รายงานวิชาการ
เรื่ อง

ระเ

คณะผู้ทารายการ

ทศ

การปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมและสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย

นายกฤษฏิ์จิรัฐ คุณาจิรภรณ์ ผูพ้ ิพากษาศาลฎีกา

่างป

นายอมรรัตน์ กริ ยาผล รองอธิบดีผพู ้ ิพากษาศาลแพ่งกรุ งเทพใต้
นายปัญญา ด่านพัฒนามงคล ผูพ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒

ารต

นายสุ รพล กล่อมจิตต์ ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
นายเสน ปานเลิศ ผูพ้ ิพากษาศาลแพ่งธนบุรี

ักก

นางกนกพร ศิลาภากุล ผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

สำน

นายปาลิต สันทนาคณิ ต ผูพ้ ิพากษาศาลแพ่ง
นางสาวมลลิดา งามไพโรจน์พิบูลย์ ผูพ้ ิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรมหลักฐาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ระหว่ างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

คานา
ปัจจุบนั ระบบการค้าเสรี มีการพัฒนาไปอย่างเร็วรวดอันเนื่องมาจากการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผูป้ ระกอบการได้กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการค้า
รวมทั้งการใช้เทคนิคและการโฆษณาการขายสิ นค้าและบริ การอย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะสร้าง

ทศ

ผลกาไรให้แก่ตนเอง จนบางครั้งเป็ นการปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค

ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การโดยได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งผูบ้ ริ โภค

ระเ

จานวนมากจาต้องทาสัญญาเพื่อซื้อสิ นค้าหรื อบริ การโดยที่ขอ้ สัญญาไม่เป็ นธรรม

ประกอบกับรัฐต้องไม่ยนิ ยอมให้มีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในตลาดอันจะเป็ นอันตรายต่อ

่างป

ผูบ้ ริ โภค ปัญหาการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นปัญหาสาคัญของประเทศไทยซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ระบบการค้าแบบตลาดเสรี ทั้งมีคดีจานวนมากที่ข้ ึนสู่ ศาลที่แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรม สานักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคคลกรของศาลยุติธรรม

ารต

ให้มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายต่างๆ คณะผูจ้ ดั ทารายงานจึงได้มีโอกาสไป
ฝึ กอบรมและสัมมนากฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกับผูเ้ ชียวชาญทางกฎหมายของ
สหราชอาณาจักร ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้

ักก

และประสบการณ์กนั ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

สำน

และการพัฒนางานของศาลยุติธรรม
ในการฝึ กอบรมครั้งนี้คณะผูจ้ ดั ทารายงานได้รับมอบหมายให้จดั ทารายงานเรื่ อง

การปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมและสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
หวังว่ารายงานนี้คงเป็ นประโยชน์ต่อการอานวยการยุติธรรมและการพัฒนางานของ
ศาลยุติธรรมต่อไป หากมีขอ้ บกพร่ องประการใดคณะผูจ้ ดั ทารายงานใคร่ ขออภัย ณ ที่น้ ีดว้ ย
คณะผูจ้ ดั ทารายงาน
กรกฎาคม ๒๕๕๖

สารบัญ
หน้า
คานา
บทที่ ๑ บทนา

๑

๒

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา

่างป

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระเ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา

๑

ทศ

๑.๑ สภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหา

บทที่ ๒ การปฏิบัติการค้ าทีไ่ ม่ เป็ นธรรมและข้ อสั ญญาทีไ่ ม่ เป็ นธรรม
๒.๑ เหตุที่ตอ้ งมีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

ารต

การปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมและข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม

๒
๔
๔
๕

๒.๓ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม

๗

๒.๔ ข้อกาหนดเกี่ยวกับสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมของ EU

๙

ักก

๒.๒

๒

๑๑

๒.๖ ข้อสังเกตในการใช้บงั คับ

๑๓

สำน

๒.๕ ตัวอย่างการปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมและข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม

บทที่ ๓ สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย

๑๕

๓.๑ สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยกับสัญญา

๑๕

๓.๒

กฎหมายว่าด้วยการขายสิ นค้า

๑๖

๓.๓

กฎหมายเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ

๑๘

๓.๔

ผลของการผิดสัญญา

๑๘

หน้า
การชดใช้สาหรับสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย

๒๐

๓.๖ มาตรการเสริ มสาหรับช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคที่มีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของ EU

๒๐

๓.๗ สิ นค้าไม่ปลอดภัยกับละเมิด

๒๑

๓.๘ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่

๒๖

ทศ

๓.๕

๓.๙ ระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ นค้า

ระเ

๒๖

๓.๑๐ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย

๔.๑ บทสรุ ป

สำน

ักก

บรรณานุกรม

ารต

๔.๒ ข้อเสนอแนะ

๓๒

่างป

บทที่ ๔ บทสรุปและข้ อเสนอแนะ

๒๙

๓๒
๓๘
๔๑

๑

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ สภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหา

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

ปัจจุบนั ระบบการค้าเสรี ได้พฒั นาไปอย่างมากอันเนื่องมากจากความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนเกิดระบบการค้าในรู ป
E–commerceโดยผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต การบริ โภคสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย มีรูปแบบ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ผูบ้ ริ โภคบางคนสั่งซื้อสิ นค้า
หรื อบริ การ โดยการสอบถามข้อมูลผ่านระบบโซเชียวมีเดีย (Social Media) เพื่อจะได้ขอ้ มูลจาก
ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้สินค้าหรื อบริ การดังกล่าว โดยไม่ทราบว่าผูท้ ี่ตนสอบถามนั้นเป็ นผูบ้ ริ โภค
หรื อผูป้ ระกอบการ ซึ่งก็ใช้โซเชี่ยวมีเดียในการโฆษณาขายสิ นค้าหรื อบริ การเช่นกัน
ผูป้ ระกอบการต่างก็มีการปรับปรุ งเทคนิคการขายและการโฆษณาอย่างชาญฉลาดมากมาย
บางครั้งทําให้ผบู ้ ริ โภคเองก็ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การ เช่น การส่ งเอสเอ็มเอ็ส
ไปร่ วมโหวตผูท้ ี่ตนชื่นชอบในรายการเรี ยลริ ต้ ีต่างๆ ข้อมูลข่าวสารของสิ นค้าหรื อบริ การ
กระจายไปทัว่ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทั้งบางครั้งเป็ นข้อมูลในรู ปแบบทั้งภาพ แสง สี เสี ยง
รวมทั้งในรู ปแบบที่เสมือนจริ ง ซึ่งอาจมีผลเหนือการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าหรื อบริ การของ
ผูบ้ ริ โภคได้ โดยที่ผบู ้ ริ โภคอาจไม่มีความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวมาก่อน ผูบ้ ริ โภค
กําลังถูกชักจูงให้หลงกับภาพที่ผปู ้ ระกอบการที่ขาดจริ ยธรรมต้องการให้ผบู ้ ริ โภคทราบ และ
แอบแฝงการกระทําที่เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคจนเกินควรอันเป็ นการกระทําที่ไม่เป็ นธรรมต่อ
ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคถูกปิ ดบังหรื อได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งยังเป็ นผูม้ ีอาํ นาจต่อรอง
น้อยกว่าผูป้ ระกอบการอยูแ่ ล้วจะยิง่ ทําให้ผบู ้ ริ โภคเสี ยเปรี ยบมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคจํานวนมาก
จําต้องทําสัญญาทั้งที่ทราบว่ามีขอ้ สัญญาที่ไม่เป็ นธรรม มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถซื้อสิ นค้าหรื อ
บริ การดังกล่าวได้ เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาทางการเงิน แม้ศาลจะเคยมีคาํ พิพากษา
ปรับข้อสัญญาดังกล่าวให้เกิดความเป็ นธรรมมากขึ้นแล้ว แต่ผปู ้ ระกอบการก็มกั คงข้อสัญญาที่
ไม่เป็ นธรรมไว้ เพื่อให้ศาลปรับข้อสัญญาดังกล่าวเองเป็ นรายคดีไป หากไม่มีคดีของผูบ้ ริ โภค
มาสู่ ศาล ศาลก็ไม่อาจที่จะปรับข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมดังกล่าวได้ ที่สาํ คัญรัฐจะต้อง
ไม่ยนิ ยอมให้มีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในตลาดเพราะเป็ นอันตรายแก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง การค้าขาย
ก็ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะผูบ้ ริ โภคภายในประเทศเท่านั้น การสั่งซื้อสิ นค้าหรื อบริ การข้ามประเทศ

๒

่างป

ระเ

ทศ

เกิดขึ้นโดยง่ายและรวดเร็ว ทั้งบางครั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าการส่ งซื้อสิ นค้าหรื อบริ การในตลาด
ปกติเสี ยอีก แม้ประเทศต่างๆได้ออกกฎหมายเพื่อเข้าแทรกแซงการเข้าทําสัญญาและ
ควบคุมดูแลให้เกิดการค้าที่เป็ นธรรมและปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ โภค เช่น กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญา
ที่ไม่เป็ นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
เป็ นต้น แต่ในการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในแต่ละ
ประเทศก็มีแนวทางที่ต่างกันตามลักษณะและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ รวมทั้ง
การมีแนวความคิดของการบริ โภคแบบยัง่ ยืนที่จะไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม สหราชอาณาจักรเป็ น
ประเทศพัฒนาประเทศหนึ่งที่เป็ นคู่คา้ ของประเทศไทยและเป็ นประเทศที่มีอิทธิต่อแนวทาง
การออกกฎหมายของหลายประเทศ ทั้ง The Unfair Contract Term Act ๑๙๗๗ ของ
สหราชอาณาจักร เป็ นต้นแบบของพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐
ของประเทศไทย การได้ศึกษาแนวความคิดและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคของสหราชอาราจักรในปัจจุบนั จึงย่อมเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
งานยุติธรรมในประเทศไทยและกระบวนการยุติธรรมของไทย

ารต

๑.๒ วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมและสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยของอังกฤษ

ักก

๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิทางการค้าที่
ไม่เป็ นธรรม ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมและสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยของอังกฤษ

สำน

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา

เป็ นการศึกษาเฉพาะแนวความคิดทางทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมและสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
ของอังกฤษและข้อกําหนดของสหภาพยุโรป ( European Union) หรื อ EU ที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก
อังกฤษเป็ นส่ วนหนึ่งของ EU ข้อกําหนดของ EU จึงมีอิทธิผลต่อระบบกฎหมายภายในของ
อังกฤษ

๓
๑.๔ ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
๑.๔.๑ สามารถนําประสบการณ์ของอังกฤษในการนํากฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าไป
แทรกแซงระบบตลาดเพื่อการดูแลผูบ้ ริ โภคนั้นมาเป็ นแบบเปรี ยบเทียบในการปรับปรุ ง
การแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยได้อย่างดี

ทศ

๑.๔.๒ ทําให้ผพู ้ ิพากษาสามารถวางแนวทางในการดําเนินคดีเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึ้น

่างป

ระเ

๑.๔.๓ ส่ งเสริ มให้รัฐบาลสนใจและเข้าดําเนินการเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ภายในประเทศทั้งดําเนินการกับผูป้ ระกอบการที่นาํ สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้าไปในตลาด
อย่างจริ งจังต่อเนื่องเหมือนประเทศพัฒนา ซึ่งอาจเป็ นปัจจัยหนึ่งที่อาจถูกอ้างเพื่อกีดกัน
ทางการค้าได้

ารต

๑.๔.๔ ส่ งเสริ มให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่ วมกันสร้างกลไกในทางการค้าที่เป็ นธรรม
เพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ โภคและประชาชนส่ วนรวม รวมทั้งสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศด้วยอันจะนําไปสู่ การบริ โภคที่ยงั่ ยืน
๑.๔.๕ ส่ งเสริ มให้หาแนวทางใหม่ๆในการคุม้ ครองและเยียวยาผูบ้ ริ โภค
๑.๔.๖ ส่ งเสริ มให้มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น

สำน

ักก

ต่อไป

๔

บทที่ ๒
การปฏิบัตกิ ารค้าที่ไม่ เป็ นธรรมและข้ อสัญญาที่ไม่ เป็ นธรรม
๒.๑ เหตุทตี่ ้ องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ารต

่างป

ระเ

ทศ

สหภาพยุโรป (European Union) เดิมก่อตั้งเป็ นประชาคมยุโรป ( EC) ตามสนธิสัญญา
กรุ งโรมปี ๑๙๕๘ มีสมาชิก ๑๒๗ ประเทศ เพื่อร่ วมกันทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมี
เป้าหมายสร้างยุโรปเป็ นตลาดเดียวกัน ในปี ๑๙๘๐ ถึงปี ๑๙๙๐ จึงเห็นการพัฒนาการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในยุโรป ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็ น EU ตามสนธิสัญญา Maastricht ปี ๑๙๙๓ EU ได้ออก
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค แต่กฎหมายดังกล่าวยังมุ่งการคุม้ ครองการเป็ นตลาดเดียวมากกว่า
การคุม้ ครองตัวบุคคล ผลประโยชน์ที่ได้เป็ นเรื่ องการส่ งผ่านสิ นค้าต่อกันโดยกว้างขวาง ต่อมา
จึงมีการใช้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคร่ วมกันในยุโรป เช่น ระเบียบความปลอดภัยของ
สิ นค้าทัว่ ไป เนื่องจาก เดิมต่างคนต่างดูแลสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีต่างๆไม่เหมือนกัน
บางประเทศปกป้องสิ นค้าทุกประเภท
บางประเทศก็มีกฎหมายคุม้ ครองเฉพาะสิ นค้า
บางประเภท เช่น รถยนต์

สำน

ักก

แม้การคุม้ ครอง ผูบ้ ริ โภค จะมี กฎหมายสัญญาทัว่ ไปใช้บงั คับอยูแ่ ล้ว แต่ เนื่องจาก
อํานาจต่อรองระหว่างผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคไม่เท่ากัน ผูบ้ ริ โภคมักไม่มีอาํ นาจต่อรอง
ในการซื้อขาย ไม่มี โอกาสที่จะ ตกลงเนื้อหาของสัญญา ผูป้ ระกอบการมีเครื่ องมืออุปกรณ์
ทรัพยากรมากกว่าผูบ้ ริ โภค ในปี ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐ ผูป้ ระกอบการมักตักตวงผลประโยชน์จาก
ผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ปัจจุบนั มีคาํ ถามว่าผูป้ ระกอบการยังคงเป็ นเช่นนั้นจริ งหรื อ
ผูป้ ระกอบการเริ่ มมีจริ ยธรรมเพิ่มมากขึ้น และการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคก็ทาํ ได้ยากขึ้น สําหรับ
สัญญาต่าง ๆ นั้น ผูป้ ระกอบการรู ้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะซื้ออะไรจึงมักระบุขอ้ สัญญาดังกล่าวให้
ผูบ้ ริ โภคทราบ แต่จะสอดแทรกข้อตกลงอื่นที่จะเอาเปรี ยบไว้ที่อื่น
(Unfair Surprise)
ซึ่งผูบ้ ริ โภคมักไม่ได้อ่านสัญญาทั้งหมด ส่ วนมากดูแต่เพียงหัวข้อของสัญญา กฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคจึงพยายามไม่ให้มีการใส่ ขอ้ ตกลงที่ทาํ ให้เกิด Unfair Surprise แต่กต็ อ้ งพยายามให้
กลไกลตลาดดําเนินไปได้ ด้วย ผูบ้ ริ โภคก็จะมัน่ ใจในการซื้อสิ นค้าทัว่ ไปใน EU ทุกชาติ
จําเป็ นต้องมีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมิฉะนั้นอาจเข้าสู่ สังคมการค้าโลกไม่ได้

๕

่างป

ระเ
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เหตุผลข้างต้นนั้นสอดคล้องกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่
ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ ของประเทศไทย โดยท้ายพระราชบัญญัติดงั กล่าวระบุเหตุผลว่า
เนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรื อสัญญาที่ใช้บงั คับอยูม่ ีพ้นื ฐานมาจากเสรี ภาพของ
บุคคล ตามหลักความศักดิ์สิทธิของการแสดงเจตนา รัฐจะไม่เข้าแทรกแซงแม้วา่ คู่สัญญา
ฝ่ ายหนึ่งได้เปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็ นการต้องห้ามชัดเจนโดยกฎหมายหรื อ
ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ในปัจจุบนั สภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไปทําให้ผซู ้ ่ ึงมีอาํ นาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสอาศัษหลักดังกล่าว
เอาเปรี ยบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งมีอาํ นาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่าอย่างมาก ซึ่งทําให้เกิด
ความไม่เป็ นธรรมและไม่สงบสุ ขในสังคม สมควรที่รัฐจะกําหนดกรอบของการใช้หลัก
ความศักดิ์สิทธิของการแสดงเจตนาและเสรี ภาพของบุคคล เพื่อแก้ไขความไม่เป็ นธรรมและ
ความไม่สงบสุ ขในสังคมดังกล่าว โดยกําหนดแนวทางให้แก่ศาลเพื่อใช้ในการพิจารณาว่า
ข้อสัญญาหรื อข้อตกลงใดที่ไม่เป็ นธรรม และให้อาํ นาจแก่ศาลที่จะสัง่ ให้ขอ้ สัญญาหรื อ
ข้อตกลงที่ไม่เป็ นธรรมนั้นมีผลใช้บงั คับเท่าที่เป็ นธรรมพอสมควรแก่กรณี จึงจําเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี

ารต

๒.๒ การปฏิบัติทางการค้ าทีไ่ ม่ เป็ นธรรมและข้ อสั ญญาทีไ่ ม่ เป็ นธรรม

สำน

ักก

การปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ การโฆษณาและเทคนิคการขาย
มีผลทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้าทําสัญญาตามความต้องการของผูป้ ระกอบการโดยที่ผบู ้ ริ โภค
อาจไม่ตอ้ งการเช่นนั้น พฤติกรรมของผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
เข้าใจผิดและเข้าทําการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การโดยผูป้ ระกอบการจะได้เปรี ยบจนเกินควร
น่าจะถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
ประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่ควบคุมความประพฤติของผูป้ ระกอบการไม่ให้เอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภคจนเกินควรอยูห่ ลายฉบับ ที่สาํ คัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งมีบทบัญญัติในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะเข้าทําสัญญา มีการวาง
หลักเกณฑ์ของคําโฆษณาหรื อข้อความที่ใช้ในการโฆษณา ตามที่ปรากฏในมาตรา ๒๒
ได้ความว่า การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ขอ้ ความที่เป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคหรื อใช้ความที่
อาจก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสังคมเป็ นส่ วนรวม ทั้งนี้ไม่วา่ ข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็ นข้อความที่
เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพหรื อลักษณะของสิ นค้าหรื อบริ การ ตลอดจนการส่ งมอบ

