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พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ 

ไมปลอดภัย 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม 

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับเมื ่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายใดบัญญัติเร่ืองความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก

สินคาที่ไมปลอดภัยไวโดยเฉพาะ   ซ่ึงใหความคุมครองผูเสียหายมากกวาที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

ใหบังคับตามกฎหมายนั้น 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สินคา”  หมายความวา  สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย  รวมทั้งผลิตผล

เกษตรกรรม  และใหหมายความรวมถึงกระแสไฟฟา  ยกเวนสินคาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“ผลิตผลเกษตรกรรม”  หมายความวา  ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมตาง ๆ  เชน  การทํานา  

ทําไร  ทําสวน  เลี้ยงสัตว  เลี้ยงสัตวน้ํา  เลี้ยงไหม  เลี้ยงคร่ัง  เพาะเห็ด  แตไมรวมถึงผลิตผลที่เกิดจาก

ธรรมชาติ 

“ผลิต”  หมายความวา  ทํา  ผสม  ปรุง  แตง  ประกอบ  ประดิษฐ  แปรสภาพ  เปลี่ยนรูป  

ดัดแปลง  คัดเลือก  แบงบรรจุ  แชเยือกแข็ง  หรือฉายรังสี  รวมถึงการกระทําใด ๆ  ที่มีลักษณะทํานอง

เดียวกัน 

ผูเสียหาย”  หมายความวา  ผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

“ความเสียหาย”  หมายความวา  ความเสียหายที่ เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยไมวาจะเปน 

ความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ  หรือทรัพยสิน  ทั้งนี้ไมรวมถึงความเสียหาย 

ตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัยนั้น 

“ความเสียหายตอจิตใจ”  หมายความวา  ความเจ็บปวด  ความทุกขทรมาน  ความหวาดกลัว   

ความวิตกกังวล  ความเศราโศกเสียใจ  ความอับอาย  หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอื่นที่มีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน 

“สินคาที่ไมปลอดภัย”  หมายความวา  สินคาที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนได    

ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ  หรือไมไดกําหนดวิธีใช   

วิธีเกบ็รักษา  คําเตือน  หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา  หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร  

ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา  รวมทั้งลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของ

สินคาอันพึงคาดหมายได 
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“ขาย”  หมายความวา  จําหนาย  จาย   แจก  หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนทางการคา   

และใหหมายความรวมถึงใหเชา  ใหเชาซ้ือ  จัดหา  ตลอดจนเสนอ  ชักชวน  หรือนําออกแสดงเพื่อการ

ดังกลาว 

“นําเขา”  หมายความวา  นําหรือส่ังสินคาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 

“ผูประกอบการ”  หมายความวา 

(๑) ผูผลิต  หรือผูวาจางใหผลิต 

(๒) ผูนําเขา 

(๓) ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขาได 

(๔) ผูซ่ึงใชชื่อ  ชื่อทางการคา  เคร่ืองหมายการคา  เคร่ืองหมาย  ขอความหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ  

อันมีลักษณะที่จะทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต  ผูวาจางใหผลิตหรือผูนําเขา 

มาตรา ๕ ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิดจาก 

สินคาที่ไมปลอดภัย   และสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจาก 

การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม 

มาตรา ๖ เพื่อใหผูประกอบการตองรับผิดตามมาตรา  ๕  ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดีแทน 

ตามมาตรา  ๑๐  ตองพิสูจนวาผูเสียหายไดรับความเสียหายจากสินคาของผูประกอบการและการใช 

หรือการเก็บรักษาสินคานั้นเปนไปตามปกติธรรมดา  แตไมตองพิสูจนวาความเสียหายเกิดจากการกระทํา

ของผูประกอบการผูใด 

มาตรา ๗ ผูประกอบการไมตองรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย   

หากพิสูจนไดวา 

(๑) สินคานั้นมิไดเปนสินคาที่ไมปลอดภัย 

(๒) ผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย  หรือ 

(๓) ความเสียหายเกิดข้ึนจากการใชหรือการเก็บรักษาสินคาไมถูกตองตามวิธีใช  วิธีเก็บรักษา  

คําเตือน  หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจนตามสมควรแลว 

มาตรา ๘ ผูผลิตตามคําส่ังของผูวาจางใหผลิตไมตองรับผิดหากพิสูจนไดวาความไมปลอดภัย

ของสินคาเกิดจากการออกแบบของผูวาจางใหผลิตหรือจากการปฏิบัติตามคําส่ังของผูวาจางใหผลิต   

ทั้งผูผลิตไมไดคาดเห็นและไมควรจะไดคาดเห็นถึงความไมปลอดภัย 
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ผูผลิตสวนประกอบของสินคาไมตองรับผิดหากพิสูจนไดวา  ความไมปลอดภัยของสินคาเกิดจาก 

