะนํา EC Directive มาใชเปน
แนวทางในการบัญญัติกฎหมายของตนแตก็ไมไดนําแนวคิดในการกําหนดคาเสียหายขั้นต่ําและ 
ขั้นสูงมาบัญญัติไว เพราะเห็นวาไมเหมาะสมกับระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุน ในเรื่องของความ
เสียหายทางจิตใจนั้น กฎหมายญี่ปุนจะยอมใหเรียกไดก็ตอเมื่อมีความเสียหายทางรางกายเกิดขึ้นแก
ผูเสียหายดวย 
    ประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่เสียหายแกชีวิตและรางกายนั้นกฎหมายยอม
ใหผูเสียหายเรียกคาเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นแลวและที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  ความเสียหายที่เปนตัวเงิน เชน คารักษาพยาบาล คาขาดรายได สวนความเสียหายที่         
ไมเปนตัวเงิน    เชน  ความเจ็บปวดและทุกขทรมาน  นอกจากนี้ในกรณีที่มีความเสียหายแกชีวิต
และรางกายเกิดขึ้น คูสมรสและบุคคลในครอบครัวยังอาจเรียกคาสินไหมทดแทนสําหรับ        
“Loss of Consortium” ไดดวย เชน คาขาดผูดูแล คาขาดแรงงานในครัวเรือน และในกรณีที่ผูผลิต
รูอยูวาสินคาที่ผลิตนั้นชํารุดบกพรองและอาจกอใหเกิดอันตรายแกบริโภคได คณะลูกขุนอาจ
กําหนดใหผูผลิตที่ถูกฟองเปนจําเลยนั้นชดใชคาสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษได 
    ราง พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย ได
มีบทนิยามไวโดยตรงในมาตรา  4 วา  “ความเสียหาย”  หมายความวา ความเสียหายที่เกิดจากสินคา 
ที่ไมปลอดภัยไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน ทั้งนี้  
ไมรวมถึงความเสียหายตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัยนั้น อันเปนการสอดคลองกับ Product Liability 
Law ของประเทศอื่นๆ  และเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา 5 ที่บัญญัติวา  “ผูประกอบการตองรวม
รับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย และสินคานั้นไดมีการขายแลว ไมวาความ
เสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม” 
นั้นไมไดหมายความรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองนั้นเอง เชน นาย ก 
ซ้ือรถยนตมาคันหนึ่ง และรถยนตคันดังกลาวมีความชํารุดบกพรองอยู   และความชํารุดบกพรอง
ดังกลาวเปนเหตุใหไฟลุกไหมรถยนตคันดังกลาวเสียหาย กรณีนี้ถาจะฟองรองเรียกคาเสียหายที่
รถยนตคันดังกลาวถูกไฟไหมไป  นาย ก  จะตองไปฟองรองตามสัญญาซื้อขาย หรือตามหลักวาดวย
การทําละเมิดในกรณีทั่วไปตามมาตรา   420 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ไมใชมาฟองรอง
ตามความในราง พ.ร.บ.  ฉบับนี้ 
 
 
                                                 

16 Yukihiro  Asami.  Op.cit.  p. 63. 
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    2) ความเสียหายแกทรัพยสิน  
     EC Directive 85/3374/EEC บัญญัติไวใน Article 9 (b) วาความเสียหาย
ที่เกิดแกทรัพยสินอ่ืนที่ไมใชตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองนั้นเอง ผูเสียหายสามารถที่จะเรียกรองใหมี
การเยียวยาความเสียหายเชนวานั้นได   หากวาความเสียหายนั้นมีมูลคาไมต่ํากวา  500 ECU และ
ภายใตเงื่อนไขวา 
     (1)  ทรัพยสินดังกลาวเปนชนิดที่โดยปกติแลวมีไวเพื่อการใชสอยหรือ
การบริโภคสวนตัว17  และ 
     (2)  ผูเสียหายไดใชทรัพยนั้นโดยวัตถุประสงคเพื่อการใชสอยสวนตัว
หรือการบริโภคของตนเอง18 
     ดังนั้นจึงเห็นไดวาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรอง
นั้นเอง ไมอยูภายใตบังคับของ EC Directive   ผูเสียหายในกรณีดังกลาวจะตองไปทําการฟองรอง
ตามหลักกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขาย หรือตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิดทั่วไป  นอกจากนี้  EC 
Directive   ไมไดมุงประสงคจะคุมครองสิทธิของพอคา เพราะผูผลิตสินคานั้นเปนผูที่สามารถจัดหา
ประกันภัยเพื่อคุมครองความเสี่ยงที่สินคาที่ตนผลิตนั้นชํารุดบกพรองและอาจกอใหเกิดอันตรายแก
ผูบริโภคได  ดังนั้นทรัพยสินที่เสียหายนั้นจะตองเปนทรัพยสินที่ผูเสียหายมีไวเพื่อการใชสอยหรือ
บริโภคสวนตัว ถาเปนทรัพยสินที่มีไวเพื่อการคาก็ไมไดรับความคุมครองตาม EC Directive   
     ในประเทศญี่ปุน Product Liability Law, Article 3 บัญญัติแตเพียงวา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองนั้นเอง ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้ 
แตกฎหมายญี่ปุนก็ไมไดกําหนดเปนเงื่อนไขวาทรัพยชนิดใดที่จะอยูในความคุมครองภายใต   
Product Liability Law ดังนั้นแมเปนทรัพยที่มีไวเพื่อการคาก็ไดรับความคุมครอง ซ่ึงกรณีนี้จะ
แตกตางจาก EC Directive   
     ราง  พ .ร.บ . ความรับผิดตอความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย บัญญัติแตเพียงในมาตรา 5 ที่บัญญัติวา  “ผูประกอบการตองรวมรับผิดตอความเสียหายที่
เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย และสินคานั้นไดมีการขายแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการ
กระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม” จึงไมมีการแยกแยะความ

                                                 
17 Article  9  (b)  (i):  “(The  item  of  property)  is  of  a  type  ordinarily  intended  for  private  use  or  

consumption.” 
18 Article  9  (b)  (ii):  “(The  item  of  property)  was  used  by  the  injured  person  mainly  for  his  

own  private  use  or  consumption.”  

DPU



 57

แตกตางระหวางทรัพยสินที่มีไวเพื่อการใชสอย หรือการบริโภคสวนตัวกับทรัพยสินที่มีไวเพื่อ
การคา ดังนั้นคดีระหวางพอคากับพอคาก็อาจฟองรองตามราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได19  
  3.1.4.6   ภาระการพิสูจน 
   แมความรับผิดของผูผลิตหรือผูอยูในสถานะเสมือนผูผลิตสินคาในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ชํารุดบกพรองนั้นจะเปนไปตามหลัก Strict Liability กลาวคือไมตองพิจารณา
วาผูที่ตองรับผิดนั้นไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือไม 
แตเปนการเนนเรื่องความชํารุดบกพรองของสินคา โดยทั่วไปแลวผูเสียหายจึงมีหนาที่ที่จะตอง
พิสูจนวาสินคานั้นมีความชํารุดบกพรอง พิสูจนวามีความเสียหายที่เกิดขึ้นแกชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของผูเสียหาย และพิสูจนวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากความชํารุดบกพรอง
ของสินคานั้น ภาระการพิสูจนของผูเสียหายเชนนี้มีบัญญัติไวโดยชัดเจนใน Article 4 EC Directive  
85/374/EEC20 ซ่ึงกฎหมายของสหรัฐอเมริกา กฎหมายอังกฤษ กฎหมายของฝรั่งเศส กฎหมายของ
เยอรมัน และกฎหมายของประเทศญี่ปุน ก็ถือหลักทํานองเดียวกัน 
   ราง พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย บัญญัติ
เรื่องภาระการพิสูจนไวในมาตรา 6  บัญญัติวา “เพื่อใหผูประกอบการตองรับผิดตามมาตรา 5 
ผู เสียหายหรือผูมี สิทธิฟองคดีแทนตามมาตรา  10 ตองพิสูจนวาผู เสียหายจากสินคาของ
ผูประกอบการและการใชหรือการเก็บรักษาสินคานั้นเปนไปตามปกติธรรมดาแตไมตองพิสูจนวา
ความเสียหายเกิดจากการกระทําของผูประกอบการผูใด” บทบัญญัติมาตรานี้มีหลักเหมือนกันกับ
กฎหมายของประเทศตางๆ คือ ผูเสียหาย หรือผูมีสิทธิฟองคดีแทนตาม  มาตรา 10 ตองพิสูจนวา
ผูเสียหายไดรับความเสียหายจากสินคาของผูประกอบการ ซ่ึงเปนการนําหลัก Strict Liability 
เหมือนเชนที่ใชกันในตางประเทศ  
  3.1.4.7   ขอยกเวนความรับผิด 
   กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดบัญญัติขอยกเวนความรับผิดของผูผลิต
ไวโดยชัดเจน ขึ้นอยูกับศาลของแตละรัฐ ซ่ึงพอจะประมวลขอยกเวนความรับผิดในกรณีตางๆ ดังนี้ 
   1)  ผูเสียหายสมัครใจเขาเสี่ยงภัยเองและใชสินคานั้นทั้ง ๆ ที่ชํารุดบกพรองโดย
ไมมีเหตุอันสมควร  กลาวคือ หากผูเสียหายนั้นรูวามีความชํารุดบกพรองนั้นอยู และสมัครใจที่จะ
รับความเสี่ยงและใชสินคานั้นโดยไมมีเหตุอันสมควร กรณีนี้ผูเสียหายอาจไมสามารถฟองรองเรียก
คาเสียหายจากผูผลิตได 

                                                 
19 อนันต  จันทรโอภากร.  เลมเดิม.  หนา  164. 
20 Article 4 : “The  injured  person  shall  be  required  to  prove  the  damage,  the  defect  and  the  

casual  relationship  between  defect  and  damages.”  
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   2)  การใชสินคาผิดวิธี (Product Misuse) เนื่องจากผูผลิตมีหนาที่ตองผลิตสินคาที่
ปลอดภัยออกสูทองตลาด ผูผลิตจึงตองคาดหมายดวยวาสินคาที่ตนผลิตนั้นจะมีการใชโดยผิดวิธี
หรือไมอยางไร ดังนั้นผูผลิตจึงตองจัดใหมีคําเตือนกํากับสินคาเกี่ยวกับการใชผิดวิธีดวย และผูผลิต
สามารถตอสูไดวาผูเสียหายใชสินคาโดยไมถูกตองนั้นเฉพาะกรณีที่เปนการใชสินคาผิดวิธีโดยไม
อาจคาดหมายไดเทานั้น ดังนั้นแมผูเสียหายจะใชสินคาผิดวิธี แตถาการใชที่ผิดวิธีนั้นเปนที่
คาดหมายไดของผูผลิตแลว ผูผลิตก็ตองรับผิด 
   3)  ผูเสียหายที่มีสวนผิด (Comparative  Negligence) หลัก Comparative 
Negligence นั้นไมใชการยกเวนความรับผิดทั้งหมดของจําเลย แตเปนการลดความรับผิดในการ
ชดใชคาเสียหายไปตามสัดสวนความผิดของโจทก 
   4)  State-Of-The-Art-Defence ขอยกเวนความรับผิดกรณีนี้ คือจําเลยตอสูวา
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในขณะที่สินคานั้นถูกผลิตขึ้นและขายไปนั้น ไมสามารถที่
จะรูไดวาเกิดอันตรายแกโจทก หรือไมสามารถที่จะออกแบบและผลิตสินคาใหดีกวานั้นได 
    ราง พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
บัญญัติขอยกเวนความรับผิดของผูประกอบการไวในมาตรา 7 วาผูประกอบการไมตองรับผิดตอ
ความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย หากพิสูจนไดวา 
    (1)  สินคานั้นมิไดเปนสินคาที่ไมปลอดภัย 
    (2)  ผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือ 
    (3)  ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใชหรือการเก็บรักษาสินคาไมถูกตองตาม
วิธีใชวิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและ
ชัดเจนตามสมควรแลว 
  3.1.4.8 การจํากัดจํานวนความรับผิด 
                  EC Directive ไดมีบทบัญญัติเพื่อจํากัดจํานวนความรับผิดของผูผลิตไว กลาวคือ  
Article 9 (b)  บัญญัติวาสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินสวนตัวของผูเสียหายที่ไมใช 
ตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองเองนั้น ผูเสียหายตองรับภาระไมเกิน  500 ECU ดังนั้นผูเสียหายจะ
ฟองรองไดเฉพาะสวนที่เกิน 500  ECU เทานั้น เหตุผลก็เพราะวาประชาชนในยุโรปนั้นมีการทํา
ประกันภัยทรัพยสินกันไวโดยสวนใหญ การกําหนดไว 500 ECU ก็เพื่อไมใหเปนภาระในดาน 
เบี้ยประกันมากเกินไป 
   นอกจากนี้ Article 16 (1) ยังเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกกําหนดจํานวน
คาเสียหายขั้นสูงที่ผูผลิตจะตองรับผิดได โดยการจํากัดเพดานขั้นสูงดังกลาวจะตองไมนอยกวา 
70 ลาน ECU ทั้งนี้ก็เพื่อผูผลิตสามารถจํากัดวงเงินที่จะซื้อประกันภัยได มิฉะนั้นจะควบคุมคาใชจาย
ในสวนนี้ไมได เนื่องจาก Product Liability นั้นไมใช Liability Based on Fault แตถาเปนกรณีที่
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ความเสียหายเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูผลิตแลวผูผลิตก็จะจํากัดจํานวนความ 
รับผิดไมได21 
  3.1.4.9 อายุความ 
   EC Directive บัญญัติอายุความในการฟองคดีภายใต EC Directive ไวใน Article 
10 วาใหประเทศสมาชิกบัญญัติเปนกฎหมายภายในของตนวาอายุความในการฟองรองเพื่อใหมีการ
รับผิดตามที่ EC Directive บัญญัติไวนั้นมีกําหนดสามป นับแตวันที่ผูเสียหายรูหรือมีเหตุควรรูถึง
ความเสียหายที่เกิดขึ้น รูถึงความชํารุดบกพรองและรูตัวผูผลิตสินคา แต EC Directive ไมมี
ผลกระทบตอบทบัญญัติวาดวยอายุความสะดุดหยุดลงหรือการสะดุดหยุดอยูของประเทศสมาชิก 
   ประเทศญี่ปุนบัญญัติเร่ืองอายุความไววาอายุความการฟองรองคดี  Product 
Liability ตามกฎหมายนั้นมีกําหนดสามปนับแตวันที่ ผู เสียหายหรือผูแทนตามกฎหมายของ
ผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูที่จะตองรับผิด แตทั้งนี้จะตองไมเกินสิบปนับแตวันที่มีการสง
มอบสินคา22 
   ราง พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย  ได
กลาวถึงเรื่องอายุความในมาตรา 12 วรรค 1 บัญญัติวา “สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากสินคาที่
ไมปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้เปนอันขาดอายุความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงความ
เสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตองรับผิด หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันที่มีการขายสินคานั้น”  และ
วรรค 2 บัญญัติวา “ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ   หรืออนามัย โดยผลของ
สารที่สะสมอยูในรางกายของผูเสียหายหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ ผูเสียหาย
หรือผูมีสิทธิฟองคดีแทนตามมาตรา 10 ตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความ
เสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตองรับผิด แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย” 
   จะเห็นไดวาบทบัญญัติเร่ืองอายุความตามราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีหลักเหมือนกันกับ
กฎหมายของประเทศตางๆ  โดยมีการกําหนดอายุความขั้นสูงตามคือไมเกิน สิบป มาใชบังคับจึง
เปนการเหมาะสม โดยไมกอใหเกิดภาระแกผูผลิตเพื่อการสงออกสินคาของไทย 
   
3.2  ประเภทของการประกันภัยความรับผิด 
 การประกันภัยความรับผิดนี้ มีความรับผิดของผูเอาประกันภัยเปนวัตถุที่เอาประกันภัย 
ซ่ึงความรับผิดที่จะเอาประกันภัยไดจะตองเปนความรับผิดตามที่กฎหมายกําหนด ตามหนาที่
ศีลธรรม โดยมีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยจึงจะถือวามีสวนได
เสียที่จะเอาประกันภัยได เนื่องจากผูเอาประกันภัยจะมีสวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยในสัญญา
                                                 

21 อนันต  จันทรโอภากร.  เลมเดิม. หนา 176.   
22 แหลงเดิม. หนา 178-179.  
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ประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดไดก็ตอเมื่อตนมีหนาที่ หรือความรับผิดตามกฎหมายที่จะตองชดใช
คาสินไหมทดแทนใหผูอ่ืน หากมีเหตุการณอันใดอันหนึ่งซ่ึงกําหนดไวในสัญญาเกิดขึ้น การ
ประกันภัยชนิดนี้จึงมีขอแตกตางกับการประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย  กลาวคือการประกันภัยเกี่ยวกับ
ทรัพยมีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนตัวทรัพยหรือตัวสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย แตการประกันภัยเกี่ยวกับ
ความรับผิดมีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย เพราะการที่ผูเอาประกันภัย
จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหผูอ่ืนเมื่อเกิดความรับผิดตามกฎหมายแกตนนั้นถือเปน
วินาศภัยอยางหนึ่งที่เขาจะตองสูญเสียเงินทองชดใชเปนคาสินไหมทดแทนไปตามความรับผิด 
ของเขา  
 เนื่องจากประเภทของการประกันภัยความรับผิดมีหลายประเภท จึงขอกลาวถึงแตการ
ประกันภัยความรับผิดประเภทที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ สามารถ   
แบงออกไดดังตอไปนี้ คือ 
 

 3.2.1  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของนายจาง (Employer’s Liability Insurance) 
   เปนการคุมครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจางที่มีตอลูกจางตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซ่ึงอยูนอกเหนือกฎหมายเงินทดแทนแรงงานที่ลูกจางไดรับตามปกติอยูแลว หากมี
อุบัติเหตุที่ลูกจางไดรับนั้นเกิดจากความประมาทเลินเลอของนายจางในการละเลยดูแลเอาใจใส
บํารุงรักษาสภาพความปลอดภัยในการทํางานของลูกจางตามที่ควร เมื่อลูกจางประสบอุบัติเหตุ
ไดรับบาดเจ็บจนกลายเปนคนพิการขณะที่ทํางานใหแกนายจางในโรงงานอุตสาหกรรม ลูกจาง 
ก็สามารถพิสูจนไดวาที่เขาประสบอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเลอของนายจางที่
ขาดการเอาใจใสดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรในโรงงานนั้น  ใหอยูในสภาพปกติวิสัย 
   วัตถุที่เอาประกันภัย คือความรับผิดตามกฎหมายของนายจางที่มีตอลูกจางในกรณีลูกจาง
ไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหนายจาง ซ่ึงแตกตางกับ การประกันภัยความรับผิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่มีวัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดที่ผูเอาประกันภัย (ผูเกี่ยวของใน
ผลิตภัณฑอันตราย ไดแก ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก ผูขายปลีก เปนตน) จะตองรับผิดตามกฎหมาย
เมื่อผูใชผลิตภัณฑไดรับบาดเจ็บหรือประสบความเสียหายอันเนื่องมาจากการใชผลิตภัณฑอันตราย 
   

 3.2.2 การประกันภัยความรับผิดตอสาธารณะ  (Public Liability Insurance) 
  วัตถุประสงคของการประกันภัยประเภทนี้ มีลักษณะการคุมครองแตกตางจากการ
ประกันภัยประเภทอื่นๆ มุงใหความคุมครองถึงความรับผิดตามกฎหมายที่ทุกคนจะตองมีตอ
บุคคลภายนอกโดยไมคํานึงวาความรับผิดนั้นจะเกิดขึ้นโดยสัญญา หรือโดยละเมิด ไมวาจะเปน
ความเสียหายตอทรัพยสินหรือบาดเจ็บทางรางกาย แตไมคุมครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูเอา
ประกันภัย  โดยกรมธรรมจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัย เมื่อเกิดการ
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บาดเจ็บทางรางกาย การสูญเสียชีวิตและความเสียหายทางทรัพยสินตอบุคคลภายนอก   ซ่ึงกฎหมาย
ไดกําหนดใหผูเอาประกันภัยจําตองรับผิดชอบ ชดใชคาเสียหายนั้นๆ รวมท้ังการประกันภัยนี้ยังให
ความคุมครองถึงคาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการฟองรองตอสูคดีความอีกดวย23 เชน ความ
รับผิดของเจาของทรัพยอันเนื่องมาจากความชํารุดบกพรองในอาคาร ความรับผิดของเจาของโรง
ภาพยนตร หรือโรงแรม ที่พักอาศัย ความรับผิดอันเกิดจากการเลนกีฬา อันเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายกับบุคคลอื่น เชน ผูเอาประกันถือถุงกอลฟและยกขึ้นมา เหวี่ยงไปถูกผูอ่ืนโดยเหตุบังเอิญ 
ทําใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บ บริษัทประกันก็จะชดใชคาสินไหมให 
  วัตถุที่เอาประกันคือ ความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยที่กอใหเกิดความ
เสียหายตอบุคคลภายนอก 
 

 3.2.3  การประกันภัยความรับผิดของรถยนตตอบุคคลท่ีสาม (Motor Third Party Liability 
Insurance) 
  การประกันภัยรถยนตเปนธุรกิจที่ใหญที่สุดในประเภทของการประกันภัยอุบัติเหตุ มีทั้ง
การเอาประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการใชรถยนต การเอาประกันภัยความเสียหายที่เกิดจาก 
ตัวทรัพย และการประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับรถยนตไดมี
กรมธรรมประกันชนิดตางๆ ใหผูเอาประกันภัยไดเลือกซื้อ ดังนี้  
  3.2.3.1 การประกันภัยแบบรวมทั้งหมด กรมธรรมประเภทนี้ใหความคุมครองความ
สูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดแกรถยนตที่เอาประกันภัย รับผิดตอกรณีเกิดเหตุไฟไหม       ถูก
ขโมย การบาดเจ็บหรือตายของบุคคลภายนอก หรือความเสียหายแกทรัพยสินของบุคคลภายนอก 
  3.2.3.2 การประกันภัยเพื่อบุคคลที่สาม  ไฟไหมและถูกขโมยของบุคคลภายนอก 
กรมธรรมประกันภัยประเภทนี้ใหความคุมครองเหมือนกับกรมธรรมประกันภัยแบบรวม แตยกเวน
การคุมครองในกรณีรถยนตถูกไฟไหมและถูกขโมย 
  3.2.3.3 การประกันภัยเพื่อบุคคลที่สามโดยเฉพาะ กรมธรรมประกันภัยประเภทนี้ให
ความคุมครอง ความรับผิดตอการบาดเจ็บหรือตายของบุคคลภายนอก หรือความเสียหายแก
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก แตไมมีการคุมครองในกรณีรถยนตสูญหายและเสียหายในทุกกรณี 
  3.2.3.4 การประกันภัยเพื่อความรับผิดตามกฎหมายโดยเฉพาะ กรมธรรมประกันภัย
ประเภทนี้คุมครองความรับผิดสําหรับการตายหรือบาดเจ็บสําหรับบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการใช
รถยนตของผูเอาประกันภัย ซ่ึงเปนการประกันภัยที่มีกฎหมายบังคับใหมีการเอาประกันภัย เชน 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต24 
  

                                                 
23 มุกดา  โควหกุล.  (2537).  การประกันภัย.  หนา  239. 
24  สิทธิโชค ศรีเจริญ.  (2529).  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการประกันภัย.  หนา  42. 
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 3.2.4   การประกันภัยความรับผิดตอสินคาท่ีจําหนายตอประชาชน  (Product Liability 
Insurance)  
   การประกันภัยชนิดนี้ ถือวาเปนประเภทหนึ่งของการประกันภัยความรับผิดตอ
สาธารณะ กรมธรรมประกันภัยความรับผิดประเภทนี้มุงใหความคุมครองแก ผูผลิต ผูบรรจุหีบหอ     
ผูส่ังเขาสินคา ผูสงออกสินคา ผูขายสงหรือผูขายปลีกสินคา ผูซอมแซมสินคา ซ่ึงมีความรับผิดตอ
สินคาที่ตนจําหนายไป หากจะทําใหผูซ้ือไดรับความเสียหายจากการบริโภคหรือใชสินคานั้น 
รวมทั้งผูผลิตผสมหรือปรุงผลิตผลผิดสวน ทําใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย  แตกรมธรรม
ประเภทนี้ไมใหความคุมครองแกผูบริโภคหรือใชในรานหรือสํานักงานของผูเอาประกันภัย หรือ
ความบาดเจ็บที่เกิดแกลูกจางของผูเอาประกันภัย25    
  วัตถุที่เอาประกันคือ ตัวผลิตภัณฑที่ผูเอาประกันจะตองรับผิดชอบ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ
นั้นไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูที่ไดซ้ือ หรือบริโภคผลิตภัณฑนั้น 
 
3.3 สาระสําคัญของการประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันใน
 ครัวเรือน 
 การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน คือ
การประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลที่สาม ซ่ึงมีความหมายวา เปนการประกันภัยสําหรับ ผูเอา
ประกันที่ใชความระมัดระวังไมดี ทําโดยประมาทแลวเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน รางกายของคน
อ่ืน ตัวผูที่ทําความเสียหายมีหนาที่ตองใหคาทําขวัญสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากที่จะตองชดใชตาม
กฎหมายอาญา และยังเปนการใหสัญญาประกันบุคคลที่สาม วาบริษัทที่เปนผูรับประกันภัย จะ
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูที่ไดรับความเสียหายในนามของผูเอาประกันภัย แตบริษัทที่รับ
ประกันภัยก็มีการจํากัดความรับผิด จะไมชดใชคาเสียหายในกรณีที่ผูเอาประกันภัยทุจริต หรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง  
 อนึ่งความรับผิดชอบของการประกันภัยบุคคลที่สาม ยังรวมถึงคาใชจายในการตอสูคดี 
ในกรณีที่ผูเอาประกันถูกฟองรองดําเนินคดี 
    

 3.3.1 ความสําคัญของการทําประกันภัย 
  คือ ประเภทหนึ่งของการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ (Product Liability 
Insurance) ซ่ึงในปจจุบันจัดวาเปนการประกันภัยชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะประเทศที่
พัฒนาแลว สาเหตุเนื่องมาจากแตละปจะมีผูประกอบการที่ ถูกฟองใหชดใชคาเสียหายอัน
เนื่องมาจากผลิตภัณฑตาง ๆ คิดเปนมูลคาหลายรอยลานเหรียญสหรัฐฯ แมในปจจุบัน ประเทศไทย

                                                 
25  มุกดา  โควหกุล.  เลมเดิม.  หนา  240.   
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จะยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่กลาวถึงความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย แตแนวโนมคงจะมีการ
ใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคเทียบเทาสากล เนื่องจากประเทศที่
พัฒนาแลวหลายประเทศ เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกาตางไดมีกฎหมายออกมาใชบังคับกันแลว 
 

 3.3.2 ปจจัยท่ีมีผลตออุปสงค (Demand)  
  มีปจจัยอยู 3 ประการ คือ 
  3.3.2.1  ประชาชนชาวไทยเริ่มใหความสําคัญกับ “(มูล) คาของชีวิต” มากขึ้น 
  3.3.2.2  ประชาชนชาวไทย เร่ิมตระหนักวาการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บจากการใช
ผลิตภัณฑอันตรายตาง ๆ สามารถไดรับการชดใช และ 
  3.3.3.3  กฎหมายและคานิยมของสังคมใหความสําคัญ กับการมีประกันภัยเพื่อชดใชความ
รับผิดทางกฎหมายมากขึ้น26 

 
 3.3.3  รูปแบบการประกันภัย 
  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 861 บัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น 
คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัย
หากมีขึ้น หรือในเหตุอยางอื่นในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลง
จะสงเงินซ่ึงเรียกวา เบี้ยประกันภัย” รูปแบบการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงเปนการประกันภัยแบบสมัครใจ มีลักษณะของความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนในการที่
จะเขามาทําสัญญาประกันภัย โดยเอกชนผูประสงคจะเอาประกันภัยในความเสี่ยงภัยชนิดใดชนิด
หนึ่งก็จะเสนอขอทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทเอกชนซึ่งประกอบกิจการรับประกันภัยจึงเปนเรื่อง
ของเสรีภาพในการทําสัญญา  
  รูปแบบของการประกันภัยที่ใชอยู ในปจจุบันทั่วไปมี 2 แบบ แบบแรก เปนฉบับของ 
Insurance Services Office, Inc. (ISO) ซ่ึงการใหความคุมครองความรับผิดจากผลิตภัณฑ ฉบับของ  
ISO (สหรัฐอเมริกา) ใชช่ือวา “ Product and Completed Operation Coverage” มีได 2 ลักษณะคือ  
  3.3.3.1 เปนองคประกอบหนึ่งของ Coverage A ใน Commercial General Liability 
(CGL) (Form Code: CG 00 01 และ CG 0002) หรือ 
  3.3.3.2 เปนกรมธรรมเดี่ยว (Stand-alone Coverage) ที่เบ็ดเสร็จสมบูรณในตัวเอง (Form 
Code: CG 00 37 และ CG 00 38)  
 
 

                                                 
26 ทิพยวรรณ  อําพันพงษ.  (2542).  การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ.  หนา  33. 
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    อีกแบบหนึ่งเรียกวา International Broadform ซ่ึงไมมีภาษาและรูปแบบเปน
มาตรฐาน27  
 