๖

ระเ
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การจัดหา หรื อการใช้สินค้าหรื อบริ การ นอกจากนี้ยงั มีกาํ หนดลักษณะข้อความที่เป็ น
การไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคอีก ๕ ลักษณะ เช่น ข้อความที่เป็ นเท็จหรื อเกินความจริ ง ข้อความ
ที่ก่อเกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ข้อความที่สนับสนุนให้
กระทําผิดกฎหมายหรื อศีลธรรม ข้อความที่จะทําให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน
และข้อความอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการว่าด้วยสัญญายังมีอาํ นาจ
กําหนดให้ธุรกิจบางประเภทที่มีการใช้ขอ้ ตกลงที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคหรื อใช้สัญญา
สําเร็จรู ปอย่างแพร่ หลาย หรื อเป็ นธุรกิจที่ผปู ้ ระกอบการมีอาํ นาจต่อรองเหนือผูบ้ ริ โภคให้ตอ้ ง
ถูกควบคุมการทําสัญญา ธุรกิจดังกล่าวได้แก่ เช่าซื้อ บัตรเครดิต ขายห้องชุด ให้บริ การ
โทรศัพท์เคลือนที่ กูย้ มื ของสถาบันการเงิน เป็ นต้น ทั้งพระราชบัญญัติดงั กล่าวยังควบคุม
การประกอบการของผูป้ ะกอบการด้านต่าง เช่น เรื่ องการปิ ดฉลากสิ นค้า และการทดสอบสิ นค้า
ที่ไม่ปลอดภัย เป็ นต้น

ักก
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่างป

ส่ วนข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมเป็ นการดําเนินการที่ทาํ ให้เสี ยสมดุล ในสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค
และอาจทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้าทําสัญญาตามที่ ผูป้ ระกอบการกําหนดโดยทําให้ผบู ้ ริ โภคเสี ยเปรี ยบ
ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมนั้นใช้กบั ผูบ้ ริ โภคเท่านั้น ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าไปใช้เพื่อตนไม่ใช่
เพื่อการค้าหรื อธุรกิจ และข้อสัญญาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากการเจรจาตกลงกันของคู่สัญญา
เป็ นสัญญาที่ไม่ได้ต้ งั อยูบ่ น ความสุ จริ ต เช่นสัญญาที่มีรูปแบบสําเร็จรู ปไม่มีการเจรจาตกลงกัน
เป็ นข้อสัญญาไม่เป็ นธรรม ทําให้เกิดความไม่สมดุลของสิ ทธิของคู่สัญญา เช่น มีขอ้ ยกเว้น
ความรับผิด ไม่มีการบอกราคา หรื ออัตราดอกเบี้ยเป็ นต้น เป็ นสัญญาที่เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
เกินควร

สำน

The Unfair Contract Term Act ๑๙๗๗ ของอังกฤษเป็ นต้นแบบของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม
ของประเทศไทยนั้นเป็ นการเข้าแทรกแซงการทําสัญญาของคู่สัญญาภายหลังจากที่มีการทํา
สัญญาเกิดขึ้นแล้ว โดย พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ ให้นิยาม
คําว่า ผูบ้ ริ โภคไว้ที่มาตรา ๓ ว่า ผูเ้ ข้าทําสัญญาในฐานะผูซ้ ้ือ ผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าซื้อ ผูก้ ู้ ผูเ้ อาประกันภัย
หรื อผูเ้ ข้าทําสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริ การ หรื อประโยชน์อื่นใดโดยมี
ค่าตอบแทน ทั้งนี้การเข้าทําสัญญานั้นต้องเป็ นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริ การหรื อ
ประโยชน์อื่นใดนั้น และให้หมายความรวมถึงผูเ้ ข้าทําสัญญาในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันของบุคคล
ดังกล่าวซึ่งมิได้กระทําเพื่อการค้าด้วย ผูบ้ ริ โภคตามกฎหมายไทยจึงคล้ายคลึ่งกับความหมาย

๗

ระเ

ทศ

ผูบ้ ริ โภคของอังกฤษที่ตอ้ งบริ โภคเพื่อตนเองไม่ใช่เพื่อการค้า แต่ผบู ้ ริ โภคของกฎหมายไทย
อาจเป็ นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลก็ได้ มิได้เน้นไปที่บุคคลธรรม พระราชบัญญัติวา่ ด้วย
ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ ยังนําหลักการที่ผบู ้ ริ โภคไม่มีโอกาสเจรจาตกลงเนื้อหา
สัญญามาใช้ดว้ ยดังปรากฏในนิยามของสัญญาสําเร็จรู ปที่วา่ หมายถึงสัญญาที่ทาํ เป็ นลายลักษณ์
อักษรโดยมีการกําหนดข้อสัญญาที่เป็ นสาระสําคัญไว้ล่วงหน้า ไม่วา่ ทําในรู ปแบบใด
ซึ่งคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดมาใช้ประกอบกิจการของตน และในมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ ก็นาํ หลักการที่วา่ หากคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งได้เปรี ยบ
อีกฝ่ ายหนึ่งเกินสมควรเป็ นข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็ นธรรม
และพอสมควรแก่กรณี เท่านั้น

่างป

๒.๓ ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการปฏิบัติทางการค้ าทีไ่ ม่ เป็ นธรรม( Unfair Commercial Practices
Directive )

สำน

ักก

ารต

EU ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม เช่น การชี้นาํ ด้วยข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด การค้าที่รุกเร้าให้เข้าใจผิดโดยจะกระทําหรื อละเว้นกระทํา กําหนดให้
ผูป้ ระกอบการต้องให้ขอ้ มูลสิ นค้าทั้งหมดแก่ผบู ้ ริ โภค แต่ปัญหาคือผูบ้ ริ โภคส่ วนมากต้องการ
ทราบเพียงว่าสิ นค้าที่ซ้ือมีราคาถูกกว่าสิ นค้าอื่นหรื อไม่อย่างไร การดําเนินการค้าที่มุ่งเน้น
มีอิทธิผลเหนือผูบ้ ริ โภคบางครั้งก็ยากที่จะกล่าวว่าเป็ นธรรมหรื อไม่ บางครั้งกฎหมายเขียน
ทํานองว่าการกระทําของผูป้ ระกอบการไม่ควรทํา ซึ่งทําให้มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
โดยไม่ตอ้ งสนใจว่าผูบ้ ริ โภคได้รับผลเสี ยหาจริ งหรื อไม่ ผูป้ ระกอบเองก็ยากที่จะทราบว่า
ใครจะเป็ นผูบ้ ริ โภคบ้าง เนื่องจากมีนิยามของผูบ้ ริ โภคมีความหมายกว้างมาก ประเทศใน EU
หากมีการไม่ปฏิบตั ิตามแนวข้างต้น มักจะใช้วธิ ีดาํ เนินคดีอาญาและระงับการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
นั้น ซึ่งบางประเทศเห็นว่าต้องใช้เวลามาก อังกฤษเป็ นประเทศสมาชิกใน EU กฎหมายภายใน
ของอังกฤษจึงได้รับอิทธิ พลของกฎหมาย EU อังกฤษยังมีกฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมด้วย
ทําให้กฎหมายอังกฤษมีความซับซ้อนเพราะต้องทําตามกฎหมายภายในและกฎหมาย
EU
คาดว่าจะมีการรวมกฎหมายทั้งสองเข้าด้วยกันในเดือนหน้า การปฏิบตั ิทางการค้าที่
ไม่เป็ นธรรมต้องสอดคล้องกับกฎหมายของ EU ซึ่งจะมีการคุม้ ครองมากกว่ากฎหมายภายใน
ของประเทศสมาชิกโดย กฎหมายภายในของอังกฤษจะกําหนดมาตรฐานไม่ต่าํ กว่ากฎหมาย
ของ EU แต่จะต้องไม่สูงกว่าขั้นสู งของกฎหมาย EU เพื่อให้กฎหมายของชาติสมาชิกมี
ความใกล้เคียง

๘

ระเ

ทศ

EU คิดกฎหมายนี้มาหลายปี และเป็ นข้อกําหนดที่มีการโต้แย้งกันมากซึ่งจะต้องใช้
ระหว่างชาติสมาชิก ได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับการโฆษณาที่ทาํ ให้หลงผิด การโฆษณาที่
เปรี ยบเทียบสิ นค้ากัน ซึ่งบางชาติอนุญาตให้ทาํ การโฆษณาเปรี ยบเทียบสิ นค้าได้ ทําให้เป็ น
ปัญหากับกลไกตลาดที่ไม่อาจใช้ทวั่ ไปได้ใน EU ในยุโรปยังมีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้า มีขอ้ บังคับที่ใช้ในเยอรมันและ เบลเยีย่ มซึ่งมักใช้กบั ผูป้ ระกอบการด้วยกัน บางคน
เห็นว่าเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมากเกินไป เช่น กรณี คลินิกความงามที่พนักงานแต่งกาย
ด้วยสี ขาวเหมือนหมอ ทั้งที่เป็ นเรื่ องการดูแลบํารุ งรักษามากกว่าการตรวจรักษา แต่เพราะ
ใช้คาํ ว่าคลีนิกด้วยกันจึงอาจทําให้คนสับสนได้ ศาลเยอรมันเห็นว่า การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแบบ
นี้ใช้กบั ผูบ้ ริ โภคที่โง่เท่านั้ น ความมุ่งประสงค์ของข้อกําหนดนี้กเ็ พื่อเติมแต่งบริ เวณที่กฎหมาย
ไม่ได้ดูแลการกระทําทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม และลดการปกป้องผูบ้ ริ โภคที่มากไป

ักก

ารต

่างป

ระเบียบของ EU แยก ผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคให้มีหน้าที่ต่างกัน ผูผ้ ลิตมีนิยามกว้างรวมถึง
ผูป้ ระกอบการ บริ ษทั นําเข้าสิ นค้ามาภายใน EU และภายในประเทศ บริ ษทั ที่ใช้เครื่ องหมาย
การค้าในสิ นค้าแม้ตนเองจะไม่ใช่ผผู ้ ลิตสิ นค้านั้นก็ตาม และรวมถึงผูข้ นส่ งสิ นค้าที่อยูใ่ น
กระบวนการขนส่ งสิ นค้านั้นด้วย ผูผ้ ลิตต้องไม่ปล่อยสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ในตลาด การใช้
ข้อมูลและเครื่ องหมายการค้าในสิ นค้า การร้องเรี ยกของผูบ้ ริ โภค การแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่
ทราบว่ามีสินค้าไม่ปลอดภัย ต้องร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการกับสิ นค้าไม่ปลอดภัย
เจ้าหน้าที่มีอาํ นาจบังคับให้เรี ยกคืนสิ นค้าจากตลาดหากสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าไม่ปลอดภัย
และมีอาํ นาจฟ้องคดีอาญา แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีอาํ นาจที่จะเรี ยกค่าเสี ยหายทางแพ่งให้แก่
ผูบ้ ริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภคต้องไปดําเนินการเอง ซึ่งเป็ นจุดอ่อนของกฎหมาย EU

สำน

โครงสร้างของข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมของ
๓ ส่ วน ได้แก่

EU นี้มี

ส่ วนที่ ๑ เป็ นบทนิยามและสาเหตุทวั่ ไป ( General clause) (มาตรา ๕) บัญญัติถึง
การกระทําที่ไม่เป็ นธรรม หากการกระทํานั้นขัดแย้งกับการกระทําที่ถูกที่ควรตามวิชาชีพทัว่ ไป
เช่น การโฆษณาที่มีเจตนาจูงใจให้เราใช้สินค้าต่อไปโดยไม่ตอ้ งคืนสิ นค้านั้น หรื อหาก
ผิดสัญญาก็จะถูกตัดออกจากบัญชี การใช้สินค้านั้น เป็ นต้น มาตรา ๕ พบว่ามีผบู ้ ริ โภค
หลายกลุ่มที่มีปัญหาในการตัดสิ นใจเลือกเพราะการหย่อนสมรรถภาพทางกายหรื อ
ทางความคิดอ่าน บางกลุ่มก็มีปัญหาเช่นคนชรา แต่คนชราก็ไม่ได้ถูกหลอกง่ายเสมอไปทุกคน

๙
การจะนําข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิไม่เป็ นธรรมทางการค้ามาใช้น้ ีในขั้นแรกจะต้องดูวา่
การกระทํานั้นอยูใ่ น Blacklist Annex l หรื อไม่ หากไม่มีจึงไปดูวา่ อยูใ่ นบทบัญญัติเฉพาะ
ตามมาตรา ๖ – ๘ หรื อไม่ หากไม่ปรากฏในบทบัญญัติเฉพาะจึงนําบทบัญญัติทวั่ ไปนี้ไปใช้
การปฏิบตั ิการค้าที่ไม่เป็ นธรรม มีขอ้ โต้แย้งทางการเมืองมากกว่าการกระทําทางภายภาพหรื อ
บางครั้งเป็ นเพียงการกระทําที่น่ารําคาญเท่านั้น ไม่ถึงกับไม่เป็ นธรรม

ารต

่างป

ระเ

ทศ

ส่ วนที่ ๒ เป็ นบทบัญญัติย่อยเฉพาะ (Misleading) (มาตรา ๖-๗) เป็ นการกระทําที่ทาํ ให้
เกิดการรับรู ้ผดิ พลาดไม่ใช่เพียงข้อความเท็จ แต่หากเป็ นข้อความใดก็ได้ที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจ
ผิด เช่น หีบห่อสิ นค้ามีขนาดใหญ่แต่กลับมีสินค้าบรรจุภายในเล็กน้อย ขนาดของสิ นค้ามีผลต่อ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค หรื อเป็ นการละเลยข้อมูลจนทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่มีโอกาสตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งนั้น นอกจากนี้ยงั ได้กาํ หนดในเรื่ องการกระทําที่เกินควรต่อผูบ้ ริ โภค ( Aggressive)
(มาตรา ๘) โดยการเข้าไปมีอาํ นาจเหนือการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค จึงมีเป้าหมายที่จะป้องกัน
การกระทําที่มีผลเหนือการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค เช่น การที่พาขึ้นรถเพื่อไปดูบา้ นที่จะซื้อ
แต่ไม่ให้ลงจากรถจนกว่าจะทําสัญญาก่อนจึงจะสามารถเข้าไป ดูบา้ นได้ การบังคับชําระหนี้
หรื อการบังคับหรื อชักจูงให้ผบู ้ ริ โภคต้องเลือกหรื อปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่กข็ ้ ึนอยูก่ บั
ธรรมเนียมประเพณี ของแต่ละชาติ เช่น การใช้สตรี นุ่งน้อยห่มน้อยในการชักชวนให้มาซื้อ
รถยนต์ ซึ่งบางชาติยนิ ยอมให้ทาํ ได้ บางชาติไม่ยนิ ยอม

สำน

ักก

ส่ วนที่ ๓ เป็ นรายการพฤติกรรมทีไ่ ม่ ถูกต้ องทางการค้ า (Blacklist Annex l) ตัวอย่างที่
กําหนดในข้อที่ ๓๑ ได้แก่ การสร้างความรู ้สึกพอใจหรื อรู ้สึกว่าตนเองเป็ นผูช้ นะแล้วจะได้
รางวัลอะไร (ซึ่งไม่ได้รับจริ ง) เป็ นการเสนอรางวัลเพื่อเข้าทําสัญญา แต่ไม่ได้รางวัลจริ ง เช่น
แจ้งว่า เราได้รับรางวัลจะต้องโทรกลับไปโดยในความเป็ นจริ งแล้วจะต้องเสี ยค่าโทรศัพท์
มากกว่ารางวัลที่ได้ซะอีก หรื อแจ้งเราว่าได้รางวัลท่องเที่ยวทางเรื อซึ่งต้องแจ้งกลับภายใน
๑๔ วัน และเมื่อไปกับเรื อแล้วต้องเสี ยค่าอาหารจํานวนมากบนเรื อ ถือว่าเป็ นการกระทําที่
ไม่เป็ นธรรมหรื อเป็ นการละเมิดทางการค้า ซึ่งกฎหมาย
EU ไม่กาํ หนดให้กระทําได้เลย
บางครั้งผูป้ ระกอบการก็มีขอ้ ต่อสู ้วา่ ไม่ตอ้ งโทรศัพท์กไ็ ด้แต่ให้ส่งจดหมายแทนได้ แต่ศาล
เห็นว่ามีการเสนอข้อเท็จจริ งที่เป็ นเท็จอยูด่ ี จึงเป็ นการกระทําที่ไม่เป็ นธรรมอยูเ่ ช่นเดิม
ศาล EU เห็นว่า ข้อเท็จจริ งจะเป็ นความเท็จหรื อไม่ แต่ที่สาํ คัญได้ก่อให้เกิดหนี้ข้ ึนโดยมิชอบ
จะต้องมีหลักเกณฑ์ของกฎหมายเรื่ องนี้ชดั เจนไม่ใช่ให้ศาลในแต่ละชาติตีความเอง เพื่อจะได้
ไม่ขดั แย้งกัน