การออกแบบหรือการประกอบหรือการกําหนดวิธีใช  วิธีเก็บรักษา  คําเตือน  หรือการใหขอมูลเกี่ยวกับ

สินคาของผูผลิตสินคานั้น 

มาตรา ๙ ขอตกลงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการที่ไดทําไวลวงหนากอนเกิดความเสียหาย  

และประกาศหรือคําแจงความของผูประกอบการเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบการตอ 

ความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย  จะนํามาอางเปนขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดไมได 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้   ผูบริโภคมีความหมายเชนเดียวกับนิยามคําวา  “ผูบริโภค”   

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สมาคม  และมูลนิธิซ่ึงคณะกรรมการ 

คุมครองผูบริโภคใหการรับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหาย

แทนผูเสียหายได  โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบงัคับ

โดยอนุโลม 

การฟองและดําเนินคดีแทนผูเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง   

แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 

มาตรา ๑๑ นอกจากคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย 

แพงและพาณิชย  ศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

ดวย 

(๑) คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอรางกาย  

สุขภาพ  หรืออนามัยของผูเสียหาย  และหากผูเสียหายถึงแกความตาย  สามี  ภริยา  บุพการี  หรือ

ผูสืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ 

(๒) หากขอเท็จจริงปรากฏวาผูประกอบการไดผลิต  นําเขา  หรือขายสินคาโดยรูอยูแลววา 

สินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย  หรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง  หรือเมื่อรูวา 

สินคาไมปลอดภัยภายหลังจากการผลิต  นําเขา  หรือขายสินคานั้นแลวไมดําเนินการใด ๆ  ตามสมควร 

เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย  ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูประกอบการจายคาสินไหมทดแทนเพื่อการ

ลงโทษเพิ่มข้ึนจากจํานวนคาสินไหมทดแทนที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่ศาลเห็นสมควร  แตไมเกิน 

สองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริงนั้น  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ  เชน  ความรายแรงของ
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ความเสียหายที่ผู เสียหายไดรับ  การที่ผูประกอบการรูถึงความไมปลอดภัยของสินคา  ระยะเวลาที่

ผูประกอบการปกปดความไมปลอดภัยของสินคา  การดําเนินการของผูประกอบการเมื่อทราบวาสินคานั้น

เปนสินคาที่ไมปลอดภัย  ผลประโยชนที่ผูประกอบการไดรับ  สถานะทางการเงินของผูประกอบการ 

การที่ผูประกอบการไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน  ตลอดจนการที่ผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิด 

ความเสียหายดวย 

มาตรา ๑๒ สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

เปนอันขาดอายุความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตอง

รับผิด  หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันที่มีการขายสินคานั้น 

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนตอชีวิต  รางกาย  สุขภาพ  หรืออนามัย  โดยผลของสารที่ 

สะสมอยูในรางกายของผูเสียหายหรือเปนกรณีที่ตองใชเวลาในการแสดงอาการ  ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิ

ฟองคดีแทนตามมาตรา  ๑๐  ตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัว

ผูประกอบการที่ตองรับผิด  แตไมเกินสิบปนับแตวันที่รูถึงความเสียหาย 

มาตรา ๑๓ ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบการและผูเสียหาย

หรือผูมีสิทธิฟองคดีแทนตามมาตรา  ๑๐  ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใด

ฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา 

มาตรา ๑๔ บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิของผู เสียหายที่จะเรียก

คาเสียหายโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๕ สินคาใดที่ไดขายแกผูบ ริโภคกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบัง คับ 

ไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีสินคาในปจจุบันไมวาจะผลิต

ภายในประเทศหรือนําเขา  มีกระบวนการผลิตท่ีใชความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้นเปนลําดับ  

การที่ ผูบริโภคจะตรวจพบวาสินคาไมปลอดภัยกระทําไดยาก เม่ือผูบริโภคนําสินคาท่ีไมปลอดภัยไปใช 

อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูบริโภคหรือบุคคลอ่ืนได  

แตการฟองคดีในปจจุบันเพื่อเรียกคาเสียหายมีความยุงยาก เนื่องจากภาระในการพิสูจน ถึงความจงใจ 

หรือประมาทเลินเลอในการกระทําผิดของผูผลิตหรือผูนําเขาตกเปนหนาท่ีของผูไดรับความเสียหาย 

ตามหลักกฎหมายทั่วไปเพราะยังไมมีกฎหมายใหความคุมครองผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา 

โดยมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในความเสียหายของผูผลิตหรือผูเกี่ยวของไวโดยตรง  จึงสมควรใหมี

กฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินคาท่ีไมปลอดภัย  โดยนําหลักความรับผิด 

โดยเครงครัดมาใช  อันจะมีผลใหผูเสียหายไมตองพิสูจนถึงความไมปลอดภัยของสินคา  ตลอดจนไดรับ 

การชดใชคาเสียหายที่เปนธรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