 3.3.4 ผูเก่ียวของในการประกันภัย 
  ผูเกี่ยวของในการทําประกันภัย คือ    ผูเอาประกันภัย  ผูรับประกันภัย  และผูรับประโยชน  
โดยจะขอกลาวถึง ดังนี้ 
  3.3.4.1  ผูเอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 862 บัญญัติวา 
“...คําวา  “ผูเอาประกันภัย”  ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งจะตกลงสงเบี้ยประกันภัย...” และ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 863 บัญญัติวา “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอา
ประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยนั้นไวไซร ทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยาง
หนึ่งอยางใด” ผูมีสิทธิเอาประกันภัยจึงเปนบุคคลใดก็ไดที่มีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
และตกลงจะสงเบี้ยประกันภัยในจํานวนที่กําหนดไวแกผูรับประกันภัย โดยการเสนอขอทําสัญญา
ประกันภัยตอบริษัทที่ประกอบกิจการรับประกันภัย โดยผูเอาประกันภัยเปนบุคคลที่ประสงคจะลด
ความเสียหายที่ไดกอใหเกิดแกบุคคลที่สาม โดยโอนความรับผิดชอบใหบริษัทประกันภัย และมี
หนาที่ชําระเบี้ยประกันแกบริษัทที่รับประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไว28ผูเอาประกันภัยของการ
ประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย คือ ผูประกอบการ ตามความหมายของราง
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย หมายถึง ผูผลิต หรือ
ผูวาจางใหผลิต ผูนําเขา ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขาได ผูซ่ึง
ใชช่ือ ช่ือทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย ขอความ หรือ แสดงดวยวิธีใด อันมีลักษณะที่
จะทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขาผูที่จะเอาประกันภัยในการ
ประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายไดจะตองเปนผูที่มีสวนไดเสียในเหตุที่ เอา
ประกันภัย 
  3.3.4.2  ผูรับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 862 บัญญัติวา 
“...คําวา  “ผูรับประกันภัย”  ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซ่ึงจะตกลงชดใชคาสินไหมทดแทน 
หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให”  และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 877 บัญญัติวา “ผูรับ
ประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ (1) เพื่อจํานวนวินาศภัยที่แทจริง...” 
ผูรับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนการประกอบกิจการรับประกันภัยโดย
บริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ในการดําเนินการใหมีการรับประกันภัยประเภทตาง ๆ 
ตามที่บริษัทรับประกันภัยกําหนดไวใหมีการรับประกันภัย  เมื่อผูเอาประกันภัยไดเขามาเสนอขอทํา

                                                 
27 แหลงเดิม.  หนา  34. 
28 สุธรรม  พงศสําราญ.  วิรัช ณ สงขลา.  พึงใจ  พ่ึงพานิช. (2539). หลักการประกันวินาศภัย. หนา 239. 
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ประกันภัยและตกลงทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัย รายละเอียดขอตกลงตาง ๆ ก็จะถูก
ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย เมื่อเกิดวินาศภัยข้ึนตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย บริษัท
รับประกันภัยก็จะชดใชคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัย ทั้งนี้การชดใชคาสินไหมทดแทนเปน
การชดใชเทาจํานวนวินาศภัยที่เกิดขึ้นตามหลักของการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง 
  3.3.4.3  ผูรับประโยชน คือ เปนผูที่ไดรับคาเสียหายหรือคาทดแทนที่บริษัทประกันภัยจาย
ให เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยผูรับประโยชนจะเปนใครก็ไดตามที่ผูเอาประกันภัยไดระบุไวใน
สัญญา แตในสัญญาประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย ผูที่จะไดรับประโยชนจาก
สัญญานี้ คือ บุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑอันตราย 
 

 3.3.5 วัตถุท่ีเอาประกันภัย 
  วัตถุที่เอาประกันภัยเปนสาระสําคัญของสัญญาประกันภัย เนื่องจากสัญญาประกันภัย 
มุงใหความคุมครองการสูญเสียทางการเงิน แกวัตถุที่เอาประกันภัยเปนสําคัญ การประกันภัยความ
รับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนนั้น วัตถุที่จะนํามาประกันภัยไมใช 
ตัวทรัพยสิน หากแตเปนความรับผิดของผูประกอบการทั้งหลายซ่ึงมีตอบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
สามที่ไดรับความเสียหายจากผลิตภัณฑอันตรายไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ 
อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน 
  

 3.3.6 สวนไดเสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย 
  การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายท่ีใชประจําวันในครัวเรือน บุคคลที่
มีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย คือ ผูประกอบการที่จะตองประสบความสูญเสียทางการเงิน 
หากผลิตภัณฑอันตรายนั้นกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนเหตุใหตองรับผิดชดใช
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลผูไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑอันตราย 
หากผูประกอบการไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยเกี่ยวกับวัตถุที่เอาประกันภัย สัญญา
ประกันภัยยอมไมเกิดขึ้นได 
  สวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย จะตองเปน
ความรับผิดตามที่กฎหมายกําหนด พิจารณาไดจากบทบัญญัติที่มีอยูในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซ่ึงอาจใชปรับแกกรณีไดแก  กฎหมายลักษณะซื้อขาย และกฎหมายลักษณะละเมิด  และยัง
พิจารณาไดจากกฎหมายอื่นของไทยไดแก พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
 

 3.3.7 ความคุมครองเก่ียวกับการประกันภัย 
  การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน ใหความ
คุมครองสําหรับการบาดเจ็บทางรางกาย (Bodily Injury) หรือความเสียหายตอทรัพยสิน (Property 
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Damage) ที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมายโดยการบาดเจ็บทางรากายหรือความเสียหาย
ตอทรัพยสินนั้นตองเปนอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม และเกิดขึ้น
ภายในอาณาเขตความคุมครองของกรมธรรม 
  การใหความคุมครองของ การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
ประจําวันในครัวเรือน เขียนได 2 ลักษณะ คือ 
  3.3.7.1 ใหความคุมครองการบาดเจ็บทางรางกายหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น (Occurrence Coverage Trigger) แมการเรียกรองใหชดใช 
คาสินไหมทดแทนอาจเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรมประกันภัยนั้นๆ หมดอายุลงแลว 
  3.3.7.2 ใหความคุมครองการบาดเจ็บทางรางกาย หรือความเสียหายตอทรัพยสินที่การ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเกิดขึ้นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น (Claim-Made 
Trigger) แมการบาดเจ็บทางรางกาย หรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เปนสาเหตุของการเรียกรอง
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นกอนระยะเวลาเอาประกันภัยนั้นๆ ก็ตาม 
    ในการพิสูจนความคุมครอง ผูที่บาดเจ็บ หรือไดรับความเสียหาย (Injured Party) 
ตองเปนฝายพิสูจนใหไดวา การบาดเจ็บหรือเสียหายดังกลาวเกิดจากหรือเปนผลมาจากความ
บกพรองในตัวผลิตภัณฑของผูเอาประกันภัย  
 

 3.3.8  ขอยกเวน ของการประกันภัย (Exclusion) 
  ขอยกเวนที่สําคัญของ การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
ประจําวันในครัวเรือน ไดแก 
  3.3.8.1 ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแกตัวผลิตภัณฑ (Physical Damage to the 
Product) ขอยกเวนขอนี้มีขึ้นเพื่อปองกันมิใหผู รับประกันภัยตองมาชดใชคาเสียหายในการ
ซอมแซมหรือจัดหามาทดแทนซึ่งผลิตภัณฑ อันเนื่องมาจากการออกแบบหรือการผลิตหรือการ
ทํางานที่ผิดพลาดของผูเอาประกันภัยเอง 
  3.3.8.2  คาใชจายในการเรียกผลิตภัณฑนั้นคืน (Recall Expenses) หลายครั้งที่ปรากฏใน
ภายหลังวา ผลิตภัณฑที่ไดจําหนายออกไปแลวนั้นมีขอบกพรองอันอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูใช 
ผูผลิตมักเรียกผลิตภัณฑเหลานั้นคืนเพื่อแกไขหรือซอมแซมขอบกพรองดังกลาวโดยการเรียกคืน
นั้นอาจกระทําโดยความสมัครใจของผูผลิตเอง หรือโดยคําส่ังของเจาหนาที่บานเมือง ซ่ึงคาใชจาย
ในการเรียกคืนผลิตภัณฑอาจสูงมาก เนื่องจาก การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภณัฑอันตราย 
ไมไดมีความตั้งใจจะใหความคุมครองคาใชจายชนิดนี้ จึงไดระบุยกเวนไวชัดเจนในกรมธรรมฯ 
  3.3.8.3 การรับประกันคุณภาพหรือสัญญาที่ผูเอาประกันภัยไดใหไวกับผูบริโภครวมถึง
การที่ผลิตภัณฑไมสามารถใชงานไดถึงระดับหรือในแบบที่ผูเอาประกันภัยอาง 
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  3.3.8.4 ความเสียหายที่เกิดจากความบกพรองของผลิตภัณฑที่ผูเอาประกันภัยทราบอยู
กอนจะมีการเอาประกันภัยขึ้น 
    ขอยกเวนนี้มีขึ้นเพื่อปองกันการทุจริตของผูเอาประกันภัย เพราะหากผูเอา
ประกันภัยทราบอยูกอนแลววา ผลิตภัณฑที่จะเอาประกันภัยนั้นมีขอบกพรองที่อาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียหายแกผูบริโภคจึงตัดสินใจทําประกันภัย การบาดเจ็บหรือเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไมถือ
เปนอุบัติเหตุ ไมสามารถใหความคุมครองได 
 

 3.3.9 จํานวนเงินจํากัดความรับผิด (Limit of Insurance) 
   จํานวนเงินจํากัดความรับผิดของ การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย มี 
2 จํานวน คือ 1) จํานวนเงินจํากัดความรับผิดตอคร้ัง (Per Occurrence Limit) และ2) จํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดตอหนึ่งชวงระยะเวลาเอาประกันภัย (Aggregate Limit) ซ่ึงจะลดลงเทากับคา
สินไหมทดแทนที่จายไปแลวในชวงระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น 
  สาเหตุที่ตองมี Aggregate Limit เนื่องจากผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง อาจมีความบกพรอง
เดียวกันในผลิตภัณฑหลายช้ิน ซ่ึงอาจกอใหเกิดการเรียกรองคาเสียหายจากผูใชหลายรายสําหรับ
ความบกพรองเดียวกัน ดังนั้นผูรับประกันภัยจึงตองจํากัดจํานวนความรับผิดรวมหนึ่งชวงระยะเวลา
เอาประกันภัยไว 
 

 3.3.10 การวิเคราะหความเสี่ยงภัย (Exposure Analysis) 
   การวิเคราะหความเสี่ยงภัยในดานความรับผิดจากผลิตภัณฑอันตราย พิจารณาจาก 4 
ดานสําคัญ ดังนี้ 
   3.3.10.1 ตัวผลิตภัณฑ (Product) คือ วิเคราะหวา ผลิตภัณฑนั้นมี รูปราง หนาตา และ
ลักษณะเปนอยางไร 
   3.3.10.2 การใชงานของผูบริโภค (End Use) คือ วิเคราะหวา ผลิตภัณฑนั้นมี
วัตถุประสงคในการใชอยางไร มีคุณสมบัติอะไรบาง นอกจากใชตามวัตถุประสงคของผูผลิตแลวยัง
ใชทําอยางอื่นไดอีกหรือไม และมีโอกาสที่จะถูกนําไปใชในทางที่ไมตรงวัตถุประสงคมากนอยแค
ไหน ฉลาก คําเตือน วิธีใช หรือคูมือการใชเปนอยางไร ชัดเจน หรือไม ถูกตองตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือไมเปนตน 
   3.3.10.3 การควบคุมคุณภาพและการผลิต (Control) คือ วิเคราะหขั้นตอนและ 
กระบวนการควบคุมคุณภาพ การทดสอบผลิตภัณฑกอนการนําไปใชหรือจําหนาย และการเก็บ
ขอมูลการทดสอบของผูผลิต 
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   3.3.10.4 ประสบการณหรือสถิติความเสียหายในอดีต (Experience) คือ วิเคราะห
จํานวนการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในอดีต จํานวนการตรวจพบขอผิดพลาดหรือขอบกพรอง
ของผูผลิตภัณฑ และประสบการณของผูผลิตในตัวสินคานั้น29 
   

 3.3.11 เบี้ยประกันภัย 
   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 867 วรรคสาม บัญญัติวา “กรมธรรม
ประกันภัย ตองลงลายมือช่ือของผูรับประกันภัยและมีรายการดั่งตอไปนี้... (5)  จํานวนเบี้ย
ประกันภัย และวิธีการสงเบี้ยประกันภัย...”  การเรียกเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย  บริษัท
รับประกันภัยจะเรียกเบี้ยประกันภัยในอัตราสูงต่ําเพียงใดนั้น จะดูจากภัยที่รับประกันวาเปนภัยที่มี
ความเสี่ยงมากนอยเพียงใด และมีจํานวนผูเขารวมในการประกันภัยตามหลักของการกระจายความ
เสี่ยงในการประกันภัยที่จะตองมีจํานวนผูเสี่ยงภัยชนิดเดียวกันที่มากเพียงพอ  
   อัตราเบี้ยประกันภัย (Premium) คือ คาบริการในการรับเสี่ยงภัยที่บริษัทประกันภัยเก็บ
จากผูเอาประกันภัย การควบคุมเบี้ยประกันภัยจึงมีผลเชนเดียวกับการควบคุมราคาสินคา แตการ
ควบคุมในลักษณะนี้จะทําใหเกิดการบิดเบือนกลไกตลาด (Market Distortion) ซ่ึงทําใหเกิดความ
สูญเสียประสิทธิภาพของกลไกตลาด สําหรับในประเทศไทยการประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนจัดเปนการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ซ่ึง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหลักการไววาอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวยังหาม 
มิใหบริษัทประกันภัยลดอัตราเบี้ยประกันภัยแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหบริษัท
ประกันภัยขนาดใหญ ใชอํานาจทางการตลาด (Market Power) เอาเปรียบบริษัทประกันภัยขนาดเล็ก 
หรือบริษัทประกันภัยแขงขันกันเองในการลดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อแยงสวนแบงตลาดซึ่งจะมี
ผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงทางการเงิน อันเปนการแขงขันในเชิงทําลาย (Destructive 
Competition) อันเปนความจําเปนที่ทําใหรัฐตองออกมาตรการเพื่อควบคุมอัตราเบี้ยประกันภัย 
   สําหรับบริษัทประกันภัยที่จําหนายกรมธรรมประกันภัยความรับผิดอันเนื่องมาจาก
ผลิตภัณฑ   ไดแก  บริษัทคิวบีอี  ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด,   บริษัทเทเวศประกันภัย จํากัด 
(มหาชน),  บริษัทนิวแฮมพเชอรอินชัวรันส  สาขาประเทศไทย,  บริษัทประกันภัยศรีเมือง จํากัด 
(มหาชน),  บริษัทมิตซุย สุมิโมโต อินชัวรันซ จํากัด สาขาประเทศไทย,  บริษัทเมืองไทยประกันภัย 
จํากัด,  บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน),  บริษัทสมโพธ์ิ เจแปน ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จํากัด,  บริษัทอวีวา ประกันภัย (ไทย) จํากัด และบริษัทอินทรประกันภัยจํากัด (มหาชน)  โดย
อัตราเบี้ยประกันภัยอยูระหวาง 0.01-5.00 เปอรเซ็นต หรือ คิดเปนเบี้ยประกันภัยระหวาง 10 - 5,000

                                                 
29 ทิพยวรรณ  อําพันพงษ. (2542).  การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ. หนา 36. 
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บาท ตอจํานวนเงินจํากัดความรับผิด 100,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา กระบวนการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ ประวัติความเสียหายที่ผานมา ของผูเอาประกันภัย30 
  

 3.3.12 การสงเคราะหเบี้ยประกันภัย 
   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัยมิไดมีบทบัญญัติที่กําหนด
ในเรื่องการสงเคราะหเบี้ยประกันภัยไว เนื่องจากการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเปนการดําเนินกิจการรับประกันภัย โดยบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด เปนการลงทุนประกอบกิจการรับประกันภัย อันจะทํา
ใหเบี้ยประกันภัยที่เรียกเอาจากผูเอาประกันภัยมีอัตราที่ต่ํา จึงทําใหการที่บริษัทรับประกันภัยจะจัด
ใหมีการประกันภัยประเภทใดบางนั้น จะดูที่ความเสี่ยงภัยที่จะรับประกันและจํานวนผูเขารวมใน
การประกันภัยวามีมากเพียงพอหรือไม เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยตองรับภาระจากการตองชดใช
คาสินไหมทดแทนหากเกิดวินาศภัยข้ึนอันอาจสงผลตอเงินทุนของบริษัท ถาความเสี่ยงภัยที่จัดใหมี
การประกันมีความเสี่ยงสูงและจํานวนผูเขารวมในการประกันภัยมีจํานวนนอย ซ่ึงในกรณีที่บริษัท
รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูง หรือปฏิเสธไมรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ไม
สามารถที่จะจายเบี้ยประกันภัยที่มีอัตราสูงได และผูเอาประกันภัยก็ตองแบกรับกับความเสี่ยงภัยที่
เกิดขึ้นไวเอง 
 
3.4 มาตรการในทางกฎหมายที่เก่ียวของกับความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวัน
 ในครัวเรือนของประเทศไทย 
   กฎหมายในเรื่อง ความรับผิดเกี่ยวผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน มิไดมี
พัฒนาการใด ๆ แตสามารถนํามาปรับใชกับบทบัญญัติที่มีอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ไดแก  กฎหมายลักษณะซื้อขาย และกฎหมายลักษณะละเมิด ดังนี้ 
 

 3.4.1  กฎหมายลักษณะซื้อขายของไทย 
   มีขอพิจารณาดังนี้ 
   3.4.1.1  กรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากทรัพยสินที่ซ้ือขาย ผูซ้ือในฐานะคูสัญญาซื้อขาย มี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายอยางไร  หลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 47231 

                                                 
30 (กรมการประกันภัย, 2549, 28 กุมภาพันธ). 
31 มาตรา 472 บัญญัติวา “ในกรณีที่ทรัพยสินซึ่งซื้อขายนั้นชํารุดบกพรองอยางหน่ึงอยางใด อันเปนเหตุ

ใหเสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมแกประโยชน อันมุงจะใชเปนปกติก็ดี ประโยชนที่มุงหมายโดยสัญญาก็ดี  
ทานวาผูขายตองรับผิด 

 ความที่กลาวมาในมาตรานี้ยอมใชได ทั้งที่ผูขายรูอยูแลวหรือไมรูวาความชํารุดบกพรองมีอยู”. 
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ที่ผูขายจะตองรับผิดในความชํารุดบกพรอง โดยความชํารุดบกพรองตองถึงขนาดใหทรัพยที่ซ้ือขาย
นั้นเสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแกประโยชนตามปกติหรือความมุงหมายตามสัญญา ดังนั้น 
 
ถาความชํารุดบกพรองไมถึงขนาดผูขายก็ไมตองรับผิด ความชํารุดบกพรองจะตองเกิดขึ้นกอนหรือ
อยางนอยที่สุดมีอยูในขณะทําสัญญาซื้อขาย และผูขายจะตองรับผิดไมวาจะรูหรือไมรูถึงความชํารุด
บกพรอง32 
     บทบัญญัติดังกลาวใชบังคับในกรณีที่ผูซ้ือเปนผูเสียหายโดยตรง บุคคลภายนอก
ไมอาจอาศัยมาตรา 472 เพื่อเรียกใหชดใชคาเสียหายตอตนไดเพราะไมมีนิติสัมพันธกันตามสัญญา 
นอกจากนี้การเรียกใหผูขายรับผิด เปนการเรียกใหรับผิดตามกฎหมายลักษณะซื้อขายเทานั้น ซ่ึง
คาเสียหายตองเปนไปตามบทบัญญัติในเรื่องหนี้  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย          
มาตรา 222 
   3.4.1.2 ขอยกเวนความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงลักษณะซื้อขาย 
        หลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   มาตรา 47333 เปนการยกเวน
ความรับผิดของผูขายในกรณีที่ผูซ้ือไดรูอยูแลวในเวลาซื้อขาย หรือเห็นเปนประจักษในความชํารุด
บกพรอง หรือไดซ้ือทรัพยนั้นจากการขายทอดตลาด แสดงใหเห็นวา ผูขายไมตองรับผิดชอบใน
กรณีผูซ้ือไดรูอยูแลววามีความชํารุดบกพรองในเวลาซื้อขาย คลายกับกรณีซ้ือสินคาอันมีตําหนิใน
ราคาพิเศษ เทากับผูซ้ือยอมรับเอาตามที่เปนอยู แตการที่กฎหมายใหใชความระมัดระวังอันจะพึง
คาดหมายไดตามวิญูชน เห็นวาปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการการผลิตสินคาหรือ
ผลิตภัณฑในขั้นตอนสลับซับซอน มีการใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตยากที่ผูซ้ือสินคาหรือ
ผลิตภัณฑจะไดใชความระมัดระวังไดตามปกติตามขอยกเวนความรับผิดในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย   มาตรา 473 (1) คงเปนเรื่องยากในการที่ผูขายจะพิสูจนใหปรากฏวาวิญูชนทั่วไป
ควรรูถึงความบกพรองนั้นได เชนผลขางเคียงของการใชผงซักผาขาวที่ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียน
โดยชอบดวยกฎหมายอันไมมีผูใดคาดหมายได 

                                                 
32  วิษณุ  เครืองาม.  (2536).  คําอธิบายกฎหมายวาดวย  ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน ให.  หนา  250. 
33  มาตรา 473 บัญญัติวา “ผูขายยอมไมตองรับผิดในกรณีดังจะกลาวตอไปน้ี คือ 
 (1)  ถาผูซื้อไดรูอยูแลวแตในเวลาซื้อขายวามีความชํารุดบกพรองหรือควรจะไดรูเชนนั้นหากไดใช

ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชน 
 (2)  ถาความชํารุดบกพรองเปนอันเห็นเปนประจักษแลวในเวลาสงมอบ และผูซื้อรับเอาทรัพยสิน

นั้นไวโดยมิไดอิดเอื้อน 
 (3)  ถาทรัพยสินนั้นไดขายทอดตลาด”. 
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     ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 473 (2) เปนการยอมรับเอา
ขอเท็จจริงที่เห็นเปนประจักษในการสงมอบ ซ่ึงขอเท็จจริงนี้ผูขายตองเปนผูพิสูจน 
     สวนกรณีสุดทายเปนขอบกพรองที่ผูซ้ือจะตองพิสูจนในความชํารุดบกพรองของ
ทรัพยสินที่ซ้ือจากการขายทอดตลาด เนื่องจากผูซ้ือเปนฝายที่เสนอราคาตามที่เห็นวาเหมาะสมกับ
สภาพของตัวทรัพย 
     จากที่กลาวมามีขอสังเกตไดวาบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเปนความรับผิด
ระหวางคูสัญญาสองฝายเทานั้น คือ ฝายผูซ้ือและฝายผูขายบุคคลอื่นนอกเหนือจากนี้ไมอาจอาศัย
บทกฎหมายดังกลาวเรียกรองคาเสียหายได    ในกรณีที่ผลิตภัณฑดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแก
ตนจึงเห็นไดวาความรับผิดในผลิตภัณฑในกฎหมายลักษณะซื้อขายของไทยยังไมครอบคลุมไปถึง
ผูบริโภคตามความเปนจริง 
 

 3.4.2 กฎหมายลักษณะละเมิดของไทย 
   ในกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 420 
เปนกฎหมายที่มีหลักความผิด คือ ตองมีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ผูเสียหายมีหนาที่
ตองพิสูจนใหไดความชัดเจนวา จําเลยไดกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกโจทก แตในสวนของความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑอันตรายอาจแตกตางจาก
กรณีละเมิดทั่ว ๆ ไป   ตรงที่ผูเสียหายเปนผูใชผลิตภัณฑอันตรายนั้น ผูผลิตหรือผูขายอาจไมมีการ
กระทําใด ๆ ในขณะเกิดความเสียหายขึ้น แตถาผูเสียหายสามารถนําสืบไดวา ในขณะที่ผลิต หรือ
ในขณะที่ผลิตภัณฑอันตรายอยูในความครอบครองของผูขายนั้น มีความผิดปกติอันกอใหเกิดความ
เสียหายได 
   3.4.2.1  หลักความรับผิดในมาตรา 420 ประกอบดวย34 
     1)  มีการกระทํา หมายถึง การงดเวนกระทําอันเปนการปองกันผลเสียหายมิให
เกิดขึ้นดวย   
     2)  กระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ ในกรณีที่ผลิตภัณฑมีความบกพรอง
ในขณะผลิต หรือมีความผิดปกติในขณะจําหนาย ยอมเห็นไดวาความบกพรองความผิดปกติของ
ผลิตภัณฑอาจเกิดจากความประมาทเลินเลอในในขณะผลิตหรือในการดูแลกอนจําหนายได 
     3)  การกระทํานั้นผิดกฎหมาย หมายถึง ทําใหผูอ่ืนเสียหายโดยไมมีสิทธิหรือมี
อํานาจที่จะกระทําได 

                                                 
34 มาตรา 420  บัญญัติวา  “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหาย

ถึงแกชีวิตก็ดี  รางกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดีทานวาผูนั้นทําละเมิด
จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”. 
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     4)  การกระทํานั้นทําใหเกิดความเสียหาย ไมวาจะเปนความเสียหายที่เกิดแกชีวิต 
รางกาย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด 
     5)  มีความสัมพันธระหวางการกระทําและผล โจทกตองนําสืบใหไดความชัดวา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนเหตุมาจากความผิดปกติหรือความชํารุดบกพรองของผลิตภัณฑ 
  3.4.2.2   หลักความรับผิดในกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยกับการนํามาใชเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑอันตราย มีขอพิจารณาดังนี้ 
     1) หนาที่นําสืบ ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    มาตรา 420 ใหภาระการ
พิสูจนตกอยูแกผูเสียหายพิสูจนวา จําเลยซึ่งเปนผูผลิต จงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําใหผูบริโภค
สินคาหรือผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตไดรับความเสียหาย ซ่ึงการนําสืบในประเด็นนี้ไมใชเรื่องงาย
เนื่องจากขอเท็จจริงในการผลิตจําเลยเทานั้นที่สามารถรูได และในการพิสูจนบางครั้งอาจตองใช
ความรูความสามารถที่เชี่ยวชาญระดับสูงซ่ึงบุคคลธรรมดาไมอาจรูได 
     2) คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิด ในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย    มาตรา 43835 บทบัญญัติมาตรานี้ เปนบทบัญญัติถึงสิทธิของผูเสียหายที่
ถูกทําละเมิดโจทกผูเสียหายมีหนาที่นําสืบดวยพยานหลักฐานโดยแสดงใหเห็นวาโจทกไดรับความ
เสียหายอยางไร และตองเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเทาใด ลักษณะใด โดยมีศาลเปนผูพิจารณาและ
กําหนดขอบเขตของคาเสียหายใหเหมาะสมกับพฤติการณในการกระทําของจําเลยและความรายแรง
ของละเมิด 
      สําหรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
มาตรา438 เปนบทบัญญัติทั่วไปในเรื่องการชดใชคาสินไหมทดแทนซึ่งโจทกอาจใชสิทธิเรียกรอง
ไดทั่วไป และในขณะเดียวกันมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย       มาตรา 443-
447 ที่เปนบทบัญญัติเฉพาะที่กําหนดคาเสียหายในกรณีเฉพาะที่โจทกมีสิทธิที่จะสามารถเรียกรอง
คาเสียหายได36  
     3) กรณีผูเสียหายมีสวนผิดในการใชผลิตภัณฑ ในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย    มาตรา 442 ความวา “ถาความเสียหายไดเกิดขึ้นเพราะความผิดอยางหนึ่งอยางใดของ 
 
ผูตองเสียหายประกอบดวยไซร ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา 223 มาใชบังคับโดยอนุโลม” เมื่อ

                                                 
35 มาตรา 438 บัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนจะพึงใชสถานใดเพียงใดนั้นใหศาลวินิจฉัยตามควรแก

พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 
 อน่ึงคาสินไหมทดแทนนั้น  ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด หรือใช

ราคาทรัพยสินนั้น รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใดๆ อันไดกอขึ้นนั้นดวย”. 
36 สุษม  ศุภนิตย.  (2544).  ความรับผิดในผลิตภัณฑ.  หนา  54. 
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ผูเสียหายนําสืบไดวาตนไดรับความเสียหาย ศาลมีสิทธิกําหนดคาเสียหายไดตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย   มาตรา 442 และถาผูเสียหายมีสวนกอใหเกิดความเสีย คือมีสวนผิดในการใช
ผลิตภัณฑอันตราย เชน ผูเสียหายไมใชผลิตภัณฑอันตรายตามวัตถุประสงคของผลิตภัณฑอันตราย 
หรือใชผลิตภัณฑอันตรายโดยขาดความระมัดระวังไมปฏิบัติตามคําเตือนของผูผลิต เหลานี้ศาล
สามารถใชเปนขอพิจารณาเพื่อกําหนดใหชดใชคาเสียหายตามสวนแหงการกระทํา โดยพิจารณาวา
ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะโจทกหรือจําเลยเปนผูกอมากนอยกวากันเพียงใด 
     (4) ระยะเวลาหรืออายุความที่โจทกตองใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายในคดีละเมิด 
ตามหลักกฎหมายในเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 448 ตองเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนภายใน หนึ่งปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิด และรูตัวผูจะพึงตองชดใช
คาสินไหมทดแทน หรือภายในสิบปนั้นแตวันทําละเมิด ดังนี้ผูที่ไดรับความเสียหายจากการใช
ผลิตภัณฑอันตรายตองฟองคดีภายใน หนึ่งป นับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูพึงตองชดใช 
คาสินไหมทดแทน  
   

 3.4.3  กฎหมายลักษณะอื่นของไทย 
          พิจารณาไดจากพระราชบัญญัติ ดังตอไปนี้ 
  3.4.3.1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
     กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน ที่มี
กฎหมายควบคุมไวเปนการเฉพาะการเรียกรองคาสินไหมทดแทนความเสียหายก็จะตองพิจารณา
ตามกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น ๆ  
     ปจจุบันมีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติถึงสิทธิของผูเสียหาย
ในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดกวางกวาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามกฎหมาย
ลักษณะละเมิดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย กลาวคือ ผูเสียหายที่ไดรับความ
เสียหายจากวัตถุอันตรายที่อยูในรายการประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ใหมี
สิทธิฟองเรียกคาเสียหายไดจากบุคคลที่เกี่ยวของผูประกอบการทั้งหลายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เปน
วัตถุอันตรายตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6337 ผูเสียหายอาจฟองใหผูขาย หรือผูสงมอบวัตถุอันตราย
ใหกับบุคคลใดๆ รับผิดในความเสียหายแกบุคคลดังกลาวอันเกิดแตวัตถุอันตรายนั้นตามที่บัญญัติ

                                                 
37 มาตรา 63  แหง  พ.ร.บ. วัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  บัญญัติวา  “ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูขนสง  หรือผูมีไวใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแกวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน  
เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง”. 
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ไวในมาตรา 6438  นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติใหนายจาง ตัวการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการรวมรบัผิด
ในผลแหงละเมิดที่ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง ผูขาย หรือผูสงมอบไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน
แตอาจเรียกใหบุคคลเหลานี้ ชดใชใหแกตนได เวนแตตนจะมีสวนผิดในการสั่งใหทําการเลือกหา
ตัวบุคคล การควบคุมหรือการอื่นอันมีผลโดยตรงใหเกิดการละเมิดขึ้นนั้น มาตรา 65 แหง 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 บัญญัติวา “นายจาง ตัวการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการรวม
รับผิดในผลแหงละเมิดที่บุคคลตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน 
แตชอบที่จะไดชดใชจากบุคคลดังกลาว เวนแตตนจะมีสวนผิดในการสั่งใหทํา การเลือกหาตัว
บุคคล การควบคุมหรือการอื่นอันมีผลโดยตรงใหเกิดการละเมิดขึ้นนั้น”39 
     ไดมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดทางแพงไวในหมวด 3 ของ พ.ร.บ. วัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535  ซ่ึงหนาที่ตามที่กฎหมายที่กฎหมายกําหนดไวในหมวด 3 นั้น มีดังนี้ 
     1)  หนาที่ของผูผลิต : ผูผลิตวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใชใน
การผลิต การกําหนด วิธีและขั้นตอนที่ไวใจไดของการผลิต การจัดใหมีภาชนะบรรจุที่มั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยตอการใชการเคลื่อนยาย และการขนสง การจัดใหมีฉลากที่แสดงสภาพ
อันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความ
เหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตน40 
     2)  หนาที่ของผูนําเขา : ผูนําเขาวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการเลือกหาผูผลิต 
การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุอันตราย การตรวจสอบความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก การ
เลือกวิธีการขนสงและผูขนสง ความเหมาะสมของการเก็บรักษาและการตรวจสอบความเหมาะสม
ของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาจะไดรับมอบวัตถุอันตราย
ดังกลาว 41  
     3)  หนาที่ของผูขนสง : ผูขนสงตองระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกตองของ
ส่ิงที่ใชในการขนสงหรือยานพาหนะ และอุปกรณ ความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก ความ
เหมาะสมของวิธีการขนสง ความถูกตองของการจัดวางบนยานพาหนะ และความไววางใจไดของ
ลูกจาง หรือผูจัดทําการงานใหแกหรือรวมกับตน42 

                                                 
38 มาตรา  64  แหง  พ.ร.บ. วัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  บัญญัติวา  “ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุอันตรายใหแก

บุคคลใด  ตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายของบุคคลดังกลาวอันเกิดแตวัตถุอันตรายนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวา
ความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง”.  