๑๐
๒.๔ ข้ อกาหนดเกีย่ วกับสั ญญาทีไ่ ม่ เป็ นธรรมของ EU

่างป

ระเ

ทศ

ข้อกําหนดของข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมของ EU จะมีแนวทางที่บ่งชี้ถึงพฤติการณ์ใดที่
ไม่เป็ นธรรมไว้ ( Indicativelist) รายการดังกล่าวเป็ นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้น ข้อสัญญา
ควรจะต้องระบุให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย แต่มีความพยายามที่จะตัดข้อสัญญาที่สาํ คัญออกไป
ทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่มีโอกาสเห็น ข้อสัญญาที่ชดั เจนได้ หากศาลเห็นว่าสัญญานั้นไม่เป็ นธรรม
ผูบ้ ริ โภคนั้นไม่ตอ้ งผูกพันข้อสัญญานั้น มีขอ้ สังเกตว่า หากให้ศาลใน EU แก้ไขข้อสัญญา
ดังกล่าวได้ อาจจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการใส่ ขอ้ สัญญาที่ไม่เป็ นธรรมเข้าไปในสัญญาเพื่อรอให้
ศาลเป็ นผูป้ รับสัญญาเองดีกว่า แต่ส่วนมากเจ้าหน้าที่จะใช้วธิ ีบอกผูป้ ระกอบการ
ให้เปลี่ยนแปลงข้อสัญญาให้ถูกต้องมากกว่าที่จะฟ้องคดีต่อศาล จึงมีคดีมาศาลจํานวนน้อย
ข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมมีการตีความจํานวนมาก เจ้าหน้าที่พบว่า ธนาคารจะใช้ขอ้ ตกลง
ไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น จะคิดค่าธรรมเนียม ๓๒ ปอนด์ เมื่อใช้เงิน
เกินบัญชี และจะคิดทุกสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ไม่อาจแทรกแซงได้ เพราะคู่สัญญาตกลงกันเช่นนั้น
แต่ปรากฏว่าศาลสู งเห็นว่าไม่ใช่ขอ้ สัญญาที่ไม่เป็ นธรรม

สำน

ักก

ารต

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ.๒๕๔๐ มีอาํ นาจกําหนดรายละเอียดของข้อตกลงในสัญญาสําหรับธุรกิจที่ถูกควบคุม
การทําสัญญาได้ เช่น ธุรกิจบัตรเครดิต สัญญาที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจทํากับผูบ้ ริ โภคต้องมีขอ้ ความ
เป็ นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชดั เจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร
และต้องใช้ขอ้ สัญญาที่มีสาระและเงือนไขตามที่กาํ หนด เช่น ต้องไม่มีขอ้ ความทํานองว่า
ยกเว้นหรื อจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผูป้ ระกอบธุรกิจ หรื อผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาใช้บตั รเครดิตเมื่อใดก็ได้และมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริ การ
ตามส่ วนของระยะเวลาที่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การ
ข้อสัญญาไม่เป็ นธรรม ของ EU มีกาํ หนดไว้ในมาตรา ๓ ว่า ข้อสัญญาดังกล่าวไม่ได้
เกิดขึ้นจากการเจรจาตกลงกันของคู่สัญญา เป็ นสัญญาที่ไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นความสุ จริ ต ทําให้เกิด
ความไม่สมดุลของสิ ทธิของคู่สัญญา และเป็ นสัญญาที่เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคเกินควร
การทําสัญญา อาจมีขอ้ สัญญาบางข้อเท่านั้นที่ไม่เป็ นธรรม เมื่อเราทําสัญญาดังกล่าวจึงถือว่า
ตกลงกับข้อสัญญาทั้งหมด ซึ่งแม้ธนาคารจะมีขอ้ สัญญาข้างต้น ผูบ้ ริ โภคก็ยงั ยินดีเข้าทําสัญญา
กับทางธนาคารข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมของ EU จะมีลกั ษณะดังนี้

๑๑
๑. เป็ นสัญญาที่ไม่ได้เกิดจากการเจรจากันของคู่สัญญา
๒. ผูบ้ ริ โภคไม่มีส่วนกําหนดในเนื้อหา เช่น สัญญารู ปแบบมาตราฐาน หรื อสัญญา
สําเร็จรู ป บางครั้งอาจมีขอ้ สัญญาให้เลือก ซึ่งอาจเป็ นการเจรจากันก็ได้ จึงมีปัญหาว่าจะเป็ น
การเจรจากันหรื อไม่
๓. สัญญาอาจจะเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ

ทศ

๔. การบังคับใช้สัญญา เมื่อสัญญาเกิดปัญหาขึ้นควรจะต้องตีความเพื่อประโยชน์ของ
ผูบ้ ริ โภค

ระเ

๕. เฉพาะข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม ที่ไม่ผกู พันคู่สัญญา แต่สัญญาอื่นดังกล่าวยังผูกพัน
คู่สัญญาอยู่

่างป

๖. คู่สัญญาจะตกลงกันในการค้าระหว่างประเทศว่า ให้ใช้อนุญาโตตุลาการหรื อใช้
กฎหมายอื่นของชาติอื่นตัดสิ นไม่ได้ หากมีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายของ EU

ักก

ารต

ลักษณะดังกล่าวในข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ ข้างต้นมีการนํามาบัญญติใน พระราชบัญญัติวา่
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐
ด้วย ดังปรากฎในนิยามของผูบ้ ริ โภค
สัญญาสําเร็จรู ป และลักษณะสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมตามมาตรา ๓ และ ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เพียงแต่ ผลของสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม ยังคงผู กพันผูบ้ ริ โภค อยูม่ ิใช่ไม่ผกู พันผูบ้ ริ โภค
แต่ ให้อาํ นาจศาลที่จะปรับให้ขอ้ สัญญาที่ไม่เป็ นธรรมมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็ นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณี เท่านั้น ส่ วนลักษณะที่ ๖ เป็ นเรื่ องลักษณะเฉพาะของชาติสมาชิกใน EU

สำน

๒.๕ ตัวอย่ างการปฏิบัติทางการค้ าทีไ่ ม่ เป็ นธรรมและข้ อสั ญญาทีไ่ ม่ เป็ นธรรม ได้แก่
๑. การที่ผปู ้ ระกอบการฟ้องผูบ้ ริ โภคในที่ห่างไกลภูมิลาํ เนาของผูบ้ ริ โภคเป็ นการกระทํา
ที่ไม่เป็ นธรรม
๒. ศาลจะต้องดูวา่ มีขอ้ ตกลงใดไม่เป็ นธรรมตามกฎหมาย EU แม้มีขอ้ ตกลงให้ใช้
อนุญาโตตุลาการก่อน ศาลก็สามารถแทรกแซงข้อตกลงนี้ได้หากเห็นว่าไม่เป็ นธรรม
๓. ข้อตกลงที่ให้อาํ นาจเจ้าหนี้ (ธนาคาร) ฟ้องคดีต่อศาลและบังคับคดีได้เลย
(Small Calm) ศาลจะต้องตรวจสัญญาว่าสัญญาใดไม่เป็ นธรรม แต่ส่วนมากใช้เวลาเพียง

๑๒

ทศ

๒๐ นาทีที่จะโต้แย้งกัน จะมีผพู ้ ิพากษารวบรวมข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสนอผูพ้ ิพากษาชี้ขาด
มีการโฆษณาความเห็นของผูพ้ ิพากษา มีการแสดงความเห็นกรณี ดงั กล่าวมาก มีความเห็นว่า
หากเจ้าหนี้ยนื่ ฟ้องและไม่มีผใู ้ ดโต้แย้ง ศาลก็จะไม่ตอ้ งตรวจดูขอ้ ตกลงว่าเป็ นธรรมหรื อไม่
แต่ศาล EU เห็นว่า ไม่วา่ จะเป็ นคดีธรรมดาหรื อเป็ นคดีที่ฟ้องตามช่องทางด่วน ต้องตรวจ
สัญญาว่า เป็ นธรรมหรื อไม่ แต่กเ็ ป็ นเรื่ องยากที่ศาลจะตรวจดูเอง ส่ วนมากมีการยกขึ้นต่อสู ้
ในศาล

่างป

ระเ

๔. กรณี ที่ธนาคารฟ้องบังคับจํานอง กรณี น้ ีที่ประเทศสเปนไม่ให้อาํ นาจที่จะคุม้ ครอง
ชัว่ คราวที่จะให้จาํ เลยอยูใ่ นบ้านระหว่างการพิจารณาเพื่อดูผลคดีแพ้ชนะก่อน แต่ศาล
EU
ใช้ กฎหมายข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมเข้าไปใช้ในกฎหมายภายในเพราะเห็นว่ากรณี ดงั กล่าว
ไม่เป็ นธรรม มีผลให้ราคาบ้านตกลง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และมีคนตกงานเพิ่มขึ้น ๔๐ เปอร์เซ็นต์
แต่ศาล EU ทําให้ เพื่อลูกหนี้ไม่ถูกไล่ออกจากบ้าน และอาจทําการตกลงเจรจากับธนาคารได้

ารต

๕. ข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมในกฎหมายของ EU นั้น ไม่รวมเรื่ องราคาสิ นค้าไม่เป็ นธรรม
หรื อไม่ แต่กฎหมายของสเปนยอมให้ยกเรื่ องค่าปรับมากน้อยขึ้นสู่ ศาลได้ โดยกฎหมายของ
EU จะกําหนดในลักษณะขั้นสู งและขั้นตํ่า กรณี น้ ีศาลของ EU จึงยอมรับ ซึ่งเลขาธิการ EU
พยายามแก้ไข โดยเน้นที่การกําหนดมาตราฐานขั้นสู ง (คือให้ธนาคารคิดค่าปรับไม่เกินเท่าไร)

สำน

ักก

๖. กรณี ลูกหนี้จะจ่ายเงินค้างชําระ แต่ตอ้ งตกใจว่าจะต้องจ่ายเงินคืนมากกว่าที่คิด เพราะ
มีสัญญาคิดดอกเบี้ยจากเงินค้างชําระด้วย ศาลสองศาลในอังกฤษเห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าว
ไม่เป็ นธรรม เพราะลูกหนี้ไม่รู้ขอ้ ตกลงมาก่อน แต่ศาลฎีกาของอังกฤษเห็นว่าสิ ทธิในการเรี ยก
เก็บดอกเบี้ย อยูใ่ นข้อสัญญา แม้จะมีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ใหม่ ก็ยงั ถือว่ากระบวนการ
เข้าทําสัญญา ยังโปร่ งใสถูกต้อง ข้อสัญญาดังกล่าวจึงใช้บงั คับได้
๗. กรณี ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม ๕๐ ปอนด์ ทุกครั้งที่มีการเบิกเงินเกินบัญชี
และคิดดอกเบี้ยอีกร้อยละ ๑๐ กฎหมายอังกฤษเห็นว่าเป็ นเรื่ องเบี้ยปรับใช้บงั คับได้แต่ก็
ปรับลดลงได้ สัญญาดังกล่าวให้คิดดอกเบี้ยตามสัญญาจะยกขึ้นต่อสู ้ไม่ได้ แต่สาํ หรับกฎหมาย
EU หากเป็ นเนื้อหา ในสัญญาหลักก็จะไม่อยูใ่ นเรื่ องกฎหมายไม่เป็ นธรรม
๘. กรณี มีขอ้ ตกลงว่าจะต้องเป็ นสมาชิกอย่างน้อย ๒๔ เดือน และจะไม่มีการคืนเงิน
หากเลิกสัญญาก่อนกําหนดเหมือนถูกบังคับให้ทาํ สัญญา ในอังกฤษทําสัญญาเช่นนี้ไม่ได้
แต่ศาลสามารถปรับข้อสัญญาให้เหมาะสมได้

๑๓
๙. กรณี การใช้บริ การอินเตอร์เน็ตของบริ ษทั Blue ต่อมาบริ ษทั เรี ยกเก็บค่าใช้จาํ นวน
สองเท่าตามที่ตกลงกัน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวกําหนดให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของบริ ษทั
ตามกฎหมาย EU ถือว่าเป็ นกฎหมายที่ไม่เป็ นธรรม
๒.๖ ข้ อสั งเกตในการใช้ บังคับ

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการพยายามส่ งเสริ มให้มี การค้านอก EU การยกเลิกหลักการของ
กฎหมายภายในแล้วมาใช้กฎหมายของ EU เป็ นการทําลายระบบกฎหมายภายในประเทศ
การบังคับใช้กฎหมายลักษณะดังกล่าวจึงไม่ควรเคร่ งครัด การทําการค้าภายในประเทศก็ไม่ควร
ที่จะปกป้องมาตราการค้าของตนจนมากเกินไปจนอาจเป็ นเหตุอา้ ง เป็ นการป้องกันตนเองได้วา่
มีมาตรฐานการค้าสู งกว่า เช่น บางชาติยอมให้มีทรัสตรี บางชาติไม่ยนิ ยอมให้มี ซึ่งจะขัดกับ
กฎหมาย EU กฎหมายของ EU ตัวนี้มีลกั ษณะคล้ายกับกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
ของสหรัฐอเมริ กาที่จะไม่ป้องกันการค้าจนเกินไป โดยถือแนวทางรัฐศาสตร์ มากกว่า
ทางนิติศาสตร์ การกระทําทางการค้าที่เป็ นธรรมหรื อไม่น่าจะให้ศาลภายในชาติเป็ นผูช้ ้ ีขาดเอง
ซึ่งส่ วนมากภายในแต่ละชาติกม็ ีกฎหมายเข้มข้นอยูแ่ ล้ว เช่น กฎหมายของเบลเยีย่ มกําหนด
ห้ามขายพ่วงหรื อห้ามขายสิ นค้าโดยมีใบลดราคามาด้วย ซึ่งเป็ นกรณี ร้านซักรี ดได้เสนอลดราคา
ในแม๊กกาซีน ซึ่งกฎหมายเบลเยีย่ มถือว่าผิดกฎหมาย แต่ กรณี น้ ียงั ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมาย
ของ EU แต่หากศาล EU เห็นว่าไม่อาจทําได้กอ็ าจจะอ้างโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติทวั่ ไป
(มาตรา ๕) กฎหมายของเบลเยีย่ มดังกล่าวจึงถูกทําลาย รวมทั้งกฎหมายของออสเตรี ย
เรื่ องขายพ่วงได้หรื อเมื่อซื้อหนังสื อพิมพ์เท่ากับได้ซ้ือล็อตเตอรี่ ดว้ ย ศาล EU ให้ยกเลิกกฎหมาย
ประเภทนี้ หรื อกรณี การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตจะมีขอ้ เสนอเกี่ยวกับความเร็วของอินเตอร์เน็ต
ศาล EU ก็ยอมให้มีได้ หรื อกรณี ที่มีการเสนอราคาตัว๋ เครื่ องบินว่าราคาเดียวบินได้ทุกที่ทวั่ โลก
แต่ความจริ งมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทําให้คนเข้าใจผิดได้แต่ศาล EU กลับเห็นว่าไม่ใช่เรื่ องผิดพลาด
เพราะถือว่าเป็ นราคาเริ่ มต้น เพราะคนทัว่ ไปไม่ได้เข้าใจผิด โดยเห็นว่าผูน้ ้ นั สามารถไป
ในราคาถูกได้ในเวลานั้นการกระทําที่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นเข้าใ จผิดก็น่าจะถือว่าเป็ นการกระทําที่
ไม่เป็ นธรรมแล้ว เช่น การคิดค่าธรรมเนียมที่ทาํ ให้เข้าใจผิด ซึ่งคู่กรณี ควรจะตกลงตัดข้อสัญญา
ดังกล่าวออกไป แต่กย็ งั มีการกระทําที่ไม่เป็ นธรรมอยู่
ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมจะไม่เป็ นโมฆะไปโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ตอ้ งร้องขอต่อศาล
ให้ระงับการใช้ขอ้ สัญญานั้น หากข้อสัญญานั้นกระทบแต่เพียงคู่สัญญา ศาลจะไม่เข้าไปยุง่ เกี่ยว

๑๔
แต่หากมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นด้วย ศาลจะเข้าไปดูแล คําสั่งศาลอาจคุม้ ครองคู่สัญญาหรื อ
บุคคลภายนอก น่าจะ คล้ายกับเรื่ อง ที่จะกระทบต่อ ความสงบเรี ยบร้อย ของประชาชน
ของกฎหมายไทย

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

เนื่องจาก EU ประกอบด้วยชาติสมาชิกหลายชาติ และจําต้องอนุวตั น์นาํ กฎหมายหรื อ
ข้อกําหนดของ EU ไปใช้ในประเทศของตน การบังคับใช้กฎหมายจึงมีความซับซ้อนเพราะ
ต้องพิจารณาทั้งกฎหมายหรื อข้อกําหนดของ EU และกฎหมายภายในของประเทศของตน
แต่สาํ หรับประเทศไทยเป็ นรัฐเดียว จึงไม่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น แต่การให้ศาลมีอาํ นาจปรับ
ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมให้ มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็ นธรรมและพอสมควรแก่กรณี เท่านั้น
ก็ข้ ึนกับดุลพินิจของผูพ้ ิพากษาซึ่งอาจจะใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันได้อนั อาจก่อให้เกิด
ความไม่แน่นอนในการทําสัญญาของคู่สัญญา ทั้งในทางคดีกน็ บั ว่าไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะชี้วา่
ข้อสัญญาใดเป็ นข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมและควรปรับข้อสัญญาดังกล่าวให้เป็ นธรรมเพียงใด

๑๕

บทที่ ๓
สินค้าที่ไม่ ปลอดภัย
๓.๑ สิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยกับสั ญญา (Dangerous Products and contract

ารต

่างป

ระเ

ทศ

สิ นค้าไม่ปลอดภัยได้แก่ สิ นค้าที่เป็ นสาเหตุให้เกิดการตาย การบาดเจ็บ และ
ความเสี ยหายกับทรัพย์สิน สําหรับประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิด
ต่อความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ให้ความหมายของสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัยในมาตรา ๔ ว่า สิ นค้าที่ก่อหรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้นได้ไม่วา่ จะเป็ น
เพราะเหตุจากความบกพร่ องในการผลิตหรื อการออกแบบหรื อไม่ได้กาํ หนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา
คําเตือน หรื อข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อกําหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรื อไม่ชดั เจนตามสมควร ทั้งนี้
โดยคํานึ่งถึงสภาพของสิ นค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของ
สิ นค้าอันพึงคาดหมายได้ และยังให้ความหมายของความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัยว่าจะเป็ นความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย สุ ขภาพ อนามัย จิตใจ หรื อทรัพย์สิน ทั้งนี้
ไม่รวมถึงความเสี ยหายต่อตัวสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น

ักก

โดยหลักทัว่ ไปความรับผิดตามสัญญาจะใช้เฉพาะกับคู่สัญญาเท่านั้น มีบางกรณี ที่
บุคคลภายนอกอาจมีสิทธิตามสัญญาด้ว ย ในประเทศอังกฤษเนื้อหาของสัญญาที่ระบุไว้
มี ๒ ประเภท ได้แก่

สำน

๑. ข้อสัญญาที่ผกู พันชัดเจนเกี่ยวกับสิ นค้า (Express Terms)เป็ นข้อตกลงที่ผจู ้ ดั จําหน่าย
ให้ไว้ต่อผูซ้ ้ือเกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของสิ นค้า โดยมีขอ้ ความระบุไว้ชดั เจน
ในสัญญา เช่น แก๊ สที่ใช้ในเครื่ องทําความร้อนต้องเหมาะสมกับกา รใช้ในห้องใต้ดิน หรื อ
ของเด็กเล่นต้องเหมาะสมสําหรับเด็กเล่น
๒. ข้อสัญญาโดยปริ ยาย (Implied Term) เป็ นไปตามบทบัญญัติกฎหมายที่กาํ หนด
โดยกฎหมายจะกําหนดรายละเอียดข้อกําหนดต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งก็เข้าใจยาก โดยมีกฎหมาย
ควบคุมสิ นค้าและบริ การที่สาํ คัญ ได้แก่
๒.๑ สัญญาซื้อขายจะถูกควบคุมโดย Sale of Goods Act ๑๙๗๙ ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับกรรมสิ ทธิ์ของสิ นค้าและการโอนเงิน

๑๖
๒.๒ สัญญาแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การจะถูกควบคุมโดย Supply of Goods
and Services Act ๑๙๘๒ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการโอนสิ นค้า แรงงาน การแลกเปลี่ยน
สิ นค้า
๒.๓ สัญญาเช่าจะถูกควบคุมโดย Supply of Goods and Services Act ๑๙๘๒
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์ เจ้าของไม่ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ให้ผเู ้ ช่า

ทศ

๒.๔ สัญญาเช่าซื้อจะถูกควบคุมโดย Supply of Goods (Implied Terms)
Act ๑๙๗๓ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเช่าซื้อ และการโอนกรรมสิ ทธิ์

ระเ

๒.๕ สัญญาบริ การจะถูกควบคุมโดยSupply of Goods and Services Act ๑๙๘๒
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริ การสิ นค้าหรื อบริ การ

่างป

๓.๒ กฎหมายว่ าด้ วยการขายสิ นค้ า (Sale of Goods Act ๑๙๗๙)
๓.๒.๑ สัญญาซื้อขายตามคําพรรณา(มาตรา ๑๓)

ารต

๑ ลักษณะสัญญา

สำน

ักก

- สัญญาซื้อขายตามคําพรรณาเป็ นสัญญาซื้อขาย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องส่ งมอบ
สิ นค้าให้ตรงกับ คําพรรณา การควบคุมจะควบคุมเฉพาะสิ นค้าที่เป็ น
อันตรายต่อบุคคลเท่านั้น โดยยึดหลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict liability)
โดยต้องรับผิดแม้ไม่เจตนาหรื อประมาทก็ตาม ผูข้ ายจะต้องรับผิดทันที
หากสิ นค้าเป็ นสิ นค้าไม่ปลอดภัย เช่น มีการโฆษณาขายรถยนต์วา่
เป็ นรถยนต์รุ่นปี ๑๙๖๑ แต่พบว่า ความจริ งแล้วเป็ นรุ่ นกึ่ง ๑๙๖๑ ไม่ใช่รุ่น
๑๙๖๑ ซึ่งมีลกั ษณะรถรวมกันสองรุ่ นในรถคันเดียวกัน แม้จะมีการทํา
สัญญาตกลงซื้อขายกันผูซ้ ้ือก็สามารถเรี ยกร้องได้ เพราะรถไม่ใช่รุ่น ๑๙๖๑
ตามที่พรรณาไว้
- คุณภาพและความเหมาะสมของสิ นค้า (มาตรา ๑๔) ครั้งแรกไม่มีขอ้ ตกลง
ปริ ยายในเรื่ องนี้ ต่อมาความพึงพอใจในสิ นค้าถูกกําหนดในอนุมาตรา ๑๔
(๒) โดยใช้กบั ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าที่อยูใ่ นธุรกิจนั้น ผูซ้ ้ือสิ นค้าอาจเป็ นผูบ้ ริ โภค
หรื อผูป้ ระกอบการ มีการใช้บทความผิดเด็ดขาด โดยมีเงื่อนไขว่าสิ นค้าต้อง

๑๗
เป็ นที่ยอมรับได้ภายใต้การทดสอบความพึงพอใจภายใต้มาตรา ๑๔ (๒เอ)
สําหรับมาตรา ๑๔ (๒บี) คุณภาพของสิ นค้ารวมถึงสิ นค้านั้นต้องมีความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ สิ นค้าสามารถทําได้ตามวัตถุประสงค์ท้ งั หมด
ของสิ นค้า รู ปร่ างสิ นค้ามีความเหมาะสม ไม่ชาํ รุ ดบกพร่ อง มีความ
ปลอดภัยและคงทนต่อการใช้

ทศ

- ผูข้ ายหรื อผูป้ ระการอาจแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภค
ทราบโดยการโฆษณาหรื อบนฉลากสิ นค้า

่างป

ระเ

๒ กฎหมายนี้จะไม่ใช้บงั คับ กับผูป้ ระกอบการ บางกรณี ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ
ไม่ทราบเกี่ยวกับข้อมูลหรื อภาวะของสิ นค้านั้นมาก่อน ผูป้ ระกอบการได้ถอน
หรื อ บอกเลิกข้อความไปก่อนที่จะทําสัญญา
และผูบ้ ริ โภคเลือกซื้อสิ นค้า
โดยไม่ได้มาจากผลของการโฆษณาหรื อข้อความนั้น
๓ กฎหมายประกันความพอใจนี้จะไม่ใช้กบั ผูบ้ ริ โภค (มาตรา ๑๔ (๒ซี)) ได้แก่

ักก

ารต

ผูซ้ ้ือไม่สนใจข้อความ หรื อมีเหตุจูงใจพิเศษอื่น หรื อผูซ้ ้ือไม่สนใจที่จะซื้อผูข้ าย
ก็ไม่ตอ้ งรับผิด ผูซ้ ้ือได้ตรวจสิ นค้ามาก่อนที่จะซื้อ ผูข้ ายไม่ตอ้ งรับผิด
กรณี ขายของโดยมีตวั อย่าง ผูซ้ ้ือไม่อาจอ้างได้วา่ สิ นค้าชํารุ ดนั้นไม่เหมือนของ
ตัวอย่าง (ผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้าตามตัวอย่างแล้ว) เช่น กรณี ซ้ือกางเกงในแล้ว
มาพบภายหลังว่ามีสารเคมีที่ระคายผิวหนังของตนเอง

สำน

๔ วัตถุประสงค์ที่เหมาะสม (มาตรา ๑๔(๓))
ผูข้ ายต้องอยูใ่ นธุรกิจนั้น ผูซ้ ้ือจะเป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อผูป้ ระกอบการก็ได้ ใช้หลัก
ความรับผิดเด็ดขาด สิ นค้าต้องมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผูซ้ ้ือ
ถ้าสิ นค้ามีวตั ถุประสงค์พิเศษ ( Special) ก็ตอ้ งอธิบายให้ผซู ้ ้ือทราบ ส่ วนสิ นค้า
ทัว่ ไป ( Regular) กฎหมายพยายามที่จะให้การคุม้ ครองโดยมีคาํ พรรณา
ความพอใจและความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของสิ นค้า

๑๘

๓.๒.๒ การซื้อขายตามตัวอย่าง (มาตรา ๑๕)
ใช้บงั คั บกับทั้งผูซ้ ้ือและผูข้ าย ใช้หลักความผิดเด็ดขาด เป็ นการซื้อขายโดยมีตวั อย่าง
และคุณภาพสิ นค้าต้องตรงตามตัวอย่าง เช่น เด็กที่ยงิ หนังยางแล้ว หนังยางขาด ผูข้ ายอาจฟ้อง
ผูผ้ ลิตได้โดยอ้างว่า ดูจากภายนอกหนังยางนั้นใช้ได้

ทศ

๓.๓ กฎหมาย เกีย่ วกับสิ นค้ าและบริการ Supply of Goods and Services Act ๑๙๘๒
section ๑๓

่างป

ระเ

สัญญาบริ การ หมายถึงสัญญาที่เกี่ยวกับการให้บริ การต่างๆ ทั้งการให้บริ การเพียง
อย่างเดียว เช่น การติดตั้งหรื อให้บริ การก๊าซหุงต้ม หรื อการให้บริ การเกี่ยวกับส่ วนประกอบ
ของงานหรื ออุปกรณ์ต่างๆตามสัญญา เช่น การให้บริ การซ่อมแซมก๊า
ซหุงต้มต้องรวมถึง
การให้บริ การติดตั้งชิ้นส่ วนใหม่ดว้ ย

ารต

ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การฯ กําหนดว่า
ผูใ้ ห้บริ การต้องเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ ส่ วนผูร้ ับบริ การอาจเป็ นผูบ้ ริ โภคโดยแท้หรื อ
ผูป้ ระกอบธุรกิจก็ได้ ผูใ้ ห้บริ การต้องให้บริ การด้วยความระมัดระวังและใช้ทกั ษะได้อย่าง
เหมาะสม

สำน

ักก

กรณี สัญญาให้บริ การ ติดตั้งหม้อต้มไอนํ้าที่ใช้แก๊ สซึ่งนํามาเป็ นแบบศึกษา
สัญญาดังกล่าว มีเงื่อนไขในสัญญาที่จะไปดูแลตามวิญญูชนทัว่ ไป ผูใ้ ห้บริ การจะต้องเป็ น
ผูใ้ ห้บริ การในธุรกิจนั้น ผูร้ ับบริ การอาจเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อผูบ้ ริ โภคก็ได้ โดยมีขอ้ ตกลง
ที่จะมัดระวังด้วยความชํานาญตามวิชาชีพ จะเห็นได้วา่ ผูข้ ายจะต้องเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจนั้น
ผูร้ ับบริ การอาจเป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อผูป้ ระกอบธุรกิจ และจะต้องตกลงที่จะดูแลและใช้
ความสามาร ถ
อย่างเหมาะสมในการให้บริ การ ส่ วนเรื่ องความประมาทเลินเล่อไม่ได้ใช้หลักความรับผิเดด็ดขาด
ผูเ้ สี ยหายจะต้องพิสูจน์ความผิดของผูใ้ ห้บริ การโดยใช้มาตรฐานของผูป้ ระกอบธุรกิจเดียวกัน
๓.๔ ผลของการผิดสั ญญา
หากเป็ นการผิดเงื่อนไขของสัญญา ( Breach of condition) ผูซ้ ้ือสามารถบอกเลิกสัญญา
และสามารถเรี ยกร้องเงินคืนพร้อมค่าเสี ยหายได้ แต่หากเป็ นการ
ผิด ข้อสัญญาเกี่ยวกับ

๑๙

ทศ

หลักประกันต่าง ๆ ( Breach of warranty) ผูซ้ ้ือยังไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาคงมีสิทธิแต่เพียง
เรี ยกค่าเสี ยหาย แต่ผซู ้ ้ืออาจเสี ยสิ ทธิในการบอกเลิกสัญญา หากมีการยอมรับสิ นค้าตามที่
กฎหมายกําหนด โดยผูซ้ ้ือแจ้งต่อผูข้ ายยอมรับสิ นค้านั้นแล้ว หรื อผูซ้ ้ือได้ทาํ การเป็ นปรปักษ์ต่อ
กรรมสิ ทธิ์ของสิ นค้าของผูข้ าย เช่น การกล่าวอ้างเป็ นเจ้าของหรื อได้ล่วงเลยระยะเวลาไปมาก
พอสมควรแล้ว ผูซ้ ้ือจะบอกเลิกสัญญาไม่ได้แต่ยงั มีสิทธิที่จะเรี ยกค่าเสี ยหาย อย่างไรก็ตาม
หากเป็ น การทําสัญญาที่ไม่อยูใ่ นกฎหมายนี้ เมื่อผูซ้ ้ือยอมรับทําสัญญาก็จะเลิกสัญญาไม่ได้
หากรู ้วา่ ผูข้ ายไม่ทาํ ตามกฎหมาย แต่ผซู ้ ้ือก็ยงั ยอมทําสัญญา ผูซ้ ้ือก็จะบอกเลิกสัญญาไม่ได้

ระเ

ส่ วนสัญญาประเภทอื่น สิ ทธิในการยกเลิกสัญญาจะสิ้ นไปเมื่อมีการให้สัตยาบัน
สัญญานั้น โดยเมื่อรู ้วา่ มีการผิดสัญญาเกิดขึ้น แต่ยงั คงปล่อยให้สัญญานั้นดําเนินไป

ารต

่างป

การเรี ยกร้องความเสี ยหายจากการ ผิดสัญญานั้น ต้องเป็ นความเสี ยหายที่ใกล้ชิดกับเหตุ
ได้แก่ ความเสี ยหายที่เกิดอยูเ่ ป็ นปกติแล้ว หากมีการละเมิด เป็ นความเสี ยหายที่คู่สัญญา
สามารถคาดหมายได้ หากเป็ นความเสี ยหายพิเศษผูข้ ายจะต้องรู ้หรื อควรรู ้มาก่อน การชดใช้
ค่าเสี ยหายก็เพื่อให้ผเู ้ สี ยหายกลับสู่ ฐานะเดิม ส่ วนความเสี ยหายที่คาดหมายไม่ได้กจ็ ะเรี ยกร้อง
ไม่ได้ แต่ความเสี ยหายจากการลงทุนทําสัญญาสามารถเรี ยกร้องได้

สำน

ักก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของประเทศไทยได้บญั ญัติถึงสิ ทธิในการบอกเลิก
สัญญาไว้ตามมาตรา ๓๖๗ ได้ความว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา
หรื อโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทําด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง
ดังนั้นคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาได้จะต้องอาศัยข้อตกลงในสัญญานั้นเอง
หรื อไม่กต็ อ้ งมีกฎหมายระบุให้คู่สัญญาฝ่ ายนั้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ กฎหมายไทยไม่ได้
พิจารณาว่าเป็ นการผิดสัญญาในส่ วน เงื่อนไขของสัญญา ( Breach of condition) หรื อ การผิด
ข้อสัญญาเกี่ยวกับหลักประกันต่าง ๆ ( Breach of warranty) แต่ผลของการบอกเลิกสัญญา
ตามกฎหมายไทย คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจําต้องให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ ฐานะดังที่เป็ นอยูเ่ ดิม
การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทัง่ ถึงสิ ทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายไม่ แต่อย่างไรก็ตาม
หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงกันให้สัญญาเลิกก็สามารถทําได้ทุกกรณี เช่นกันเพราะเป็ นเรื่ องที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีเจตนาที่จะเลิกสัญญาด้วยกัน

๒๐
๓.๕ การชดใช้ สาหรับสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย ได้แก่
ค่าซ่อมสิ นค้า การเปลี่ยนสิ นค้า การชดใช้กรณี มีคนตาย ค่าบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล
ค่าทรมาน ค่าไร้ความสามารถ ค่าแรงงานระหว่างตาย หรื อเจ็บป่ วย (สู ญเสี ยรายได้ระหว่าง
เจ็บป่ วยหรื อตาย) ค่าปลงศพ การซ่อมหรื อค่าชดเชยสิ นค้า ค่าขาดกําไรจากสิ นค้าที่มี
ความสําคัญทางพาณิ ชย์ เช่น เครื่ องจักร

ระเ

ทศ

สําหรับผูเ้ สี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายไทยสามารถที่จะเรี ยกค่าเสี ยหาย
ตามหลักกฎหมายละเมิดซึ่งเป็ นหลักทัว่ ไปที่บญั ญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ผูเ้ สี ยหายยังสามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ ซึ่งเป็ นกฎหมายพิเศษอีกด้วย ได้แก่

ารต

่างป

๑. ค่าเสี ยหายสําหรับความเสี ยหายต่อจิตใจ ซึ่งเป็ นค่าเสี ยหายที่ไม่ใช่ตวั เงิน
ความเสี ยหายต่อจิตใจต้องเป็ นผลเนื่องมาจากความเสี ยหายต่อร่ างกาย สุ ขภาพ หรื ออนามัยของ
ผูเ้ สี ยหายและเป็ นผลโดยตรงจากความเสี ยหายต่อร่ างกาย กรณี ผเู ้ สี ยหายถึงแก่ความตาย
สามี ภริ ยา บุพการี หรื อผูส้ ื บสันดานของบุคคลนั้นชอบที่ได้รับค่าเสี ยหายสําหรับความเสี ยหาย
ต่อจิตใจ แต่กฎหมายไทยไม่ได้กาํ หนดค่าเสี ยหายสําหรับการตายของผูเ้ สี ยหายดังเช่นอังกฤษ

สำน

ักก

๒. ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ ศาลอาจกําหนดค่าเสี ยหายในเชิงลงโทษนั้น
ให้แก่ผเู ้ สี ยหายได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสี ยหายที่แท้จริ ง หากมีขอ้ เท็จจริ งว่า ผูป้ ระกอบการได้
ผลิต นําเข้า หรื อขายสิ นค้าโดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย หรื อ ได้ผลิต
นําเข้าหรื อขายสิ นค้าโดยไม่รู้อยูแ่ ล้วว่าสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย เพราะความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรื อเมื่อทราบแล้วว่าสิ นค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต นําเข้าหรื อ
ขายสิ นค้านั้นแล้วไม่ดาํ เนินการใดๆ ตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย เป็ นต้น
๓.๖ มาตรการเสริมสาหรับช่ วยเหลือผู้บริโภคทีม่ สี ิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัยของ EU

๓.๖.๑ ผูซ้ ้ือสามารถให้ซ่อมสิ นค้าหรื อให้เปลี่ยนสิ นค้าหรื อให้ลดราคาสิ นค้า การซ่อม
หรื อการเปลี่ยนหากทําได้ตามความเหมาะสม แต่กข็ ้ ึนกับในเวลาที่เหมาะสมด้วย และต้อง
ไม่ทาํ ให้ผซู ้ ้ือได้สิทธิเกินควรกว่าที่ตนควรมี หากค่าซ่อมมีราคาแพง ก็อาจเปลี่ยนสิ นค้าได้
แต่หากการชดใช้เป็ นไปไม่ได้หรื อผูข้ ายไม่ยอมตอบสนองอย่างเหมาะสม ผูซ้ ้ือสามารถ
ให้ลดราคาหรื อเลิกสัญญาได้ หากต้องการเงินคืนอาจมีการหักราคาตามระยะเวลาที่