39 สุษม  ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา  57. 
40 มาตรา  59. 
41 มาตรา  60.   
42 มาตรา  61. 
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     4)  หนาที่ของผูครอบครอง : ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองระมัดระวัง
ในการตรวจสอบความเชื่อถือไดของผูผลิตหรือผูนําเขาหรือผูจัดหาวัตถุอันตรายนั้นใหแกตน ความ
ถูกตองภาชนะบรรจุและฉลากความเหมาะสมของการเก็บรักษาและความไววางใจไดของผูที่รับ
มอบวัตถุอันตรายไปจากตน หรืออาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว43 
      กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหผูรับผิดเปนบุคคลทุกคนในสายการจําหนายไมวา
จะเปนผูขายในชวงใดๆ และไมวาจะกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ กฎหมายฉบับนี้ใชหลัก
ความรับผิดโดยปราศจากความผิด (Liability Without Fault หรือ No Fault Liability) เปนหลักที่
แตกตางจากหลักความรับผิดในกฎหมายลักษณะละเมิดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย44 
      สวนในเรื่องอายุความตามมาตรา 6745 ไดกําหนดอายุความในการใชสิทธิ
เรียกรองมีกําหนดอายุความสามป นับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหาย และผูพึงตองใชคา
สินไหมทดแทน  
      สําหรับการใชสิทธิไลเบี้ยระหวางผูตองรับผิดดวยกันตองใชสิทธิภายในสามป
นับแตวันที่ไดชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายแลวยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูที่สงมอบวัตถุ
อันตรายใหแกตน หรือแกผูซ่ึงทํางานใหแกตน และบรรดาผูที่มีสวนในการสงมอบวัตถุอันตราย
ดังกลาวในลําดับตางๆ ถัดขึ้นไปจนถึงผูผลิต แตถาผูใชสิทธิไลเบี้ยเปนผูกระทําโดยจงใจ  หรือ 
ประมาทเลินเลอก็จะใชสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกินจากความรับผิดของตน46 กฎหมายฉบับนี้ใช
หลักความรับผิดโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอในการกําหนดความหนักเบา หรือขอบเขตในการ

                                                 
43 มาตรา  62. 
44 แหลงเดิม.  หนา  58. 
45 มาตรา 67  แหง  พ.ร.บ.  วัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  บัญญัติวา  “สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตวัตถุ

อันตรายตามพระราชบัญญัตินี้  เปนอันขาดอายุความเมื่อพนสามป  นับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหายความ
เปนวัตถุอันตราย  และผูพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน 

ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่พึงจายระหวางผูที่เขาใจกันวาตองรับผิดใชคาสินไหม
ทดแทนและผูมีสิทธิไดคาสินไหมทดแทน ใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะปรากฏวาการเจรจานั้นไมอาจ 
ตกลงกันได”  

46 บทบัญญัติ  มาตรา  68  แหง  พ.ร.บ.  วัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  บัญญัติวา “ผูที่ตองรับผิดตามมาตรา  
63  มาตรา  64  มาตรา  65  หรือมาตรา  66  ที่ไดชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายแลว  ยอมมีสิทธิไลเบี้ย
เอากับผูที่สงมอบวัตถุอันตรายใหแกตน  หรือแกผูซึ่งทํางานใหแกตน  และบรรดาผูที่มีสวนในการสงมอบวัตถุ
อันตรายดังกลาวในลําดับตาง ๆ ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็ไดไปจนถึงผูผลิต  โดยตองใชสิทธิไลเบี้ย
ภายในสามป  นับแตวันที่ตนไดชําระคาสินไหมทดแทน  แตถาผูใชสิทธิไลเบี้ยน้ันเปนผูจงใจหรือประมาท
เลินเลอ  ทําใหเกิดการละเมิดขึ้น  ผูนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกินจากความรับผิดโดยเฉพาะของตน
เทานั้น”. 

DPU



 76

กําหนดความรับผิดของผูกระทํา เฉพาะอยางยิ่งในระหวางผูที่กฎหมายกําหนดใหตองรับผิดแสดงวา
ผูตองรับผิดดวยกันมีหนาที่พิสูจนวาคนใดทําละเมิดดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอเพื่อลด
ภาระความรับผิดของตนลง47 
      นอกจากนี้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ยังใหอํานาจพนักงานอัยการมี
อํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนในกรณีที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ อันมีผลตอ
บุคคล พืช สัตว ส่ิงแวดลอม เมื่อรัฐตองเสียคาใชจายในการบรรเทาความเสียหายในการเขา
ชวยเหลือ เคล่ือนยาย บําบัดบรรเทา หรือขจัดความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม  หรือเปนความ
เสียหายตอทรัพยที่ไมมีเจาของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนความเสียหายตอทรัพยสินของ
แผนดินเมื่อไดรับคํารองขอจากหนวยงานที่ใหรับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกลาว48 แสดงใหเห็นวา
ความเปนอันตรายของผลิตภัณฑอาจกวางไกลเกินกวาจะสงผลกระทบตอเอกชนคนใด ดังเชนความ
รับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย แตกระทบถึงทั่วไป  ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม การกําหนด
ความรับผิดในลักษณะนี้จึงจําเปนตอสภาวการณในปจจุบัน 
 

   3.4.3.2 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค   
     ปจจุบันไดมีการประกาศใช พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ดําเนินการโดย
สํานักงานคุมครองผูบริโภคไดใหความคุมครองประชาชนในดานตาง ๆ ดังนี้ 
     การคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคดาน
การโฆษณา ผูโฆษณาสินคาและบริการใด ๆ จะตองไมใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือ
กอใหเกิดความเสียหายตอสังคมเปนสวนรวม 
     การคุมครองผูบริโภคดานฉลาก เปนการออกกฎหมายโดยรัฐเพื่อคุมครองสิทธิ
ของผูบริโภค โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองใหขอเท็จจริงของสินคา ดวยการกําหนด
รายละเอียดลงในฉลากเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค 
     การคุมครองผูบริโภคดานสัญญา  กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคดาน
สัญญา ไดใหอํานาจคณะกรรมการวาดวยสัญญาพิจารณาการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือบริการที่
พบวามีการใสขอสัญญาหรือมีพฤติการณเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค โดยกําหนดใหเปนธุรกิจที่

                                                 
47 สุษม  ศุภนิตย.  เลมเดิม. หนา  59.     
48 บทบัญญัติ  มาตรา  69  แหง  พ.ร.บ.  วัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  บัญญัติวา  “ในกรณีที่วัตถุอันตราย

กอใหเกิดความเสียหายแก  บุคคล  สัตว  พืช  สิ่งแวดลอม  ถารัฐไดรับความเสียหายเพราะตองเสียคาใชจายในการ
เขาชวยเหลือ เคลื่อนยาย  หรือ  บําบัด  บรรเทา  หรือขจัดความเสียหายใหเกิดการคืนสูสภาพเดิม  หรือสภาพที่
ใกลเคียงกับสภาพเดิม  หรือเปนความเสียหายตอทรัพยสินของแผนดิน  เมื่อไดรับคํารองขอจากหนวยงานที่ให
รับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกลาวใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐ
ดังกลาวได”. 
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ควบคุมสัญญาหรือควบคุมหลักฐานการรับเงินอยางใดอยางหนึ่ง โดยการออกประกาศควบคุมซึ่ง 
ผูประกอบธุรกิจจะตองใชขอสัญญาตามที่กฎหมายกําหนด 
     การคุมครองผูบริโภคดานการขายตรงและตลาดแบบตรง  การคุมครองผูบริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ยังไมเพียงพอในการใหความคุมครองผูบริโภค ใหไดรับ
ความเปนธรรมในการซื้อสินคาหรือบริการโดยเฉพาะการซื้อสินคาหรือบริการในธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ดังนั้นจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ. 2545  
คุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม และเพื่อใหมีมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมดูแลให
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตองดวย 
     1) การดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่อาจเปนอันตราย  
      สําหรับการคุมครองผูบริโภคในสวนที่เกี่ยวกับสินคาอันตรายบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้มิไดกําหนดความรับผิดเปนพิเศษหรือเปนการเฉพาะแกผูบริโภค แตเปนการ
วางมาตรการเพื่อปองกันความเสียหายโดยใหอํานาจคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่จะ
ดําเนินการตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ดังนี้   
      (1)  เมื่อมี เหตุ อันควรสงสัยวา สินคาใดอาจเปนอันตรายแก ผูบริโภค 
คณะกรรมการอาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได ถาผูประกอบ
ธุรกิจไมดําเนินการตามที่คณะกรรมการสั่งหรือดําเนินการลาชา โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการจะจัดใหมีการพิสูจน โดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจาย 
      (2)  ถาผลการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นเปนอันตรายตอผูบริโภค 
และกรณีไมอาจที่จะปองกันอันตรายจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตามมาตรา 30 หรือตาม
กฎหมายอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้น และถาเห็นสมควร จะสั่งใหผูประกอบ
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินคานั้นภายใตเงื่อนไขตามกําหนดก็ได ในกรณีที่สินคานั้นไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดหรือเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคานั้นไวเพื่อขายตอไป คณะกรรมการ
มีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจทําลาย หรือจะจัดใหมีการทําลายโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสีย
คาใชจายก็ได 
      (3)  ในกรณีจําเปนเรงดวน ถาคณะกรรมการมีเหตุที่นาเชื่อวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายตอผูบริโภค ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้นชั่วคราว จนกวาจะไดมีการ
ทดสอบหรือพิสูจนสินคา 
      (4)  ถาผูประกอบธุรกิจขายสินคาที่คณะกรรมการสั่งหามขาย เพราะสินคาอาจ
เปนอันตรายตอผูบริโภคตามมาตรา 36 นี้ ผูประกอบธุรกิจจะตองระวางโทษตามมาตรา 56 คือ 
จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถาผูประกอบธุรกิจนั้น
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เปนผูผลิตเพื่อขายหรือเปนผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ตองระวางโทษหนักขึ้น คือ 
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ49 
     2) การดําเนินคดีแทนผูบริโภค 
      สําหรับการดําเนินคดีแทนผูบริโภคมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522  มีหลักเกณฑการพิจารณาในการเขาดําเนินคดีแทนผูบริโภค50 ดังนี้ 
    (1) ผูที่รองขอใหดําเนินคดีแทน ตองเปนผูบริโภคตามความหมายที่บัญญัติไว
ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541 กลาวคือ ผูบริโภค หมายความวา ผูซ้ือหรือไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคา
หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ 
แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 
    (2) มีการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  หมายถึง  กรณี 
ผูประกอบธุรกิจเปนฝายผิดสัญญาเทากับเปนการกระทําละเมิดสิทธิของผูบริโภค  และรวมถึงกรณี
ผูประกอบธุรกิจกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคอยางหนึ่งอยางใด หรือหลายอยางก็ได ทั้งนี้ 
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายอื่นและกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
    (3) การดําเนินคดีจะเปนประโยชนตอผูบริโภคโดยสวนรวม โดยพิจารณา
จาก 
          ก.  ลักษณะของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจใดที่แมวาจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภคเพียงรายเดียว แตมีพฤติการณที่เห็นไดวาหากผูประกอบธุรกิจ
ยังคงประกอบธุรกิจลักษณะนั้นตอไป อาจทําใหผูบริโภครายอื่นๆ ไดรับความเสียหายดวย 

                                                 
49 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. (2548).  สคบ.  กับ  การคุมครองผูบริโภค.  หนา  22. 
50 พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค มาตรา 39 บัญญัติวา “ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดี

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  หรือไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ  ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา
การดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม  คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานอัยการโดย
ความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ  หรือขาราชการในสํานักงานคุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญา
ตรีทางนิติศาสตร  เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาทีดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการ
ละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล  และเมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว  
ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายได 

 ในการดําเนินคดีในศาล  ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสิน หรือคาเสียหาย
ใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย  และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง”.     
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     ข.  ผลของการดําเนินคดีแทนผูบริโภครายใดนั้นจะเปนประโยชนแก
ผูบริโภครายอื่น ๆ ที่ยังมิไดมารองขอตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522  ซ่ึงสามารถมายื่นคํารองขอใหดําเนินคดีภายหลังได 
    (4) การบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล 
           เมื่อคดีละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่ศาลมีคําพิพากษาและคดีถึงที่สุดแลว 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะเปนผูดําเนินการแจงผลการดําเนินคดีใหผูบริโภคที่
รองเรียนทราบ และในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนฝายชนะคดี
และฝายจําเลย (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) ไมปฏิบัติตามคําพิพากษา สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคจะดําเนินการสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ดังนี้ 
          ก.  ทําหนังสือถึงสํานักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
     ข.   ทําหนังสือถึงกรมการขนสงทางบกเพื่อขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ใน
ยานพาหนะตางๆ และ 
     ค.   ทําหนังสือถึงธนาคารพาณิชยในประเทศเพื่อขอตรวจสอบการถือ
ครองเงินในบัญชี 
     ผลการตรวจสอบ หากพบวามีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน กรรมสิทธ์ิในรถยนต 
หรือถือครองเงินในธนาคารพาณิชยก็จะไดมีหนังสือถึงผูบริโภคที่เปนเจาหนาที่ตามคําพิพากษาให
มาประชุมและแตงตั้งตัวแทนเพื่อรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ตามคําสั่ง
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ที่ 7/2544 ลงวันที่ 12 เมษายน 2545) ใหดําเนินการยื่นเรื่องบังคับ
คดีตอกรมบังคับคดี โดยนําเจาพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพยสินดังกลาวออกขายทอดตลาด
และนําเงินที่ไดจากการขายทรัพยสินมาแบงเฉลี่ยใหแกผูบริโภค (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ตอไป51 
 
3.5 การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ ใชประจําวันในครัวเรือน  ใน
 ตางประเทศ 
  ในตางประเทศไดมีการนํากฎหมายประกันภัยความรับผิดเขามาใชกับความรับผิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย แตสําหรับประเทศไทยยังไมมีกฎหมายประกันภัยความรับผิดที่นํามาใช
กับความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายโดยตรง จึงขอกลาวถึงการประกันภัยความรับผิดใน
ประเทศตางๆ  ดังตอไปนี้ 
 
 

                                                 
51สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. (2548). สคบ. กับ การคุมครองผูบริโภค. หนา  23-24.   
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 3.5.1 การประกันภัยความรับผิดในประเทศญี่ปุน 
   การประกันภัยความรับผิดในประเทศญี่ปุนเปนการประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
    3.5.1.1 การประกันภัยความรับผิดแบบบังคับ (Compulsory Liability Insurance) เปน
การประกันภัยความรับผิดที่กฎหมายไดบัญญัติขึ้น ประกอบดวย 
     1)  การประกันภัยความรับผิดจากยานยนตแบบขอบังคับ  (Compulsory 
Automobile Liability Insurance) 
     2)  การประกันภัยความรับผิดของพลังงานปรมาณู (Compulsory Atomic 
Energy Liability Insurance) 
     3)  การประกันภัยการทดแทนชดใชคนงานหรือความรับผิดของนายจาง 
(Workmen’s Compensation Insurance or Employer’s Liability Insurance) 
  3.5.1.2 การประกันภัยความรับผิดโดยสมัครใจ  (Voluntary Liability Insurance) 
     1) พระราชบัญญัติการกระทําอันผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายพลเรือน
บทที่ 5 มาตรา  709  วาดวยการชดใชความเสียหาย  (Civil Code, Chapter  5, Unlawful  Act, Article  
709  ;  Unlawful  Act  …Compensation for  Damage)  ความวา บุคคลใดละเมิดฝาฝน กระทําผิดตอ
สิทธิของผูอ่ืนดวยเจตนา หรือดวยความประมาทแลวไซร  ทานวาบุคคลผูนั้นยอมตองชดใชตอ
ความเสียหายอันเกิดจากการกระทํานั้น 
     2) ประเภทของความรับผิดโดยสมัครใจ 
       ภายใตพระราชบัญญัติการกระทําอันผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
พลเรือน บทที่  5 มาตรา 709  บริษัทประกันภัยของญี่ปุน จึงตองมีการประกันภัยความรับผิดหลาย
ประเภท  จําแนกไดดังนี้ 
     3) การประกันภัยความรับผิดในสภาวการณทั่วไป ไดแก 
      (1)  การประกันภัยความรับผิดของสถานที่ประกอบการ 
      (2)  การประกันภัยความรับผิดของลิฟท   
      (3)  การประกันภัยความรับผิดของงานกอสราง 
      (4)  การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  เปนตน52 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 วิชัย  สันติมหกุลเจริญ. (2534).  เศรษฐศาสตรวาดวยการประกัน.  หนา 349-352. 
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     4) ความรับผิดขั้นต่ําของบริษัทประกันภัย 
 

ความรับผิดขัน้ต่ํา  
ประเภทของความรับผิดโดยสมัครใจ 

 

ความบาดเจ็บทางรางกาย ความเสียหายทางทรัพยสิน 

การประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ 1,000,000 เยนตออุบัติภัยหนึ่งครั้ง 1,000,000 เยนตอป 
การประกันภัยความรับผิดตามวิชาชีพ แตกตางกันในแตละวิชาชีพ  
การประกันภัยความรับผิดสวนบุคคล 1,000,000 เยนตออุบัติภัยหนึ่งครั้ง  
การประกันภัยความรับผิดเบ็ดเตล็ดทั่วไป ข้ึนอยูกับประเภทของการประกันภัย 

ความรับผิดเบ็ดเตล็ดทั่วไป 
 

การประกันภัยความรับผิดของลิฟท 1,000,000 เยนตออุบัติภัยหนึ่งครั้ง 100,000 เยนตออุบัติภัยหนึ่งครั้ง 
    
 3.5.2 การประกันภัยความรับผิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว   จึงมีแหลงที่มาของ
กฎหมายจากการบัญญัติกฎหมายในเรื่องนั้นๆ และคําตัดสินของศาล  โดยกฎหมายที่ใชในเรื่องการ
ประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายในแตละมลรัฐจะมีการบัญญัติขึ้นเอง อันเปนการ
วางหลักเกณฑเบื้องตนของกฎหมายนั้น เชน การจัดตั้งบริษัทประกันภัย การอนุญาตแกผูรับ
ประกันภัยและตัวแทน หลักเกณฑเกี่ยวกับขอสัญญาการประกันภัย  สวนคําตัดสินของศาลใน
สหรัฐอเมริกาจะใชคําตัดสินของศาลเมื่อหลักกฎหมายนั้นปรากฏชัดโดยคําตัดสินของศาลและตอง
ไมขัดตอนโยบายสาธารณะในเขตแดนที่จะบังคับใช  แตคําตัดสินของศาลที่เปนบรรทัดฐานก็อาจ
ถูกกลับไดหากการไมตัดสินตามจะใหผลที่ดีกวา กรณีจะมีปญหาทางกฎหมายเกิดขึ้นเมื่อเปนกรณทีี่
ไมมีกฎหมายบัญญัติและไมเคยมีคําตัดสินของศาลในกรณีเชนนั้นมากอน เชนนี้ศาลจะตองตัดสิน
ตามหลักกฎหมายทั่วไปหรือที่เรียกวา “ขอคิดเห็นของผูพิพากษา (Dicta)” และคําตัดสินนี้ก็จะเปน
บรรทัดฐานในการตัดสินคดีอ่ืนในอนาคตตอไป กฎหมายเรื่องตัวแทนและกฎหมายสัญญากอตัวขึ้น
จากหลักคอมมอนลอวและมีความเปนรูปรางมากขึ้นดวยคําตัดสินของศาลมากกวากฎหมาย
บัญญัต5ิ3 
  การประกันภัยความรับผิดในสหรัฐอเมริกาเริ่มแรกมีแนวคิดเพื่อปกปองผูเอาประกันภัย
จากความสูญเสียอันเนื่องมาจากความรับผิดในทางละเมิดตอบุคคลภายนอก ตอมาก็มีพัฒนาการไป
ในทางปกปองประโยชนของบุคคลภายนอกดวยในลักษณะเปนหลักประกันการไดรับชดใชคา
สินไหมทดแทน และผูเสียหายจะไดรับความคุมครองตามขอกําหนดในกรมธรรมใหเปนผูรับ

                                                 
53 Robert l.  Mehr  and  Emerson  Cammack. (1972). Principle of  Insurance. p. 106.  
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ประโยชนตามกรมธรรม และกรมธรรมยังใหความคุมครองผลกระทบทางการเงินของผูเอา
ประกันภัยดวย54 
  3.5.2.1 กฎหมายคอมมอนลอวไดกําหนดหลักกฎหมายของการประกันภัยความรับผิด 
ซ่ึงจะทําการศึกษาเฉพาะกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก 
     1) ขอสัญญาลมละลายและกฎหมายบัญญัติ  (Insolvency  Clauses  and  State)  
ในกฎหมายมของมลรัฐนิวยอรก  มาตรา  167 ไดบัญญัติไวใหมีในขอสัญญาวา  “การมีหนี้สินลน
พนตัวหรือการลมละลายของผูเอาประกันภัยจะไมทําใหผูรับประกันภัยหลุดพนจากความรับผิด”  
เพื่อที่จะคุมครองผูเสียหายที่ศาลมีคําพิพากษาใหผูเอาประกันภัยตองรับผิดตามกฎหมายตอการ
กระทําละเมิดตอผูเสียหายแลว และยังปกปองผูเอาประกันภัยจากขอตกลงภายใตกรมธรรม
ประกันภัยความรับผิดดวย ซ่ึงมักปรากฏในขอสัญญาในสวนของ  “Action  Against  Company”  
ซ่ึงหากศาลไดตัดสินใหไดรับชดใชจากผูเอาประกันภัยจึงจะสามารถฟองบริษัทผูรับประกันไดโดย
ไมมีการเรียกรองใดๆ กับผูเอาประกันภัยแลว  บุคคลภายนอกจึงอาศัยสัญญาประกันภัยตามหลัก
สัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอกฟองรองหรือดําเนินการอยางอื่นได55 
     2) การกระทําละเมิดโดยเจตนาและคาเสียหายเชิงลงโทษ  (Intentional  Torts  
and  Punitive  Damages) 
      ความสูญเสีย  (Loss) ที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาของผูเอาประกันภัยจะ
ไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยความรับผิด โดยจะมีการกําหนดไวอยางชัดเจนใน
กรมธรรม หรือ อาจถือเปนขอยกเวนตามกฎหมายในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในกรมธรรม ซ่ึงเปน
การนําหลักการกระทําละเมิดโดยเจตนา มาใชบังคับโดยอนุโลม และการประกันภัยความรับผิดจะ
ไมคุมครองความรับผิดที่จะตองชดใชคาเสียหายเชิงลงโทษเนื่องจากเปนการกระทําที่ขัดตอ
นโยบายสาธารณะที่ตองการใหลงโทษผูกระทําผิดที่ไมยอมรับผิด เพื่อใหผูกระทําผิดมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น56 
     3) อุบัติเหตุเปนธรรมชาติของความสูญเสีย  (The Accidental Nature of Loss) 
      ความรับผิดจะตองมีสาเหตุที่ เกิดจากอุบัติเหตุเพราะความรับผิดเปน
นามธรรมจึงตองใหส่ิงที่แสดงชัดเจนเปนรูปธรรม  ส่ิงนี้เปนหลักพื้นฐานซึ่งในกรมธรรมประกันภัย
ความรับผิดจะเขียนอยูในบทนิยามทั่วไปในเรื่องภัยที่คุมครองในขอกําหนดความเสียหาย           
จากอุบัติเหตุ57 

                                                 
54 Robert  E.  Keeton.  (1971). Basic  text  in  insurance  Law.  p. 232-234. 
55 Ibid. p. 233-234. 
56 Ibid. p. 286-287. 
57 Ibid.  p. 288-289. 
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     4)   หนาที่ตอสูคดี  (Duty to Defend) 
       กรมธรรมประกันภัยโดยปกติจะมีบทที่วาตองใหบริษัทประกันภัยมีสิทธิ
แกตางคดีใดๆ  ที่ฟองผูเอาประกันภัยเพื่อเรียกรองเอาคาเสียหายในความบาดเจ็บทางรางกาย  หรือ
ทรัพยสินที่เสียหายภายในขอบเขตขอตกลงเกี่ยวกับการประกัน  (Insurance Agreement) แมวาคดี
นั้น จะไรเหตุผล เปนเท็จหรือกลฉอฉล58  เพื่อเปนการปฏิเสธความรับผิดในศาล และเพื่อเปนการ
คํานวณมูลคาความเสียหายตามหลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 

                                                 
58 Ibid.  p. 462. 
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บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางการประกันภัย 
ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน 

 
 ในบทนี้จะศึกษาวิเคราะหถึงปญหาและกําหนดแนวทางการประกันภัยความรับผิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน เนื่องจากปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวของ 
อันสามารถนํามาบังคับใชเพื่อการเยียวยาชดใชคาเสียหายหลายฉบับ แตกฎหมายแตละฉบับ
ดังกลาวนั้นยังไมสามารถทําใหผูบริโภคซ่ึงไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายไดรับ
การชดใชคาเสียหาย    อยางเปนธรรม และ  ยังไมสามารถใหความคุมครองธุรกิจของผูประกอบการ
ได  ดังนั้น ผูเขียนจึง ขอนํากฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนแต
ละฉบับมาวิเคราะหถึงขอบกพรองในการเยียวยาชดใชคาเสียหาย หรือใหความคุมครองผูบริโภคซึ่ง
ไดรับความเสียหาย  อนึ่งผูเขียนจะนําเสนอถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบในการทําประกันภัย
ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว     ควบคูกันไป  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการคนควา
หารูปแบบ และแนวทางเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดใหสามารถคุมครองผูบริโภคที่ไดรับ
ความเสียหาย โดยจัดใหไดรับการเยียวยาและชดใชคาเสียหายอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ
อยางสูงสุด  
 
4.1 อันตรายของผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน 
 ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน เชน ผงซักฟอก  น้ํายาลางหองน้ํา  ยา 
ฆาหญา เปนตน เปนผลิตภัณฑที่ใชสารเคมีเปนสวนผสมและสารเคมีดังกลาวจัดเปนวัตถุอันตราย 
ซ่ึงการใชผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวจะตองใชดวยความระมัดระวัง  ใชใหถูกวิธีและใชใหถูกตอง
ตามวัตถุประสงคของการอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑนั้น แตแมจะใชดวยความระมัดระวังแลวก็ตาม   
อยางไรก็ดีผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวก็อาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต  รางกาย ตลอดจน
สุขอนามัยของมนุษยหรือสัตวได   นอกจากนี้อาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ดังนั้นใน
หัวขอนี้  ผูเขียนจึงขอกลาวถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชผลิตภัณฑอันตราย  ทั้งนี้ไมวาจะใช
ตรงตามวัตถุประสงคของผลิตภัณฑอันตรายนั้นๆ หรือไมก็ตาม   เพื่อช้ีใหเห็นวาผลิตภัณฑอันตราย
ดังกลาวกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคอยางไร  และสมควรที่จะบังคับใหมีกฎหมายประกันภัย
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ความรับผิดจากผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 4.1.1 อันตรายของผงซักฟอก 
  ปจจุบันการซักหรือทําความสะอาดเสื้อผา เครื่องนุงหมทั้งหลาย ไมวาจะซัก   ทําความ
สะอาดดวยมือ หรือซักดวยเครื่องซักผาอัตโนมัติ  ผลิตภัณฑเพื่อการทําความสะอาดที่ขาดไมได 
ก็คือ ผงซักฟอก    อนึ่งในทองตลาดมีการผลิตผงซักฟอกออกมามากมายหลายยี่หอหลายรูปแบบ 
หลายสูตร แตแทที่จริงแลว สารเคมีที่ใชเปนสวนประกอบหลักในผงซักฟอกเหลานั้นแทบจะไม
แตกตางกัน  โดยมีสวนประกอบทางเคมีหลักๆ อยางเดียวกัน และสวนประกอบทางเคมีของ
ผงซักฟอกอันเปนผลิตภัณฑอันตราย ที่ทางทางสาธารณสุขไดจัดใหอยูในกลุมที่ 8  อันเปนกลุมของ
ผลิตภัณฑซักผาขาว ผลิตภัณฑซักแหง ตามที่ไดจําแนกเบื้องตนไวใหทราบแลวในบทที่ 3 ซ่ึง
สวนประกอบทางเคมีของผงซักฟอก นอกจากจะกอใหเกิดกอใหเกิดผลกระทบตอมนุษย ยัง
กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก กลาวคือ สารเคมีที่ เปนสวนประกอบของ
ผงซักฟอกเหลานี้สามารถทําอันตรายตอสัตวน้ํา และยังทําใหแหลงน้ําเสื่อมโทรมจนสัตวน้ําไม
สามารถดํารงชีวิตอยูได โดยเฉพาะสารลดแรงตึงผิว เชน  LAS และ BAS จะมีอันตรายตอสัตวน้ํา
ในปริมาณความเขมขนต่ํา  นอกจากนี้พวกฟอสเฟตจะทําใหพวกพืชน้ํา เชน แพลงตอน และ
สาหรายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  มีผลตอสัตวที่อาศัยอยูในแหลงน้ํานั้น  สารลดแรงตึงผิวทั้งชนิด 
LAS และ BAS จะไปลอมจับพื้นผิวสารอินทรียตางๆ ที่มีในแหลงน้ํา เมื่อความเขมขนมากขึ้น จะทาํ
ใหกระบวนการยอยสลายเกิดการชะงัก  และเมื่อส่ิงแวดลอมถูกทําลายดวยผลิตภัณฑเหลานี้อยาง
ตอเนื่อง ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสุขอนามัยของมนุษยซ่ึงเปน
ผูบริโภคกลุมใหญของการใชผลิตภัณฑเหลานี้นั่นเอง   

 4.1.2  อันตรายของน้ํายาลางหองน้ํา 
  คณะกรรมการอาหารและยาจัดใหน้ํายาลางหองน้ําเปนผลิตภัณฑอันตราย ควรใชใหตรง
กับวัตถุประสงคในการอุปโภค   ควรตองอานฉลากใหละเอียด โดยเฉพาะวิธีใชและคําเตือน  ควร
ปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพื่อการใชผลิตภัณฑดังกลาวอยางปลอดภัย 
  4.1.2.1 กรณีนําน้ํายาลางหองน้ําไปใชเพื่อการทําแทง 
   จากกรณีที่มีขาวพบคลินิกเถ่ือนใชน้ํายาลางหองน้ําทําแทง โดยใชวิธีฉีดเขาไป
ในชองคลอดเพื่อทําใหเด็กในครรภเสียชีวิต โดยน้ํายาลางหองน้ําไดถูกจัดใหเปนผลิตภัณฑอันตราย
ที่ใชประจําวันในครัวเรือนและทางสาธารณสุขไดจัดใหอยูในกลุมที่ 9 ผลิตภัณฑที่ใชทําความ
สะอาด  ฆาเชื้อที่พื้นฝาผนังเครื่องสุขภัณฑ  และวัสดุตางๆ  ตามที่ไดจําแนกใหทราบไวในบทที่ 3  
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   น้ํายาลางหองน้ําจัดเปนผลิตภัณฑอันตรายที่มีสภาพเปนกรด มีการใชกรดเกลือ 
กรดไฮโดรคลอลิก โดยท่ัวไปจะใชทําความสะอาดหองน้ําที่มีคราบสกปรกมาก โดยไมนิยมใชทํา
ความสะอาดหองน้ําประจําวัน   เนื่องจากมีฤทธิ์กัดกรอนซีเมนตที่ใชยาแนวหองน้ําใหหลุดลอกได 
นอกจากประเภทที่เปนกรดแลว ยังมีประเภทที่เปนดาง เชน โซดาไฟ หรือโซเดียมไฮดรอกไซด  ซ่ึง
โดยทั่วไปจะใชละลายไขมันที่ อุดตันทอน้ํ าทิ้ ง  และพวกที่มีสารลดแรงตึงผิว  มักจะเปน
สวนประกอบหลักในผลิตภัณฑทําความสะอาด โดยจะทําใหส่ิงสกปรกที่ติดอยูที่พื้นผิวหลุดออก    
ทั้งนี้กรด  ดาง และสารลดแรงตึงผิวดังกลาว หากเขาสูรางกายไมวาทางใด เชน จากการรับประทาน
เขาไป จะมีพิษเฉียบพลัน คือเจ็บปวดรุนแรงจากการกัดกรอนเนื้อเยื่อบริเวณปาก  คอหอย และชอง
ทอง มีอาการถายเหลวสีดําคล้ํา ความดันโลหิตลด หลอดอาหารและกระเพาะอาหารทะลุ หากไดรับ
จากการสูดดมเขาไปจะเกิดอาการไอ สําลัก ปวดศีรษะ ปอดบวม หายใจลําบาก และหากสัมผัส
ผิวหนังจะเกิดอาการปวดแดง ระคายเคืองและไหม โดยเฉพาะในกรณีที่มีการฉีดน้ํายาลางหองน้ํา
เขาไปในชองคลอด ซ่ึงเปนอวัยวะที่บอบบาง ก็จะทําใหเกิดการกัดกรอนเนื้อเยื่อบริเวณนั้น อาจทํา
ใหมดลูกทะลุ เปนแผลติดเชื้อ และอาจเปนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได 
  4.1.2.2   กรณีถูกน้ํายาลางหองน้ําสาดหนา 
   ผูเสียหายโดนน้ํายาลางหองน้ําเทราดใสใบหนาขณะนอนหลับ น้ํายาลางหองน้ํา
ไดไหลเขาตาทําใหเจ็บปวดดิ้นทุรนทุราย ปวดแสบปวดรอน โดยเขารับการรักษาที่หองไอซียู 
แพทยระบุวาอาการดวงตาเริ่มมองแสงไดบางแลว แตยังไมสามารถยืนยันวาจะมองเห็นไดตามปกติ
หรือไม รวมถึงใบหนาที่พุพองก็ยังไมรับรองวาจะหายเหมือนเดิม1 

   4.1.2.3 กรณีกินน้ํายาลางหองน้ํา 
   นางสาวเบญจวรรณ แซลี นําน้ํายาลางหองน้ําผสมกับนมใหลูกกินจนสิ้นใจและ
กินน้ํายาลางหองน้ําฆาตัวตายตาม2 
 

 4.1.3 อันตรายของยาฆาหญา 
             ยาฆาหญามีสารเคมีที่มีพิษเปนสวนประกอบจัดเปนวัตถุอันตรายที่ใชประจําวันใน
ครัวเรือน การใชยาฆาหญากอใหเกิดสารพิษ เชนในหมูบาน ตําบล และทั่วทั้งจังหวัดสุรินทรมีการ
ใชยาฆาหญากันอยางแพรหลายทุกครัวเรือน  ซ่ึงการใชยาฆาหญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบ
มากมายทั้งตอส่ิงแวดลอม มนุษย  สัตว พืชผลทางการเกษตรตางๆ เชน พริกที่ปลูกในสวน ใน
หมูบาน ในนา ที่โตจนออกดอกติดผลถึงกับเหี่ยวเฉาลงและตายไป หนอนไหมที่โตเต็มที่   ก็ตายไป
หลายกระดง แมแตกล่ินยาฆาหญาก็ทําใหเด็ก ๆ หายใจไมไดจนตัวขึ้นสีมวง ผลกระทบมีเพิ่มขึ้น 

                                                 
1 www.  kapook.com. 
2 www.th.newspeg.com. 
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ทุกครั้งในเวลาทํานาก็อากาศเสียไมบริสุทธิ์เหมือนแตกอน น้ําฝนก็มีสารพิษตกคางเปนผลเสีย 
ตอทุกคน3  นอกจากนี้ยาแลนเนส  ก็จัดเปนสารเคมีที่เปนผลิตภัณฑอันตรายใชสําหรับฆาหญา
ประเภทหนึ่ง   แตก็ไดมีการนํายาแลนเนสไปผสมกับอาหารทําเปนยาเบื่อใหสุนัข  หรือแมวกิน 
และยังมีการนํายาแลนเนสไปผสมกับเหลาดื่มเพื่อฆาตัวตายอีกดวย 
  อนึ่ง ยาฆาหญานี้ไมไดจัดเปนวัตถุอันตรายที่จะอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) แสดงใหเห็นวาผูบริโภคไมไดรับความคุมครองจากผลกระทบที่เกิดจากการใช
ยาฆาหญาดังกลาว ทําใหผูบริโภคเมื่อไดรับความเสียหายจึงไมสามารถที่จะไปเรียกรองคาเสียหาย
ได ไมมีหนวยราชการที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นหากมีการบังคับใหทําประกันภัยความรับผิดตอ
ผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายก็สามารถเรียกรองใหบริษัทที่ รับ
ประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑอันตรายนั้นชดใชคาเสียหาย ถือเปนการคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคที่ดีทางหนึ่ง 
  จากเรื่องที่กลาวมาขางตนมีผูไดรับความเสียหายและรองเรียนไปยังคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) แตเนื่องจากผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวไมไดอยูในความรับผิดชอบของ อย. ดังนั้นทาง 
อย. จึงผานเรื่องไปที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อใหชวยดําเนินการตรวจสอบการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช
ในพื้นที่ที่มีการรองเรียนและแจงผลการดําเนินงานใหทางศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค  ถึงแมศูนย
พิทักษสิทธิผูบริโภค จะพิสูจนไดวายาฆาหญากอใหเกิดความเสียหายก็อาจมีกระบวนการเยียวยา
โดยสั่งระงับการใชผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว หรือออกมาตรการเพื่อมาควบคุมการใชผลิตภัณฑ
อันตรายนี้เทานั้น     แตขณะเดียวกันในสวนของผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายแลวกลับไมไดรับ
การเยียวยาชดใชคาเสียหายแตอยางใด 
   
4.2 วิเคราะหปญหาของกฎหมายแพงพาณิชยท่ีเก่ียวกับการประกันภัยความรับผิด 
 จากผลการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
อันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน ที่กลาวมาในบทที่ 3 แสดงใหเห็นวาบทกฎหมายดังกลาว ยังไม
สามารถใหความคุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวัน
ในครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูเขียนจึงนํากฎหมายแตละฉบับมาวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็น
วาเหตุใดผูบริโภคจึงยังไมไดรับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคอยางแทจริง   

 4.2.1  วิเคราะหปญหาของกฎหมายลักษณะซื้อขาย 
  ในปจจุบันสังคมไทยไดมีการเจริญเติบโตเปนอันมาก ทําใหการผลิตสินคาและบริการ 
กับการบริโภคสินคาและบริการมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากในสมัยอดีต โดยขั้นตอนในการผลิต

                                                 
3 www.consumerthai.org. 
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สินคาสูงขึ้นมีการใชเทคโนโลยีที่สลับซับซอนมากขึ้นตองใชความรูความสามารถในการผลิต  วิธี
ในการจําหนายสินคาก็มีหลายวิธีทําใหการไดมาซึ่งสินคาและบริการของผูบริโภคเปลี่ยนไป สงผล
ใหความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภคในฐานะคูสัญญาซื้อขายแทบจะไมเกิดขึ้นเลย เพราะ
ระบบผลิตเปนแบบอุตสาหกรรม  สินคาที่ถูกผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมไมสามารถมาถึงมือ
ผูบริโภคไดโดยตรงมีการจัดจําหนายหลายชวงหลายตอนจนทั้งขายสง  และขายปลีก ซ่ึงสวนใหญ
รานขายปลีกมักจะเปนผูขายคนสุดทายที่จะมีความสัมพันธกับผูซ้ือ ดังนั้นจึงขอนําปญหาของ
กฎหมายลักษณะซื้อขายมาวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นวา กฎหมายที่กลาวมายังใหความคุมครอง
ผูบริโภคไดเพียงพอหรือไม โดยจะขอกลาวดังนี้ 
  4.2.1.1 การบังคับใชกฎหมายกับผูเสียหาย 
    บทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองในกฎหมายลักษณะซื้อ
ขายนั้นใชบังคับระหวางคูสัญญา คือผูซ้ือและผูขายเทานั้น ดังนั้นหากผูที่ไดรับความเสียหายเพราะ
ความชํารุดบกพรองของสินคาไมใชผูซ้ือสินคานั้นมาจากผูขาย  เชน ลูกจางทําความสะอาดบานใช
น้ํายาลางหองน้ําในขณะใชไดสูดเอากลิ่นของน้ํายาลางหองน้ําซึ่งเปนผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
ประจําวันในครัวเรือน จนเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ และอาเจียนออกมาเนื่องจากแพกล่ินของสารเคมี
ที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว ลูกจางจึงเปนผูไดรับความเสียหาย แตลูกจาง
ไมไดเปนคูสัญญาในการซื้อผลิตภัณฑอันตรายนี้ ดังนั้นบุคคลที่ไมใชคูสัญญายอมไมสามารถ
ฟองรองใหผูขายรับผิดตามสัญญาซื้อขายที่ผูขายทําไวกับผูซ้ือได และจะนําหลักในเรื่องของสัญญา
เพื่อประโยชนบุคคลภายนอกตามที่ระบุไวในมาตรา 374  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาใชก็ไมไดเหมือนกันเพราะมาตราดังกลาว  เปนเรื่องที่คูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาวาจะชําระหนี้
ใหแกบุคคลภายนอก และก็ไมเคยปรากฏวาศาลฎีกาไดตีความวาความรับผิดของผูขายเพื่อความ
ชํารุดบกพรองของทรัพยสินที่ขายตามความในมาตรา 472 และมาตรา 473 นั้นขยายไปถึงการ
คุมครองบุคคลภายนอกที่ไมใชคูสัญญากับผูขายดวย 
    นอกจากนี้แมผูซ้ือจะเปนผูเสียหายและฟองรองคดีเอง ผูซ้ือก็ไดแตฟองรอง
ผูขายซ่ึงเปนคูสัญญากับผูซ้ือใหรับผิดไดเทานั้น โดยสวนใหญผูขายสินคาใหแกผูบริโภคก็มักจะ
เปนพอคาปลีกซึ่งโดยมากแลวจะเปนผูประกอบการรายยอย ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นมักมี
จํานวนมากพอคาปลีกก็อาจไมมีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอที่จะชดใชคาเสียหาย แตผูซ้ือ 
ก็ไมสามารถที่จะฟองรองพอคาสงหรือผูผลิตไดโดยตรง  ดังนั้นการนําหลักเรื่องความรับผิดเพื่อ
ความชํารุดบกพรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาใชกับคดีความรับผิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนนั้น จึงไมสามารถที่จะสนองตอบนโยบายในเรื่องการ
คุมครองผูบริโภคไดอยางเพียงพอ 
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  4.2.1.2   การบังคับใชกฎหมายกับการจําแนกคูสัญญา 
    บทบัญญัติของกฎหมายลักษณะซื้อขายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น
ไมไดแยกแยะระหวางสัญญาซื้อขายที่ทําขึ้นระหวางพอคากับพอคา และสัญญาซื้อขายที่ทําขึ้น
ระหวางพอคากับผูบริโภค ดังนั้นจึงขาดแนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการคุมครองผูบริโภค ดังจะ
เห็นไดจากการที่กฎหมายยกเวนความรับผิดของผูขายใหตามความในมาตรา 473 แลว บทบัญญัติ
ในมาตรา 483 ถึง มาตรา 485 ยังยอมใหมีการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูขายโดยสัญญาได
ดวย ซ่ึงแตกตางกับกฎหมายของตางประเทศที่หามมิใหผูขายยกเวนหรือจํากัดความรับผิดเพื่อความ
ชํารุดบกพรองของสินคาในกรณีที่เปนสัญญาซื้อขายระหวางพอคากับผูบริโภค 
  4.2.1.3 การบังคับใชกฎหมายกับการเรียกรองคาเสียหาย 
    ในการฟองรองใหผูขายรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูซ้ือในกรณีทรัพยสินที่ขาย
ชํารุดบกพรองนั้นตกอยูภายใตบังคับของบทบัญญัติมาตรา 222 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  โดยผูขายจะรับผิดเฉพาะคาสินไหมทดแทนความเสียหายอันพึงเกิดขึ้นโดยปกติตาม
ธรรมดาอันเนื่องมาจากการสงมอบสินคาที่ชํารุดบกพรอง แตไมตองรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิด
แตพฤติการณพิเศษ ผูขายจะรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษก็ตอเมื่อผูขาย 
คาดเห็นไดหรือควรคาดเห็นไดวาจะเกิดความเสียหายเชนนั้นขึ้น ดังนั้นการที่ผูซ้ือฟองเรียกราคา 
ที่ชําระไปแลวคืนจากผูขายก็ดี การฟองรองเรียกคาเสื่อมราคาจากผูขายหรือการลดราคาทรัพยก็ดี
การฟองเรียกคาขาดประโยชนจากการใชทรัพยก็ดี การฟองเรียกคาใชจายในการซอมแซมทรัพยก็ดี 
การขอใหเปลี่ยนทรัพยก็ดี หรือการฟองรองเรียกคาขนสงทรัพยเพื่อทดแทนสวนที่ชํารุดบกพรอง 
ส่ิงเหลานี้เห็นไดชัดวาเปนคาสินไหมทดแทนความเสียหายอันพึงเกิดขึ้นโดยปกติธรรมดาจากการที่
ผูขายสงมอบทรัพยสินอันชํารุดบกพรองใหแกผูซ้ือ แตถาผูซ้ือไดรับอันตรายแกกายหรือชีวิต 
อันเนื่องมาจากความชํารุดบกพรองของผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนที่ซ้ือขายนั้น  
มีขอสังเกตวา เปนความเสียหายตามปกติธรรมดาหรือเปนความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ 
เพราะถาถือวาเปนความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษแลว ผูขายจะตองรับผิดตอเมื่อคาดเห็น
ไดหรือควรคาดเห็นไดวาความเสียหายเชนนั้นจะเกิดขึ้น ซ่ึงจะทําใหผูเสียหายไมไดรับความ
คุมครองในบางกรณี ปญหานี้อาจตองพิจารณาผลิตภัณฑอันตรายเปนชนิดๆ ไปวาผูขายคาดหมาย
ไดหรือไมวาสินคาชนิดนั้นๆ หากชํารุดบกพรองแลวจะกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสินของบุคคลอื่นหรือไม  

 4.2.2 วิเคราะหปญหาของกฎหมายลักษณะละเมิด 
  เมื่อมีความเสียหายอันเกิดจากการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน 
ผูเสียหายอาจอาศัยกฎหมายลักษณะละเมิดเพื่อเยียวยาชดใชคาเสียหายได ในกฎหมายลักษณะ
ละเมิดของไทย มาตรา 420  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนกฎหมายที่ถือหลักความผิด
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คือ ตองมีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ผูเสียหายตองเปนฝายพิสูจนใหไดความชัดเจน
วา จําเลยกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกโจทก ความเสียหาย
อันเกิดจากผลิตภัณฑอันตรายอาจแตกตางจากกรณีละเมิดทั่วๆ ไปตรงที่ผู เสียหายเปนผูใช
ผลิตภัณฑนั้น ผูผลิตหรือผูขายอาจไมมีการกระทําใดๆ ในขณะเกิดความเสียหายขึ้น แตถาผูเสียหาย
สามารถนําสืบไดวา ในขณะที่ผลิตหรือขณะที่ผลิตภัณฑอันตรายอยูในความครอบครองของผูขาย
นั้น มีความผิดปกติอันกอใหเกิดความเสียหายได ดังนั้นการนําหลักความรับผิดในคดีละเมิดของ
ไทยมาใชกับคดีความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน จะมีอุปสรรคตอ
การเยียวยาชดใชความเสียหาย ดังนี้ 
  4.2.2.1  ในประเด็นหนาที่นําสืบ 
    ตามหลักความรับผิดในมาตรา 420 ผูเสียหายหรือโจทกมีภาระการพิสูจน   ซ่ึง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 84 บัญญัติวา “ผูใดกลาวอางขอเท็จจริงอยางใด
เพื่อสนับสนุนคําฟองคําใหการของตนใหหนาที่นําสืบขอเท็จจริงนั้นตกอยูแกคูความฝายที่กลาว
อาง”  จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวา  เมื่อผูที่ไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑอันตราย 
นําคดีมาฟอง เทากับวาเปนผูกลาวอางขอเท็จจริงวาผูผลิตสินคาทําละเมิด ตามมาตรา420  หนาที่นํา
สืบขอเท็จจริงวาผูผลิตสินคาทําละเมิดก็จะเปนของผูที่ไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑ
อันตราย ซ่ึงหนาที่นําสืบขอเท็จจริงเชนนี้ไมใชเร่ืองงาย เนื่องจากขอเท็จจริงในการผลิต  ผูผลิต
สินคาเทานั้นที่รู ปญหาเชนนี้ก็จะทําใหผูที่ไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายไมได
รับการเยียวยาชดใชความเสียหาย เนื่องจากไมสามารถพิสูจนไดวาผูผลิต จงใจหรือประมาทเลินเลอ  
  4.2.2.2  ประเด็นคาสินไหมทดแทน  
    ในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑอันตรายที่
ใชประจําวันในครัวเรือน ตามกฎหมายลักษณะละเมิดของไทย ผูเขียนมีความเห็นวาบทบัญญัติใน
กฎหมายไทยในสวนที่วาดวยการกําหนดคาสินไหมทดแทนบัญญัติไวกวางพอที่จะเยียวยาชดใช
ความเสียหายทุกประเภท ตราบเทาที่โจทกสามารถนําสืบได เพราะฉะนั้นไมวาจะเปนความเสียหาย
ตอรางกายและจิตใจ ความเสียหายตอโอกาสในชีวิต เหลานี้ลวนเปนความเสียหายที่โจทกอาศัย
บทบัญญัติมาตรา 438 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได แตบทบัญญัติมาตรา 438 ไมใชบท
อนุญาตใหศาลกําหนดคาสินไหมทดแทนอันเปนการลงโทษ เพื่อวัตถุประสงคในการปรามการ
กระทําอันเปนละเมิด ทีเรียกวา Punitive Damages แมวาจะบัญญัติใหศาลกําหนดคาเสียหายตาม
พฤติการณ และความรายแรงแหงละเมิดก็ตาม เพราะการกําหนดคาเสียหายตามพฤติการณ และ
ความรายแรงแหงละเมิดศาลตองกําหนดเปนการเยียวยาชดใช มิใชกําหนดเปนคาปรับ หรือเพื่อ
ลงโทษใหเข็ดหลาบ อีกทั้งศาลไมมีอํานาจกําหนดเกินไปกวาที่โจทกเสียหายหรือเกินไปกวาคําขอ
ของโจทก สวนโจทกเองก็ไมมีสิทธิเรียกเกินกวาความเสียหายที่ตนไดรับ 
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  4.2.2.3  ประเด็นผูเสียหายมีสวนผิด 
    กรณีที่โจทกมีสวนผิดในการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน 
เมื่อจําเลยนําสืบใหศาลเห็นไดเชนนั้น ศาลมีสิทธิกําหนดคาเสียหายไดตามหลักเกณฑที่บัญญัติไว
ในมาตรา 442  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงการมีสวนผิดของโจทกอาจเกิดจากการที่
โจทกไมใชผลิตภัณฑอันตรายตามคําเตือนของผูผลิต หรือเกิดจากโจทกสะเพราเลินเลอ เหลานี้ศาล
สามารถใชเปนขอพิจารณาเพื่อกําหนดใหจําเลยชดใชคาเสียหายตามสวนแหงการกระทํา คือ
พิจารณาวาความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะโจทกหรือจําเลยเปนผูกอมากนอยกวากันเพียงใด ซ่ึงกรณี
ดังกลาวศาลจะรูขอเท็จจริงไดก็โดยการนําสืบของโจทกและจําเลย  ในการพิสูจนวาฝายไหนเปน 
ผูกอความเสียหายมากนอยกวากันนั้น  ไมสามารถนํามาใชใหเกิดความเปนธรรมกับการพิสูจน
ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายไดโดยโจทกคือผูเสียหาย มักเปนฝายที่เสียเปรียบเนื่องจาก
ขั้นตอนในการผลิต สารเคมีที่ใชเปนสวนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑอันตรายอยูในความรูเห็น
ของฝายจําเลยแตฝายเดียว  เมื่อโจทกเปนผูมีสวนผิดในการใชผลิตภัณฑอันตราย  ถาจําเลยพิสูจนได
วาโจทกประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยโจทกไมสามารถพิสูจนความเสียหายดังกลาวเกิดจาก
ผลิตภัณฑอันตรายของจําเลยดวย โจทกซ่ึงเปนผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายก็จะไมไดรับการ
เยียวยาชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย สิทธิของผูบริโภคจึงไมไดรับความคุมครองเทาที่ควร 
แตหากมีกฎหมายบังคับใหบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน ทําประกันภัย
ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว ก็จะทําใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภค โดยสามารถเรียกรองเอาจากบริษัทที่รับประกันความรับผิดของ
ผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว ไดทันทีโดยไมตองนําคดีมาฟองตอศาลจึงไมมีปญหาในเรื่องการพิสูจน
วาความเสียหายเกิดจากฝายไหนมากนอยกวากัน 
  4.2.2.4 ประเด็นเรื่องอายุความ 
    ในการเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากละเมิดในสังคมปจจุบัน  เฉพาะอยางยิ่งใน
การสืบหาตัวผูตองรับผิดในกรณีที่ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนกอใหเกิดความ
เสียหาย กรณีจะยุงยากมากขึ้นอีกหลายเทาหากปรากฏวาผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวที่เปนตนเหตุ 
มีสวนประกอบมากมายและสลับซับซอน และมีผูผสม หรือสวนประกอบนั้นหลายราย หรือเปน
กรณีที่ผูผลิตเปนบริษัทตางประเทศและผูจําหนายไมมีหนาที่ตองรับผิดชอบ หรือไมมีสวนผิดใน
การจําหนายจนไมสามารถฟองเปนคดีละเมิดได สวนระยะเวลาที่โจทกมีโอกาสใชสิทธิ ตาม มาตรา 
448 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหโจทกฟองคดีภายใน 1 ป นับแตวันที่โจทกรูถึงการ
ละเมิดและรูตัวผูพึงตองชดใช คาสินไหมทดแทนซึ่งระยะเวลา 1ปเปนระยะเวลาที่ส้ันในการรูตัว
บุคคลที่จะถูกฟองเปนจําเลย  แตสําหรับระยะเวลาที่โจทกมีโอกาสใชสิทธิไดอยางมากที่สุดคือ 
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10 ปนับแตวันทําละเมิดคือ วันที่โจทกไดรับความเสียหาย ผูเขียนเห็นวา ยังคงเหมาะสมดีไมส้ัน
จนเกินไปในการที่โจทกจะสืบคนใหพบวาควรฟองใครเปนจําเลยบาง    
 
4.3 วิเคราะหปญหากฎหมายลักษณะอื่นท่ีเก่ียวกับการประกันภัยความรับผิด 
 ตามที่ผูเขียนไดวิเคราะหถึงปญหาในการปรับใชหลักตามกฎหมายแพงพาณิชยที่
เกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดไวดังกลาวขางตนแลวนั้น  ในหัวขอนี้ผูเขียนจะวิเคราะหถึง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันภัยความรับผิดดวย เพื่อแสดงใหเห็นวา  หลักกฎหมายที่มี
บังคับใชอยูในปจจุบันเกิดขอขัดของและอุปสรรคในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอุปโภค
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนอยางไร   