๒๑
ใช้สินค้าไปบ้าง ประโยชน์ของมาตรการเสริ มนี้ หากมีสินค้าบกพร่ องภายใน ๖ เดือนนับแต่
วันมอบสิ นค้าถือว่าสิ นค้านั้นบกพร่ อง ข้อสันนิษฐานนี้ใช้กบั คุณสมบัติของสิ นค้าหรื อลักษณะ
การใช้สินค้านั้น สิ ทธิน้ ีเป็ นสิ ทธิเฉพาะของผูซ้ ้ือ ผูข้ ายมีภาระการพิสูจน์วา่ ไม่ได้กระทําผิด
สัญญาใด ๆ จึงจะพ้นผิด

่างป

ระเ

ทศ

๓.๖.๒ โดยหลักแล้วบุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาไม่สามารถเรี ยกร้องให้มีการรับผิด
ตามสัญญาได้ แต่อาจฟ้องละเมิดได้ อย่างไรก็ตามมีพระราชบัญญัติสัญญาเกี่ยวกับสิ ทธิของ
บุคคลภายนอก ค.ศ. ๑๙๙๙ ( Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) ให้อาํ นาจ
บุคคลภายนอกบังคับสัญญาได้หากสัญญานั้นระบุไว้โดยชัดแจ้งแล้วว่าสัญญานั้นมีผลผูกพัน
บุคคลภายนอกหรื อให้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น กรณี ที่พ่อตาเข้าคิวซื้อแหวนแต่งงาน
ให้แก่วา่ ที่ลูกเขยโดยใส่ ชื่อตนไว้ในบัญชีสาํ รอง ( Waiting List) และระบุชื่อคู่แต่งงานไว้
ถ้าพ่อตาซึ่งเป็ นผูซ้ ้ือมอบแหวนให้แก่คู่สัญญาแล้วเกิดอันตราย คู่แต่งงานสามารถฟ้องผูข้ าย
ให้รับผิดตามสัญญาได้ ซึ่งเป็ นการเรี ยกร้องของบุคคลภายนอก
๓.๗ สิ นค้ าไม่ ปลอดภัยกับละเมิด

ารต

กรณี ของสิ นค้าไม่ปลอดภัยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ ๒ เรื่ อง คือ เรื่ องความประมา ท
เลินเล่อ (ละเมิด) และกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ( Negligence and the Consumer Protection
Act ๑๙๘๗)

สำน

ักก

๑. ละเมิด เป็ นนิติเหตุที่คู่กรณี ไม่มีขอ้ สัญญาผูกพันกันมาก่อน การชดใช้ค่าเสี ยหาย
ก็เพื่อให้กลับสู่ ฐานะเดิม ผูเ้ สี ยหายจะต้องพิสูจน์วา่ จําเลยกระทําโดยขาดความระมัดระวัง
ต่อผูเ้ สี ยหาย และผลเสี ยหายนั้นจะต้องไม่ไกลเกินเหตุ หลักในเรื่ องหน้าที่ที่ตอ้ งใช้ความ
ระมัดระวังนั้นมีจุดเริ่ มต้นมาจากคดีระหว่างโดน๊อคกับสตีเวนสัน ( Donoghue v Stevenson
1932) ซึ่งคําพิพากษาของศาลในคดีดงั กล่าววางหลักไว้วา่ จําเลยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมี
เหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่ งที่คาดเห็นได้ล่วงหน้าว่าเพื่อนบ้านจะได้รับความเสี ยหาย ซึ่งเพื่อนบ้าน
ในที่น้ ีคือบุคคลที่อยูใ่ กล้ และได้รับผลโดยตรงจากการกระทําและคาดได้วา่ จะได้รับผลนั้น
สําหรับสิ นค้าไม่ปลอดภัยได้วางหลักเกณฑ์วา่ ผูท้ ี่มีหน้าที่ตอ้ งระมัดระวังได้แก่
โรงงานผูผ้ ลิต มีหน้าที่ผลิตสิ นค้าที่ไม่เป็ นภัยต่อผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบชิ้นส่ วน เช่น
ผูป้ ระกอบรถยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่ วน ผูน้ าํ เข้าสิ นค้า ผูข้ ายเหมาหรื อขายส่ ง ผูค้ า้ ปลีก

๒๒
ผูร้ ับซ่อมสิ นค้าหรื อรับติดตั้งสิ นค้า การจะเรี ยกค่าเสี ยหายผูเ้ สี ยหายต้องพิสูจน์วา่ ผูม้ ีหน้าที่
ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง มีการกระทําโดยประมาทไม่ทาํ ตามมาตรฐานของตนตามหน้าที่
ข้างต้นหรื อตามวิชาชีพ

ทศ

สิ นค้าที่มีความบกพร่ องอาจเกิดจาก การผลิตที่บกพร่ อง เช่น ที่เนื้อสิ นค้าหรื อตัวสิ นค้า
นัน่ เอง การออกแบบที่ผดิ พลาด เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การมีคาํ เตือนหรื อคู่มือไม่ได้ให้
คําแนะนําที่เพียงพอ เช่น ไม่เตือนว่าสารเคมีน้ นั อาจเกิดการระเบิดได้

ระเ

การพิสูจน์ความเสี ยหาย ต้องหาผูก้ ระทําความเสี ยหายที่แท้จริ ง ผูเ้ สี ยหายต้องพิสูจน์
ให้ได้วา่ การกระทําของจําเลยก่อให้เกิดความเสี ยหาย ปัญหามักจะเกิดขึ้นในกรณี ต่อไปนี้

่างป

- มีจาํ เลยหลายรายแล้วไม่สามารถรู ้ได้แน่ชดั ว่าจําเลยคนใดที่เป็ น
ผูก้ ่อให้เกิดความเสี ยหาย
- มีเหตุอื่นแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล เช่น
อาหารที่ควรถูกเก็บไว้ในตูเ้ ย็นแต่กลับนําไปถูกแสงแดด

ารต

- สาเหตุแทรกซ้อนอื่น เช่น กระจกหน้าของรถยนต์แตกเพราะ
ถูกหินดีด ต้องพิจารณาว่าความเสี ยหายนั้นเกิดจากหิน หรื อเป็ นเพราะ
กระจกไม่แข็งแรงพอ

สำน

ักก

- เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน เช่น สิ นค้าเกี่ยวกับยาอาจมี
ปัญหาเพราะมีการใช้ยาหลายตัว หรื อรักษาไม่ทนั เวลา หรื ออาจเกิดจาก
สภาพร่ างกายของผูท้ ี่ใช้ยา

นอกจากนี้ผเู ้ สี ยหายต้องแสดงให้เห็นว่า ความเสี ยหายนั้นไม่ไกลเกินกว่าเหตุ กล่าวคือ
ความเสี ยหายนั้นสามารถคาดหมายได้อย่างมีเหตุผลว่าจะเกิดขึ้นได้ แต่ปัญหามักจะเกิดขึ้น
ในกรณี ที่ความเสี ยหายนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย หรื อเป็ นความเสี ยหายพิเศษ เช่น
เด็กเห็นไฟไหม้เครื่ องซักผ้าแล้วเกิดอาการช็อคจนเสี ยชีวติ เป็ นต้น บางกรณี กม็ ีขอบเขตที่
คาดหมายได้ยาก ไม่เหมือนกรณี ที่คนหรื อทรัพย์สินเสี ยหายซึ่งพิสูจน์ได้ง่าย
ข้อต่อสู ้ของผูป้ ระกอบการให้พน้ ผิด ได้แก่ ผูเ้ สี ยหายมีส่วนร่ วมประมาทด้วย ค่าเสี ยหาย
ย่อมลดลง เช่น การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เว้นแต่มีขอ้ สัญญาให้ผลู ้ ะเมิดต้องรับผิดเท่าจํานวนเดิม

๒๓

ทศ

ความยินยอมของผูเ้ สี ยหายทําให้ไม่เป็ นละเมิด เช่น นักกีฬาในเกมส์การแข่งขันกีฬา
(ไม่เล่นนอกกติกา) หรื อกรณี มีขอ้ ตกลงยกเว้นหรื อจํากัดความรับผิดกรณี ประมาท แต่ปัจจุบนั มี
กฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม ไม่ให้นาํ เงื่อนไขดังกล่าว
มาใช้ ในความรับผิดของ
ผูป้ ระกอบการกรณี ที่ความเสี ยหายทําให้เกิดคนตายหรื อบาดเจ็บ นอกจากนี้อาจต่อสู ้โดยนํา
ความรู ้หรื อเทคโนโลยีมาแสดงว่าขณะที่มีสินค้านั้นไม่อาจทราบว่าเป็ นสิ นค้าไม่ปลอดภัย
แต่เพิ่งมาปรากฏภายหลังจากการพัฒนาความรู ้และเทคโนโลยี จึงทราบว่าสิ นค้านั้นไม่ปลอดภัย

่างป

ระเ

สิ ทธิเรี ยกร้องที่ผเู ้ สี ยหายสามารถเรี ยกร้องได้ ได้แก่ กรณี บาดเจ็บ เช่น ค่าบาดเจ็บ
ค่าทุกข์ทรมาน ค่ายา ค่าขาดรายได้กรณี ตายเป็ นเงินไม่เกิน ๑๒ ,๐๐๐ ปอนด์ โดยผูเ้ ป็ นทายาท
หรื อญาติของผูต้ ายเป็ นผูเ้ รี ยกร้อง กรณี ทรัพย์สินเสี ยหาย ได้แก่ ค่าซ่อม การเปลี่ยนสิ นค้า
ค่าขาดประโยชน์จากสิ นค้า เช่น เครื่ องจักร แต่ไม่อาจเรี ยกราคาทรัพย์ของสิ นค้านั้นได้
หากจะเรี ยกร้องอาจเรี ยกร้องตามกฎหมายสัญญา การเรี ยกร้องให้ชดใช้กเ็ พื่อให้ผเู ้ สี ยหาย
กลับสู่ ฐานะเดิม

ารต

๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ภาค ๑ เฉพาะเรื่ องเกีย่ วกับสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย (Part ๑ of
the Consumer Protection Act ๑๙๘๗)

สำน

ักก

เป็ นกฎหมายที่อนุวตั ิมาจากข้อกําหนดของสหภาพยุโรปเรื่ องความรับผิดในสิ นค้า
(European Directive on product liability (8523742EEC)) มีสาระสําคัญคือ ผูเ้ สี ยหายสามารถ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สิน ที่เป็ นผล
มาจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัย แม้ไม่มีการทําสัญญาใดๆต่อกัน และใช้หลักความรับผิด
โดยเคร่ งครัด ผูเ้ สี ยหายไม่ตอ้ งพิสูจน์เรื่ องความประมาทหรื อการกระทําผิดหรื อไม่ กฎหมายที่
ดูแลผูผ้ ลิตและผูข้ ายเกี่ยวกับสิ นค้าไม่ปลอดภัยนั้น ได้แก่ กฎหมายที่อนุวฒั น์ตามกฎหมายของ
EU (The European Communities Act ๑๙๗๒) มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองพนักงานภายใน
กฎหมายสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ( Heath and Safety at Work etc Act ๑๙๗๔)
กฎหมายควบคุมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
(food Safety Act ๑๙๙๐) และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก โดยทัว่ ไปการดูแลสิ นค้า
ไม่ปลอดภัย จะอาศัยกฎหมาย ระเบียบต่างๆและการดําเนินคดีทางอาญา สิ นค้าตามกฎหมาย
ดังกล่าวได้แก่ (มาตรา ๑ (๒)) สิ นค้าทุกชนิด สิ นค้าเครื่ องไฟฟ้า สิ นค้าที่ประกอบขึ้น
เป็ นสิ นค้าใหม่

๒๔
ผูท้ ี่ตอ้ งรับผิด ได้แก่ ผูผ้ ลิตสิ นค้า (มีความหมายรวมถึงผูร้ ับสัมปทานที่นาํ สิ นค้าดังกล่าว
นั้นมา ผูท้ ี่ทาํ ให้เกิดสิ นค้านั้นในส่ วนสําคัญ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต เช่น
ผูบ้ รรจุอาหาร) ผูน้ าํ เข้าใน EU เจ้าของตราหรื อเครื่ องหมายการค้าของสิ นค้ายังถือว่า
เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้านั้นด้วย เว้นแต่จะมีขอ้ ความว่าผูใ้ ดเป็ นผูผ้ ลิต

ระเ

ทศ

สําหรับผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้า (Suppliers) ซึ่งเป็ นผูอ้ ยูห่ ่วงโซ่การค้าขั้นที่ ๒ อาจจะต้องรับผิด
หลังจากมีความเสี ยหายเกิดขึ้นเมื่อมีกรณี สงสัยว่าใครเป็ นเจ้าของตราสิ นค้า ผูน้ าํ เข้า หรื อผูผ้ ลิต
เนื่องจากผูเ้ สี ยหายอาจไม่ทราบว่าผูใ้ ดเป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า หรื อเจ้าของตราสิ นค้านั้น ในเวลา
พอสมควร หากผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้านั้นไม่อาจบอกได้ตนเองก็ตอ้ งรับผิดเอง หากกรณี สินค้าไม่มี
ตราหรื อข้อความแสดงผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า ผูจ้ ดั จําหน่ายมีหน้าที่ตอ้ งเก็บข้อมูลว่าใครเป็ นผูผ้ ลิต
มิฉะนั้นจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดเอง

ักก

ารต

่างป

การพิสูจน์ความไม่ปลอดภัยของสิ นค้า การพิสูจน์อาจจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับสิ นค้า
ดังกล่าวหลายประเด็น เช่น สิ นค้าได้วางจําหน่ายที่ใด ใช้กบั ผูใ้ ด การให้เครื่ องหมายสิ นค้า
ปลอดภัย คําเตือนว่าควรใช้หรื อไม่ใช้อย่างไร มีการใช้สินค้าตรงตามวิธีการของสิ นค้านั้น
หรื อไม่ ไม่ใช่การใช้สินค้าที่ผดิ ประเภท สิ นค้าได้วางจําหน่ายเมื่อใด และตอนไหน ตัวอย่างเช่น
ที่รัดเด็กในรถเข็นในสหรัฐอเมริ กามองว่าเป็ นสิ นค้าบกพร่ อง แต่ไม่ตอ้ งรับผิดเพราะสิ นค้า
ไม่ปลอดภัย กรณี ฝาครอบถ้วยกาแฟที่มีรูสาํ หรับดื่ม ต่อมามีกาแฟกระเด็นถูกเด็กอาจไม่ตอ้ ง
รับผิดเพราะรู ปแบบของถ้วยนั้นปลอดภัย

สำน

ค่าเสี ยหายที่เรี ยกร้องได้ (มาตรา ๕) กรณี ตายหรื อบาดเจ็บ ได้แก่ ค่าเสี ยหายจาก
การตายและบาดเจ็บ ค่าเสี ยหายจากทรัพย์สินต้องเป็ นค่าเสี ยหายที่เกิดจากการใช้สินค้าส่ วนตน
ไม่อาจเรี ยกค่าเสี ยหายในฐานะผูป้ ระกอบกิจการได้ ไม่อาจเรี ยกราคาทรัพย์ที่บกพร่ อง
ต้องมีความเสี ยหายอย่างน้อย ๒๗๕ ปอนด์ และไม่อาจฟ้องเรี ยกค่ากําไรได้ ผูเ้ สี ยหาย
ต้องพิสูจน์วา่ การกระทํานั้นมีผลทําให้ได้รับความเสี ยหายโดยตรง
สําหรับข้อต่อสู ้ของจําเลยได้แก่ ข้ออ้างว่าได้ทาํ ตามมาตรฐานของกฎหมายแล้ว
ไม่ได้เกิดจากการกระทําของผูผ้ ลิต เช่น มีคนขโมยสิ นค้าไปขายเอง ไม่ได้เป็ นการขาย
เชิงพาณิ ชย์ จําเลยไม่ใช่ผผู ้ ลิตหรื อเจ้าของตราสิ นค้า หรื อผูน้ าํ เข้า หรื อเป็ นเพียงการให้สินค้า
ใช้ต่อเนื่องกันไปเท่านั้น แม้เป็ นผูผ้ ลิตก็ไม่ได้ผลิตสิ นค้านั้น เพื่อหากําไร เช่น การผลิตเพื่อ
การกุศล หรื อความเสี ยหายเกิดจากการจําหน่ายสิ นค้า และเกิดจาก การขนส่ ง การพัฒนา

๒๕
เทคโนโลยีภายหลัง จึงมาทราบว่าเป็ นสิ นค้าไม่ปลอดภัย ขณะผลิตไม่มีความรู ้วา่ จะเกิด
ความเสี ยหายดังกล่าว (เป็ นการพัฒนาการของความเสี่ ยง) ผูป้ ระกอบการค้าบางรายอาจต่อสู ้วา่
สาเหตุเกิดจากที่ตวั สิ นค้าหลักไม่ใช่ส่วนประกอบหรื อปัญหาเกิดจากการออกแบบสิ นค้าหลัก
ของผูผ้ ลิต ค่าเสี ยหายจะลดลงหากผูเ้ สี ยหายมีส่วนประมาทด้วย

ทศ

ผูเ้ สี ยหายจะต้องฟ้องคดีภายใน ๓ ปี นับแต่เกิดความเสี ยหายหรื อบาดเจ็บ หรื อ ๑๐ ปี
นับจากมีการวางสิ นค้าในตลาด (เป็ นอายุความ) แต่การฟ้องคดีดงั กล่าวทําได้ยากกับผูผ้ ลิต
รายใหญ่เนื่องจากคดีจะมีความซับซ้อน

ระเ

ตัวอย่างคําพิพากษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่ องความชํารุ ดบกพร่ องของสิ นค้า

่างป

คดี Richardson v LRC Products กรณี ถุงยางอนามัยที่ไม่สามารถคุมกําเนิดได้ ไม่ถือ
เป็ นสิ นค้าที่ชาํ รุ ดบกพร่ อง