 4.3.1 วิเคราะหปญหาตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535    
  จากที่กลาวมาในบทที่  3  ถึงหลักเกณฑความรับผิดในทางแพงตามที่บัญญัติไวในหมวด 
3 ของ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 นั้นยังมีประเด็นที่ไมชัดเจน  กลาวคือ 
   มาตรา 59 ถึงมาตรา 62 ระบุเกี่ยวกับหนาที่ของผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง ผูมีไวใน
ครอบครองเกี่ยวกับความระมัดระวังในการดูแลวัตถุอันตรายไว  แตมาตรา 63 บัญญัติใหผูผลิต ผูนํา
เขา ผูขนสง ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแตวัตถุ
อันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัย
หรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเองความรับผิดตามบทบัญญัติในมาตรา 63 มีลักษณะ
เชนเดียวกับ Strict Liability ที่ไมไดอยูบนพื้นฐานของความจงใจหรือประมาทเลินเลอของบุคคลที่
ตองรับผิด ถาเปนเชนนั้นหนาที่ตาง ๆ ที่ระบุไวในมาตรา 59 ถึง 62 นั้นก็จะไมมีสวนเกี่ยวของกับ
การวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 63 นอกจากนี้ความรับผิดในมาตรา 63 ก็เนนเฉพาะ
กรณีที่วัตถุอันตรายอยูในความครอบครองของบุคคลในมาตรานี้เทานั้น ซ่ึงมีลักษณะทํานอง
เดียวกับมาตรา 437 วรรค 2  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หลัก Strict Liability นี้ ไดถูก
นํามาใชกับกรณีของความรับผิดของผูขายและผูสงมอบวัตถุอันตรายดวยตามที่ปรากฏในมาตรา 64      
  มาตรา 63 ประกอบมาตรา 64 มีใจความหลักที่สําคัญวา ในกรณีที่ผูผลิตไดขายวัตถุ
อันตรายไปแลวและมีการสงมอบกันเปนทอด ๆ ตอไปจนถึงผูบริโภค ผูขายรายสุดทายเทานั้นที่
จะตองรับผิดตอผูเสียหาย เพราะผูขายที่อยูในลําดับตน ๆ  และผูผลิตนั้นไมไดครอบครองวัตถุ
อันตรายนั้นอีกตอไปแลวตามความในมาตรา 63   ผูผลิตและผูขายในลําดับตน ๆ จึงไมตองรับผดิใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายนั้น แตแมจะไมตองรับผิดตามความในมาตรา 63 แตผูผลิต 
ผูนําเขา ผูขายสง ผูขายปลีก คนกลาง และผูมีสวนในการจําหนายจายแจกทุกชวงตอจากผูผลิตจนถึง
ผูที่ตองรับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา 64  ตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิดดวยตามความ
ในมาตรา 66  แตในขณะเดียวกันมาตรา 68 ตอนตน กลับใหสิทธิแกผูที่ไดชดใชคาสินไหมทดแทน
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ใหแกผูเสียหายในอันที่จะไลเบี้ยเอากับผูสงมอบวัตถุอันตรายใหแกตน หรือผูที่มีสวนในการสง
มอบในลําดับตาง ๆ ถัดขึ้นไปคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนก็ไดไปจนถึงผูผลิต ซ่ึงหมายความวาผูที่
ตองรับผิดในทายที่สุดก็คือผูผลิตเทานั้น  ดังนั้นความรับผิดของบุคคลตามมาตรา  63  มาตรา 64  
มาตรา 65 และมาตรา 66 ที่ไมใชผูผลิตก็เปนเพียงผูออกเงินทดรองแทนผูผลิตในการชดใชคา
สินไหมทดแทนแกผูเสียหายเทานั้น ไมมีความรับผิดเปนสวนตัวเพราะมาตรา 68 ไมไดระบุวาจะไล
เบี้ยไดในจํานวนเทาใด ซ่ึงก็หมายความวาสามารถไลเบี้ยไดทั้งหมด ยกเวนกรณีที่ผูนั้นกระทําการ
ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหเกิดการละเมิดขึ้น ก็จะมีสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกินจาก
ความรับผิดโดยเฉพาะของตนเทานั้น แตแมกระนั้นก็ไมมีบทบัญญัติในมาตราใดระบุวาในกรณี
ดังกลาวจะกําหนดสวนแหงความรับผิดไวไดอยางไร    
   กรณีที่ผูผลิตไดสงมอบวัตถุอันตรายใหแกผูขายสง และผูขายสงไดขาย  และสงมอบ
ใหแกผูคาปลีก  และดวยความประมาทเลินเลอของผูคาปลีกทําใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย  
กรณีนี้ผูเสียหายสามารถฟองผูผลิต ผูคาสง และผูคาปลีกเปนจําเลยรวมกันไดตามความในมาตรา 66 
ถาผูคาสงไดชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไป ผูคาสงสามารถไลเบี้ยเอาจากผูผลิตไดตาม
ความในมาตรา 68 ถาผูผลิตไดชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายผูผลิตไมสามารถไลเบี้ยเอา
จากผูคาสงไดตามความในมาตรา 68 แตถาผูคาปลีกเปนผูชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย 
ผูคาปลีกจะไลเบี้ยเอาจากผูคาสงหรือผูผลิตโดยอาศัยมาตรา  68 นั้นไมนาจะทําไดเลย   เพราะความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกผูเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูคาปลีกเพียงคนเดียว ในทาง
ตรงกันขามผูผลิตหรือผูคาปลีกเมื่อไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไปแลวนาจะอยูใน
ฐานะผูรับชวงสิทธิของเจาหนี้ตามความในมาตรา 229 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมา 
ไลเบี้ยเอาจากผูคาปลีกซึ่งไดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
ขึ้น จึงดูเหมือนวามีทางเดียวที่ผูคาปลีกที่กระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอกอใหเกิดความ
เสียหายและไดชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกผูเสียหายไปแลวจะสามารถไลเบี้ยเอา
จากผูคาปลีกหรือผูผลิตเอาสวนที่เกินจากความรับผิดโดยเฉพาะของตน นั่นก็คือผูคาปลีกก็ตอง
พิสูจนวาผูผลิตก็ไดมีสวนในการจงใจหรือประมาทเลินเลอกอใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหายดวย
เชนกัน 
  หากกรณีเปนดังที่กลาวมาขางตนความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูผลิตหรือผูคาสง
ไมใชเงื่อนไขของความรับผิดตอผูเสียหายตามมาตรา 63 และมาตรา 64  แตเปนเงื่อนไขในการใช
สิทธิไลเบี้ยของผูคาปลีกที่ทําละเมิดดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอที่จะไลเบี้ยเอาจากผูคาสง
หรือผูผลิต ในการกําหนดสัดสวนความรับผิดดังกลาวก็คงตองนํามาตรา  432  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องการทําละเมิดรวมกันมาบังคับใชโดยอนุโลมในฐานะที่เปน
บทบัญญัติที่ใกลเคียงอยางยิ่ง 
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    ความรับผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จํากัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากวัตถุอันตรายที่
อยูในประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเทานั้น  ดังนั้น ผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
ประจําวันในครัวเรือนบางประเภทหากไมถูกจัดอยูในนิยามของคําวา “วัตถุอันตราย” ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ไมอาจนําหลักการที่กําหนดไวมาบังคับใชได ทําใหตองกลับไปใชหลัก
กฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงก็ยังไมอาจเยียวยาความเสียหายใหผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาใดนัก 

 4.3.2 วิเคราะหปญหาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  

  จากผลการศึกษา  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ที่กลาวไวในบทที่ 3 
เห็นวา  พระราชบัญญัติดังกลาวยังใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการ
ใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนไดไมเพียงพอ โดยมีปญหาที่ตองพิจารณา  ดังนี้ 
  4.3.2.1 ปญหามาตรการพิสูจนความไมเปนอันตราย 
    มาตรการที่ใหผูประกอบธุรกิจพิสูจนความไมเปนอันตรายนี้ มิใชความรับผิดใน
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน แตเปนมาตรการปองกันความเสียหายในการบริโภค
ของประชาชนทั่วไป  บทบัญญัติมาตรานี้ยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก เพราะเกณฑควรสงสัยวา  
“ อาจเปนอันตราย”  คอนขางจะไมแนชัดและเปนปญหาวา การพิสูจนถึงความปลอดภัยไมเปน
อันตรายฝายผูประกอบธุรกิจตองเปนภาระในกรณีสินคาที่ไมมีสถาบันใดสามารถพิสูจนได 
ผูประกอบธุรกิจตองเอาออกจากตลาดหรือทําลายซึ่งไมเปนผลดีตอการประกอบธุรกิจ เพราะ
กฎเกณฑไมชัดเจน ผูตัดสินวาอะไรเปนอันตรายหรือไม ไมใชเร่ืองงายในหลายกรณีแทบจะหาขอ
ยุติไมได  ซ่ึงการบัญญัติกฎหมายใหมีการสั่งพิสูจน ส่ังใหทําลายโดยฝายบริหารเพียงลําพังไมผาน
การพิจารณาของศาล เปนเรื่องที่ลิดรอนสิทธิในทรัพยสินสวนบุคคล หากดุลพินิจและกระบวนการ
พิสูจนไมมีหลักเกณฑที่ยอมรับไดทั่วไป ยอมเปนปญหาในการประกอบกิจการของภาคธุรกิจ 
  4.3.2.2 ปญหาการดําเนินคดี 
    การฟองเรียกคาเสียหายแทนผูที่ไดรับความเสียหายจากการบริโภค ตามมาตรา 
39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ที่ไดกลาวไวในบทที่ 3  ผูเขียนเห็นวาการ
ดําเนินคดีดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูบริโภคสวนรวม ทั้งนี้ใหแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อ
ยกเวนคาธรรมเนียม แตการดําเนินคดีดังกลาวนี้มิไดมีกระบวนวิธีพิจารณาเปนพิเศษแตอยางใด 
ไมวาจะเปนหนาที่นําสืบของโจทก หรือการเรียกคาเสียหาย  นอกจากนี้อํานาจของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคที่ส่ังใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 มาตรา 36 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคนั้น ยังคงคํานึงวาคดีที่ผูบริโภคเสียหายนั้นมูลคาของความเสียหาย
ของผูบริโภคแตละรายอาจมีจํานวนนอยจนทําใหผูบริโภคคิดวาไมคุมคาที่จะดําเนินการฟองรองคดี   
ซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมิใชบทบัญญัติที่ใหผลของคดีมีตอผูเสียหายทั้งหลายที่มิไดเปน
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โจทก หรือเรียกวา Class Action เหมือนในตางประเทศ แตกฎหมายก็ไดใหอํานาจแกคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคและสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคที่ไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีแทนผูบริโภคได ดังนั้น พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภคฉบับนี้จึงมิใชกฎหมายที่กําหนดความรับผิดในผลิตภัณฑอันตรายหรือเปลี่ยนแปลงหลัก
ความรับผิดในผลิตภัณฑอันตรายใหผิดแผกแตกตางจากหลักกฎหมายลักษณะละเมิดที่กลาวมา
แลวแตประการใด 

 4.3.3   วิเคราะหปญหาตาม รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา
  ท่ีไมปลอดภัย 
  เนื่องจากราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เปนกฎหมายใหมสําหรับประเทศไทย แตในประเทศที่
พัฒนาแลวเชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ประเทศในยุโรป นั้นไดมีกฎหมายนี้ใชบังคับมาเปนเวลานาน
แลว และไดกอใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการและผูบริโภคเปนอันมาก  ที่สําคัญและเห็นได
อยางชัดเจนคือ ตนทุน คาใชจาย และความเสี่ยง ของผูประกอบการผลิตสูงขึ้นมาก ในบางครั้งมีผล
ใหธุรกิจบางรายตองลมละลาย หรือเลิกกิจการไป  ประเทศที่พัฒนาแลวที่บังคับใช Product 
Liability Law จึงตองพยายามใหเกิดความสมดุลระหวางผลประโยชนของผูบริโภค ผูผลิต และผูมี
สวนไดเสียอ่ืนๆ ในสังคมพรอมกันนั้นก็ไดมีการพัฒนาระบบการประกันภัย ควบคูกันไปกับการ
พัฒนากฎหมายนี้ดวย สําหรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยภายหลังที่มีการบังคับใช
กฎหมายฉบับนี้ คือ 
  1.  ตนทุนคาใชจาย  และความรับผิดชอบของผูประกอบการสูงขึ้นเปนอันมาก 
  2.  กระทบถึงความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก เนื่องจากตนทุน
คาใชจายสูงขึ้น 
  3.  ผูประกอบการจะตองมีความระมัดระวังดานมาตรฐานความปลอดภัยของสินคามาก
ขึ้น 
  4.  จะเกิดคดีความขึ้นเปนอันมาก ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนา        ของธุรกิจ   
  5.  กระแสการปกปองคุมครองผูบริโภคในสังคม จะขยายตัวมากขึ้น 
  6.  สินคาที่นําเขามาจากตางประเทศก็จะตองตกอยูภายใตขอบังคับของกฎหมายฉบับนี้
ดวย ซ่ึงเปนประโยชนตอผูบริโภค และเกิดความเปนธรรมแกสินคาไทย ที่สงออกไปยังประเทศที่มี 
Product Liability Law ใชบังคับอยู 
  7.  ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จะตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการ
ฟองรองเรียกคาเสียหาย ที่อาจจะสูงมาก จนเกิดผลกระทบตอกิจการ 
  8.  ธุรกิจประกันภัยจะเขามามีบทบาทตอผูประกอบกิจการและมีการขยายตัวไดอีกมาก
ในอนาคต  
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4.4 วิเคราะหถึงผลกระทบในการทําประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
 ประจําวันในครัวเรือน 
 ในสวนนี้ขอกลาวถึง ผลกระทบในการที่รัฐจะเขามามีบทบาทในการกําหนดให 
ผูประกอบการทําประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนใน
ภาคบังคับ  ซ่ึงการประกันภัยภาคบังคับเปนการปองกันความเสี่ยงภัยที่อาจมีความเสียหายมาก (ใน
กรณีที่ผูประกอบการถูกศาลพิพากษาใหใชคาเสียหายในเชิงลงโทษ) และเปนภัยที่เกิดขึ้นได
บอยครั้ง  จึงจําเปนที่รัฐจะเขาไปมีบทบาทควบคุมทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันการผลักภาระใหแกรัฐ
หรือสังคม ในกรณีที่ผูกอความเสียหาย (ผูประกอบการ) ไมสามารถชดใชคาเสียหายนั้นได ในทาง
วิชาการ เราเรียกผูอาจกอความเสียหายที่ตองทําประกันภัยนั้นวา “บุคคลที่หนึ่ง” (First Party) และ
เรียกบริษัทประกันภัย และผูไดรับความเสียหายวา “บุคคลที่สอง” (Second  Party)  และ  “บุคคล 
ที่สาม” (Third Party) ตามลําดับ 

 4.4.1 ผลกระทบในเชิงบวกของการนําประกันภัยภาคบังคับมาใชกับความรับผิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน 

  การนําประกันภัยภาคบังคับมาใชกับความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
ประจําวันในครัวเรือน ซ่ึงจะเปนการคุมครองทั้งผูประกอบการ และคุมครองสิทธิของผูบริโภคดวย
นั้น  โดยจะขอกลาวถึงผลกระทบในทางทฤษฎี และในทางปฏิบัติ  ดังนี้  
  4.4.1.1   ผลกระทบในทางทฤษฎี 
   1)  เปนการเพิ่มสวัสดิการแกสังคม  (Social Welfare)ในดานของผูบริโภค การ
ประกันภัยภาคบังคับจะชวยใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
ประจําวันในครัวเรือนมีหลักประกันในการไดรับชดใชคาเสียหาย ไมกอใหเกิดปญหาแกรัฐและ
สังคม แมในกรณีที่ผูประกอบการไมมีความสามารถในการชดใชคาเสียหาย 
   2)  เปนการเพิ่มสวัสดิการแกสังคม  (Social Welfare) ในดานของผูประกอบการ 
การประกันภัยภาคบังคับจะชวยใหผูประกอบการสามารถโอนถายความเสี่ยงของตนใหแก        
บริษัทประกันภัย ซ่ึงมีความสามารถในการรับความเสี่ยงไดสูงกวา 
   3)  เปนการชวยลดปญหาการคัดเลือกประโยชน  (Adverse Selection) ซ่ึงเกิดขึ้น
ในการประกันภัยภาคสมัครใจ เมื่อผูที่มีความเสี่ยงภัยสูงเทานั้นทําประกันภัยซ่ึงทําใหบริษัทผูรับ
ประกันภัยขาดทุน การเพิ่มอัตราเบี้ยประกันยิ่งทําใหผูมีประกันภัยนอยลง จนตลาดประกันภัย
ดังกลาวตองลมเลิกกิจการไป  
  4.4.1.2 ผลกระทบในทางปฏิบัติ 
   1)  ชวยแกปญหาในเรื่องการพิสูจนความผิด เมื่อระบบกฎหมายแพงของไทย
เปนระบบกฎหมายที่ผูเสียหายตองพิสูจนวา ตนเปนผูเสียหายโดยตรงและความเสียหายเกิดจาก
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ผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนเรื่องที่ยุงยากมาก ดังนั้นการนําระบบประกันภัยภาคบังคับมาใชควบคูกับ
หลักเกณฑการชดใชคาเสียหายโดยไมตองพิสูจนความผิด จะชวยแกปญหาดังกลาวได 
   2)  ชวยใหผูเสียหายไดรับการชดใชกันอยางทั่วถึง ซ่ึงปกติในการดําเนินคดีเพื่อ
เรียกรองคาเสียหายจะมีคาใชจายสูง ประกอบกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีมักตองใชเวลานาน
โดยผูเสียหายบางรายมีทุนทรัพยนอยไมสามารถแบกรับภาระคาใชจายในการดําเนินคดีได ทําให 
ผูที่ไดรับความเสียหายไมใชสิทธิเรียกรองคาเสียหาย ดังนั้นการนําการประกันภัยภาคบังคับมาใชจะ
ทําใหผูที่ไดรับความเสียหายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนไมตองเสีย
คาใชจายในการฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบการ ทั้งการนําการประกันภัยภาคบังคับมาใชยัง
ชวยลดระยะเวลาในการดําเนินคดีดังกลาว เนื่องจากชวยใหผูเสียหายไดรับการชดใชไดทันที 

 4.4.2 ผลกระทบในเชิงลบของการนําประกันภัยภาคบังคับมาใชกับความรับผิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน 

  จากที่กลาวมาในเรื่องของผลกระทบในเชิงบวกของการนําประกันภัยภาคบังคับมาใช  
ตอไปนี้จะขอกลาวถึงผลกระทบในเชิงลบของการนําประกันภัยภาคบังคับมาใช โดยจะขอกลาวถึง
ผลกระทบในทางทฤษฎี และผลกระทบในทางปฏิบัติ   ดังนี้   
  4.4.2.1 ผลกระทบในทางทฤษฎี 
     1)  การนําประกันภัยภาคบังคับมาใชจะเปนชองทางใหรัฐเขาแทรกแซงกลไก
ตลาดเสรีและตัดทางเลือกของผูเอาประกันภัย ซ่ึงจะมีผลในการลดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
   2)  การนําประกันภัยภาคบังคับมาใชกับความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย 
อาจสงผลใหเบี้ยประกันภัยสูง เนื่องจากมีผูรับประกันภัยนอย เพราะผูที่จะรับประกันภัยจะตองมี
ความเขาใจในผลิตภัณฑที่ตนรับประกัน ซ่ึงทําใหตนทุนในการดําเนินธุรกิจสูง 
  4.4.2.2 ผลกระทบในทางปฏิบัติ 
   1)   การนําประกันภัยภาคบังคับมาใชมักไมมีการจํากัดวงเงินของการชดใช
คาเสียหาย ทําใหผูเอาประกันภัยไมพยายามลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดความรับผิดดวยตนเอง ซ่ึง
ทําใหเกิดภาวะที่เรียกวา ภาวะภัยจากความประมาท 
   2)  การนําประกันภัยภาคบังคับมาใชหากไมมีมาตรการควบคุมอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ดี จะสงผลเสียตอผูบริโภค   เนื่องจากผูประกอบการจะตองสงเบี้ยประกันภัยในอัตรา 
ที่สูงทําใหตนทุนในการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น  โดยผูประกอบการจะนําเบี้ยประกันภัยมาคํานวณรวมอยู
ในตนทุนของการผลิตผลิตภัณฑ  และผูบริโภคก็จะตองซื้อสินคาในราคาที่สูงขึ้นกวาเดิมกอนมีการ
นําประกันภัยภาคบังคับมาใช   เมื่อเปนเชนนี้ภาระในการสงเบี้ยประกันภัยจึงตกอยูที่ผูบริโภค 
จึงเปนการกระทบและเปนผลเสียตอผูบริโภคโดยตรง 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
 ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน เชน ผลิตภัณฑกําจัดแมลง ผลิตภัณฑ 
ซักผา    ผลิตภัณฑที่ใชทําความสะอาด ฆาเชื้อที่พื้นฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑหรือวัสดุตางๆ  และ
ผลิตภัณฑ   ฆาหญา เปนตน ไดถูกนํามาใชในการอุปโภคอยางแพรหลาย ทําใหผลิตภัณฑเหลานี้
กลายเปนสวนหนึ่งที่มีบทบาทในการดํารงกิจวัตรประจําวันของมนุษย  แตเนื่องดวยผลิตภัณฑ
เหลานี้สวนใหญมีสารเคมี   ที่มีฤทธ์ิในการกัดกรอนและทําลายที่รุนแรงเปนสวนประกอบหลักที่
สําคัญ   จึงเปนการจําเปนที่ควรตองมีมาตรการในการคุมครองผูบริโภคในกรณีที่หากมีการนําไปใช
แลวกอใหเกิดความเสียหายเกิดขึ้น  จากผลการศึกษาพบวาบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใชบังคับอยูใน
ปจจุบันเพื่อเยียวยา    ความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับจากการนําผลิตภัณฑอันตรายท่ีใชประจําวันใน
ครัวเรือนไปใช  ยังไมอาจบังคับใชกับกรณีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพเทาใดนัก    กลาวคือ   
หากผลิตภัณฑดังกลาวมีคุณสมบัติที่ไมตรงกับวัตถุประสงคในการผลิต ซ่ึงขอผิดพลาดดังกลาวอาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการผลิตทําใหคุณสมบัติของผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงไป   หากผูบริโภค
ไดรับความเสียหาย    และตองการใชสิทธิเรียกรองทางศาลนั้นเมื่อพิจารณาดานกฎหมายวาดวย
ลักษณะซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะพบวา  หลักกฎหมายดังกลาวมุงใหความ
คุมครองกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากทรัพยสินที่ซ้ือขายเปนหลัก   โดยกําหนดใหผูขายจะตองรับ
ผิดในความชํารุดบกพรองของทรัพยสินที่ซ้ือขายกัน  โดยความชํารุดบกพรองตองถึงขนาดให
ทรัพยที่ซ้ือขายนั้น  เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแกประโยชนตามปกติหรือความมุงหมาย
ตามสัญญา ดังนั้น  ถาความชํารุดบกพรองไมถึงขนาดผูขายก็ไมตองรับผิด   ทั้งนี้ความชํารุด
บกพรองจะตองเกิดขึ้นกอนหรืออยางนอยที่สุดมีอยูในขณะทําสัญญาซื้อขาย และผูขายจะตองรับ
ผิดไมวาจะรูหรือไมรูถึงความชํารุดบกพรองนั้น  
 อนึ่ง  บทบัญญัติดังกลาวใชบังคับในกรณีที่ ผู ซ้ือเปนผู เสียหายโดยตรง  ดังนั้น
บุคคลภายนอก   จึงไมอาจอาศัยหลักกฎหมายขางตน เพื่อเรียกใหชดใชคาเสียหายตอตนได   ทั้งนี้
เนื่องจากไมมีนิติสัมพันธกันตามสัญญาซื้อขายโดยตรง   นอกจากนี้ยังมีการยกเวนความรับผิดของ
ผูขายในกรณีที่ผูซ้ือไดรูอยูแลวในเวลาซื้อขาย หรือเห็นประจักษในความชํารุดบกพรอง   หรือได
ซ้ือทรัพยนั้น   จากการขายทอดตลาด อันแสดงใหเห็นวา ผูขายไมตองรับผิดชอบในกรณีผูซ้ือได
รูอยูแลววา มีความชํารุดบกพรองในเวลาซื้อขาย คลายกับกรณีซ้ือสินคาอันมีตําหนิในราคาพิเศษ 
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อันมีความหมายเทากับผูซ้ือยอมรับเอาสภาพของสินคาตามที่เปนอยู    แตจะเห็นไดวาการที่
กฎหมายใหใชความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดตามวิญูชนนั้น   เนื่องจากในปจจุบันมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑในขั้นตอนสลับซับซอน มีการใชเทคโนโลยีขั้นสูง
ในการผลิต  จึงเปนเรื่องยากที่ผูซ้ือหรือผูบริโภคจะไดใชความระมัดระวังไดตามปกติ    ยกตัวอยาง
เชนผลขางเคียงของการใชผงซักผาขาวที่ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนโดยชอบดวยกฎหมายอันไมมี
ผูใดอาจคาดหมายได นอกจากนี้การเรียกคาเสียหายตามกฎหมายวาดวยลักษณะซื้อขายนั้น ศาลตอง
กําหนดคาเสียหายไปตามบทบัญญัติกฎหมายวาดวยเรื่องหนี้   อันเปนขอจํากัดทําใหศาลไมอาจ
กําหนดคาเสียหาย  ไดเกินกวาความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับ    ทําใหบางกรณีไมอาจเยียวยาความ
เสียหายไดอยางเต็มที่    เทาใดนัก  
 กฎหมายวาดวยลักษณะละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนบทบัญญัติ           
ทางกฎหมายอีกลักษณะหนึ่งที่มักถูกนํามาปรับใชกรณีผูบริโภคไดรับความเสียหายเนื่องจากการ         
นําผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนไปใช  แตกฎหมายลักษณะละเมิดของไทย              
เปนกฎหมายที่ตองมีหลักความผิดกอน   กลาวคือ  ตองมีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ      
ดังนั้นผูบริโภคซึ่งไดรับความเสียหายมีหนาที่หรือภาระที่จักตองพิสูจนใหไดความชัดเจนวา               
ผูผลิตหรือผูขายผลิตภัณฑไดกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ อันเปนเหตุกอใหเกิดความ
เสียหาย   ซ่ึงการนําสืบในประเด็นนี้ไมใชเร่ืองงายเนื่องจากขอเท็จจริงในการผลิตก็มักจะมีแตผูผลิต
เทานั้น   ที่สามารถลวงรูถึงรายละเอียดของขั้นตอนในการผลิตตางๆ ได    และในการพิสูจน
บางครั้งอาจตองใชความรูความสามารถที่เช่ียวชาญระดับสูงซึ่งบุคคลธรรมดาทั่วๆ ไปยอมไมอาจ 
รูได  นอกจากนี้    ความเสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนนั้น 
ยังมีลักษณะที่แตกตางจากกรณีการกระทําละเมิดโดยทั่วๆ ไป   กลาวคือในขณะที่ผูบริโภคเปนผูใช
ผลิตภัณฑเชนวานั้น   ผูผลิตหรือผูขายอาจไมมีการกระทําใดๆ  ทั้งจงใจหรือประมาทในขณะที่เกิด
ความเสียหายขึ้นก็อาจเปนได   และสําหรับกรณีของการกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายอันเกิดจากการ  กระทําละเมิดนั้น ผูบริโภคมีหนาที่นําสืบดวยพยานหลักฐานโดยแสดงให
ศาลเห็นวาผูบริโภคไดรับความเสียหายอยางไร และประสงคจะเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเทาใด 
ลักษณะใด โดยมีศาลเปนผูพิจารณาและกําหนดขอบเขตของคาเสียหายใหเหมาะสมกับพฤติการณ
ในการกระทําของฝายผูผลิตหรือผูขายและความรายแรงของละเมิด ซ่ึงหากผูบริโภคไมสมารถนํา
สืบใหศาลเห็นได ศาลก็จะกําหนดคาสินไหมทดแทนใหตามที่สามารถนําสืบไดเทานั้น ซ่ึงบางกรณี
ทําใหไมอาจเยียวยาความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับอยางมีประสิทธิภาพเทาใดนัก    
 นอกจากบทบัญญัติกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น ยังมีกฎหมายที่ 
ตราขึ้นบังคับใชในรูปแบบพระราชบัญญัติตางๆ ที่อาจนํามาปรับใชกรณีผูบริโภคนําผลิตภัณฑ 
อันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนแลวกอใหเกิดความเสียหายได กลาวคือ พระราชบัญญัติวัตถุ
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อันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไดวางหลักเกี่ยวกับหนาที่ของผูผลิต และผูมีไวใน
ครอบครองเกี่ยวกับความระมัดระวังในการดูแลวัตถุอันตรายไว  โดยกฎหมายฉบับนี้บัญญัติถึงสิทธิ
ของผูเสียหาย  ในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดกวางกวาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตาม
กฎหมายลักษณะละเมิดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย กลาวคือ ผูเสียหายที่ไดรับ
ความเสียหาย  จากวัตถุอันตรายที่อยูในรายการประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ใหมีสิทธิฟอง    เรียกคาเสียหายไดจากบุคคลที่เกี่ยวของผูประกอบการทั้งหลายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ที่เปนวัตถุอันตรายแตก็เนนเฉพาะกรณีอยูในความครอบครองของตนเทานั้น เมื่อหลุดออกจาก
ความครอบครองไปแลว    ผูบริโภคก็ไมอาจนําหลักนี้มาใชบังคับใหรับผิดได   ดังนั้นในกรณีที่
ผูผลิตไดขายวัตถุอันตรายไปแลวและมีการสงมอบกันเปนทอดๆ ตอไปจนถึงผูบริโภค ผูขาย 
รายสุดทายเทานั้นที่จะตองรับผิดตอผูเสียหาย เพราะผูขายที่อยูในลําดับตนๆ  และผูผลิตนั้นไมได
ครอบครองวัตถุอันตรายนั้น    ประกอบกับความรับผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จํากัดเฉพาะความ
เสียหายที่เกิดจากวัตถุอันตรายที่อยูในประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเทานั้น  
ดังนั้น ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนบางประเภทหากไมถูกจัดอยูในนิยามของคําวา 
“วัตถุอันตราย”  ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้    ก็ไมอาจนําหลักการที่กําหนดไวมาบังคับใชได ทําให
ตองกลับไปใชหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงก็เห็นไดชัดเจนแลววายังไม
อาจเยียวยาความเสียหายใหผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพเทาใดนัก 
 อนึ่งพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ .ศ .2522 เปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่
ประกาศใช  โดยมุงดําเนินการโดยสํานักงานคุมครองผูบริโภคสําหรับการคุมครองผูบริโภค และใน
สวนที่เกี่ยวกับสินคาอันตรายนั้น  บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้มิไดกําหนดความรับผิดเปน
พิเศษหรือเปนการเฉพาะแกผูบริโภคแตอยางใด   เปนเพียงการวางมาตรการเพื่อปองกันความ
เสียหายเทานั้น แตหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก เพราะ
เกณฑของเหตุอันควรสงสัยวา  “ อาจเปนอันตราย”  คอนขางจะไมแนชัดและเปนปญหาวา ผูตัดสิน
วาอะไรหรือส่ิงใดเปนอันตรายหรือไมนั้น มิใชเร่ืองงายอีกทั้งในหลายกรณีก็แทบจะหาขอยุติไมได   
ประกอบกับการวางหลักกฎหมายใหมีการสั่งพิสูจน    ส่ังใหทําลายโดยฝายบริหารเพียงลําพังโดย
ไมผานการพิจารณาของศาล  เปนเรื่องที่ลิดรอนสิทธิในทรัพยสินสวนบุคคล หากดุลพินิจและ
กระบวนการพิสูจนไมมีหลักเกณฑที่ยอมรับไดเปนการทั่วไปแลว ยอมกอใหเกิดปญหาในการ
ประกอบกิจการของภาคธุรกิจ  ประกอบกับในเรื่องการฟองเรียกคาเสียหายแทนผูที่ไดรับความ
เสียหายจากการบริโภคนั้นการดําเนินคดีดังกลาวนี้มิไดกําหนดใหมีกระบวนการหรือวิธีพิจารณา
เปนพิเศษแตอยางใด   ไมวาจะเปนเรื่องหนาที่นําสืบของโจทก   หรือการเรียกคาเสียหาย  ดังนั้น 
กฎหมายฉบับนี้จึงมิใชกฎหมายที่กําหนดความรับผิดในผลิตภัณฑอันตรายหรือเปลี่ยนแปลงหลัก
ความรับผิดในผลิตภัณฑอันตรายใหผิดแผกแตกตางจากหลักกฎหมายลักษณะละเมิดที่กลาวมา
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แลวแตประการใด   เนื่องจากในปจจุบันมีการนําเสนอใหมีการยกรางพระราชบัญญัติความรบัผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ...โดยกฎหมายฉบับนี้ไดนําหลัก  Strict 
Liability มาใชโดยวางหลักใหผูประกอบการตองรวมรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย และสินคานั้น ไดมีการขายแลว   ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม  และกําหนดบทนิยามของคําวา “สินคาที่ไม
ปลอดภัย” ไววา  คือ  สินคาที่อาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นไดไมวาจะเปนเพราะเหตุจากการผลิต
หรือการออกแบบ   หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือ
กําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้ง
ลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคาอันพึงคาดหมายได    
 ดังนั้นจะเห็นไดวาหากมีการประกาศใชบังคับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผูบริโภคผู
ไดรับ  ความเสียหายจากการนําผลิตภัณฑอันตรายท่ีใชประจําวันในครัวเรือนไปใชยอมสามารถใช
สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ฟองคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนและจักไดรับประโยชนจาก
หลักการและขอสันนิษฐานตามกฎหมายฉบับนี้ เปนอยางมาก  แตส่ิงที่หลีกเล่ียงไมไดก็คือ
ผลกระทบที่จักตองตามมาสูความรับผิดของทางฝายผูผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑตางๆ ที่จะตองแบก
รับภาระในเรื่องความรับผิด  ของผูประกอบการในอัตราที่สูงขึ้นเปนอันมาก  และยอมทําใหกระทบ
ถึงความสามารถในการแขงขันของสินคาในตลาดโลกเนื่องจากตองมีอัตราตนทุนคาใชจายสูงขึ้น 
ตลอดจนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจะตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการฟองรองเรียก
คาเสียหาย ที่อาจจะสูงมาก จนเกิดผลกระทบตอการประกอบกิจการได 
 จากผลการศึกษาจะเห็นไดวากฎหมายแตละฉบับที่เกี่ยวของขางตนและสามารถนํามา          
ปรับเพื่อใชบังคับในกรณีที่ผูบริโภคไดรับความเสียหายจากการนําผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวัน   
ในครัวเรือนมาอุปโภคนั้น   กฎหมายแตละฉบับยังมีปญหาและอุปสรรคบางประการในการปรับใช  
และภาพรวมก็ชัดเจนวายังไมสามารถมีกฎหมายฉบับใดที่จะสามารถใหการเยียวยาและชดใช          
ความเสียหายใหแกผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   ในขณะเดียวกันทางฝายผูประกอบการ
ผลิตหากมีการประกาศใชบังคับรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา              
ที่ไมปลอดภัย พ.ศ….. ก็จะทําใหเกิดความเสี่ยงในอัตราที่สูงในการแบกรับภาระคาใชจายจากการ      
ถูกฟองรองดําเนินคดีใหรับผิดในการเยียวยาชดใชคาเสียหาย     สําหรับกฎหมายคุมครองผูบริโภค
หลายรูปแบบของตางประเทศพบวามีการนําระบบการประกันภัยซ่ึงเปรียบเสมือนหลังคาของโลก       
มาบังคับใชเพื่อลดชองวางอันเกิดจากการปรับใชกับหลักกฎหมายที่มีอยู   ซ่ึงในตางประเทศมีการ
พัฒนาระบบการประกันภัยดังกลาวไปมาก   ในสวนของประเทศไทยเปนที่รูจักกันในชื่อวา ระบบ
การประกันภัยความรับผิด   ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการนําระบบการประกันภัยความรับผิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนมาปรับใชบังคับจักทําใหฝายผูบริโภคไดรับ
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การเยียวยาความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   และในขณะเดียวกันฝายผูประกอบการผลิต
ก็จะมีอัตราเสี่ยงตอภาระตนทุนคาใชจายลดลง ไมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจตอไป อันเปน
การกระจาย  ความเสี่ยงภัยไปอยางมีระบบ    
 อนึ่งในระยะแรกเริ่มภาครัฐควรจัดทํานโยบายใหผูประกอบการที่ผลิต  ผลิตภัณฑ
อันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนควรทําประกันความรับผิดภายใตระบบของบริษัทประกันภัยท่ี
ภาคเอกชนจัดตั้งกันขึ้นมาไปกอน    แตในระยะยาวควรเรงดําเนินการจัดตั้งระบบกองทุนประกัน
ความเสี่ยงตอความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ ซ่ึงยอมตองรวมถึงผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวัน
ในครัวเรือนดวย   ทั้งนี้เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพและทัดเทียมประเทศที่พัฒนา
แลว  นอกจากนี้  ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือทั้งฝายผูบริโภคและผูประกอบการผลิตก็จะเปนผูไดรับ
ประโยชนสูงสุดทั้งสองฝาย ซ่ึงระบบการจัดตั้งกองทุนดังกลาวนั้นเปนที่รูจักกันในทางสากลวา   
การจัดตั้งกองทุนประกันภัย (Insurance Guaranty Fund)  ทั้งนี้วิกฤติการณทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยซึ่งสงผลใหสถาบันการเงินหลายแหงตองปดกิจการลงนั้นไดสงผลกระทบอยางรุนแรง
มาสู ธุรกิจประกันภัยดวย     ดังปรากฏวามีบริษัทประกันภัยบางแหงประสบปญหาการไร
ความสามารถในการชําระหนี้ (Insolvent)  แนวทางที่ไดรับการเสนอขึ้นมาเพื่อคุมครองผูเอา
ประกันภัย ในกรณีที่เกิดปญหาดังกลาวก็คือ การจัดตั้ง “กองทุนประกันภัย” (Insurance Guaranty 
Fund) เชนเดียวกับในบางประเทศ เชน เกาหลีใต  สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา   จึงอาจ
กลาวไดวา กองทุนประกันภัยเปนกองทุนที่จัดเตรียมไวสําหรับชดใชภาระผูกพันของบริษัท
ประกันภัยที่มีตอผู เอาประกันภัย  ในกรณีที่บริษัทประกันภัย  บางแหงตกอยู ในสภาพไร
ความสามารถในการชําระหนี้   โดยหลักการนั้น   แหลงที่มาของเงิน ในกองทุนประกันภัยใน
ประเทศตางๆ จะมีความคลายคลึงกันคือ มาจากเงินสมทบของบริษัทประกันภัยแตละบริษัท   
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ เงื่อนไขในการบริหารกองทุนดังกลาว  และขอบเขตในการคุมครองผู
เอาประกันภัยก็จะมีรายละเอียดที่แตกตางกันออกไปในแตละประเทศ เชนในเกาหลีใต บริษัท
ประกันภัยจะตองจายเงินสมทบแกกองทุนดังกลาวในอัตรารอยละ 0.1 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ในแตละป    สวนในสหรัฐอเมริกา (ยกเวนมลรัฐนิวยอรก) และสหราชอาณาจักร บริษัทประกันภัย
จะตองจายเงินสมทบแกกองทุนดังกลาว   เมื่อบริษัทประกันภัยบางแหงตกอยูในสภาพไร
ความสามารถในการชําระหนี้ โดยมูลคาของเงินสมทบจะขึ้นอยูกับภาระหนี้สินของบริษัทนั้น และ
ขอกําหนดของแตละประเทศ เชน ในประเทศอังกฤษจะกําหนดใหไมเกินรอยละ 1 ของเบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ และสวนประเทศสหรัฐอเมริกาจะกําหนดใหไมเกินรอยละ 1-2 ของ เบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ แลวแตมลรัฐ 
 อนึ่งแมวาการจัดตั้งกองทุนประกันภัยอาจจะชวยใหสามารถคุมครองผูเอาประกันภัย                   
ไดมากขึ้นก็ตาม แตขณะเดียวกันการมีกองทุนดังกลาวอาจทําใหผูประกอบการมีความรอบคอบใน
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การรับความเสี่ยงลดลง เพราะเมื่อไดทราบวา หากบริษัทของตนไมสามารถรับชําระหนี้แลว ก็
จะตองไดรับความชวยเหลือจากผูประกอบการรายอื่น   พฤติกรรมนี้คลายคลึงกับการที่ธนาคาร
พาณิชยของไทยปลอยสินเชื่อใหแกโครงการที่มีความเสี่ยงสูง เพราะทราบวาหากธุรกิจลมเหลว 
รัฐบาลก็จะ   เขามาใหความชวยเหลือเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจโดยรวม   และเพื่อสราง
ความมั่นใจแกผูฝากเงิน   ซ่ึงจากประสบการณของสหรัฐอเมริกา  พบวา หลังจากการจัดตั้งกองทุน
ประกันภัยข้ึนแลวนั้น อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ของบริษัทประกันวินาศภัยต่ําลง
อยางผิดปกติ เนื่องจากบริษัทเหลานี้ไดปรับลดการประเมินความเสียหายที่ตองชดใชในอนาคต 
(Expected Future Claim Payments) ลง  เพราะตองการลดปริมาณเงินสํารองที่ตองดํารงไว  อันเปน
การผลักภาระไปสูกองทุนประกันภัย ในกรณีที่บริษัทดังกลาวไมสามารถชําระหนี้ไดนั่นเอง 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 การแกไขและปองกันไมใหเกิดอันตรายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันใน
ครัวเรือน 