ารต

คดี Sam Bogle v McDonalds กรณี เครื่ องดื่มที่ร้อนในแก้วกระดาษหกใส่ เด็ก ผูซ้ ้ือทราบ
แล้วว่าเครื่ องดื่มที่ซ้ือมาเป็ นเครื่ องดื่มร้อน ประกอบกับรู ปแบบของแก้วกระดาษไม่มี
ข้อบกพร่ องและมีฝาปิ ด ไม่ถือเป็ นสิ นค้าที่ชาํ รุ ดบกพร่ อง

ักก

คดี Kylie Palmer v PZ Products Ltd and others กรณี เด็กที่คาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ โดยมีสาเหตุมาจากเข็มขัดนิรภัยหลวมและ
หลุดง่ายเกินไป ผูผ้ ลิต ผูอ้ อกแบบ ผูท้ ดสอบการใช้งาน และผูจ้ ดั จําหน่ายเข็มขัดนิรภัยนั้น
ต้องรับผิด เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยดังกล่าวมีความชํารุ ดบกพร่ อง

สำน

๓ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ภาค ๒ ส่ วนทีเ่ กีย่ วกับสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย (
Consumer Protection Act ๑๙๘๗ Part ๒) มาตรา ๑๑

The

เพื่อเป็ นเครื่ องมือตามกฎหมาย เพื่อให้มนั่ ใจว่า สิ นค้ามีความปลอดภัย ป้องกันสิ นค้า
ไม่ปลอดภัยสู่ ตลาด และการให้ความรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นขายสิ นค้า
ไม่ปลอดภัยและสิ นค้าไม่ผา่ นการทดสอบตามมาตรา ๑๑ จะมีโทษตามมาตรา ๑๒ จําคุกไม่เกิน
๖ เดือนและหรื อปรับไม่เกิน ๕
,๐๐๐ ปอนด์ เว้นแต่จะพิสู จน์ ได้วา่ ได้พยายามใช้
ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ทุกอย่างและได้ตรวจสอบสิ นค้าทุกขั้นตอนแล้ว เพื่อพิสูจน์วา่ ผูข้ าย
ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ ศาลจะตีความโดยเคร่ งครัด ศาลไม่ชอบนักเพราะเป็ นอันตรายจาก
ตัวสิ นค้าเอง นอกจากผูฝ้ ่ าฝื นจะมีความผิดทางอาญาแล้วยังมีความผิด ทางปกครองด้วย จึงต้อง

๒๖
รับผิดทางปกครองด้วย นอกจากนี้ยงั มีระเบียบที่ออกตามกฎหมายข้างต้นที่ดูแลสิ นค้า
เป็ นการเฉพาะ เช่นเฟอร์นิเจอร์ ต้องมีการทดสอบว่าไม่ติดไฟ ของเล่นแด็ก เครื่ องสําอาง
สุ ขอนามัย เป็ นต้น

ค์

๓.๘ การบังคับใช้ กฎหมายของเจ้ าหน้ าที่ (มาตรา ๑๓)

่างป

ระเ

ทศ

๑. การแจ้งเตือนว่าสิ นค้านั้นไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่สามารถออกคําสั่งห้ามเป็ นรายๆได้
เพื่อไม่ให้นาํ สิ นค้าไม่ปลอดภัยเข้ามาสู่ ตลาด แต่อาจมีการนํามาใช้นอ้ ยหากผูป้ ระกอบการ
มีจาํ นวน ไม่มากนัก เช่น ห้ามไม่ให้ใช้สารปรอทในสบู่ มีปิดประกาศสิ นค้านั้นเองว่า
มีความปลอดภัยหรื อไม่ หากเป็ นสิ นค้าที่อยูใ่ นตลาดอยูแ่ ล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ผปู ้ ระกอบการ
เป็ นรายๆไปให้แจ้งเตือนผูบ้ ริ โภคว่าสิ นค้าไม่ปลอดภัย หากฝ่ าฝื นมาตรานี้มีโทษจําคุกไม่เกิน
๖ เดือนและหรื อปรับไม่เกิน ๕ ,๐๐๐ ปอนด์ ผูป้ ระกอบการก็สามารถต่อสู ้วา่ ไม่ประมาท
เช่นกัน

ารต

๒. คําสั่งให้หยุดส่ งสิ นค้า (มาตรา ๑๔) ( Suspension Notices) เจ้าหน้าที่มีอาํ นาจออก
คําสั่งให้หยุดส่ งสิ นค้าเข้าสู่ ตลาดไว้ชวั่ คราวจนกว่าจะพิสูจน์ได้วา่ สิ นค้ามีความปลอดภัยหรื อ
การเตรี ยมฟ้องคดี ต่อศาล สามารถให้ยดึ สิ นค้าไว้ชวั่ คราวได้ไม่เกิน ๖ เดือน เช่น
กรณี เด็ก
กลืนสิ่ งของเข้าไปในปาก แต่หากผูป้ ระกอบการพิสูจน์ได้วา่ สิ นค้ามีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่
ต้องชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ผปู ้ ระกอบการ

สำน

ักก

๓.ขอคําสั่ง ศาลที่จะยึดทําลายหรื อให้ซ่อมแซมสิ นค้าไม่ปลอดภัย (มาตรา ๑๖)
(Forfeiture) ศาลมีอาํ นาจที่จะยึดสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยและมีอาํ นาจให้ทาํ ลายหรื อทําการ
ซ่อมแซมสิ นค้าไม่ปลอดภัยได้ตามที่เจ้าหน้าร้องขอ
๓.๙ ระเบียบเกีย่ วกับความปลอดภัยของสิ นค้ า ( General Product Safety Regulations
๒๐๐๕)
รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรได้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ ึนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของสหภาพยุโรป (European Union directive 2001/95/EC) โดยมีหลักการเบื้องต้นว่า
ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายจะนําสิ นค้าออกสู่ ตลาดไม่ได้ นอกเสี ยจากสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่
ปลอดภัย แต่ใช้กบั สิ นค้าบางประเภทเท่านั้นได้แก่ สิ นค้าที่ไม่ได้ถูกคุม้ ครองภายใต้ขอ้ บังคับ
ของ EU เพื่อเป็ นการอุดช่องว่างหากสิ นค้าไม่ปลอดภัย ไม่ได้อยูใ่ นบทบัญญัติของ EU ก็ให้ใช้

๒๗
บทบัญญัติน้ ีแทน ระเบียบนี้ไม่ใช่กบั สิ นค้ามือสองที่มีการซ่อมแซมหรื อแปรสภาพซึ่งทําโดย
ผูจ้ ดั จําหน่าย โดยมีขอ้ กําหนดข้อที่ ๕ กําหนดความปลอดภัยทัว่ ไปของสิ นค้า คือสิ นค้าที่ไม่อยู่
ในกฎบังคับของ EU จะวางขายได้ตอ้ งเป็ นสิ นค้าปลอดภัย โดยตรวจดูทุกขั้นตอนของสิ นค้าที่
จะเข้าสู่ ตลาดและควบคุมทุกขั้นตอนที่จะมีการจําหน่ายจ่ายโอนสิ นค้า

ระเ

ทศ

สิ นค้าตามระเบียบนี้มีนิยามว่า เป็ นสิ นค้าที่ถูกใช้หรื ออาจใช้โดยผูบ้ ริ โภค เป็ นสิ นค้าที่
จัดจําหน่ายโดยผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้านั้น ไม่ใช่สินค้าที่ได้จากการให้ แลกเปลี่ยน เป็ นสิ นค้าใหม่
ใช้แล้ว หรื อเปลี่ยนสภาพก็ได้ รวมถึงสิ นค้าที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการให้บริ การ เช่น เครื่ องเป่ าผม
ที่ให้ใช้ในห้องพักอาศัย แต่ไม่ใช้กบั สิ นค้าที่ใช้โดยผูใ้ ห้บริ การบางประเภท เช่น เครื่ องไดร์ผม
ของเจ้าของร้านไม่เกี่ยวกับกฎหมายนี้ ไม่ใช้กบั เครื่ องมือซึ่งผูบ้ ริ โภคใช้ในการขับขี่หรื อ
ท่องเที่ยว

่างป

ผูผ้ ลิตตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผูผ้ ลิตใน EU เจ้าของแบรนด์หรื อเครื่ องหมายการค้า
ผูร้ ่ วมผลิต ผูน้ าํ เข้าใน EU ผูท้ ี่มีอาชีพในห่วงโซ่การจําหน่ายสิ นค้าที่อาจกระทบต่อ
ความปลอดภัยของการจําหน่ายสิ นค้า

สำน

ักก

ารต

สิ นค้าปลอดภัยตามระเบียบนี้หมายถึง เป็ นสิ นค้าซึ่งอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของการใช้ที่
คาดหมายได้วา่ ไม่มีความเสี่ ยงหรื อเสี่ ยงน้อยมากที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บจากการใช้รวมถึง
การใช้ การติดตั้ง และการรักษาดูแลด้วย เป็ นสิ นค้าที่มีการป้องกันความปลอดภัยอย่างสู ง
ปัจจัยที่จะแสดงว่าเป็ นสิ นค้าปลอดภัยหรื อไม่
ได้แก่ การพิจารณาคุณสมบัติของสิ นค้า
ผลกระทบของสิ นค้าต่อสิ นค้าอื่น ๆ การแสดงฉลาก คําเตือนเกี่ยวกับการใช้ และการพิจารณา
จากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยง สิ นค้าที่ปลอดภัย หากไม่มีขอ้ ห้ามของ EU และมีกาํ หนดอยู่
ในกฎหมายของอังกฤษจะสันนิษฐานว่าเป็ นสิ นค้าปลอดภัย หรื อมีการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ทัว่ ไปด้วยความสมัครใจของ EU ก็ถือว่าเป็ นสิ นค้าปลอดภัย หากไม่มีรายชื่อปรากฏใน
กฎหมายของอังกฤษ หรื อมาตรฐานทัว่ ไปโดยสมัครใจ อาจพิจารณาจากปัจจัยอื่นที่แสดงว่า
เป็ นสิ นค้าปลอดภัย ได้แก่ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานอื่นว่าปลอดภัยหรื อ มีรหัส ความปลอดภัย
ที่สินค้าหรื อไม่ มีการพัฒนาความเสี่ ยงโดยมีการตรวจสอบโดยเทคโนโลยีหรื อไม่ ( The state
of art and technology) หรื อพิจารณาคาดหมายอย่างมีเหตุผล แม้จะมีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายแล้ว แต่หากเป็ นสิ นค้าไม่ปลอดภัยก็จะมีความผิดอยูด่ ี

๒๘

ทศ

ในทางปฏิบตั ิเจ้าหน้าที่มกั จะใช้วธิ ีเจรจาไม่ให้นาํ สิ นค้าไม่ปลอดภัยเข้าสู่ ตลาดหรื อ
ให้ดาํ เนินการปรับปรุ งมากกว่าใช้บงั คับกฎหมายเบื้องต้น หากมีการปล่อยให้สินค้าไม่ปลอดภัย
เข้าสู่ ตลาดจะมีโทษจําคุกไม่เกิน ๑๒ เดือน และหรื อปรับ ไม่เกิน ๒๐ ,๐๐๐ ปอนด์ สําหรับศาล
Crown Court และโทษจําคุกไม่เกิน ๓ เดือน และหรื อปรับไม่เกิน ๕๐ ,๐๐๐ ปอนด์ สําหรับศาล
Magistrates’ Courts. จําเลยก็ต่อสู ้ได้เช่นกันว่าได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว
ส่ วนข้อที่ ๓๐
เป็ นเรื่ องที่จาํ เลยยกต่อสู ้วา่ สิ นค้าดังกล่าวถูกขายในฐานะวัตถุโบราณ (๑๐๐ ปี ขึ้นไป) กรณี น้ ี
จะมีกฎหมายอื่นใช้เฉพาะแทน

ารต

่างป

ระเ

ภาระเพิ่มเติมของผูผ้ ลิตสิ นค้า (ข้อ ๗) ผูผ้ ลิตสิ นค้าต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงของ
สิ นค้าและมีคาํ เตือนที่เหมาะสม เช่น สิ นค้าที่ตอ้ งดื่มต้องมีคาํ เตือนว่าอาจเกิดอันตรายได้ หรื อ
สบู่เหลวห้ามดื่ม เนื่องจากสิ นค้าอย่างหนึ่งแต่อาจเกิดความเสี่ ยงได้หากนําไปใช้อีกแบบหนึ่ง
ผูผ้ ลิตต้องมีการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของสิ นค้า เช่น ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงของ
สิ นค้า ติดคําเตือน หรื อ ถอนสิ นค้าออกจากตลาด รวมถึงใส่ ชื่อที่อยูผ่ ผู ้ ลิตและผูบ้ รรจุ หมายเลข
อ้างอิงในการผลิต (batch number) การทดสอบตัวอย่าง การสื บสวนและการบันทึกข้อเรี ยกร้อง
และมีกิจกรรมติดตามสิ นค้าของตนเอง

สำน

ักก

หน้าที่ของผูก้ ระจายสิ นค้า (ข้อ ๘) ต้องกระจายสิ นค้าโดยมีหน้าที่ตอ้ งรู ้วา่ เป็ นสิ นค้า
อันตรายหรื อไม่ การส่ งสิ นค้ามีผลต่อคุณสมบัติความปลอดภัยของสิ นค้าหรื อไม่ หากทราบว่า
เป็ นสิ นค้า ไม่ปลอดภัยยังขนส่ งต่อไปก็จะมีความผิด หากได้ส่งสิ นค้าไปแล้วพบว่าข้อมูลของ
สิ นค้าใดขาดหายไป ต้องรี บแจ้งผูผ้ ลิตดําเนินการแก้ไขและเก็บข้อมูลในการดําเนินการผลิต
สิ นค้า มิฉะนั้นก็จะมีความผิด หากผูข้ นส่ งทราบว่ามีสินค้าไม่ปลอดภัยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
พร้อมแจ้งด้วยว่าได้ดาํ เนินการป้องกันไปอย่างไร ส่ งไปที่ไหนบ้าง ต้องส่ งเอกสารไปทัว่
ประเทศ ต้องช่วยเจ้าหน้าที่บ่งชี้สินค้าใดเพื่อตรวจสอบย้อนหลังมิฉะนั้นจะมีโทษทางอาญา ยัง
มีหน้าที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หากไม่ทาํ ตามเจ้าหน้าที่อาจมีคาํ สั่ง
ห้ามปล่อยสิ นค้าสู่ ตลาดก่อนจะมีการตรวจสอบและใช้มาตรการ ต่าง ๆ อาจให้ติดเครื่ องหมาย
บางอย่าง เพื่อเตือนในสิ นค้า กรณี ส่งสิ นค้าไปแล้วก็ตอ้ งทําคําเตือนในหนังสื อพิมพ์ เตือนใน
สิ นค้าเท่าที่จะทําได้ เรี ยกสิ นค้าคืนจากตลาด หรื อเรี ยกสิ นค้าคืนจากผูบ้ ริ โภค (
Recall)
ต้องพยายามเอาสิ นค้ากลับคืนมา บางครั้งเจ้าหน้าที่กด็ าํ เนินการเองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากจําเลย

๒๙
หากละเมิดคําสั่งเจ้าหน้าที่กจ็ ะมีโทษทางอาญา แต่จาํ เลยก็อุทธรณ์คาํ สั่งเจ้าหน้าที่
ต่อศาลได้ กรณี สินค้าไม่ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ขอคําสั่งยึดสิ นค้าและทําลาย จําเลยก็อุทธรณ์
คําสั่งนี้ได้ สําหรับผูผ้ ลิตนั้นต้องรับผิดชอบก่อนเพื่อให้สินค้าปลอดภัย หากฝ่ าฝื นก็จะถูก
เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ และสิ นค้าไม่ปลอดภัยอาจประกาศให้ปรากฏในอินเตอร์เน็ต ศูนย์การค้า
และในตัวสิ นค้าเอง

ทศ

๓.๑๐ พระราชบัญญัติความรับผิดต่ อความเสี ยหายทีเ่ กิดขึน้ จากสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย

ารต

่างป

ระเ

การซื้อขายสิ นค้าโดยทัว่ ไปประเทศไทยมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ น
กฎหมายหลักซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความรับผิดกรณี ที่สินค้าก่อให้เกิดความเสี ยหายอยูใ่ น
หลายมาตราอยูแ่ ล้ว และปกติผซู ้ ้ือสิ นค้าสามารถให้ฟ้องบังคับให้ผขู ้ ายรับผิดในความเสี ยหาย
จากสิ นค้าได้เพราะมีนิติสัมพันธ์กนั และหากผูอ้ ื่นซึ่งไม่ใช่ผซู ้ ้ือและได้รับความเสี ยหายจาก
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจฟ้องผูข้ ายหรื อผูผ้ ลิตได้โดยอาศัยหลักกฎหมายในเรื่ องละเมิดได้
แต่จะต้องพิสูจน์ให้ได้วา่ ผูข้ ายหรื อผูผ้ ลิตนั้นจงใจหรื อประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้ตนเองได้รับ
ความเสี ยหายจากสิ นค้าดังกล่าว ซึ่งการพิสูจน์ดงั กล่าวไม่ใช่เรื่ องง่าย เนื่องจากในปัจจุบนั มี
สิ นค้าจํานวนมากที่มีกระบวนการผลิตที่ซบั ซ้อนอย่างมากเกินกว่าที่บุคคลทัว่ ไปจะทราบ
ข้อเท็จจริ งได้

สำน

ักก

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ตรากฎหมายที่ควบคุมสิ นค้าบางประเภทไว้โดยเฉพาะ
เช่น พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ
เครื่ องสําอางค์ พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ.๒๕๓๕ เป็ นต้น
แต่กฎหมายดังกล่าวส่ วนมากเป็ นเรื่ องการควบคุมกระบวนการผลิต การจําหน่าย และ
การกําหนดบทลงโทษทางอาญา แต่ไม่มีบทบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อเยียวยาผูเ้ สี ยหาย
ที่ได้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าดังกล่าว ให้ผเู ้ สี่ ยหายต้องไปใช้สิทธิฟ้องคดีตามหลักกฎหมาย
แพ่งข้างต้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลามากทั้งยังมีภาระการพิสูจน์อีกด้วย
ต่อมาจึงมีการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจาก
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ โดย ให้ถือว่าพระราชบัญญัติ นี้ เป็ นมาตราขั้นตํ่า
ในการคุม้ ครอง ผูเ้ สี ยหาย หากกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจาก
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยใดให้ความคุม้ ครองมากกกว่าพระราชบัญญัติน้ ีกใ็ ห้บงั คับไปตามกฎหมาย
ดังกล่าว