 สาเหตุที่ผูบริโภคสวนใหญไดรับอันตรายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันใน
ครัวเรือนเนื่องจากขาดความรูความเขาใจ และไมตระหนักถึงความเสี่ยงจากอันตรายของผลิตภัณฑ
อันตรายนั้น จึงควรมีการนําระบบการจัดกลุมผลิตภัณฑเคมีที่เปนผลิตภัณฑอันตรายและการติด
ฉลากมาใช โดยคํานึงถึงอันตรายดานกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหผลิตภัณฑอันตราย
แสดงขอมูลของสารเคมีที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอันตรายนั้น รวมทั้งใหมีระบบการติด
ฉลากบนภาชนะบรรจุ ใหขอมูลขององคประกอบของสารเคมี มีรูปสัญลักษณคําเตือน ขอความ
แสดงอันตราย ขอควรปฏิบัติ รวมทั้งเอกสารขอมูลความปลอดภัยในการทํางานของสารเคมี เพื่อให
เปนไปตามระบบจีเอชเอสซึ่งเปนระบบมาตรฐานสากลที่องคการสหประชาชาติพัฒนาขึ้นใหม เพื่อ
ความเปนมาตรฐานสากลทั่วโลก อันจะเปนประโยชนตอผูบริโภคและเปนการปองกันไมใหเกิด
อันตรายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว   
 สําหรับของเสียที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน เพื่อเปน
การบรรเทาผลกระทบที่จะมีตอส่ิงแวดลอม เชนน้ําซักลางที่เกิดจากกิจกรรมภายในบาน รวมทั้งราน
ซักรีดเสื้อผาที่เปนการคาจะเปนแหลงกําเนิดของผงซักฟอกมากที่สุด ควรจะมีการบําบัดน้ําทิ้ง
ประเภทนี้เสียกอนที่จะระบายสูแมน้ําลําคลอง อันเปนสาเหตุทําใหน้ําเนาเสีย 

5.2.2 การแกไขปรับปรุงกฎหมายที่ กําหนดหนาท่ีและความรับผิดของผู ท่ี เ ก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือน 

 5.2.2.1 เพื่อใหเปนแนวทางที่สอดคลองกันกับการเตรียมการที่จะจัดใหมีกฎหมาย
ประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนในระยะเริ่มแรกจึงควร
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มีการศึกษาความเปนไปไดในการที่จะนําระบบประกันภัยภาคบังคับมาใชกับผูประกอบการที่ผลิต
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนโดยใหมีการศึกษาควบคูกันไปกับการเก็บรวบรวม
ขอมูลทางดานของผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากอันตรายของผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวัน
ในครัวเรือนเพื่อนํามาพิจารณาวาผูประกอบการรายใดอยูในขายที่ตองนําระบบประกันภัยภาค
บังคับมาใชในการทําประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย พิจารณาโดยการทํา
แบบสอบถามผูบริโภคเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑอันตราย ขอมูลที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ถาผลิตภัณฑอันตราย
ชนิดใดมีความเปนอันตรายสูงหรือกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคเปนจํานวนมาก ผลิตภัณฑ
อันตรายนั้นก็จะตองทําประกันภัยความรับผิด แตถาผลิตภัณฑอันตรายใดมีความเปนอันตรายต่ํา
หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคเปนจํานวนนอย ในระยะเริ่มแรกยังไมตองมีการบังคับใหทํา
ประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตราย แตใหกฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอันตราย
นั้นจัดใหมีหลักประกันทางการเงินอยางตอเนื่องสําหรับการชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
แกผูที่ไดรับความเสียหายจากผลิตภัณฑอันตรายนั้นตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยจัดใหมี
หลักประกันทางการเงินตั้งแตเริ่มประกอบกิจการไปจนถึงหลังเลิกประกอบกิจการเปนระยะเวลา
หนึ่ง ซ่ึงหลักประกันทางการเงินอาจจะเปนพันธบัตร หนังสือรับรองของธนาคาร จากนั้นเมื่อมี
ความพรอมและเหมาะสมจึงขยายการนําประกันภัยภาคบังคับมาใชกับผูประกอบการที่ผลิต
ผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนทุกราย 
 5.2.2.2 เพื่อใหเปนแนวทางที่สอดคลองกันกับการเตรียมการที่จะจัดใหมีกฎหมาย
ประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนจึงควรมีการศกึษาความ
เปนไปไดในการที่จะนํางบประมาณของรัฐที่จะนํามาจัดสรรชวยเหลือในดานเบี้ยประกันภัยโดยให
ผูประกอบการจายเบี้ยประกันภัยในจํานวนที่มีอัตราต่ํา เพื่อไมใหเปนการผลักภาระคาเบี้ย
ประกันภัยใหแกผูบริโภค และใหมีการศึกษาควบคูกันไปกับการเก็บรวบรวมขอมูลของผูบริโภคที่
ไดรับความเสียหายจากอันตรายของผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันในครัวเรือนเพื่อนํามาคํานวณ
เบี้ยประกันภัย สําหรับการชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหาย  
 5.2 .2.3 มีการจัดตั้งกองทุนประกันภัยเพื่อเปนหลักประกันสําหรับผูบริโภคอีกขั้นหนึ่ง     
และเปนเครื่องมือที่ดีในการคุมครองผูเอาประกันภัยในกรณีที่ปญหาความไมมั่นคงของบริษัท
ประกันภัยซ่ึงเปนปญหาที่ไมเกิดขึ้นบอย และบริษัทที่มีปญหาเปนเพียงบริษัทขนาดเล็กเทานั้น  
มิฉะนั้นแลว บริษัทอื่นในธุรกิจประกันภัยจะตองแบกภาระทางการเงินเปนจํานวนมาก เพราะอัตรา
เงินสมทบจะสูงขึ้น แตการจัดตั้งกองทุนประกันภัยก็มิใชวิธีการที่ดีในการคุมครองผูเอาประกันภัย
ในกรณีที่เกิดบริษัทประกันภัยไมสามารถชําระหนี้ไดบอยครั้ง หรือในกรณีที่บริษัทประกันภัย
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ขนาดใหญลมละลาย เพราะเปนเพียงการแกไขที่ปลายเหตุ วิธีการที่ถูกตองคือการปองกันมิให
บริษัทประกันภัยขาดความมั่นคง โดยการกํากับดูแลที่เขมงวดรัดกุมขึ้นโดย 
  1) กําหนดใหบริษัทประกันภัยรายงานตอหนวยงานกํากับดูแล โดยเฉพาะการ
รายงานยอดเงินสํารองชดใชคาสินไหม และรายละเอียดของการประกันภัยตอ เพิ่มเติมจากที่มีอยูใน
ปจจุบัน 
  2) กําหนดใหบริษัทประกันภัยมีรายงานผลการตรวจสอบความมั่นคงทางการ
เงินจากผูตรวจสอบบัญชีอิสระ (Independent Public Accountant) 
  3) จํากัดสัดสวนของเงินทุนที่บริษัทประกันภัยสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มี
ความเสี่ยงสูง 
  4) พัฒนาระบบการประเมินมูลคาของเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย ตาม
ความเสี่ยงของสินทรัพย(Risk-Base Capital Valuation) 
 5.2.2.4 ในการนําระบบประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวัน
ในครัวเรือนภาคบังคับมาใช รัฐบาลอาจใหบริษัทเอกชนดําเนินการในการรับประกันภัยความรับผิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด โดยรัฐบาลควร
สงเคราะหเงินบางสวนมาเปนกองทุนการประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายที่ใช
ประจําวันในครัวเรือน เพื่อบริษัทเอกชนจะนําไปสงเคราะหเบี้ยประกันภัยใหกับผูประกอบการ
บางสวน  และนําไปชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูบริโภคในกรณีที่ผูบริโภคไดรับความเสียหาย
จากผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว และในการดําเนินการรับประกันภัยของเอกชนนั้น ควรอยูภายใต
การกํากับดูแลของรัฐโดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ทําหนาที่แนะนําประชาชนในเรื่องสิทธิของผูบริโภคในกรณีที่ไดรับความเสียหายจากผลิตภัณฑ
อันตรายนั้น    วาสามารถดําเนินการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยตรงไดอยางไรบาง 
และกรมการประกันภัยควรเขามามีบทบาทในการควบคุมอัตราของเบี้ยประกันภัยที่บริษัท
ประกันภัยจะคิดจากผูประกอบการเพื่อไมใหมีผลกระทบตอผูบริโภค  เนื่องจากการบังคับให
ผูประกอบการทําประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายดังกลาว จะเปนการเพิ่มตนทุน
ในการผลิตซึ่งหากบริษัทประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูง ผูที่ไดรับผลกระทบโดยออมคือ
ผูบริโภคจะตองซ้ือสินคาในราคาที่สูงขึ้นจากเดิมกอนมีการบังคับใหผูประกอบการทําประกันภัย  
อันจะเปนการขัดตอเจตนารมณในการที่จะนําการประกันภัยภาคบังคับมาใชเพื่อคุมครองผูบริโภค 
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5.2.3 แกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันภัยความรับผิด และการประกันวินาศภัย
เฉพาะในสวนที่เก่ียวของ 

 อายุความฟองรองผูรับประกันภัยตามกฎหมายการประกันวินาศภัยที่ใชกับการประกนัภยั
ความรับผิด กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใดและสิ้นสุดลงอยางรวดเร็วนั้น เปนกรณีที่
เปนวินาศภัยที่ฟองรองไดภายในกําหนดอายุความ 2 ปนับแตวันวินาศภัย 
 แตวันวินาศภัยสําหรับกรณีความเสียหายจากผลิตภัณฑอันตรายที่ใชประจําวันใน
ครัวเรือน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑอันตรายที่กอใหเกิดอันตรายอยางชาๆ  และคอยๆ มีการสะสมของ
สารพิษจนกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคและแสดงอาการระยะเวลาหนึ่ง  หมายถึงตั้งแตวันที่ไดรับ
อันตรายจากการใชผลิตภัณฑอันตรายดังกลาวจนถึงวันที่แสดงอาการของการไดรับอันตรายจาก
การใชผลิตภัณฑอันตรายนั้น บางทีอาจตองใชเวลานานกวาจะปรากฏความเสียหายเกิดขึ้นใหเห็น
ประจักษไดซ่ึงอาจเปนเวลามากกวา 2 ป  ดังนั้น กรณีนี้อาจจะมีขอจํากัดในการฟองรองผูรับ
ประกันภัยเพราะความเสียหายอาจเกิดขึ้นหลังพน 2 ปไปแลว และกรณีผู เสียหายฟองเรียก
คาเสียหายตามกฎหมายวัตถุอันตรายที่แมวาจะมีอายุความ 3 ป นับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงความ
เสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑอันตรายอันเปนวัตถุอันตราย ผูพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน แตถา
หากฟองภายหลังจากปที่ 2 เปนตนไป ก็ถือวาอายุความสําหรับฟองผูรับประกันภัยนั้นไดขาดอายุ
ความแลว เนื่องจากฟองเมื่อพน 2 ป นับแตวันวินาศภัยเชนกัน 
 ดังนั้นจึงสมควรแกปญหาในเรื่องอายุความในกรณีดังกลาว ดวยการตรากฎหมายขึ้นเปน
การเฉพาะสําหรับการประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใชประจําวันในครัวเรือน ใหมี
บทบัญญัติเร่ืองอายุความที่เปล่ียนเงื่อนไขการเริ่มนับอายุความจากวันวินาศภัยเปนวันที่ผูเสียหายรู
ถึงความเสียหาย และเพิ่มอายุความใหเปน 3 ป  หรือใชวิธีที่จะไมตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดย
อาจกําหนดนิยามวันวินาศภัยไวในกรมธรรมประกันภัยสําหรับกรณีนี้ใหชัดเจนวา วันวินาศภัย  
หมายถึง  วันที่เริ่มเกิดเหตุการณที่กอใหเกิดความเปนอันตรายไปจนถึงวันที่เหตุการณดังกลาว
ส้ินสุดลง และผูตองเสียหายรูถึงการเสียหาย ทั้งนี้เพื่อใหมีความสอดคลองกันกับอายุความตาม
กฎหมายวัตถุอันตราย และรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม
ปลอดภัยที่กําลังจะประกาศออกมาใชเปนกฎหมายในอนาคต 
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แบบสัญญาคําขอประกันภัย 
ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
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ภาคผนวก ข. 
รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นจากสินคาทีไ่มปลอดภยั 
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ราง 
พระราชบัญญัต ิ

ความรับผดิตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาท่ีไมปลอดภัย 
พ.ศ. .... 

------------------ 
 

........................................ 

........................................ 

........................................ 
 
 …………………………………………………………………………………………..
………………………….. 
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายทีเ่กดิขึ้นจากสินคาที่
ไมปลอดภัย 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ....” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่พนกําหนดหนึ่งปนับแตวันประกาศในราช
กิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายใดบัญญัติเรื่องความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากสินคาที่ไมปลอดภัยไวโดยเฉพาะ   ซ่ึงใหความคุมครองผูเสียหายมากกวาที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ใหบังคับตามกฎหมายนั้น 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “สินคา”  หมายความวา  สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย  ยกเวนสินคา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง แตง ประกอบ ประดิษฐ แปรสภาพ เปล่ียนรูป 
ดัดแปลง คัดเลือก แบงบรรจุ แชเยือกแข็ง หรือฉายรังสี รวมถึงการกระทําใดๆ ที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกัน 
 “ผูเสียหาย”  หมายความวา  ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
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 “ความเสียหาย”  หมายความวา  ความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยไมวาจะเปน
ความเสียหายตอชีวิต  รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน ทั้งนี้  ไมรวมถึงความเสียหาย
ตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัยนั้น 
 “ความเสียหายตอจิตใจ”  หมายความวา  ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน  ความ
หวาดกลัว ความวิตกกังวล  ความเศราโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอื่นที่
มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
 “สินคาที่ไมปลอดภัย” หมายความวา  สินคาที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นได 
ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธี
เก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา  หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร 
ทั้งนี้โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา  รวมทั้งลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดา
ของสินคาอันพึงคาดหมายได 
 “ขาย”  หมายความวา  จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนทางการคา และ
ใหหมายความรวมถึงใหเชา  ใหเชาซื้อ  จัดหา  ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือนําออกแสดงเพื่อการ
ดังกลาว 
 “นําเขา”  หมายความวา  นําหรือส่ังสินคาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 
 “ผูประกอบการ”  หมายความวา 

(๑) ผูผลิต  หรือผูวาจางใหผลิต 
(๒) ผูนําเขา 
(๓) ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต  ผูวาจางใหผลิต  หรือผูนําเขาได 
(๔) ผูซ่ึงใชช่ือ  ช่ือทางการคา  เครื่องหมายการคา  เครื่องหมาย  ขอความหรือแสดง

ดวยวิธีใดๆ  อันมีลักษณะที่จะทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต  ผูวาจางใหผลิตหรือผูนําเขา 
 มาตรา ๕  ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิด
จากสินคาที่ไมปลอดภัย  และสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว  ไมวาความเสียหายนั้นจะ
เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม 
 มาตรา ๖  เพื่อใหผูประกอบการตองรับผิดตามมาตรา ๕  ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดี
แทนตามมาตรา ๑๐ ตองพิสูจนวาผูเสียหายไดรับความเสียหายจากสินคาของผูประกอบการ  และ
การใชหรือการเก็บรักษาสินคานั้นเปนไปตามปกติธรรมดา แตไมตองพิสูจนวาความเสียหายเกิด
จากการกระทําของผูประกอบการผูใด 
 มาตรา  ๗  ผูประกอบการไมตองรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
หากพิสูจนไดวา 

(๑) สินคานั้นมิไดเปนสินคาที่ไมปลอดภัย 
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(๒) ผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย  หรือ 
(๓) ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใชหรือการเก็บรักษาสินคาไมถูกตองตามวิธีใช วิธี

เก็บรักษา  คําเตือน  หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจน
ตามสมควรแลว 
 มาตรา ๘  ผูผลิตตามคําสั่งของผูวาจางใหผลิตไมตองรับผิดหากพิสูจนไดวา ความไม
ปลอดภัยของสินคาเกิดจากการออกแบบของผูวาจางใหผลิต  หรือจากการปฏิบัติตามคําสั่งของผู
วาจางใหผลิต  ทั้งผูผลิตไมไดคาดเห็นและไมควรจะไดคาดเห็นถึงความไมปลอดภัย 
 ผูผลิตสวนประกอบของสินคาไมตองรับผิดหากพิสูจนไดวา  ความไมปลอดภัยของ
สินคาเกิดจากการออกแบบหรือการประกอบหรือการกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือการ
ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาของผูผลิตสินคานั้น 
 มาตรา ๙  ขอตกลงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการที่ไดทําไวลวงหนากอนเกิดความ
เสียหาย และประกาศหรือคําแจงความของผูประกอบการเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของ
ผูประกอบการตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย  จะนํามาอางเปนขอยกเวนหรือจํากัด
ความรับผิดไมได 
 เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  ผูบริโภคมีความหมายเชนเดียวกับนิยามคําวา “ผูบริโภค” 
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
 มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม และมูลนิธิซ่ึงคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคใหการรับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจฟองคดีเรียกวา
เสียหายแทนผูเสียหายได  โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและดําเนินคดีแทนตามกฎหมาย
ดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การฟองและดําเนินคดีแทนผูเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวง  แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 
 มาตรา ๑๑  นอกจากคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  ศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ ดวย 
 (๑) คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอ
รางกาย  สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย  และหากผูเสียหายถึงแกความตาย  สามี  ภริยา  บุพการี  
หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ 
 (๒) หากขอเท็จจริงปรากฏวาผูประกอบการไดผลิต  นําเขา หรือขายสินคา โดยรูอยู
แลววาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย  หรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือ
เมื่อรูวาสินคาไมปลอดภัยภายหลังจากการผลิต นําเขา  หรือขายสินคานั้นแลว  ไมดําเนินการใดๆ 
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ตามสมควรเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูประกอบการจายคาสินไหม
ทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาสินไหมทดแทนที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่ศาล
เห็นสมควร  แตไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริงนั้น  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงพฤติการณ
ตางๆ เชน ความรายแรงของความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ การที่ผูประกอบการรูถึงความไม
ปลอดภัยของสินคา ระยะเวลาที่ผูประกอบการปกปดความไมปลอดภัยของสินคา การดําเนินการ
ของผูประกอบการเมื่อทราบวาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย  ผลประโยชนที่ผูประกอบการ
ไดรับ สถานะทางการเงินของผูประกอบการ การที่ผูประกอบการไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนการที่ผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย 
 มาตรา ๑๒  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
นี้เปนอันขาดอายุความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่
ตองรับผิด หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันที่มีการขายสินคานั้น 
 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต  รางกาย สุขภาพ หรืออนามัย  โดยผลของสารที่
สะสมอยูในรางกายของผูเสียหายหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ  ผูเสียหายหรือผูมี
สิทธิฟองคดีแทนตามมาตรา ๑๐  ตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย
และรูตัวผูประกอบการที่ตองรับผิด  แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย 
 มาตรา ๑๓  ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบการ  และ
ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดีแทนตามมาตรา ๑๐ ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้น 
จนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา 
 มาตรา ๑๔  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิของผูเสียหายที่จะเรียก
คาเสียหายโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๑๕  สินคาใดที่ไดขายแกผูบริโภคกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับไม
อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
......................................................... 
 นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ค. 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
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พระราชบัญญัต ิ
วัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
----------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา   
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพษิ 
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบญัญัติแหงชาต ิทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓  ใหยกเลิก  

(๑) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 (๒) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “วัตถุอันตราย” หมายความวา  วัตถุดังตอไปนี้ 

(๑) วัตถุระเบิดได 
(๒) วัตถุไวไฟ 
(๓) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
(๔) วัตถุมีพิษ 
(๕) วัตถุที่ทําใหเกดิโรค 
(๖) วัตถุกัมมันตรงัสี 
(๗) วัตถุที่กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(๘) วัตถุกัดกรอน 
(๙) วัตถุที่กอใหเกดิการระคายเคือง 
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(๑๐)  วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแก
บุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
 “ผลิต”  หมายความวา  ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือรวม
บรรจุ 
 “นําเขา” หมายความวา  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผาน 
 “สงออก”  หมายความวา  สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
 “ขาย” หมายความถึง  การจําหนาย  จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคาและให
หมายความรวมถึงการมิไวเพื่อขายดวย 
 “มีไวในครอบครอง” หมายความวา  การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน 
และไมวาจะเปนการมีไวเพื่อขาย เพื่อขนสง เพื่อใช หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการทิ้งอยู 
หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย 
 “ฉลาก”  หมายความวา  รูป  รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ซ่ึงแสดงไวที่วัตถุอันตราย 
หรือภาชนะบรรจุเอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุอันตรายดวย 
 “อนุสัญญาหามอาวุธเคมี”1  หมายความวา  อนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิตสะสม 
และใชอาวุธเคมี  และวาดวยการทําลายอาวุธเหลานี้  ซ่ึงทําขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีผูรับผิดชอบแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ”  หมายความวา  รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา ๑๙ 
 มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ควบคุม  สงเสริม  และติดตามดูแลการดําเนินงานของเลขานุการ  และผูชวยเลขานุการของ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมี อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่นกับ
ออกประกาศ  ทั้งนี้  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
1 บทนิยามคําวา  “อนุสัญญาหามอาวุธเคมี” ในมาตรา ๔ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔. 
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 ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวัตถุอันตราย 

------------------------ 
 
 มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเลขาธิการ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูแทน
กระทรวงกลาโหมและผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการและอธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนกรมธุรกิจพลังงานผูแทนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูชวยเลขานุการ 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่ เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี  วิทยาศาสตรวิศวกรรม 
เกษตรศาสตร หรือกฎหมาย และอยางนอยสองคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่ดําเนินงานใน
องคการสาธารณประโยชนเพื่อการคุมครองสุขภาพอนามัย หรือส่ิงแวดลอม 
 มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 
 (๒) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ มาตรา 
๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗(๕) 
 (๓) ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน
วัตถุอันตราย 
 (๔) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาที่ ในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
 (๕) พิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย 
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 (๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายใหประชาชนไดทราบ  ในการนี้จะ
ระบุช่ือของวัตถุอันตรายหรือช่ือของผูประกอบการที่เกี่ยวของดวยก็ได 
 (๗) สอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และเรงรัดพนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายตางๆ ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด 
 (๘) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการปองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย
เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ของรัฐ 
 (๙) ปฏิบัติ การอื่นใดตามที่ มี กฎหมายกํ าหนดไว ให เปน อํ านาจหน าที่ ของ
คณะกรรมการ 
 มาตรา  ๘   กรรมการผูทรงคุณวุฒิวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไว
แลวนั้น 
 มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว  แตยังมิไดมี
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 
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 มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 
 มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของอนุกรรมการไดตามความ
เหมาะสม 
 มาตรา  ๑๔  ในการปฏิบัติหนาที่   ใหคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 
  

หมวด ๒ 
การควบคุมวัตถุอันตราย 

----------------- 
 
 มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว  ให
บังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น  แตถามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นอาจมีมติใหนําบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับเปนการเพิ่มเติมหรือแทนที่กฎหมายวาดวยการนั้นได ทั้งนี้ โดยจะ
กําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอยางใดไวในมตินั้นก็ได 
 มติตามวรรคหนึ่ง  เมื่อรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 มาตรา ๑๕/๑2  ในการมีมติหรือการใหความเห็นของคณะกรรมการ การใหความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายอื่น  และการออกประกาศของรัฐมนตรีวาการ

                                                 
2 มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มเติม โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔. 
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กระทรวงอุตสาหกรรม หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหคํานึ่งถึงอนุสัญญาหามอาวุธเคมีและสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศอื่นประกอบดวย 
 มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช หรือ
ส่ิงแวดลอม จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพื่อหามการครอบครองการจําหนาย หรือ
การใชวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดก็ได 
 มาตรา ๑๗  ใหจัดตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม  เพื่อเปน
ศูนยกลางประสานงานในเรื่องขอมูลของวัตถุอันตรายกับสวนราชการตางๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน 
เพื่อรวบรวมและใหบริการขอมูลทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแตการมีอยูในตางประเทศ การ
นําเขาหรือการผลิตภายในประเทศ  การเคลื่อนยาย  การใชสอย  การทําลาย  และการอื่นใดอัน
เกี่ยวเนื่อง 
 มาตรา ๑๘  วัตถุอันตรายแบงออกตามความจําเปนแกการควบคุม  ดังนี้ 
 (๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือ
การมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
 (๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือ
การมีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดดวย 
 (๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓  ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือ
การมีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 
 (๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔  ไดแก วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การ
สงออก หรือการมีไวในครอบครอง 
 เพื่อประโยชนแกการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช  ทรัพยหรือ
ส่ิงแวดลอม ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย
กําหนดเวลาการใชบังคับและหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว 
 มาตรา ๑๙  เมื่อหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหาร
สวนกลางมีคําขอเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดเพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง กําหนดใหหนวยงานนั้นเปนผูมีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด  หรือบางสวนเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นได ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  จํานวนบุคลากร  ความสัมพันธกับภารกิจหลักและปริมาณงานในความ
รับผิดชอบเปนสําคัญ 
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 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่นใหรัฐมนตรีของหนวยงานที่มีคําขอ
เปนผู รับผิดชอบยืนยันตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน   ในกรณีเชนวานี้  ใหนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
 มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) กําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและทดสอบ
ภาชนะ ฉลาก การผลิต การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บรักษา การกําจัด การ
ทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การใหสงตัวอยางหรือการอื่น
ใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือระงันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช 
ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศประกอบดวย 

(๒) กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการอยาง
หนึ่งอยางใด ตาม (๑) 

(๓) กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไวของสาระสําคัญในวัตถุ
อันตราย 

(๔) กําหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกลาว 
(๕) ระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓๖ 

 มาตรา  ๒๑  ผูผลิต  ผูนําเขา ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิด 
ที่ ๑  ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐(๑)(๒) และ (๓) 
 มาตรา  ๒๒  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖  หามมิใหผูใดผลิต นําเขาสงออก หรือ
มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒  เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินการดังกลาว
ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 
 เมื่อไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก 
หรือผูมีไวในครอบครอง แจงการดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบภายในเวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว 
 ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒  ตองปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐(๑)(๒) และ (๓) ดวย 
 มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดผลิต นําเขาสงออก หรือมี
ไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดกรณีที่พึงอนุญาตไดและกรณีที่จะอนุญาต
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ไมไดไวใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาและให
กําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอนุญาตใหชัดเจนดวย 
 ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตองปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐(๑)(๒) และ (๓) นั้นดวย 
 มาตรา ๒๔  เมื่อไดมีประกาศระบุช่ือวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใหผูผลิตผู
นําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 
๒๓ ภายในเวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว  และในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบ
กิจการไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตตามคําขอนั้น 
 มาตรา  ๒๕   ใบอนุญาตที่ออกไปแลวนั้น  ถาตอมากฎหมายหรือพฤติการณได
เปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุสําคัญเพื่อคุมครองความปลอดภัย  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออก
ใบอนุญาตมีอํานาจสั่งแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการอนุญาตไดตามความจําเปน 
 มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้  ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวในใบอนุญาต  แตมิใหกําหนดเกินสามปนับแตวันออกใบอนุญาต 
 มาตรา ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอ
เสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับอนุญาตและ
ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น 
 การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๘  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต 
ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่แจงการไมอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต  คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด 
 มาตรา ๒๙ ถาพนักงานเจาหนาที่ไมตออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดมีคํา
วินิจฉัยใหยกอุทธรณการตออายุใบอนุญาต  ผูขอตออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูใน
ครอบครองไดภายในกําหนดสามเดือน  นับแตวันทราบคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตหรือทราบคําส่ัง
ของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ  แลวแตกรณี  หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํามาตรา 
๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๐ ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย  ลบเลือน 
หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหาย 
ลบเลือนหรือชํารุด 

DPU



 

 

133

 มาตรา ๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุใชไดเกินสามเดือนตองแสดงใบอนุญาตหรือใบ
แทนไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น 
 มาตรา ๓๒  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลา
ตามที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินหนึ่งป และถาเปนกรณีสําคัญจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 
 มาตรา ๓๓ ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด 
 การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 
 มาตรา ๓๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ จะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูใน
ครอบครองไดภายในกําหนดสามเดือนนับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบคําสั่ง
ของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณแลวแตกรณี  หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํามาตรา 
๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๕ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด
หาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 มาตรา ๓๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจกอใหเกดิ
อันตรายเปนทีทราบกันแนชัดโดยทั่วไป 
 การผลิต  หรือการนําเขา  ซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓  ที่อยูนอกรายชื่อของ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง  จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเมื่อไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแลวจึงจะผลิตหรือนําเขาตามมาตรา ๒๒ หรือจึงจะออกใบอนุญาตใหผลิต
หรือนําเขาตามมาตรา ๒๓ ได  ทั้งนี้  เวนแตจะมีประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตอง
ขึ้นทะเบียนอีกในกรณีมีผูไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือในกรณีอ่ืนที่มี
เหตุอันควร 
 การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจําเปนตองผลิตหรือนําเขามาซึ่ง
ตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่นเพื่อใชในการ
ผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับใหการผลิตหรือการ
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นําเขาตองไดรับอนุญาตหรือตองขึ้นทะเบียนเสียกอน ผูขอขึ้นทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายนั้นไดตามพระราชบัญญัตินี้โดยใหไดยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น 
 การผลิตหรือการนําเขามาตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๘  หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการ
เห็นวา 
 (๑) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไมเปนที่เชื่อถือไดวามีคุณประโยชนตามที่ขอขึ้น
ทะเบียนไว หรือหากนํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอมโดยไม
มีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได 
 (๒) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใชช่ือในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําให
เขาใจผิดจากความเปนจริง หรือ 
 (๓) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเปนวัตถุอันตรายปลอม หรือเปนวัตถุอันตรายที่
พนักงานเจาหนาที่ส่ังเพิกถอนทะเบียนแลว 
 คําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 
 มาตรา ๓๙  วัตถุอันตรายใดที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว  ตอมาปรากฏวาไมมีประโยชน
ตามที่ขึ้นทะเบียนไว หรือหากนํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือ
ส่ิงแวดลอมโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได  ใหพนักงานเจาหนาที่ โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นได 
 คําส่ังเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 
 เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแลว  สิทธิในการผลิต นําเขา สงออกหรือมี
ไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเปนอันระงับไป 
 มาตรา ๔๑ เจาของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตองจัดการทําลายหรือดําเนินการ
กับวัตถุอันตรายของตนตามที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่
กําหนด และใหนํามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๒  ผูผลิตเพื่อการคา  ผูนําเขาเพื่อการคา  ผูสงออกเพื่อการคา  ผูเก็บรักษาเพื่อ
การคา หรือผูขายซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓  ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตอัตราคาธรรมเนียมนั้นตองไมเกินอัตราตามทาย
พระราชบัญญัตินี้ 
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 ถาไมมีการชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหา
ตอเดือน ในกรณีที่คางชําระโดยไมมีเหตุอันควรและเปนกรณีที่มีใบอนุญาตในการดําเนินการ 
พนักงานเจาหนาที่จะสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามควรแกกรณีก็ได 
 มาตรา ๔๓  หามมิใหผูใดผลิต  นําเขา  หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราชนิดที่ ๔ 
 เมื่อรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ใหผูผลิต 
ผูนําเขา หรือผูมีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่  และใหนํามาตรา ๔๑ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๔  ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ใหวัตถุอันตรายดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต
บางสวนตามที่เห็นสมควรได 
 (๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจกอใหเกิดอันตรายนอยหรือซ่ึงการ
บังคับตามมาตรการตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดภาระเกินความสมควร 
 (๒) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจองคการ
ของรัฐ สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรกําหนด 
 มาตรา ๔๕ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก  หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๑  วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒  หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓  ดังตอไปนี้ 

(๑) วัตถุอันตรายปลอม 
(๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๓) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
(๔) วัตถุอันตรายที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียนไว 
(๕) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน 
การมีไวในครอบครองตามวรรคหนึ่งไมหมายความรวมถึงการครอบครองขณะ 

จะทําลาย  หรือการสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่  หรือการครอบครองเพื่อการอยางอื่นตามหนาที่ที่
กําหนดในกฎหมาย 
 มาตรา ๔๖ ผูใดรูวาวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเปนวัตถุอันตรายตาม
มาตรา ๔๕ ผูนั้นตองทําลาย ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่  หรือตองสงมอบใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐(๑) 
 มาตรา ๔๗ วัตถุอันตรายหรือส่ิงดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม 
 (๑) ส่ิงที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน 
 (๒) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อวาเปนวัตถุอันตรายอื่น  หรือแสดงกําหนดเวลาที่วัตถุ
อันตรายหมดอายุการใชเกินความเปนจริง 
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 (๓) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่ง
มิใชความจริง 
 (๔) วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไวซ่ึงมิใชความจริง 
 (๕) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาดเคลื่อน
ตามมาตรา ๒๐(๓) ในระดับที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๔๘  วัตถุอันตรายดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
 (๑) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาดเคลื่อน
ตามมาตรา ๒๐(๓) แตไมถึงระดับที่กําหนดตามมาตรา ๔๗(๕) 
 (๒) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์  ส่ิงเจือปน  หรือลักษณะอื่นที่มี
ความสําคัญตอคุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑที่กําหนดหรือที่ขึ้นทะเบียนไว 
 มาตรา ๔๙  วัตถุอันตรายดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
 (๑) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใชตามที่แสดงไวในฉาก 
 (๒) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา 
๔๗(๕) หรือวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
 มาตรา  ๕๐   เมื่อคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไม เปนไปตามมาตรา  ๒๐(๑) 
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูผลิตหรือผูนําเขาเลิกใชฉลากดังกลาว  หรือดําเนินการแกไขฉลากนั้น
ใหถูกตอง 
 มาตรา ๕๑  การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภค และเพื่อประโยชนในการควบคุมโฆษณาใหถือวาวัตถุอันตรายที่มีการกําหนด
ฉลากตามมาตรา ๒๐(๑)  เปนสินคาที่มีการควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตาม
กฎหมายดังกลาวโดยอนุโลม 
 มาตรา ๕๒  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน
ครองครองซึ่งวัตถุอันตรายผูใด  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝน  หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองได ใน
การนี้หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหผูนั้นสงออกไปซึ่งวัตถุ
อันตรายนั้น  เพื่อคืนใหแกผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุอันตรายนั้นมาให  หรือเพื่อการอื่นตามความ
เหมาะสมก็ได  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง   ถาปรากฏวาผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาวไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองได  ไมวาเพราะไมมีความสามารถ
หรือเพราะเหตุอ่ืนใด  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวสงมอบวัตถุอันตรายนั้น
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แกพนักงานเจาหนาที่  ณ สถานที่ที่กําหนด  เพื่อทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี  โดยคํานึงถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย 
 ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจําหนายไดใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขาย
ทอดตลาดหรือขายใหแกหนวยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแตวันไดรับมอบ  เงินที่ขายไดเมื่อ
หักคาใชจายในการเก็บรักษา  การจําหนาย  และคาภาระที่เกี่ยวของแลวใหเก็บไวเพื่อคืนแกเจาของ
แตถาพนกําหนดสามเดือนดังกลาวแลวยังจําหนายไมไดหากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาการผอนเวลา
ตอไปจะเปนอันตรายหรือภาระเกินควรก็ใหมีอํานาจสั่งใหทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี 
 ในกรณีที่ตองทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีหากมีคาใชจายเกิดขึ้นใหเจาของวัตถุ
อันตรายมีหนาที่จายหรือชดใชเงินจํานวนนั้นแกทางราชการ 
 มาตรา ๕๓  เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูนั้นเพื่อสงพนักงาน
สอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย 
 มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหนาที่  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
 (๑) เขาไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือสถานที่ที่สงสัยวาเปนสถานที่เชนวานั้นในระหวางเวลาพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว  หรือเขาไปในพาหนะที่บรรทุก
วัตถุอันตรายหรือสงสัยวาบรรทุกวัตถุอันตราย  เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย  ภาชนะบรรจุวัตถุ
อันตราย  สมุดบัญชี  เอกสาร  หรือส่ิงใดๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
 (๒) นําวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเปน
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบ 
 (๓) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี 
เอกสารหรือส่ิงใดๆ ที่เกี่ยวของในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 
 มาตรา ๕๕  วัตถุอันตราย  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งของ
ใดๆ ที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๕๔(๓) ถาสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงายหรือถาการ
เก็บไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย หรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือคาใชจายจะเกิน
สวนกับคาแหงสิ่งของนั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีโดย
คํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย  และใหนํามาตรา ๕๒ วรรคสาม และวรรค
ส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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 ถาพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไวมิใชเปนทรัพยที่ตอง
ริบตามมาตรา ๘๘ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี  ใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัด
หรือคืนวัตถุอันตราย  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย  สมุดบัญชี  เอกสารและสิ่งนั้นๆ ใหแกผูควรไดรับ
คืนโดยมิชักชา 
 ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว  หรือเงินที่ขายได  ใหแจงการคืนโดยสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิเลาของผูควรไดรับคืน  แตในกรณีไมรูตัวผูควรไดรับคืน
หรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนา  ถาไดประกาศในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับที่ไดแพรหลายในทองที่ที่ไดยึด
หรืออายัดส่ิงของนั้น  หรือการประกาศในหนังสือพิมพจะไมคุมกับมูลคาส่ิงของที่จะคืน ถาได
ประกาศไว ณ ที่ทําการอําเภอแหงทองที่นั้นไมนอยกวาสิบหาวัน  ใหถือวาไดมีการแจงเมื่อครบ
กําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดประกาศในหนังสือพิมพ  หรือวันที่ครบกําหนดการประกาศ ณ ที่ทํา
การอําเภอ  แลวแตกรณี 
 ผูขอรับคืนตองรับผิดชอบชดใชคาภาระตางๆ ของรัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศใน
หนังสือพิมพพรอมเงินเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของเงินจํานวนดังกลาว 
 ในกรณีที่ไมสามารถจะคืนไดเพราะหาตัวผูควรไดรับคืนไมพบ ก็ใหรักษาสิ่งของที่ยึด
ไว หรือเงินที่จะคืนใหนั้นไว  แลวแตกรณี  หากภายในหนึ่งปนับตั้งแตไดแจงแกผูควรไดรับคืนและ
ไมมีผูควรไดรับคืนมาขอรับ  ก็ใหตกเปนของรัฐ 
 มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหนาที่  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคล
ซ่ึงเกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด 
 

หมวด ๓ 
หนาท่ีและความรับผิดทางแพง 

---------------------- 
 
 มาตรา ๕๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ไมเปนการลบลางหรือจํากัดหนาที่และความรับผิด
ทางแพงที่บุคคลมีอยูตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชนในการกําหนดหนาที่และความรับผิดตามหมวดนี้  ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวัตถุที่ใหถือวา
เปนวัตถุอันตรายตามความในหมวดนี้ 
 มาตรา ๕๙  ผูผลิตวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใชในการผลิตการ
กําหนดวิธีการและขั้นตอนที่วางไวไดของการผลิต  การจัดใหมีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรงและ
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ปลอดภัยตอการใช  การเคลื่อนยาย  และการขนสง  การจัดใหมีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่ง
นั้นที่ชัดเจนเพียงพอ  ความเหมาะสมของการเก็บรักษา  และการตรวจสอบความเหมาะสมของผูที่
รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว 
 มาตรา ๖๐  ผูนําเขาวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการเลือกหาผูผลิต  การตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุอันตราย  การตรวจสอบความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก  การเลือกวิธีการ
ขนสง  ความเหมาะสมของการเก็บรักษา  และการตรวจสอบความเหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุ
อันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว 
 มาตรา ๖๑  ผูขนสงตองระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกตองของสิ่งที่ใชในการ
ขนสงหรือยานพาหนะและอุปกรณ  ความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลากความเหมาะสมของ
วิธีการขนสง  ความถูกตองของการจัดวางบนยานพาหนะ และความไววางใจไดของลูกจางหรือ
ผูจัดทําการงานใหแกตนหรือรวมกับตน 
 มาตรา ๖๒  ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการตรวจสอบความ
เชื่อถือไดของผูผลิตหรือผูนําเขาหรือผูที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นใหแกตน ความถูกตองของภาชนะ
บรรจุและฉลาก  ความเหมาะสมของการเก็บรักษาและความไววางใจไดของผูที่รับมอบวัตถุ
อันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว 
 มาตรา ๖๓  ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูขนสง  หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตอง
รับผิดชอบเพี่อการเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน  เวนแตจะพิสูจน
ไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง 
 มาตรา ๖๔  ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุอันตรายใหกับบุคคลใด  ตองรับผิดชอบเพื่อการ
เสียหายของบุคคลดังกลาวอันเกิดแตวัตถุอันตรายนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแต
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง 
 มาตรา ๖๕  นายจาง  ตัวการ  ผูวาจาง  หรือเจาของกิจการตองรวมรับผิดในผลแหง
ละเมิดที่บุคคลตามมาตรา ๖๓  หรือมาตรา ๖๔  ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน  แตชอบที่จะ
ไดชดใชจากบุคคลดังกลาว  เวนแตตนจะมีสวนผิดในการสั่งใหทํา  การเลือกหาตัวบุคคล  การ
ควบคุม  หรือการอื่นอันมีผลโดยตรงใหเกิดการละเมิดขึ้นนั้น 
 มาตรา ๖๖  ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูขายสง  ผูขายปลีก  คนกลาง  และผูมีสวนในการจําหนาย
จายแจกทุกชวงตอจากผูผลิตจนถึงผูที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ 
ตองรวมรับผิดในผลแหงการละเมิดดวย 
 มาตรา ๖๗  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เปน
อันขาดอายุความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหายความเปนวัตถุอันตรายและ
ผูถึงตองใชคาสินไหมทดแทน 
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 ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่พึงจายระหวางผูที่เขาใจกันวาตองรับผิดใช
คาสินไหมทดแทนและผูมีสิทธิไดคาสินไหมทดแทน  ใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะปรากฏ
วาการเจรจานั้นไมอาจตกลงกันได 
 มาตรา ๖๘  ผูที่ตองรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ที่ได
ชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายแลว  ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูที่สงมอบวัตถุอันตรายใหแก
ตน หรือแกผูซ่ึงทํางานใหแกตน  และบรรดาผูที่มีสวนในการสงมอบวัตถุอันตรายดังกลาวในลําดับ
ตางๆ ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็ไดไปจนถึงผูผลิต  โดยตองใชสิทธิไลเบี้ยภายในสามป
นับแตวันที่ตนไดชําระคาสินไหมทดแทน  แตถาผูใชสิทธิไลเบี้ยนั้นเปนผูที่จงใจหรือประมาท
เลินเลอทําใหเกิดการละเมิดขึ้น  ผูนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกินจากความรับผิดโดยเฉพาะ
ของตนเทานั้น 
 มาตรา ๖๙  ในกรณีที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล สัตว พืช หรือ
ส่ิงแวดลอม ถารัฐไดรับความเสียหายเพราะตองเสียคาใชจายในการเขาชวยเหลือ  เคล่ือนยายบําบัด 
บรรเทา หรือขจัดความเสียหายใหเกิดการคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือ
เปนความเสียหายตอทรัพยไมมีเจาของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนความเสียหายตอทรัพยสิน
ของแผนดินเมื่อไดรับคํารองขอจากหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกลาว
ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐดังกลาวได 
  

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
----------------- 

 
 มาตรา ๗๐  ผูใดไมมาใหถอยคํา  หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๔ หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๔(๔) 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๗๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑  มาตรา ๒๒  วรรคสาม มาตรา ๔๑ หรือ
มาตรา ๔๓  วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทัง้จาํ
ทั้งปรับ 
 มาตรา ๗๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒  วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง 
หรือตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓  วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา  ผูสงออกหรือผูมี
ไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว  ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดแสนบาท 
 มาตรา ๗๔/๑3  ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา ๗๓ 
หรือมาตรา ๗๔ ในสวนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซ่ึงเปนสารเคมีพิษหรือสาร
ที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามมาตรา ๑๘  ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 มาตรา ๗๔/๒3  การกระทําความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในสวนที่เกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซ่ึงเปนสารเคมีมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีมีพิษที่ระบุใน
อนุสัญญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๘ หาก
ผูกระทําความผิดมีสัญชาติไทย แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรจะตองรับโทษในราชอาณาจักร 
 หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก  ถา 
 (๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น  หรือ 
 (๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษและผูนั้นไดพนโทษแลว 
 ถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลใน
ตางประเทศมาแลวแตยังไมพนโทษ  ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิด
นั้นเพียงใดก็ได  หรือจะไมลงโทษเลยก็ได  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว 
 มาตรา ๗๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕(๑) หรือมาตรา ๔๕(๕) สําหรับกรณีเพิกถอน
ทะเบียนเพราะอาจเกิดอันตรายโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได  ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป  หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือมีไว
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว  ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
 มาตรา ๗๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕(๒) หรือมาตรา ๔๕(๕) สําหรับกรณีเพิกถอน
ทะเบียนเพราะไมมีประโยชนตามที่ขึ้นทะเบียนไว  ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                                                 

3 มาตรา ๗๔/๑ และมาตรา ๗๔/๒ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๔. 
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 มาตรา ๗๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕(๓) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับ
ไมเกินแปดหมื่นบาท 
 มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕(๔) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๗๙  ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗  หรือมาตรา ๗๘ 
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒  ผูกระทําตองระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไวในมาตรา
ดังกลาว 
 มาตรา ๘๐  ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗  หรือมาตรา ๗๘  
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตรา
ดังกลาว 
 มาตรา ๘๑  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา ๘๒ ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืน ทํา 
หรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จหรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดเชนวานั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซํ้าอีกภายในหกเดือนนับแตวันกระทํา
ความผิดครั้งกอน  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๓  ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดง
ฉลากไมถูกตอง หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไขตามมาตรา 
๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท  ผูกระทําตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาท 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูนําเขาผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๔  ผูใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย 
หรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  หรือรับจางทําลายสวนอันเปนสาระสําคัญของ
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ฉลากที่ถูกตองตามกฎหมาย  สําหรับวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดตามความในหมวด ๒ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๕  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๖  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติตาม
มาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา ๘๗  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา ๗๑ หรือ
มาตรา ๗๒ และเปนกรณีที่มีการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต  ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคล
ดังกลาวอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นอีก  ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามการประกอบการเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได 
 มาตรา ๘๘  วัตถุอันตรายที่ผลิต  นําเขา  สงออก  หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบ
ดวยพระราชบัญญัตินี้  ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกลาว  เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของหรือ
ทรัพยสินใดบรรดาที่ศาลมีคําพิพากษาใหริบ  ใหสงมอบแกหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุ
อันตรายดังกลาวเพื่อทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรตอไป 
 ในกรณีที่ตองทําลายใหศาลมีคําสั่งในคําพิพากษาใหเจาของชําระคาใชจายที่เกิดขึ้น
ใหแกทางราชการดวย 
 มาตรา ๘๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือมีโทษ
ปรับสถานเดียว  ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 
 ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่ เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งจะเปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อ 
 (๑) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได  เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไขของ
กลางที่อายัดไวใหถูกตอง 
 (๒) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได  เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของกลางที่ยึด 
หรืออายัดไวตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว 
 ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบปรับไดแกไขของกลางใหถูกตองแลวใหพนักงาน
เจาหนาที่ถอนการอายัดของกลางนั้นเสีย 
 บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวให
จัดการตามระเบียบตามที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด 
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บทเฉพาะกาล 
--------------- 