๓๐
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
พ.ศ.๒๕๕๑ ใช้บงั คับกับสิ นค้าที่เป็ น สังหาริ มทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรื อนําเข้าเพื่อขาย รวมทั้ง
ผลิตผลเกษตรกรรมให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า แต่ไม่ใช้บงั คับกับการบริ การสิ นค้า
สิ นค้าที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ สิ นค้าดิจิตอลหรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสิ นค้าที่ได้รับ
ยกเว้นตามกฎกระทรวง

ระเ

ทศ

สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยในมาตรา ๔ หมายความว่า สิ นค้าที่ก่อหรื ออาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายขึ้นได้ไม่วา่ จะเป็ นเพราะเหตุจากความบกพร่ องในการผลิตหรื อการออกแบบหรื อ
ไม่ได้กาํ หนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรื อข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อกําหนดไว้แต่ไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ชดั เจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึ่งถึงสภาพของสิ นค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งานและ
การเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสิ นค้าอันพึงคาดหมายได้

ารต

่างป

ผูซ้ ้ือซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยสามารถฟ้องผูข้ ายและ
ตามกฎหมายนี้ได้เพราะมีนิติสัมพันธ์กนั แต่หากผูข้ ายไม่ใช่ผผู ้ ลิต ผูซ้ ้ือไม่มีนิติสัมพันธ์กบั
ผูผ้ ลิตก็ยงั สามารถใช้กฎหมายนี้ฟ้องผูผ้ ลิตได้ นอกจากนี้ผใู ้ ช้หรื อบุคคลใดที่ได้รับ
ความเสี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยก็สามารถใช้กฎหมายนี้ฟ้องผูข้ ายหรื อผูผ้ ลิตได้

สำน

ักก

สําหรับผูเ้ สี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายไทยสามารถที่จะเรี ยกค่าเสี ยหาย
ตามหลักกฎหมายละเมิดซึ่งเป็ นหลักทัว่ ไปที่บญั ญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ผูเ้ สี ยหายยังสามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ ซึ่งเป็ นกฎหมายพิเศษอีกด้วย ได้แก่
ค่าเสี ยหายสําหรับความเสี ยหายต่อจิตใจ และค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ ตามที่ได้กล่าว
ข้างต้นแล้ว
ผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมายนี้ คือ ผูป้ ระกอบการ ซึ่งหมายถึง ผูผ้ ลิตหรื อผูว้ า่ จ้างให้ผลิต
ผูน้ าํ เข้า ผูข้ ายสิ นค้าที่ไม่สามารถระบุตวั ผูผ้ ลิต ผูว้ า่ จ้างให้ผลิตหรื อผูน้ าํ เข้าได้ ผูซ้ ่ ึงใช้ชื่อ
ชื่อทางการค้า เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมาย ข้อความหรื อแสดงด้วยวิธีใดๆ อันมีลกั ษณะที่จะ
ทําให้เกิดความเข้าใจได้วา่ เป็ นผูผ้ ลิต ผูว้ า่ จ้างให้ผลิต หรื อผูน้ าํ เข้า แต่ตามกฎหมายนี้ไม่รวม
ผูข้ นส่ ง โดยมาตรา ๕ บัญญัติให้ผปู ้ ระกอบการทุกคนต้องร่ วมกันรับผิดต่อผูเ้ สี ยหาย
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ผูเ้ สี ยหายจึงสามารถฟ้องให้ผปู ้ ระกอบการคนใด
คนหนึ่งให้รับผิดเต็มจํานวนแก่ตนได้ หรื อจะฟ้องทุกคนร่ วมกันก็ได้ โดยความผิด

๓๑
ตามกฎหมายนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการขายสิ นค้าแล้ว ซึ่งการขายตามกฎหมายนี้มีความหมาย
กว้างไม่ได้จาํ กัดเฉพาะการโอนกรรมสิ ทธิ์ในตัวสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคเท่านั้น ยังรวมถึง
การให้เช่า การจัดหา การเสนอ การชักชวนและการนําออกแสดงเพื่อประโยชน์ทางการค้าด้วย

ทศ

กฎหมายนี้ใช้หลักความรับผิดเด็ดขาดหรื อเคร่ งครัด แม้ผปู ้ ระกอบการต้องร่ วมกัน
รับผิดต่อผูเ้ สี ยหายแม้จะกระทําไปโดยไม่ได้จงใจหรื อประมาทเลินเล่อหรื อไม่มีเจตนา
ก็ยงั ต้องรับผิด หากสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย

่างป

ระเ

คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และสมาคมหรื อมูลนิธิซ่ ึงคณะกรรมการผูบ้ ริ โภค
ให้การรับรองมีอาํ นาจดําเนินคดีแทนผูเ้ สี ยหายได้ และได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาล
โดยผูเ้ สี ยหายหรื อผูม้ ีอาํ นาจดําเนินคดีแทนต้องพิสูจน์เพียงว่า ผูเ้ สี ยหายได้รับความเสี ยหายจาก
สิ นค้าของผูป้ ระกอบการและการใช้หรื อการเก็บรักษาสิ นค้านั้นเป็ นไปตามปกติธรรมดา
แต่ไม่ตอ้ งพิสูจน์วา่ ความเสี ยหายเกิดจากการกระทําของผูป้ ระกอบการผูใ้ ด

สำน

ักก

ารต

ข้อต่อสู ้ของผูป้ ระกอบเพื่อให้พน้ ความรับผิด ได้แก่ สิ นค้านั้นไม่ใช่สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ผูเ้ สี ยหายได้รู้อยูแ่ ล้วว่าสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย หรื อ ความเสี ยหายเกิดขึ้นจากการใช้
หรื อการเก็บรักษาสิ นค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรื อข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่
ผูป้ ระกอบการกําหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว ผูป้ ระกอบการจะอ้าง
ข้อตกลงที่ทาํ กันล่วงหน้าเพื่อยกเว้นหรื อกําจัดความรับผิดไม่ได้

๓๒

บทที่ ๔
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
๔.๑ บทสรุป
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การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทาํ ให้การค้าและการพาณิ ชย์เติบโตและ
ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง การค้าในระบบตลาดที่ตอ้ งมีการแข็งขันกันก็มีการแข่งขัน
อย่างเข้มข้น ผูป้ ระกอบการได้ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและวางกลยุทธทางการตลาด
อย่างชาญฉลาด เพื่อครอบครองส่ วนแบ่งทางการค้าให้มากที่สุด การค้าในรู ป E – commerce
ทําให้การค้าไม่มีพรมแดน ข้อมูลข่าวสารสามารถไปได้ทวั่ โดยผ่านสื่ อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่
อินเตอร์เน็ต ผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่ผปู ้ ระกอบการประสงค์จะให้ผบู ้ ริ โภคทราบ
ในความเป็ นจริ งมีผบู ้ ริ โภคที่มีขอ้ มูล ความรู ้และมีการตัดสิ นใจอย่างสมเหตุผลที่สามารถ
เลือกซื้อสิ นค้าหรื อบริ การได้อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อยมากไม่ได้เป็ นไปตามที่คาดหมาย
ในทางอุดมคติ นอกจากนี้ยงั มีผบู ้ ริ โภคที่ดอ้ ยความสามารถหรื อเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่จะตกเป็ นเหยือ่
ของการโฆษณาและเทคนิคการขายของผูป้ ระกอบการจํานวนมาก อํานาจต่อรองของผูบ้ ริ โภค
ก็นอ้ ยกว่าผูป้ ระกอบการมาก กระบวนการผลิตสิ นค้ามีความซับซ้อนจนผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปยากที่
จะเข้าใจ และรัฐต้องไม่ยนิ ยอมให้มีการผลิตและวางจําหน่ายสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย รัฐจึงจําเป็ น
ที่จะต้องเข้าแทรกแซงตลาดการค้าของผูป้ ระกอบการเพื่อไม่ให้ผปู ้ ระกอบการเอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภคจนเกินควรอันก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจนําไปสู่ ความไม่สงบเรี ยบร้อยของ
สังคมได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีแนวความคิดที่วา่ หากตลาดมีความสมบูรณ์โดยมี
การแข่งขันกันของผูป้ ระกอบการย่อมจะเป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภค ดังนั้นการที่รัฐ
ออกกฎหมายหรื อข้อกําหนดเข้าไปแทรกแซงตลาดก็ตอ้ งอยูใ่ นระดับที่ไม่ทาํ ลายกลไกตลาด
ด้วย และเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับ ความเสี ยหายจากการปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมหรื อ
ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมหรื อสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย จําต้องมีการเยียวยาแก่ผบู ้ ริ โภค การที่จะให้
ผูบ้ ริ โภคฟ้องคดีตามหลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับสัญญาหรื อละเมิดเองนั้นเป็ นเรื่ องยาก เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่าย ใช้เวลานาน และมีภาระการพิสูจน์วา่ ผูป้ ระกอบการนั้นผิดสัญญาหรื อละเมิดตนเอง
จนเป็ นเหตุให้ได้ตนเองรับความเสี ยหาย ซึ่งมีขอ้ เท็จจริ งจํานวนมากที่ซบั ซ้อนและอยูน่ อก
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค เช่น กระบวนการผลิต จําหน่าย ขนส่ ง สิ นค้าต่างๆ เป็ นต้น การฟ้อง
ผูผ้ ลิตสิ นค้าจึงแทบจะเป็ นไปไม่ได้

๓๓
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อังกฤษเป็ นชาติสมาชิกใน EU กฎหมายหรื อข้อกําหนดของ EU ชาติสมาชิกจะต้อง
นําไปอนุวตั น์เพื่อให้มีการนําไปใช้ภายในประเทศของชาติสมาชิก และกฎหมายภายในของ
ชาติสมาชิกจะต้องมีมาตรฐานการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ไม่ต่าํ กว่ากฎหรื อข้อกําหนดของ
EU
แต่จะมีมาตรฐานสู งกว่ากฎหรื อข้อกําหนดของ EU ไม่ได้ เพื่อให้มาตรฐานการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคของชาติสมาชิกใน EU มีมาตรฐานเดียวกัน การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการปฏิบตั ิ
ทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม หรื อข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมหรื อสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยของอังกฤษ จึง
ต้องพิจารณาทั้งกฎหมายหรื อข้อกําหนดหรื อระเบียบทั้งของอังกฤษและ EU ทั้งอังกฤษเป็ น
ประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ คําพิพากษาของศาลอาจเป็ นการสร้าง
บรรทัดฐานของกฎหมายได้ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย
ที่ศาลจะต้องดําเนินการในกรอบของกฎหมายลายลักษณะอักษร

ารต

่างป

ผูบ้ ริ โภคตามกฎหมายของอังกฤษหมายถึงบุคคลธรรมดาที่ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การ
เพื่อบริ โภคเองไม่ใช่เพื่อการค้าหรื อธุรกิจ ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่เป็ นนิติบุคคลนั้นถือเป็ นเรื่ องยกเว้น
ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายไทยที่ผบู ้ ริ โภคอาจเป็ นได้ท้ งั บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลก็ได้ เช่น
นิยามผูบ้ ริ โภค ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ หมายความว่า
ผูซ้ ้ือหรื อได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุรกิจและหมายความรวมถึงผูซ้ ่ ึงได้รับการเสนอหรื อ
การชักชวนจากผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสิ นค้าหรื อรับบริ การด้วย

สำน

ักก

การปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ การโฆษณาและเทคนิคการขาย
มีผลทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้าทําสัญญาตามความต้องการของผูป้ ระกอบการโดยที่ผบู ้ ริ โภค
อาจไม่ตอ้ งการเช่นนั้น พฤติกรรมของผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเข้าใจ
ผิดและเข้าทําการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การโดยผูป้ ระกอบการจะได้เปรี ยบจนเกินควรถือว่าเป็ น
การปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม การปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมของอังกฤษจึงต้อง
พิจารณาตามระเบียบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมของ EU ด้วย เช่น การชี้นาํ ด้วยข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด การค้าที่รุกเร้าให้เข้าใจผิดโดยจะกระทําหรื อละเว้นกระทํา
หรื อการกําหนดให้ผปู ้ ระกอบการต้องให้ขอ้ มูลสิ นค้าทั้งหมดแก่ผบู ้ ริ โภค
ประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่ควบคุมความประพฤติของผูป้ ระกอบการไม่ให้เอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภคจนเกินควรอยูห่ ลายฉบับ ที่สาํ คัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งมีบทบัญญัติในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะเข้าทําสัญญา
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มีการวางหลักเกณฑ์ของคําโฆษณาหรื อข้อความที่ใช้ในการโฆษณาตามที่ปราก
ฏใน
มาตรา ๒๒ เช่น การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ขอ้ ความที่เป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคหรื อใช้
ข้อ ความที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสังคมเป็ นส่ วนรวม ทั้ง คณะกรรมการว่าด้วยสัญญายังมี
อํานาจกําหนดให้ธุรกิจบางประเภทที่มีการใช้ขอ้ ตกลงที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคหรื อใช้
สัญญาสําเร็จรู ปอย่างแพ ร่ หลาย หรื อเป็ นธุรกิจที่ผปู ้ ระกอบการมีอาํ นาจต่อรองเหนือผูบ้ ริ โภค
ให้ตอ้ งถูกควบคุมการทําสัญญา ธุรกิจดังกล่าวได้แก่ เช่าซื้อ บัตรเครดิต ขายห้องชุด
ให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ กูย้ มื ของสถาบันการเงิน เป็ นต้น

่างป

ระเ

ข้อสัญญา ที่ ไม่เป็ นธรรมของ EU มีกาํ หนดไว้ในมาตรา ๓ ว่า ข้อสัญญาดังกล่าว
ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเจรจาตกลงกันของคู่สัญญา เป็ นสัญญาที่ไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นความสุ จริ ต
ทําให้เกิดความไม่สมดุลของสิ ทธิของคู่สัญญา และเป็ นสัญญาที่เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคเกินควร
การทําสัญญาอาจมีขอ้ สัญญาบางข้อเท่านั้นที่ไม่เป็ นธรรม เมื่อเราทําสัญญาดังกล่าวจึงถือว่า
ตกลงกับข้อสัญญาทั้งหมด ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมจะไม่เป็ นโมฆะไปโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่
ต้องร้องขอต่อศาลให้ระงับการใช้ขอ้ สัญญานั้น

สำน

ักก

ารต

The Unfair Contract Term Act ๑๙๗๗ ของอังกฤษเป็ นต้นแบบของพระราชบัญญัติวา่
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม
ของประเทศไทยนั้นเป็ นการเข้าแทรกแซงการทําสัญญาของคู่สัญญาภายหลังจากที่มีการทํา
สัญญาเกิดขึ้นแล้ว ลักษณะข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมข้างต้นจึงปรากฏในพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ ด้วย ดังปราก ฏในนิยามของผูบ้ ริ โภค สัญญาสําเร็จรู ป
และลักษณะสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมตามมาตรา ๓ และ ๔ แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว เพียงแต่
ผลของสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมยังคงผูกพันผูบ้ ริ โภคอยูม่ ิใช่ไม่ผกู พันผูบ้ ริ โภค ดังที่ปรากฏตาม
กฎหมายอังกฤษ แต่ให้อาํ นาจศาลไทยที่จะปรับให้ขอ้ สัญญาที่ไม่เป็ นธรรมมีผลบังคับได้เพียง
เท่าที่เป็ นธรรมและพอสมควรแก่กรณี เท่านั้น ซึ่งขึ้นกับการใช้ดุลพินิจของผูพ้ ิพากษาซึ่งอาจจะ
ใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันได้อนั อาจก่อนให้เกิดความไม่แน่นอนในการทําสัญญาของคู่สัญญา
ทั้งในทางคดีกน็ บั ว่าไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะชี้วา่ ข้อสัญญาใดเป็ นข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมและ
ควรปรับข้อสัญญาดังกล่าวให้เป็ นธรรมเพียงใด
สําหรับกรณี สินค้าไม่ปลอดภัยได้แก่ สิ นค้าที่เป็ นสาเหตุให้เกิดการตาย การบาดเจ็บ
และความเสี ยหายกับทรัพย์สิน สําหรับประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
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ความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ให้ความหมายของ
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยในมาตรา ๔ ว่า สิ นค้าที่ก่อหรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้นได้ไม่วา่ จะ
เป็ นเพราะเหตุจากความบกพร่ องในการผลิตหรื อการออกแบบหรื อไม่ได้กาํ หนดวิธีใช้
วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรื อข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อกําหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรื อไม่ชดั เจน
ตามสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึ่งถึงสภาพของสิ นค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษา
ตามปกติธรรมดาของสิ นค้าอันพึงคาดหมายได้ และยังให้ความหมายของความเสี ยหาย
ที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยว่าจะเป็ นความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย สุ ขภาพ อนามัย จิตใจ
หรื อทรัพย์สิน ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสี ยหายต่อตัวสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