 
 มาตรา ๙๐  คําขออนุญาตใดๆ ที่ไดยื่นไวตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษและยังอยูใน
ระหวางพิจารณาใหถือเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาตมี
ขอแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไข
เพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๙๑  ใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ออกใหแกบุคคลใดๆ ตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่
กําหนดไว 
 มาตรา ๙๒ ใหทบทวนบรรดาวัตถุหรือส่ิงอื่นใดที่มีการประกาศกําหนดใหเปน
วัตถุมีพิษธรรมดาและวัตถุมีพิษรายแรงตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ  และดําเนินการออกประกาศ
กําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  ชนิดที่ ๒  ชนิดที่ ๓  หรือชนิดที่ ๔  ตามพระราชบัญญัตินี้ให
แลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ในระหวางที่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งยังไมแลวเสร็จ  ใหบทบัญญัติแหงกฎหมาย
วาดวยวัตถุมีพิษยังคงใชบังคับตอไปได  เวนแตบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุมีพิษใหใช
บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้แทน  และใหการตางๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับไดทันทีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ 
 มาตรา ๙๓  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษใหคง
ใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 อานันท  ปนยารชุน 
 นากยกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 
---------------- 

 
  (๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (๓) ใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (๔) ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (๕) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท  
 (๖) ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (๗) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (๘) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (๙) ผูผลิตวัตถุอันตราย ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๐) ผูนําเขาวัตถุอันตราย ปละ ๕,๐๐๐ บาท 
 (๑๑) ผูสงออกวัตถุอันตราย ปละ ๕,๐๐๐ บาท 
 (๑๒) ผูรับเก็บรักษาเพื่อการคาซ่ึงวัตถุอันตราย ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๓) ผูขายวัตถุอันตราย ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๔) การตออายุใบอนุญาต  คร้ังละเทากับคาธรรมเนียม  
 สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ  โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันมีการ
นําวัตถุอันตรายมาใชในกิจการประเภทตางๆ  เปนจํานวนมาก และวัตถุอันตรายบาง
ชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแกบุคคล  สัตว พืช ทรัพย  และสิ่งแวดลอมได  
แมวาในขณะนี้จะมีกฎหมายที่ใชควบคุมวัตถุที่กอใหเกิดอันตรายอยูบางแลวก็ตาม  แต
ก็มีอยูหลายฉบับและอยูในอํานาจหนาที่ของหลายกระทรวง  ทบวง  กรม  ซ่ึงกฎหมาย
เหลานั้นไดออกมาตางยุคตางสมัยกัน  ทําใหมีบทบัญญัติที่แตกตางกันและยังไม
ครอบคลุมเพียงพอ  สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให
ครอบคลุมวัตถุอันตรายตางๆ ทุกชนิด และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ควบคุมวัตถุอันตรายให เหมาะสมยิ่งขึ้น   พรอมกับจัดระบบบริหารใหมีการ
ประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกันกับการควบคุมดูแลวัตถุ
อันตรายดังกลาวดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
ขอสังเกต 
  คําวา  “อธิบดีกรมโยธาธิการ”  ไดแกไขใน  “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน”  คําวา “ผูแทน
กรมโยธาธิการ”  ไดแกไขเปน  “ผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน”  และใหเพิ่มคําวา “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน”  เปนผูรักษาการ  เฉพาะที่เกี่ยวกับวัตถุที่อยูในขอบอํานาจหนาที่ของกระทรวง
พลังงาน  ตามพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  2545 พ.ศ.  2545 
มาตรา 98 
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ภาคผนวก ง. 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
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พระราชบัญญัต ิ
คุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
---------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปท่ี ๓๔  ในรัชกาลปจจบุัน 
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ทําหนาที่รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 มาตรา ๒1  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ซ้ือ”  หมายความรวมถึง  เชา  เชาซื้อ  หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยให
คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น 
 “ขาย”  หมายความรวมถึง  ใหเชา ใหเชาซ้ือ  หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใดๆ โดย
เรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น  ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการ
ดังกลาวดวย 
 “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ผลิตหรือมีไวเพื่อขาย 
 “บริการ”  หมายความวา  การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ หรือการใหใชหรือให
ประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืนแตไม
รวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 
 “ผลิต”  หมายความวา  ทํา  ผสม  ปรุง  ประกอบ  ประดิษฐ  หรือแปรสภาพและ
หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป  การดัดแปลง  การคัดเลือก  หรือการแบงบรรจุ 
 

                                                 
1 รก.๒๕๒๒/๗๒/๒๐พ/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒. 
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 “ผูบริโภค” 2 หมายความวา  ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึงไดรับ
การเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ และหมายความ
รวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ  แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็
ตาม” 
 “ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา  ผูขาย  ผูผลิตเพื่อขาย   ผู ส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผูซ้ือเพื่อขายตอซ่ึงสินคา  หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผู
ประกอบกิจการโฆษณาดวย 
 “ขอความ”  หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง 
เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใดๆ  ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได 
 “โฆษณา”  หมายความถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบ
ขอความ เพื่อประโยชนในทางการคา 
 “ส่ือโฆษณา”  หมายความวา  ส่ิงที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา   เชน หนังสือพิมพ  
ส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ไปรษณียโทรเลข โทรศัพท  หรือปาย 
 “ฉลาก”  หมายความวา  รูป  รอยประดิษฐ  กระดาษหรือส่ิงอื่นใดที่ทําใหปรากฏ
ขอความเกี่ยวกับสินคาซ่ึงแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรก
หรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความรวมถึงเอกสารหรือ
คูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา  ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอ
บรรจุสินคานั้น 
 “สัญญา”3  หมายความวา  ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจเพื่อซ้ือ
และขายสินคาหรือใหและรับบริการ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการคุมครองผูบริโภค 
 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา   ผู ซ่ึง รัฐมนตรีแตงตั้ งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔  ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี้ 
 (๑) สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการ 
 
                                                 

2 มาตรา ๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
3 มาตรา ๓ นิยามคําวา “สัญญา” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
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 (๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
 (๓) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
 (๓ ทวิ)4  สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
 (๔) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นๆ  หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว 
 มาตรา ๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี้ 
 (๑) นับ  ช่ัง  ตวง  วัด  ตรวจสินคา  และเก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปน
ตัวอยางเพื่อทําการทดสอบโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 (๒) คัน ยึด  หรืออายัดสินคา  ภาชนะหรือหีบหอบรรจุสินคาฉากหรือเอกสารอื่นที่ไม
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการ
กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ  เพื่อตรวจสอบการผลิตสินคา  การขาย
สินคาหรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี  เอกสารและอุปกรณที่เกี่ยวของของผูประกอบธุรกิจ
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานที่จําเปน
เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ 
 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕(๓)  ถาไมเปนการเรงดวนใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบลวงหนา
ตามสมควรกอน และใหกระทําการตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถาเจาของ
หรือผูครอบครองไมอยูในที่นั้น  ก็ใหกระทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ไดรองขอมาเปนพยาน 
 การคนตามมาตรา ๕(๒) ใหพนักงานเจาหนาที่กระทําไดเฉพาะเวลาระหวางพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  
 มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวเมื่อผูที่เกี่ยวของรองขอ 
 บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่  ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
4 มาตรา ๔(๓ ทวิ) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
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 มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่  และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

-------------------------- 
 
 มาตรา ๙5  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค” 
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ  และเลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๒๖ 
 (๓) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือเสื่อมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในการนี้จะระบุช่ือสินคาหรือบริการ  หรือช่ือของผูประกอบ
ธุรกิจดวยก็ได 
 (๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการ
อุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 (๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะอนุกรรมการ 
 (๖) สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่  สวนราชการ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐให
ปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดี
ในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
 (๗) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมี
ผูรองขอตามมาตรา ๓๙ 
                                                 

5 มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
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 (๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐ 
 (๙) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครอง
ผูบริโภค และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวให เปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการ 
 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้   คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไปได 
 มาตรา ๑๑  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  อยูในตําแหนงคราวละสามป 
 กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑  กรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน
กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 
 มาตรา ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 
(๒) คณะกรรมการวาดวยฉาก 

 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของตามที่
คณะกรรมการแตงตั้งขึ้น  มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสามคน 
 กรรมการเฉพาะเรื่อง  อยูในตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา ๑๑ วรรคสอง 
และมาตรา ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญตันิีแ้ละ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (๓)6 คณะกรรมการวาดวยสัญญา 
 มาตรา ๑๕  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมายก็ได 
 มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการใหนํา
มาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๗  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผูรองทุกขหรือเร่ืองอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได 
 มาตรา  ๑๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้   คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการละเมิด
สิทธิของผูบริโภค เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร  เวนแตในกรณีที่จําเปน
และเรงดวน 
 การกําหนดหรือการออกคําส่ังในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทั้งผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ 
และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกําหนดเงื่อนไขหรือ
วิธีการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออกคําส่ังนั้นก็ได 

                                                 
6 มาตรา ๑๔(๓) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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 มาตรา  ๑๙7  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นในสํานัก
นายกรัฐมนตรีใหมีเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  และจะใหมี
รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการดวยก็ได 
 มาตรา  ๒๐   ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้ 
 (๑) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ได รับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
 (๒) ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ  ซ่ึงกระทําการใดๆ อันมี
ลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆ 
ตามที่เห็นสมควรและจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
 (๓) สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น 
 (๔) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการ 
 (๕) ดําเนินการเผยแพรวิชาการ  และใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภคเพื่อสรางนิสัย
ในการบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด  และใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชน
มากที่สุด 
 (๖) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
ควบคุม สงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ 
 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
การคุมครองผูบริโภค 

------------------ 
 
 มาตรา ๒๑8  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลวให
บังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น  และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับได
เทาที่ไมซํ้าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว  เวนแต 
                                                 

7 มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑.  
8 มาตรา ๒๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
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 (๑) ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม หากปรากฏวา
เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบขั้นตอน
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  และมิไดออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายดังกลาว
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ  ให
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตาม
ความในหมวดนี้ได 
 (๒) ในกรณีตาม (๑) ถามีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเนิ่นชาตอไปไดให
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตาม
ความในหมวดนี้ไดโดยไมตองมีหนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑) 
 ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม
กฎหมายออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้  ใหคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องมีอํานาจออกคําสั่งตามความในหมวดนี้  เวนแตในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมีเจาหนาที่ผูมี
อํานาจตามกฎหมายอยูแลว คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวา
ดวยการนั้นๆ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได 
 การมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ ตามวรรคสอง ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

สวนที่ ๑ 
การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา 

----------------------- 
 
 มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือ
ใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปน
ขอความที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิด  สภาพ  คุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ  ตลอดจนการ
สงมอบ  การจัดหา  หรือการใชสินคาหรือบริการ 
 ขอความดังตอไปนี้   ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปน
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 

(๑) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไม

วาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งอันไมเปนความจริงหรือ
เกินความจริง  หรือไมก็ตาม 
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(๓) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมาย 
หรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(๔) ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 
(๕) ขอความอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปน
ความจริงไดโดยแนแท  ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณาตาม (๑) 
 มาตรา ๒๓  การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
รางกายหรือจิตใจ   หรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ทั้งนี้  ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายแกผูบริโภคและคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุม
ฉลากตามมาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับ
วิธีใชหรืออันตราย  ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการ
วาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชส่ือโฆษณาตางกันก็ได 
 (๒) จํากัดการใชส่ือโฆษณาสําหรับสินคานั้น 
 (๓) หามการโฆษณาสินคานั้น 
 ความใน (๒) และ (๓) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาเห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคมศีลธรรมหรือวัฒนธรรม
ของชาติดวย 
 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการใด  
ผูบริโภคจําเปนตองทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอื่นเกี่ยวกับผู
ประกอบธุรกิจดวย  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือ
บริการนั้นตองใหขอเท็จจริงดังกลาวตามที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดได 
 มาตรา  ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการโฆษณา
โดยทางสื่อโฆษณาใด  สมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความนั้นเปนขอความที่มีความมุงหมาย
เพื่อการโฆษณา  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดยทางสื่อ
โฆษณานั้นตองมีถอยคําชี้แจงกํากับใหประชาชนทราบวาขอความดังกลาวเปนการโฆษณาได  ทั้งนี้  
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดใหตองปฏิบัติดวยก็ได 
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 มาตรา ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝน
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔(๑) หรือมาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามี
อํานาจออกคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(๑) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๔) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด 
 ในการออกคําส่ังตาม (๔) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการ  โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของผูกระทํา
การโฆษณา 
 มาตรา ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวาขอความ
ใดที่ใชในการโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ใหคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพื่อแสดงความจริงได 
 ในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ  ผลการวิจัย  สถิติการรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอื่นใด  หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา  ถาผูกระทําการ
โฆษณาไมสามารถพิสูจนไดวาขอความที่ใชในการโฆษณาเปนความจริงตามที่กลาวอาง  ให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังตามมาตรา ๒๗ ได  และใหถือวาผูกระทําการ
โฆษณารูหรือควรไดรูวาขอความนั้นเปนความเท็จ 
 มาตรา ๒๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝายืนหรือไม
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้   ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
พิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้นกอนทําการโฆษณาได  ในกรณีนี้คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
จะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาไดรับคําขอ  ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหถือวาคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาใหความเห็นชอบแลว 
 การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นให เปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด  คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง  ไมถือวาเปนการ
ตัดอํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอื่นเมื่อมีเหตุอัน
สมควร 

DPU



 

 

158

 การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ใหตามวรรค
หนึ่ง  มิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา 
  

สวนที่  ๒ 
การคุมครองผูบริโภคในดานฉลาก 

-------------------------- 
 
 มาตรา ๓๐9  ใหสินคาที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสินคา
ที่ส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก 
 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสินคาที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ในกรณีที่ปรากฏวามีสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ  รางกาย หรือจิตใจ เนื่อง
ในการใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคานั้น  หรือมีสินคาที่ประชาชนทั่วไปใชเปนประจํา  ซ่ึงการ
กําหนดฉลากของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการที่จะทราบขอเท็จจริงในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินคานั้น  แตสินคาดังกลาวไมเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการ
วาดวยฉลากมีอํานาจกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากได  โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 มาตรา ๓๑10  ฉลากของสินคาที่ควบคุมฉลาก  จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) ใชขอความที่ตรงตอความจริงและไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา 
 (๒) ตองระบุขอความดังตอไปนี้ 
  (ก) ช่ือหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพื่อขายแลวแตกรณี 
  (ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเขา  แลวแตกรณี 
  (ค) ระบุขอความที่แสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้นคืออะไร ในกรณีที่เปนสินคา
นําเขาใหระบุช่ือประเทศที่ผลิตดวย 
 (๓) ตองระบุขอความอันจําเปน ไดแก ราคา ปริมาณ วิธีใช  ขอแนะนํา คําเตือน วัน 
เดือน ป ที่หมดอายุในกรณีเปนสินคาที่หมดอายุได  หรือกรณีอ่ืน  เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
                                                 

9  มาตรา ๓๐  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
10 มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
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 ใหผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูผลิตเพื่อขายหรือผูส่ังหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร  เพื่อ
ขายซึ่งสินคาที่ควบคุมฉลาก แลวแตกรณี  เปนผูจัดทําฉลากกอนขายและฉลากนั้นตองมีขอความ
ดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ในการนี้  ขอความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ตองจัดทําตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๒  การกําหนดขอความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ตองไมเปนการบังคับใหผู
ประกอบธุรกิจตองเปดเผยความลับทางการผลิต  เวนแตขอความดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนที่เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูบริโภค 
 มาตรา  ๓๓  เมื่อคณะกรรมการวาดวยฉลากเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา ๓๑  
คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการแกไข
ฉลากนั้นใหถูกตอง 
 มาตรา ๓๔  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาฉลากของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไป
ตามมาตรา ๓๑  ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยฉลากพิจารณาใหความเห็นใน
ฉลากนั้นกอนได  ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๕  เพื่อประโยชนในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินคาที่ควบคุมฉลาก  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหผูประกอบธุรกิจใน
สินคาดังกลาวตองจัดทําและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการ
ตรวจสอบได 
 วิธีจัดทําและเก็บรักษาบัญชี  เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 

สวนที่ ๒  ทวิ11 
การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา 

------------------------- 
 
 มาตรา ๓๕ ทวิ  ในการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด  ถาสัญญาซื้อขาย
หรือสัญญาใหบริการนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ  หรือที่ตามปกติประเพณีทําเปน
หนังสือคณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการ
นั้นเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได 

                                                 
11 สวนที่ ๒ ทวิ การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึงมาตรา ๓๕ นว เพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
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 ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคจะตอง
มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) ใชขอสัญญาที่จําเปนซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น  จะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบ
ผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
 (๒) หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
 ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด  
และเพื่อประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม  คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบธุรกิจ
จัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได 
 การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๓๕ ตรี  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองใชขอสัญญาใด  หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใชขอ
สัญญานั้นดวยตามมาตรา ๓๕ ทวิ  แลว  ถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญา
ดังกลาวแตไมเปนไปตามเงื่อนไข ใหถือวาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาว
ตามเงื่อนไขนั้น แลวแตกรณี 
 มาตรา ๓๕  จัตวา  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตองไมใชขอสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว  ถาสัญญานั้นใชขอสัญญา
ดังกลาว ใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้น 
 มาตรา ๓๕  เบญจ  คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจ
ขายสินคาหรือใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง  เปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได 
 ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน  หลักฐานการรับเงิน
จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) มีรายการและใชขอความที่จําเปน  ซ่ึงหากมิไดมีรายการหรือมิไดใชขอความ
เชนนั้นจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
 (๒) หามใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
 ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด 
 การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๓๕ ฉ  เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงินของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินตองใชขอความใด  หรือตองใชขอความใด  
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โดยมีเงื่อนไขในการใชขอความนั้นดวย  หรือตองไมใชขอความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แลว  ให
นํามาตรา ๓๕ ตรี  และมาตรา ๓๕ จัตวา  มาใชบังคับแกหลักฐานการรับเงินดังกลาวโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๕  สัตต  ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการโดยใหคํามั่นวาจะ
ทําสัญญารับประกันใหไวแกผูบริโภค  สัญญาดังกลาวตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผู
ประกอบธุรกิจหรือผูแทน  และตองสงมอบสัญญานั้นแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบสินคาหรือ
ใหบริการ 
 ถาสัญญาตามวรรคหนึ่งทําเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับไวดวย 
 มาตรา ๓๕  อัฏฐ  ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่สงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอสัญญา
และแบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ  หรือสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความ
ถูกตองตามมาตรา ๓๕ เบญจ  ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติสําหรับการ
ประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาสุดแตระยะเวลาใดจะถึงกอน 
 มาตรา ๓๕  นว  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงิน
ของตนจะเปนการฝาฝนหรือหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอให
คณะกรรมการวาดวยสัญญาใหความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นกอนได  
ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๓ 
การคุมครองผูบริโภคโดยประการอื่น 

-------------------------- 
 
 มาตรา  ๓๖   เมื่อมี เหตุอันควรสงสัยวาสินคาใด   อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค  
คณะกรรมการอาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได  ถาผูประกอบ
ธุรกิจไมดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
คณะกรรมการจะจัดใหมีการพิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 
 ถาผลจากการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค  และ
กรณีไมอาจปองกันอันตรายที่จะเกิดจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตาม
กฎหมายอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้น  และถาเห็นสมควรจะสั่งใหผูประกอบ
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินคานั้นภายใตเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได  ในกรณีที่สินคานั้นไม
สามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคานั้นไวเพื่อขายตอไป  
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คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจทําลายหรือจะจัดใหมีการทําลายโดยผูประกอบธุรกิจ
เปนผูเสียคาใชจายก็ได 
 ในกรณีจําเปนและเรงดวน  ถาคณะกรรมการมีเหตุที่นาเชื่อวาสินคาใดอาจเปนอันตราย
แกผูบริโภค ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้นเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการ
ทดสอบหรือพิสูจนสินคาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
 การสั่งหามขายสินคาตามวรรคสองและวรรคสาม  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๗12 
 มาตรา ๓๘13 
 มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภค หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาการ
ดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
อัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ  หรือขาวราชการในสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร  เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค
เพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล  และเมื่อ
คณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว  ใหเจาหนาที่คุมครอง
ผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
 ในการดําเนินคดีในศาล  ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสิน 
หรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย  และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม 
ทั้งปวง 
 มาตรา ๔๐  สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขัน
อันไมเปนธรรมทางการคา  และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้น
อาจยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา ๔๑ ได 
 การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๔๑  ในการดําเนินคดีที่ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมคมที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐  มีสิทธิในการฟองคดีแพง  คดีอาญาหรือดําเนินกระบวน

                                                 
12 มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
13 มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
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พิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได  และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของ
สมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 
 ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง  มิใหสมาคมถอนฟอง  เวนแตศาลจะอนุญาตเมื่อศาล
เห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพงเกี่ยวกับ
การเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่คูความตกลง
หรือประนีประนอมยอมความกัน  จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผูมอบหมายให
เรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย 
 มาตรา ๔๒  นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และกฎหมายอื่นแลว  สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐  ตองปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 
 เมื่อปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐  สมาคมใดไมปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  หรือเมื่อมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการเพื่อฟองคดี
โดยไมสุจริต  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได 
 การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ไดฟองคดีใดไวตอศาลและคดี
นั้นยังคางอยูในการพิจารณาของศาล  ใหศาลสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย 
  

หมวด ๓ 
การอุทธรณ 
------------- 

 
 มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ผูใดรับคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๒๘ วรรคสอง  ไมพอใจคําส่ังดังกลาว  ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได 
 มาตรา ๔๔  การอุทธรณตามมาตรา ๔๓  ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต
วันที่ผูอุทธรณไดรับทราบคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ  และวิธีพิจารณาอุทธรณ  ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 การอุทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ่ง  ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอื่นเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย
อุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
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หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 

--------------- 
 
 มาตรา ๔๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมใหถอยคํา  หรือไมสงเอกสาร 
หรือหลักฐานแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
ตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๗14  ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ  คุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืน  
โฆษณาหรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ  หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิด
ความเขาใจผิดเชนวานั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๘15  ผูใดโฆษณาโดยใชขอความตามมาตรา ๒๒(๓) หรือ (๔) หรือขอความ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒(๕) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา  ๔๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซึ่งส่ังตาม
มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหากเดือน  หรือปรับไมเกินหา
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๐  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙  เปนการกระทํา
ของเจาของสื่อโฆษณา  หรือผูประกอบกิจการโฆษณา  ผูกระทําตองวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษ
ที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 

                                                 
14 มาตรา ๓๘  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
15 มาตรา ๔๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
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 มาตรา ๕๑16  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘  มาตรา ๔๙  หรือ
มาตรา ๕๐  เปนความผิดตอเนื่อง  ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือไม
เกินสองเทาของคาใชจายที่ใชสําหรับการโฆษณานั้น  ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
 มาตรา ๕๒17  ผูใดขายสินคาที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐  โดยไมมีฉลากหรือมีฉลาก 
แตฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง  หรือขายสินคาที่มีฉลากที่คณะกรรมการวาดวยฉลากสั่ง
เลิกใช ตามมาตรา ๓๓  ทั้งนี้  โดยรูหรือควรรูอยูแลววาการไมมีฉากหรือการแสดงฉลากดังกลาวนัน้
ไมถูกตองตามกฎหมาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตเพื่อขาย  หรือผูส่ังหรือนําเขามา
ในราชอาณาจักรเพื่อขาย  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๓  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยฉลากซึ่ง
ส่ังตามมาตรา ๓๓  ตองระวางโทษจําคุกไมกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้ง
ปรับ 
 มาตรา ๕๔18  ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  หรือรับจางติดตรึงฉากที่ไม
ถูกตองตามกฎหมายกับสินคา  โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย  
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 มาตรา ๕๕  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา ๕๖  ผูประกอบธุรกิจผูใด  ขายสินคาที่คณะกรรมการสั่งหามขายเพราะสินคา
นั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไม
เกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๗19  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอสัญญาและ
แบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ  หรือไมสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความถูกตอง
ตามมาตรา ๓๕ เบญจ  ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕  อัฏฐ  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
16 มาตรา ๔๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
17 มาตรา ๕๒  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
18 มาตรา ๕๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑. 
19๕๗ วรรคหนึ่ง  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑.  
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 ผูประกอบธุรกิจผูใด  สงมอบหลักฐานการรับเงิน  โดยลงจํานวนเงินมากกวาที่ผูบริโภค
จะตองชําระและไดรับเงินจํานวนนั้นไปจากผูบริโภคแลวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  
หรือปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความ
ระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจเชนนั้นแลว 
 มาตรา ๕๗ ทวิ20   ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต  ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๘  ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจ
ของผูประกอบธุรกิจและการกระทํานั้นเปนไปเพื่อประโยชนของผูประกอบธุรกิจ  ใหสันนิษฐานวา
ผูประกอบธุรกิจเปนผูกระทําผิดรวมดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถคาดหมายไดวาบุคคล
นั้นจะกระทําความผิดแมจะใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 
 มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติ
บุคคล กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่
กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 
 มาตรา ๖๐  ผูใดโดยเจตนาทุจริต  ใช  จาง  วาน  ยุยง  หรือดําเนินการใหสมาคมที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐  ฟองรองผูประกอบธุรกิจคนใดเปนคดีแพงหรือคดีอาญาตอ
ศาลเพื่อกล่ันแกลงผูประกอบธุรกิจนั้นใหไดรับความเสียหาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๖๑  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูประกอบธุรกิจอันเปน
ขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผูประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไวไมเปดเผย  ซ่ึงตนไดมาหรือลวงรู
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน
ในการสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
 ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการ
หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในประการที่นาจะเสียหายแกผู
หนึ่งผูใดตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
 มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบ
ได   และในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ
คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่  ดําเนินการเปรียบเทียบไดโดยจะ

                                                 
20๕๔ มาตรา ๕๗  ทวิ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑.  
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กําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใดๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรดวยก็ได 
 ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวน  ถาพนักงานสอบสวน
พบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ให
พนักงานสอบสวนสงเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 
 เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ส. โหตระกิตย 
 รองนายกรัฐมนตรี 
  
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอ
สินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น  ผูประกอบธุรกิจการคาและผูที่
ประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการ
ขายสินคาและบริการ  ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ  เพราะ
ผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด  และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและ
บริการตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที  นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคา และบริการอยูแลวก็ตาม  แตการที่
ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคา  หรือผูประกอบธุรกิจโฆษณา
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา  และผูบริโภค
จํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได  และในบางกรณีก็ไม
อาจระงับหรือยับยั้งการกระทําที่จะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที  สมควรมีกฎหมายให
ความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป  โดยกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจการคา และ
ผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค  เพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค  ตลอดจนจัด
ใหมีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา  ดูแล  และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการ
ตางๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

         พรพิมล/แกไข 
๒๘  ก.ย  ๒๕๔๔ 

A+B+ (C) 
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พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑21 
 มาตรา  ๒๐  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๑  ในระหวางที่บทบัญญัติมาตรา ๘  แหงพระราชบัญญัตินี้ยังมิไดใชบังคับ  
ใหอํานาจหนาที่ของเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  และของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  สํานักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  เปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค   หรือของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  แลวแตกรณี 
 มาตรา ๒๒  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 รก.๒๕๔๑/๑๕ก/๑/๒๔  มีนาคม ๒๕๔๑. 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  ในสวนที่เกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคและการบริหารงานคุมครองผูบริโภค  อันไดแก  การตรวจตรา  กํากับดูแล  และ
ประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองแกผูบริโภค  ยังไม
เหมาะสม  และโดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูบริโภคเปนจํานวนมากยังไมไดรับการคุมครองสิทธิ
ตามที่กฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นๆ บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีผูบริโภคเปน
จํานวนมากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากขึ้น  
สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  และปรับปรุง
อํานาจของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการเสนอเรื่องให
นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไดในกรณี
จําเปนหรือรีบดวนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกําหนดสิทธิและ
การคุมครองสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาไวโดยเฉพาะ  และทั้งเปน
การสมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องการโฆษณาและฉลากใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๘  ก.ย  ๒๕๔๔ 

A+B+ (C) 
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พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ไปเปนของสํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 
๒๕๔๑22 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการยกฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหมีฐานะเทียบเทากรม 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการ
นี้สมควรโอนบรรดาอํานาจหนาที่  กิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  ขาราชการ  ลูกจาง  และเงิน
งบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สํานักนายกรัฐมนตรี  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

พรพิมล/แกไข 
๒๘  ก.ย  ๒๕๔๔ 

A+B+ (C) 
 

 
อรรถชัย/สุมลรัตน/เกสร/จัดทํา 
 ๕  มีนาคม  ๒๕๔๖ 

 
 

                                                 
22 รก.๒๕๔๑/๑๕ก/๑๓/๒๔  มีนาคม ๒๕๔๑. 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล ภัทธรัฏฐ ดิษยบุตร 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปการศึกษา 2541 
 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 55 สํานักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แหงเนติบัณฑติยสภา 
 DPU
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