โดยหลักทัว่ ไปความรับผิดตามสัญญาจะใช้เฉพาะกับคู่สัญญาเท่านั้น ในประเทศ
อังกฤษเนื้อหาของสัญญาที่ระบุไว้ มี ๒ ประเภท ได้แก่ ข้อสัญญาที่ผกู พันชัดเจนเกี่ยวกับสิ นค้า
(Express Terms) เป็ นข้อตกลงที่ผซู ้ ้ือสิ นค้าตกลงกับผูข้ ายเกี่ยวกับสิ นค้าชัดเจน และข้อสัญญา
โดยปริ ยาย (Implied Term) เป็ นไปตามบทบัญญัติ ที่กฎหมายกําหนด โดยกฎหมายจะกําหนด
รายละเอียดข้อกําหนดต่าง ๆ และเมื่อมีการผิดสัญญาจะต้องพิจารณาว่าเป็ นการผิดสัญญาที่
ส่ วนใดของสัญญา หากเป็ นการผิดสัญญาในส่ วน เงื่อนไขของสัญญา ( Breach of condition)
ผูซ้ ้ือสามารถบอกเลิกสัญญา และสามารถเรี ยกร้องเงินคืนพร้อมค่าเสี ยหายได้ แต่หากเป็ น
การผิดข้อสัญญาเกี่ยวกับหลักประกันต่าง ๆ (
Breach of warranty) ผูซ้ ้ือยังไม่มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญา คงมีสิทธิแต่เพียงเรี ยกค่าเสี ยหาย การเรี ยกร้องความเสี ยหายจากการ ผิดสัญญา
นั้น ต้องเป็ นความเสี ยหายที่ใกล้ชิดกับเหตุ ได้แก่ ความเสี ยหายที่เกิดอยูเ่ ป็ นปกติแล้ว
เป็ นความเสี ยหายที่คู่สัญญาสามารถคาดหมายได้ หากเป็ นความเสี ยหายพิเศษผูข้ ายจะต้องรู ้
หรื อควรรู ้มาก่อน การชดใช้ค่าเสี ยหายก็เพื่อให้ผเู ้ สี ยหายกลับสู่ ฐานะเดิม ส่ วนความเสี ยหายที่
คาดหมายไม่ได้กจ็ ะเรี ยกร้องไม่ได้ ความเสี ยหายจากการลงทุนทําสัญญาสามารถเรี ยกร้องได้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของประเทศไทยได้บญั ญัติถึงสิ ทธิในการบอกเลิก
สัญญาไว้ตามมาตรา ๓๖๗ คู่สัญญาฝ่ า ยใดฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาได้จะต้องอาศัยข้อตกลง
ในสัญญานั้นเอง หรื อไม่กต็ อ้ งมีกฎหมายระบุให้คู่สัญญาฝ่ ายนั้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
กฎหมายไทยไม่ได้พิจารณาว่าเป็ นการผิดสัญญาในส่ วนเงื่อนไขของสัญญา (
Breach of
condition) หรื อการผิดข้อสัญญาเกี่ยวกับหลักประกันต่าง ๆ ( Breach of warranty) แต่ผลของ
การบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายไทย คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจําต้องให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ ฐานะ
ดังที่เป็ นอยูเ่ ดิม การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทัง่ ถึงสิ ทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายไม่

๓๖
แต่อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงกันให้สัญญาเลิกก็สามารถทําได้ทุกกรณี เช่นกัน
เพราะเป็ นเรื่ องที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีเจตนาที่จะเลิกสัญญาด้วยกัน

่างป

ระเ

ทศ

กรณี ที่ผซู ้ ้ือได้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ผูซ้ ้ือสามารถเรี ยกร้องจากผูข้ าย
เนื่องจากเป็ นคู่สัญญากัน แต่ผซู ้ ้ือก็ไม่มีนิติสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตหรื อบุคคลภายนอกเป็ นผูร้ ับ
ความเสี ยหายก็ไม่มีนิติสัมพันธ์กบั ผูข้ าย ผูซ้ ้ือและบุคคลภายนอกก็อาจฟ้องผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายได้
โดยอาศัยหลักกฎหมายแพ่งเรื่ องละเมิด EU ยังกําหนดให้ ผูซ้ ้ือสามารถให้ซ่อมสิ นค้าหรื อ
ให้เปลี่ยนสิ นค้าหรื อให้ลดราคาสิ นค้า การซ่อมหรื อการเปลี่ยนหากทําได้ตามความเหมาะสม
แต่กข็ ้ ึนกับในเวลาที่เหมาะสมด้วย และต้องไม่ทาํ ให้ผซู ้ ้ือได้สิทธิเกินควรกว่าที่ตนควรมี
หากค่าซ่อมมีราคาแพง ก็อาจเปลี่ยนสิ นค้าได้ แต่หากการชดใช้เป็ นไปไม่ได้หรื อผูข้ าย
ไม่ยอมตอบสนองอย่างเหมาะสม ผูซ้ ้ือสามารถให้ลดราคาหรื อเลิกสัญญาได้ หากต้องการ
เงินคืนอาจมีการหักราคาตามระยะเวลาที่ใช้สินค้าไปบ้าง

ักก

ารต

เมื่อคู่กรณี ไม่มีนิติสัมพันธ์กนั การเรี ยกร้องให้ผขู ้ ายหรื อผูผ้ ลิตรับผิดตามหลักกฎหมาย
ละเมิดนั้น ผูเ้ สี ยหายจะต้องพิสูจน์วา่ จําเลยกระทําโดยขาดความระมัดระวังต่อผูเ้ สี ยหายและ
ผลเสี ยหายจะต้องไม่ไกลเกินเหตุ สําหรับสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยได้วางหลักเกณฑ์วา่ ผูม้ ีหน้าที่
ต้องระวัง ได้แก่ ผูผ้ ลิตซึ่งมีหน้าที่ผลิตสิ นค้าที่ไม่เป็ นภัยต่อผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบชิ้นส่ วน
ผูน้ าํ เข้าสิ นค้า ผูข้ ายเหมาหรื อขายส่ ง ผูค้ า้ ปลีก ผูร้ ับซ่อมสิ นค้าหรื อรับติดตั้งสิ นค้า ผูเ้ สี ยหาย
ต้องพิสูจน์วา่ ผูม้ ีหน้าที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง มีการกระทําโดยประมาทไม่ทาํ ตามมาตรฐาน
ในการทําหน้าที่ของตนหรื อตามวิชาชีพ

สำน

นอกจากนี้องั กฤษยังนํากฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยของ
EU( The Consumer Protection Act ๑๙๘๗ )มาใช้ดว้ ยกฎหมายดังกล่าวใช้หลักความผิดเด็ดขาด
ผูเ้ สี ยหายไม่ตอ้ งพิสูจน์เรื่ องความประมาทหรื อการกระทําหรื อไม่ หากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
ทําให้เกิดความเสี ยหายแก่ผบู ้ ริ โภคผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายก็ตอ้ งรับผิด แต่ผผู ้ ลิตหรื อผูข้ ายซึ่งเป็ น
จําเลยอาจต่อสู ้ให้พน้ ความรับผิดได้ เช่น ได้ทาํ การตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดแล้ว
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่การกระทําของจําเลย เช่นมีผขู ้ โมยสิ นค้าไปขาย ไม่ใช่การขาย
เชิงพาณิ ชย์ จําเลยไม่ใช่ผผู ้ ลิตหรื อเจ้าของตราสิ นค้าหรื อผูน้ าํ เข้า หรื อเป็ นเพียงการให้สินค้า
ต่อเนื่องกันไปเท่านั้น แม้เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้านั้นก็ไม่ใช่ผลิตเพื่อค้ากําไร เช่น การผลิตเพื่อการกุศล

๓๗
หรื อในขณะผลิตยังไม่อาจทราบได้วา่ สิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย เมื่อมีการพัฒนา
เทคโนโลยีภายหลังจึงทราบว่าสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย

่างป

ระเ

ทศ

เจ้าหน้าที่ของอังกฤษยังมีอาํ นาจที่จะตักเตือนว่าสิ นค้านั้นไม่ปลอดภัย และอาจ
ออกคําสั่งห้ามไม่ให้นาํ สิ นค้าเข้าสู่ ตลาดเป็ นรายๆไป หรื ออาจมีคาํ สั่งให้หยุดส่ งสิ นค้า
เข้าสู่ ตลาดไว้ชวั่ คราวจนกว่าจะพิสูจน์ได้วา่ สิ นค้ามีความปลอดภัยหรื ออยูร่ ะหว่างเตรี ยม
การฟ้อง โดยสามารถยึดสิ นค้าไว้ชวั่ คราวได้ไม่เกิน ๖ เดือน แต่ในทางปฏิบตั ิเจ้าหน้าที่จะใช้
วิธีตกั เตือนและเจรจาให้ผปู ้ ระกอบการยอมปฏิบตั ิตามกฎหมายมากกกว่าที่จะมุ่งปรามปราบ
ผูก้ ระทําผิดอย่างเข้มงวด ซึ่งจะเป็ นหลักประกันว่าผูป้ ระกอบการจะดําเนินการตามกฎหมาย
หากผูป้ ระกอบการไม่เชื่อ จึงจะให้อาํ นาจบังคับตามกฎหมายจากอ่อนที่สุดไปจนเข้มงวดที่สุด
ทั้งศาลมีอาํ นาจที่จะยึดสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยและให้ทาํ ลายหรื อซ่อมแซมสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยได้
นอกจากนี้องั กฤษก็ยงั มีระเบียบจํานวนมากที่ดูแลสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็ นเรื่ องของสิ นค้า
บางประเภท

ารต

หากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่อยูใ่ นบัญชีของ EU ก็ยงั มีระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสิ นค้าสิ นค้า (General Product Safety Regulations ๒๐๐๕) มาใช้บงั คับกับสิ นค้าที่ไม่ได้ถูก
คุม้ ครองภายใต้ขอ้ บังคับหรื อกฎหมายของ EU เพื่อเป็ นการอุดช่องว่างหากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
ไม่อยูใ่ นบทบัญญัติของ EU ก็ให้ใช้บทบัญญัติน้ ีแทน

สำน

ักก

ประเทศไทยได้ตรากฎหมายที่ควบคุมสิ นค้า ที่ไม่ปลอดภัย บางประเภทไว้โดยเฉพาะ
เช่น พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ
เครื่ องสําอาง ค์ พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ.๒๕๓๕ เป็ นต้น
แต่กฎหมายดังกล่าวส่ วนมากเป็ นเรื่ องการควบคุ
มกระบวนการผลิต การจําหน่าย
และการกําหนดบทลงโทษทางอาญา แต่ไม่มีบทบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อเยียวยา
ผูเ้ สี ยหายที่ได้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าดังกล่าว ให้ผเู ้ สี ยหายต้องไปใช้สิทธิฟ้องคดี
ตามหลักกฎหมายแพ่งข้างต้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลามากทั้งยังมีภาระการพิสูจน์อีกด้วย
ต่อมาจึงมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติน้ ีเป็ นมาตราขั้นตํ่าในการคุม้ ครอง
ผูเ้ สี ยหาย หากกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัยใดให้ความคุม้ ครองมากกกว่าพระราชบัญญัติน้ ีกใ็ ห้บงั คับไปตามกฎหมายดังกล่าว

๓๘
ซึ่ง กฎหมายนี้ มีหลักการสําคัญโดยนํา หลักความรับผิดเด็ดขาดหรื อเคร่ งครัด มาใช้เหมือน
กฎหมายของอังกฤษและ EU ดังนั้น ผูป้ ระกอบต้องร่ วมกันรับผิดต่อผูเ้ สี ยหายแม้จะกระทําไป
โดยไม่ได้จงใจหรื อประมาทเลินเล่อหรื อไม่มีเจตนาก็ยงั ต้องรับผิด หากสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัย
๔.๒ ข้ อเสนอแนะ

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

๑. การปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม หรื อสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัย ทั้งอังกฤษและไทย รัฐบาลได้เข้าแทรกแซงโดยออกกฎหมายหรื อระเบียบ
ข้อกําหนดต่างๆ ซึ่งนับว่าครอบคลุมพอสมควร แต่ความสําเร็จในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของ
อังกฤษน่ามาจากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้ามากกกว่าที่จะให้อาํ นาจของศาล
เข้าจัดการปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของอังกฤษมีการเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น
การตักเตือนพร้อมกับการเจรจาควบคู่กนั เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และยอมทําตามกฎหมายโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ แต่จะให้อาํ นาจปราบปรามที่ตนมีอยูท่ นั ทีที่
ผูป้ ระกอบการไม่สนใจหรื อเชื่อคําแนะนําดังกล่าว นับเป็ นรู ปแบบที่เจ้าหน้าที่ของไทยน่าจะ
ศึกษาและทดลองปฏิบตั ิ ซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ของไทยก็มีอาํ นาจตักเตือนและ
อํานาจอื่นใกล้เคียงกัน แต่จะต้องกระทําการให้โปร่ งใส เนื่องจากวิธีการนี้อาจทําให้เจ้าหน้าที่
ที่ไม่สุจริ ตร่ วมมือกับผูป้ ระกอบการเพื่อประโยชน์ส่วนตนได้ โดยไม่สนใจประโยชน์ของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อของส่ วนรวม

สำน

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ระกอบการที่ปฏิบตั ิ
ทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม หรื อผูป้ ระกอบการที่มีเจตนาใช้ขอ้ สัญญาที่ไม่เป็ นธรรม แม้ศาล
จะได้ปรับข้อสัญญาดังกล่าวให้เป็ นธรรมแล้ว แต่กไ็ ม่ยอมแก้ไขข้อสัญญาดังกล่าว หรื อ
สิ นค้าใดเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย หรื อผูป้ ระกอบการรายใดมีเจตนาที่จะผลิตหรื อ
จําหน่ายสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ให้แก่ประชาชนทราบ เพื่อให้กลไกของตลาดทําหน้าที่เลือกสรร
ผูป้ ระกอบการที่ดีไว้ในระบบตลาด
๓. แม้ปัจจุบนั ว่าจะมีการออกกฎหมายวิธีพิจารณาความผูบ้ ริ โภคแล้ว เพื่อให้
ความสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เป็ นธรรมแก่ผบู ้ ริ โภคในการฟ้องเพื่อเรี ยกค่าเสี ยหาย
แต่ในความเป็ นจริ งผูป้ ระกอบการกลับเป็ นโจทก์ฟ้องผูบ้ ริ โภคมากกว่า ซึ่งในอังกฤษ
ก็พบเช่นนั้น การใช้อาํ นาจศาลในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจึงน่าจะเป็ นการแก้ไขปัญหาที่

๓๙

ทศ

ปลายเหตุมากกว่า เพราะต้องใช้เวลา การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลมีความซับซ้อน และ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากยังมีความรู ้สึกไม่อยากมาศาล ดังนั้นจําเป็ นต้องหาวิธีการเยียวยาผูเ้ สี ยหาย
ด้วยวิธีอื่นควบคู่ดว้ ย เช่น การไกล่เกลี่ย อีกทั้งต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่คดีของศาลซึ่งน่าจะเป็ น
ผูช้ ่วยของผูบ้ ริ โภคให้มีจาํ นวนเพียงพอและสามารถในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลตามเจตนารมย์ของกฎหมายให้ได้จริ ง อันอาจเป็ นการจูงใจ
ให้ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะใช้สิทธิของตนในทางศาลมากขึ้น เพราะไม่ตอ้ งไปเสี ยเงินค่าทนายความ

ระเ

๔. ควรส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการรวมตัวกันปกป้องผูบ้ ริ โภคของตนเอง เพราะปัจจุบนั
มีผปู ้ ระกอบการไม่นอ้ ยที่เห็นว่าการสร้างพจน์ที่ดีต่อสังคมและการเอาใจใส่ ดูแลลูกค้าของตน
ให้ดีทาํ ให้ลูกค้าไว้ใจสิ นค้าของบริ ษทั ของผูป้ ระกอบการได้ อันเป็ นประโยชน์ในการสร้าง
สังคมที่น่าอยูร่ ่ วมกันด้วย

ักก

ารต

่างป

๕. ควรส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผบู ้ ริ โภครวมตัวกันเป็ นองค์กรเพื่อดูแลเฝ้าระวังการปฏิบตั ิ
ทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม หรื อการใช้ขอ้ สัญญาที่ไม่เป็ นธรรมหรื อมีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยใน
ตลาด ดังเช่นองค์กร Which ของอังกฤษซึ่งมีความเข้มแข็ง โดยการทํางานภายใต้หลักวิชา
มีการทดสอบสิ นค้าต่างๆ เพื่อนํามาเปิ ดเผยเป็ นข้อมูลให้แก่ผบู ้ ริ โภคใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ และทั้งยังอาจให้ขอ้ มูลหรื อข้อเสนอแนะในการกําหนดนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็ นการเพิ่มอํานาจต่อรองให้แก่
ผูบ้ ริ โภค แม้ในไทยก็มีองค์กรเพื่อผูบ้ ริ โภคอยูเ่ ช่นกัน แต่กย็ งั ขาดการสนับสนุนให้มี
ความแข็งแกร่ ง จนเป็ นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ ไป

สำน

๖. ความจริ งในประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
จํานวนมาก แต่ขาดการทํางานแบบบูรณการร่ วมกัน เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
อาจไม่ได้สนใจเรื่ องคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเลย โดยมุ่งที่จะทํางานด้านป้องกันปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมมากกว่า ทั้งอาจขาดความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคซึ่งมีอยูห่ ลายฉบับ จึงควรที่จะมีการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่จากหลายแห่งที่เกี่ยวข้อง
กับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคร่ วมกัน มีการทําแผนแม่บทร่ วมกัน และมีการให้ถ่ายทอดความรู ้
ประสบการณ์ให้แก่กนั และกัน แม้แต่นกั กฎหมายเองก็มีจาํ นวนไม่นอ้ ยที่ยงั ขาดความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ่งมีอยูใ่ นบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ

๔๐

สำน

ักก
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ระเ
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๗. กรณี ที่มีผเู ้ สี ยหายเกิดขึ้นจํานวนมากในเหตุการณ์เดียวกัน ควรแก้ไขกฎหมายให้มี
การตั้งผูแ้ ทนของผูบ้ ริ โภคในการฟ้องและดําเนินคดีได้เอง โดยไม่ตอ้ งให้ผเู ้ สี ยหายทุกคน
มาเป็ นโจทก์ หรื อต้องไปร้องขอให้หน่วยงานราชการอื่นฟ้องคดีแทนเสมอไป และผลของ
คําพิพากษาในคดีน้ นั ผูกพันผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งให้
อํานาจศาลที่จะสั่งให้ผปู ้ ระกอบการทําการเยียวยาแก่ผบู ้ ริ โภคอื่นในเหตุการณ์เดียวกันได้
โดยไม่ตอ้ งให้ผบู ้ ริ โภคต้องมาฟ้องกันเองทุกคน น่าจะทําให้การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึ้น

๔๑

บรรณานุกรม
กระทรวงยุติธรรม พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐

ทศ
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